
Téma měsíce Zahradnická a komunální technika

V polovině dubna se na jednom
místě, v Ostrovačicích u Brna, poda-
řilo shromáždit na 22 traktorů. Vedle
samotných strojů značky Kubota
mohli návštěvníci prověřit kvalitu růz-
ných agregátů, kompatibilních s jed-
notlivými traktory. Nechyběly mezi
nimi žací stroje, štěpkovače, secí
stroje, aktivní brány, rotavátory
a spousta jiného zařízení. Pod znač-
kou Kubota se vyrábí i příslušenství

k některým typům zemědělské a ko-
munální techniky, například agregáty
na sběr a sečení.

Vlastní výroba součástek

Většina základních komponent strojů
společnosti Kubota je z vlastní dílny. Jak
motor, tak převodovku, nápravy či hyd-
rauliku si firma vyvíjí a vyrábí sama. Tak
je zajištěna kvalita a vzájemná ideální
kompatibilita mezi strojem a přídavným
zařízením. Nově plánují i výrobu vlast-
ních kapot, původně dodávaných jinou
společností. 
Ve svých výrobních závodech v USA
a Japonsku společnost vyrobí 300 000
traktorů a 1,2 milionu motorů do výkonu
130 k ročně. Traktory a komunální stro-
je přichází do Německa jako polotovary
v jednotlivých dílech a jejich finální mon-

táž probíhá v Německu. Dodací lhůty se
pohybují mezi 30 a 40 dny.

Specializace 
nebo univerzalita?
Nabízí se otázka, zda si vybrat stroj uni-
verzální nebo ten, který zvládá pouze
jednu pracovní operaci. Podle Pavla Lor-
ka, obchodního zástupce společnosti
Bonas, je u univerzálního stroje výhoda

ve velkém množství prováděných ope-
rací, pracovně náročná zůstává výměna
agregátů. U strojů specializovaných na
jeden úkon je výhodou vysoká kvalita
prováděné operace, nevýhodou může
být vyšší pořizovací cena. Ing. Radko Na-
šinec, jednatel společnosti Bonas, k to-
mu dodává: „Jak se říká, univerzální stroj
umí hodně věcí, ale žádnou dobře. Jed-
noúčelový umí pouze jednu, ale tu per-
fektně.“ V nabídce techniky Kubota exis-
tují obě varianty strojů. 

Traktorové sekačky

Pro zahradníky či realizační firmy je vyu-
žitelná řada F, zahrnující traktorové sekač-
ky. V současné chvíli se vyrábí ve třech
variantách – 1900, 2880, 3680. 
Nejstarší model, 1900, je z řady velko-
plošných sekaček Kubota s kompaktní

konstrukcí. Výborné parametry umož-
ňují provádět snadno veškeré žací práce.
Pro použití v nejtěžších podmínkách je
tento model vybaven pohonem na
všechna kola, zapojitelným při prokluzu
přední hnací nápravy, což jej odlišuje od
modernějších variant. Hydraulická spoj-
ka hnací hřídele sečení je doplněna mo-
krou brzdou v olejové lázni, která zaru-
čuje okamžité zastavení žacích nožů při
vypnutí pohonu. Hydrostatická převo-
dovka s jedním pedálem umožňuje
snadnou a plynulou změnu směru
a rychlosti jízdy. Třínožové žací ústrojí
je poháněno kardanovým hřídelem.
Nože jsou rozmístěny tak, že je za-
bráněno jejich možnému doteku, ale
současně dokonale pokrývají sečenou
plochu. Výhodou modelu F 1900 je
nízká hmotnost, jen 390 kg bez žacího
ústrojí. 
U varianty 2880 je náhon na všechna
kola automaticky zapínán. Funguje při jíz-
dě vpřed i vzad a sám reguluje přenos
síly na kola. Umožňuje snadné a efektiv-
ní projíždění zatáček při optimální

ochraně trávníku. Náhon na všechna ko-
la může být aktivován také trvale.
Nejnovější varianta 3680 je osazena die-
selovým motorem Kubota s výkonem
36 k, který garantuje velmi dobré vlast-
nosti i při extrémním zatížení. Také u vy-
soké a vlhké trávy je možné dosahovat
vysoký výkon, aniž zůstává tráva nepo-
sečená. 
Pro zvýšení profesionality bylo nově vy-
vinuto žací ústrojí. K pohonu nejsou
použity řemeny ani řemenice, ale hnací
hřídel, který zabezpečuje přenos hnací
síly od motoru k pracovnímu zařízení
přímo a bez omezení. Tento pohon má
snadnou údržbu a vyznačuje se vysokou
spolehlivostí. Sedadlo s vysokou zadní
opěrkou a spoustou nastavitelných funk-
cí nabízí optimální komfort pro obsluhu
tohoto stroje.
Samotné žací ústrojí je vyrobené z vyso-
ce kvalitní oceli o síle 4,5 mm a má delší
životnost než starší modely žacích ústro-
jí. Je namontované 14 cm nad zemí
a umožňuje efektivní sečení vysoké
trávy, kterou nastaví do polohy, v níž je
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Pro všechny, kteří chtěli vidět vybrané komunální,
zahradnické a zemědělské stroje v akci, vyzkoušet je či
podebatovat s odborníky, připravila společnost Bonas,
spol. s r. o., předváděcí akci techniky značky Kubota. Na
ní se prezentovali i další z prodejců Kuboty. 

Pořadatelům se podařilo shromáždit na jednom místě více než 20 traktorů 
(foto archiv firmy Bonas, spol. s r. o.)

Pro snadnější údržbu a čištění je výhodou možné sklopení žacího ústrojí o 90°

Sedadlo s vysokou zadní opěrkou a spoustou nastavitelných funkcí nabízí
optimální komfort pro obsluhu tohoto stroje řady F 3680

Technika přímo v terénu
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možný rychlý a čistý střih. Pro snadnější
údržbu a čištění je výhodou možné sklo-
pení žacího ústrojí o celých 90°. Tím zís-
káme bezproblémový přístup k nožům
a spodní straně žacího ústrojí. 

Univerzální traktory

Jedná se o modely, u kterých je kombi-
nován výkon a všestrannost s ovladatel-
ností. Ideální pro údržbu veřejných pro-

stranství je řada BX. Od loňského května
je v nabídce model BX 2350, jenž je zdo-
konaleným nástupcem předcházejícího
velmi úspěšného modelu BX 2200 E/D. 
Nový model disponuje tříválcovým, ka-
palinou chlazeným, dieselovým moto-
rem o výkonu 23 k. Náhon na všechna
kola poskytuje traktoru lepší tažnou sílu,
hlavně při práci v extrémním terénu.
K základní výbavě patří zadní tříbodový
závěs se zvedací silou 550 kg. Na objed-

návku je možné vybavit traktor čelním
zvedacím zařízením a samostatným před-
ním hnacím hřídelem. Ve třech variantách
je nabízeno mezinápravové třínožové žací
ústrojí, vhodné pro profesionální využití.

Technika pro školkaře

V Ostrovačicích se kromě společnosti
Bonas prezentovala i firma Plantax, spol.
s r. o. Nabízí příslušenství značky Imants,
které zahrnuje stroje na přípravu půdy ve
školkách, plantážích a v komunálním
sektoru. 
Zajímavým sortimentem jsou speciální
technologie pro přesazování vzrostlých
stromů prostokořenným způsobem, ne-
bo s balem, sázecí stroje, kultivátory,
vyvětvovací plošiny, manipulační techni-
ka pro práci se vzrostlým sortimentem
pod značkou Damcon. Podle Ing. Vikto-
ra Janauera, ředitele společnosti Plantax,
je v současné chvíli asi největší zájem
o sázecí stroje. Jako novinku v sortimen-
tu označil automatický sázecí stroj na říz-
ky rychlerostoucích dřevin. Stroj si sám
nařeže z prutu řízky, zasadí je na pole
a nahrůbkuje. 

Široký sortiment společnosti doplňu-
jí drtiče dřevěného odpadu Loma či
štěpkovače dánské společnosti TP-
-Lindanna. 
Na předváděcí akci prezentovala svá
přídavná zařízení i společnost Živa
zemědělská obchodní, a. s. Jako vý-
hradní zástupce strojů Reform nabízí
pro zahradníky jednoosé stroje
a příslušenství.

Text a foto Helena Piková

... pro jarní sezónu

VÝHRADN Í  DOVOZCE  PRO  ČR

www.bonas.cz/kubota

BX 2350

B 1830 D
B 1830 HDB
B 2230 D 
B 2230 HDB
B 2530 D
B 2530 HDB 
B 3030 HDB 

Přídavná zařízení značky Imants zaručují úplnou přípravu půdy do hloubky
50 cm nezbytnou pro následnou výsadbu a výsev dřevin 

V průběhu předváděcího dne pro-
běhly praktické ukázky účinnosti
strojů. Zde rotavátor značky Forigo
se čtyřmi noži na hřídeli
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