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Kolový nakladač JCB 427 HT AGRI



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 elektrohydraulickou řízenou uzávěrkou, přední náprava má  
volitelné diferenciály.
Převodovka CVT - dvourozsahová s plynule měnitelným převodem  
a 6 provozními režimy, 16 rychl. stupňů dopředu / 12 rychl. stupňů 
dozadu.

Manipulátor JCB 542-70

Teleskopický manipulátor se zdvihem až 7 metrů 
a maximální nosností 4,2 tuny.
Motor JCB EcoMAX, emise Tier 4 Final/Stage IV
Výkon 108 kW/145 koní.
Nová kabina CommandPlus poskytuje obsluze maximální 
pohodlí, vyniká nízkou hlučností, je z ní perfektní výhled 
do všech stran.

Antonio Carraro TTR 4400 HST

Motor Yanmar o objemu 1 642 cm3, 38 koní.
Hydrostatický pohon, mechanická 3stupňová 
převodovka pro plynulou změnu rychlostí.
Uzávěrka předního a zadního diferenciálu.
Emisní norma Tier 3A.
Otočné pracoviště obsluhy, sněžný pluh, sypač.

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  
jednotka E-Manager, která je umístěna v kabině traktoru.

JCB 3CX

Provozní hmotnost: 8 135 kg
Celk. výkon motoru: 55 / 68 / 81 kW, Typ motoru: JCB EcoMAX

Parametry rypadla
Max. hloubka hloubení: 5 970 mm
Max. nakládací výška: 4 720 mm, Max. pracovní výška: 6 350 mm
Rypná síla lopaty: 62,28 kN, R-ypná síla násady: 32,25 kN
Vodorovný dosah od středu kol: 7 870 mm

Parametry nakladače
Nakládací výška: 3 320 mm, Výsypná výška: 2 720 mm
Nosnost do max. výšky: 3 229 kg
Max. rychlost stroje: 39,5 km/h
Počet rychlostních stupňů: 4 / 6

GRILLO FD 900

Grillo FD 900 je hydrostatická sekačka s hydraulickým pohonem 
všech kol. Je vybavena 126cm čelním žacím ústrojím a travním  
košem na trávu s výstupní výškou 195 cm a zadním přesahem  
30 cm. Díky úzkému poloměru řízení 37 cm a kompaktním roz-
měrům je tato sekačka snadno ovladatelná a bezpečná na svazích!  
Díky svému impozantnímu výkonu a kompaktním rozměrům je tato 
sekačka ideální pro údržbu velkých ploch, zahrad a parků se stromy.

Potřebujete  urgentně stro j?      Shání te  d louhodobý nebo krátkodobý pronájem?     
Využ i je te  s t ro j  jen někol ik  dní  v  roce?    Využ i j te  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

NOVĚ V PŮJČOVNĚ!



Vážení a milí čtenáři,
v roce 2020 čelily obchodní aktivity naší společ-
nosti velmi ztíženým podmínkám. Výrazně byla 
omezena  jedna  z  nejzákladnějších  činností  ob-
chodu  s  technikou,  a  to  osobní  styk  se  zákaz-
níkem.  Vládní  opatření  i  opatrnost  zákazníků 
valnou část roku ovlivňovaly možnost navštěvo-
vat a diskutovat se zájemci jejich poptávky. I tak 
se  nám  ve  strojích  číselně  podařilo  dosáhnout 
stejného obratu,  jako v  roce 2019. Po hlubším 
pohledu  jsme,  navzdory  tomu  všemu,  co  nás  
a naše zákazníky pronásledovalo, zjistili zajíma-
vý  fakt.  Zákazníci  se  začali  více  zajímat  o  pré-
miové značky na trhu na úkor těch, se kterými 
bývají spojovány mnohdy i větší servisní zásahy. 
Prodávaly  se  značky,  které  představují  tradici, 
kvalitu a dobré poměry ceny a výkonu. Potvrzu-
je se nám tak naše filozofie, že nabídnete-li zá-
kazníkovi kvalitní produkt včetně celého spektra 
podpůrných služeb, spolupráce  je oboustranně 
výhodná. 
 
Z  vyhodnocení  loňských  prodejů  zemědělské 
techniky nás překvapil nejvíce zájem o aplikační 
techniku  Horsch  Leeb.  Prodeje  těchto  špičko-
vých  postřikovačů  stouply  až  na  dvojnásobek 
výsledků roku 2019.

Stejně tak je z již letošních čísel za první čtvrtletí 
vidět, že obchodovat se dá i za stávající situace 
a opět mohu s radostí potvrdit, že vstup do roku 
máme historicky nejlepší. 

Přeji  tedy  našemu  obchodu,  aby  mu  všeobec-
ná situace rozvázala  ještě více ruce a abychom 
mohli v nastaveném trendu vydržet po celý rok  
a všem  našim zákazníkům plnit i ty nejnáročněj-
ší požadavky.

Ing. Vojtěch Pivnička
obchodní ředitel
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PROJEKT CHAMELEON4

Projekt Chameleon 

Když diskutujeme se zákazníky na téma vyu-
žitelnosti a efektivity provozu s traktory JCB 
Fastrac, neříkáme, že by měli vzít všechny 
své staré stroje, ty vyhodit a nahradit našimi 
žlutými.

Fastrac je univerzální traktor

Dokáže zastat rozsáhlou paletu potřebných 
prací v zemědělském provozu. Vyrábí se v roz-
sahu od 160 do 330 koňských sil, kde se z čis-
tě výkonnostního pohledu řadí do středních až 
středně těžkých traktorů. Mnohdy se tak stá-
vá, že to či ono družstvo má mnoho menších 
traktorů v živočišné výrobě nebo naopak těž-
kých 400 a více koňových pro ty nenáročnější 

polní práce. Zde je pochopitelné, že Fastrac 
flotilu nenahrazuje, ale doplňuje. Tento pří-
klad se pak vztahuje třeba i na uživatele, kteří 
jsou tzv. „jednobarevní“ ve smyslu věrnosti 
jedné značky po mnoho let, která může být 
občas ekvivalentem fanouškovství jednoho 
fotbalového klubu. Zákazníci tak mnohdy mají 
jednu barvu opravdu v oblibě a nechtějí slyšet 
o tom, že by jim na dvůr měla přijet jiná (i když 
naše žlutá je opravdu pěkná). Problém, se kte-
rým se pak ale mnohdy střetnou je ten, že si 
Fastrac vyzkouší, zakusí jeho pohodlí a další 
skvělé vlastnosti a začnou měnit názor. Co si 
ale počnou s nabouráváním jejich filosofie?! 
Traktor se jim líbí. V testovaném využití je to 
ideální stroj, který jim přináší potřebnou efekti-
vitu a vše, co vyžadují, ale má špatnou barvu! 
I s tímto si my umíme poradit! 

Již trochu otřepané klišé zní, že nezáleží, co 
je na povrchu, ale důležité je to uvnitř. Toto 
my v Pekassu razíme především, a proto pro 
fanoušky jedné barvy umíme bez problému 
naše traktory přeměnit dle každého libosti. Na 
krásných fotografiích od pana Miloše Mocáka 
(Mocák – photography) pak vidíte, jak se ta-
kové přání mění ve skutečnost (schválně, zda 
poznáte, jaká barva je zde oblíbená). V roce 
2018 jsme převlékli Fastrac do barev Hasič-
ského sboru a letošní projekt „Chameleon“ 
je znovu zelený, jen trochu tmavšího odstínu  
a ráfků žlutých. Pokud tedy v sobě máte roz-
por a nechcete tříštit své barvy na dvoře, tak 
věřte, že to pro nás není žádný problém. Dů-
ležité totiž je, že ať jsme žlutí, zelení nebo čer-
vení, tak vždy budeme bezkonkurenčně rychlí, 
pohodlní a efektivní! 

Ing. Lukáš Kašpar
produktový manažer JCB Fastrac



NEJLEPŠÍ ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 5

Od roku 1977, kdy byl ve výrobním závodě 
JCB v Anglii vyroben první teleskopický ma-
nipulátor uplynulo již hodně času, mnohé se 
změnilo, ale jedno zůstává – manipulátory 
JCB jsou celosvětovou jedničkou.

Od doby, kdy z výrobní linky JCB sjel 
první manipulátor se změnily například 
emisní normy, rozšířil se počet modelo-
vých řad, společnost JCB zapsala mnoho 
nových patentů a celkem bylo vyrobeno 
přes 200 000 manipulátorů. Aby si společ-
nost JCB udržela pozici světové jedničky 
a teleskopy se i přes silný konkurenční 
boj mohly stále pyšnit prvenstvím v počtu 
prodaných strojů a celkovém podílu na 
trhu, který v roce 2020 dosáhl rekordních 
40 %, kvalita vždy byla, je a bude tím nej-
důležitějším faktorem. 

Největší a ve skvělé kondici

Jedním ze zákazníků, kteří teleskopický 
manipulátor již dlouhá léta provozují je 
ZD Krásná Hora, a.s. Pomáhá jim nej-
větší model JCB 550-80 AGRI PLUS. Při 
pohledu na aktuální obrázky stroje si 
schválně tipněte, jak je stroj starý a ko-
lik má odpracovaných motohodin. Dnes 
se tento největší manipulátor nabízí pou-
ze ve variantě s 1 000kg nosností navíc. 
Jde o model JCB 560-80 (varianta AGRI 
SUPER a AGRI XTRA). Řadí se mezi nej-
prodávanější manipulátory. Využívá se na 
tu nejtěžší práci, která v zemědělském  
i nezemědělském provozu je, a to naklá-
dání velkého množství hnojů, obsluha 

BPS, těžké stavební práce. Částečně je 
tento model i zdatnou náhradou velkého 
kloubového nakladače, kdy díky jeho vel-
ké hmotnosti a vysokému výkonu (motor 
JCB EcoMax 4,8 l o výkonu 150 k a krou-
tícím momentem 600 Nm), vytvoří bez-
konkurenční pracovní nástroj při práci na 
jámě. Pokud je o stroje náležitě postaráno 
po servisní stránce (výhodou je i centrál-
ní sklad náhradních dílů JCB pro střední  
a východní Evropu u Plzně) a strojník 
umí s manipulátorem dobře zacházet, tak  
je stroj i po dlouhých letech ve skvělé 
kondici, jako právě v podniku ZD Krás-
ná Hora na Farmě Petrovice. Běžně se 
spotřeba tohoto největšího manipulátoru 
pohybuje kolem 7 l/mth, což z dlouhodo-
bého pohledu uspoří velké finanční nákla-
dy při samotném provozu stroje. Všech-

ny provozní a servisní informace jsou na 
stroje JCB vždy k dispozici přes počítač, 
nebo mobil, a to pomocí telematického 
systému LiveLink, který výrobce dává 
na každý stroj na prvních 5 let zdarma.  
Na závěr ještě informace o staří a nájezdu 
tohoto stroje – tento stroj byl vyroben v roce 
2014 (do provozu byl uveden na počátku 
roku 2015) a má najeto již přes 10 000 
mth! Volba manipulátoru JCB je sázka 
na jistotu s bezkonkurenčními provozními  
a technickými vlastnostmi.

Ing. Michal Anton
produktový manažer JCB 

PROJEKT CHAMELEON



SERVISNÍ SLUŽBY PEKASS a.s.6

Kdo již někdy přišel do styku se zeměděl-
skou, dopravní, či komunální technikou 
z obsáhlého portfolia naší společnosti, nevy-
hnul se asi ani nějakému servisnímu zásahu.  
PEKASS SERVIS je neodmyslitelnou sou-
částí našeho celku a klíčovým hráčem v tzv. 
poprodejních službách. 

Není tomu tak dávno, co jsme na pražské 
centrále společnosti shromáždili servisní 
odborníky a vytvořili jsme zcela samostatné 
oddělení poprodejních služeb. Oddělení, 
které každý den pomáhá nejen Vám, našim 
zákazníkům, ale také našim technikům, ve-
doucím jednotlivých servisů a ostatním čle-
nům našeho týmu. Již dávno totiž neplatí, 
že servis znamená jen opravu poroucha-
ného stroje v přítmí místní dílny, ale že je 
potřeba dělat více než jen čekat na havárii 
stroje. Proto se i my na oddělení poprodej-
ních služeb snažíme jít servisu tak říkajíc 
naproti a přinést v tomto odvětví komplex-
ních servisních služeb zase něco navíc. 

Jak určitě víte, již v minulosti se nám to 
povedlo například s oblíbenou službou  

PEKASS ASSISTANCE, která ani v dneš-
ních dnech nemá na trhu obdoby. Kom-
plexní produkt sjednaný vedle standardní 
záruky, prodloužené záruky, ale i po ní 
stále přináší našim klientům jasnou opti-
malizaci nákladů a zefektivňuje tak jejich 
hospodaření. Není to však jen tato služba, 
která náš servis odděluje od toho běžného, 
klasického a troufnu si říct, že již „zastara-
lého“ opravárenství. Již nějakou dobu nabí-
zíme našim klientům taktéž oblíbené servis-
ní smlouvy, smlouvy full service leasingu  
a jiné výhodné kontrakty, které znovu pro-
kazatelně optimalizují náklady vzniklé při 
provozu a servisu strojů. Není tajemstvím, 
že téměř většinu našich servisních služeb 
lze také vzájemně kombinovat a jednoduše 
tak uspořit mnohem více finančních pro-
středků. Slevy na náhradní díly, slevy na 
hodinové sazby servisu, možnost 0% spo-
luúčasti při pojistných událostech – to je 
jen malý výčet toho, co jsme schopni z od-
dělení poprodejních služeb a ze servisu 
PEKASS nabídnout našim klientům. Řada 
z vás se nejspíš v nedávné době setkala  
i s nabídkou na pravidelnou (či preventivní) 

prohlídku postřikové techniky, komunální 
techniky, či techniky JCB a je tak jasné, že 
i preventivní zásahy jsou nyní potřebnou  
a žádanou součástí servisních služeb napříč 
všemi odvětvími. Za zmínku stojí také služ-
ba výhodného factoringu, na kterém spolu-
pracujeme s významným bankovním part-
nerem – společností Raiffeisenbank, která 
dává našim klientům nebývalé možnosti při 
splatnosti faktur a jiné výhody. Ať už se jed-
ná o menší komunální nosič Antonio Carra-
ro, či o prestižní Fastrac řady 8000, pouhým 
prodejem stroje to pro společnost PEKASS 
rozhodně nekončí. Pro náš servisní tým  
a pro tým oddělení poprodejních služeb te-
prve zde začíná dlouhá cesta, na jejímž po-
myslném konci je spokojený zákazník, plně 
funkční stroj a vědomí, že PEKASS SERVIS 
a jeho obsáhlá nabídka poprodejních  
či servisních služeb je tu vždy pro vás. 

Bc. Martin Janča
provozní manažer

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



SERVISNÍ SLUŽBY PEKASS a.s.

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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MOŽNOST

NÁKUPU NA SPLÁTKY

již od 1 912,- Kč

měsíčně*

*Ceny v Kč, bez DPH, za podmínek PEKASS FINANCE
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HORSCH LEEB VN – NOVINKA U SAMOCHODNÝCH POSTŘIKOVAČŮ8

Letošní rok přinese další novinky a ino-
vace u postřikovačů Horsch Leeb, které 
vyústí uvedením 2 modelových řad samo-
chodných postřikovačů Horsch Leeb VN 
a VL na trh. 

Řada Horsch Leeb VN, která je především 
určena na evropský trh, může být velmi za-
jímavá pro zákazníky, kteří se věnují pěsto-
vání řádkových a vysokých plodin. 

Nové modely samochodných postřikova-
čů přináší zákazníkům hned několik inova-
cí a možností. Oba modely budou shodně 
nabízet zákazníkům nádrž na postřikovou 
jíchu ve velikosti 5 000 nebo 6 000 litrů pro 

dosažení vysokých denních výkonů. Séri-
ově bude postřikovač vybaven hydraulic-
ky stavitelným rozchodem Track Control 
u verze Horsch Leeb VN si bude zákaz-
ník volit mezi rozchodem 2,25 – 3,00 m 
 maximálně až 3,25 m při širokých pneu- 
matikách. Ve verzi VL bude možno volit 
hydraulicky stavitelný rozchod v rozpětí 
2,60 – 4,00 m. Sériová výbava stavitelné-
ho podvozku přináší i inovaci v nezávislém 
odpružení každého kola (hydro-pneuma-
tické odpružení) a zároveň si zachová sys-

tém křížového odpružení podvozku, který 
minimalizuje negativní efekt houpání při 
rozjezdech a zpomalení a přispívá k vy-
sokému jízdnímu komfortu. Pro pěstitele 
vysokých plodin přibude doplňková výba-
va. Hydraulicky stavitelná světlá výška po-
střikovače Clearance Control a postřiko-
vač nabídne světlou výšku 1,60 – 2,00 m 
při této výbavě, která bude zcela ideální 
pro pěstování slunečnice a kukuřice. Sys-
tém hydromotorů Bosch Rexroth zůstane 
stejný tzn. že zadní hydromotory budou 
disponovat o 30 % větší kapacitou než 
přední, aby při jízdě do kopce postřikovač 
měl dostatečnou kapacitu zvýšit výkon 
zadních hydromotorů a pojmul volný olej 
z předních hydromotorů. Motor bude mít 
stejný výkon jako modelová řada PT tedy 
310 HP a bude plnit normu Stage V. Další 
novinkou u modelu VN bude systém výba-
vy obsluhy postřikovače. Zákazník bude 
mít na výběr zvolit si mezi mechanickými 
vícecestnými kohouty pro méně náročné 
zákazníky – kdy obsluha musí vždy na-
stavit danou činnost a nelze tak ovládat 
všechny funkce z terminálu postřikovače. 
Tato výbava přinese i cenovou úsporu při 
nákupu stroje. Pro více náročné zákazní-
ky, kteří chtějí mít všechny funkce pod pal-
cem a snížit čas na obsluhu stroje, bude 
možnost výbavy CCS PRO, která se séri-
ově nabízí u samochodných postřikovačů 
Horsch Leeb PT – ovládání funkcí přes 

elektrické kohouty s funkcí automatického 
plnění a zastavení. 

Nová modelová řada nabídne identickou 
doplňkovou výbavu jako již starší modelo-
vá řada Horsch Leeb PT a zákazník bude 
mít na výběr mezi pneumatickým spínáním 
držáku trysek nebo mezi systémem pulz-
ních trysek PrecisionSpray. 

Pro rok 2021 plánujeme představení  
a předvedení nového samochodného po-
střikovače Horsch Leeb VN a pokud u toho 
chcete být, pak nás můžete kontaktovat na 
e-mailu: vit.polak@pekass.eu 
nebo na tel: 773 747 839.

Ing. Vít Polák
produktový manažer Horsch Leeb
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Elektronika a software umožnují rok co rok 
nové funkce strojů. V našem oboru jsme 
s chytrým propojením funkcí, strojů a slu-
žeb teprve na začátku. Možnosti, které se 
v této souvislosti nabízí, chce společnost  
HORSCH v budoucnu využívat k optimaliza-
ci pracovních procesů a informačních toků 
u svých zákazníků ještě důsledněji. 

Všechny funkce, které u techniky HORSCH 
souvisejí s digitalizací zahrnujeme pod ozna-
čení HorschConnect. HorschConnect bude  
v budoucnu sloužit k propojení mezi zákazní-
kem, strojem a HORSCHem. Tato konektivita 
bude možná díky modulu SmartCan, kterým 
bude v budoucnu vybaveno stále více strojů 
HORSCH s pracovním počítačem. Data bu-
dou dostupná přes cloud a využitelná pro 
mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon 
nebo tablet) přes WLAN. Bezpočet možností 
bude doplněno GPS přijímačem.

Zde vstupuje do hry HORSCH MobileCont-
rol. Pomocí této aplikace pro Android a iOS 
může mít zákazník přes svůj chytrý telefon 
přístup přímo k zaznamenaným datům. Mo-
bileControl navíc umožní zemědělci prová-
dět jednotlivé funkce stroje, např. nastavení 
secích strojů HORSCH, testy trysek u postři-
kovačů Leeb nebo testy jednotlivých řádků  
u přesných secích strojů Maestro, zce-

la jednoduše přes mobilní telefon.  
S HorschConnect se do budoucna počítá 
také pro bezdrátový update softwaru nebo 
dálkovou diagnostiku při chybových hláše-
ních. Kromě toho bude možná výměna dat  
s různými řídicími systémy zemědělských 
provozů.

Jednou z pokrokových funkcí, které jsou již 
několik let v sériové výrobě je AutoForce.  

Je to automatická regulace přítlaku na secí 
botku u přesných secích strojů Maestro. Při 
setí plodin, jako je kukuřice, slunečnice, sójo-
vé boby nebo cukrová řepa, je pro optimální 
výnosy na stanovišti rozhodující kromě roz-
ložení zrn do řádku také spolehlivé dodržení 
hloubky uložení osiva.

Ing. Josef Vedral

Horsch Pronto 8 DC

V nejbližší budoucnosti bude možné nastavit výse-
vek pomocí aplikace v mobilním telefonu. To zname-
ná, že obsluha secího stroje nebude muset „běhat 
do kabiny traktoru“ a nastavovat hodnoty.

Na strojích Horsch bude v blízké budoucnosti „šedá 
krabička“ s označením HorschConnect, která zahr-
nuje připojení wifi, abychom se ke stroji mohli při-
pojit například mobilním telefonem nebo abychom 
mohli vždy znát polohu prostřednictvím GPS, atd.
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Posílil dosavadní strojový park

„Ve  Stříbře  jsme  nedisponovali  dostatečným 
technickým parkem vhodným k zajištění celoroč-
ního úklidu komunikací, proto jsme se rozhodli 
pro  koupi  nového  stroje.  Na  základě  výsledků 
výběrového  řízení  jsme  se  rozhodli  pro  traktor 
Antonio  Carraro  TTR  4400  HST  s  pracovními 
adaptéry  na  letní  i  zimní  údržbu  komunikací  
a chodníků. Do provozu byl schválen v říjnu roku 
2019 a v průběhu celého kalendářního roku se 
věnuje úklidu komunikací v agregaci se samos-
běrnou  zametací  nástavbou  HAFOG  a  v  zim-
ním období  především úklidu  sněhu,  případně 
posypu  chodníků  solí  s  čelní  sněhovou  radlicí  
a sypačem,“ popisuje Blahoslav Kupec dosavad-
ní využití traktoru.
Pro  tento  model  traktoru  hovořila  mimo  jiné  
i  jeho  malá  šířka,  jelikož  musí  zastat  i  úklid 
mnohdy užších chodníků. „Traktor (nosič nářa-
dí) se v agregaci s dodanými nástavbami osvěd-
čil,  jen  jsme  museli  dořešit  některé  problémy 
s osvětlením.  Stroj  totiž disponuje otočným  ří-
zením a sypač je umístěn na čelní kapotě v pro-
storu  nad  motorem,  zatímco  zametací  kartáč 
či sněhová radlice v jeho zadní části. Traktor se 
tak pohybuje většinu času vlastně směrem vzad 
a dostatečné osvětlení tak chybělo. Na traktoru 
se střídají při obsluze tři pracovníci a jsou s jeho 
provozem spokojeni. Drobné opravy, kterým se 
u pracovních strojů nedá vyhnout, jsme schopni 
zajistit svépomocí, větší servisní zásahy zajišťuje 

dodavatel stroje, společnost PEKASS. Šlo napří-
klad  o  prasklou  hadici  rozvodu  hydraulického 
oleje.  K  té  není  úplně  ideální  přístup  a  při  její 
výměně bylo nutné zvednout kabinu a vymon-
tovat sedačku. Celkově  lze ale traktor hodnotit 
jako  dobrého  pomocníka,  bylo  však  nutné  vy-
chytat určité nedostatky, které s sebou celoroční 
provoz přináší,“ uzavírá Blahoslav Kupec. 

S výhodou otočného pracoviště 
obsluhy

Pohonnou  jednotkou  nosiče  Antonio  Carraro 
TTR  4400  s  hydrostatickým  systémem  pojezdu  
a pohonem všech kol 4 x 4 a uzávěrkou před-
ního  i  zadního  diferenciálu  je  dieselový motor 
Yanmar  s  přímým  vstřikováním  paliva  a  vý-
konem  38  koní.  Motor  splňuje  emisní  normu  
Tier  3A.  Mechanická  třístupňová  hydropře-
vodovka  umožňuje  plynulou  změnu  rychlosti  
v režimech 0 až 6 km/h, 0 až 12 km/h a 0 až 30 
km/h. Stroj  stejné konstrukční koncepce,  jakou 
mají  traktory  Antonio  Carraro  vyšší  modelové 
řady s nízko uloženým těžištěm, kyvným rámem 
a  shodně  velkými  předními  i  zadními  koly,  je 
předurčen  k  celoročnímu  využití  s  různými  va-
riantami  pracovních  nástaveb.  I  proto  je  stroj 
vybaven vytápěnou kabinou s klimatizací. 
Nezávislý vývodový hřídel pracuje v režimu 540/1 
000 ot/min. Hydraulický systém je tvořen třemi 
dvojčinnými rozvaděči (tj. šest rychlospojek vza-
du)  a  jedním  dvojčinným  rozvaděčem  vpředu. 

O provoz bytového a tepelného hos-
podářství i činnost technických slu-
žeb se stará ve městě Stříbře a jeho 
místních částech společnost Správa 
majetku města Stříbra. Tato firma 
byla založena koncem roku 2000 
a jako společnost s ručením ome-
zeným je stoprocentně vlastněná 
městem. Od podzimu roku 2019 
s letní i zimní údržbou komunikací  
a chodníků ve Stříbře výrazně pomá-
há univerzální nosič nářadí Antonio 
Carraro TTR 4400 HST s příslušnými 
pracovními nástavbami.

„Pro město  zajišťujeme  veškeré  technické  služ-
by  kromě  svozu odpadů.  Pečujeme o  veřejnou 
zeleň,  opravujeme  a  udržujeme  veřejné  osvět-
lení, spravujeme a udržujeme hřbitov i městský 
mobiliář, zajišťujeme čištění odpadkových košů 
a  svoz odpadků a důležitou činností  je pocho-
pitelně  letní a zimní údržba komunikací včetně 
jejich  oprav.  Podle  kapacitních  možností  pro-
vozu  technických  služeb  nabízíme  veškeré  čin-
nosti  rovněž  pro  jiné  podnikatelské  subjekty  
a soukromé osoby,“ uvádí Blahoslav Kupec, jed-
natel společnosti Správa majetku města Stříbra, 
alespoň základní výčet široké škály zajišťovaných 
činností.  

Mezi nejoblíbenější stroje z dílen Antonio Carraro patří 
univerzální komunální nosiče TTR 4400 HST
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Nechybí  zadní  tříbodový  závěs  se  zvedacím  
výkonem 910 kg.   
Velkou  předností  nosiče  je  systém  RGS™  Rev 
Guide  System,  tedy  otočné  pracoviště  řidiče 
umístěné na otočné platformě, která umožňuje 
během  pouhých  několika  vteřin  obrátit  směr 
jízdy,  aby bylo možno přirozeně pracovat buď  
s nářadím taženým vzadu, nebo tlačeným vpředu. 
Stačí pouze otočit sedadlo s volantem a přístro-
jovou deskou s pedály o 180°, aby se mohlo pra-
covat v opačném směru bez jakéhokoli omezení 
přístupnosti  a  provozního  komfortu.  Všechny 
ovládací prvky se nacházejí v ergonomické po-
loze a v logickém pořadí při obou směrech jízdy.

Rychlá montáž a demontáž

Pro  pravidelné  zametání  a  vysávání  prachu  je  
určen samosběrný zametací stroj HAFOG. Přední 
zametací systém s hubicí agregovaný v předním 
tříbodovém závěsu nosiče je dodáván se dvěma 
hydraulicky  ovládanými  zametacími  kartáči 
(pracovní záběr 1 450 mm). Nástavbu je možné 
namontovat a demontovat bez použití  nářadí. 
Zásobník na smetky s objemem 600 litrů a výš-
kou vyklápění 1 300 mm je montován a demon-
tován pomocí odstavného podvozku na čtyřech 

kolech. Zásobník na vodu má objem 80 litrů. Na 
zásobník pro smetky  je možné agregovat ruční 
vysávací hadici. Ve volitelné výbavě nechybí pří-
davný boční přimetací kotouč (rozšíření pracov-
ního záběru na 2 020 mm) a externí  ruční sací 
hadice s délkou 6 metrů. 

Nosič je vybaven i na zimu

Pro  agregaci  s malotraktory,  univerzálními  no-
siči a dalšími dvounápravovými vozidly je určen 
sněhový pluh Snow Master 3400 s hydraulickým 
bočním  seřizováním.  Do  jeho  základní  výbavy 
patří možnost nastavení na pravou a levou stra-
nu, popřípadě kolmo ve směru jízdy. Případnou 
překážku na povrchu  radlice  zvládne v plovou-
cí poloze a poté se vrátí do pracovního režimu. 
Nerovný povrch kompenzuje radlice s plastovým 
břitem též svým odpružením. Kluzné patky jsou 
výškově stavitelné.
Zimní výbavu nosiče vhodně doplňuje nástavbový 
sypač Snowline P 170 s pohonem hydraulickým 
olejovým  motorem  poháněným  hydraulikou 
nosiče.  Do  základní  výbavy  sypače  s  objemem 
nádrže 170 litrů patří hydraulický pohon šneku 
dopravníku  a  rozdělovače  posypového  materi-
álu,  dávkování  množství  posypu  hydraulickým 

nastavováním  rychlosti  šneku  i  nastavení  šířky 
posypu  (1  až  6  m)  hydraulickým  nastavením 
rychlosti pohybu rozmetacího talíře.   

Text Roman Paleček
Foto autor a archiv PEKASS

OBRATNÝ UNIVERZÁL PRO ZIMNÍ I LETNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
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Pokud řešíte otázku rozmetání hnoje, pak 
máme skladem několik rozmetadel Tebbe  
a další jsou k dispozici u výrobce. Pokud Vás 
zajímá konkrétní model, pak nám napište  
a rádi Vám poradíme. Precizní a kvalitní roz-
metání v šířce 24 metrů, to přesně vystihuje 
výbornou práci skvěle vyřešeného rozdružo-
vacího ústrojí rozmetadel Tebbe. Rádi Vám 
rozmetadlo Tebbe předvedeme a poradíme 
s pořízením stroje na dotaci.

Do našich skladů míří v těchto dnech návě-
sy Krampe, takže je můžete mít ihned, což 
je před nadcházející sezónou velmi užívaný 
termín dodání. Váš návěs si už nyní můžete 
rezervovat na níže uvedeném kontaktu nebo 
prostřednictvím kontaktního formuláře na na-
šich internetových stránkách. Buďte připra-
veni na sezónu s námi a s kvalitou na kolech 
v podání návěsů Krampe. 

SHÁNÍTE TRANSPORTNÍ NEBO APLIKAČNÍ TECHNIKU NA SEZÓNU?
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Zabýváte se precizním zemědělstvím? Potře-
bujete postřikovač? PEKASS má ve své nabíd-
ce dokonce dvě značky, a to HARDI a Horsch 
Leeb. Německé postřikovače Horsch Leeb se 
vyznačují bezkonkurenčním vedením ramen 
a nejnižším úletem na trhu. V současnosti 
můžete využít možnosti předvádění modelů 
Horsch Leeb 4 AX, Horsch Leeb 5 LT a také 
samochodného postřikovače Horsch Leeb 
PT. Pokud chcete poradit s výbavou postři-
kovače nebo máte zájem o předvedení stroje, 
pak nám napište. 

Ing. Vít Polák 
produktový manažer

Potřebujete vozit vodu k postřikovači nebo 
vyvážet digestát z bioplynové stanice? Řeše-
ním jsou cisterny Briri, které Vám dokážeme 
navrhnout přesně na míru. Od objednání je 
můžete mít velmi rychle, a to do 3 až 6 měsíců. 
Od května budeme mít navíc velkou předvá-
děcí cisternu Briri BLD s objemem 20 500 litrů 
vybavenou botkovým aplikátorem o záběru 
12 metrů. V našem portfoliu najdete i přívozní 
cisternu, nebo sedlové cisterny s objemem 30 
000 litrů, také s velmi krátkou dodací lhůtou. 
Napište nám, rádi Vám poradíme a cisternu 
předvedeme. 

V případě zájmu o výše uvedenou techniku nám napište na e-mail: vit.polak@pekass.eu, volejte 773 747 839, nebo použijte kontaktní formulář na našich internetových stránkách.



John Deere 8370 R
Rok výroby: 2014
Najeto: Cca 3 600 Mh, Výkon: 405 PS
Pneu vpředu: 650/60 R34, Pneu vzadu: 900/60 R42
GSM: +420 777 730 870
E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
Cena – 3 669 000,- Kč

Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 5100/30 m
Rok výroby: 12/2018, v provozu od jara 2019
Najeto: 1 685 MH, Nastříkáno: 15 250 ha
Výborný stav, Pravidelný servis PEKASS a.s
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 4 649 999,- Kč

Hardi Commander 4500 Force
Rok výroby: 2014
Záběr: 30 m
Výborný stav
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 750 000,- Kč

Versatile 320 C
Rok výroby: 2003
Najeto: Cca 2 400 Mh
Dobrý stav
GSM:  +420 777 730 855
E-mail: jan.cech@pekass.eu
Cena – 2 300 000,- Kč

Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 4100/24 m
Rok výroby: 2015
Najeto: 2 688 Mh
Velmi pěkný stav
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 3 671 102,- Kč

Hardi Commander Plus 4200/30 m TWIN FORCE
Rok výroby: 2005
Stav stroje: Všechno je plně funkční, před 4 lety 
byla vyměněna kompletně nová ramena
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 850 000,- Kč

Väderstad Tempo TPL 12
Rok výroby: 2017
Odpracováno: 2 880 ha
Secí stroj je plně funkční
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu

JCB Fastrac 8330
Rok výroby: 07/2019
DEMO stroj, pravidelně servisovaný v PEKASSu 
vlastník PEKASS a.s, Výborný stav
GSM: +420 777 730 870
E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
Cena – 3 990 000,- Kč

Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 4100/36 m
Rok výroby: 2015
Stav postřikovače: 700 motohodin
Nastříkané hektary: 8 000 hektarů
GSM: +420 773 757 921
E-mail: jan.pospisil@pekass.eu
Cena – 3 064 000,- Kč

Horsch Maestro 8 CC
Předváděcí stroj
Mimořádná cena
Výborný stav
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu
Cena – 1 772 000,- Kč

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

OK

OK

OKOK

MHCENA

PEKASS BAZAR - Ceny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání strojů.

Máte zájem? 
Volejte: +420 778 743 807

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.



PEKASS a.s., Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 - Uhříněves 
mob.: 775 599 675, e-mail: tomas.rybin@pekass.eu   www.pekass.eu

Volitelná výbava Sériová výbava  ●

Traktory s odpružením nápravy a kabiny mají nízkou frekven-
ci, proto vyvinula firma GRAMMER nízkofrekvenční odpružení. 
Nízkofrekvenční odpružení absorbuje vertikální vibrace a otře-
sy a zabraňuje rozhoupání sedačky v případě kritických pro-
vozních podmínek. Splní se tak rozhodující kritérium: Čím nižší 
vlastní frekvence odpružení sedačky, tím vyšší komfort odpru-
žení pro řidiče.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
MAXIMO PROFESSIONAL

MAXIMO® 
PROFESSIONAL
MAXIMO® 
PROFESSIONAL

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximo® Professional

Číslo zboží látky

Loketní opěrky, výškově nastavitelné a sklopné
60 x 380 mm, s nastavitelným sklonem
pravá - levá

Otočný adaptér, rozsah nastavení 20°

Zdvih pružiny 100 mm

Plynulé automatické nastavení výšky 80 mm (podpora vzduchu)

APS (Automatický systém nastavení polohy)

Tlumič nastavitelný

Vzduchové odpružení

s kompresorem 12V

Automatické seřízení hmotnosti

1288547

●
●

●

●

●

●

●

●

●
Nastavení délky 210 mm

Opěrka bederní páteře, mechanická, nastavení sklonu zádové opěrky

Nastavení hloubky a sklonu polštáře sedačky

DODATEČNÁ VÝBAVA

Stavěcí systém

Spínač sedačky
Vyhřívání sedačky

Pasivní klima systém

Podélné horizontální odpružení

Prodloužení zádové opěrky, zasunovací

Šířka polštáře sedačky

Odkládací kapsa

Boční horizontální odpružení

●

●

●

●

●

●

530 mm

Vzduchové 
odpružení

Nízkofrekvenční
odpružení

Mechanická
opěrka bederní

páteře

Otočný
adaptér

Automatické
nastavení
polohy

Automatické
seřízení
hmotnosti

Podélné
horizontální 
odpružení



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

16 490,- Kč

19 153,- Kč
původní cena

Na akční zboží se nevztahuje sleva za registraci

15 224,- Kč
původní cena

7 664,- Kč
původní cena

2 587,- Kč
původní cena

Sada dílů pro přestavbu 
- Euro úchyt

2 188,- Kč  

37 046,- Kč
původní cena

7 438,- Kč
původní cena

Bruska 
na nože S400

Sada výpalků 
vhodná pro JCB

31 372,- Kč 

5 490,- Kč 

Přepravní vidlice 
balíků

12 890,- Kč 

Tříbodový adaptér 
-  Euro úchyt

6 490,- Kč 

JARO V KLIDU

www.formech.cz
Nabídka platná  do: 30.6. 2021 

Kat. číslo: 778755137

Kat. číslo:  77875590

Kat. číslo: 77875529

Plynová 
plašička zvěře

11 790,- Kč 

Kat. číslo: 5250201076F

10 490,- Kč
původní cena

Přepravní zařízení 
na balíky

8 880,- Kč 

Kat. číslo: 77875527

7 159,- Kč
původní cena

14 961,- Kč
původní cena

Vlhkoměr sena 
a slámy

6 090,- Kč 

Kat. číslo:  525525545

Zařízení pro 
montáž kol

Kat. číslo:  76000076

Kat. číslo:  580580127 Kat. číslo:  778755209

Ø 45

Ø 45

25
0

30 535


