
VINAŘ SADAŘ 5/201364

INZERCE

2013/5  VINAŘ SADAŘ 65

OVOCNÁŘSTVÍ

Japonské 
traktory 
sklidily v Bílém 
Podolí úspěch 

Po jižních svazích Železných 

hor, které vytvářejí příznivé 

klima pro ovocné stromy, se 

v sezóně „prohání“ až sedm sa-

dařských traktorů. Mezi nimi 

i dva nové japonské traktory 

Kubota M8540 Narrow, které 

byly navrženy speciálně pro 

tyto účely. Jak se už jejich ma-

jitel přesvědčil, jedná se o vel-

mi kvalitní a bezporuchovou 

techniku. 

Široký sortiment ovoce

Společnost Sady spol. s r. o. Bílé 

Podolí obhospodařuje celkem 

700 ha, z čehož 400 ha tvoří 

půda orná. Zbývajících 300 ha 

zaujímají sady, v nichž se pěs-

tují především jabloně a třešně. 

Okrajovou záležitostí je pak 

produkce broskví, višní, hru-

šek, rynglí, švestek a meruněk. 

V roce 1998 se firma stala 

jedním ze zakládajících členů 

odbytového družstva ovoce 

a zeleniny CZ Fruit a pod touto 

obchodní značkou také dodává 

ovoce do mnoha obchodů a su-

permarketů, zejména do ob-

chodní sítě Billa. 

V nedávné době vybudova-

la nové sklady na uskladnění 

1000 t ovoce a halu s moderní 

třídicí linkou, kde se třídí a balí 

ovoce podle přání zákazníka. 

Ovoce k odběru nabízí po celý 

rok a jako jedna z mála jej umí 

vyrobit v kvalitě odpovídající 

požadavkům kojenecké výži-

vy, tedy s minimálním obsa-

hem reziduí pesticidů. Firma 

v současné době zaměstnává 

40 stálých zaměstnanců, při-

čemž v sezóně v sadech běžně 

pracuje až 150 lidí. 

Speciál do úzkých sponů 

Sortiment ovoce v Sadech spol. 

s r. o. Bílé Podolí je poměrně 

široký a kvůli tomu se sklizeň 

protahuje na několik měsíců 

v roce. „Začínáme koncem 

května a končíme až začát-

kem listopadu, takže sklízíme 

dohromady půl roku. Je to 

náročné na organizaci, pracov-

ní sílu i techniku,“ vysvětluje 

agronom podniku Ing. Petr 

Dvořák. Jak dodává, sady jsou 

zde sázeny do úzkých sponů, 

takže je nutností mít k dispozi-

ci několik speciálních traktorů. 

„Protože děláme i rostlinnou 

výrobu, snažíme se kupovat je-

den až dva traktory ročně. Cel-

kem jich máme sedmnáct, ale 

speciálně pro práci v sadech je 

jich určeno sedm,“ informuje 

agronom. Absolutním nováč-

kem v sadech je model Kubota 

M8540 Narrow, který si firma 

pořídila letos na jaře. Jeden ta-

kový model již má a vzhledem 

k dobrým zkušenostem nákup 

zopakovala. „První Kubotu 

jsme pořídili před třemi lety 

a tento traktor u nás najezdil 

v průměru 1000 motohodin 

za rok. Přitom s ním nikdy ne-

byl žádný problém,“ pochvalu-

je si jej Ing. Dvořák

Hodně místa pro obsluhu

Sadařský traktor Kubota M8540 

má podle Ing. Dvořáka mnoho 

předností. Jednou z nich je i po-

hodlná kabina bez tunelu, která 

poskytuje dostatek prostoru pro 

obsluhu a nabízí také snadný 

přístup pro servisní údržbu. 

„Tento traktor jsme poprvé vi-

děli v Brně na Techagru 2010. 

Líbil se nám hlavně proto, že 

měl velkou a pohodlnou kabi-

nu. Kromě toho si myslíme, že 

japonské technologie jsou velmi 

kvalitní. Díky tomu, že jsme si 

traktor vyhlídli právě na výstavě, 

nám prodejce udělal lepší cenu, 

takže jsme jej podle mého poří-

dili velmi dobře,“ poznamenává 

agronom. Výhradním dovoz-

cem traktorů Kubota do České 

republiky je společnost Bonas 

s. r. o. sídlící v Milevsku. Firma 

Sady spol. s. r. o. Bílé Podolí však 

traktor zakoupila od autorizo-

vaného prodejce Vobosystém 

s. r. o., který se nachází blíže k ní 

a zajišťuje rovněž servisní služby 

pro traktory Kubota. „Dostupný 

servis byl pro nás hlavním krité-

riem při koupi nového traktoru. 

Modely různých výrobců jsou 

dnes již kvalitativně a výkonově 

srovnatelné, ale ne každý prodej-

ce může nabídnout fungující ser-

vis. S firmou Vobosystém s. r. o. 

v tomto ohledu nebyl za posled-

ní tři roky žádný problém,“ říká. 

Vysoká obratnost

Oba traktory Kubota jsou v Bí-

lém Podolí využívány hlavně 

k chemické ochraně a sečení trá-

vy v meziřadí, což se provádí 6 až 

7krát za sezónu. Firma si je ne-

chala vybavit také čelní hydrauli-

kou a přídavnými hydraulickými 

okruhy. „Jsou to úzké traktory 

s mechanickou převodovkou 

bez zbytečné elektroniky. Jsou 

pohodlné a mají navíc dobře vy-

řešený přístup k servisním mís-

tům. Velkou předností je u nich 

technologie Bi-Speed, integro-

vaná do přední nápravy. Ten-

to systém umožňuje zrychlení 

předních kol při zatáčení, čímž 

dochází ke zmenšení poloměru 

otáčení a zlepšení obratnosti. 

Při práci v sadech této možnosti 

často využíváme,“ poznamenává 

Ing. Dvořák. Technologie Bi-

Speed je součástí základní výba-

vy modelové řady Narrow a také 

mnoha dalších traktorů Kubota. 

Patnáct rychlostí

Kubota M8540 Narrow je sou-

částí moderní řady M40 Narrow, 

která nabízí kompaktní traktory 

určené do sadů a vinic. Zmíně-

ný model je vybaven nově navr-

ženou klimatizovanou kabinou 

a jeho pohon zajišťuje motor 

Kubota o výkonu 84 k. Traktor 

je díky svým rozměrům vhod-

ný pro práci v úzkých sponech 

ve vinicích či sadech a ostatních 

úzkých prostorách. Jeho celková 

šířka s běžnými koly činí pou-

hých 1220 mm a jeho úzká kabi-

na nebrání průjezdu mezi stromy. 

Synchronizovaná pětistupňová 

převodovka nabízí obsluze tři re-

dukční převody a umožňuje tak 

volbu z 15 rychlostí vpřed i vzad 

včetně plazivých rychlostí.

Posílená hydraulika

Stroj je vybaven hydraulickým 

řízením Kubota, které umožňu-

je lehké ovládání a usnadňuje 

zatáčení. K brzdění je použí-

ván hydraulický brzdný systém 

pracující na všechna čtyři kola, 

který vyžaduje minimální ovlá-

dací sílu a automaticky připojuje 

pohon 4x4 při brzdění. Pro práci 

s nářadím je tento traktor vyba-

ven hydraulickým čerpadlem 

s průtokem 61 l/min, přičemž 

zvedací kapacita 3-bodového 

závěsu byla zvětšena na 2300 kg. 

Nezávislé PTO s brzdou se zapí-

ná elektrohydraulicky a všechny 

spojky jsou vícelamelové v ole-

jové lázni. Páka hydraulického 

reverzu, řazeného pod zatíže-

ním, je umístěna na sloupku 

volantu. Volitelnou výbavou 

jsou pak přídavné hydraulické 

okruhy, čelní závěs a vývodový 

hřídel, ovládání průtoku hyd-

raulického oleje rychlospojkami 

pro snadnější ovládání, nebo na-

příklad čelní nakladač.

Text a foto Lenka Nejdlová
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Společnost Sady spol. s r. o. Bílé Podolí hospodaří na úpatí 
Železných hor, kde má ovocnářství letitou tradici. Ovocné sady 
tu zabírají plochu tří set hektarů a na jejich údržbu je potřeba 
minimálně sedmi výkonných traktorů. 
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Ing. Petr Dvořák (vpravo) s obsluhou traktoru

Kabina poskytuje dostatek místa pro traktoristu
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