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A proč David Voverka zvolil 
právě tento menší japonský ze-
mědělský traktor, když je na 
českém trhu mnohem déle řa-
da jiných evropských i zámoř-
ských značek? „Právě tento 
model se mi hodí na farmu, ze-
jména do sadů a do lesa,“ odpo-
vídá nový majitel. „Proto jsem si 
také vybral traktor bez kabiny, 
pouze s ochranným rámem, 
abych s ním mohl pracovat i pod 
větvemi stromů. A proč zrovna 
značku Kubota? Už šest let pra-
cuji s menším japonským trakto-
rem a vždycky jsem si říkal, že 
kdybych si jednou kupoval nový 
stroj, chtěl bych zase jenom Ja-
ponce, nejlépe Kubotu. Po šesti 
letech tvrdé práce s ním nebyl 
jediný problém. O značku Kubo-
ta se zajímám už delší dobu, 
a tak vím, že jde o jednoduché, 
přitom technicky velmi propra-
cované a absolutně spolehlivé 
stroje.  Vždyť je i američtí farmáři 
řadí mezi TOP zemědělskou 
techniku. A proto také byla moje 
volba v celku jasná. Abych nic 
nepodcenil, zkoušel jsem i men-
ší traktory jiných značek, ale 
opět jsem se dostal ke Kubotě."

Typický farmářský traktor
Přednosti traktorů Kubo-

ta M6040 oceňují nejen sadaři 
či vinaři, ale také chovatelé sko-

tu, kteří je využívají v několikařa-
dých stájích v agregaci s krm-
ným vozem. I s ním mají trakto-
ry Kubota malý poloměr otáče-
ní. Uplatnění však nacházejí také 
v přepravě po silnici. Jsou to ty-
pické farmářské traktory s níz-
kou spotřebou, malými provoz-
ními náklady a vysokou užitnou 
hodnotou. Uvedené přednosti 
jednoznačně převýší pořizovací 
náklady, jejichž návratnost je 
v porovnání s traktory jiných 
značek velice rychlá.

Traktor Kubota M 6040 posky-
tuje maximální výkon a pohodlí. 
Systém přímého vstřikování E-
-CDIS nabízí unikátní kombinaci 
vyššího výkonu, spolehlivosti 
a lepší spotřeby paliva. Motor 
série M je v souladu se standar-
dy emisí IIIA, přitom se vyznaču-
je velmi nízkou hladinou hluku, 
takže obsluha není vystavena 
stresu a pociťuje menší únavu. 
Synchronizovaných pět převodů 
na hlavní převodovce a tři na re-
dukční převodovce včetně velmi 
pomalé rychlosti nabízejí cel-
kem 15 rychlostí vpřed a 15 vzad 
(maximální rychlost 39 km/h). 
Změna směru jízdy vpřed/vzad 
pod zátěží je jednoduchá díky 
hydraulickému reverzu. Páka 
reverzu je umístěna na sloupku 
řízení a obsluhuje se levou ru-
kou. Usnadňuje připojení pra-
covního nářadí a ulehčuje práci 
s čelním nakladačem. 

Na vše stačí tlačítka

Traktory série M jsou vybave-
ny hydraulickým brzdným sys-
témem pracujícím na všechna 
čtyři kola, který vyžaduje mini-

mální ovládací sílu a automa-
ticky připojuje pohon 4 x 4 při 
brzdění. Nezávislé hydraulické 
PTO zvyšuje produktivitu, zapí-
ná se pouhým stisknutím tlačít-
ka. Traktor Kubota M 6040 je 

vybaven hydraulickým čerpa-
dlem o výkonu 61 l/s s nosností 
2300 kg (22,5 kN). 

Standardně dodávaný samo-
svorný diferenciál přední nápra-
vy pomáhá udržovat stabilní trak-

ci a spolu s uzávěrkou diferenciá-
lu zadních kol zajišťují stálý výkon 
v nejobtížnějších podmínkách. 
Farmáři ocení i to, že pohon 4 x 4 
je možné zapnout či vypnout bez 
zastavování jedním tlačítkem. 
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  Během výstavy Země živitelka si převzal nový traktor 
Kubota M 6040 David Voverka.

  Jde o typický farmářský traktor s nízkou spotřebou, malými 
provozními náklady a vysokou užitnou hodnotou.

  Slavnostního předání se zúčastnili zástupci společností 
BONAS Milevsko a Kubota.

 Klíčové informace 

Slavnostního předání nového 
traktoru se zúčastnil i Shinichi 
Yamada, zástupce společnosti 
Kubota v Evropě. Využili jsme 
této příležitosti a položili mu ně-
kolik otázek.

Kolik traktorů Kubota se 
každý rok uplatní na trhu 
a kdo je jejich největším 
odběratelem?

Na celém světě najde uplatnění 
každý rok 300 až 400 tisíc no-
vých traktorů Kubota. Největším 
odběratelem býval japonský trh, 
ale ten se rok od roku zmenšuje. 
Naopak výrazně rostou další asij-
ské trhy, zejména v Thajsku a Čí-
ně, které se v blízké budoucnosti 
stanou našimi nejvýznamnějšími 
odběrateli. Pokud bych měl spe-
cifikovat tržní podíl našich strojů 
v některých státech, v Japonsku 
tvoří zhruba 50 procent, v Thaj-
sku 70 až 80 procent a v USA 
něco přes 30 procent. Samozřej-
mě převažuje menší zahradní 
a komunální technika, z celkové 
výroby představují zhruba se-
dmdesát procent. Poměr malých 
strojů k velkým se ale bude po-
stupně měnit, velká technika bu-
de určitě posilovat. 

Jaký má Kubota tržní podíl 
v Evropě a jak hodnotíte 
obchodní aktivity v České 
republice?

Velmi záleží na velikosti a typu 
traktorů, u menších modelů 
máme v Evropě asi 30procentní 
tržní podíl. Uvědomujeme si, že 
pokud chceme podíl traktorů 
v Evropě navýšit, musíme ze-
mědělské praxi nabídnout sil-

nější modely. Traktor, který 
jsme dnes předali, patří do řa-
dy M, jež je naší hlavní zeměděl-
skou kategorií. Pokud jde 
o Českou republiku, je pro nás 
velmi důležitým regionem. Ev-
ropská centrála společnosti Ku-
bota sídlí v Německu a tamní 
trh už traktory Kubota velice 
dobře zná a jejich prodej stoupá. 
Naše úsilí proto směřuje na vý-
chod, kde hledáme nové trhy. 
A Česká republika je jedním 
z nich, i zde prodej zeměděl-
ských traktorů Kubota v po-
slední době výrazně roste. 

Zdejší zemědělství ale 
požaduje především silnější 
traktory, které zatím 
v sortimentu společnosti 
Kubota chybí. Počítáte 
v blízké budoucnosti 
s nějakým silnějším 
modelem, než je 
dosavadní M135GX?

Zatím nejsilnějším modelem je 
traktor Kubota M135GX s kom-
paktním čtyřválcovým motorem 

o výkonu 140 koní se čtyřventilo-
vou technikou, chladičem stlače-
ného vzduchu, elektronicky říze-
ným vstřikováním Common 
 Rail, diesel oxidačním katalyzáto-
rem a filtrem pevných částic. 
Přitom naše současné motory 
jsou schopné navýšit výkon až na 
úroveň 150 či 160 koní. Neustále 
se snažíme modelovou řadu ze-
mědělských traktorů rozšiřovat 
a v budoucnosti určitě představí-
me zemědělcům silnější traktor, 
někde na úrovni kolem 180 koní. 
Na jeho vývoji už pracujeme. 

Mohl byste specifikovat 
vlastnosti traktorů Kubota? 
V čem se liší od konkurence?

Zemědělské traktory Kubota 
s výkonem motoru od 60 do 140 
koní jsou typické jednoduché 
farmářské traktory s vynikající-
mi provozními parametry 
a dlouhou životností. Zásadní 
předností je to, že si hlavní tech-
nické skupiny vyrábíme sami, 
takže každému motoru s urči-
tým výkonem přesně odpovídají 
další komponenty, jako převo-
dovka, nápravy, kabina a podob-
ně. Díky tomu jsme schopni celý 
traktor optimalizovat, aby byl co 
nejlépe technicky vyřešený, aniž 
bychom museli přistupovat ke 
kompromisům. Proto jsou trak-
tory Kubota velice kompaktní, 
jejich konstrukce je promyšlená 
a precizní. A co je také podstat-
né, při zjištění jakýchkoliv dis-
proporcí jsme schopni ihned na 
to konstrukčně reagovat. Větši-
nou najdeme velice rychle řeše-
ní, které okamžitě přenášíme do 
výroby. Stejně jako požadavky 

zemědělské praxe. Na flexibilitě 
si totiž zakládáme. U traktorů 
Kubota oceňují zemědělci i snad-
nou ovladatelnost a také mané-
vrovatelnost. Tuto zajímavou 
přednost zaručuje patentovaný 
systém pohonu předních kol Bi-
-speed, kdy se při natočení o ví-
ce než třicet pět stupňů otáčejí 
přední kola téměř dvakrát rych-
leji než zadní. Výsledkem je ma-
lý poloměr otáčení a minimaliza-
ce poškození podloží.

Kubota koupila firmu 
Kverneland. Co si od tohoto 
záměru slibuje?

Chceme se stát celosvětovým 
hráčem na trhu se zeměděl-
skou technikou. I když musím 
připomenout, že společnost 
Kverneland Group si zachovala 
naprostou samostatnost. Podle 
našich zkušeností se většina far-
mářů bude snažit optimalizovat 
strojový park a vstupní náklady. 
V tom jim mohou pomoci jak 
traktory Kubota, tak technika 
Kverneland, ale zejména systé-
my precizního zemědělství, kte-
ré má společnost Kverneland 
Group velice propracované. 

Podporuje Kubota 
z utržených peněz nějaké 
aktivity?

V Japonsku jme nejen velkým 
sponzorem rugby, ale v posled-
ní době poskytujeme podporu 
konkrétní oblasti postižené tsu-
nami v blízkosti jaderné elek-
trárny Fukušima. Podílíme se 
na její obnově a podporujeme 
tamní producenty rýže, kterou 
od nich vykupujeme. 

 Rozhovor

Ing. Radko Našinec, jednatel společnosti BONAS Milevsko, předává 
klíčky od nového traktoru Davidu Voverkovi Foto Vladislav Fuka

Vladislav Fuka

Úderem dvanácté hodiny
Během výstavy Země živitelka došlo v expozici společnosti BONAS Milevsko k zajímavé události. Druhý 
výstavní den, přesně v pravé poledne, byl zástupci společností BONAS a Kubota předán nový zemědělský 
traktor s čelním nakladačem Kubota M6040 o výkonu 48,6 kW/66 koní. Jeho majitelem se stal David 
Voverka z Javornice, která se nachází mezi Bavorovem a Volyní.

Farmářský traktor Kubota M6040 se vyznačuje především nízkými 
provozními náklady a vysokou užitnou hodnotou Foto Vladislav Fuka

Slavnostního předání nového traktoru se zúčastnili (zleva) 
Ing. Ondra Našinec, obchodní zástupce Bonasu pro zemědělské 
traktory, David Voverka, Ing. Radko Našinec a zástupce 
společnosti Kubota Shinichi Yamada Foto Vladislav Fuka

Shinichi Yamada


