
K
onkrÈtnÏ ölo v tomto p¯ÌpadÏ

o komun·lnÌ stroje typu B

2230 Hydro. Nov· ÑbÈËkov·

t¯icÌtkov·ì ¯ada B 1830, 2230,

2530 a 3030 nahradila staröÌ ¯adu

B 1710 aû 2710.

ÑTraktory B 2230 majÌ v˝kon 

22 konÌ a oproti staröÌm posÌlily o jed-

noho konÏ. Jsou vybaveny t¯ÌstupÚo-

vou hydrostatickou p¯evodovkou.

Kabiny vlastnÌ konstrukce a v˝roby

jsou u vöech model˘ ¯ady B 30 kli-

matizovanÈ. Traktory se dost·vajÌ do

Evropy jako polotovary a kompletujÌ

se aû v z·vodÏ Kubota v NÏmecku,ì

vysvÏtlil n·m o p¯edv·noËnÌm

Ëtvrtku 20. pro-

since 2007 v are-

·lu »eskÈ televize

na KavËÌch hor·ch

z·stupce firmy Bo-

nas Pavel Lorek.

K japonsk˝m trak-

tor˘m znaËky Ku-

bota se dod·v·

öirok· paleta p¯Ìslu-

öenstvÌ pro celo-

roËnÌ ˙drûbu ko-

munikacÌ, zelen˝ch

ploch a manipulaci

s materi·lem. Jme-

novat lze nap¯Ìklad

snÏhovou radlici Ëi

frÈzu, sypaË, zame-

tacÌ kart·Ë, t¯eba

i se sbÏrn˝m ko-

öem na neËistoty,

mez in·pravovou

sekaËku, ËelnÌ nakla-

daË a dalöÌ n·¯adÌ,

kterÈ si rozumÌ

s p¯ednÌm troj˙hel-

nÌkov˝m nebo zad-

nÌm t¯Ìbodov˝m z·-

vÏsem.

SekacÌ ˙strojÌ lze

v kombinaci se

sbÏrn˝m koöem o objemu 750 litr˘,

kter˝ se hydraulicky vyprazdÚuje aû

do v˝öky dvou metr˘, vyuûÌt takÈ

nap¯Ìklad na podzimnÌ ˙klid listÌ. P¯i-

pojit je moûnÈ k mal˝m Ëerven˝m

komun·lnÌm pomocnÌk˘m i skl·pÏcÌ

valnÌk. P¯ÌsluöenstvÌ m˘ûe mÌt zna-

Ëku Kubota nebo poch·zet od jin˝ch

dodavatel˘. Jak n·m ¯ekl na z·vÏr

setk·nÌ na KavËÌch hor·ch Pavel

Lorek, tr·vnÌkovÈ pneumatiky hravÏ

zvl·dnou v komun·lnÌm nasazenÌ

i zimnÌ ˙drûbu komunikacÌ. ��

Text a foto Jan Kroupa
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Japonské strJaponské stroje oje 
na Kavčích horáchna Kavčích horách
Dva zbrusu nové jasně červené traktory Kubota předali lidé ze společnosti
Bonas od Milevska do užívání České televizi. Jihočeská firma zastupuje na
tuzemském trhu tradičního japonského výrobce traktorů a motorů od roku
2002 let a podobné akce jsou pro ni již rutinou.

Zástupci společnosti Bonas předali k užívání České televizi dva komunální traktory
Kubota typu B 2230 Hydro s příslušenstvím pro celoroční údržbu komunikací

Rozmanitá je nabídka příslušenství.
Otázkou je, zda se během letošní zimy
dostane na Kavčích horách ke slovu
také sněhová fréza …

komunálních strojů

www.komunalweb.czBazar

Multicar M 25 – třístranný sklápěč, 4 x 2, cena 35 000 Kč,
okres Prachatice, tel.: 604 703 917, fax: 388 333 370.

Příkopová sekačka McConnel PA 47 – čepová hlava 
1,2 m, dosah ramene 5,1m, cca 500 motohodin, r. v. 2004,
cena 260 000 Kč, okres: Prostějov, tel.: 602 529 354 
e-mail: grepl@gordex.cz.

Sněhová radlice za traktor – nová, ihned k dodání, 
cena 15 700,- Kč, okres Rakovník, tel.: 608 347 588, 
fax: 313 512 456, e-mail: agrozet_ra@quick.cz.

Oboustraně naklápěcí shrnovací radlice na UNC 060
– cena dohodou, okres Přerov, tel.: 602 858 145, 
e-mail: tempotransport@centrum.cz.

Příkopová sekačka McConnel 470 – za traktor do 
tříbodového závěsu, dosah ramene 4,7 m, záběr hlavy
120 cm, r. v. 2005, cena 270 000 Kč, okres Znojmo, 
tel.: 603 339 124, e-mail: MiroslavVoracek@seznam.cz.

Zadní sněhová radlice – záběr 2,6 m, šířka 3 m, tloušťka
8 mm, r. v. 2006, cena 14 500 Kč, okres Karviná, 
tel.: 723 879 806  e-mail: kupka.roman@seznam.cz.

Multicar M 25 – třístranný sklápěč, najeto 52 000 km,
spolehlivá a pěkná, r. v. 1989, okres Nový Jičín, 
tel.: 602 796 430, e-mail: joshra@tiscali.cz.
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