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K mistrovskému titulu mu vloni 
pomohl model M9540. „Všechny 
traktory Kubota zemědělské řa-
dy M s výkonem motoru od 60 
do 140 koní jsou typické jednodu-
ché farmářské stroje s vynikající-
mi provozními parametry a dlou-
hou životností,“ řekl týdeníku 
Zemědělec Ing. Ondřej Našinec, 
obchodní zástupce společnosti 
Bonas pro zemědělské traktory. 
„Zmíněné kvality a spolehlivosti 
dosahuje Kubota zejména proto, 
že si hlavní technické skupiny 
vyrábí sama, takže každému mo-
toru s určitým výkonem přesně 
odpovídají další komponenty ja-
ko převodovka, nápravy, kabina 
a podobně. Konstrukce traktorů 
je velice promyšlená a precizní. 
Čeští zemědělci už vědí, že jde 
o jednoduché, spolehlivé stroje 
bez zbytečných Hi-Tech vymože-
ností, u nichž klade výrobce dů-
raz na mechaniku a hydrauliku. 
Během krátké doby získaly u nás 
pověst Toyoty mezi traktory.“

Maximální výkon i pohodlí
Univerzální zemědělský traktor 

Kubota M9540 je osazen úspor-
ným motorem Kubota V3800-DI-
-TE3 o výkonu 73 kW/99 k a pře-

vodovkou 36V/36R s 36 převodo-
vými stupni vpřed i vzad včetně 
plazivých. Systém přímého vstři-
kování E-CDIS nabízí unikátní 
kombinaci vyššího výkonu, spo-
lehlivosti a lepší spotřeby paliva. 
Pro motory je příznačná nižší 
hladinu hluku, takže obsluha ne-
ní vystavena stresu a pociťuje 
menší únavu. Velký počet převo-
dových stupňů pak ulehčuje prá-
ci při velkém zatížení a v proměn-
livém terénu. Změna směru jízdy 
vpřed/vzad pod zátěží je jednodu-
chá díky reverzátoru, který se 
nachází na sloupku řízení a obslu-
huje se levou rukou. Reverzátor 
také usnadňuje připojení pracov-
ního nářadí a ulehčuje práci s čel-
ním nakladačem. 

Traktor Kubota M9540 je vyba-
ven hydraulickým brzdným sys-
témem pracujícím na všechna 
čtyři kola, který vyžaduje mini-
mální ovládací sílu a automaticky 
připojuje pohon 4 x 4 při brzdění. 
Pohon 4 x 4 lze navíc zapnout či 

vypnout bez zastavování jednodu-
chým spínačem. Uživatelé určitě 
ocení také zámek převodovky při 
parkování. Nezávislé hydraulické 
PTO zvyšuje produktivitu, je 

možné jej připojit a odpojit pou-
hým stisknutím tlačítka. Za trak-
tor lze připojit i těžší pracovní ná-
řadí, neboť má hydraulické čer-

padlo o výkonu 64,4 l/min a zad-
ní tříbodový závěs s kapacitou 
zdvihu 4100 kilogramů. Stan-
dardně dodávaný samosvorný 
diferenciál pak pomáhá udržovat 
stabilní rychlost při trakci na pra-
vé nebo levé straně stroje. Umí 
na opačnou stranu traktoru pře-
nést výkon a zabezpečit tak stabil-
ní a bezstarostný pohyb, napří-
klad při orbě, kde je potřebná 
trakce. Ve standardu je i zámek 
diferenciálu na zadních kolech. 

Z prostorné kabiny se zaoble-
ným sklem je dokonalý výhled, 
standardní výbavou je také klima-
tizace s optimalizovaným proudě-
ním vzduchu ze sloupku řízení. 

Japonská značka 
přináší úspěch

„S traktorem Kubota M9540 
soutěžím již od roku 2012, na 

mistrovství republiky v Klato-
vech v tom samém roce jsem 
obsadil druhé místo mezi dospě-
lými, v juniorech jsem vystoupil 

na stupínek nejvyšší,“ řekl nám 
krátce po soutěži v Benešově Mi-
chal Ondra. „A byl jsem s ním 
maximálně spokojen, ať už šlo 

o celkovou obratnost, rejd či hyd-
rauliku. Stejně tak dnes mám ze 
soutěže velmi dobrý pocit, i přes 
složité podmínky se mi trakto-

rem Kubota oralo dobře. Mohlo 
by to konečně vyjít.“ Povedlo se, 
Michal Ondra byl ve své katego-
rii na 40. mistrovství České re-

publiky v orbě nejlepší a letos 
bude Českou republiku repre-
zentovat na mistrovství světa v or-
bě ve Francii. A opět s traktorem 
Kubota, tentokrát s nástupcem 
modelu M 9540, a to traktorem 
M 9960, který již splňuje emisní 
normu Tier 4.

„A jak jsme se dostali k této ja-
ponské značce?“ Zapojil se do 
hovoru krátce po vyhlášení vý-
sledků Ing. Zdeněk Ondra, tre-
nér a strýc Michala v jedné oso-
bě. „Požadovali jsme farmářský 
traktor se speciálním rozchodem 
kol a šesti hydraulickými okruhy. 
Nikdo nám nevyšel vstříc – ako-
rát Bonas Milevsko. A jsme moc 
rádi, že jsme se potkali. Michal 
s traktorem Kubota soutěžil i na 
mistrovství Evropy v Německu, 
ale měl potíže s těsněním hydrau-
liky u přídavného zařízení, které 
běžný traktor nemá, takže vy-
stresovaný honil čas a na výsled-
ku to bylo znát. Před závodem 
v Benešově jsme problém od-

stranili a vše fungovalo bez závad. 
Traktor Kubota je k soutěžní or-
bě jako dělaný, ať už s ohledem 
na obrovský rejd nebo výhled 

z kabiny. Ta je sice menší, ale pro 
samotný závod je to lepší.“

Pro malé i velké podniky
„Zemědělské traktory Kubota 

jsou jako dělané nejen pro sou-
těžní orbu, ale pro veškeré práce 
na farmě, hodně toho zastanou 
i ve velkých zemědělských pod-
nicích s intenzivním hospodaře-
ním,“ dodává závěrem Ondřej 
Našinec. „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, vyso-
kou užitnou hodnotu, komfort 
a jednoduchou obsluhu. Uvede-
né přednosti pak jednoznačně 
převýší vyšší pořizovací náklady, 
jejichž návratnost je v porovnání 
s traktory jiných značek velice 
rychlá.“ 

Vladislav Fuka

Mistr si vybral správný traktor
S japonskými traktory Kubota, které na český trh dodává jihočeská společnost Bonas Milevsko, se v loňském roce roztrhl pytel. Nejenže byly stále 
častěji k vidění na mnoha zemědělských akcích, ale na chuť jim přišli i sami zemědělci. Traktor Kubota si také vybral k soutěži loňský mistr republiky 
v orbě oboustranným otočným pluhem a český reprezentant Michal Ondra. Přestože byly v Benešově velice složité klimatické a půdní podmínky, 
suverénně vyhrál.

  Zemědělské traktory Kubota nacházejí uplatnění nejen 
na farmách, ale i ve velkých zemědělských podnicích.

  S traktorem Kubota M9540 soutěží od roku 2012 
Michal Ondra. 

  Po druhém místu v roce 2012 se vloni stal mistrem republiky 
v soutěžní orbě otočným dvojradličným pluhem.

  U traktoru Kubota oceňuje především celkovou obratnost, 
velký rejd a hydrauliku.

 Klíčové informace 

Traktory Kubota M9540 se hodí na každou farmu Foto Vladislav Fuka

Na vyhlášení výsledků čekají – (zleva) Ing. Ondřej Našinec, Michal Ondra a Ing. Zdeněk Ondra
 Foto Vladislav Fuka

Michal Ondra patřil na loňském mistrovství v orbě k velkým favoritům Foto Vladislůav Fuka

Michal Ondra

Tak oře s traktorem Kubota a pluhem Kverneland mistr republiky Foto Vladislav Fuka


