26 TÉMA TÝDNE

Zemědělec 23/2017

inzerce

Jasná volba: do třetice všeho dobrého
Zemědělské družstvo Všestary hospodaří na rozloze přibližně 2400 hektarů. Specializuje se na pěstování pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky,
řepky olejky a krmných plodin, chov skotu pro výrobu mléka a v neposlední řadě na pěstování cibule. První traktor značky Kubota, model M9960
o výkonu 106 koní, byl pořízen do živočišné výroby, kde se využívá pro každodenní činnosti, jako je krmení, zastýlání a vyvážení hnoje ze stájí. Druhý
stroj značky Kubota M135GX-S o výkonu 140 koní je nasazen při polních pracích, hlavně při ořezávání cibulové natě a následné sklizni. Když se majitel
rozhodoval, jakou značkou nahradit dosluhující traktor, byla po předchozích zkušenostech se spolehlivostí a kvalitou značka Kubota jasná volba.
Třetím traktorem v podniku
ZD Všestary se stal nejsilnější ze
stáje japonské značky Kubota –
model M7171 o výkonu 175 koní. Jde o první model vyráběný
„v Evropě pro Evropu“.

Využití při ochraně
a výživě plodin
Traktor M7171 bude využíván
při ochraně a výživě plodin, kde je
plně využit ISOBUS potenciál
traktoru, kdy nemusí být použit
monitor přípojného zařízení
a veškeré ISOBUS kompatibilní
zařízení se ovládá skrze zabudovaný 12“ terminál traktoru. Přes
tento displej můžete ovládat veškeré nastavení traktoru. Obrazovka je rozdělena na více oken, díky

tomu lze zobrazit až čtyři rozdílné
informace o traktoru současně.
Říkáte si, jaké to má výhody?
„Je jich mnoho,“ odpovídá řidič
traktoru, který oceňuje jednotnou logiku ovládání traktoru
a přípojného zařízení a v neposlední řadě zachovaný výhled
z kabiny. Dále obsluha oceňuje
již z továrny připravený systém
asistovaného řízení, kterému postačí přesný signál RTK a vše
funguje, jak má. Funkce traktoru
můžete ovládat i tlačítky na přehledné loketní opěrce, ve které je
zabudovaný joystick převodovky.
Díky pohotovostní hmotnosti
přesahující 6500 kg a rozvoru
2720 mm bude traktor nasazen
i při těžších polních pracích. Ku-

bota M7171 je vybaven čtyřválcovým motorem splňujícím nejpřísnější emisní normu Tier 4 Final, o objemu 6,1 l, s výkonem 175
koní a úctyhodným točivým momentem 675 NM. Tedy hodnoty,
které se rovnají šestiválcové konkurenci. U Kuboty však s menší
spotřebou a nižšími náklady na
provoz. I tyto údaje byly jedním
z důvodů, proč opět zvolit japonskou kvalitu Kubota, která se
v podniku v kategorii 150 koní+
zařadila vedle stávajících značek
Claas, New Holland a John Deere. Maximální výkon motoru je
175 koní, doplněný o převodovku
K-power (Powershift) F24/R24
s možností nastavení automatického řazení rychlostních stupňů
v plném rozsahu A1-F4.

Traktor agregovaný s cisternou

Foto archiv firmy

matického ovládání tříbodového
závěsu s vývodovým hřídelem až
po souvraťový management. Právě posledně zmíněný souvraťový
management se na 12“ terminálu
nastavuje s naprostou lehkostí
a jistotou, abyste mohli naplno
využít potenciál traktoru. Na dosavadní největší traktor japonského vyrobce je poskytována tříletá
tovární záruka. Také tento argument byl jedním z mnoha, proč se
ZD Všestary rozhodly pro nákup
dalšího traktoru značky Kubota.

Nasazení při sklizni cibule

Komfortni kabina
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Kubota M7171 bude nasazen
také při sklizni cibule, kdy bude
vybaven kultivačními pneumatikami s rozchodem 2250 mm.
Vpředu bude agregován ožínačem cibulové natě a vzadu sklízečem cibule. O komfort obsluhy se
stará plně elektrické nastavení
traktoru, a to od ovládání šesti
hydraulických okruhů, kde můžete nastavit libovolně průtoky oleje, prioritu přes nastavení auto-

Přehledná loketni opěrka
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