Téma: Regenerace a údržba zelených ploch

Traktůrek zkrášluje prostředí dětem
O novince loňského roku, travním traktoru se sběrem Kioti WD 1260, jsme psali bezprostředně po uvedení na
trh. Pro další zkušenosti jsme se vypravili do dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře. Termín návštěvy byl
sváteční: 20. července 2016 totiž uplynul přesně jeden rok od předání stroje.
Nová Ves se nalézá pět kilometrů od
Chotěboře na úpatí Železných hor
v Kraji Vysočina. Kapacita domova je 32 dětí a studující mládeže ve
věkovém rozmezí od tří do 26 let.
Obyvatelé žijí v zámku postaveném
začátkem 18. století, který obklopuje
park o rozloze sedmi hektarů. A jsme
u jádra věci.

Pro pěkný vzhled
„Doposud jsme udržovali zeleň v celém areálu výhradně s pomocí starších
jednoosých lištových žacích strojů MF
od jičínského Agrostroje. Chováme
totiž deset ovcí a jehňata, pro něž sušíme seno. Většina jatečných kusů je
určena pro vlastní spotřebu, prodej
jiným zájemcům pomáhá pokrývat

náklady na chov,“ řekl nám Václav
Krulík, který má v domově na starosti
techniku a pokračoval:
„Protože nedávno prošel revitalizací
park, musí také pěkně vypadat zeleň.
Ovce jako živé sekačky nemůžeme
pustit všude. Pro ně je určeno seno
z první seče, na ty další jsme se rozhodli zakoupit žací traktor. Vyhlásili
jsme výběrové řízení a na základě
nejvýhodnější cenové nabídky zvítězil
stroj Kioti WD 1260. Máme spočítané,

že se stará o 4,5 hektaru travnatých
ploch. Loni absolvoval jednu seč a dostal zabrat hlavně při sběru listí, jehož
je zde všude dost.“

Stručně o stroji
Traktůrek WD 1260 je výkonný a současně jednoduchý pro obsluhu. Určen je
pro každodenní používání ve městech,
obcích, u technických služeb, při údržbě
travnatých sportovišť a pro všechny subjekty, které mají zeleň na starosti.

Čištění a údržbu usnadňuje možnost
otevření kapoty až do úhlu 90°

WD 1260 měl premiéru na loňských Dnech zahradní
a komunální techniky v Havlíčkově Brodě

Travní traktor Kioti WD 1260 pomáhá v dětském domově v Nové Vsi při údržbě zeleně a sběru listí. Za volantem Václav Krulík
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Obsluha je velmi jednoduchá a pojezd se
ovládá dvěma pedály

Rozměrný výhozový tunel pro bezproblémový
transport trávy do koše je vybaven po celé
délce čisticí klapkou

Tepe v něm dieselový tříválec Shibaura o výkonu 26 k.
Maximální rychlost při jízdě vpřed dosahuje 13, vzad
6 km/h. Převodovka je hydrostatická, směr jízdy se
ovládá dvěma samostatnými pedály. Hydraulické čerpadlo se nalézá vně rámu, čímž se lépe chladí. Díky výkonné hydraulice lze používat velký a nízko umístěný
odhozový tunel s čisticí klapkou.
Dvounožové hydraulicky zvedané žací ústrojí má šířku
záběru 122 cm a pohání ho kevlarový ozubený řemen.
Kryt je z 2,5 mm silného ocelového plechu s výztuhami. Výšku seče lze nastavit v rozmezí 20 až 120 mm.
Čistý střih zaručuje 80mm překrytí nožů. Vysokozdvižný zásobník na 600 l s vyklápěním do výše až 191 cm je
vybaven lapači prachu.
Možnost otevření kapoty až do úhlu 90° usnadňuje čistění a údržbu. Konstruktéři pamatovali na
jednoduché ovládání a vysoký komfort obsluhy. Na
palubní desce najdeme ergonomicky uspořádané
kontrolky základních funkcí. Ve standardní výba-

vě je pohodlná sedačka s odklápěcímí područkami
a vysokým opěradlem.

Bohatá nabídka techniky
Dodavatelská firma P & L, s. r. o., prodává zemědělskou, lesní a komunální techniku a poskytuje i další
služby, například poradenství a samozřejmě poprodejní péči. Jednou z jejích aktivit je prodej traktorů Kioti
ve výkonovém rozmezí od 22 do 90 k, žací techniky
stejné značky a užitkových – pracovních vozidel Kioti
Mechron.
„Jen tady na vysočině máme dnes přes šedesát spokojených zákazníků. Nejvíc se prodávají traktory CK
2810 o výkonu 28 koní, o něž mají zájem především
obce v podobě zimního či letního setu. Výhodou této
techniky je především hydrostatický pohon a malá
průjezdní šířka, což je přínosné například při údržbě
chodníků. Oblíbené agregace jsou s radlicí, kartáčem,
sypačem, mulčovačem, žacím ústrojím se sběrem, příkopovým ramenem nebo hákovým nosičem kontejnerů,“ konkretizuje obchodní zástupce firmy P & L
Lubomír Strach.

Obstál bez výhrad
„Po roce provozu jsme s prací žacího traktoru WD
1260 spokojeni. Proti benzínovým strojům podobného zaměření je zřetelná výrazná úspora paliva. Pořizovací hodnota našeho stroje je sice vyšší, ale provozem
se náklady brzy srovnají. Kromě vysoké produktivity
a kvalitní práce si ceníme také intuitivního ovládání
s ergonomicky umístěnými prvky. Vyzdvihl bych samostatné umístění pedálů pro jízdu vpřed a vzad, což
považuji za šikovnější než kolébkové řešení. Jednou se
nám ucpal naftový filtr. To ale mohlo být způsobeno
nevhodným palivem, jehož kvalitu si už bedlivě hlídáme,“ přidal zkušenosti z praxe Václav Krulík a navázal:
„Než jsme si zmapovali například výskyt kořenů, dostávaly dost zabrat nože. To ovšem považujeme za
běžnou provozní záležitost. Vlastními silami jsme si
zhotovili adaptér pro připojení hadice na výplach žacího ústrojí. Zatím jsme natočili asi osmdesát motohodin. Letos plánujeme ještě dvě seče a určitě přidáme
pořádnou porci práce při sběru listí.“
Jan Kroupa
Foto autor a archiv/P & L

Po levé ruce obsluhy najdeme ovládání výšky
sečení, čelního PTO a vysypávání koše
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