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je mou příjemnou povinností vás pozdravit ze třetí 

stránky podzimního PEKASS magazínu. 

Máme za sebou léto a letošní sklizeň byla ve zna-

mení velkých rozdílů, co se týká sklizeného množství, 

ale také kvality. Tyto rozdíly byly způsobeny především 

srážkami, a to hlavně jejich výskytem v květnu a za-

čátkem června. Dešťové přeháňky v tomto období bý-

vají pro sklizeň takřka klíčové. Počasí bohužel ovlivnit 

nemůžeme, zatím. Ale co ovlivnit můžeme a musíme, 

jsou náklady, které vkládáme do produkce. Jen ti, kteří 

budou vyrábět za nižších nákladů a kteří budou dosa-

hovat efektivních výnosů, budou v nelehkých dobách 

konkurenceschopnější a nepříznivé počasí snáze pře-

konají.

Naším cílem je dodávat vám kvalitní zemědělské 

stroje, které budou přispívat k vaší plné efektivitě, to 

znamená snižování nákladů, ale i k dosahování vyš-

ších výkonů a vytváření kvalitních porostů na českých 

polích. Úspěšní budou ti zemědělci, kteří srovnatelné 

výnosy vyprodukují za nižších nákladů. Bohužel, ne 

každý takto uvažuje. Absolvuji celou řadu obchodních 

jednání, kdy ústředním tématem je pouze cena stroje. 

Ale důležité také je věnovat velkou pozornost životnos-

ti strojů a provozním nákladům. Zde může docházet 

a také dochází k velkým úsporám, a tím ke značnému 

ekonomickému přínosu. Každý by měl věnovat velkou 

pozornost technologickým a konstrukčním vlastnos-

tem strojů, dále úsporám například ve spotřebě nafty, 

výsevku při setí, dále uložení hnojiva a dosažitelnosti 

živin při vzcházení rostlin, v rovnoměrné aplikaci hno-

jiva ve vzešlých porostech, efektivní aplikaci herbicidů 

a tak dále. 

V listopadu se pozornost nejen odborníků obrátí 

k německému Hannoveru, kde se bude konat největší 

mezinárodní veletrh zemědělské techniky Agritechni-

ca. Řada předních světových výrobců zemědělských 

strojů zde bude prezentovat své novinky nebo vývojo-

vé studie. Právě novinky z veletrhu Agritechnica se ur-

čitě stanou předmětem vašeho zájmu a my je budeme 

mít pro rok 2020 v naší nabídce.

Jsem rád, že při rozhovorech s vámi, zemědělci, 

opět panují investiční nálady a celá řada z vás se za-

jímá o nákup strojů. Těším se na další návštěvy u vás 

a doufám, že při našem společném setkání u šálku 

voňavé kávy si vyberete tu nejvhodnější techniku pro 

váš podnik.
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Předvádění strojů HORSCH na polích 
nedaleko Zdislavic (4. 9. 2019)
foto: AGROFILM.cz



Stěžejním strojem, který se umístil na nejvyšší příčce 

v oblíbenosti zemědělců, se stal teleskopický manipulátor 

JCB. První sjel z výrobní linky společnosti v roce 1977. 

Za více než čtyřicet let bylo těchto strojů vyrobeno přes 

200 000. Dnes čítá katalog asi 30 modelů; s různými va-

riantami motorů, převodovek, výložníků a kabin se dopo-

čítáme až tisícovky konfi gurací. V pečlivě kontrolované 

výrobě a montáži této techniky působí nyní kolem osmi 

set lidí. V manipulátoru najdeme přibližně 3 000 součástek. 

Kompletace každého stroje probíhá v 35 krocích a zabere 

celkem asi osm hodin. Předstupněm uvedení na trh jsou 

další přísné zkoušky. 

Výběr manipulátoru závisí hlavně na požadavku zákaz-

níka a konkrétním provozu. Jedním z nejžádanějších je 

model s výškou zdvihu 7 m, nosností 4,2 t a unikátní pře-

vodovkou DualTech VT (kombinující hydrostatický pohon 

a powershiftovou převodovku), tedy manipulátor s ozna-

čením JCB 542-70 Agri PRO. Naši zákazníci, kteří ten-

to manipulátor vlastní, se shodují v jednom: „Bez kvalitní 

manipulační techniky se v náročné práci v zemědělství 

neobejdeme“. Nakládka obilí na velkoobjemové návěsy, 

přesuny velkého množství materiálů, přejezdy a požadav-

ky na využití manipulátorů jako tažných prostředků – to 

vše dělá z teleskopických manipulátorů JCB univerzální 

pracovní stroje. 

Manipulátory JCB na farměManipulátory JCB na farmě
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Uplynulo již více než sedmdesát let od doby, kdy byla založena společnost 
JCB. Dnes v jejím portfoliu nalezneme okolo 300 typů techniky. Rozhodující 
faktor ku prospěchu kvality fi nálních výrobků spočívá v tom, že drtivá většina 
rozhodujících komponentů je vlastní výroby. Byť se již dávno jedná 
o nadnárodní společnost, stále zůstává rodinnou fi rmou v majetku rodiny 
Bamfordových, která dnes zaměstnává zhruba 10 000 lidí.
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Manipulátory JCB na farmě

Analýzu práce manipulátoru na far-

mě lze vyčíslit zhruba takto: Největší 

podíl práce stroje je v režimu nakládání 

lehkých břemen, a to 50–60 % z cel-

kového času. Zde právě manipulátor 

Agri Pro s možností nastavení režimu 

Eco/Power nebo ručním nastavením 

otáček motoru a rychlosti pojezdu vý-

razně snižuje spotřebu pohonných 

hmot (tzv. Flexi Mode). Další činností 

stroje na farmě je nakládání těžkých 

břemen, které se také dá velmi snadno 

časově a ekonomicky regulovat. Je to 

díky možnosti volby režimu Eco/Power, 

kdy si stroj automaticky reguluje otáčky 

motoru podle požadavku a aktuálního 

vytížení stroje. A zde se již dostáváme 

k činnosti, která výrazně odlišuje jed-

notlivé výrobce teleskopických manipu-

látorů, tedy přejezdy (případně přepra-

va materiálu) při rychlostech od 20 do 

40 km/h. V otázce, zda je lepší hyd-

rostat, nebo hydrodynamika, se téměř 

vždy shoduje většina uživatelů i odbor-

níků. Odpovědí je samozřejmě hydrody-

namika. Právě proto se na převodovce 

u modelu s označením Agri PRO na-

chází tři přímé mechanické převody, 

které poskytují zvýšenou účinnost, vy-

soký tažný výkon s plným využitím mo-

toru JCB EcoMax o výkonu 145 koní. 

Práce manipulátoru na farmě je však 

náročná i z hlediska použití pracovního 

nářadí. Zde JCB nabízí širokou škálu 

velkoobjemových lopat, kleští na balíky, 

vykusovačů, vidlí a dalšího užitečného 

nářadí pro každodenní práci. Vše je 

kompatibilní na upínání Q-Fit, které na-

lezneme na všech manipulátorech JCB. 

Na přání zákazníka je však možné ma-

nipulátor nebo pracovní nářadí vybavit 

upínáním podle požadavku. Výhodou 

je, že sklad náhradních dílů JCB pro 

střední a východní Evropu je situován 

u Plzně a není tak problém standardní 

díly a příslušenství dodat během násle-

dujícího pracovního dne. 

Ing. Michal Anton,

produktový manažer JCB
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Šestačtyřicátý ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích je 
již historií. Podobně spokojená s návštěvností jako pořadatel je i společnost PEKASS a. s.
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Expozice PEKASS umístěná na venkovní ploše na dohled 

od hlavní brány Výstaviště České Budějovice byla nosičem 

nablýskaných strojů různých značek. Největší prostor byl vě-

nován sortimentu britské značky JCB. Žlutý traktor Fastrac 

řady 4220 měl úhlopříčně podložená kola, aby byla zvýraz-

něna perfektní funkcionalita podvozku, který nezastaví jaký-

koliv členitý terén. Stroj byl agregován s dvěma mulčovači 

značky BERTI (čelním EKR/S 220 a zadním TA/P 220). Dal-

šími žlutými stroji z portfolia JCB byly menší obratné nakla-

dače vhodné do stájí a menších provozů – JCB 409 a Ro-

bot 250T. Poprvé jsme v Českých Budějovicích mohli také 

představit nový teleskopický manipulátor tzv. III. generace 

s novou kabinou a unikátní převodovkou DualTech VT (kom-

binující hydrostatický pohon a powershiftovou převodovku) 

s typovým označením JCB 542-70 Agri PRO.

8
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Expozici doplnil čtyřradličný nesený otočný pluh ÖVERUM 

CX2 4975 H, o jehož limitovanou akční edici Farmář je ne-

bývalý zájem zejména u malých a středních zemědělců. 

Návštěvníci expozice PEKASS si mohli vyzkoušet i zakou-

pit kvalitní a dobře vybavené sedačky Grammer – nedílnou 

součást kabiny každého moderního zemědělského stroje. 

Do boje se suchem vyrazila naše nová souprava složená 

z nového italského traktoru Antonio Carraro TTR 7600 In-

fi nity, přívěsu Ravenna a mobilního závlahového systému 

CEMO BWS 130-PE. Uvedený závlahový systém si již od 

začátku tohoto roku pořídilo několik měst a obcí a jejich spo-

kojenost s řešením závlah obecné zeleně je velká.

Nemůžeme ani zapomenout na expozici fi rmy CROY, v níž 

se přímo na hlavní bránu výstaviště usmíval luxusní tahač 

Mercedes se sedlovým návěsem Krampe SB, tedy značky, 

kterou PEKASS velmi úspěšně prodává po celé České re-

publice.

Děkujeme všem návštěvníkům naší expozice, kteří se za-

řadili do více než 130 000. řady návštěvníků letošní výstavy 

Země živitelka 2019. 

PEKASS tým
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Traktory se specifickou kabinou
Při popisu traktorů se obvykle zaměřujeme na to, jaký mají motor, převodovku, 
hydrauliku, a až poté nás zajímá kabina. Jsou však traktory, u nichž je právě kabina 
tím nejzajímavějším prvkem, protože je v něčem specifi cká. A taková je i u speciálních 
traktorů Antonio Carraro Ergit TGF.
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V čem tkví zajímavost kabiny, která má označení Protector 

100? Hned v několika směrech. Jednak je snížená, takže traktor 

má výšku jen 1,74 m, jednak má dobré prosklení, umožňující 

výhled i směrem nahoru a v neposlední řadě je bezpečnostní 

z pohledu pronikání prachu, dýmu a aerosolu. Je totiž vybavena 

uhlíkovými fi ltry, ale hlavně je přetlaková, takže látky na ochranu 

rostlin se do ní mohou dostat, jen pokud se otevřou dveře.

Vhodný pro sady, ...

Dva traktory Ergit se speciálními kabinami jsem měl mož-

nost zhlédnout a popovídat si s jejich uživateli o tom, jak se 

jim s nimi pracuje a proč si je pořídili. 

První návštěva proběhla v podniku Zahradnictví a školky 

Jarošovice, kde se nedaleko Temelína zabývají ekologickým 

pěstováním ovoce, a to na 24 hektarech. Většinu tvoří jablo-

ňové sady a zajímavostí je, že ovoce je pěstováno v systé-

mu ekologického zemědělství. 

Traktor Antonio Carraro Ergit TGF 10900R si v Jarošovicích 

pořídili v loňském roce, a to jako náhradu staré sedmdesátky 

a především kvůli kabině, která se dobře vejde pod větve ve stro-

mořadích. Ač je rozměrově menší než Zetor, výkonově je na tom 

mnohem lépe a jeho čtyřválcový motor Kubota disponuje zdviho-

vým objemem 3,8 litru a výkonem 98 k. Pozitivem je to, že motor 

si vystačí jen s oxidačním katalyzátorem a fi ltrem částic, který se 

výrobci podařilo napasovat pod kapotu. Řízení motoru je elektro-

nické (vstřikování common rail) a vyjma elektronicky ovládaného 

ručního a nožního plynu lze nastavit i konstantní otáčky motoru.

Převodové ústrojí disponuje klasickou převodovkou 16/16 

s mechanickou reverzací. Na přání může být reverzor 

elektrohydraulický a traktor může mít i elektronické ome-

zení otáček motoru při jízdě maximální rychlostí, což je 

40 km/h. V praxi však traktor stráví většinu času v řádko-

vých kulturách a tam přijdou vhod spíše jiné věci. Napří-

klad elektricky ovládané lamelové uzávěry diferenciálů 

a pohonu přední nápravy. Nebo brzděná kola obou náprav 

prostřednictvím mokrých lamelových brzd, neboť sady 

a zejména vinice jsou často ve svazích. V nich může být 

nápomocné i provedení Actio s rámem výkyvným o 15°, 

který traktor stabilizuje hlavně při přejíždění podélných 

nerovností. Vývodový hřídel je dvourychlostní s otáčkami 

540 a 540E a nejčastěji bývá využit pro pohon rosiče, proto-

že aktivně poháněné nářadí je u traktorů v sadech a vinicích 

řešeno především pomocí hydrostatiky. 

Proto je důležitý hydraulický systém. Ergit TGF 10900R 

má tři vnější okruhy s elektronickým ovládáním a využívá 

dva nezávislé hydrogenerátory. Na přání lze počet vnějších 

okruhů zvýšit až na čtyři plus jeden jednočinný s volnou zpá-

tečkou. Zadní tříbodový závěs má nosnost 2,3 tuny a na přá-

ní může mít ovládání prostřednictvím systému EHR Bosch. 

Na přání může být montován i čelní tříbodový závěs. Takže 

i malý traktor může být dosti komfortně vybaven.

V Jarošovicích je Ergit TGF 10900R využíván v mnoha 

agregacích. Například s okopávačkou příkmenného pásu, 

kladívkovým i vertikálním mulčovačem, rosičem, vozy pro 

odvoz sklizně a v tříbodovém závěsu může mít i vidle pro 

manipulaci s paletami. Do budoucna k výčtu nářadí přibude 

též ořezávač větví a rozmetadlo hnojiv.

Za první rok s traktorem panuje spokojenost a příznivá je 

především jeho spotřeba paliva. Ta je asi o 30 % nižší než 

u původní sedmdesátky. A velkým plusem je i přetlaková ka-

bina. V ekologickém pěstebním systému se sice stříkají jiné 

látky na ochranu rostlin než v konvenčních sadech a také s ji-

nou intenzitou, přesto ani jejich vdechování nelze doporučit. 

... vhodný pro vinice

Druhý traktor, na který jsme se zajeli podívat, byl stejné-

ho provedení jako popisovaný Ergit TGF 10900R, na kapotě 

měl však napsáno TGF 9900 a disponoval tedy nižším vý-

konem motoru, přesněji 85 k. Motor je jinak identický jako 

u jeho většího sourozence. Trocha změn je i v ovládání, kdy 

řízení vnější hydrauliky je mechanické a jiné je umístění 

reverzační a řadicí páky, které jsou na středovém tunelu. 

Ostatní je totožné, zejména pak provedení přetlakové a sní-

žené kabiny. A kabina byla hlavním důvodem, proč si tento 

traktor pořídil Vít Sedláček, který ve Vrbici obhospodařuje 

asi 2,5 hektaru vinohradu s cílem budoucího rozšíření ploch 

zhruba na dvojnásobek. 
V podniku Zahradnictví a školky Jarošovice jezdí 
druhým rokem Antonio Carraro Ergit TGF 10900R

Antonio Carraro Ergit TGF 9900 jezdí od letoška 
ve vinicích Víta Sedláčka



Vít Sedláček provozuje rodinné vinařství s produkcí 

asi 30 tisíc lahví ročně (část hroznů zatím nakupuje), 

k čemuž má potřebnou a moderní technologii. A mo-

derní techniku zavádí i pro práci ve vinicích.

Všichni vinaři bojují proti stejným chorobám a apli-

kační zásahy si vyžadují šest až sedm postřiků během 

vegetace. Vít Sedláček se jich snaží dělat jen okolo 

pěti, ale stejně to vždy nevyjde a podle vývoje počasí 

pak musí nějaké přidat. Pokud jede traktor s klasickou 

kabinou vinohradem, rosič rozstřikuje proud vzduchu 

a postřikové jíchy až za traktorem a do kabiny se moc 

nedostane. Jenže když jede zpátky, postřik ve vzduchu 

z předchozí jízdy je nasáván přímo do kabiny. Proto je 

lepší, když je řešena jako přetlaková. A to byl i hlavní dů-

vod pořízení nového traktoru, který byl zakoupen před 

necelými třemi měsíci. Důležitý důvod pro jeho nákup 

byl ještě jeden, a to nízký průjezd ze dvora na silnici, do 

nějž by se traktor s klasickou kabinou nevešel. 

Jak Vít Sedláček říká, ještě nyní se trochu vzpama-

tovává z investice, kterou pro něj jako menšího vinaře 

nákup nového traktoru představoval. Původně chtěl to-

tiž traktor menší, s výkonem okolo 50 k, který by mu 

pasoval s ohledem na příkonovou potřebu rosiče. 

Nyní je ale spokojen. Při aplikaci postřiků už nemá čer-

vené oči a traktor dobře zvládá i tahově náročnější nářadí, 

zejména radličkový kypřič, kterým dokáže jednou jízdou 

prokypřit celé meziřadí. K dalším agregovaným strojům 

bude patřit okopávač prostoru kmínků, osečkovač, rosič, 

mulčovač a také vůz na odvoz sklizených hroznů. 

Text a foto

Luboš Stehno

Pohled do kabiny traktoru Ergit TGF 10900R. 
Pro řazení hlavních převodových stupňů 
je určena páka pod volantem, reverzace 
se provádí pákou vedle sedačky

Ergit TGF 9900 disponuje většinou 
mechanickým ovládáním

PEKASS a. s.,
Přátelství , 104 00 Praha 10 – Uhř ěves

tel.: +420 272 705 789, mobil: +420 775 599 671
e-mail: david.prochazka@pekass.eu

www.pekass.eu

zemědělská, komunální a silniční technika

ANTONIO CARRARO
partner pro každodenní nasazení
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Kámen 2019 v režii 
vlašimské pobočky 
Den Zemědělce, celostátní kontraktační výstava a předvádění zemědělské techniky 
tradičně zavítala do obce Kámen v Kraji Vysočina. Expozice společnosti PEKASS a. s. 
zde samozřejmě nemohla chybět. 

Výstava byla opět dvoudenní (11.–12. září 2019) a byla roz-

dělena do několika celků – zpracování půdy, sklízecí mlátičky, 

žací stroje aj. Návštěvníci, kteří se po oba dny sešli v opravdu 

velkém množství, tak měli možnost nahlédnout do nejnovějších 

zemědělských strojů a řadu z nich vidět přímo v akci. 

„Od polních ukázek jsme upustili,“ říká Stanislav Vála, vedoucí 

pobočky PEKASS a. s. ve Vlašimi, která již podruhé za sebou 

měla realizaci expozice v Kameni ve své režii. „Vykompenzo-

val nám to zájem zákazníků, který byl první den až extrémně 

velký, druhý den sice průměrný, což částečně zavinilo nepří-

znivé počasí, nicméně řada z nich zamířila k našim exponátům.“ 

V PEKASSu ve Vlašimi vsadili na tři značky, které jsou momen-

tálně v portfoliu nabídky této společnosti nejpopulárnější a nej-

prodávanější:  JCB, Horsch a Överum.

Prvně jmenovanou reprezentovaly traktor Fastrac 8330, ma-

nipulátor JCB 542-70 AGRI SUPER Série III s novou kabinou 

Command Plus a kloubový nakladač JCB 409 s drapákem na 

kulatinu Wood určeným pro dřevařské provozy. Z nabídky fi r-

my Horsch byly k vidění Terrano 5.4 GX, 4řadý radličkový kypřič 

se záběrem pět metrů a secí stroj 

Pronto 3 DC s třímetrovým zá-

běrem. A třetí značku zastupoval 

pluh Överum Farmář CX 2 4975 

H/XL, dnes jeden z nejprodáva-

nějších pluhů, velmi oblíbený pře-

devším mezi menšími zemědělci. 

„Pro nás je nesmírnou výho-

dou, že akce v Kameni se koná 

poblíž naší pobočky a je v regio-

nu, který spadá do naší působ-

nosti. Takže přínos pro fi rmu je 

jasný. Potkali jsme se s našimi 

zákazníky jak se stávajícími, tak 

s těmi novými, potenciálními, při-

čemž obě skupiny navštívily naši 

expozici s jediným cílem. Prohlédnout a seznámit se s novými 

stroji, které jim PEKASS může nabídnout,“ uzavírá Stanislav Vála. 

Text: Petr Kolář

Foto: Markéta Kratochvílová
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BAZAR

Nabídka platí do vyprodání strojů. 

Více strojů vždy na:

www.pekass.eu/bazar/

Horsch Pronto 8 DC

Rok výroby: 2013

Naseto: asi 7 300 ha

Záběr: 8 m

Značkovač před vzejitím, radličky pro 

kypření kolejí traktoru, výplň kol podvozku 

pěnou, čidla průchodu osiva, vzduchové 

brzdy, zavěšení do ramen traktoru, 

zásobník na 4 000 l, osvětlení.

Připraveno na sezónu.

Perfektní stav.

Cena: 1 150 000 Kč bez DPH

Kontakt: Stanislav Vála, 775 850 012

JCB 535-95 Agri Pro

Rok výroby: 2017, najeto: 250 Mh

Rychlost: 40 km/h

Klimatizace JCB448 Ecomax, 4válcový 

dieselový motor s variabilním turbodmycha-

dlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 

108 kW/145 koní podle normy SAE J1329,

redukované emise stupeň T4F, 

se systémem SCR/AdBlue, 

pneu Michelin Bibload 500/70 R24 

pro tvrdý povrch.

Velmi dobrý stav

Cena: 2 200 000 Kč bez DPH

Kontakt: Ing. Michal Anton, 775 850 036

John Deere 8370 R  

Rok výroby: 2014, najeto: 2 200 Mh

Výkon: 405 k

Nosnost zadního TBZ 8 918 kg, 5 elektricky 

ovládaných HO vzadu.

Převodovka Autopowr 42 km/h, CommandView 

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

GRILLO FD 900

Motor: YANMAR o objemu 1 116 cm3, 26 k

Hydrostatický pohon se 4 hydraulickými

motory na 4 kolech.

Automatická uzávěrka diferenciálu 

a manuální.

Travní koš 750 l, výška sečení od 2 do 10 cm,

šířka sečení 126 cm, poloměr řízení 37 cm.

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.

John Deere 8370 R

Rok výroby: 2017, najeto: 650 Mh

Výkon: 407 k

Řadový šestiválec PowerTech PSS 9,0 l 

se systémem Intelligent Power

Management (IPM) splňující emisní normu 

stupně III. B.

Převodovka e23 Powershift 23/11

s Effi ciencyManagerem a ovládáním

v CommandARM opěrce, 4 elektronicky 

ovládané okruhy, ILS odpružená přední 

náprava. 

Pravidelný servis, špičkový stav.

Cena: 4 199 000 Kč bez DPH

Kontakt: Jan Čech, 777 730 855

Horsch Maestro 8 CC 

Záběr: 8 m, E-manager, zásobník na 

hnojivo 2 800 l, pneumatiky 700/50-22.5,  

elektr. nastavení přítlaku na botku, 

kopírovací kolečka V úzká (300 x 25 mm), 

8 výsevních jednotek. Předváděcí stroj, 

mimořádná cena, perfektní stav.

Cena: 1 772 000 Kč bez DPH

Kontakt: Ing. Michal Sechter, 778 743 807
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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.

HORSCH Pronto 6 DC 

E-Manager ME, znamenáky, pneumatikový 

pěch, secí botky TurboDisc se zavlačovači,

dvouřadý DiscSystem

Zavěšení kat. III

JCB Fastrac 4220 a čelní nakladač 

HAUER

Rok výroby: 2016, výkon: 217 k

Motor 6válcový, 6,6 l, SISU

Převodovka: CVT s plynule měnitelným 

převodem a 6 režimy (16 dopředu, 

12 dozadu)
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Podzim s Fastracem  

My v Pekassu již od počátku výhradního zastupování 

značky JCB víme, že jsme dostali do rukou stroj, jenž je 

univerzální v mnoha ohledech a využitelný celoročně – tedy 

i v tomto krásném ročním období. Nemluvíme samozřejmě 

o ničem jiném než o JCB FASTRAC, který opět brázdí náš 

kraj hned v několika možných agregacích. 

Traktor tak můžete v této době vidět při podmítkách, roz-

metání hnoje a minerálních hnojiv, při dopravě se senáží 

a siláží, při sečení nebo například ve spojení s cisternou. 

Mnoho našich zákazníků si tyto stroje pořizuje právě pro 

jejich obratnost a širokou škálu použitelnosti. Může se tak 

stát, že si velký zemědělec pořídí Fastrac do své fl otily de-

seti konvenčních traktorů, kde náš stroj zaujme pevné místo 

například v dopravě. Pokud se však stane, že traktor do pod-

mítky bude mít závadu, Fastrac ho hravě zastoupí se stejnou 

efektivitou. Kdyby ale naopak konvenční traktor zastupoval 

Fastrac v dopravě, tak o stejné efektivitě, případně pohod-

lí, nemůžeme mluvit. Traktory Fastrac si rovněž pochvalují 

zemědělci střední velikosti, kteří jej v celém roce využijí ve 

všech aplikacích a vědí, že po 12 hodinách v traktoru od-

cházejí s dobrou náladou a zdravými zády. Třetí skupinou, 

která má tyto traktory ve velké oblibě, jsou podniky posky-

tující služby zemědělcům. Ti v mnohých případech absolvu-

jí stokilometrové přesuny s celou svou technikou, a pokud 

mají JCB Fastrac, mohou počítat s tak rychlým přesunem, 

jako by jeli s nákladním automobilem. 

Teď na podzim uživatelé našich traktorů ocení určitě 

VARIO převodovku, díky které například při rozmetání či po-

střicích hravě nastaví konstantní otáčky motoru při optimál-

ní rychlosti, která je díky kvalitnímu odpružení celého rámu 

stroje mnohem vyšší než u konvenčních traktorů. Dalšími 

benefi ty pro podzimní čas je odpružení samotné, a to při 

rychlejších aplikacích, nebo při přepravě nákladu a v nepo-

slední řadě full LED 360° osvětlení. To se při zkracujících 

dnech, ale přitom stále stejném množství práce stane nut-

nou výbavou, která uživatelům ušetří mnoho starostí a úna-

vy ze zvýšené pozornosti. 

Přijďte se sami přesvědčit a neváhejte nás kontaktovat. 

Rádi vám stroj předvedeme ve vašich podmínkách. 

Ing. Lukáš Kašpar,

produktový manažer JCB Fastrac

Parné dny a dlouhé noci pevně spojené s letním obdobím jsou již za 
námi a už nás opět čeká postupné opadávání listů ze stromů, mlhavá 
mrazivá rána, deštivé dny a další „příjemné“ indikátory poukazující na 
blížící se zimu. To ale neznamená, že práce na poli ustává. Nyní dochází 
k posledním sklizním úrody, poslednímu sečení luk a k přípravě polí 
na příští sezónu. Nemluvě o živočišných provozech, kde zimní klidné 
období nikdo nezná. 



PEKASS a.s.

www.pekass.eu www.jcb-agro.cz

LUKROM, spol. s r.o.

www.lukrom.cz

Celosvětově první a jedinečná převodovka 2v1 (Hydrostat a Powershift), 

vyvinutá speciálně pro zemědělské manipulátory.

Kombinací výjimečných vlastností JCB Powershift převodovky při vysokých pojezdových rychlostech a při tažení 

nákladu s výhodami hydrostatické převodovky pro pohodlné, přesné a citlivé ovládání při nízkých rychlostech 

nabízí modely AgriPRO s unikátní JCB DualTechVT variabilní převodovkou obsluhám to nejlepší z obou světů 

pro maximální efektivitu a produktivitu napříč širokým spektrem pracovních operací. Komfortní ovládání umoc-

ňuje zcela nová kabina Command Plus s oblým panoramatickým čelním sklem s výborným výhledem.



AKCE

    Ceny v Kč, bez DPH
do vyprodání zásob

FORMECH logistic s.r.o., Přátelství 555/9, 104 00, Praha 10 - Uhříněves

tel.  +420 775 850 367, e-mail:  info@formech.cz, www.formech.cz

636,- 

Stanice s návnadami 

na myši

299,-   

Motorový olej 

TRACTAGRI HDZ 

10W40 208 L

14 990,-  

Nůž Triolet - Orig. č.: 

31841, 31853, 70-251

1 079,-  

Břit radlice 

220 x 15 x 2

9 490,-  

OD VÝROBCE PŘÍMOU CESTOU DO VAŠICH RUKOU

www.formech.cz

Ceny platné  do: 30.11. 2019 , nebo do vyprodání zásob

Kat. číslo: 527527351

Kat. číslo:  580580155

Kat. číslo: 43018100-162

Potah 

FOCOT 2145

ZDARMA!

Sedadlo 

Maximo Comfort

17 999,-  

Kat. číslo: TOT189237

Sada dílů pro přestavbu

 - Euro standard

1 399,-  

Kat. číslo: 77875545

Hrot s kónickou maticí  

M 22 x 1,5

919,-  

Kat. číslo:  43011002201

Nůž Faresin - Orig. č: 

51200.1550, 70-134

Kat. číslo:  527527259

ZDAARMA!AR

Kat. číslo:  1288539

775 850 367

info@formech.cz


