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KUBOTA: KVALITNÍ PRODUKTY S VYNIKAJÍCÍM VÝKONEM A DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

KAI znamená „změnu“ 
ZEN značí „zlepšování“

NA LETOŠNÍM 33. ROČNÍKU SRPNOVÉ VÝSTAVY ZEMĚ 
ŽIVITELKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE SPOLEČNOST BONAS 
MILEVSKO POPRVÉ PREZENTOVALA NA CELÉ EXPOZIČNÍ PLOŠE. 
POZORNOST VZBUDILY PŘEDEVŠÍM JEJÍ SILNÉ TRAKTORY 
NAD 100 KONÍ. ROLI NEJVĚTŠÍHO „GOLFOVÉHO FAVORITA“ 
BRAVURNĚ ZVLÁDAL MODEL L 4630 Z ŘADY GRAND L 30, 
UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR PRO VŠECHNO… 

Hlavní aktivity BONAS Milevsko:

•  dovoz a prodej komunální techniky KUBOTa a příslušenství
•  dovoz a prodej zahradní techniky od výrobců MTD.GUTBROD,

SANDRI-GARDEN, GLORIA, JUWEL, AMCA, GOIZPER-MATABI 
• záruční a pozáruční servis zahradní a komunální techniky 
• výhradní zastoupení TECUMSEH – PEERLESS 
• pneuservis a prodej pneumatik – PARTNER OBNOVA 
• spedice a doprava
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HLEDÁME GREENKEEPERA
PODĚBRADY

V případě vážného zájmu prosím volejte 
na tel.: 777 034 444 – Ing. Jiří Král, MBA, 

pište na e-mail: o�  ce@golfpodebrady.cz

18jamkové golfové hřiště v Poděbradech 
nabízí zaměstnání na pozici hlavního greenkeepera 

pro golfovou sezónu 2008.
Nástup dle dohody.

POŽADAVKY: 
• odpovídající vzdělání, praxe v oboru

• organizační schopnosti a zkušenosti s vedením kolektivu
• znalosti v oblasti celkového designu hřiště

• stříhání greenů, tee box, fairway, rough apod.
• ovládání obsluhy zavlažovacího systému, PC, strojový park

• možnost zvyšování kvali� kace i v zahraničí
• aktivní znalost cizího jazyka - min. AJ.

Nabízíme dobré platové podmínky, možnost ubytování v areálu.

Stroje světoznámého japonské-
ho výrobce komunální a ze-

mědělské techniky KUBOTA jsou 
podle konstrukčního pojetí, úče-
lu použití a výkonu rozděleny do 
několika typových řad. Zejména 
výkon stroje a jeho vybavení 
dává možnosti využití pro různé 
pracovní činnosti. Již zmíněný 
traktorový „šikulka“ L 4630 je 
standardně dodáván s převodov-
kou Glide Shift (GST), která je 
vybavena 24 rychlostními stupni 
pro jízdu vpřed a 16 převodový-
mi stupni pro jízdu vzad, včetně 
pomalého chodu, a v provedení 
s bezpečnostním rámem nebo 

kabinou. K sériové výbavě patří 
i vysoce moderní IntelliPanel 
přístrojové desky a mimořádně 
výkonný čtyřválcový motor 
diesel (46 HP) a hydraulické řa-
zení rychlostí pod zátěží.

Pohlíženo golfovýma oči-
ma je třeba z vystavených 
produktů určitě upozornit na 
model ME 5700. Traktor je sice 
poněkud robustnější, ale např. 
ve Francii je velmi oblíben 
a často využíván pro práci na 
dostihových drahách. Je pro něj 
charakteristické promyšlené 

využití nejmodernějších funkč-
ních prvků. Pokud se vybaví 
trávníkovými koly, stačí gre-
enkeeperovi jen se pohodlně 
usadit a vyjet na hřiště…

Autorizovaným a výhrad-
ním dovozcem techniky 
značky KUBOTA pro ČR a SR 
je BONAS, spol. s r.o., založená 
v únoru roku 1991. Od srpna 
2005 je v Milevsku otevřena 
moderní prodejní centrum 
(výstavní plocha 700 m2) s pod-
mínkami pro kvalitní prezen-
taci komunální a stavební tech-
niky Kubota a příslušenství 
na úpravu travnatách ploch 

Muratori, Peruzzo, Sembdner, 
GL1,Stones a.j..
Od svého založení v Osace v ro-
ce 1890 (pan Gonshiro Kubota) 
se podnik rozvíjel až k dnešní-
mu průmyslovému koncernu, 
vyrábějícímu motory, traktory 
a stavební stroje špičkové kva-
lity. Základem kontinuálního 
inovačního procesu je filozofie 
KAIZEN, kde KAI znamená 
„změnu“ a ZEN značí „zlepšová-
ní“. Tento princip soustavného 
zlepšování je v rámci koncernu 
prosazován po celém světě.  ■

Kontakt: 
BONAS Milevsko
www.bonas.cz

e-mail: lorek@kubota.cz

L 4630 GST


