
K
jak˝m v˝konov˝m met·m znaË-

ka Kubota mÌ̄ Ì, jsme se mohli

p¯esvÏdËit p ī ofici·lnÌm p¯edsta-

venÌ nov˝ch model̆  sÈrie M koncem

ledna letoönÌho roku ve ZvÌkovskÈm Pod-

hradÌ. P¯edv·dÏcÌ akci zorganizovala

spoleËnost Bonas, spol. s r. o., Milev-

sko, kter· je v˝hradnÌm dovozcem pro-

dukt˘ znaËky Kubota do »eskÈ republiky.

SpoleËnost Bonas byla zaloûena

v roce 1991 a mezi jejÌ rozhodujÌcÌ akti-

vity pat¯il dovoz zahradnÌ techniky

a v˝bavy pro voln˝ Ëas. V souËasnÈ

dobÏ se vöak spoleËnost zamÏ¯uje p¯e-

devöÌm na profesion·lnÌ techniku pro

˙drûbu zelenÏ a komun·lnÌ sfÈru. V jejÌ

nabÌdce najdeme stroje renomovan˝ch

v˝robc˘, jako jsou Kubota, Wieden-

mann, Muratori, Kersten, Sabo, MTD

ñ Gutbrod, Sandri-Garden nebo Goi-

zper-Matabi. Na dod·vanou techniku

poskytuje Bonas pln˝ z·ruËnÌ i poz·-

ruËnÌ servis. SpoleËnost Bonas je od

roku 1993 takÈ v˝hradnÌm distributo-

rem n·hradnÌch dÌl˘ pro motory

Tecumseh a p¯evodovky Peerless

v »eskÈ republice. 

ÑV˝hradnÌ zastoupenÌ pro znaËku

Kubota jsme zÌskali v roce 2001

a prost¯ednictvÌm naöÌ prodejnÌ sÌtÏ,

kter· ËÌt· 16 dealer˘ na ˙zemÌ

»eskÈ republiky a Ëty¯i na Slovensku,

jsme zaËali jejÌ produkty nabÌzet.

V roce 2001 se prodalo sedm kus˘,

dalöÌ pak 17, v roce 2004 se prodej

zv˝öil na 40 a loni jiû na 300 kus˘

traktorov˝ch sekaËek a univerz·lnÌch

traktor˘. DÌky dosavadnÌmu omezenÌ

v˝konu se n·mi nabÌzenÈ stroje hodily

p¯edevöÌm pro ˙drûbu obcÌ a ve¯ejnÈ

zelenÏ, pr·ci na zahradÏ, komun·lnÌ

sluûby nebo ˙drûbu sportoviöù. S ros-

toucÌm v˝konem mohou b˝t p¯i

tÏchto Ëinnostech traktory Kubota

vyuûÌv·ny samoz¯ejmÏ takÈ, ale

stroje s v˝konem motoru okolo 100

konÌ jiû oslovujÌ i zemÏdÏlce,ì ¯Ìk· jed-

natel spoleËnosti Bonas Ing. Radko

Naöinec. 
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Nejvýkonnějším vyráběným modelem je Kubota M105S s výkonem motoru 108,5 koně

Lehké Lehké 
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výkonné traktoryvýkonné traktory

Traktorové sekačky a univerzální traktory Kubota
s výkonem motoru do 50 koní se na českém trhu
začaly objevovat na přelomu roku 2001 a 2002
a záhy našly řadu spokojených uživatelů. Jenže
uvedená hranice výkonu těchto traktorů již dávno
neplatí. Padla před dvěma lety, když se v nabídce
objevil model ME5700 a horní hranice výkonu
traktorů Kubota se posouvá i dál.



Představuje se Kubota

Firma Kubota vznikla v roce 1890

a od tÈ doby se za¯adila mezi svÏtovÈ

v˝robce s nejvÏtöÌ produkcÌ. V devate-

n·cti z·vodech vyr·bÌ na 1000 druh˘

stroj˘ a technick˝ch za¯ÌzenÌ a momen-

t·lnÌ v˝roba 500 000 kus˘ dieselo-

v˝ch, vodou chlazen˝ch motor˘, kterÈ

jako pohonnÈ jednotky vyuûÌv· cel·

¯ada renomovan˝ch znaËek v˝rob-

c˘ stavebnÌ a komun·lnÌ techniky,

a 220 000 kus˘ traktor˘ v öirokÈ

ök·le model˘ o v˝konech od 13 do

108 konÌ hovo¯Ì sama za sebe. 

ÑPrvnÌ traktory vyrobila firma Kubota

p¯ed 30 lety a od tÈ doby se jedno-

duchÈ kompaktnÌ a z·roveÚ lehkÈ

a mimo¯·dnÏ spolehlivÈ traktory tÈto

znaËky staly ve svÏtÏ velmi popul·r-

nÌmi. Nap¯Ìklad na americkÈm konti-

nentu se pouze za loÚsk˝ rok prodalo

14 000 traktor˘ nejvyööÌ ¯ady M (tato

¯ada s motory od v˝konu 58 konÌ se

v EvropÏ nabÌzÌ pod oznaËenÌm ME).

V EvropÏ se s prodejem traktor˘ nad

50 konÌ zaËalo p¯ed nÏkolika lety

a kup¯Ìkladu ve äpanÏlsku pracuje jiû

sedm stovek stroj˘ ¯ady M. ⁄spÏchy

zaznamenala znaËka i na trzÌch ve

Francii a VelkÈ Brit·nii. 

Firma Kubota s uvedenÌm v˝konnÏj-

öÌch model̆  na evropsk˝ trh nespÏchala

a s masivnÏjöÌ nabÌdkou traktor˘ s v˝ko-

nem p¯es 100 konÌ zaËala aû v loÚskÈm

roce. A od ˙nora budou modely st¯ednÌ

v˝konovÈ t Ì̄dy nabÌzeny i v »eskÈ a Slo-

venskÈ republice. Do budoucna poËÌt·

firma Kubota s v˝robou nov˝ch typ˘ kon-

struovan˝ch speci·lnÏ na z·kladÏ poûa-

davk˘ evropsk˝ch uûivatel̆  a doËk·me

se patrnÏ i stroj̆  s vyööÌmi v˝kony, jelikoû

k dispozici jsou jiû i motory vlastnÌ kon-

strukce do 120 konÌ. 

Dod·vka pro evropsk˝ trh je momen-

t·lnÏ organizov·na ve Ëty¯ech dce ī-

n˝ch mont·ûnÌch z·vodech ve Francii,

VelkÈ Brit·nii, äpanÏlsku a NÏmecku.

Pr·vÏ v NÏmecku se kompletujÌ trak-

tory dod·vanÈ, kromÏ nÏmecky mlu-

vÌcÌch zemÌ, i do »eskÈ a SlovenskÈ

republiky a dalöÌch zemÌ b˝valÈ v˝chodnÌ

Evropy. Jsou urËeny p¯edevöÌm pro

pr·ci na farm·ch, v sadech a vinohra-

dech (zvl·ötÏ v z˙ûenÈ verzi Narrow)

a öirokÈ uplatnÏnÌ nach·zejÌ i v komu-

n·lnÌ sfÈ¯e. ÑMoment·lnÌm trendem

v tÈto kategorii je dle mÈho n·zoru

˙stup od p¯etechnizovan˝ch stroj̆  nabi-

t˝ch elektronikou, kter· v bÏûnÈ kaûdo-

dennÌ praxi jen tÏûko nach·zÌ pravidelnÈ
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Kabina s nízkou úrovní hluku a vibrací nabízí obsluze dostatečný komfort. Ovládání
traktorů je velice jednoduché

Model L4630 s čelním vývodovým hřídelem, čelním závěsem a s velkým výkonem
zadní hydrauliky je často využíván právě v komunální sféře 

Traktor Kubota ME9000 pracuje s výkonem motoru 95 koní a moderní hydraulicky
řazenou reverzní převodovkou



vyuûitÌ. Traktory Kubota z˘st·vajÌ i p ī

zvyöujÌcÌch se v˝konech a robustnosti

lehkÈ a jejich obsluha je velice jednodu-

ch·. A pr·vÏ to povaûuji za nejvÏtöÌ

klady. Z tÏûkÈho traktoru totiû lehk˝

nikdo neudÏl·, zatÌmco my si v p Ì̄padÏ

pot¯eby s dotÌûenÌm vûdy poradÌme,ì

vysvÏtluje vedoucÌ prodeje nÏmeckÈho

dce īnÈho z·vodu znaËky Kubota, Mar-

tin Schmitz.

Opačnou cestou vývoje

ÑVÏtöina v˝robc˘ traktor˘ se vÏno-

vala v˝voji p¯edevöÌm st¯ednÌ a vyööÌ

v˝konovÈ t¯Ìdy a menöÌ zahradnÌ

a komun·lnÌ traktory za¯azovala do

v˝robnÌch program˘ aû v poslednÌch

letech. U Kuboty je tomu naopak. Od

model˘ traktorov˝ch sekaËek s diese-

lov˝m motorem o v˝konu 13 konÌ

a nejmenöÌch univerz·lnÌch traktor˘

s v˝konem 23 konÌ nabÌzÌme celou

ök·lu model˘ aû po univerz·lnÌ traktory

zatÌm do 108 konÌ. Dosud byla mezi

naöimi z·kaznÌky nejoblÌbenÏjöÌ ¯ada L,

ale sledujeme zvyöujÌcÌ se z·jem

o v˝konnÏjöÌ modely ¯ady ME, aù jiû

v z˙ûenÈ verzi do sad˘ a vinic nebo

v klasickÈm provedenÌ vhodnÈm pro

technickÈ sluûby mÏst a obcÌ. V celÈ

ök·le nabÌzen˝ch produkt˘ si v˝robce

drûÌ, asi jako jedin˝ na svÏtÏ, jedno pra-

vidlo. VeökerÈ komponenty kromÏ

kabin jsou vlastnÌ konstrukce a v˝roby,ì

uv·dÌ obchodnÌ z·stupce spoleËnosti

Bonas Pavel Lorek. 

Pro komun·lnÌ sfÈru a ˙drûbu

vÏtöÌch travnat˝ch ploch jsou vhodnÈ

traktory ¯ady STV a L. Ve ZvÌkovskÈm

PodhradÌ je zastupoval model L4630

s ËelnÌm v˝vodov˝m h¯Ìdelem, ËelnÌm

z·vÏsem a s velk˝m v˝konem zadnÌ

hydrauliky (stejnÏ jako u ostatnÌch

model˘ traktor˘ Kubota, aû po typ

ME5700, platÌ p¯ibliûnÈ rovnÌtko

mezi hmotnostÌ stroje a v˝konem

hydrauliky). 

Traktory ¯ady ME se p¯edstavily ve

vöech vyr·bÏn˝ch variant·ch 5700,

8200, 9000 a M105S. Jde o stroje

vybavenÈ modernÌ, hydraulicky ¯aze-

nou reverznÌ p¯evodovkou, pojez-

dovou rychlostÌ do 40 km/h a ergo-

nomicky ¯eöenou klimatizovanou kabi-

nou. NejmenöÌm z velk˝ch traktor˘ je

model ME5700 s pÏtiv·lcov˝m moto-

rem a moûnostÌ ¯azenÌ 12 rychlostÌ

vp¯ed i vzad pod zatÌûenÌm. V˝konnÏjöÌ

typ ME8200 se prezentoval v z˙ûenÈ

i klasickÈ verzi. Verze Narrow je

vhodn· p¯edevöÌm pro pr·ci v sadech

a ökolk·ch, ale uplatnÌ se i v komu-

n·lnÌch sluûb·ch. Tam se hodÌ i kla-

sickÈ provedenÌ traktoru, kter˝ se

p¯edstavil v agregaci s ËelnÌm nakla-

daËem. »ty¯v·lcov˝ motor tÏchto

traktor˘ pracuje s v˝konem 84 konÌ.

Traktor s p¯evodovkou 18/18

s reverznÌm ¯azenÌm pod volantem je

vybaven klasick˝m t¯Ìbodov˝m z·vÏ-

sem a zadnÌm v˝vodov˝m h¯Ìdelem.

Lze jej doplnit okruhem pro pouûitÌ

vzduchov˝ch brzd. 

Prozatím nejvýkonnější

Nejv˝konnÏjöÌm vyr·bÏn˝m mode-

lem je Kubota M105S s vodou chlaze-

n˝m dieselov˝m Ëty¯v·lcov˝m motorem

s centr·lnÌm systÈmem p Ì̄mÈho vst ī-

kov·nÌ (E-CDIS) a v˝konem 108,5 konÏ.

P¯itom jde o velice lehk˝ traktor

s hmotnostÌ pouh˝ch 3521 kg. ÿazenÌ

pod zatÌûenÌm je ¯eöeno joystickem

a umoûÚuje vyuûitÌ 32 rychlostÌ pojezdu

vp¯ed i vzad. DvoustupÚov˝m ¯azenÌm

Dual Speed lze snÌûit pojezdovou rych-

lost o 17 % s v˝razn˝m nav˝öenÌm

taûnÈ sÌly traktoru, toto za Ì̄zenÌ je

moûnÈ vyuûÌt i p ī pr·ci v tÏûkÈm

terÈnu. SnadnÈ je ovl·d·nÌ hlavnÌ p¯e-

vodovky systÈmem Swing Shift, kdy lze

pomocÌ hlavnÌ ¯adicÌ p·ky elektrohyd-

raulicky mÏnit dvÏ jÌzdnÌ skupiny. Maxi-

m·lnÌ komfort nabÌzÌ standardnÏ

dod·van· kabina s v˝konnou klimati-

zacÌ, nÌzkou ˙rovnÌ hluku a vibracÌ

a ˙Ëeln˝m ergonomick˝m ¯eöenÌm.

V˝kon zadnÌ hydrauliky lze p īd·nÌm

v·lc˘ zv˝öit na Ëty ī tuny. Traktor je dÌky

svÈmu v˝konu vhodn˝ k agregaci s Ëel-

nÌm nakladaËem i dalöÌmi typy za Ì̄zenÌ

uûÌvan˝ch v komun·lnÌch sluûb·ch

i zemÏdÏlstvÌ. ��

Text a foto Roman Paleček 
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Model ME8200 se představil v agregaci s čelním nakladačem

Nejmenším z velkých traktorů je model ME5700 s pětiválcovým motorem a možností
řazení 12 rychlostí vpřed i vzad pod zatížením


