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Traktor JCB Fastrac 4220 4WS

ABS, SISU, CVT, celková hmotnost 13 000 kg.
6-válcový, 6,6 l, SISU 66AWF Turbomotor, 217 koní
Common-Rail vstřikování, splňuje normu výfukových plynů stupeň IV / T4
Z-rám, kompletní odpružení, 3. nástavbový rám.
Přední i zadní náprava / celkové šasi - hydropneumatické (45 mm hydr.vál.) 
volitelné moderní odpružení, zadní náprava s elktrohydraulickou řízenou uzá-
věrkou, přední náprava má volitelné diferenciály.
Převodovka CVT - dvourozsáhlá s plynule měnitelným převodem a 6 provoz-
ními režimy, 
16 rychl. stupňů dopředu / 12 rychl. stupňů dozadu.

Secí stroj HORSCH Pronto 6 DC

Diskový secí stroj Pronto jedním pracovním přejezdem připraví 
seťové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Kvalita setí, pře-
devším rovnoměrnost uložení osiva je vysoká i při velké pojezdové 
rychlosti. V přední části je DiscSystem v dvouřadém uspořádání. 
Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pěch, který utlačuje 
pás půdy vždy pro 2 secí botky. Diskové secí botky jsou hloubkově 
naváděny kopírovacími kladkami. Několik typů výsevních válečků 
zajišťuje výsev od trav až po luskoviny, s výsevkem od 0,1 kg/ha až 
po 800 kg/ha. Secí stroj ovládá a kontroluje řídící a ovládací jednot-
ka E-Manager, která je umístěna v kabině traktoru.

Manipulátor JCB 541-70 AGRI SUPER

Výška zdvihu 7 m, nosnost 4,1 t, JCB444 Ecomax 4 válcový dieselový motor s 
variabilním turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu, výkon 93 kW/125 
koní dle normy SAE J1329, redukované emise IV / T4F, VariFlo axiální pístové 
čerpadlo (140 l/min), regenerativní hydraulika, funkce vyklepávání lžíce, auto-
matická 6 stupňová převodovka s řazením pod zatížením a měničem točivého 
momentu, 40 km/h, brzdové zařízení se servoposilovačem, permanentní pohon 
na všechna kola s odpojením pohonu zad. nápr. pomocí spínače, odpojení po-
honu brzdovým pedálem, tři režimy řízení, paralelní zdvih, SRS - odpružení 
ramene, tažný čep vpředu, Livelink systém, CE certifikát.

KRAMPE Big Body 650

Podvozek: Sériové provedení brzdových bubnů pro rychlost 60 
km/h. Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 100 mm, 
materiál ocel ST52, výškově nastavitelná odpružená tažná oj - DIN 
11260. Odstavná noha Jost s nosností 10 t a rychloposuvem. Ro-
bustní provedení ložisek sklápění korby s vyměnitel. vložkami, ulo-
ženými bez vůle.

Nástavba: Postranice z materiálu ST52, tloušťky 4 mm vyrobené z 
jednoho kusu. Plech na podlaze 4 mm.
Hydraulicky otevírané zadní čelo s automatickým zajištěním, velký 
výpustný otvor s dávkovacím šoupětem 46 x 34 cm.
Žebřík na čelní straně korby. Robustní gumové podložky mezi kor-
bou a rámem.

Sekačka GRILLO FD 450

Motor BRIGGS & STRATTON PROFESSIONAL, zážehový, benzin, 
objem 656 cm3, výkon 13,2 kW / 18 k, pohon hydrostatický, uzávěr-
ka diferenciálu, rychlost 0 – 11 km/h, hmotnost 400 kg, nádrž paliva 
17 l, zásobník 450 l, hydr. výškové vyklápění zásobníku (1700 mm), 
pracovní záběr sečení 1130 mm s elektrickým nastavením výšky 
sečení 25 – 90 mm, poloměr otáčení 300 mm, travní pneu 20 x 
10.00 - 8 přední a 15 x 6.00 - 6 zadní řízení hydrostatické se zadními 
řiditelnými koly, pracovní světlomet vpředu, ochranný rám, nastavi-
telné odpružení sedačky.

Nakladač JCB 435S AGRI

6 válcový dieselový motor Cummins QSB 6,7 l s variabilním turbodmychadlem, 
vysoký točivý moment, chlazením plnícího vzduchu a výkonem 181 kW (230 
koní), motor je v souladu s normou o výfukových plynech stupeň IIIB / T4i, 
rekuperace výfukových plynů a oxidační katalyzátor, ZF- nápravy a 6 stupňo-
vá automatická převodovka Powershift, HT zdvihové rameno se 2 zdvihovými 
válci, 2 výklopnými válci a tvrzenými kloubovými čepy, 2 hydraulická čerpa-
dla - Rexroth a variabilní pístové, Parker Load Sensing ventily, kompletní pří-
strojová deska včetně LCD displeje, EMS-kontrolní systém, Livelink systém,  
CE certifikát.

Pluh ÖVERUM CX 4975 H/XU

Rám: Čtyřboká trubka CX = 150 x 150 x 6,3 mm
Výška rámu: 75 cm
Vzdálenost těles: 90 cm
Stavitelná šířka záběru (na 1 těleso): 35, 40, 45 cm
Jištění typ H: Plyno-hydraulické „NON STOP“
Osa otáčení: CX - 125 mm
Seřizovací centrum: CX - mechanické nastavení záběru 1. radlice
Otáčení: Dvojčinný hydraulický válec s automatickým ovládáním 
mrtvého bodu a hydraul. zámkem, spodní otáčení
Plužní tělesa typ: XU (kulturní)

Potřebujete urgentně stroj?

Sháníte dlouhodobý nebo krátkodobý 
pronájem?

Využijete stroj jen několik dní v roce?

Využijte možnost zapůjčení!
 

Mobil: +420 778 743 807

E-mail: pujcovna@pekass.eu

Máte zájem? 
Volejte: +420 778 743 807

Pro aktuální nabídku a podmínky navštivte
https://www.pekass.eu/pujcovna/

Nová služba PEKASS PŮJČOVNA na zemědělskou a komunální techniku. 
Službu provozuje KOMILO s.r.o., www.komilo.cz



je pro mě milou povinností připravit pro Vás 
úvodník letního čísla našeho PEKASS magazínu 
v tomto roce. V hlavě se mi objevuje mnoho ak-
tuálních témat z různých oblastí, na která bych 
mohl v tomto úvodníku navázat a dát je do kon-
textu s budoucí situací na trhu se zemědělskou 
a komunální technikou a s tím jakou roli bude 
nadále na tomto trhu zastávat naše společnost.
Jedná se především o témata, která v sobě za-
hrnují popis vývoje faktorů ovlivňujících obecné 
podmínky hospodaření v agrárním sektoru. Ať, 
už je to očekávaný příchod recese globální eko-
nomiky, odhadované dopady sucha na výnos 
plodin v letošním roce, nebo nové rozpočtové 
období Evropské unie, na jehož prahu se nachá-
zíme.

Nicméně se nechci zabývat predikcí, raději nad-
cházející část úvodníku věnuji tomu, jakým způ-
sobem naše společnost fungovala v minulých 
měsících, z čehož lze usoudit, jak to bude vypa-
dat i v budoucnu.

 Byl jsem velmi potěšen tím, jak se vedení a za-
městnanci naší společnosti dokázali vypořádat s 
nedávnou velmi obtížnou situací v období, kdy 
na našem území vrcholila pandemie covidu – 19.
I přesto, že nás do jisté míry v naší práci ome-
zovala ochranná opatření vlády České republiky, 
která byla zavedena proti dalšímu šíření pan-
demie, jsme dokázali uspokojit potřeby našich 
zákazníků v plném rozsahu a požadované kva-
litě. Velký dík patří především členům našich 
obchodních a servisních týmů na jednotlivých 
provozech, kteří byli v pomyslné první linii. Za 
zmínku také jistě stojí, že jsme díky této neleh-
ké době rozšířili portfolio našich služeb a získa-
li jsme nový směr, kterým se při jejich rozvoji a 
způsobu naší práce chceme nadále ubírat.

Reakce naší společnosti na nedávné události 
jen potvrzuje to, proč jsme na českém trhu se 
zemědělskou a komunální technikou jedním 
z lídrů a proč jím zůstaneme i v budoucnu. Je 
to ohromná synergie a flexibilita, s jakou se lidé 
v PEKASSu dokáží přizpůsobovat vnějším vlivům 
a měnit strukturu a design služeb tak, aby vy-
hovovaly okamžitým potřebám našich zákazníků 
a zachovala se tak vysoká úroveň péče, kterou 
poskytujeme. Díky tomuto způsobu práce, kte-
rý je hluboce zakořeněn ve firemní kultuře naší 
společnosti, vycházíme z krizových situací vždy 
silnější a našim zákazníkům tak dokazujeme, že 
si plně zasloužíme jejich důvěru.

Přesto, že podle mnoha ukazatelů vstupujeme 
do období finanční nejistoty a mnoho jiných 
společností tlumí svoje aktivity, my se stále sna-
žíme rozvíjet nové projekty, které nám a našim 
zákazníkům pomohou nadcházející období pře-
klenout a postaví nás do role silného partnera. 
Chtěl bych touto cestou ubezpečit naše zákaz-
níky, že v nás budou mít oporu i nadále a že se 
jim budeme snažit pomáhat a vycházet vstříc 
v co možná největší míře.

Všem Vám chci popřát hladký průběh nejnároč-
nější části sezóny a samozřejmě pevné zdraví.

Ing. David Fabiánek 
vedoucí oddělení poprodejních služeb

Vážení čtenáři, příznivci 
společnosti PEKASS a.s.,
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GENIÁLNÍ METODA FOCUS4

GENIÁLNÍ METODA FOCUS

	 Secí	 stroj	 Horsch	 Focus	 TD	 byl	 vyvinutý	
jako	stroj	specializovaný	na	výsev	řepky,	kte-
rý	 spojuje	 hluboké	 zpracování	 půdy,	 uložení	
hnojiva	 a	 výsev	 do	 jednoho	 přejezdu.	 Půdu	 
a	 seťové	 lůžko	připravuje	 vždy	 jen	 v	 pásech	
pro	každou	secí	botku.	Hluboká	půda	je	rad-
ličkami	 transportována	 na	 horizont	 seťového	
lůžka.	Osivo	se	tedy	i	za	sucha	ukládá	do	vlh-
ké	půdy.	Přitom	 radličkami	 vyhrnuje	poskliz-
ňové	zbytky	do	meziřádkového	prostoru.	Pod	
osivem	se	 tedy	nachází	hluboko	prokypřená	
půda,	která	je	z	velké	části	vyčištěná	od	slámy.

	 Pro	 urychlení	 raného	 vývoje	 a	 také	 pro	
lepší	využití	živin	ukládá	Focus	TD	koncentro-
vaně	hnojivo	pod	osivo.	Majitel	stroje	přitom	
sám	určí,	do	jaké	hloubky	se	hnojivo	aplikuje.	
Při	pozdních	termínech	výsevu	se	doporuču-
je	část	anebo	celou	dávku	uložit	blízko	k	osi-
vu.	 Při	 časném	 setí	 je	 vhodné	 uložit	 živiny	
hlouběji.

Ozimá	řepka	se	vysévá	mezi	hrůbky.	Takový	
profil	stimuluje	přísun	vláhy	k	osivu.	Za	každou	
radličkou	 pracuje	 jedna	 pneumatika	 pěchu	 

a	jedna	secí	botka.	Pro	výsev	řepky	je	výhod-
ná	rozteč	řádku	30	cm.	Při	hloubce	kypření	až	
do	35	cm	se	odstraní	všechny	utuženiny	půdy	 
a	kořenová	zóna	je	téměř	zcela	vyčištěna	od	
posklizňových	zbytků.	Výsev	s	roztečí	secích	
botek	15	cm	probíhá	do	urovnaného	povrchu	 
a	 používá	 se	 dvojnásobný	 počet	 botek.	
V	tomto	případě	za	každou	radličkou	a	pne-
umatikou	pracují	symetricky	dvě	secí	botky.	
V	 tomto	uspořádání	dosahuje	Focus	TD	vý-
borných	 výsledků	 při	 setí	 ozimých	 i	 jarních	
obilovin,	sóji	a	máku.



První	setí	v	Doksanech	(23.	8.	2010)

FOCUS V ČESKÉ REPUBLICE

	 Před	 10	 lety	 jsme	 se	 při	 návštěvě	 nejú-
spěšnějších	 zemědělců	 na	 severu	 Německa	
prvně	 setkali	 s	 novou	 technologií	 setí	 řepky	
secím	 strojem	 Focus	 TD.	 Její	 jednoduchost	 
a	především	výsledky	nás	velmi	zaujaly	a	pana	
Ing.	Vratislava	Krále	hned	přesvědčily	o	tom,	že	
si,	jako	první	v	České	republice,	tento	stroj	velmi	
brzy	pořídil.	 První	 setí	 na	 jeho	 farmě	 v	Doksa-
nech	 se	 uskutečnilo	 23.	 8.	 2010.	 Jak	 vypadal	
první	porost	řepky	16.	9.	stejného	roku,	je	vidět	
na	fotografii	dole.

	 Od	té	doby	uplynulo	8	let	a	my	jsme,	i	díky	
mnoha	 dalším	 zemědělcům,	 kteří	 se	 násled-
ně	také	rozhodli	 jít	 touto	cestou,	získali	mnoho	
nových	zkušeností.	Asi	nejvíce	si	uživatelé	cení	
toho,	že	jedním	přejezdem	zvládnou	půdu	pro-
kypřit	až	do	hloubky	35	cm,	aplikují	hnojivo	ve	
třech	 různých	 variantách	hloubek	 a	 ihned	ulo-
ží	 osivo	 do	 přesně	 stanovené	 hloubky.	 Tato	
skutečnost	 má	 výhodu	 především	 v	 suchém	
období.	Ve	většině	případů	postačí	před	setím	
velmi	jednoduché	a	levné	zpracování	půdy.	Na	
písčitých	až	písčitohlinitých	půdách	provádíme	
pouze	podmítku,	která	je	o	něco	hlubší,	nejčas-
těji	v	 rozmezí	10	–	15	cm.	Na	 těžkých	půdách	
nebo	 v	 obtížnějších	 půdních	 a	 klimatických	
podmínkách,	 je	 lepší	 půdu	 zpracovat	 intenziv-
něji.	Cílem	 je	 vytvoření	dostatečného	množství	
jemné	 půdy	 s	 menším	 podílem	 hrud.	 Časem	
ve	 firmě	 Horsch	 vyvinuli	 nový	 typ	 kypřící	 rad-

ličky	 (ULD),	 který	 již	 žádné	 hroudy	 nevytváří.	
S	tímto	přístupem	můžeme	secí	stroj	Focus	TD	 
doporučit	 i	 do	 oblastí	 s	 velmi	 těžkými	 půdami	 
a	dokonce	si		myslím,	že	je	to	dnes	nejvhodnější	
technologie	právě	do	těchto	podmínek.	

	 Secí	 stroj	 Focus	 TD	 seje	 řepku	 do	 řádků	
s	roztečí	30	nebo	35	cm,	což	znamená,	že	je	po-
třebné,	nebo	 téměř	nutné,	 snížit	 výsevek,	aby-
chom	zajistili	dostatečnou	vzdálenost	mezi	jed-
notlivými	rostlinami.	Podle	podmínek	a	termínu	
setí	upravujeme	výsevek	na	25	–	45	semen.	Niž-
ší	výsevek	je	vhodný	i	z	toho	důvodu,	že	vývoj	
porostu	je	zpravidla	rychlejší	a	běžně	založené	
porosty	předhání	až	o	10	dnů.	To	znamená,	že	
můžeme	sít	i	v	pozdějších	termínech.	U	raných	
termínů	setí	musíme	porosty	kontrolovat	a	včas	
regulovat,	 aby	nedošlo	k	protažení	 vzrostného	
vrcholu	a	následně	k	vymrznutí.

	 Pokud	 se	 rozhodujeme	 o	 volbě	 správného	
hnojiva,	 pak	 bych	 doporučil	 NPK,	 nebo	 ales-
poň	 NP.	 Fosfor	 kořeny	 přitahuje	 do	 hloubky	
a	 amonný	 dusík	 zařídí	 jejich	 intenzivní	 dělení. 
Proto	je	vhodné	aplikovat	hnojivo	do	hlubší	vrst-
vy.	Pouze	při	pozdních	termínech	setí	 je	vhod-
nější	hnojivo	rozdělit	i	do	povrchu	půdy.	Složení	
hnojiva	volíme	také	s	ohledem	na	konkrétní	pod-
mínky,	ale	uvedené	živiny	N-amonný,	P	a	K	jsou	
vhodné	pro	ukládání	do	depa.

	 V	průběhu	let	a	s	přibývající	plochou	řepky,	
která	 se	 touto	 technologií	 zakládá	 (odhaduji	 
15	000	ha	 ročně)	 jsme	postupně	přicházeli	na	
další	 výhody,	 které	 jsou	 především	 spojeny	
s	tím,	že	secí	stroj	vytváří	hrůbky.	Rostliny	řepky	
jsou	tak	chráněny	vůči	větrné	a	vodní	erozi,	deš-
ťové	srážky	se	stahují	do	prokypřeného	pásku	
a	hrůbky	také	zajišťují	lepší	ochranu	před	silný-
mi	mrazy,	především	při	velmi	malém	množství	
sněhu.	Z	těchto	důvodů	je	Focus	TD	velmi	vhod-
ný	do	oblastí,	kde	je,	nebo	ještě	bude	nařízeno	
omezené	zpracování	půdy.	Vyhovuje	i	podmín-
kám	páskového	setí	přímo	do	strniště.

	 Secí	stroj	Focus	TD	se	po	jednoduché	úpra-
vě	samozřejmě	využívá	i	pro	setí	všech	dalších	
plodin,	 případně	 pro	 aplikaci	 hnojiv	 do	 spod-
ních	 vrstev	 půdy.	 Speciální	 3-bodová	 stavba	
umožňuje	 propojení	 s	 přesným	 secím	 strojem	 
Maestro	RC.

	 Z	 dosavadních	 zkušeností	 a	 především	 vý-
sledků	vyplývá,	že	při	dodržení	několika	jedno-
duchých	zásad	patří	uživatelé	 této	 technologie	
k	nejlepším	pěstitelům	řepky	ozimé.	Výnosy	na	
vybraných	polích	se	někdy	pohybují	i	nad	5,5	t,	
ale	důležitější	 jsou	průměrné	výnosy	na	úrovni	
4,5	–	5	t.	V	porovnání	s	běžnou	technologií	bý-
vají	ve	stejných	podmínkách	výnosy	o	0,2	–	0,8	
t	vyšší.	Návratnost	investice	je	tedy	dána	vyšším	
výnosem	a	také	plochou	řepky	ozimé.

První	porost	řepky	ozimé	(16.	9.	2010)
Ing.	Vratislav	Malina

technologický	poradce	HORSCH
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MAXIMO® 
EVOLUTION DYNAMIC
Prémiová sedačka se systémem
Dynamic Damping System®

Dynamic Damping System® přináší u pasivně
odpružených sedaček, které jsou určené pro
středně velké až velké traktory, nový rozměr
komfortního odpružení. Díky funkci aktivního
seřízení hmotnosti dojde automaticky k nastavení
sedačky na hmotnost řidiče. O dokonalý komfort 
se stará aktivní klimatizace sedačky, která odvádí
tělesnou vlhkost. Není nutné, aby řidiči seděli 
za volantem propocení.
Ideální pro středně velké a velké traktory.

Vzduchové
odpružení

Automatické
nastavení
polohy

Aktivní
odpružení

Elektronické
seřízení

hmotnosti

Pneumatická 
opěrka bederní 

páteře

Boční
horizontální 
odpružení

Otočný
adaptér

Podélné
horizontální 
odpružení

Automatický
tlumič

Aktivní
klima

systém

VÝBAVA SEDAČKY

Pneumaticky odpružená sedačka (12V)
Nízkofrekvenční pérování
Dynamic Damping Systém (DDS)
Zdvih pérování (100 mm)
Automatické nastavení pérování na hmotnost (50 - 130 kg)
Výškové nastavení v rozsahu (80 mm)
Nastavitelná tuhost tlumení vertikálního pérování
Horizontální pérování
Boční horizontální pérování
Pneumaticky nastavitelná bederní opěrka
Otočný adaptér ± 20°
Podélné nastavení sedačky (210 mm)
Aktivní klimatizovaný látkový potah
Vyhřívané čalounění
Koncový spínač
Nastavení sklonu opěradla zad
Prodloužení zádové opěrky
Nastavení sklonu sedáku a hloubky sezení
Opěrky rukou sklopné, výškově stavitelné, látkou potažené

Základní	mezioborový	 výzkum	a	 aplikovaná	
věda	 týkající	se	 lidské	páteře	 jsou	nezbytné	
pro	 to,	 abychom	 lépe	 pochopili	 bolesti	 zad	 
a	onemocnění	páteře.
 
Společnost	GRAMMER	AG	spolu	s	Europe-
an	Spine	 Journal	 uděluje	 od	 roku	 2000	 ka-
ždoročně	na	podporu	tohoto	výzkumu	cenu	
GRAMMER	European	 Spine	 Journal	 v	 hod-
notě	20	000	EUR,	což	z	ní	v	oblasti	výzkumu	

páteře	 činí	 cenu	 s	 nejvyšší	 dotací	 na	 světě.	
Cílem	je	ocenit	vynikající	výzkumné	práce	tý-
kající	se	základního	výzkumu	páteře.
 
Díky	 velké	 podpoře	 GRAMMER	 AG	 tohoto	
výzkumu	jsme	každoročně	schopni	přesvěd-
čit	stovky	zákazníků	o	značné	kvalitě,	skvělé	
funkčnosti	 a	prvotřídním	zpracováním	seda-
ček	GRAMMER.

Nikdo	 nechceme	 zažívat	 bolest	 zad,	 která	
nás	mnohdy	vyřadí	z	běžného	života	na	dlou-
hou	 dobu.	 Proto	 budeme	 i	 v	 následujících	
letech	nabízet	zákazníkům	kvalitní	a	ověřené	
sedačky	GRAMMER,	jenž	patří	ke	špičce	ve	
svém	oboru.	

Tomáš	Rybín	
produktový	manažer	GRAMMER

6 GRAMMER pomáhá zlepšit stav vašich zad

Ilustrace se mohou lišit od sériové výbavy.GRAMMER pomáhá zlepšit stav vašich zad



Mobilní zavlažovací systém 
BWS 130-PE

PEKASS Jindřichův Hradec 
PEKASS Milovice 
PEKASS Nýøany
PEKASS Praha 
PEKASS Pøíbram

tel.: +420 773 757 893
tel.: +420 775 599 654
tel.: +420 777 730 705
tel.: +420 775 850 366
tel.: +420 777 730 874

PEKASS Rakovník
PEKASS Roudnice n/L
PEKASS Rychnov n/K
PEKASS Vlašim

tel.: +420 777 730 856
tel.: +420 774 781 166
tel.: +420 778 771 916
tel.: +420 777 356 435

w w w . p e k a s s . e u

 Váha (kg)

 168 
 141 

 223 

 Objem (l)

 1 000
 600

 2 000

 Cena (Kč, bez DPH)

 108 220,-  
   97 160,-  

 117 180,- 

 Rozměry (cm)

 208 x 114 x 104
 184 x 90 x 96 

 263 x 135 x 124

Podstavec z pozinkované oceli
Motorové čerpadlo HONDA 130 l/min
Otočný naviják (bez hadice) pro 3/4‘‘ 80 m hadici, nebo 1‘‘ 35 m hadici
Přetlakový ventil k ochraně čerpadla
Jistící kurty
Podstavec s kapsami pro manipulační vidle po stranách a z čela

BWS 130-PE obsahuje:

Varianty BWS 130-PE

─ Oběh s jednocestným sacím ventilem z čerpadla 
─ Plnění tanku přes třícestný kohout  (7 m hadice)
─ Volitelné spodní míchání
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0
MOŽNOST 

NÁKUPU NA SPLÁTKY 

již od 1 912,- Kč 

měsíčně*

*Ceny v Kč, bez DPH, za podmínek PEKASS FINANCE



Na	poli	jsme	zastihli	Jana	
Baňku	 (vlevo)	a	Bc.	 Jana	
Baňku	 ml.	 při	 prohlídce	
porostů	 řepky	 ozimé.	 Za-
seta	 byla	 hybridní	 odrů-
da,	 výsevek	 0,8	 výsevní	
jednotky,	 zároveň	 při	 setí	
bylo	 aplikováno	 100	 kg	
minerálního	hnojiva	Amo-
fos	ke	kypřící	radličce.

Ing.	 Vratislav	 Malina	
(technologický	 porad- 
ce	 HORSCH)	 a	 Jan	
Baňka	 kontrolují	 vzro- 
stlý	vrchol	řepky	ozimé, 
zda	je	dobře	připraven	
na	přezimování.

FOCUS ŘEPKU UMÍ

	 Soukromý	 zemědělec	 Jan	 Baňka	 
z	 Trpoměch	 (okr.	 Kladno)	 hospodaří	 spo-
lečně	 se	 synem	 Janem	 a	 patří	 mezi	 první	
uživatele	 secího	 stroje	 Horsch	 Focus	 6	 TD	
v	České	republice.	Hospodaří	na	výměře	500	
hektarů,	 řepku	 pěstuje	 na	 160	 hektarech.	 
Focuse	si	pořídil	již	v	roce	2011.	„Tehdy	mne	
zaujalo	 předvádění	 secího	 stroje	 Horsch	 
Focus	 6	 TD	 u	 pana	 Ing.	 Vratislava	 Krále	
v	Doksanech	na	Litoměřicku.	Následně	 jsem	
se	 tam	 jel	podívat	na	 vzcházející	porosty	 ře-
pky.	Zaujala	mne	ta	myšlenka,	že	rostlina	ře-
pky	 má	 ráda	 pod	 sebou	 nakypřenou	 půdu,	 
a	dole	uložené	hnojivo.	Hned	jsem	si	myslel,	

že	 to	 je	 dobrá	myšlenka,	 a	 pak	 při	 pohledu	
na	 vzešlý	 porost	 jsem	 se	 přesvědčil,	 že	 to	
dobré	je,“	vzpomíná	Jan	Baňka	a	pokračuje:	 
„Dříve,	 než	 jsme	 měli	 secí	 stroj	 Horsch	 
Focus	6	TD,	dosahovali	jsme	výnosu	25	–	30	q.	 
Focus	nám	ukázal,	že	i	v	našich	podmínkách	
lze	 dosahovat	 vyšších	 	 výnosů	 řepky,	 v	 po-
sledních	letech	dosahujeme	výnosů		40	–	50	q. 
Současně	s	Focusem	využíváme	i	agronomic-
ké	poradenství.“

	 Secí	 stroj	Horsch	Focus	6	 TD	 Jan	Baňka	
agreguje	s	traktorem	John	Deere	8330.	Před	
setím	 řepky	 připravuje	 talířovým	 podmíta-

čem	 Horsch	 Joker	 6	 RT,	 následně	 dle	 sta-
novištních	 podmínek	 je	 další	 příprava	 opět	 
Jokerem	 6	 RT	 nebo	 radličkovým	 kypřičem	
Horsch	Terrano	5	FX.	Tento	model	Focusu	6	
TD	(rok	výroby	2011)	disponuje	roztečí	secích	
botek	35	cm,	na	tuto	rozteč		Jaroslav	Baňka	
seje	řepku	a	mák,	na	ozimou	pšenici	Focus	6	
TD	rozteč	řádků	upraví	na	17,5	cm.	Závěrem	
Jan	 Baňka	 dodává:	 „Po	 pořízení	 Focusu	 se	
nám	zvedly	 výnosy	 i	 u	pšenice,	 rekordní	 vý-
nos	máme	90	q	z	 roku	2016,	navíc	ušetříme	
i	na	osivu,	dříve	 jsme	dělali	 výsevek	240	kg,	
dnes	sejeme	výsevek	120	-	140	kg	pšenice	na	
hektar.“

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Předseda	představenstva	
Ing.	Zdeněk	Krupička	
pečlivě	sleduje	vývoj	
porostů	řepky.	

Také	v	SALIMĚ	družstvu	
Velim	 jsme	 srovnávali	
řepku	ozimou	zasetou	
ve	stejných	podmínkách	
secím	 strojem	Horsch	
Focus	6	TD	a	běžným	
secím	 strojem.	 Vlevo	
rostlina	setá	secím	stro-
jem	Horsch	Focus	6	TD,	
vpravo	rostlina	setá	běž-
ným	secím	strojem.

První	zastávkou	letošní	„Focus	Tour“,	to	zname-
ná	předváděcí	soupravy	 traktoru	John	Deere 
8335	a	secího	stroje	Horsch	Focus	6	TD,	byl	
progresivní	zemědělský	podnik	SALIMA	druž-
stvo	Velim	na	Kolínsku.	Na	vzešlé	porosty	jsme	
se	 zajeli	 podívat.	Přivítal	 nás	předseda	před-

stavenstva	Ing.	Zdeněk	Krupička.	„Hospodaří-
me	na	750	hektarech,	z	toho	výměra	řepky	činí	
160	hektarů,“	a	pokračoval:	„V	 letošním	roce	
máme	zatím	polovinu	srážek	než	v	ostatních	
letech,	 navíc	 hospodaříme	 převážně	 na	 leh-
kých	písčitých	půdách	a	spraších.	Právě	proto	

nás	 zaujal	 secí	 stroj	Horsch	Focus	TD,	 který	
jedním	přejezdem	spojí	víc	pracovních	operací	
a	navíc	 je	 vláhově	úsporný.	Po	zasetí	porost	
řepky	 výborně	 vzchází.“	 Závěrem	 dodává:	
„Od	roku	2006	jsme	pořídili	již	6	strojů	Horsch,	
je	to	moje	srdeční	záležitost.“

V LÁNECH SÁZÍ NA FOCUSE
Správné	 založení	 porostu	 řepky	 je	 velkým	 tématem	 i	 na	 Školním	 zemědělském	 podni-
ku	 v	 Lánech,	 který	 patří	 pod	 Českou	 zemědělskou	 univerzitu.	 V	 Lánech	 hospodaří	 cel-
kem	 na	 2	 780	 hektarech,	 z	 toho	 výměra	 řepky	 činí	 570	 hektarů.	 „Dle	 svazu	 pěstitelů	 olej-
nin	 naše	 výnosy	 řepky	 vždy	 patřily	 mezi	 3	 nejlepší	 zemědělské	 podniky	 v	 západočeském	
regionu,	které	mají	 výměru	 řepky	nad	500	hektarů.	Metoda	setí	 řepky	secím	strojem	Horsch	 
Focus	nás	intenzivně	zajímá	již	od	roku	2016.	Od	té	doby	nám	PEKASS	část	výměry	vždy	za-
sel	 formou	služby.	Vždy	 jsme	dosáhli	po	Focusu	vyšší	 výnosy,	vždy	přibližně	o	7	q	z	hekta-
ru,	než	porost	setý	naším	stávajícím	secím	strojem,“	říká	Ing.	Martin	Křenek,	ředitel	Školního 
zemědělského	 podniku	 a	 pokračuje:	 „I	 letos	 nás	 PEKASS	 zahrnul	 do	 „Focus	 Tour“	 
a	vzcházení	porostu	řepky	nás	přesvědčilo.	Secí	stroj	Horsch	Focus	6	TD	bude	součástí	naší	
mechanizační	flotily.“

Ing.	 Martin	 Křenek,	 ředitel	 Školního	 zemědělského	 podniku	 Lány	 (vlevo),	 Ing.	 František	 Kadlec,	 hlavní 
mechanizátor	 (uprostřed)	 a	 Ing.	 Vratislav	 Malina,	 technologický	 poradce	 HORSCH,	 při	 kontrole	 
porostu	 řepky	 ozimé.	 Zaseta	 byla	 hybridní	 odrůda	 Maraton,	 výsevek	 3	 kg,	 zároveň	 při	 setí	 bylo	 
aplikováno	100	kg	hnojiva	Polydap	ke	kypřící	radličce.
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CHCEME ZAVÁDĚT NOVÉ TECHNOLOGIE

KAŽDÁ HRUDKA PRO SNÍH BUDKA

Jan	Pokorný	a	 jeho	 řepka	ozimá.	Jedná	se	o	hyb-
ridní	odrůdu	DK	Expansion,	výsevek	na	 tomto	poli	
byl	0,6	výsevní	 jednotky.	Zároveň	na	poli	 je	krásně	
vidět,	jak	se	mezi	hrůbky	stahuje	voda,	v	řádcích	je	
větší	vlhkost.	Prostě	„každá	hrudka	pro	sníh	budka.“

	 Používáním	 technologií	 HORSCH	 je	
v	České	republice	velice	známý	Ivo	Pokorný.	
Zajeli	jsme	se	podívat	i	na	jeho	porosty	řepky	
ozimé.	Společného	setkání	se	zúčastnil	i	syn	
Jan	Pokorný,	který	hospodaření	přebírá.

	 Jan	 Pokorný,	 Farma	 Kmetiněves,	 hos-
podaří	 celkem	 na	 2	 670	 hektarech	 na	 stře-
discích	 Kmetiněves	 (okr.	 Kladno),	 Spomyšl	
(okr.	Mělník)	a	Rokytá	(okr.	Mladá	Boleslav).	
Řepku	 letos	má	 na	 510	 hektarech.	 „V	 roce	
2012	nám	zasel	PEKASS	řepku	předváděcím	

secím	strojem	Horsch	Focus	6	TD,“	vzpomí-
ná	hned	na	úvod	Jan	Pokorný	a	pokračuje:	
„Zjistili	jsme,	že	byl	velký	rozdíl	v	kořenovém	
systému	a	v	té	sezóně	jsme	po	Focusu	sklidili	
téměř	o	1	t	řepky	více	než	po	našem	běžném	
secím	stroji.	A	tak	jsme	si	v	roce	2013	pořídili	
secí	stroj	Horsch	Focus	6	TD.	Tento	krok	se	
nám	 vyplatil,	 protože	 z	 dlouhodobého	 prů-
měru	od	 roku	2013	máme	průměrný	nárůst	
výnosu	řepky	0,5	t.“

	 Před	setím	řepky	připravuje	Jan	Pokorný	

radličkovým	podmítačem	Horsch	Cruiser	12	
XL	jedním	přejezdem	do	hloubky	7	-	10	cm.	
„Z	našich	zkušeností	hodně	záleží	na	tom,	jak	
se	nám	podaří	přizpůsobit	secí	stroj	počasí,	 
a	to	především	hloubku	kypření.	Kypřili	jsme	
do	hloubky	27	cm	a	to	byla	letos	někde	chyba,	
někde	přednost.	Dle	podmínek	stanovíme	vý-
sevek	0,8	nebo	0,9	výsevní	 jednotky.	Dříve,	 
než	jsme	zakoupili	Focus,	 jsme	dělali	výse-
vek	1,8	výsevní	jednotky“,	říká	závěrem	Jan	
Pokorný.

 ZOS	 Kačina,	 a.s.	 hospodaří	 na	 4	 700	 hek-
tarech,	převážně	 	v	okrese	Kutná	Hora.	Řepku	
ozimou	 letos	zaseli	na	1	050	hektarech.	„Jsme	
rádi,	 že	 nás	 PEKASS	 zahrnul	 do	 předváděcí	 
Focus	Tour,“	 říká	 Ing.	Břetislav	Vařečka,	hlavní	
technik	ZOS	Kačina	a	pokračuje:	„Výměru	řepky	
sejeme	dvěma	stroji.	Technologie	Focus	je	veli-

ce	zajímavá	a	výhodná.	Máme	reference	od	sou-
sedních	podniků,	kteří	secí	stroje	Horsch	Focus	
6	TD	již	využívají.	Líbí	se	mi	ta	minimalizace,	že	
Focus	spojí	víc	pracovních	operací	do	 jednoho	
přejezdu,	nehýbe	s	půdou,	nevysušuje,	navíc	při	
setí	 jarních	směsek	je	Focusem	možnost	sít	víc	
plodin	najednou.	Na	přípravu	půdy	před	setím	

řepky	využíváme	techniku	Horsch,	talířový	pod-
mítač	 Joker	 12	 RT	 a	 hloubkový	 kypřič	 Tiger	 8	
LT,“	 říká	pan	Vařečka	a	 závěrem	dodává:	 „Na-
ším	cílem	je	zavádět	do	zemědělské	prvovýroby	
nové	 a	 vyzkoušené	 technologie,	 které	 přispějí	
k	vylepšení	podmínek	porostu	a	zároveň	přispějí	
k	vylepšení	celkové	ekonomiky	podniku.“

Ing.	 Břetislav	 Vařeč-
ka,	 hlavní	 technik	 ZOS	 
Kačina	(vpravo)	a	Patrik	
Čapek,	 vedoucí	 poboč-
ky	PEKASS	Milovice,	při	
kontrole	 vývoje	 rostlin	
řepky	 ozimé.	 Jedná	 se	
o	 hybridní	 odrůdu	 DK	
Expansion,	 výsevek	 0,9	
výsevní	 jednotky,	 při	
setí	 aplikováno	 120	 kg	
NPKS	 ke	 kypřící	 radlič-
ce.

Srovnání	 rost-
lin	 řepky	ozimé	
seté	ve	stejných	 
podmíkách	a	ve 
stejné	 termínu. 
Vpravo	 rostli- 
na	 setá	 secím 
strojem	 Horsch	 
Focus	 TD,	 vle-
vo	 rostlina	 setá	
běžným	 secím	
strojem.

Tato	souprava	seje	řepku	ozimou	u	Jana	Pokorného	
-	Claas	Xerion	3300	a	Horsch	Focus	6	TD
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V okrese Nymburk ve Středočeském 
kraji se nachází obec Přerov nad 
Labem se zhruba 1 200 obyvateli. 
Důležitou součástí obce je její histo-
rické jádro s renesančním zámkem 
a skanzenem lidové architektury. 
Pravidelnou celoroční údržbu ale 
nevyžaduje pouze okolí těchto 
objektů. Pro moderní výkonnou 
techniku se v katastru obce vždy 
najde práce víc než dost. Proto se 
v Přerově nad Labem letos rozhodli 
vybavit svoji technickou četu nový-
mi stroji.

O zajištění technických služeb se v Přerově nad 
Labem starají zaměstnanci obecního úřadu na 
plný i částečný úvazek. „Na plný úvazek pracují 
čtyři lidé na sdílených pozicích. Což znamená, že 
během roku zastávají různé funkce podle toho, 
jak je zrovna potřeba. Pro nejrůznější činnosti tak 
nemusíme najímat externí firmy a jsme schopni 
je zajistit vlastními silami. Toto řešení má ovšem 
jeden háček. Technickou četu bylo třeba vybavit 
potřebnou profesionální technikou. O posílení 
strojového parku jsme uvažovali již delší dobu 
a zvažovali možnosti. Důležitou roli hrála při 

rozhodování samozřejmě ekonomika. Pořízení 
nové techniky není malou investicí a musí o ní 
rozhodnout zastupitelstvo. Velice pomohlo, že 
společnost PEKASS, která nám nakonec vybra-
nou mechanizaci dodala, byla ochotna některé 
ze strojů zapůjčit, abychom si je mohli vyzkoušet 
v našich pracovních podmínkách,“ popisuje Jiří 
Beneš, starosta Přerova nad Labem.  

Přibylo údržby zelených ploch

Jedním z impulsů k zakoupení profesionálních 
strojů byla možnost péče o zelené plochy v okolí 
renesančního zámku, který je majetkem Českého 
rozhlasu. „Když jsme získali tuto zakázku, bylo 
nám jasné, že s dosud využívanou žací techni-
kou budeme zadanou práci zvládat pouze s ob-
tížemi. Od společnosti PEKASS jsme měli původ-
ně zapůjčený menší model žacího stroje Grillo 
FD 450, ale nakonec jsme dali na radu dodava-
tele a letos na jaře pořídili výkonnější model FD 
13.09 4WD. Jde o stroj s čelním systémem sečení  
a možností mulčování travní hmoty. Je ideální 
pro naše potřeby údržby velkých ploch a velice 
dobře zvládá práci i v členitém terénu. Podle 
vyjádření obsluhy, která se strojem dosud pra-
covala, není překážkou ani sečení vlhkého či 
přerostlého porostu. Jelikož část travních ploch 
necháváme jako kvetoucí a sečeme je až po od-
květu, určitě tuto vlastnost oceníme. Dá se před-
pokládat, že Grillo bude dobrým pomocníkem 
i při podzimním sběru listí, protože listnatých 
stromů máme v obci poměrně dost. Velkou vý-
hodou oproti dosud využívané technice je i mož-
nost výsypu posečeného materiálu ze zásobníku 
přímo do kontejneru bez zbytečných časových 

prodlev a nutnosti ruční práce,“ uvádí Jiří Beneš 
hlavní důvody nákupu nového žacího stroje. 
Část investice se vrátí díky získané zakázce, další 
úsporou je podstatné zlepšení efektivity práce. 
Jak dodal Jiří Beneš, ani starší žací technika ne-
bude zahálet a bude dál nasazována při údržbě 
menších ploch a dosekávání. Nový stroj bude 
v permanenci nejen při sečení a úklidu listí, ale 
i při jarní údržbě trávníků a jejich vertikutaci. 
K nesporným výhodám stroje s hydrostatickým 
systémem pojezdu patří také jeho obratnost  
a snadné ovládání. 

Nákupem nového traktoru obec 
ušetří

Posečenou travní hmotu vozí na překladiště 
umístěné v areálu čistírny odpadních vod více-
účelový reverzibilní traktor Antonio Carraro TRX 
5800 v agregaci s traktorovým nosičem kontej-
nerů Portýr 2 WTC Písečná. Nasazení v dopravě 
ovšem nebude zdaleka jeho jediným úkolem. 
„Stejně jako tomu bylo u žacího stroje, tak  
i u traktoru rozhodovaly při jeho nákupu ekono-
mické faktory. Zastupitelstvo se k řešení posta-
vilo velice konstruktivně, takže otázka nezněla, 
zda a proč je nový stroj třeba, ale co všechno 
bude umět a co s ním bude možné v obci udě-
lat a v jakém časovém horizontu. Zastupitelé 
se v podstatě ptali, kolik nákupem nového za-
řízení ušetříme. Díky vypracovaným kalkulacím 
místostarostkou Mgr. Alenou Bakošovou na 
různé komunální služby jsme byli schopni tyto 
otázky přesně zodpovědět. Věděli jsme, že trak-
tor s příslušnými adaptéry bude schopen v obci 
poskytovat celoroční komplexní služby a jeho 
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využití bude opravdu široké. V celkové kalkulaci  
se tedy jeho pořízení určitě vyplatí,“ vysvětluje Jiří  
Beneš. 

Nářadí pro celý rok

Aby bylo využití stroje co možná největší, za-
koupila obec společně s traktorem i potřebné 
pracovní adaptéry. K dispozici je čelní nakladač 
Bonatti, zametací kartáč Adler K 560, sněhová 
radlice i čelní mulčovač a příkopové rameno Ber-
ti. Z uvedeného výčtu nářadí je zřejmé, že s na-
sazením traktoru se v Přerově nad Labem počítá 
celoročně. 

„V loňském roce jsme měli od společnosti  
PEKASS zapůjčený malotraktor Antonio Carraro 
TTR s mulčovačem a využili jej při stavbě dětské-
ho hřiště a revitalizaci lesoparku. Jednoznačně 
se osvědčil, takže při výběru nového stroje jsme 
věděli, do čeho jdeme. Obratný traktor Antonio 
Carraro TRX 5800 jsme zatím vyzkoušeli v do-
pravě bioodpadu i přepravě a nakládce staveb-
ního materiálu. S cisternou pomůže při zalévá-
ní, jelikož jsme v katastru obce vysazovali nové 
stromy. S mulčovači bude udržovat okolí komu-
nikací a podle průběhu zimy může uklízet chod-
níky buď se sněhovou radlicí, nebo zametacím 
kartáčem. Velkou výhodou je možnost poměrně 

snadné a rychlé výměny zmiňovaných pracov-
ních adaptérů. Obsluha určitě ocení otočné pra-
coviště zaručující pracovní komfort,“ vypočítává 
Jiří Beneš možnosti využití nového traktoru. 
S dosavadním provozem nových strojů vládne 
v Přerově nad Labem spokojenost. A pořízená 
technika s líbivým designem nezaujala pouze 
občany obce. O podobných technologických 
řešeních začínají uvažovat i starostové a zastu-
pitelé v okolí.

Obratný a výkonný žací stroj

Model hydrostatické sekačky Grillo FD 13.09 
4WD s pohonem všech čtyř kol a automatickou 
uzávěrkou diferenciálu pracuje se záběrem žací-
ho ústrojí 132 cm. Pohonnou jednotkou stroje 
je tříválcový kapalinou chlazený dieselový motor 
Yanmar s přímým vstřikováním paliva a výkonem 

31 koní při 3 000 ot/min. Sběrný koš s objemem 
900 litrů je hydraulicky vysýpatelný do výšky 200 
cm se zadním přesahem 30 cm. Výška sečení je 
plynule regulovatelná od 20 do 100 mm.  

Nový víceúčelový traktor

Mezi technické novinky loňského roku patří ví-
ceúčelový reverzibilní traktor Antonio Carraro 
TRX 5800. Jde o stroj schopný plnohodnotné 
jízdy ve směru vpřed i vzad, což přispívá k jeho 
všestrannosti. Svými vlastnostmi se tak hodí  
pro použití v zemědělství, sadařství, ve vinicích 
či ve městech a obcích. 

Víceúčelový velice dobře manévrovatelný trak-
tor se pohybuje na čtyřech stejně velkých kolech  
a jeho délka se takřka rovná šířce (krátký roz-
vor náprav). Stroj s ostrým poloměrem otáčení 
se bez problémů pohybuje i ve svažitém terénu.
 
Pohonnou jednotkou traktoru je čtyřválcový die-
selový motor Yanmar s výkonem 49,7 koní při 
3 000 ot/min splňující aktuální emisní normy. 
Maximální točivý moment dosahuje 139 Nm při 
1 750 otáčkách.
  

Traktor s výkyvným rámem, pohonem všech kol, 
přední řiditelnou nápravou a uzávěrkou diferen-
ciálu na zadní nápravě (nebo obě nápravy s elek-
trohydraulickým ovládáním) je vybaven me-
chanickou převodovkou se synchronizovaným 
přepínačem umožňujícím řazení 16 rychlostí 
pojezdu vpřed i vzad. Standardně disponuje 
hydraulickými předními i zadními kotoučovými 
brzdami v olejové lázni, nouzová a parkovací 
brzda jsou nezávislé.  
Nosnost traktoru činí 2,2 t a může být vybaven 
robustnějším závěsem pro těžší nářadí. Zad-
ní nezávislý vývodový hřídel pracuje v režimu 
540/540E ot/min. K pohonu agregovaného ná-
řadí slouží zadní pomocný hydraulický systém se 
třemi ovládacími pákami.  
 
Stroj může být vybaven originální kabinou včet-
ně vytápění a digitálně ovládané klimatizace. 
Odpruženou kabinu s otočným pracovištěm ob-
sluhy a odpruženým sedadlem je možné doplnit 
ovládáním veškeré hydrauliky pomocí joysticku, 
který je součástí loketní opěrky sedadla řidiče.   

Roman Paleček
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Generační výměna traktorů

Dobré	zkušenosti	s	traktory	JCB	Fastrac	řady	
3000	a	jejich	všestranné	využití	přiměly	zákaz-
níka	v	Královéhradeckém	kraji	k	jejich	výměně	
opět	 za	 stejnou	 značku.	 Milovická	 pobočka	
PEKASS	dodala	na	jaře	t.r.	dva	nové	traktory	
JCB	Fastrac	4220	v	té	nejlepší	výbavě.	Žlutým	
„rychlíkům“	nechybí	dvojčinné	hydropneuma-

tické	 odpružení	 obou	 náprav,	 LED	 pracovní	
osvětlení	a	obsluha	stroje	si	posedí	v	přehled-
né	 a	 ergonomicky	 přívětivé	 kabině	 na	 kože-
ných	sedadlech.	Stroje	jsou	v	současnosti,	jak	
jinak,	v	plném	zápřahu,	a	to	převážně	v	dopra-
vě.	 I	přes	vysoký	denní	nájezd	a	velkou	vytí-
ženost	 vypadají	 oba	 i	 po	 200	motohodinách	

velmi	 dobře,	 jakoby	 právě	 sjely	 z	 výrobního	
pásu.	Velkou	zásluhu	na	tom	mají	traktoristé,	
kteří	se	o	své	pracovní	nástroje	starají	tak,	jak	
by	si	každý	zaměstnavatel	přál.	Opět	jsme	se	
přesvědčili,	 že	pokud	 si	 strojů	 jejich	majitelé	
a	obsluhy	váží	a	dávají	jim	potřebnou	péči,	ty	
oplácejí	dobrou	a	komfortní	odvedenou	prací.	

Samochodné postřikovače Horsch Leeb PT 6300

Krátce	 se	 ohlédneme	 za	 jarními	 dodávkami	
velkých	samochodných	postřikovačů	Horsch	
Leeb	PT	6300.	Tyto	pěkné	moderní	a	kvalitní	
postřikovače	 ochraňují	 plodiny	 akciové	 spo-
lečnosti	Volanická	a.	s.,	u	pana	Hraběte	v	Be-
nátkách	 nad	 Jizerou	 a	 také	 na	 Farmě	 Hole	 
u	Velkých	Přílep.

Postřikovače	Horsch	 Leeb	 jsou	 oblíbené	 ze-
jména	proto,	že	dokáží	postřikovat	porosty	při	
nízké	pracovní	výšce	ramen.	Ta	dosahuje	30	
centimetrů	při	rozmístění	trysek	25	centimetrů	
a	vše	kontroluje	systém	BoomControl.	Křížový	
systém	 odpružení	 podvozku,	 který	 v	 kombi-
naci	 s	 hydro-pneumaticky	 odpruženým	pod-

vozkem	zlepšuje	jízdní	komfort	obsluze,	ať	již	
na	silnici	nebo	při	aplikaci	na	poli.	O	dostateč-
ný	výkon	stroje	se	stará	motor	o	výkonu	310	
koňských	 sil	 a	 výkonné	 hydromotory	 Bosch	
Rexroth	zajistí	výbornou	svahovou	dostupnost	
stroje.	



JCB v rukou našich zákazníků

POMÁHÁME: Našim lesům

Od	začátku	letošního	roku	jsme	předali	již	de-
sítky	žlutých	strojů	JCB.	A	tak	je	zde	na	místě	
krátká	analýza	 toho,	co	se	našim	zákazníkům	
zamlouvá	nejvíce.	

Hned	 na	 první	 pohled	 v	 seznamu	 strojů	 JCB	
stojí	teleskopický	manipulátor,	který	patří	mezi	
vůbec	nejprodávanější	zemědělské	stroje.	Bliž-
ší	 nahlédnutí	 pak	 ukazuje,	 že	 nejžádanějším	
modelem	je	JCB	542-70	(tedy	teleskop	s	výš-
kou	 zdvihu	 7,0	m	 a	 nosností	 4,2	 t).	 Toto	 pro	
nás	jistě	nebude	nic	překvapivého,	neboť	prá-
vě	tyto	požadavky	na	nosnost	a	zdvih	 jsou	 již	
pěknou	řádku	let	nejběžnější.	U	modelové	řady	
se	pak	trvalé	oblibě	těší	klasická	šestistupňová	
Powershiftová	verze	 (AGRI	SUPER).	Teleskop	
tak	nabízí	 rychlost	40	km/h,	zámek	na	5.	a	6.	
stupni,	motor	JCB	EcoMAX	o	výkonu	145	koní,	

Pomáháme	tam,	kde	 je	 třeba.	V	květnu	 jsme	
se	 rozhodli	 pro	 pomoc	 našim	 lesům.	 Volba	
místa	 naší	 dobrovolnické	 pomoci	 padla	 na	
našeho	věrného	zákazníka	pan	RNDr.	Luďka	 
Lišku.	Na	útulném	plácku	u	Jezuitského	 ryb-
níku	(na	Vysočině	v	okr.	Havlíčkův	Brod)	jsme	
nejprve	 získali	 zajímavé	 informace	 o	 areálu,	
kde	 se	 nachází	 kromě	 již	 zmíněného	 Jezuit-
ského	 rybníku	 i	 pěkně	 zrekonstruovaný	 Je-
zuitský	mlýn.	Náležitě	poučeni	o	bezpečnosti	
při	práci	jsme	všichni	putovali	na	přidělené	ra-

kompletní	LED	pracovní	osvětlení	a	další	boha-
tou	výbavu.	Od	roku	2016	se	vyrábí	také	varian-
ta	s	hybridní	převodovkou	DualTech	VT	(AGRI	
PRO),	která	dnes	tvoří	40	%	všech	prodaných	
teleskopů!	 Takto	 vysoký	 podíl	 na	 celkovém	
prodeji	vypovídá	o	tom,	že	tento	typ	převodov-
ky	našim	zákazníkům	vyhovuje.	Jedná	se	tedy	
o	manipulátor,	který	kombinuje	hydrostatickou	
a	mechanickou	 převodovku.	 Při	 nižších	 rych-
lostech	 do	 19	 km/h	 je	 aktivní	 hydrostatická	
převodovka,	která	je	navíc	díky	Flexi	Modu	re-
gulovatelná	a	řidič	si	tak	může	nastavit	rychlost	
pojezdu	 a	 otáčky	motoru	 přesně	 dle	 aktuální	
potřeby	 (zvyšuje	 efektivitu	 a	 snižuje	 spotřebu	
paliva).	Pro	přejezdy	se	pak	automaticky	akti-
vuje	mechanická	část,	která	je	ideální	pro	pře-
suny	vysokou	rychlostí	(40	km/h)	a	pokud	je	te-
leskop	využívaný	 jako	tažný	prostředek,	navíc	

jony.	Pár	skupinek	likvidovalo	staré	a	zarostlé	
oplocení	kolem	již	vzrostlých	stromků	v	okol-
ních	lesích.	

Pro	 zarostlé	 a	 travnaté	 plochy	 jsme	 se	 vy-
bavili	 pásovým	 strojem	 na	 dálkové	 ovládání	 
BERTI	E-Trail,	který	poctivě	čistil	přerostlé	rá-
kosí	se	starými	nálety	a	travinami	kolem	rybní-
ka.	Nutno	říci,	že	i	tento	velmi	účinný	a	efektiv-
ní	„tank“	vybavený	hydraulickým	mulčovačem	
a	gumovými	pásy	byl	hodně	vytížený,	 avšak	

vybavený	 vzduchovými	 brzdami.	 V	 loňském	
roce	 se	manipulátory	 JCB	dočkaly	 vylepšení	
v	podobě	zvýšené	nosnosti	a	kompletně	pře-
pracované	 kabiny.	 Nově	 jsou	 manipulátory	
označovány	 jako	 JCB	 Série	 III.	 Hlavní	 před-
ností	 je	vysoký	komfort	a	uživatelské	prostře-
dí,	nejtišší	kabina	na	trhu	(úroveň	hluku	pouze	 
69	dB),	přehledné	a	jednoduché	ovládání,	kte-
ré	 se	 promítá	 do	 7“	 displeje.	 Nadstandardní	
výbava	 je	u	JCB	samozřejmostí!	Za	komplet-
ní	pracovní	osvětlení,	automatickou	 reverzaci	
ventilátoru	chladiče,	zadní	závěs	(vč.	elektriky	
a	hydrauliky	pro	přívěs),	rádio,	polohovatelný	
sloupek	 řízení	 a	 telematický	 systém	 LiveLink	 
si	u	nás	zákazník	nepřiplácí.

vše	 zvládl	 na	 jedničku.	 Stroj	 je	 velmi	 dobře	
využitelný	pro	 lesní	práce,	kdy	 jej	 lze	vybavit	
pásy	s	ocelovými	hroty	a	například	pařezovou	
frézou.	Dalšími	volitelnými	nástroji	mohou	být	
žací	stroj,	příkopové	rypadlo,	štěpkovač,	pale-
tizační	vidle	nebo	lopata	a	pro	zimní	údržbu	se	
může	 agregovat	 sněhová	 fréza	 nebo	 sněho-
vá	radlice.	Vše	pak	ovládáte	dálkově	pomocí	
ovladače	s	dosahem	až	do	150	metrů.



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.

Briri VTTW 18.500
Vakuový systém, rozstřikovací zařízení a sací hadice
Schváleno na 40 km/h
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 1 850 000,- Kč

Horsch Maestro 8 CC
Předváděcí stroj ve výborném stavu
E-manager, zásobník na hnojivo 2 800 l, 8 výsevních jednotek, 
hydraulické dmychadlo s přímým pohonem
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu
Cena – 1 772 000,- Kč

JCB 560-80 Agri Super
Rok výroby: 2017
Najeto: 3 150 MH
Výborný stav
GSM: +420 775 850 036
E-mail: michal.anton@pekass.eu
Cena – 2 200 000,- Kč

Hardi Alpha 4100
Rok výroby: 2010
Výbava: Systém s podporou vzduchu TWIN 
Objem: 4 100 l, Záběr: 30 m
GSM: +420 777 730 867
E-mail: jan.springel@pekass.eu
Cena – 1 500 000,- Kč

JCB 435 S Agri
Předváděcí stroj ve výborném stavu
Ramena pro vysoký zdvih (VZ) se 3 HO
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu
Cena – 3 299 000,- Kč

JCB Fastrac 3200 Xtra
Rok výroby: 2012, První registrace: 30.12.2014
Najeto: 5 000 MH
GSM: +420 777 755 161
E-mail: tomas.emmer@pekass.eu
Cena – 1 800 000,- Kč

Väderstad Rapid RDA 800
Rok výroby: 2016
Naseto: Cca 7 500 ha
Secí stroj je v dobrém stavu, připraven na sezónu
GSM: +420 773 757 921
E-mail: jan.pospisil@pekass.eu
Cena – 990 000,- Kč

Horsch Leeb 4 AX
Předváděcí stroj ve výborném stavu
Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
Volitelně s řízením oje
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 1 670 970,- Kč

JCB 535-95 AGRI PRO
Rok výroby: 2017, Najeto: 250 MH
Výbava: Agri PRO 2+1 okruhové vzduchové brzdy Atzlinger
Výškově stavitelný závěs Rockinger 38 mm
GSM: +420 775 850 036
E-mail: michal.anton@pekass.eu
Cena – 2 400 000,- Kč

JCB Fastrac 8310
Rok výroby: 2014
Najeto: 6 650 MH, nové pneumatiky BKT
Traktor je po velké pravidelné údržbě
GSM: +420 777 730 870
E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
Cena – 2 050 000,- Kč

Více strojů vždy na: 
https://www.pekass.eu/bazar/
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PEKASS BAZAR - Ceny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání strojů.

Máte zájem? 
Volejte: +420 778 743 807

V režimu PA stroje již za více než 1,5 mld. Kč 

NÁKLADY POD KONTROLOU

NADSTANDARDNÍ ROZSAH KRYTÍ

HRADÍME VEŠKERÉ ŠKODY NA TECHNICE 
SE SPOLUÚČASTÍ 0%*



PEKASS a.s.
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 272 705 789
e-mail: assistance@pekass.eu
www.pekass.eu
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*) Při splnění předem stanovených podmínek formou slevy z opravy stroje

Informace na všech 
našich pobočkách!

JEDNÁ SE O 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.

V režimu PA stroje již za více než 1,5 mld. Kč 

NÁKLADY POD KONTROLOU

NADSTANDARDNÍ ROZSAH KRYTÍ

HRADÍME VEŠKERÉ ŠKODY NA TECHNICE 
SE SPOLUÚČASTÍ 0%*

 Vinkulace pojistného plnění pro Vaši banku zdarma.

 HAVÁRIE
 A NÁRAZ

 ZAPADNUTÍ  PORUCHY
 AGREGÁTŮ

 POŽÁR
 A ŽIVEL

 KRÁDEŽ
 A ODCIZENÍ

 CHYBA
 OBSLUHY

 NÁHRADNÍ
 STROJ

 ELEKTRONIKA SKLA  PNEUMATIKY



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

18 460,- Kč 

23 072,- Kč
původní cena

706,- Kč
původní cena

2 308,- Kč
původní cena

99 400,- Kč
původní cena

344,- Kč
původní cena

Při odběru více kusů sleva 
a doprava zdarma

270,- Kč
původní cena

Zvedák klasů original 
John Deere

629,- Kč 317,- Kč  

614,- Kč
původní cena

Pracovní světlo 15 x LED, 
9 - 33 V Luminex

559,- Kč 

Cep KUHN

43,- Kč 

249,- Kč 

LED pracovní světlomet  
12 600 Lumenů, 9 - 33 V + 0,6

2 099,- Kč 

CUBE Diesel Outdoor 
Premium 1 000 litrů   

64 599,- Kč 

Senážní wrapovací fólie 
750 mm x 0,025 mm x 1 500 m

1 690,- Kč 

OD VÝROBCE PŘÍMOU CESTOU DO VAŠICH RUKOU

www.formech.cz
Platnost akce do: 30. 9. 2020

Kat. číslo: 10297 Kat. číslo: UltraxU75025

DT-Mobile Easy 440 
litrů, 12 V,  40 l/min
Kat. číslo:  10988

Kat. číslo: 720170Kat. číslo: 725694 Kat. číslo: A5411234

Rádi bychom vás chtěli informovat o možných dodávkách originálních náhradních dílů KUHN  
na vaše stroje. Jsme vám schopni dodat spotřební i konstrukční náhradní díly na pícninářskou, 
stájovou i půdozpracující techniku KUHN.

                Díly se objednávají každy den do 14:30 s možností termínu dodání 
                na 2 a 4 dny.Také můžete využít prodlouženou splatnost na 90 dní.

Zvedák klasů AS100 
vhodné pro Claas, 
výrobce Frank

Kat. číslo:  AXE23480 Kat. číslo:  49040200

Zvedák klasů AS120

Kat. číslo:  62699.1

Poslední

kus  

NOVINKA 


