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“Když si koupíš stroj
John Deere, je to láska
na celý život,”
Miloš Zíka, Statek Štítina

Pexeso
uvnitř

Silná trojice

Nadpis
Druhá sezóna, Nadpis

opět hledáme limit

GARANTUJEME EKONOMICKOU SPOTŘEBU,
NEBO VÁM VRÁTÍME PENÍZE *

ÚVODNÍK
Energie proudí tam, kam míří
naše pozornost

G A R A N C E S P O T Ř E BY PA L I VA

Spotřebujete více, než je naše cílová spotřeba a my Vám proplatíme rozdíl.

BONUS ZA NIŽŠÍ SPOTŘEBU

Spotřebujte méně, než je naše cílová spotřeba paliva, a my Vám zaplatíme dvojnásobek rozdílu.

Garance spotřeby se vztahuje na traktory řady 6R, 7R a 8R. Platí pro režim dopravy a nově i pro polní
práce.
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GARANTUJEME
J E Š T Ě V ÍC E .
Vztahuje se na
polní práce i dopravu.

Alespoň to tvrdí havajská filosofie. Pokud by to
byla pravda a kdo ví, třeba to tak skutečně na
světě funguje, pak koronavirus dostává neskutečné množství energie. Tolik pozornosti v médiích, tolik času při diskusích mezi lidmi, kolik
tenhle nevítaný host dostal, tolik pozornosti
a tedy i energie, nedostalo žádné jiné téma za
poslední desítky let. Rozumím tomu, je to nové,
neprozkoumané a do jisté míry nebezpečné.
Navíc se nás všech dotýkají různá nepříjemná
opatření, která nám více či méně zasahují do
života a to se prostě nedá neřešit. Rozumím
tomu, ale víc pozornosti a tedy ani energie si to
nezaslouží. Alespoň ne na stránkách časopisu
STROM, proto tento úvodník je prvním a zároveň posledním místem v tomto vydání, kde se
téma koronaviru objeví.
Co si naši pozornost a hlavně energii zaslouží,
to je zemědělství. Obor, který nás baví a spojuje. Moc mne mrzí, že jsme se nemohli potkat

v Brně na výstavě TechAgro a ukázat Vám
všechno to, co jsme měli připravené. A nebylo toho málo. I proto jsem moc rád, že moji
kolegové přišli s nápadem, jak Vám maximum
informací přesto předat. Díky projektu etechagro se mohli naši zákazníci i široká veřejnost
ve dnech 14. 4. až 18. 4. dozvědět na našich
webových stánkách a při online přenosech
mnoho zajímavých informací o námi dodávané
technice a jaké novinky jsme pro letošní rok
připravili. Pokud jste se k našemu živému vysílání a k připraveným informacím nedostali,
nevadí. Jsme tu pro Vás stále, tak jak jste zvyklí, s týmem šikovných a zapálených lidí, s nejhustší servisní a obchodní sítí v ČR a s chutí
řešit Vaše přání a požadavky.
Všem přeji pevné zdraví

Michal Kalenda
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* Program záruky na spotřebu paliva je platný a bude nabízen pouze zúčastněnými prodejci John Deere v termínu od 1. listopadu 2019 do 31. října

2020 pro všechny nové traktory řady 6R, 7R a 8R prvních majitelů, které byly zaplaceny nebo koupeny na leasing v tomto časovém rozmezí,
a vyžaduje výslovnou online registraci u vašeho prodejce John Deere. Program záruky je platný pouze pro polní a přepravní aplikace (rychlost
vyšší než 20 km/h) podle údajů z JDLink. Tato pobídka platí pro první rok vlastnictví. Společnost John Deere vám proplatí rozdíl mezi průměrnou spotřebou paliva v režimu jízdy a cílovou spotřebou paliva. Pokud bude spotřeba vyšší než cílová, proplatíme náklady na litry spotřebovaného paliva navíc. Pokud bude nižší než cílová, proplatíme vám dvojnásobek ušetřeného počtu litrů. Bonus je limitován maximální částkou
3 000 EUR. Více informací o registračním postupu žádejte od svého prodejce John Deere.
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Silnější obchodní a servisní síť
Již 400. stroj Pronar v České republice
Regulace postřikové dávky na trysce
36 sekund
Technologie zpracování zrna
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1
1 Nový centrální sklad náhradních dílů
v Ovčárech na Kolínsku
2 V loňském roce jsme mimo jiné
otevřeli také středisko v Němčicích
nad Hanou

SILNĚJŠÍ OBCHODNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

2

Na Moravě k významným změnám v zastoupení značky John Deere. V rámci dlouhodobé strategie,
společnosti Deere & Company, došlo v této části České republiky k reorganizaci obchodní a servisní
sítě. Tato změna má za důsledek ukončení dosavadní spolupráce se společností LUKROM spol. s r.o.
a posílení sítě našich středisek. Autor: Lešek Podhorský

N

aším cílem je udržet Vaše stroje v chodu za každých podmínek a umožnit Vám využití všech jejich předností. Proto stále
investujeme do nových středisek, vybavení a rozvoje našeho
týmu. Chceme Vám vždy nabídnout jen to nejlepší. „V tomto regionu jsme posílili především personálně, ale i co se týká servisního
zázemí. Nová střediska vznikla v Němčicích nad Hanou, v Novém
Jičíně a ve Velkých Bílovicích připravujeme rozšíření servisního zázemí,“ říká provozní ředitel Jan Kubíček.
Od 1. listopadu 2019 přestává být společnost LUKROM spol. s r.o.
autorizovaným servisním střediskem, oprávněným zajišťovat záruční servis strojů John Deere. K provádění záručních a pozáručních servisních zásahů na strojích John Deere jsou Vám k dispozici
naše servisní střediska. Věříme, že budete s námi poskytovanými
službami spokojeni!

NOVÝ SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ A ROZVOJ STŘEDISEK

Nový centrální sklad náhradních dílů právě vzniká v těsné blízkosti
střediska v Ovčárech. Celková rozloha budovy bude 5 000 m2. Díky
své velikosti nahradí pět dílčích skladů, které máme aktuálně k dispozici. Nový sklad bude vybaven čtyřmi výtahovými systémy umožňujícími uskladnění až 28 tun náhradních dílů. Ostatní díly budou
uskladněny v klasických paletových regálech. Mimo náhradních dílů
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budou v novém skladu umístěny také agropneumatiky pro naše
pneuservisy, které tvoří nedílnou součást poskytovaných služeb na
řadě našich středisek. V centrálním skladu vznikne šest nových pracovních míst.
Nový centrální sklad vylepší optimalizaci a zásobování středisek.
„Věříme, že nový sklad a s tím spojené optimalizované logistické
procesy nám pomohou ještě více zlepšit dobu dodání náhradních
dílů do druhého dne,“ říká provozní ředitel společnosti STROM
PRAHA, Ing. Jan Kubíček. Otevření nového skladu plánujeme na
září roku 2020.
Spolu se stavbou nového centrálního skladu náhradních dílů
v Ovčárech máme rozpracovanou řadu dalších projektů týkající se
rozvoje sítě našich středisek. Během jarních měsíců bude v areálu
samotného střediska v Ovčárech probíhat také rozšíření odstavné
plochy určené pro připravené stroje, které se budou předávat zákazníkům. Mezi těmito rozpracovanými projekty nechybí ani stavba nového střediska v Lounech, která by měla začít letos na jaře.
Nové zázemí pro servisní mechaniky budujeme v Habrech, zázemí
vylepšujeme také na středisku ve Staré Pace a Kostomlatech, kde
jej budeme rozšiřovat o novou halu s rozlohou 430 m2. Nezahálíme ani na Moravě, kde plánujeme otevřít prodejnu náhradních dílů
a zázemí pro servisní mechaniky v Babicích na Zlínsku. ■

BEDNAR ROZŠIŘUJE VÝROBNÍ KAPACITY
V úterý dne 10. 3. 2020 byl zahájen proces předávání novostavby do vlastnictví společnosti. Nyní budou
realizovány práce na vybavování nejmodernějšími technologiemi, které jsou určeny pro kvalitní montáž
strojů BEDNAR. Následovat bude spuštění zkušebního provozu a velmi brzy finální zvýšení kapacity
výroby minimálně o 30 %. Autor: Zdeněk Souhrada, Bednar
PRŮBĚH STAVBY DVOUPODLAŽNÍ MONTÁŽNÍ HALY

Společnost BEDNAR získala 13. 12. 2018 stavební povolení na výstavbu dvoupodlažní výrobní haly ve svém výrobním areálu v Rychnově
nad Kněžnou. To následně nabylo právní moci v pátek 14. 12. 2018
a začala samotná stavba.
Po zimním založení základů pokračovala od konce března 2019
stavba skeletové konstrukce, která byla dokončena v průběhu července. Následovaly práce v interiérech, které vyvrcholily počátkem
roku 2020. Během února 2020 byl celý komplex dokončen a dne
10. 3. 2020 započal proces předání majiteli, panu Ladislavu Bednářovi. Výstavba tak trvala celkem 453 dní.

SPECIFIKACE DVOUPODLAŽNÍ MONTÁŽNÍ HALY

Nová dvoupodlažní výrobní hala je vybudována na ploše o rozloze 5 910 m2 v návaznosti na stávající výrobní objekty, s nimiž je
propojena. Díky tomu je zajištěna snadná a přehledná manipulace
s jednotlivými celky strojů „pod jednou střechou“.
Společnost BEDNAR vybudováním dvoupodlažní montážní
haly rozšířila své výrobní prostory o 12 268 m2. Užitná plocha
pro pracoviště předmontáží a kompletací strojů má 9 738 m2.
Ostatní plocha se zázemím pro zaměstnance má rozlohu
2 530 m2.

POSTUPNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VÝROBNÍHO AREÁLU SPOLEČNOSTI BEDNAR

Společnost BEDNAR FMT s.r.o. byla založena v roce 1997 panem
Ladislavem Bednářem a jeho partnery. V počátcích se společnost
zabývala především exportem českých zemědělských strojů do
zahraničí.
První zlom přišel v roce 1999, kdy společnost přišla se svým diskovým podmítačem DOWLANDS. Další důležitý krok nastal v roce
2006. Tehdy společnost zakoupila první nemovitost pro budoucí
výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou. O dva roky později přišla
výstavba první nové výrobní haly. V roce 2011 společnost investovala do rekonstrukce administrativních prostor a o rok později
začala s výstavbou haly pro práškovou lakovnu, montážní a skladovací haly.
Následující rozšiřování areálu výroby pokračovalo v roce 2017 vybudováním dočasného, plátěného skladu. Nyní v roce 2020 byla
dokončena nová dvoupodlažní výrobní hala a také expediční hala.
Tím rozšiřování výrobního závodu nekončí. Na nadcházející měsíce
je plánované vybudování poloautomatického skladu a modernizace práškové lakovny. ■
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1 Pan Hampl si v loňském roce pořídil
teleskopický manipulátor Kramer KT407.

1

2 Manipulátor Kramer KT407 bude
pan Hampl na své farmě využívat se
zatloukačem kůlů a ovíječkou na balíky

„POČÍTÁME S DALŠÍM ROZVOJEM
FARMY, Z TOHO DŮVODU JSME ŠLI
DO VĚTŠÍHO STROJE,“ ŘÍKÁ PAN JAROSLAV HAMPL

JIŽ 400. STROJ PRONAR
V ČESKÉ REPUBLICE

Pan Jaroslav Hampl se v počátcích své kariéry věnoval podnikání s tchánem. Poté se oklikou přes
správcování fotbalového stadionu ve Vrchlabí dostal až k zemědělství. „Začínal jsem na zelené louce.
Nemám za sebou historii zemědělské rodiny,“ představuje své začátky pan Hampl. Nyní provozuje
ekologickou farmu v Prostředním Lánově u Vrchlabí a hospodaří na výměře 150 hektarů. Aktuálně
se jeho farma zaměřuje na agroturistiku a chov masného skotu. Součástí farmy je i dančí obora
a aquaponická farma, což je ucelený systém pěstování zeleniny a chovu ryb ve vytápěném skleníku.
V současné době chová pan Hampl stádo o 40 kusech skotu. „V letošním roce chceme stádo rozšířit
a věnovat se i ekologické rostlinné produkci,“ představuje nejbližší jasné cíle hospodaření pan Hampl.
Neustálé rozšiřování farmy vyžaduje časté investice do techniky. Od loňského podzimu se farma pana
Hampla může chlubit novým teleskopickým manipulátorem Kramer KT407. Autor: Lešek Podhorský

Společnost Pronar zastupujeme od roku 2017, kdy započala
naše oficiální spolupráce. Díky této spolupráci se nám v polovině
letošního roku povedlo předat českým zákazníkům stroj této
značky s pořadovým číslem 400. Aktuálně se blížíme k jubilejnímu
pětistému předanému stroji Pronar. Mezi nejprodávanější modely
patří dvou a třínápravové přepravníky balíků a vanové návěsy série
T669, včetně T669/1. Oním čtyřstým strojem Pronar byl paradoxně
první prodaný stroj svého typu do ČR, a to přívěs T780. Tento stroj
jsme dodali prostřednictvím společnosti Daňhel Agro panu Václavu
Plevkovi z Koječína na Strakonicku. Autor: Lešek Podhorský

CHYBĚJÍCÍ STROJ NA FARMĚ

ROZHODLA DOBA DODÁNÍ

Pan Hampl provozuje na své farmě traktory John Deere 6100MC a 5085M s čelním
nakladačem. „Traktor 6MC jezdí hlavně
v pícninářské technice a využívám ho na
polní práce. Traktor 5M pracuje převážně
ve stájích a okolo zvířat. Manipulátor nám
na farmě chyběl především kvůli stohování, protože děláme hodně balíků sena
a senáží. Disponujeme skladovacími prostory, kam se nám vejde až pět balíků na
sebe. Do této výšky jsem s čelním nakladačem bohužel nedosáhl,“ představuje pan
Hampl hlavní důvod, proč se rozhodl pro
pořízení manipulátoru s ramenem 7 metrů a dodává: „Manipulátor také převezme
hodně práce v živočišné výrobě. Jednak
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s ním budeme denně zakládat krmení jak
u skotu, tak i u koní a dál ho využijeme
při čištění prostor zimovišť. Měli jsme na
vyzkoušení model KT276. Ten nám při
práci na polních hnojištích ale příliš nevyhovoval. Počítáme s dalším rozvojem farmy, proto jsme šli do většího stroje, který
i při navýšení práce bude splňovat všechny naše požadavky. Díky využití dotace
z Programu rozvoje venkova jsme si mohli
dovolit jít do většího modelu.“

UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ

Zajímavostí na manipulátoru pana Hampla
je jeho další využití, a to s nesenou ovíječkou na válcové balíky. „Na našich stráních mi práce s ovíječkou za traktorem

nevyhovuje, proto jsem se rozhodl využít
nesenou ovíječku na rameni manipulátoru,“ popisuje situaci ohledně hospodaření na členitých loukách v Krkonošském
národním parku pan Hampl a dodává:
„Děláme si sami i ohrady pastvin. K tomuto účelu jsme pořídili zatloukač kůlů. Když
je někde horší, méně přístupný terén, je
nasazení zatloukače na rameni manipulátoru ideální variantou. Celkově věřím,
že tento nový manipulátor nahradí hodně
práce, kterou jsme doposud dělali traktorem.“ Pan Hampl svoji farmu neustále
rozvíjí, proto počítá s nasazením manipulátoru i při stavebních pracích, kdy jej využije například pro manipulaci s kamením
a paletami. ■

„Návěs jsme začali řešit před žněmi. Vybíral jsem podle ceny a doby dodání. Nikdo
jiný nebyl totiž schopen nám ho v požadovaném termínu dodat,“ přibližuje
hlavní kritéria výběru pan Plevka. Dalším
kritériem byl také objem. „Chtěl jsem velký vlek, protože ve žních necháváme odstavené vleky na souvrati. To byl důvod,
proč jsem nešel do návěsu, ale zvolil jsem
tento vlek, který se na souvrati vypřahá
daleko pohodlněji,“ přibližuje další důvody pro T780 pan Plevka, který se rozhodl
přívěs vybavit nástavkami 800 mm tak,
aby dosáhl objemu 30 m3.

2

1 Pan Václav Plevka zakoupil přívěs
Pronar před žněmi 2019.
2 Přívěs Pronar T780 využívá pan Plevka
ve stálé kombinaci s traktorem, který
umožňuje přepravní rychlost 60 km/h.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 60 KM/H

„Po žních jsem vlek využíval při odvozu
brambor a během zimy bude vozit hnůj.
Do budoucna mám v plánu přidat k vleku
ještě plnící šnek na plnění rozmetadla,“
představuje využití přívěsu pan Plevka,
který také oceňuje vysokou transportní rychlost: „Jsem rád, že má nápravy na
rychlost 60 km/h. Využívám ho ve stálé
soupravě s traktorem, který umožňuje
přepravní rychlost právě 60 km/h. Vzdálenosti mezi statkem a pozemky nejsou
moc velké, nad rámec toho jezdíme i delší
trasy. Třeba takové brambory jsme vozili
do Horažďovic a obilí do Strakonic, což už
je 40 km daleko.“ ■

Pan Václav Plevka
hospodaří na výměře
360 hektarů v podhůří
Šumavy v okolí vesnice
Koječín na Strakonicku.
Zaměřuje se na klasickou
rostlinnou produkci
v podobě pěstování
pšenice, ječmene, řepky,
do nedávna i brambor.
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MĚSÍCŮ

Záruky se
nebojíme!

SVĚTOVÝ REKORD VE SHRNOVÁNÍ

188,9 HEKTARŮ ZA 8 HODIN!
Traktor John Deere 6250R vybavený obracečem shrnovačem Kuhn Gyrorake GA 15131 se čtyřmi rotory
a šířkou 9,50 až 14,70 m dosáhl nového světového rekordu ve shrnování – dokázal shrabat 188,9 ha
trávy na čtyřech různých polích za pouhých osm hodin. Nízká hmotnost, síla a chytré funkce traktoru
udržovaly produktivitu na nejvyšší úrovni, dokonce i v kopcovitém terénu. Autor: Tisková zpráva

S
Nově nabízíme záruku 36 měsíců na dopravní a pícninářskou techniku Pronar, kterou zakoupíte od 1.1.2020. Podmínkou záruky v délce
36 měsíců je odborná servisní prohlídka stroje po uplynutí 24 měsíců provedená naším autorizovaným střediskem. Rozšířená záruční doba se
nevztahuje na návěsy s výtlačným čelem a rozmetadla chlévské mrvy. Na tyto stroje je poskytována standardní záruční doba v délce
24 měsíců. Kompletní záruční podmínky vám sdělíme na požádání kterémkoli středisku v prodejní síti Strom Praha.

větový rekord byl dosažen na běžné
mléčné farmě v oblasti Střední Jutland v Dánsku. Zkušební středisko
DLG rekord ověřilo po provedení několika
přímých měření během pokusu. Byla potvrzena kvalita píce a také průměrný výkon
23,6 ha za hodinu.
Traktor John Deere 6250R se proto znovu
osvědčil jako dokonalý partner ve vztahu
ke zvyšování úrovně výkonnosti. Díky doplňující koňské síle zajištěné inteligentním
řízením výkonu (IPM) tato vlajková loď
traktorů řady 6R nabídla v kopcovitém
polním terénu až 300 HP (maximální výkon s IPM).
Prázdný traktor s 9,3 tuny dodává větší výkon než jakýkoli jiný traktor v této váhové
kategorii spolu s bezkonkurenční hustotou výkonu 31 kg/HP. Spojení uvedeného

s osvědčeným naváděcím systém AutoTrac, intuitivní konzolí Gen4 CommandCentre a ergonomickým pákovým ovladačem umožňuje traktoru 6250R dosahovat
maximální provozní rychlosti 22 km/h
s rekordně vysokou úrovní produktivity
32 ha za hodinu.
Traktor řídil Mikael Skeldal, který mléčnou
farmu se svou rodinou provozuje. Podle
jeho slov byl pákový ovladač CommandPRO užitečný a ocenil jeho kompatibilitu
s ovladačem ISOBUS pro provoz shrabovače i možnost sledování provozu prostřednictvím terminálu Kuhn CCI 1200 a pákového ovladače WTK. To mu umožnilo vidět
probíhající práci a optimalizovat nastavení
rotoru bez jakéhokoli přerušení při pokusu o rekord. ■

Další podrobnosti o rekordu
a video z události naleznete
na YouTube.

STROM 1/2020
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OPTIMALIZACE VYUŽITÍ
TRAKTORU ŘADY 8R
V AGRO PERTOLTICE

1 Od března 2019 používají ve společnosti AGRO Pertoltice
traktor John Deere 8370R, který přihlásili do programu
Garance spotřeby paliva
2 Václav Prchal, hlavní mechanizátor AGRO Pertoltice

2

POTENCIÁLNÍ MOŽNOSTI ÚSPORY DÍKY VYUŽITÍ
AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ AUTOTRAC

hled o provozních datech svého strojového parku. Během této
návštěvy jsme doporučili také optimální dotížení traktoru pro
polní práce, které by mělo být v poměru 40:60. Dotížení traktoru
ovlivňuje míru prokluzu, a tím optimální přenos výkonu a účinnost stroje. Prokluz u kolového traktoru by se měl pohybovat
v rozmezí mezi 8 až 12 %.
Uvádí se, že přetížení o 1 tunu může zvýšit spotřebu až 1 l/hod, proto
je vhodné dodržovat dotížení dle tabulky 1. Pro práce s vývodovým
hřídelem se doporučuje tyto hodnoty navýšit o přibližně 15 – 20 %.
Doprava

Lehké
polní práce

Střední
polní práce

Těžké
polní práce

Rychlost

0 – 40 km/h

> 8,7 km/h

8,7 – 7,2 km/h

<7,2 km/h

Kg na HP

35

46

50

56

55

60

64

Kg na PTO HP

Společnost John Deere nabízí od roku 2018 program Garance spotřeby
paliva i na polní práce. V loňském roce se do tohoto programu přihlásilo
hned několik majitelů nových traktorů řad 7R a 8R. Jedním z nich se stal
náš významný zákazník, společnost AGRO Pertoltice, hospodařící na
výměře 3200 hektarů. Od března roku 2019 zde využívají traktor 8370R
s převodovkou e23, který jsme dodali prostřednictvím obchodníka Michala
Dirbáka ze střediska v Ovčárech. V tomto článku se dočtete o důvodech
pořízení traktoru John Deere a jednotlivých bodech optimalizace jeho
využití v rámci programu Garance spotřeby paliva. Autor: Lešek Podhorský

OPTIMÁLNÍ TLAK

1

Při první návštěvě jsme se zástupci společnosti AGRO Pertoltice nastavili také tlak v pneumatikách – zadní kola na hodnotu
1,3 kPa a přední na 1,1 kPa. Traktor 8370R v AGRO Pertoltice byl
dodán s pneumatikami Trelleborg. Pro optimální přenos hnací
síly je ideální pneumatiky nahustit dle tabulek zatížení udávaných
výrobcem nebo provést výpočet přes mobilní aplikaci TLC Plus
(http://www.trelleborg-loadcalculator.com/). Z výpočtů v tomto
případě vyšel optimální tlak pro zadní pneumatiky 1,2 kPa pro práci na poli, 1,4 kPa pro dopravu a u předních pneumatik 1,1 kPa
pro obě činnosti. Optimálním nahuštěním docílíme také snížení
utužení půdy.

GARANTOVANÁ SPOTŘEBA

V rámci programu Garance spotřeby paliva kontrolují účastníci a jejich prodejci skutečnou spotřebu paliva
traktoru při práci a dopravě. Po ukončení jednoho roku
provozu jí porovnají s garantovanou spotřebou. Tato
hodnota závisí na průměrném zatížení motoru a pochopitelně se liší podle míry konkrétní zátěže při práci. Pro
dopravu je stanovena spotřeba nezávislá na zatížení motoru. Každý model traktoru má stanovenu svoji garantovanou spotřebu paliva. V případě traktoru 8370R v AGRO
Pertoltice je tato spotřeba na polní práce garantována
podle tabulky 2.

NASTAVENÍ PŘEVODOVKY
„CHTĚLI JSME SE PŘIUČIT NĚCO NOVÉHO“

Pan Václav Prchal je člověk na svém místě. Ve společnosti AGRO
Pertoltice začínal jako obsluha strojů a nyní zastává pozici mechanizátora. „Jezdil jsem na prvních 8230tkách. Dost jsme se o ty
traktory zajímali do hloubky. Ne, pouze v tom smyslu, že je to jen
traktor a práce,“ přibližuje svoji historii v podniku a zájem o stroje
pan Prchal. „Co se týká Garance spotřeby, tak nás traktory hodně zajímají. Naše obsluha pan Josef Rokos si s nastavením hodně
vyhraje, takže jsme do toho šli i z toho důvodu, že jsme se chtěli přiučit něco nového. Uvidíme, kam nás to časem posune,“ říká
s úsměvem pan Prchal.

chal: „Je nasazen s diskovým podmítačem o záběru 8 metrů, v přípravě s 9metrovým kompaktorem, pětimetrovým dlátovým a se
čtyřmetrovým diskoradličkovým kypřičem. Všechno jsou to stroje
na pasivní zpracování půdy, u kterých je důležitá pracovní rychlost. V roce 2018 jsme kupovali právě ten diskoradličkový kypřič.
S tímto přišla obava, jestli to bude náš, v tu dobu nejsilnější, traktor 8335R zvládat. Nechali jsme si pro jistotu udělat nabídku i na
8370tku. 8335 to zvládala nakonec v pohodě, ale tu 8370tku jsme
koupili, protože jsme chtěli zrychlit přípravu půdy. Mysleli jsme i na
budoucnost a kvůli přenosu výkonu na to dali devítistovky pneumatiky.“

VYUŽITÍ V POLI

SPRÁVNÉ DOTÍŽENÍ

Traktor 8370R pořizovali v Pertolticích zejména na polní práce.
Jeho pořízení a využití v podniku přibližuje mechanizátor pan Pr-
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Začátkem měsíce dubna 2019 proběhlo v Pertolticích zaškolení
na službu MyJohnDeere, díky které mají zástupci podniku pře-

Dalším krokem bylo doporučení z hlediska nastavení převodovky.
Doporučili jsme využívat mód převodovky „vlastní“ pro práci na
poli, při kterém lze nastavit rozmezí otáček motoru (v tomto případě 1400 až 1800 ot/min), kdy motor pracuje v nejefektivnějším
rozmezí k dané práci.

PRÁCE NA MAXIMÁLNÍ ZÁBĚR

Další možností jak zefektivnit práci traktoru je jeho automatické
řízení AutoTrac. Využití plného záběru s sebou nese hned několik
výhod, které mají markantní vliv na denní výkon stroje, ale i na
efektivitu využití vstupů do pole. Díky odchylce korekčního signálu v řádech centimetrů jednak snížíte počet přejezdů po pozemku, stejně tak ale dostává obsluha stroje více prostoru soustředit se na dění za traktorem nebo na optimalizaci nastavení
traktoru.

Doprava

Práce

Zatížení motoru

Udávaná spotřeba

0 až 100 %

27 l/h

< 50 %

25 l/h

50 – < 60 %

34 l/h

60 – < 69 %

42 l/h

>= 69 %

50 l/h

Pokud celková spotřeba paliva překročí hodnotu garantovanou společností John Deere, bude zákazníkům dorovnán rozdíl oproti garantované spotřebě. Pokud traktor
spotřebuje méně paliva, než je garantovaná hodnota, získají majitelé bonus za hospodárnost, a to částku ve výši
dvojnásobku ceny za každý ušetřený litr paliva. ■
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„KDYŽ SI KOUPÍŠ STROJ
JOHN DEERE, TAK JE TO
LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT,“
ŘÍKÁ PAN ZÍKA

2

využívat co nejvíce možností, které nám moderní technika nabízí.“ Zaměření Zíkových je velmi široké. Zabývají se chovem skotu
a prasat, poskytují služby od orby až po sklizeň a věnují se rostlinné produkci. „Když jeden rok něco nevyjde, pokryje to něco jiného,“ komentuje zaměření pan Zíka.

OD ROKU 1995 SE STROJI JOHN DEERE

Vůbec prvním strojem John Deere na statku Zíkových byla sklízecí
mlátička 2064 HillMaster. „V roce 1995 jsme se pro tuto značku
rozhodli, protože nám tehdy přišlo, že jsou to kvalitní a spolehlivé
stroje. Dalším strojem byl v roce 2002 traktor 7810, ten už u nás
asi zůstane. Je to náš první traktor John Deere, a ten tu máme
asi už jen z nostalgie. Má najeto něco kolem 14 tisíc motohodin.
Stejnou cestou jdeme dál, a z toho důvodu máme už 13. stroj
John Deere,“ představuje historii značky John Deere na farmě
pan Zíka a dodává: „Když si koupíš stroj John Deere, tak je to
láska na celý život.“

1

„Tento statek koupil můj praděda mému dědovi. Jsme tu od roku 1920. Rodiče zde po revoluci
znovu začali hospodařit v roce 1992. Po dostudování střední zemědělské školy v Opavě jsem se
k nim připojil,“ představuje historii hospodaření v obci Štítina nedaleko Opavy pan Miloš Zíka,
člen Asociace soukromých zemědělců Krnovsko. V porevolučních začátcích Zíkovi hospodařili
na 60 hektarech. Ty pan Miloš Zíka postupně s rodinou rozšířil na nynějších 900 ha. Na své
farmě využívají aktuálně 13 strojů John Deere a krom jiného se snaží aplikovat i precizní
hospodaření. O své zkušenosti jak se stroji, tak i s precizním zemědělstvím se s námi podělil
pan Miloš Zíka. Autor: Lešek Podhorský

K

romě řepky, obilnin a kukuřice na siláž tvoří další část rostlinné produkce cukrová řepa, u níž dosahuje pan Zíka dlouhodobě výborných výnosů. Zajímavými netradičními plodinami v osevním postupu jsou například námel či ostropestřec
mariánský.

12
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HLEDÁNÍ ÚSPOR

„Snažíme se modernizovat farmu, vychovávat následníky a jít
s duchem doby,“ popisuje cíle hospodaření pan Zíka a dodává: „V dnešní době je nutné pracovat s novou technikou. Jsme
rodinná farma a musíme hledat úspory. Proto se snažíme

ZAČÁTKY NAVIGACÍ NA FARMĚ

„První navigaci jsme si koupili na traktor 7820, to byl ještě ten
hranatý cylindr,“ vzpomíná na první přijímač StarFire pan Zíka
a dodává: „Mysleli jsme si, bůh ví, co nemáme. Dnes, za těch
10 let používání, vidím ten obrovský pokrok. Předtím trvalo
dlouho, než si na novinku v podobě navigace obsluhy zvykly,
ze začátku se jim to nelíbilo a teď se jim zase nelíbí, když to
nefunguje.“ Aktuálně využívají Zíkovi 6 strojů John Deere s navigací. „Dnes už bych traktor, kombajn nebo postřikovač bez navigace nekoupil. Kam se podíváte, tam vidíte pozitiva. Především
obsluhy nejsou tak unavené. Ušetřilo nám to také hodně peněz
za osivo, chemii, naftu i čas,“ komentuje přínos navigací pan
Zíka a dodává: „U většiny strojů máme signál SF1, jen u postřikovače používáme SF3.“
Kvůli nařízení DZES 5 a 7 byli Zíkovi, jako většina zemědělců,
nuceni rozdělit půdní bloky do 30 hektarů. „To jsme si ve spolupráci s Jardou Pinkasem (FarmSight konzultant STROM PRAHA)
připravili v LPISu a pak už jen nahráli nové hranice pozemků

2

3

do displejů strojů. Podle toho už jsme seli. Dost nám to ulehčilo
práci,“ komentuje další přínos navigací a moderních technologií
pan Zíka.

DALŠÍ KROK K PRECIZNÍMU ZEMĚDĚLSTVÍ

V loňském roce se Zíkovi rozhodli provést tzv. optimalizaci linií
pohybu strojů po pozemcích, na kterých hospodaří. I to je služba,
kterou jako společnost STROM PRAHA nabízíme. „V rámci precizního zemědělství jsme začali precizními liniemi. Zkušenost po
prvním roce je taková, že z 95 % je to dobré, na zbytku to budeme
ještě ladit. Přínos této optimalizace vidím hlavně v úspoře otáčení
strojů, cca o 10 až 15 otočení. Tyto linie jsme nahráli do všech
strojů a teď to mají všichni zaměstnanci v displejích traktorů, což
jim zase ulehčí práci,“ komentuje další krok v precizním zemědělství pan Zíka a dodává: „V loňském roce jsme s oběma sklízecími
mlátičkami také mapovali výnosy. Do budoucna chceme zkusit variabilní hnojení a také setí.“

STROM 1/2020
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SE SLUŽBAMI FARMSIGHT
DOKÁŽETE COKOLI
TŘEBA LOGO JOHN DEERE U D1

1 Miloš Zíka hospodaří s rodinou v okolí Opavy na výměře
900 hektarů.
2 Většinu strojů mají Zíkovi pod „dohledem“ v Operačním
středisku, které je dostupné i z mobilního telefonu přes
službu MyOperations.
3 K obdělávání pozemků využívá 13 strojů John Deere. Zíkovi
mají na farmě již 13 strojů John Deere. Tím nejnovějším je
traktor 6250R s joystickem CommandPro.

4

Pan Zíka na své farmě využívá mimo strojů John Deere také další
služby, konkrétně v podobě Operačního střediska. „S Operačním
střediskem máme dobrou zkušenost u postřikovače, kdy jsme
schopni snadno doložit, kolik jsme kde aplikovali postřiku.
Operační středisko mi nabízí nejen zpětnou kontrolu aplikace, ale
využívám jej i při sklizni, konkrétně pro kontrolu výnosů. Na čtyři
traktory jsme tuto službu dokupovali, nyní máme většinu traktorů
pod službou MyJohnDeere.com,“ říká pan Zíka.

13. STROJ JOHN DEERE

Nejnovějším strojem John Deere na farmě Zíkových je od podzimu roku 2019 traktor 6250R s joystickem CommandPro.
Pan Zíka popisuje rozhodování při koupi nového traktoru:
„Rozhodovali jsme se mezi 6215R nebo 6250R. Chtěli jsme tento traktor využít v lisu, při setí se šestimetrovým secím strojem
a do dopravy. Nakonec jsme do 6250R šli kvůli výkonu, byla tu
na vyzkoušení a už tu zůstala. ■

4 Na farmě Zíkových využívají satelitní navigace od roku
2010. V rámci precizního zemědělství přistupují Zíkovi
zodpovědně i k půdě. Každoročně se snaží dostávat do půdy
organickou hmotu v podobě 40 tun, se kterými pohnojí okolo
150 hektarů. Pozemky, na kterých Zíkovi hospodaří také
pravidelně vápní.

„S Operačním střediskem máme dobrou
zkušenost u postřikovače, kdy jsme
schopni snadno doložit, kolik jsme kde
aplikovali postřiku. Operační středisko
mi nabízí nejen zpětnou kontrolu
aplikace, ale využívám jej i při sklizni,
konkrétně pro kontrolu výnosů.“

VYUŽIJTE SVÉ STROJE
NA MAXIMUM
Vaše stroje John Deere vědí a často i umí více, než si
myslíte. Abyste využívali jejich schopnosti naplno,
jsou tu služby FarmSight Services.
Věděli jste, že vzdálený monitoring stroje je obsažen
již v základním balíčku FarmSight Services?
S každým balíčkem získáte možnost zlepšit svoji
práci se strojem a i s agronomickými daty.
Pečujte o svůj stroj a dopřejte obsluze stroje
možnost dosahovat lepší efektivity práce.

“DÍKY AKTIVNÍ LICENCI JDLINK
V KAŽDÉM BALÍČKU FARMSIGHT

Ušetříte tak svůj čas i své peníze.
A pokud chcete, můžete mít od nás i toho JELENA!

SE K VÁM MOHU NEJEN
VZDÁLENĚ PŘIPOJIT... LICENCE
CONNECT UMOŽNÍ I PŘENOS
AGRONOMICKÝCH DAT. “

StromPraha.cz
14
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REGULACE POSTŘIKOVÉ DÁVKY NA TRYSCE
V srpnu 2017 jsme v USA představili revoluční novinku v ochranně rostlin, systém ExactApply.
Jde o technologii pulzně šířkové modulace, obecně známé pod zkratkou PWM (Pulse Width
Modulation). První zákazníci začali tuto technologii používat v sezóně 2018. Jedná se o systém dvou
elektrických solenoidů, které podporují trysky frekvencí až 15 Hz nebo až 30 Hz, tedy až 15 nebo
až 30 impulzů za vteřinu. Jeden impulz znamená 1 pracovní cyklus, tedy jedno otevření a zavření
trysky. Tato technologie nám přináší řadu zajímavých řešení a výhod. Nesmíme zapomenout zmínit,
že ExactApply byl kompletně vyvinut a implementován firmou John Deere. Autor: Marek Fikejs

F

armáři jsou během aplikace postřiku vystaveni mnoha výzvám. Těmi jsou například měnící se kapénkové spektrum,
které výrazně ovlivňuje úlet postřiku, potažmo účinné látky
mimo cílovou plochu. Dále to může být předávkování event. poddávkování postřiku členitých pozemků, při různých obvodových
rychlostech postřikových ramen, přestřiky způsobené širokým
záběrem postřikových sekcí mohu být příčinou zvýšených nákladů
na postřikové látky nebo poškození plodin.
Řešením těchto a dalších výzev je právě technologie John Deere
ExactApply určená pro samojízdné postřikovače z americké továrny v Des Moines a nově také pro samojízdné postřikovače z evropské továrny v holandském Horstu. Jediný rozdíl mezi nimi je
v počtu trysek na držáku 6:4, americký vs. evropský.

KONSTANTNÍ KAPÉNKOVÉ SPEKTRUM

Zásadní rozdíl mezi konvenčním postřikovým systémem a systémem
ExactApply pro farmáře je konstantní tlak v postřikovém systému
pří měnících se pojezdových rychlostech. Zatímco s konvenčním
postřikovým systémem se tlak v postřikové soustavě mění s měnící
se pojezdovou rychlostí, u systému ExactApply lze například při dávce 200 l/ha dosáhnout rychlosti 5 – 20 km/h s jednou tryskou při
konstantním tlaku 3 bary a v závislosti na zvolené trysce tak získat
konstantní kapénkové spektrum od středního až po velmi hrubé.

KOMPENZACE DÁVKY

Díky možnosti regulace pracovních cyklů na jednotlivých tryskách lze
též upravit průtok danou tryskou. Této přednosti je možné využít
například při kompenzaci dávky u kopírování členitých pozemků, kdy
obvodová rychlost ramen je v různých místech postřikových ramen
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jiná. Farmář tak získává nástroj pro zamezení předávkování či poddávkování chemickými látkami. Tato regulace je možná na každé
trysce zvlášť, tedy každých 50 cm. V rámci interního testování bylo
v těchto místech docíleno zvýšení výnosu až o 3 %.

VYPÍNÁNÍ TRYSKY PO TRYSCE

Jako vedlejším, avšak neméně důležitým, produktem systému
ExactApply je možnost vypínání trysky po trysce, což se projeví na
úspoře chemických látek, zejména v členitém terénu.
Mezi další přínosné funkce patří možnost zvýšení dávky chemických
látek na vybraných tryskách, například přímo za postřikovačem v kolejových meziřádcích (za účelem redukce plevelů), nebo při krajovém
postřiku se sníží dávka na krajních tryskách za účelem ochran okolních pozemků atp. Každý jeden držák trysek je opatřen LED osvětlením, které zajišťuje snadný pohled na každý držák na ramenech.
Pokud toto světlo nesvítí, indikuje to obsluze technický problém na
tomto držáku, mimo indikaci na displeji. Každý John Deere postřikovač vybavený touto technologii je vybaven malou klíčenkou, dálkovým ovladačem, který slouží obsluze k ovládání jednotlivých trysek
zvenku za účelem údržby nebo kontroly.
Všechny tyto přednosti jsou plně integrované do displeje John
Deere Gen4, tudíž vám žádný přídavný displej nebude bránit ve
výhledu. A pokud byste se setkali s potřebou stříkat v konvenčním režimu, tedy požadovali postřikový tlak závislý na rychlosti,
i toto tento systém umí. Jde o možnost vypnout trysku po trysce,
přepínání mezi dvěma tryskami.
V rámci roku 2020 je pro zákazníky již objednáno 7 postřikovačů se
systémem ExactApply. Myslím, že nejen vy, naši zákazníci, víte, kdo
určuje trendy v moderních technologiích určených pro zemědělství. ■

SILNÁ
TROJICE

1

NOVÉ TRAKTORY
ŘADY 8R/RT/RX
John Deere je prvním výrobcem zemědělských strojů, který může nabídnout tři rozdílné koncepty
pojezdu v rámci jedné kategorie traktorů. Jedná se o klasické kolové traktory 8R, traktory se dvěma
pásovými jednotkami 8RT a o zcela nové modely 8RX se čtveřicí pásů. Celkem 13 modelů bude snadno
rozpoznatelných díky nové kabině s řadou řešení běžných u luxusních automobilů a charakteristickému
vnějšímu designu, který byl navržen ve spolupráci s odborníky ze studia BMW Designworks v Kalifornii.
Autor: Tisková zpráva

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ

Unikátní modely 8RX byly vyvinuty s cílem
maximální ochrany půdy bez omezení tahových schopností traktoru. Stroje tedy
nabízí nejnižší statický tlak na půdu, spolu s přepravní šířkou do 3 m a neomezenou maximální rychlostí 40 km/h. Traktor
je přesto obratný a zároveň při otáčení
nedochází k hrnutí půdy. V porovnání
s tradičním dvoupásovým řešením jsou
traktory 8RX stabilnější hlavně na svazích,
na těžkých půdách nebo za vlhka, kdy
oceníte vynikající samočisticí schopnosti.
Pásové jednotky jsou k dispozici v šířce od
410 do 760 mm. Celková plocha pásů je
při šíři 760 mm větší než 4,57 m2.

OSVĚDČENÉ, SPOLEHLIVÉ A ÚSPORNÉ

Tyto nejnovější traktory jsou osazeny
osvědčenými, spolehlivými a úsporný-

mi motory John Deere PowerTech PVS
a PSS o objemu 9,0 l s navýšením IPM
o 40 koní. Novými řešeními jsou Visco
ventilátor chlazení a přemístění pomocných agregátů dopředu. Díky tomu dochází k menšímu tepelnému namáhání,
dále bylo možné snížit náklady na opotřebení a údržbu.

PŘEVODOVKY

Tradičně si můžete vybrat z několika převodovek – klasické PowerShift 16/5, která je nyní dostupná až pro model 8R 340,
moderní mechanické e23 s funkcí Efficiency Manager nebo plynulé AutoPowr.
Brzdy na zadní nápravě byly výrazně posíleny, takže ani u varianty s maximální
přepravní rychlostí 50 km/h není nutné
použít přední nápravu s brzdami. Ta přesto nadále zůstává v nabídce. Poslední va-

riantou je poháněná pevná přední náprava, která je stále vyžadována na některých
specifických trzích.

NOVÁ KABINA A ACTIVESEAT II

U traktorů řady 8R/RT/RX a 7R obsluhy jistě ocení nejen nový vzhled kabiny,
ale hlavně nové řešení sloupku volantu
nebo nejmodernější sedačku s kompletním elektrickým nastavováním, vyhříváním, aktivní ventilací, dvouzónovou masáží a koženým perforovaným potahem.
Sedačka může být dodána ve spojení
s odpruženou kabinou nebo v provedení
ActiveSeat II. Tato, na veletrhu Agritechnica 2019, medailí oceněná druhá generace přináší další zvýšení citovosti a tím
pádem snížení vertikálních rázů působících na řidiče. ■
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NOVÁ ŘEŠENÍ PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Součástí systému navádění a řízení AutoTrac je nyní nový integrovaný přijímač StarFire 6000. Došlo i k dalšímu zdokonalení funkce díky
bezdrátovému přenosu dat do Operačního střediska John Deere, jehož služby nyní můžete využívat zdarma po dobu pěti let. Prostřednictvím této webové platformy můžete rychle a bezpečně spravovat
hranice polí, naváděcí linie, sdílet informace o nastavení strojů, ukládat dokumentaci o prováděných operacích a plánovat nové.
Zcela novou revoluční funkcí je sytém AutoSetup, který umožňuje stahovat data a nastavení potřebná pro práci traktoru a stroje,
přímo v okamžiku, kdy se se strojem přiblížíte k poli. Tato funkce
výrazně zjednoduší proces nastavení a přípravy traktoru, navíc se
tak vyloučí možnost chybného nastavení.

PROVOZUSCHOPNOST

Maximální efektivita a bezporuchový provoz traktorů může být
zajištěn díky monitorování telematickým systémem JDLink. Dalším stupněm je Expert Alerts, monitorovací a vyhodnocovací systém, díky kterému je možné předvídat poruchy a závady. Tak lze
výrazně nebo zcela snížit pravděpodobnost vzniku drahých a nákladných oprav, nebo je provést mimo sezónní špičky. Společnost
John Deere klade vysoký důraz na bezpečnost dat, proto oba systémy vyžadují výlučný souhlas zákazníka. Nejen s tímto Vám vždy
poradí konzultant služeb FarmSight. Služeb, které dostává každý
nový stroj po dobu dvou let.

MNOHO SÍLY, OBRATNOSTI
A INTELIGENCE
Novou vlajkovou lodí traktorů řady 7R je model 7R 330 s maximálním výkonem 363 koní, respektive
373 koní s navýšením výkonu IPM. Na pěti modelech nové řady zaujme vzhled nové kabiny s řadou
luxusních prvků, nebo možnost vybavení ovládací multifunkční pákou CommandPRO.
NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

S příchodem nové řady 7R můžete i nadále těžit z výhody nízkých
provozních nákladů a spotřeby paliva. Tento fakt byl prokázán
v testech společnosti DLG a ověřen mnoha účastníky programu
Garance spotřeby paliva.

SNADNÉ DOTÍŽENÍ

U všech modelů řady 7R si můžete zvolit plně mechanickou převodovku e23 nebo plynulou převodovku AutoPowr. Obě převodovky jsou univerzální, koncepci mechanického přenosu výkonu
oceníte u náročnějších tahových prací, výhody AutoPowr zase
v dopravě, lisování, sečení, při aplikacích kejdy nebo rozmetání
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hnoje. Stále unikátním řešením je možnost dovybavení závažím
EZ Ballast neboli dotížení 1,7 tuny, které nemění rozložení hmotnosti na přední a zadní nápravu včetně snadného připojení a odpojení během minuty, bez nutnosti vystoupit z kabiny!

MULTIFUNKČNÍ JOYSTICK COMMANDPRO

Pro nejnáročnější zákazníky přibyla nově možnost ovládání traktoru a nářadí pomocí jedinečného joysticku CommandPRO, opce
s převodovkou AutoPowr. Tento koncept ovládání byl poprvé
představen u traktorů řady 6R, díky vynikající ergonomii a snadného konfigurování s možností uložení vlastního nastavení získal
brzy řadu příznivců, proto je nyní k dispozici i u řady 7R. ■

KOMFORTNÍ VÝKON
V KOMPAKTNÍM BALENÍ
Zcela nová řada traktorů 6M nabídne vyšší standardy komfortu, výkonu, obratnosti a výhledu. Těchto
10 nových modelů nahrazuje předchozí řady 6M, 6MC a 6RC. Největší změnou prošly 4 modely o výkonu
od 90 do 120 koní s rozvorem 2,4 metru. Tyto modely kompaktních traktorů 6M se vyznačují nízkou
konstrukcí kapoty, díky které je výborný výhled před stroj. Dále uvnitř kabiny oceníte štíhlejší sloupek
volantu a nově řešené panoramatické střešní okno poskytující lepší výhled při práci s čelním nakladačem
nebo ve stísněných prostorách. Autor: Tisková zpráva
UŽITEČNÁ NOSNOST AŽ 4,7 TUN

U čtyřválcových modelů s kompaktním rozvorem je poloměr otáčení pouhých 4,35 m. Navzdory své subtilní konstrukci mají tyto
traktory s celorámovou koncepcí maximální přípustnou celkovou
hmotnost 10,45 tun, což v této třídě představuje bezkonkurenční
užitečnou nosnost až 4,7 tun.

6140M a 6145M mají spolehlivý a známý 4,5litrový motor John Deere PowerTech PSS. Největší 3 modely jsou osazeny šestiválcovými
motory PVS o objemu 6,8 litru. Traktory 6090M až 6140M jsou nově
vybaveny inteligentním řízením výkonu (IPM), který navyšuje výkon
o 20k při práci s PTO a v dopravě. Díky tomu dosahuje čtyřválcový
model 6410M působivého maximálního výkonu až 166 koní.

TICHÁ KABINA

TŘI PŘEVODOVKY

Všechny tyto nové traktory řady 6M mají moderně navrženou kabinu, která je výrazně světlejší, ale také se 70 dB (A) velmi tichá.
Ovládání všech základních provozních funkcí je umístěno na pravém bočním panelu, který byl zcela přepracován. Modely vybavené
převodovkou CommandQuad mohou být vybaveny loketní opěrkou Compact CommandArm.

POHODLÍ

Zvolit si můžete až čtyři mechanické nebo nově i elektronické vnější hydraulické okruhy. Tlačítka na elektrohydraulickém
joysticku jsou plně nastavitelná. Elektrohydraulický, stejně tak
jako mechanický joystick, disponují tlačítkem pro změnu směru
jízdy. Komfort řidiče dále zvyšuje mechanické odpružení kabiny
a osvědčená přední odpružená náprava TLS (Triple Link Suspension). Pro dokonalé osvětlení při noční práci je volitelně k dispozici 360° LED osvětlení.

MAXIMÁLNÍ VÝKON AŽ 166 KONÍ

Čtyři modely s kompaktním rozvorem jsou poháněny novým 4,5litrovým motorem John Deere PowerTech EWL. Modely 6130M,

Pro novou řadu 6M jsou aktuálně nabízeny tři různé převodovky.
PowrQuad a AutoQuad jsou skupinové převodovky s čtyřstupňovým násobičem a mechanicky řazenými skupinami, zatímco
CommandQuad Plus nabízí plně automatické řazení bez použití
spojky. Díky funkci EcoShift je maximální rychlosti 40 km/h dosaženo při snížených otáčkách motoru 1 590/min. Funkce AutoClutch dovoluje obsluze pohodlné zastavení a znovu rozjetí se jednoduše pomocí brzdového pedálu.

VŽDY PŘIPOJEN

Nejnovější řešení AMS a FarmSight zahrnuje telematiku JDLink,
kterou lze dodat přímo z výroby s pětiletým předplatným zdarma.
Všechny traktory mohou být vybaveny přijímačem StarFire 6000
a displejem 4240 nebo 4640 GreenStar4. V závislosti na požadované úrovni přesnosti při použití automatického řízení AutoTrac
jsou k dispozici signály SF1 a SF3 nebo nejvyšší přesnost RTK. Novou řadu traktorů 6M značky John Deere lze objednávat u prodejců od konce října 2019 v edicích Select, Select+ a Premium,
tak aby splňovaly rozdílné požadavky zákazníků na požadovanou
úroveň vybavení. ■
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DRUHÁ SEZÓNA,
OPĚT HLEDÁME LIMIT

1

V roce 2018 jsme se stali majiteli nové axiální mlátičky John Deere S770i, tenkrát první v České
republice. Myslím, že právě ona otevírala dveře jejím mladším sestrám. Co je ovšem zajímavější je její
žací lišta. Mlátička má za sebou dvě sezony s lištou 9,15 metrů, tedy přesněji s modelem 630X.
Autor: Marek Sikora, Farma Sikora

K

dyž jsme v roce 2017 usoudili, že naši starou mlátičku John
Deere Z2064 HM obměníme za něco novějšího, možností bylo
mnoho. Naše požadavky byly vcelku jednoduché, něco zánovního se svahovým vyrovnáváním, pohonem všech kol, s větším záběrem a výkonem, ideálně s větší přepravní rychlostí a samozřejmě to
musí být John Deere. Rozhodování podstatně zjednodušila návštěva
předvádění nové řady S700 v Třebusicích, kde v nás mlátička zanechala hodně pozitivní dojem. Tenkrát se rozhodlo o modelu S770i
s devíti litrovým motorem o výkonu 455 koní a lištou 630X.
V prvním roce provozu panovala určitá „nervozita”, jak bude nový
kombajn pracovat a jak bude lištu 9,15 m zvládat. Přeci jenom
taková kombinace v České republice do té doby neexistovala. Ale
již od samého začátku, kdy jsme začali sklízet na jižním Slovensku, bylo jasné, že je to správná volba. Nakonec jsme první sezónu
zvládni na jedničku, akorát v poměrně rychlé a suché sezóně 2018
jsme nenašli její limit. Zpracovali jsme celkem 980 hektarů, z toho
200 ha zrnové kukuřice.

DRUHÁ SEZÓNA

Do letošní sezóny jsme vstupovali již relativně klidní s vidinou
toho, co nás čeká. Začátkem července jsme se přesunuli opět na
jižní Slovensko. Zhruba 300 km přesun zvládneme, díky převodov-

20

STROM 1/2020

ce ProDrive a rychlosti 40 km/h během jedné noci. Po úvodních
zkouškách vlhkosti a hledání suchého porostu, jsme se naplno
pustili do sklizně. Sklízela se ozimá řepka s výnosem 4 t/ha a vlhkostí 8 %, zde mlátička dokázala pracovat s výkonem 4 ha/hod,
průměrná spotřeba 17 l/ha. Následovala ozimá pšenice, letos se
pohybovaly v rozmezí 5 – 9 t/ha, zde jsme pracovali s výkonem
4 – 5 ha/hod. se spotřebou 12 – 15 l/ha.

ZAKOUSLI JSME SE I DO OSTROPESTŘCE

Třešničkou na dortu letošních žní byla sklizeň ostropestřce mariánského. Prvně se jednalo pouze o zkoušku, nakonec byl agronom
z práce naší mlátičky tak nadšený, že jsme celou výměru (200 ha)
ostropestřce sklízeli sami. Spokojenost byla jak s čistotou, tak
hlavně s nízkou mírou poškozených zrn. Zde jsme dosahovali hodinového výkonu 5,5 – 6 ha, průměrná spotřeba na celou výměru
ostropestřce byla 8 l/ha!

ŽACÍ LIŠTA ŘADY 600X

Velké plus taky shledávám v liště řady 600X s variabilní dnem, dokážeme se díky ní rychle přizpůsobit i těm nejzáludnějším podmínkám sklizně. Pokud zaprší často se hledá, co sekat. Změnu plodiny
zvládneme během ranní údržby nebo přímo na poli do 20 minut.

2

3

4

5
1 John Deere S770i při sklizni pšenice ozimé

Navíc boční děliče jsou upevněné přímo na valu, tudíž vždy připravené, kdyby jich bylo náhodou potřeba. Další výhoda této lišty
spočívá v posunutí kosy dopředu v případě vyššího porostu, který
následně krásně padá pod průběžný šnekový dopravník. Tím se
zlepšuje tok materiálu do mlátičky. Letos jsme zažili i takový den
kdy ráno se začala kosit řepka ozimá, v poledne jsme se přesunuli
do jarního ječmene a navečer se ještě začala sklízet ozimá pšenice.

2 Mlátička při sklizni kukuřice na zrno
3 Ukázka práce mlátičky při sklizni ostropeřsce
4 Ukázka řádku slámy
5 Marek Sikora s bratrem Jakubem při přebírání zlatého klíče
ve Zweibückenu

HARVESTSMART VŽDY A VŠUDE

Prakticky ve 100 % času sklizně, využíváme systém HarvestSmart,
jsou to takové druhé oči kombajnéra. V první sezoně jsme nastavili limit zatížení rotorů podle výpočtu mlátičky, která se automaticky zkalibruje. Loňské suché žně to bylo v pohodě. Letos nastaly situace, kdy porost s pěkným výnosem, velkým množstvím
slámy (odspodu zelená), která se drtila, popřípadě ráno s rosou
dokázali motor potrápit. V těchto případech jsme upravili nastavení systému HarvestSmart na větší zatížení rotoru, a tím zlepšili
práci mlátičky. Osobně si stále myslím, že lišta 9,15 m na „malé”
eSko patří, takových situací za sezonu nastane velmi málo.

ROZDRCENÁ SLÁMA Z AXIÁLU? ALE KDEPAK!

Často se setkáváme s názorem, že sláma z axiálu je příliš rozdrcená
a nedá se sbírat. Pravdou je, že sláma z axiálu vypadá trošku jinak.
Řádky jsou menší, sláma je více hutná, ale že by ji bylo znatelně
méně, než u vytřasadel se říci nedá. Najdou se i zákazníci, kteří
přímo takovou to slámu vyžadují, protože se pak lépe stele ve stájích a sláma má lepší sací vlastnosti. Hodně taky záleží, jaká sláma
a v jakém množství do mlátičky vstupuje, těžko z řídkého a nízkého
porostu čekat hodně slámy.

V KUKUŘICI JE DOMA

Na přelomu září a října jsme začali sklízet kukuřici na zrno s šesti
řádkovým adaptérem Kemper CornStar 206. Jednalo se o metodu
CCM při vlhkostech okolo 35 % a výnosech v rozmezí 10 – 14 t/ha.
Zde jsme se opět ujistili v dobře zvolenou koncepci výmlatu. Oproti
starší mlátičce s hybridním systémem mlácení, je u S770i jednodušší
a rychlejší změna nastavení pro sklízení kukuřice. Rozdíl je i v mlácení, kdy mlátička pracuje klidně bez větších vibrací, což především
oceníme my, coby obsluha v kabině. Při sklizni kukuřice jsme limitováni výkonem adaptéru, mlátička pracuje s vytížením motoru kolem
60 %. Teoretická výkonost je 3 ha/ hod, při spotřebě 18 l/ha.

ZÁVĚREM

S prací S770i jsme maximálně spokojení, vysoký výkon, kvalita
sklizně, nízká spotřeba, a hlavně komfort jsou naprosto úžasné! Zakládáme si na kvalitních sklizňových službách, a sklízecí
mlátička John Deere S770i splňuje naše požadavky. Do budoucna chceme více využívat potenciál mlátičky, protože stále
má rezervy! ■
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NOVÉ LISY V451M
PŘIPRAVENY NA VYSOKÝ VÝKON
V RŮZNÝCH PLODINÁCH

+

V YSOCE UNIVER Z ÁLNÍ KOMOR A
A V K L Á DAC Í Ú S T R O J Í

+

V Y S O K Á H U S T O TA B A L Í K U

+

V Y S O C E O D O L N É K O M P O N E N T Y (P R S T Y V K L Á DAC Í H O
R O T O R U Z H A R D OX U ® *, O T Ě R U O D O L N É P L E C H Y A
N A D D I M E N Z OVA N Á L O Ž I S K A )

1

37 SEKUND

VYSOKOKAPACITNÍ ROTOR

Kombinované lisy využívají velmi známý lis
John Deere řady V4x1R (inovovaná řada 900)
se sběračem o šířce 220 cm a řezací rotor MaxiCut™ s 13 nebo 25 noži pro správnou volbu
délky řezu v závislosti na preferenci obsluhy.
Vysokokapacitní vkládací rotor je vybaven
známými sdružovacími šneky na jedné hřídeli s velkým průměrem, která zajišťuje plynulý a konzistentní tok všech typů materiálů
– od lehké slámy po těžkou píci do lisovací
MaxD. komory. Výsledkem je rovnoměrná
velikost a bezkonkurenční hustota balíků
pro lepší skladování a manipulaci.

Prémiový rotor s vysoce odolnými
komponenty: Roto Flow HC
Premium

SLADĚNÁ KOMBINACE

Díky systému FAST, tedy lehkým zadním
dveřím a pohyblivým bočním panelům
komory, mohou být balíky uvolněny do
přepravního stolu ovíječky za méně než
5 sekund. Samotná ovíječka je unikátní
konstrukce vyvinutá přímo ve výrobním
závodě lisů John Deere v Arc les Gray.

HARDOX®* je obchodní značkou skupiny firem SSAB

Novinkou v nabídce lisů na kulaté balíky John Deere pro rok 2020
jsou kombinované lisy na kulaté balíky C451R a C461R. Jedná se
o první kombinovaný lis, který byl kompletně vyvinut společností
John Deere. Vyniká vysokou lisovací kapacitou, rychlostí, výkonem
a všestranností k uspokojení zákazníků, kteří sklízí širokou škálu
pícnin. Autor: Filip Nikl
Důraz se kladl především na dimenzování parametrů tak, aby odpovídaly výkonu
lisů řady R a stroj tedy mohl pracovat jako
sladěné soustrojí. Za vše hovoří rychlost
otáčení ovíjecích ramen, která dosahuje
až 40 otáček za minutu. Díky tomu mohou být balíky vyhozeny z lisovací komory,
zabaleny a vyloženy na zem během pouhých 37 sekund! To je i přes vysokou hltnost lisů řady R dostatečně krátký čas na
to, než bude v lisovací komoře vytvořen
další balík.
Kombinovaný lis C451R dokáže produkovat balíky o rozměrech 121 x 160 cm, model C461R produkuje balíky o velikosti až
121 x 185 cm.

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Díky využití rozhraní ISOBUS a možnosti instalace velkých monitorů GreenStar
může obsluha pohodlně z kabiny provádět řadu funkcí, včetně aktivace a deaktivace nožů, ovládání výklopného dna,

nastavení velikosti a hustoty balíků a sledování celkového výkonu lisu. Je možné
si také nastavit, kolik vrstev sítě a folie je
požadováno. Samozřejmostí je automatika chodu celého lisu, kdy obsluha může
pokračovat v lisování, zatímco předchozí
balík je balen do folie. Následně může vybrat, kam se má balík uložit, nebo si zvolit
jednu ze dvou možností automatického
vykládání.
K dispozici je zadní kamera a kompletní
LED pracovní osvětlení, které obsluze pomáhá monitorovat funkce balení a vykládky a zlepšují viditelnost při lisování za zhoršených světelných podmínek.
Za zmínku stojí i unikátní hydraulicky výklopný zásobník rolí balicí folie, který opět
nemalou měrou přispívá k pohodlí a snížení námahy obsluhy při práci.
Kombinované lisy na kulaté balíky C451R
a C461R jsou již plně k dispozici zákazníků
a se začátkem sezony 2020 si je můžete
prohlédnout na českých polích. ■
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1

4
1 Válce Dura Line XCut
2 Válce s pilovým zoubkem Dura Line
3 Zrnový procesor XStream

TECHNOLOGIE PRO
ZPRACOVÁNÍ ZRNA
V loňském roce rozšířila společnost John Deere nabídku zrnových procesorů pro
samochodné řezačky řady 8000 a 9000. Nové zrnové procesory XStream byly vyvinuty
za účelem uspokojit nejnáročnější požadavky zákazníků na intenzivní narušení kukuřičného
zrna spolu s vysokou výkonností při šetrné spotřebě paliva. Nové portfolio zrnových
procesorů bylo vyzkoušeno a certifikováno externími institucemi, mezi které patří německá
DLG a Zemědělská komora v Nordrhein-Westfalenu a Schleswig-Holsteinu. Všechny zmíněné
instituce potvrdily obrovský potenciál systémem CSPS (Corn Silage Processing Score),
vysokou účinnost a mimořádnou produktivitu těchto nových zrnových procesorů. Aktuálně
jsou pro samochodné řezačky v nabídce zrnové procesory Premium a XStream. V tomto
článku se dočtete, jaký je mezi nimi rozdíl. Autor: Tisková zpráva
ZRNOVÝ PROCESOR PREMIUM

Zrnové procesory Premium nabízí díky rozdílu rychlostí jednotlivých válců 32 % nebo 40 % vysoce intenzivní zpracování zrna.
Účinnost a výkonnost těchto válců je potvrzena certifikátem DLG
(6891). Pro delší životnost a více zpracovaných tun materiálu jsou
dostupné i ve verzi Dura Line

24

STROM 1/2020

ZRNOVÝ PROCESOR XSTREAM

Nové robustní řešení, zrnové procesory XStream, byly vyvinuty ve
spolupráci s americkou společností Scherer, odborníkem na zpracování zrna. Tyto zrnové procesory jsou navrženy pro vysoce výkonné sklízecí řezačky od modelu 8300 až po model 9900 o výkonu 970 koní. Rozdíl v obvodové rychlosti jednotlivých válců je 50 %,

4 Zrnový procesor Premium

3

díky tomu zajišťují extrémní zpracování při jakékoliv délce řezanky,
(ověřeno certifikátem DLG 6891). Jedinečné vlastnosti, například
ztrátové mazání olejem, vestavěné sledování teploty ložisek nebo
ultrapevné mechanické seřízení mezery, zajišťují maximální provozuschopnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Silnější plášť
a větší napětí na pružinách přispívají k lepším výsledkům zpracování i při provozu s větší mezerou mezi jednotlivými válci zrnových
procesorů. Válce jsou vyráběny v provedení Dura Line.

VOLBA TOHO SPRÁVNÉHO

Všechny zrnové procesory společnosti John Deere lze používat
při délce řezanky od 3 do 26 mm. Možnosti intenzity zpracování
kukuřičného zrna však rostou s výkonem motoru a délkou řezanky. To znamená, že zrnový procesor Premium lze využít jak
u řezaček se jmenovitým výkonem až 900 koní, tak i u strojů od
340 koní. Zrnovým procesorem XStream je vhodné vybavit řezačky, které sklízí především s větší délkou řezu (>17 mm), aby
byly zajištěny nejlepší výsledky zpracování CSPS (Corn Silage Processing Score).
Zrnový procesor XStream je k dispozici s pilovým zoubkem s válci
Dura Line nebo Dura Line XCut. Obě konstrukce v provedených
zkouškách prokázaly vynikající výsledky zpracování od velmi krátké
až po velmi dlouhou řezanku. Procesor XStream v provedení XCut
byl vyvinut především pro větší délky řezu, ale dokáže velmi dobře
zpracovat i na krátko řezanou siláž. Zkoušky v terénu ukázaly, že
konstrukce válce s pilovým zoubkem má výhody v prodloužené životnosti. ■

MODELY A DOSTUPNOST ZRNOVÝCH PROCESORŮ
8x00 8100–8200
8300–8600
9x00 9600
9700
9800
9900

PREMIUM

XSTREAM

ü
ü
ü
ü
ü
–

–
ü
ü
ü
ü
ü

Všechny zrnové procesory společnosti
John Deere lze používat při délce
řezanky od 3 do 26 mm. Možnosti
intenzity zpracování kukuřičného
zrna však rostou s výkonem motoru
a délkou řezanky.
STROM 1/2020
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LEHCÍ A ZÁBAVNÍ PARŤÁCI
POSTŘIKOVAČE - DEMO TOUR
POJĎME SE POTKAT ŽIVĚ
U VÁS NA POLI
Vážený farmáři,
pokud se chcete sami přesvědčit, že naše stroje jsou pro vaši farmu to
nejlepší, máte jedinečnou příležitost právě nyní.
Nechte si u Vás předvést nejmodernější technologie kopírování ramen
TerrainControl Pro či TerrainCommand Pro, nebo unikátní velmi rychlý
postřikový systém PowrSpray.
Naše technologie ExactApply posouvá přesnost a kvalitu postřiku do
jiné dimenze ochrany rostlin a vy to můžete zažít na vlastní kůži.

P Ř E DVÁDĚC Í P O S T Ř IKOVAČE PŘ ÍMO
PR O VÁ S
M74 0 i/24 v s oupravě 6130 R s
C ommandP ro
Koncentrovaná výkonnost
R414 0 i/24 s E xac t A pply
Nová definice ochrany rostlin
R4 0 4 0 i/24 m P owr Spray
Jednoduše nejlepší
R4 050 i/36 m K arbon
Váš mistr postřiku pro maximální výkonnost

O možnost předvedení je velký zájem, zaregistrujte se proto prosím u
svého prodejce John Deere a vstupte s námi do světa Zemědělství 4.0.
Těším se na blízká setkání,
Marek Fikejs

Usednete za volant, přesunete řadicí páku plynulé převodovky
do polohy pro jízdu vpřed, odjistíte ruční brzdu a sešlápnutím
plynu můžete vyrazit. Na tom, zda je před vámi cesta nebo
zrovna není, případně prudký kopec, rovinka či klesání, až
tak nezáleží. Ani na povrchu, užitková vozidla John Deere
Gator zvládnou projet vším, hliněnou cestou i po trávě na
louce, blátem a loužemi, štěrkem, pískem, oranicí… Dokonce
i sněhem, neboť jejich kola lze vyměnit za pásy. Autor: Pavel Pánek

G

atory jsou tu od toho, aby skýtaly
velký praktický přínos v atraktivním
zábavném balení. Zejména ty terénní
XUV s nezávislým zavěšením, odpružením
a pohonem všech čtyř kol. Dobrou průchodnost si ovšem připisují i dostupnější čtyřkolky
pracovní řady TS a turfové TX s odpruženou
zadní nápravou a pohonem zadních kol. Jejich motor i s celou hnací soupravou je totiž
uložen pod korbou, aby patřičně zatížil poháněná zadní kola, i při jízdě bez nákladu.
Totéž platí pro šestikolku řady TH s pohonem obou zadních náprav, který jí mimochodem propůjčuje skvělou prostupnost,
i když jsou v rámu napevno (nezávisle jsou
odpružena pouze přední kola). Právě díky
tomuto uspořádání uveze model TH nejvíc
ze všech Gatorů – přesně 726 kg.

PO POLI VE ŽLUTÉM KLOBOUKU

Gatory John Deere tu ovšem nejsou jen od
převážení nákladu. Vedle řidiče se může
usadit spolujezdec a v uspořádání S4 další dva pasažéři na zadní sedačky. Poberou
tedy to samé, co běžná terénní vozidla či
pickupy, přitom stojí méně, mají výrazně
nižší spotřebu a navíc jsou podstatně lehčí. To je zvýhodňuje zejména při jízdách
po polích, pastvinách a po jiných nezpevněných površích, na kterých po sobě nechcete zanechávat nevratně porušenou
zeminu.
Například při mapování pozemků – stačí
jednoduše přehodit žlutý klobouk přijímače satelitního signálu z traktoru či sklízecí mlátičky na Gator, s nímž objedete vše
rychleji a s mělčími stopami.

1 Užitková vozidla John Deere Gator
využijete na tisíce různých způsobů.
2 Například s přijímačem satelitního
signálu StarFire snadno, levně
a bez velkých stop za sebou zmapujete své pozemky.

NAFTA, BENZÍN I ELEKTRO

Sortiment je vskutku široký, nejen mezi
modely vhodnějšími pro práce v obcích, na
sportovních areálech včetně fotbalových
a golfových hřišť, či těmi, které si spíš libují v těžkém terénu. Vybírat můžete i mezi
motory, vzduchem či vodou chlazenými
zážehovými jedno- a dvouválci, případně
sáhnout po vodou chlazeném vznětovém
tříválci. V nabídce nechybí ani Gator TE
s elektrickým motorem, využívaný zejména
sportovními oddíly, městy, zoologickými
zahradami a všemi dalšími podniky, které
se chtějí vyvarovat hluku a spalin. ■
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NECHTE SE OBDAROVAT
NAKLADAČEM
Je velký rozdíl v tom, zda máte traktor s čelním nakladačem, nebo
bez něj. Zaprvé v rozmanitosti prací, které s ním zvládnete, tedy
ve všestrannosti, a zadruhé v pořizovací ceně. Ten první rozdíl stále
platí, na něm se nic změnit nedá, ale ten druhý už ne. Alespoň
u traktoru John Deere 1026R, neboť k němu nyní dostanete čelní
nakladač John Deere 120R zdarma. Nejen ten, navíc ještě ochranný
rám přední masky a lopatu o záběru 1250 mm. Tedy dárek v celkové
ceně 125 000 Kč včetně DPH. Autor: Pavel Pánek
JEDINEČNÉ PŘIPOJOVÁNÍ

Zmíněný dárek – čelní nakladač John Deere 120R – unese 380 kg, trhací síla odpovídá hmotnosti 825 kg, dosáhne do výšky 1809 mm a v té má dopředný přesah
571 mm. Nejlepší na něm ale je, jak snadno
se dá připojit a odložit. Za to vděčí jedinečnému připojovacímu systému Quik-Park.
Stejně jednoduše a rychle se ale připojuje
a odkládá žací ústrojí AutoConnect se záběrem 137 nebo 153 cm. S traktorem John
Deere 1026R zkrátka nikdy nevozíte žádné
nezbytné nářadí, až bude zapotřebí, tak jej
uchopíte stejně pohotově, jako ruce lopatu.

SKVĚLÝ UŽ V ZÁKLADU

Srdcem traktoru John Deere 1026R je
úsporný, atmosférický, vodou chlazený
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vznětový tříválec s objemem 1,1 litru a výkonem 18,5 kW (25 koní), který plní emisní
normu Tier 4 a zatím se u toho ještě pořád
obejde bez filtru pevných částic a diesel-oxidačního filtru.
Převodový poměr mění plynulá automatická hydrostatická převodovka Hydro se
dvěma rozsahy (max. 14,6 km/h) a tempomatem. Standardní pohon všech čtyř kol
je vybaven uzávěrkou diferenciálu zadní
nápravy. Do základní výbavy patří zadní
tříbodový závěs, zadní a střední vývodový
hřídel a dva vnější hydraulické okruhy (třetí
lze objednat na přání).
Kompaktní John Deere 1026R měří na délku 2,85 metru, na šířku pouhých 1,2 metru
a dokáže se otočit na poloměru 2,25 metru. S těmito parametry a hmotností 700 kg

1

ZA VOLANTEM NEBO
BEZPRACNĚ?

2

Akční cena na vybrané modely a k tomu navíc záruka prodloužená
na tři roky. To už opravdu stojí za zamyšlení nad pořízením jednoho
ze zahradních traktorů John Deere řady X100. Autor: Pavel Pánek
1 Čelní nakladač John Deere 120R
s nosností 380 kg a výškovým
dosahem přes 1,8 metru podstatně rozšíří objem zvládnutelných prací.
2 K volitelným prvkům výbavy patří
vyhřívaná kabina či přední závěs.
A žací ústrojí AutoConnect se
připojuje stejně snadno, jako
nakladač – ani nemusíte opustit
svoji sedačku.
(s ochranným rámem), respektive 850 kg
(s kabinou) jde o malý a velmi obratný stroj.
K traktoru John Deere 1026R si můžete
pořídit navíc i vyhřívanou kabinu a široký
sortiment rozličného nářadí. Pokud chcete, aby mezi ně zdarma patřil i čelní nakladač John Deere 120R, musíte si traktor
objednat tak, aby vám byl i s nakladačem
předán do 15. října 2020. Při jeho nákupu
navíc můžete využít výhodného financování „JD Finance“. ■

TŘI V AKCI

Tou hlavní výhodou je, že ceny jsou snížené
právě u těch nejlepších traktorů, jaké v řadě
X100 najdete. Tedy u modelu X166R se středovým výhozem, žacím ústrojím o záběru
107 cm, sběrným košem na 300 litrů a výkonem motoru 13 kW (17,4 koně). Místo původních 127 900 Kč za něj nyní dáte 112 900 Kč
včetně DPH, tedy o 15 tisíc méně.
Pokud vystačíte se záběrem žacího ústrojí
92 cm, dostanete se v rámci cenového zvýhodnění dokonce pod sto tisíc – John Deere
X146R stojí přesně 98 900 Kč včetně DPH,
což oproti běžné cenovce 110 900 Kč znamená dvanáctitisícovou slevu.
A do třetice tu je ještě nejsilnější zahradní
traktor řady X100 – John Deere X166 s výkonem 13,4 kW (plných 18 koní) a záběrem
žacího ústrojí 1,22 metru, jež lze snadno
přeměnit z bočního výhozu na mulčování.
Při nákupu ušetříte 13 tisíc korun, protože
původní cena 127 900 Kč byla pro letošek
snížena na 114 900 Kč.
Kromě uvedených akčních traktorů John
Deere můžete sáhnout i po dostupnějších

jednoválcových modelech X106 a X126
s bočním výhozem a záběrem 107 cm, případně po vstupním modelu X116R se středovým výhozem, záběrem 92 cm a košem
na 300 litrů.
U všech uvedených traktorů byla záruka
prodloužena na tři roky nebo na 120 motohodin, podle toho, co nadejde dříve.
Podmínkou je ovšem domácí, soukromé
používání. Popisované traktory vám ale
určitě vydrží sloužit mnohem déle, protože
jsou postaveny na odolném rámu a všechny jejich součásti včetně robustních náprav
i pohonů jsou prověřeny léty bohatých
zkušeností.

ROBOTICKÁ I KLASICKÉ SEKAČKY

Je pochopitelné, že ne každému se ale
chce z velkého traktoru kvůli trávníku
ještě přesedat na zahradní. Nemusíte, zatímco jste na poli, může za vás posekat
zahradu robotická sekačka Tango E5 II.
Vedle ní v našem sortimentu najdete přes
dvacet ručně vedených sekaček. Některé
jsou vhodnější pro sečení se sběrem, jiné

1 Jedním z akčních modelů je
John Deere X166R se středovým
výhozem, záběrem žacího ústrojí
107 cm a sběrným košem na
300 litrů v základní výbavě.
2 Robotická sekačka Tango E5 II
poseče trávník místo vás a dokáže
se vyšplhat do svahu se sklonem
až 36 procent.

pro mulčování. Kromě pohonu zážehovými motory nabízíme také elektrický – čtyři
bateriové sekačky, včetně dvou novinek se
záběrem 43 a 47 cm a dvěma bateriemi –
zatímco s jednou sečete, druhá se dobije,
takže se s nimi dá jet bez prodlevy.
Ať už si zvolíte jakýkoliv způsob péče
o trávník s technikou John Deere, můžete
si být jisti, že bude spokojen. On totiž miluje zelenou. ■

STROM 1/2020

29

ZE SVĚTA STROM

TETRIS CHALLENGE
I my jsme se připojili k celosvětové výzvě
#tetrischallenge s naším předváděcím eSkem.
Podívejte se, co vše bylo
součástí výbavy předváděcí mlátičky John Deere S770i. ■
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STROJE JOHN DEERE A KRAMER
V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ
Galashow světového parkuru Global
Champions Prague Playoffs se na podzim loňského roku opět vrátila do pražské
O2 areny. Závěr celoročních sérií Global
Champions League a Longines Global
Champions Tour se v Praze uskutečnil
na konci listopadu. Povrch pro špičkové
jezdce a koně musí být za každé situace
perfektní. Jeho přípravu měly letos na
starost stroje John Deere a Kramer. Podařilo se nám tak navázat na spolupráci
z roku 2018 při přípravách vrcholné akce
světového parkuru, která sklidila ohlas po
celém světě. ■

ZE SVĚTA JOHN DEERE

6 TRAKTORŮ DO CHMELNIC
Takto bylo začátkem letošního roku na
středisku v Lounech připraveno hned
šest traktorů John Deere pro nové majitele, přední pěstitele chmele na Lounsku a Rakovnicku. Jedná o klasické traktory řady 5M a 5R upravené pro práci
ve chmelnicích. Může se zdát, že pro práci
ve chmelnicích bude dostačující některý
ze sadařských speciálů. Nicméně vzhledem k velkému množství těžších tahových
prací není důležitý jen výkon motoru, ale
i celková robustnost a hmotnost traktoru.
Z tohoto důvodu zde převažují upravené
univerzální traktory, v tomto případě modely 5090M, 5100R a 5125R. Zároveň lze
tyto traktory využít i pro klasickou polařinu nebo dokonce i dopravu. ■

NOVÝ GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI DEERE &
COMPANY
Představenstvo společnosti Deere & Company zvolilo Johna C.
Maye za člena správní rady, a to
s platností od 29. srpna. Dále ho
zvolilo na pozici generálního ředitele s platností od 4. listopadu
2019. May působil jako prezident
a jako provozní ředitel společnosti Deere od dubna 2019. ■

NOVÁ ÉRA V PRECIZNÍM
ZEMĚDĚLSTVÍ

JEDNA ZLATÁ A TŘI STŘÍBRNÉ
MEDAILE

Až doposud mohli zemědělci a poskytovatelé služeb v zemědělství se
smíšeným strojovým parkem svá data
zaznamenávat, zpracovávat a dokumentovat pouze s využitím příslušného
vybavení a webových portálů jednotlivých výrobců. V rámci nového systému DataConnect společnosti CLAAS,
365FarmNet a John Deere poprvé
vytvořily přímé, na výrobci nezávislé,
cloudové řešení. Podobně jako u systému ISOBUS si mohou nyní zákazníci
vyměňovat svá data prostřednictvím
společného rozhraní a mohou také
ovládat a sledovat celý svůj strojový
park na svém oblíbeném portálu. Systém DataConnect umožňuje výměnu
všech důležitých údajů o strojích, včetně současné a historické polohy stroje,
hladiny paliva v nádrži, aktuálního pracovního stavu a rychlosti. ■

Společnost John Deere získala jednu
zlatou medaili a tři stříbrné medaile
od poroty DLG na veletrhu Agritechnica 2019. Díky těmto nejnovějším
oceněním Komise pro inovace uznává trvalé úsilí společnosti John Deere
vyvíjet pokročilá technologická řešení
a její spolupráci s partnerskými společnostmi. Uplynulého ročníku soutěže o ceny se v daném odvětví zúčastnilo více než 290 inovací. Jedinou
zlatou medailí soutěže byl oceněna
převodovka eAutoPowr a inteligentní
systém e8WD. Stříbrné medaile získala společnost John Deere za prediktivní regulaci plnění sklízecí mlátičky,
inteligentní řízení pojezdu traktoru
s lisem na velké hranaté balíky a za
řešení pro zvýšení účinnosti pohonů
velkých sklízecích mlátiček. ■
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