
Na českém trhu je možné 
pořídit od Kuboty několik 
typů stojů, například trak-
torové sekačky,  univerzální 
(komunální) traktory, země-
dělské traktory a rovněž 
víceúčelová vozidla RTV. 
Společnost Bonas spol. s r. 
o. je prodává nejen prostřed-
nictvím vlastní prodejní sítě, 
ale také obchodních řetězců. 
V letošním roce se jeho 

výrobní portfolio  rozšířilo o 
několik novinek. 
. 
Nový a nejsilnější trak-

tor do zemědělství
To se týká i sortimentu trak-
torů určených do zeměděl-
ského provozu. Do série M, 
kam patří ty nejvýkonnější 
stroje přibyl model M 128 
X. S motorem o výkonu 134 
k je nyní nejsilnějším  země-
dělským traktorem Kubota.  
O něco slabší model M 108S 
(109 k), jenž je ideální pro 
řadu zemědělských prací, 
zase prošel inovací. Vedle 
nového designu je nyní nově 
vybaven vstřikováním Com-
mon Rail. Mezi další pro-
měny patří možnost řazení 
rychlostí pod zatížením a 
elektrohydraulické zapojení 
náhonu předních kol (4x4). 

Kubota se kromě toho 
letos pochlubil zcela novou 
traktorovou řadou M 40 
navrženou pro maximální 
výkon a pohodlí obsluhy. 
Ta zahrnuje čtyři modely 
o výkonu od  63 k do 95 

k. Motory této série jsou v 
souladu se standardy emisí 
IIIA a jsou vybaveny systé-
mem přímého vstřikování 
E-CDIS, který nabízí kom-
binaci vyššího výkonu, spo-
lehlivosti a lepší spotřeby 
paliva.

Ani traktory řady M 40 
Narrow , které jsou díky 
úzké kompaktní karoserií 
a malým rozměrům ide-

ální pro práci na vinicích 
a v sadech, nezůstaly bez 
povšimnutí. Řadu rozšířily 
modely M6040, M7040 a 
M8540. Jejich celková šířka 
je s běžnými koly pouhých 
1220 mm. Poslední dva uve-
dené jsou nově navrženy i s 
klimatizovanou kabinou. 

Nejmenší komunální 
traktor

Komunální traktory Kubota, 
jejichž výkonové rozmezí je 
12 až 59 k, jsou rozděleny 
do šesti tříd: BX, Super B30, 
STV, L a nové L40 a B20. 
Série L40 zahrnuje pět mno-
hostranných a výkonných 
modelů určených pro nej-
různější využití. Jak prozra-
dil obchodní zástupce spo-
lečnosti Bonas,spol. s r. o. 
Pavel Lorek, je u nich mnoho 
inovovaných prvků. „Vedle 
nových motorů mohou být 
traktory série L40 vybaveny 
také novou hydrostatickou 
převodovkou HST PLUS, 
která optimalizuje výkon a 
životnost a přitom omezuje 

vibrace a hlučnost. Na přání 
zákazníka je však možné do 
těchto traktorů dodat elek-
tronickou převodovku GST 
nebo  plně synchronizova-
nou ekonomickou FST pře-
vodovkou,“ poznamenal. 

Mezi komunální trak-
tory přibyla zcela nová řada 
B20, jejíž tři modely staví 
na velmi příznivém přijetí, 
kterého se dostalo starším 
modelům B 1410 a B1610 
řady B10. Ty patřily díky 
svému širokému využit í 
mezi nejprodávanější, kom-
paktní malotraktory Kubota. 
„Modely řady B20 jsou u nás 
v prodeji teprve od druhého 
čtvrtletí tohoto roku. Vedle 
moderního designu nabí-
zejí i zdokonalené technické 
parametry a konstrukční 

řešení větších traktorů řady 
B. Jsou ekonomické a zacho-
vávají si svůj obslužný kom-
fort, výkon a rozmanitost 
použití při zachování nízké 
hmotnosti a kompaktního 
vzhledu,“ poznamenal Pavel 
Lorek. O tom se mohli pře-
svědčit i návštěvníci výstavy 
Urbis Invest 2009, kde spo-
lečnost Bonas spol. s r. o. 
vystavovala nejmenší model 
B1220. Ten je vybaven  dva-
nácti koňovým dvouválco-
vým motorem a mechanic-
kou převodovkou. V jeho 
standardní výbavě je i zadní 
tříbodový závěs a hydrau-
lika.

Nové sekačky
Do sortimentu traktorových 
sekaček Kubota přibyl pro-
fesionální žací traktor ZD 
326 s bočním výhozem a 
otáčecím rádiem 360°, což 
je mu umožněno díky sys-
tému ZERO TURN. Vzhle-
dem k malým rozměrům se 
vyznačuje výbornou mané-
vrovatelností.  Díky širo-

kým pneumatikám mini-
málně poškozujícím porost 
má stroj optimální stabilitu, 
a to dokonce i při práci ve 
svazích. Tyto užitné vlast-
nosti spolu s možností jed-
noduché údržby z něj podle 
výrobce dělají spolehlivého a 
efektivního pomocníka. Od 
května  jsou v České repub-
lice v prodeji také sekačky 
G23 LD/HD a G26 LD/HD 
nahrazující modely starší 
řady traktorových sekaček 
s mezinápravovým seče-

ním. „Tyto stroje navazují na 
předcházející, velmi úspěšné 
modely G 18 a G 21 LD/
HD. Nová koncepce trak-
torových sekaček je určena 
speciálně pro profesionální 
uživatele a zdokonaluje tech-
nické řešení, předcházejících 
modelů,“ informoval Pavel 
Lorek. Posečený materiál 
je hromaděn ve sběrných 
koších dvojího typu, LD či 
HD, přičemž druhý z uvede-
ných košů je možné hydrau-
licky zvednout a vysypávat 

až z výšky 1930 mm, zatím 
co první vysypává hmotu na 
zem. Nové je i mezi nápra-
vové žací ústrojí skládající se 
ze dvou nožů, jejichž pohon je 
zajištěn pomocí klikových hří-
delí, nikoliv klínových řemenů. 
Sekačka je vybavena dieselo-
vým motorem o výkonu 23 k a 
hydrostatickou převodovkou. 
Pracovní záběr žacího ústrojí je  
1,22 a 1,37 m.

Text Lenka Tatarčíková,
Foto archiv výrobce

Bonas Milevsko má novinky ve všech kategoriích strojů
Společnost Bonas spol. s r.o. Milevsko, která na českém 
trhu funguje již osmnáct let, má nadmíru široký záběr. 
Je distributorem výrobců jak zahradní a komunální, tak 
stavební techniky. Firmě patří na českém trhu výhradní 
zastoupení značky Kubota, největšího světového 
výrobce traktorů a komunální techniky do výkonu 130 
k. Ten nelení a neustále rozšiřuje svůj sortiment strojů. 
Několik nových strojů uvedl na trh i v roce 2009. 

Profesionální žací traktor ZD 326 s bočním výhozem

Nejmenší komunální traktor Kubota B1220 

16 / 2009VENKOV agrární obzor56 straNa

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR: www.bonas .cz / kubo ta

Tel: 382 502 525, Info: 800 100 439, E-mail: bonas@bonas.cz
Komunální technika: E-mail: lorek@kubota.cz, mobil: 602 656 139

Zemědělská technika: E-mail: koubek@kubota.cz, mobil: 724 342 676

Zveme vás na 36. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2009,
která se koná v areálu Výstaviště České Budějovice 

ve dnech

Najdete nás na volné ploše 317 na hlavní cestě před pavilonem Z vlevo

27. srpna - 1. září

TRAKTORY OD 12 DO 130 HP


