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úvodní slovo do prvního letošního vydání našeho magazí-

nu píši záměrně v první jarní den. To už je totiž zcela jasné, 

že jaro je opět tady! Příroda se probouzela již o něco dříve, 

a tak si musela poradit s nočními mrazy.

Po rekreační a relaxační stránce máme za sebou hory 

a první výlety jednostopými prostředky, koly s pohony lid-

ské síly i té elektrické počínaje a motocykly různých kubatur 

konče.

Od strojů rekreačních se přesuňme k těm pracovním. 

Nový rok 2019 přinesl do oblasti profesionálních strojů nové 

emisní normy TIER V. Dobrou zprávou pro naše zákazníky 

je, že všechny značky strojů, které prodáváme a poskytuje-

me na ně nemalé množství služeb, těmto normám vyhovují.

JCB nám představilo novou generaci – již třetí – telesko-

pických manipulátorů, které vám budou v okolí vaší farmy 

sousedé jen závidět. V tomto čísle si dále můžete přečíst 

i o další technice tohoto globálního výrobce špičkových stro-

jů pro zemědělství a stavební průmysl.

Jaro startuje na plný výkon i komunální techniku. Ta se 

dosud lopotila s lokálními příděly sněhové pokrývky. Teď 

nastupují sekačky a o péči o travnaté porosty nejen fotba-

lových hřišť a technice k tomu vhodné si budeme povídat 

s Róbertem Janekem, který se trávníkům všeho druhu pro-

fesionálně věnuje už téměř tři desítky let.

Nový magazín představuje i novinku, tentokrát v postřiko-

vé technice Horsch Leeb. Nechybí pravidelné rubriky s ob-

líbenými nabídkami prověřených strojů „z druhé ruky“, půj-

čovnou a i tentokrát na vás po otevření časopisu vykoukne 

PEKASS SPECIÁL, který může pomoci v řešení některých 

úskalí vašeho denního pracovního života.

Pěkné čtení a zachovejte nám svoji přízeň! 

OBSAH 

  4  JCB – nová generace teleskopických 
manipulátorů

  6   PEKASS ASSISTANCE – provozní 
náklady pod kontrolou

  8 Pět důvodů proč plečkovat
  8  Kompaktní technika JCB v plném 

nasazení
10 Grillo – profesionální údržba zeleně
12   Horsch Leeb 4 AX – nová řada 

tažených postřikovačů
13  Bazar/Půjčovna
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Proč je důležité pletí, se dočtete na str. 8
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Největších změn doznala kabina, 

která nově nese označení Command 

Plus. Její vývoj probíhal přímo v Anglii 

ve výrobním závodě JCB, kde se ka-

biny na manipulátory vyrábějí. K tomu 

přispěla i skutečnost, že se staví nový 

výrobní závod na kabiny JCB Cab 

Systems, který podle výkonného ře-

ditele JCB Graeme MacDonalda bude 

nejmodernější a nejefektivnější továr-

nou na kabiny na světě. Celková in-

vestice ve výši 56 milionů eur do toho-

to projektu je jedna z největších v celé 

historii fi rmy JCB a podtrhuje záva-

zek být nejlepším dodavatelem strojů 

v Anglii, Evropě a na celém světě. 

Pokud jde o konkrétní změny, kte-

ré nová kabina Command Plus nese, 

za zmínku stojí zejména odhlučnění, 

Koncem ledna tohoto roku byla ofi ciálně představena nová generace 
teleskopických manipulátorů JCB. A jelikož je teleskopický manipulátor JCB 
vlajkovou lodí anglického výrobce zemědělské a stavební techniky, bylo to 
představení se vší parádou. 

bezpečnost a pohodlí. Kabina je plně utěsněná, což 

bylo docíleno vlisováním vnitřních panelů, dvojitě 

utěsněnými dveřmi a kabeláží vedenou ve vnitřních 

přepážkách nebo sloupcích. Tímto bylo dosaženo sní-

žení hluku uvnitř kabiny o 50 % na úroveň 69 dB, což 

dělá kabinu Command Plus nejtišší kabinou na trhu 

s teleskopickými manipulátory! 

Nově je výhled z kabiny tvořen skrze jednodílné zakři-

vené čelní a střešní sklo, což umožňuje obsluze stroje 

naprosto perfektní orientaci. Systém vícenásobného čel-

ního a střešního stěrače vyčistí 92 % celkové prosklené 

plochy. Velké zlepšení nastalo i v systému HVAC (vytá-

pění, ventilace a klimatizace) – režim odmrazování je 

rychlejší o 66 % a nově je zapínatelný v automatickém 

Koncem ledna tohoto roku byla oficiálně představena nnová generace

Představení nové generace teleskopických manipulátorů JCBPředstavení nové generace tele
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módu (Auto Defrost Mode), možnost 

ovládání režimu proudění vzduchu (Air 

Flow Mode Control) a nově také mož-

nost automatické regulace teploty (Au-

tomatic Climate Control). 

Všechny ovládací prvky stroje jsou nově 

umístěny na opěrce područky a jejich 

uspořádání je výsledkem precizní analýzy 

všech pohybů obsluhy stroje při pracov-

ních operacích. Standardem je také USB, 

audio a bluetooth připojení s mikrofonem 

integrovaným do sloupku uvnitř kabiny. 

Nově je v kabině umístěný grafi cký výstup 

s provozními a jinými informacemi skrze 

7" otočný displej. Došlo také k navýšení 

úložné kapacity – odnímatelný kontejner, 

síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. 

Obsluha stroje také jistě ocení rozšíření 

možnosti odtlakování přídavné hydrauliky 

tlačítkem z kabiny nebo nově i zvenku.

Nová generace teleskopických mani-

pulátorů JCB bude také disponovat vyšší 

nosností. Stroje se nově pochlubí zvý-

šením nosností o 100 kg (jde o modely 

532-70, 542-70, 536-95), resp. o 200 kg 

(u modelu 538-60). Výrazného zlepšení se 

dostalo nejen maximální nosnosti stroje při 

zasunutém výložníku, ale dochází k navý-

šení maximální nosnosti o 25 % do maxi-

mální výšky a o 11 % při plném dosahu.

Firma JCB svými kroky v modernizaci 

teleskopických manipulátorů dokazuje, 

že jejich stroje jsou špičkovými pomoc-

níky v mnoha oborech podnikání, ať už 

jde o zemědělství, energetiku, odpadové 

hospodářství, údržbu silnic nebo v les-

nický a dřevařský průmysl. Berou ohled 

na efektivitu, ekologii a neposlední řadě 

na ergonomii a design, který ovlivňuje 

pohodlí a zdraví obsluhy strojů. 

Představení nové generace teleskopických manipulátorů JCBleskopických manipulátorů JCB

Ing. Michal Anton,

produktový manažer JCB



 

Rychlé dodávky náhradních dílů JCBRychlé dodávky náhradních dílů JCB

PEKASS ASSISTANCE je komplexní produkt sjednaný souběžně se záruční dobou a po ní, který majiteli stroje zabezpečí 
vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad a havárií. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky 
nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které by významným způsobem ovlivnily ekonomiku provozu stroje.

NÁKLADY NA PROVOZ STROJE NÁKLADY NA PROVOZ STROJE 
POD KONTROLOUPOD KONTROLOU

1. rok ZDARMA

1 250 strojů v hodnotě 1,7 mld. Kč pod  PEKASS ASSISTANCE

Vinkulace pro vaši banku ZDARMA
Spoluúčast již od 0 %*

*) bližší informace uvedeny v podmínkách OPPA 

• Havárie a náraz stroje
• Poškození skel
• Poškození pneumatik

• Poruchy agregátů
• Výrobní vady
• Krádež a odcizení

• Chyba obsluhy
• Náhradní stroj*
• Elektronika

Centrální sklad náhradních dílů JCB pro střední Evro-

pu najdete v Plzni. Provoz skladů o rozloze přes 2 000 m2

zajišťuje pro JCB společnost UTI s. r. o. West business cen-

ter a uvnitř se skrývá přes 16 000 položek. Logistika skladů 

JCB počítá s 85% vykrytím objednávek do 24 hodin. Objed-

návky, které jsou do skladu doručeny do 16.30 hod., jsou 

odesílány ještě tentýž den. 

Zákazníci, kteří požadují termín dodání náhradních dílů 

už druhý den, tedy v expresním režimu, je mají na zvolené 

pobočce PEKASS díky rozvozu TNT Innight do 7.00 hod. 

Pro Českou republiku mají přístup do skladu JCB v Plz-

ni pouze společnosti, které zastupují ofi ciálně JCB, a to 

PEKASS a LUKROM. Zákazníci těchto společností tak mají 

možnost dodání náhradních dílů na pobočky již druhý den 

v brzkých ranních hodinách. 

Jiří Novák,

vedoucí DLC
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Osvědčená špice HM Plus byla 
opět optimalizovaná a vylepšená

Plocha s karbidovými plátky za hrotem 
byla rozšířena na celou šíři špice

Výrazné navýšení 
životnosti

PEKASS a.s., 
www.pekass.eu

-

-
-

-

Inovace špice HORSCH HM Plus



Pod značkou JCB si pravděpodobně většina představí stroj typu manipulátor, kloubový 
nakladač, traktor, traktor bagr apod. Jenže JCB nezaostává ani v menší technice, která 
možná v povědomí zákazníků není tak rozšířená, ale jak už tomu u JCB je, tyto stroje 
nejenže jsou v široké nabídce, ale hlavně nabízejí vždy něco více než konkurence.
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vá převodovka, která pomáhá dosahovat kratších časů při 

přejezdech. Velkou výhodou, kterou obsluha oceňuje, je to, 

že rychloupínací zařízení je kompatibilní s jejich současným 

pracovním nářadím ze stroje Bobcat. 

Dalším zástupcem kompaktní techniky JCB, který jsme 

si vybrali pro detailnější popis, je JCB Teletruk 30D 4WD. 

Kompaktní technika JCKompaktní technika JCB v plném nasazení

JCB Teleskid 3TS-8W je inovativní model smykového 

nakladače, vybavený teleskopickým ramenem. Tento stroj 

zakoupil zákazník Lučina-Studánka spol. s r. o. v okrese Ta-

chov. 

Co vás vedlo k tomu, abyste pořídili právě tento stroj? 

„Důvody, proč jsme zvolili právě JCB Teleskid, jsou zejména 

v jeho univerzálním využití (nejen) v živočišné výrobě. Stroj 

je nasazený při práci uvnitř budov, např. při vyhrnovaní hno-

je, kde se využije jeho kompaktní velikost a skvělý výhled. 

Naopak při práci venku se pak využije jeho velký výkon, 

výkonná hydraulika, teleskopické rameno a velké množství 

pracovního nářadí.“ Parametry stroje jsou následující: Výška 

zdvihu přes 3,7 m umožňuje snadné a rychlé nakládání i vy-

kládání. Nosnost 1 455 kg (při zasunutém výložníku) a 611 kg 

(při vysunutém výložníku) pak garantuje dostatečnou nos-

nost při manipulaci s těžšími materiály. Teleskid pohání mo-

tor JCB EcoMax (55 kW/74 k), který zvyšuje výkon při níz-

kých otáčkách motoru za účelem snížení doby cyklu a tažné 

síly. Systém odpružení ramene nazývaný SRS Systém 

(Smooth Ride System) zajišťuje vyšší výkon při manipulaci, 

snižuje manipulační cykly, časy při přejezdech a garantuje 

komfort obsluhy. Teleskid splňuje emisní normy Tier 4 Final/

Stage IIIB, bez použití DPF. Ve standardu je dvoustupňo-

8

Proč je důležité pletí?Proč je důležité pletí?
Na letošní sezónu jsme si pro naše zákazníky přichys-

tali novinku v podobě přesně naváděného meziřádkového 

kypřiče od německého výrobce SCHMOTZER. Samotná 

ukázka práce stroje je plánovaná pod záštitou hned na-

Pět důvodů proč plečkovat:

+ Obhospodařování půdy

- zlepšuje provzdušnění kořenového systému,

- zvyšuje vodní absorpci,

- zvyšuje mikrobiologickou aktivitu,

- zvyšuje mineralizaci.

+ Péče o porost

- lepší kořenový systém,

- minimalizuje růstové problémy,

- snižuje poškození porostu vlivem použití herbicidů.

+  Minimalizace odolnosti porostu vůči chemickým 

prostředkům

+ Potlačení růstu plevele

+ Úspora peněz za chemické prostředky

šich dvou poboček, a to PEKASS Rakovník (Senomaty)

a PEKASS Milovice. A jaký stroj jsme si pro vás nachystali?

Konkrétně se jedná o meziřádkový kypřič o pracovním zá-

běru 6 m s přestavitelným rámem jak do cukrové řepy, tak 

do kukuřice. To umožňuje variabilní rám, jenž je základem 

plečky SCHMOTZER a na kterém jsou variabilně zachyceny 

jednotlivé plecí agregáty. Díky tomu lze plečku modifi kovat na 

různé šířky řádků a také libovolně nastavovat plecí hloubku. 

Plečka bude dále vybavena kamerovým naváděním CLAAS 

Culti-Cam, které zajišťuje stranové vychýlení paralelogramu 

o ±30 cm a plečka je tak přesně vedena v plecím řádku. Vý-

robce disponuje řadou technických vychytávek, kterými lze 

stroj na přání zákazníka dodatečně dovybavit. Za zmínku 

určitě stojí postřiková nádrž s hydraulickými rozvody, které 

umožňují aplikaci ochranných látek na porost nebo pesti-

cidní látky do meziřádku. Skloubením dvou agrotechnických 

zásahů zvýšíme samotnou efektivitu polních prací a navíc 

přinese fi nanční úspory za chemické látky.

Ing. Zdeněk Jelínek,
obchodní oddělení
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JCB v plném nasazeníKompaktní technika JCB v plném nasazení

Tento stroj si zakoupily Služby města Týniště nad Orlicí. JCB 

Teleskid, který disponuje jedním, na straně umístěným tele-

skopickým ramenem s nosností tři tuny a pohonem všech 

čtyř kol, zde využívají k celé řadě činností, kterých je v měst-

ských službách každý den nespočet. Proč je ale koncept 

Teletruku tak unikátní? Obsluha tohoto stroje si pochvalu-

je zejména jeho obrovskou výhodu, vykonává danou práci 

mnohem efektivněji než standardní vysokozdvižný vozík. 

Například nakládku palet na kamion ve dvou řadách zvlád-

ne Teletruk z jedné strany. To samozřejmě v případě vhodně 

zvolených paletizačních vidlí dokáže i vysokozdvižný vozík, 

ale ve srovnání s Teletrukem nemá takovou nosnost (roz-

díl činí i 0,5 t). Je to z toho důvodu, že břemeno umístěné 

na přední straně dlouhých vidlí působí velkou páku, která 

papírové údaje o nosnosti výrazně snižuje. Navíc dlouhé vi-

dle snižují mobilitu kompaktního stroje, který potřebuje více 

místa, aby se mohl v areálu pohybovat.

V kompletní nabídce Teletruků jsou stroje s nosností 2,7 t 

(TLT 27), 3,0 t (TLT 30) a 3,5 t (TLT 35). Je tedy možné zvolit 

menší typ na efektivní manipulaci v halách a areálech, ale 

i větší typ v případě, že je potřeba manipulovat s větším bře-

menem. To ocení např. pilařské provozy, stavební fi rmy, ale 

i zemědělci napříč celou škálou každodenních činností. JCB 

nabízí Teletruky v provedení s dieselovým motorem (kdy je 

za číselným označením stroje písmeno „D“), nebo variantu 

na LPG (s označením „G“). Zdvih Teletruku je od 4,0 m do 

9

5,15 m (v případě High Lift ramene), a to dává možnost vyko-

návat práci jinak, lépe a ekonomičtěji. Nejsilnější model JCB 

Teletruk 35D je schopen nakládat do výšky 4,4 m při využití 

plné zátěže 3,5 t (standardní vysokozdvižný vozík s nosností 

3,5 t při manipulaci ve 4,0 m disponuje nosností pouze 3,0 t).

Ing. Michal Anton,

produktový manažer JCB



Na přibývající plochy 

s profesionální technikou
Jako živnostník začal Róbert Janek podnikat v roce 2006, ale péči o trávníky 
a především travnaté plochy fotbalových hřišť a sportovních areálů se věnuje 
bezmála třicet let. Nicméně pouze u této činnosti nezůstalo a jak šel čas a práce 
přibývalo, bylo nutné posilovat i technický park a rozšířit jej o výkonnější stroje. 
Nejinak tomu bylo i v případě nákupu dvou profesionálních hydrostatických 
žacích strojů s čelním sečením Grillo FD 2200 TS.
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Údržba zeleně, rekonstrukce, výstavba a údržba sportov-

ních areálů i poskytování komunálních a technických služeb 

jsou stručným výčtem činností fi rmy Trávníkářství Róberta 

Janeka, která má svoje sídlo v Blšanech a momentálně za-

městnává sedm stálých pracovníků.  

„I když poskytování služeb nikde neinzerujeme a propa-

gaci se nevěnujeme, díky příznivým referencím množství 

práce rok od roku přibývá, zvláště při údržbě areálů prů-

myslových zón. Například u Mostu jsme začínali s údržbou 

plochy jedné fi rmy, nyní pečujeme o zeleň v celé průmyslové 

zóně. Ale nestaráme se pouze o průmyslové areály. Vloni 

jsme zvládli dvě seče na plochách veřejné zeleně města 

Žatec (zhruba 90 000 m²), letos by měl být počet sečí ještě 

vyšší, jelikož občané tuto službu vyžadují a četnost sečí se 

zvyšuje. A nejinak tomu je i v dalších městech a obcích. Na-

víc jsem si pronajal celý sportovní areál u nás v Blšanech, 

který posledních pět let strádal a bylo třeba se o něj posta-

rat. To znamená pečovat mimo jiné o šest travnatých fotba-

lových hřišť s frekvencí přibližně padesát sečí za rok. Počty 

posečených metrů jdou tedy do milionů a potřeba profesio-

nální žací techniky je tím pádem nabíledni. S nákupem dvou 

výkonných strojů se nám přece jen obrazně uvolnily ruce, 

ale již teď vím, že by se hodil i další podobný stroj, pokud 

bych sehnal jeho kvalitní obsluhu, což také nebývá poslední 

dobou jednoduché,“ popisuje Róbert Janek.

Od března dva stejné stroje

O nákupu nového žacího stroje začal Róbert Janek uva-

žovat předloni v létě a v září objednal model Grillo FD 2200 

TS s žací lištou o pracovním záběru 155 cm. Během podzi-

mu ovšem uvedl výrobce na trh novou verzi žací lišty se zá-

běrem 180 cm, a tak v objednávce došlo k úpravě. Koncem 

roku tedy přibyl do strojového parku největší a nejvýkonnější 

model, který značka Grillo pro sečení se sběrem momentál-

ně nabízí. A nezůstal dlouho sám. Před zahájením loňské 

sezóny dostal v březnu ještě bratříčka. 

Žací stroje s pracovním záběrem 180 cm mohou 
vysypávat posečenou hmotu až do výše 230 cm

Od loňského jara pracují ve firmě Róberta Janeka dva 
profesionální hydrostatické žací stroje s čelním 
sečením Grillo FD 2200 TS 4WD

Stroj s pohonem kol 4 x 4 disponuje automatickou 
uzávěrkou diferenciálu. Obsluha může uzávěrku 
zapínat i manuálně
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Výběr vychází ze zkušeností

„Při nákupu sekaček Grillo jsem se řídil stejnou fi lozofi í 

jako před několika lety u traktorů Antonio Carraro. Model 

traktoru TRX 8400 jsem řádně vyzkoušel v provozu a po 

prověření jeho kvalit postupně dokupoval další stroje stejné 

značky, až jsem došel k nynějším šesti traktorům. Nejinak 

tomu je u sekaček. Začínal jsem s modelem Grillo FD 450 

se sběrným košem a čelním sečením. Tento menší obratný 

stroj nezklamal, a tak jsem přistoupil ke koupi dvou vysoce 

výkonných žacích strojů. A do budoucna uvažuji i o dopl-

nění technického parku o model Grillo FD 900, který se mi 

jeví jako vhodný pro nasazení na plochách středně velkých 

pozemků. Pracovat se stroji jedné značky má nesporné 

výhody. Ohledně servisu se obracíme na jednoho osvěd-

čeného partnera a navíc jsou stroje jedné značky většinou 

konstruovány na stejných technických principech s řadou 

shodných technických prvků, takže menší servisní zásahy 

jsme schopni zvládnout i sami,“ vysvětluje Róbert Janek. 

Od března v zápřahu

Sezóna začíná pro fi rmu Róberta Janeka již v březnu, kdy 

je třeba po aerifi kaci odstranit vyčesanou stařinu z ploch 

fotbalových hřišť. Právě tato operace byla prvním úkolem 

pro dvě nové sekačky Grillo FD 2200 TS. „Materiál posbí-

raly dokonale a díky svému pracovnímu záběru také velice 

rychle. Široký pracovní záběr je pochopitelně velkou výho-

dou i při sečení rozsáhlých ploch, kde ušetří spoustu času 

a pracovních sil. Sekačky si poradí při daným podmínkám 

uzpůsobené pracovní rychlosti i s vlhkou trávou, v případě 

potřeby může obsluha využít výhod pohonu všech kol i au-

tomatické uzávěrky diferenciálu. Zkušenosti se stroji máme 

tedy v průběhu jejich první sezóny jen ty nejlepší,“ hodnotí 

Róbert Janek.   

Větší pracovní záběr i další vylepšení

Konstrukce nového modelu hydrostatické sekačky s čel-

ním sečením Grillo FD 2200 TS 4WD využívá technické 

prvky odzkoušené a prověřené na dosud vyráběných mo-

delech, ale najdeme zde i určité změny. Nejde pouze o zvět-

šení pracovního záběru žací lišty na úctyhodných 180 cm 

a zvýšení kapacity sběrného koše až na 1 400 litrů. Vylep-

šeními prošel například pohon hydraulické turbíny a změny 

lze zaznamenat i u pohonu pojezdových systémů. Veškeré 

pracovní funkce jsou jištěny s ohledem na bezpečnost prá-

ce i ochranu stroje. Kapacita palivové nádrže byla zvýšena 

na 50 litrů, stroj tedy může pracovat po celý den bez potřeby 

doplňování pohonných hmot. Mezi nesporné výhody patří 

díky potřebné výbavě a homologaci možnost pohybu po ve-

řejných komunikacích (pojezdová rychlost až 22 km/h). 

Konstruktéři mysleli i na pohodlí obsluhy. Pracoviště je vy-

baveno vzduchem odpruženou sedačkou Grammer, nechybí 

stavitelný sloupek řízení a stavitelné opěrky. Výšku sečení 

(25 až 110 mm) může obsluha ovládat hydraulicky za provo-

zu. Kromě již zmiňované automatické uzávěrky diferenciálu 

může uzávěrku zapínat obsluha i manuálně. Robustní žací 

ústrojí je snadno demontovatelné, výměna nožů je také velice 

pohodlná. K transportu posečené travní hmoty do sběrného 

koše je možné využít dvourychlostní odsávání a reagovat tak 

například na hustotu sečeného porostu. Sběrný koš s obje-

mem 1 400 litrů je vybaven aktivním komínem, materiál je tak 

v koši plynule rozprostírán a kapacita koše je plně využita. Při 

vysypávání koše je možné využít výšky zdvihu až 2 300 mm 

při přesahu 500 mm. Žací stroj s hydrostatickou převodov-

kou, jehož pohonnou jednotkou je čtyřválcový dieselový mo-

tor Yanmar s výkonem 48 koní, je i přes široký pracovní záběr 

velice obratný. Je určen především pro práci v rovinatém teré-

nu a pro údržbu velkých ploch, ale zvládne i sečení svažitých 

pozemků. Plovoucí žací lišta i přes svůj široký pracovní záběr 

velice dobře kopíruje terén.     

Text a foto: Roman Paleček

Sběrný koš má kapacitu 1 400 litrů, při jeho 
vysypávání je možné využít přesahu 500 mm 

Sloupek řízení je stavitelný podle potřeby obsluhy
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Nová řada tažených postřikovačů 
Horsch Leeb 4 AX

12

Řada AX je zaměřena především na 

méně náročné zákazníky, kteří chtějí 

využívat efektivního a ekonomického 

hospodaření k dosažení lepších vý-

sledků. Tažený postřikovač AX byl na-

vržen tak, aby umožnil svému majiteli 

dosáhnout tohoto cíle. Disponuje tím 

nejlepším, co Horsch Leeb využívá 

u vyšších řad, mimo jiné hlavní nádrží 

(z PE) o objemu 3 800 litrů a nádrží na 

čistou vodu 400 l.

Stroj může být osazen rameny 18 až 

30 m a v tom případě disponuje sys-

témem celkového naklápění ramen – 

Boom Control ECO. U tohoto modelu 

není možné využívat vybavení ramen 

Boom Control PRO či Boom Control 

PRO PLUS. Systém Boom Control 

ECO je vybaven dvěma ultrazvuko-

vými senzory, které hlídají pracovní 

výšky ramen a jejich počet lze rozšířit 

až na čtyři v případě řádkových kul-

tur. Další změnou je pracovní výška 

ramen, protože trysky jsou u tohoto 

modelu rozmístěny po 50 cm tak, že 

minimální pracovní výška u modelu 

AX je 50 cm, aby docházelo k překrytí 

a perfektnímu pokrytí při aplikaci.

Postřikovač je vybaven systémem 

čištění ECO – to znamená, že stroj 

může mít jedno pístomembránové 

čerpadlo o výkonu 270 l/min. Ovlá-

dání funkcí postřikovače je zajištěno 

přes ruční vícecestný ventil, jak to 

známe z vyšších modelových řad LT 

a GS. Samozřejmě je tu možnost roz-

šířit systém čištění ECO na systém 

ECO-PROFI-CLEAN, a to zname-

ná, že stroj bude mít pro kontinuální 

čištění jedno pístomembránové čer-

padlo a jedno doplňkové odstředivé 

čerpadlo, které lze ovládat z kabiny. 

Obě verze kontinuálního čištění mo-

hou být vybaveny silnějším písto-

membránovým čerpadlem o výkonu 

400 l/min, ale jen v případě připojení 

přes Load Sensing. Jelikož se jedná 

o model, který je zaměřen pro méně 

náročné zákazníky, tak je postřikovač 

vybaven mechanickým hladinozna-

kem jak pro hlavní nádrž, tak pro ná-

drž na čistou vodu. 

Podvozek také zaznamenal několik 

změn. Model 4 AX je možné vybavit 

natáčecí ojí, která funguje díky gyro-

skopu perfektně. Majitelé tak nepřijdou 

o možnost kopírování stopy, a dokonce 

přibyla varianta výškově nastavitelné 

oje, protože u tohoto modelu je možné 

oj přestavět jak na spodní, tak na horní 

závěs. Oj zde plní ještě jednu funkci, 

a to ochrannou. Čerpadlo, které je v ní 

usazeno, je  perfektně ochráněno před 

poškozením, ale zároveň i snadno pří-

stupné.

Byla zachována i funkce mecha-

nického přestavění rozchodu kol. 

U modelu AX hraje velkou roli, ja-

kými pneumatikami je stroj vyba-

ven. Podle toho bude na výběr stroj 

s rozchodem 1,50–2,25 metru nebo 

1,80–2,25 metru. 

Model AX přináší hned dvě řeše-

ní spínání trysek: jednak elektricky, 

jednak pneumaticky (jako u vyšších 

modelů LT a GS). U elektricky spí-

naných trysek není možné individu-

ální rozdělení sekcí a lze zvolit jen 

jejich standardní rozdělení. Cirku-

lace probíhá až k dílčím záběrům 

sekcí a u pneumaticky spínaných 

sekcí probíhá cirkulace až k trys-

kám a je možné zvolit individuální 

i standardní rozdělení sekcí.

Držáky trysek jsou vybaveny ručními 

tělesy a na výběr budou stroje s jedno-

násobným, trojnásobným a pětinásob-

ným tělesem trysek. U všech variant 

zůstávají možnosti, jako jsou vypínání 

sekcí, GPS jednotka či noční osvětlení 

a mnoho dalších. 

Horsch Leeb uvedl na trh stroj, kte-

rý je vhodný pro méně náročné zá-

kazníky. Pro náročné zákazníky tu 

jsou řady LT a GS. Řada AX je určena 

převážně pro zákazníky, kteří chtějí 

využívat precizního zemědělství pod 

taktovkou Horsch, ale nedisponují 

například potřebnou tažnou silou pro 

vyšší modely. 

Ing. Vít Polák,

produktový manažer Horsch Leeb

Nová řada tažených postřikovačů Horsch Leeb 4 AX je konečně tady. Horsch Leeb 
představil tuto novou řadu, která vychází z technologií známých z vyšších 
modelových řad, jako jsou tažené postřikovače LT a GS. 
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BAZAR

Nabídka platí do vyprodání strojů. 

Více strojů vždy na:
www.pekass.eu/bazar/

John Deere 8310 R
Rok výroby: 2013, najeto: 5 142 Mh
První majitel, pravidelný servis PEKASS
PowerShift, pneu Michelin, plné závaží 
v kolech a na přední konzoli,
závěs 38 mm, automat včetně K80 + 
vzduchové brzdy
Bezvadný stav
Cena: 2 990 000 Kč bez DPH
Kontakt: Patrik Čapek, 777 730 842

John Deere 8310 R
Rok výroby: 2012, najeto: 6 354 Mh
Stroj je po velké údržbě
Předovodovka PowerShift, volná zpátečka, 
ISOBUS, xenonové osvětlení
Handsfree, GS 3 displej, originál čelní 
hydraulika s vyvedenými 2 HO
Odpružená sedačka, vzduchové brzdy
Pneu Michelin (100 %)
Velmi dobrý stav
Cena: 2 850 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870

John Deere 8370 R  
Rok výroby: 2014, najeto: 2 200 Mh
Výkon: 405 k
Nosnost zadního TBZ 8 918 kg, 5 el. ovlád. 
HO vzadu
Převodovka Autopowr 42 km/h, Command-
-View III kabina s aktivním odpružením 
na sedadle řidiče, 10palcový Command 
Centre monitor, 4600 processor, 
Autotrac ready, SF3000 s SF1 signálem, 
hydraulické čerpadlo výkon 321 l/min
Bezvadný stav
Cena: 4 180 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870

ÖVERUM EVL VF 71080
Polonesený otočný pluh se stupňovitou 
změnou záběru
7 orebních těles XL, vzdálenost těles 100 cm
Pracovní měnitelný záběr 210 až 385 cm
Plynohydraulické jištění proti kamenům 
„nonstop“

Porouchal se Vám stroj? Potřebujete náhradu? Využijte naší nové služby zákazníkům – PEKASS PŮJČOVNA.

PŮJČOVNA

Vždy aktuální nabídku najdete na: www.pekass.eu/pujcovna/ nebo www.komilo.cz

Bližší informace vždy na tel.: +420 778 743 807

                 Službu PEKASS PŮJČOVNA zajišťuje KOMILO s. r. o.

Briri VTTW 18.500
Objem nádrže: 18 500 l, průměr nádrže: 
2 000 mm, délka válcové části: 5 550 mm
Pneu 650/55 R 26,5 FL 630
Hadicový aplikátor Bomech Speedy 12 m, 
spodní závěs s K 80
Nádrž oboustranně žárově zinkována 
Vnitřní vlnolamy, vnitřní manipulační otvor,
zadní rozstřikovací zařízení, vakuový 
systém, fi ltr vzduchu s olejovou náplní, 
pozinkovaný
Cena: 2 087 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Vít Polák, 773 747 839

Tebbe LS 120 E 
Dva frézovací válce vnější Ø 550 mm, výška 
rozmetacího ústrojí 1 300 mm
1" – řetěz k pohonu spodního frézovacího 
válce, 2 rozmetací talíře o Ø 1 000 mm/ 
/4 šroubované lopatky vyrobené z oceli 
Hardox tloušťky 8 mm  (na každém talíři), 
posuvné dno – 2 řetězové dopravníky 
se 4 řetězy 14 x 50 mm, dvouokruhové 
vzduchové brzdy, parkovací brzda, 
odpružený horní závěs s okem Ø 40 mm B
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- JCB 435S AGRI

Rok výroby: 2014
Motor: 6válcový diesel Cummins QSB 6,7 l 
s var. turbodmychadlem
Výkon: 181 kW/230 k, st. IIIB/T4i
Převodovka PowerShift, HT zdvihové 
rameno se 2 písty, 3 HO
Pracovní osvětlení, LCD displej, 
EMS-kontrolní systém, sedačka Grammer
LiveLink systém

Fastrac 4220 
Rok výroby: 11/2015, najeto: 1 500 Mh
Výkon: 217 k, max. rychlost: 60 km/h
Přední TBZ, HO – 1 přední, 5 zadních el. 
Dvoučelisťové kotoučové se systémem 
ABS na obou nápravách, traktor je dotížen 
vpředu i vzadu
Výborný stav
Cena: 3 249 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870
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Máte zájem o použitou zemědělskou, 
silniční či komunální techniku? 
Proto je tu náš PEKASS BAZAR. Jste-li 
naším zákazníkem, váš stroj můžeme 
nabízet zdarma na našich internetových 
stránkách či v PEKASS magazínu.
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Jaro s Fastracem 

Své o tom ví údržba silnic Karlovarského kraje. Traktor vy-

užili v kombinaci se zadním i předním pluhem v okolí Božího 

Daru, kde letos sněžilo opravdu vydatně. Fastrac si s tím ale 

poradil velice dobře a podle nás odvedl více než dobrou práci. 

Zima se už ale vzdává své vlády, a tak všichni, kdo mají 

polnosti a statky, přemýšlí, co všechno je čeká v nadcháze-

jící sezóně. My jsme samozřejmě připraveni na to, abychom 

všem, kteří budou mít zájem, předvedli kvalitní traktory an-

glické výroby. 

Minulý rok jsme započali sezónu s FASTRAC TOUR 

a hned na konci února jsme vybavili náš předváděcí trak-

tor JCB Fastrac 4220 neseným rozmetadlem na minerální 

hnojiva Bogballe. Jelikož se předvádění povedlo, rozhodli 

jsme se letos vybavit rozmetadlem Bogballe M35W plus 

rovnou dva naše demo stroje, a to na našich největších 

pobočkách v Senomatech u Rakovníka a v Milovicích. 

Kombinace traktoru Fastrac 4220 s jeho řízenou zadní ná-

pravou, hydropneumatickým dvojčinným odpružením obou 

náprav, vynikajícím rozložením hmotnosti a rozmetadla 

Bogballe, jež je v maximálně možné výbavě zahrnující na-

příklad ISOBUS připojení, ovládání sekcí nebo hydraulické 

ovládání krycí plachty, nám dává velký smysl.

Vzhledem k již zmíněné řízené zadní nápravě je Fastrac 

schopný jízdy v jednom kolejovém řádku. Je to užitečné ze-

jména v průběhu jarních prací, kdy jsou pole rozbahněná, 

a proto je zde šetrnost k půdě důležitá. I přestože plně na-

ložené rozmetadlo může vážit přes tři tuny, Fastrac se díky 

svému unikátnímu systému odpružení vždy vyrovná zpět do 

vodorovné pozice, a navíc přenáší část této zátěže i na před-

ní nápravu, čímž odpadá potřeba velkého závaží vpředu. 

Bogballe může mít svůj terminál s GPS nebo se napojit na 

GPS od TRIMBLE, jež je ISOBUS kompatibilní a dostupné 

i na našich předváděcích strojích. Ať už máte pole precizně 

připravená nebo ne, nemusíte se bát, že byste se cítili ne-

pohodlně. Traktor je díky svému odpružení bezkonkurenčně 

pohodlný a umožňuje dosahovat v kombinaci s rozmeta-

dlem vysokých rychlostí. Tím lze ušetřit čas strávený na poli 

a zvýšit produktivitu práce. 

Pokud máte zájem vyzkoušet si stroje z naší nabídky, 

neváhejte nás kontaktovat. V letošním roce jsme maximál-

ně připraveni ukázat, co všechno modely traktorů Fastrac 

řady 4000 i řady 8000 umí. Vybrat si můžete například 

agregace s plečkami Schmotzer, přívěsy Krampe nebo 

s širokou škálou stro-

jů na zpracování půdy 

HORSCH, nebo si zvolíte 

vaše vlastní nářadí. 

Reportáže z průběhu 

předvádění našich strojů 

přineseme v dalších čís-

lech PEKASS magazínu. 

Například příště se dočte-

te o námi nově nabízené 

plečce Schmotzer v kom-

binaci s traktorem Fastrac 

4220 na kultivačních ko-

lech, který bude brázdit 

pole v okolí Milovicka. 

Ing. Lukáš Kašpar,

produktový manažer 

JCB Fastrac

Letošní zima ukázala, že umí být pořádně silná, a nám díky tomu 
umožnila prokázat, že Fastrac je opravdu stroj s celoročním použitím.
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FORMECH logistic s.r.o., Přátelství 987, 104 00, Praha 10 - Uhříněves
tel.  +420 775 850 367, e-mail:  info@formech.cz, www.formech.cz

    Ceny v Kč, bez DPH

Plašič zvěře

OD VÝROBCE PŘÍMOU CESTOU DO VAŠICH RUKOU

www.formech.cz
Platnost akce do: 30. 4. 2019

AKCE
Zařízení 
pro montáž kol

Nůž svinovacího lisu - 
Krone

14 999

641

Nůž řezací, travní - 
Claas Jaguar

1  190

Infračervený 
teploměr

2 599

Splaz sekačky - 
Kuhn

Nůž řezací - Pöttinger 
Jumbo

2  164

499

Zpětný kamerový 
systém

6 699 1 799

Katalog. číslo: 
984670.0

Katalog. číslo: 
50700006

Katalog. číslo: 
434.126.001

Katalog. číslo: 
50700310

Katalog. číslo: 
55922000

Katalog. číslo: 
20 061 114 0

Katalog. číslo: 
647647250

Katalog. číslo: 
76000076

pětný kamerový 

Zaříz
pro m

14 9

Katalo
76000

- připevnění na žací stroje

ůž řezací - Pöttinge


