
Charakter těchto dnů se po-
stupně měnil, od jednodenního 
polního předvádění zeměděl-
ských strojů až po dvoudenní 
výstavy techniky v sídle firmy. 
„Důvody byly prosté,“ dodává 
Tomáš Sedláček. „Především nut-
nost ukazovat stroje v provozu 
není tak aktuální, na polích jich 
už pracuje mnoho a zemědělci je 
znají. Za druhé, úspěch polního 
dne zcela závisel na počasí, ob-
zvlášť když tyto akce pořádáme 
v listopadu, na konci zemědělské 
sezóny. Špatného počasí si na 
poli během celého roku užijí ze-
mědělci dost, tady na zpevněné 
ploše a ve vytopené hale nalez-
nou zcela jiný komfort. Včetně 
zkušeného kuchaře, na něhož 
klademe velký důraz.“ 

Case IH, Steyr, Valtra 
a Kubota

Tak, jak se měnil charakter dnů, 
měnila se postupně i nabídka 
zemědělských strojů. Kdysi úz-
ce specializovanou výstavu trak-
torů Case IH (Steyr) včetně mlá-
tiček stejné značky doplnily před 
časem traktory Valtra a v loň-
ském roce i malé finské mlátič-

ky Sampo. „V dnešní době, kdy 
už vymírají staré mlátičky Fort-
schritt 512, 514 či 516, se menší 
farmáři začínají ohlížet po no-
vých strojích,“ vysvětluje Tomáš 
Sedláček. „Nemají zájem o oje-
tou velkou techniku, jejíž cena je 
pro ně stále vysoká, ale požadují 
jednoduchou, moderní mlátič-
ku s komfortním ovládáním, 
velkým výkonem a malou spo-
třebou. I oni už chtějí sklízet 

kvalitně, rychle, s minimálními 
náklady a bez rizika nenadálých 
oprav, v čistém a klimatizova-
ném prostředí. Takové mlátičky 
Case IH nenabízí. Finskou znač-
ku Sampo jsme zvolili také pro-
to, že se spolehlivými motory 
SisuPower, které se nacházejí 

i v traktorech Valtra, máme vel-
mi dobré zkušenosti a dokáže-
me u nich zajistit kvalitní a rych-
lý servis.“

Také letos čekalo na návštěvní-
ky jedno překvapení. Nejen na 
volné výstavní ploše, ale i uvnitř 
haly byly vystaveny traktory 
a komunální technika Kubota, 
kterou má od letoška Agrob-
chod Nové Strašecí ve své nabíd-
ce. A zájem návštěvníků o tyto 

vysoce kvalitní japonské stroje 
s vynikajícími technickými para-
metry a dlouhou životností byl 
vskutku veliký.

Profesionální technika
„Hledali jsme cestu k profe-

sionální komunální technice 
s úspornými naftovými motory 
a dostali jsme se k japonské znač-
ce Kubota, která nás a také naše 
zákazníky nadchla,“ vrací se na 
začátek letošního roku Tomáš 
Sedláček. „I v komunálním sek-
toru je naftový motor nenahradi-
telný, v porovnání s benzínovými 
stroji, které jsme měli původně 
v nabídce, má technika Kubota 
téměř čtvrtinovou spotřebu po-
honných hmot. Například trakto-
rová sekačka GR 1600 II spotře-
buje za hodinu maximálně 1,5 lit-
ru nafty, obdobný benzínový 
stroj spálil čtyři litry benzínu. 

A to je nejen pro obecní úřady 
velice důležitý údaj. Na rozdíl od 
benzínových travních sekaček, 
které používají opotřebitelný 
klínový řemen, je u GR1600 II 
přenos síly řešen kloubovým hří-
delem jako u každého profesio-
nálního stroje. Tento systém po-
honu společně s hnací spojkou 
s olejovým chlazením pracuje 
bezporuchově. Stejně jako hyd-
rostatická převodovka od firmy 

Kubota, která se ovládá jedním 
pedálem. No, a od komunální 
techniky byl již jen kousek k ze-
mědělským traktorům.“

Společnost Agroobchod Nové 
Strašecí převzala celý sortiment 
zemědělských traktorů Kubota 
řady M s výkonem motoru od 
50 do 140 koní. Jsou to typické 
jednoduché farmářské traktory 
s minimem elektroniky a vyni-
kajícími provozními paramet-
ry. Uplatnění nacházejí nejen 
v přepravě po silnici, ale také 
v živočišné výrobě, při práci na 
poli a v úzkorozchodném pro-
vedení i ve vinicích či chmelni-
cích. Uživatelé u nich oceňují 
především precizní konstrukci, 
nízkou spotřebu, malé provozní 
náklady, dlouhou životnost, vy-
sokou užitnou hodnotu, kom-
fort a jednoduchou obsluhu. 
Těmito vlastnostmi se pyšnily i vy-
stavené modely Kubota M9540, 
M9960 s čelním nakladačem 
a M135 GX.

Známka nejvyšší kvality
Velkou pozornost poutal ve Sto-

chově nejnovější traktor Kubo-
ta M 135GX. Kompaktní čtyřvál-
cový motor se čtyřventilovou 
technikou, chladičem stlačeného 
vzduchu, elektronicky řízeným 
vstřikováním common rail, diesel 
oxidačním katalyzátorem a fil-
trem pevných částic kombinuje 
maximální výkon 103 kW/140 k 
s malou spotřebou paliva. Na op-
timální výkonové charakteristice 
se rozhodující měrou podílí elek-
tronické řízení motoru a turbod-
mychadlo. Ve spojení s automa-
tickou funkcí převodovky (24 
rychlostních stupňů vpřed 
i vzad) pracuje traktor snadno, 
úsporně a efektivně. Velký roz-
vor kol pak zajišťuje vynikající 
jízdní vlastnosti při přepravě 
a velkou tažnou sílu na poli, při-
tom zůstává zachována snadná 
ovladatelnost a manévrovatel-
nost kompaktního traktoru. Po-
loměr otáčení jen 2,05 m umož-
ňuje patentovaný systém pohonu 
předních kol Bi-speed, kdy se při 
zapnutém pohonu 4 x 4 a natoče-
ní o více než 35 stupňů otáčejí 
přední kola téměř dvakrát rych-
leji než zadní. Doposud nejsilněj-
ší traktor Kubota lze vybavit i od-
pruženou přední nápravou. 

„Traktory Kubota jsou v celém 
světě na výsluní a do popředí se 
postupně dostávají také u nás,“ 
hodnotí současný stav Tomáš 
Sedláček. „Aby byl jakýkoliv pro-
dukt na trhu úspěšný, musí mít 
importér, značka a servis známku 
nejvyšší kvality. A Bonas Milev-
sko, Kubota a náš servis tento 
požadavek splňují bezezbytku. 
Nehledě na to, že došlo k propoje-
ní Kuboty s naším výhradním do-
davatelem závěsné techniky, a to 
společností Kverneland Group.“

Přes pět set obchodních 
partnerů

Společnost Agrobchod Nové 
Strašecí působí na trhu se země-
dělskou, lesní a komunální tech-
nikou od roku 1996 a za tu dobu 
navázala spolupráci s více než 
500 obchodními partnery. Každý 
rok jim dodá na 120 strojů. Kro-
mě traktorů a sklízecích mláti-

ček také manipulátory Merlo či 
Weidemann, závěsnou techni-
ku Kverneland, Kuhn, Hatzen-
bichler či Lagarde, dopravní tech-
niku Farmtech, ale i lesní stroje 
Pflanzelt.

„Naší dominantní značkou u zá-
věsné techniky je Kverneland, 
pro mě je to přímo srdeční záleži-
tost,“ vyznal se ze své lásky To-
máš Sedláček. „Jde o vysoce kva-
litní stroje, počínaje pluhy a kon-
če technikou na sklizeň pícnin. 
Před časem přišel výrobce s dal-
šími novými stroji, o něž je mezi 

zemědělci značný zájem. Mám 
na mysli především tažený talířo-
vý podmítač Kvernelad Qua lidisc 
v záběru od tří do sedmi metrů 
určený pro mělké zpracování pů-
dy do hloubky dva až patnáct 
centimetrů. Druhým takovým 
strojem je pneumatický secí stroj 
Kverneland Accord FlexCart. Je-
ho základem je univerzální nosič 
se zásobníkem o objemu 4300 lit-
rů, k němuž lze pomocí tříbodo-
vého závěsu připojit buď secí liš-
tu s kotoučovými botkami CX 
Ultra o záběru osm metrů, nebo 
přesný osmiřádkový secí stroj 
Optima. Okrajově máme i techni-
ku Kuhn, zájem je především 

o lisy, podařilo se nám však 
prodat i pásový shrnovač Merge 
Maxx 900. A dopustit nedám ani 
na slovinskou dopravní techni-
ku Farmtech, pro níž je příznač-
ná vysoká užitná hodnota za 
slušnou cenu. Velmi zajímavý je 
například třínápravový návěs 
s výtlačným čelem, který už 
u nás pracuje.“

Prioritou dlouhodobé vztahy
„Nevyznáváme agresivní pro-

dej a neobchodujeme za každou 
cenu,“ říká závěrem Tomáš Sed-

láček. „Snažíme se o seriózní 
přístup, budujeme dlouhodobé 
vztahy a spokojenost našich ob-
chodních partnerů je pro nás 
prvořadá. Nikomu nevnucuje-
me jen ten jeden správný model, 
u nás si může každý vybrat ze 
široké nabídky značek. Dnes 
máme k dispozici jak jednodu-
ché mechanické traktory, které 
jdou do módy, tak modely nabité 
elektronikou. Důležité je i to, že 
vykoupené stroje na protiúčet se 
nám daří opět uplatnit v praxi. 
Svědčí to o tom, že prodáváme 
velice kvalitní stroje s dlouhou 
životností, o něž se dokážeme 
postarat.“ 

 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 23 Zemědělec 48/2013

  Na začátku listopadu se ve Stochově na Kladensku 
uskutečnily dny otevřených dveří společnosti Agroobchod 
Nové Strašecí. 

  Vystavena byla tradiční zemědělská, lesní a komunální 
technika řady značek.

  Novinkou v širokém sortimentu je japonská značka Kubota.

 Klíčové informace 

Tomáš Sedláček

Vladislav Fuka

Nabídku posílily japonské traktory
Již tradičně se na začátku listopadu konají ve Stochově na Kladensku dny otevřených dveří společnosti Agroobchod Nové Strašecí. „Našim zákazníkům 
věnujeme během dvou dnů velkou pozornost, případným zájemcům o novou techniku můžeme v klidu jednotlivé stroje představit a ukázat,“ řekl týdeníku 
Zemědělec jednatel společnosti Tomáš Sedláček. „Především jde ale o přátelské setkání se zemědělci, kteří už mají polní práce hotové a při dobrém 
občerstvení mohou zhodnotit uplynulý rok a podělit se s ostatními o zkušenosti. Je to také příležitost poděkovat jim za spolupráci a důvěru.“

Nedílnou součástí širokého sortimentu jsou manipulátory Merlo 
a Weidemann Foto Vladislav Fuka

Traktory Valtra nachází uplatnění nejen v lesním hospodářství, ale v poslední době také v zemědělství 
a komunální sféře Foto Vladislav Fuka

Dominantní značkou u závěsné techniky je Kverneland
 Foto Vladislav Fuka

O zemědělské traktory Kubota byl během dnů otevřených dveří značný zájem Foto Vladislav Fuka


