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Osvědčené značky i nové zastoupení
V prostorách jednoho ze svých prodejních a servisních středisek ve Velkém Meziříčí uspořádala firma P & L v polovině května tradiční dny otevřených
dveří. Dvoudenní akce byla tentokrát zaměřena více na prezentaci komunální techniky, i když zemědělská mechanizace nemohla také chybět. Novinek
se letos prezentovalo více než dost a oslavy 25 let od založení firmy tak měly velice důstojný ráz.
Roman Paleček
Firma P & L, dovozce a prodejce zemědělské, lesní a komunální techniky, byla založena na
sklonku roku 1990 a postupem
času se značně rozrostla. Momentálně zaměstnává 130 lidí
a provozuje síť svých středisek
především na Moravě, ale i ve
Slovenské republice. „Prodejní
a servisní středisko ve Velkém
Meziříčí má za sebou osm let
provozu a dny otevřených dveří
zde pořádáme již posedmé. Zabýváme se prodejem zemědělské
a komunální techniky a v areálu
střediska se nachází též centrální
sklad náhradních dílů, který momentálně zahrnuje více než
100 000 skladových položek. Je to
nutné stejně jako kvalitní servisní
zázemí, vždyť společnost P & L
za dobu svojí existence prodala
více než 10 000 strojů a sortiment
se stále vyvíjí včetně techniky
vlastní výroby. Kromě prodeje
a servisu poskytujeme našim zákazníkům i další služby, jsme
schopni poradit s optimálními
způsoby financování i dotacemi,“
řekl úvodem vedoucí provozovny

systémem ovládání a mechanickým reverzem. Od letošního
roku rozšířily nabídku společnosti P & L kloubové nakladače
Multione.
 Další představenou novinkou byl překopávač kompostu
Eurobagging NP 2,0, který pracoval v agregaci s traktorem
Kioti RX 7320.
modelu DK4510) a několik malotraktorů CS2610 a CK2810
s různým nářadím používaným
především při údržbě zeleně
a dalších komunálních ploch
v letním i zimním období. Novinkou v sortimentu značky
Kioti je žací traktor WD1260 se
středovým tunelem a sběrem
posečené hmoty do vysokovýklopného koše.
V nabídce strojů vhodných pro
komunální nasazení nefigurují
ovšem pouze produkty značky
Kioti. Od letošního roku rozšířily nabídku kloubové nakladače
Multione a v sortimentu komunálních strojů nadále zůstávají
například mulčovače m.e.a.a.t.,
příkopová ramena Marolin, žací stroje Zappator, štěpkovače

Žací traktor Kioti WD1260 pracuje se středovým tunelem
a vysokovýklopným košem. Pohonnou jednotkou je motor
Shibaura o výkonu 26 koní
Foto Roman Paleček

ve Velkém Meziříčí Ing. Jindřich
Doležal.

Výstavní ploše dominovaly
traktory
Prezentaci komunální techniky vévodily jihokorejské traktory Kioti, které se představily
téměř v kompletních výrobních řadách univerzálních strojů i malotraktorů. Nechyběl
nejvýkonnější model PX9020
Power Shuttle o výkonu 90 koní
ani zástupci modelových řad
NX, LX, DK (včetně nového

"

 Klíčové informace

 Novinkou mezi traktory Kioti je model DK 4510 s vylepšeným

Schliessing či technika pro údržbu chodníků Tuchel.
V agregaci s traktorem Kioti
LX500L se představila vyvážečka Country 470. Tato souprava
s maximálním zatížením 3000 kg
a dosahem ruky 4,7 m je vhodná
pro nasazení při probírkách
i těžbě. Klanice mohou být nahrazeny korbou a kleště hydraulické ruky lopatou, zařízení je
pak vhodné i pro přepravu sypkých materiálů. V nabídce jsou
i modely s maximálním zatížením 1,5 a 5 tun.

Pro profesionální sečení
Nový žací stroj Kioti WD 1260 je
osazen stejným typem motoru
Shibaura jako malotraktor Kioti
CS2610. Jde o tříválcový dieselový motor s výkonem 26 koní, sekačka tak získává dispozice i pro
práci v náročném terénu. Posečená hmota putuje do sběrného
koše středovým tunelem o rozměrech 45 x 45 cm opatřeným
čisticí klapkou fungující v celé
délce tunelu. Klapku ovládá obsluha pohodlně pákou umístěnou
vedle sedačky. Stroj tak snadno
zvládá i sečení vlhké trávy. Směr
pojezdu mění obsluha dvěma pedály. Sekačka má prodloužený
rám a pohybuje se na velkých
a širokých kolech. Na přání je

Výstavní ploše věnované komunální technice vévodily ve Velkém Meziříčí traktory Kioti
Foto Roman Paleček

lostí pojezdu vpřed i vzad. Řada
traktorů DK se vyrábí s motory
o výkonu 45, 50 (čtyřválcové)
a 55 koní (tříválcový motor se
systémem common rail). Traktor s malým poloměrem otáčení
je vybaven tříbodovým závěsem
a vývodovým hřídelem s otáčkami 540 ot/min.

Letos nová akvizice
v sortimentu
Kloubové nakladače Multione
z produkce italské firmy CSF S.r.l.

Traktor Kioti DK4510N s vylepšeným systémem ovládání
a mechanickým reverzem
Foto Roman Paleček

možné doplnit uzávěrku diferenciálu, vnější hydraulické okruhy
a čelní závěs. V nabídce je dlouho
očekávaný stroj od letošní sezóny.

Model nejen do sadů
Novinkou mezi traktory Kioti
je model DK 4510 s vylepšeným
systémem ovládání a mechanickým reverzem. Doménou úzkého traktoru, který je možné
opatřit kabinou, je práce v sadech, k dispozici jsou i plazivé
rychlosti. Mechanická převodovka umožňuje řazení 16 rych-

Vyvážečka Country 470 v agregaci s traktorem Kioti LX500L

nejsou na tuzemském trhu zcela
neznámé. Od letošního jara je jejich generálním dovozcem do
České republiky právě společnost P & L. Italská rodinná firma
byla založena v roce 1969 a původně se zabývala výrobou zemědělské mechanizace.
Ke specializaci na výrobu multifunkčních nakladačů začala firma
směřovat od roku 1998, v roce
1999 spatřily světlo světa první
nakladače Multione S Series a od
tohoto data se objevují novinky či
inovace ve výrobním programu

prakticky každým rokem. Těmi
posledními jsou nakladače Multione SL700 Series a Mille. Za zlomový by se dal označit rok 2011,
kdy se na trhu objevily nakladače
Qtrak 1200 Series a 1500 Series,
které nejsou na rozdíl od ostatních řešeny jako kloubové.
Nakladače Multione zaujmou
především svoji variabilitou, jsou
možné agregace se 170 různými
typy příslušenství. Jde o bezpečné stroje s vynikající manévrovatelností, kompaktními rozměry

Od letošního roku je společnost P & L generálním dovozcem
multifunkčních nakladačů Multione do České republiky
Foto Roman Paleček

a nízkou hmotností vyrobené ze
špičkových komponentů. Navíc
zaujmou líbivým moderním designem.

Praktické ukázky
technologické linky
Setkání ve Velkém Meziříčí nebylo jen výstavou a společenskou
akcí s bohatým občerstvením. Zájemci si mohli vystavené stroje také vyzkoušet a připravena byla
ukázka technologické kompostovací linky. Ta byla složena z kompaktního štěpkovače Laski LS

Překopávač kompostu Eurobagging v agregaci s traktorem Kioti RX7320
Foto Roman Paleček

100/27 s vlastním pohonem, variantou byl drtič Laski KDO 90/13.
Novinkou je překopávač kompostu Eurobagging NP 2,0, který pracoval v agregaci s traktorem Kioti
RX 7320. Posledním strojem technologické linky je Eurobagging
CM 1,5 určený pro plnění zakládky do vaků. „Plněním silážních vaků se zabýváme dlouhodobě
a kromě vyřešení přístupu vzduchu jde v případě kompostování ve
vacích prakticky o shodnou technologii. Výhodou kompostování
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ve vacích je, že není třeba řešit
zpevňování pracovních ploch
a kompostovací proces je velice
rychlý. Jeden cyklus trvá zhruba
šest až osm týdnů,“ představil moderní technologii jednatel společnosti Eurobagging Ing. Petr Jurek.
Překopávače kompostu vyrábí
firma Eurobagging ve dvou variantách buď jako hydraulicky, nebo mechanicky sklopné. Stroje
pracují v šířce hromady od 180
do 240 cm.
Plnič vaků Eurobaggingt CM 1,5
určený pro menší kompostárny
pracuje jako tažený za traktorem.
Pro svoji činnost nepotřebuje žádný vedlejší zdroj, má svůj vlastní
dieselový motor. K obsluze stroje
postačí jedna osoba, která spouští
pracovní cyklus pomocí dálkového ovladače, takže zvládne i více
funkcí najednou. Stroj lze ovládat
například z kabiny čelního nakladače, který nakládá materiál do
pracovního prostoru stroje. Stroj je
vybaven hydraulickým brzděním
nápravy pro správné natlačení materiálu do vaku. Do prostoru vaku
se konstrukcí stroje vpouští perforovaná hadice, která později zajišťuje přísun vzduchu do vaku, ten je
na rozdíl od silážování pro kom
postovací proces nezbytný.

