téma: regenerace a údržba zeleně

Mladá šelma v zeleném revíru
Letošní novinkou na trhu s technikou pro údržbu zelených ploch je žací traktor se sběrem Kioti WD 1260. Není
pochyb o tom, že bude konkurenci ve své třídě pořádně zatápět. Důvod? Jeho srdcem je třeba výkonný dieselový
motor Shibaura (26 k). To však není zdaleka všechno.
Co teprve svaly a trávicí ústrojí s ohromným apetitem… Výkonná hydraulika
a značný rozměr středového výhozového tunelu s čisticí klapkou po celé jeho
délce nejenže zamezují ucpání tunelu,
ale zaručují také bezproblémové sečení
i vlhké a mokré trávy a její ukládání do
zásobníku. Připočteme-li k tomu snadný přístup ke všem klíčovým agregátům a příjemný design, máme před očima nového a platného člena „kojotí“
smečky, který – ač mlád – velmi rychle
zaujal místo v sortimentní mezeře jihokorejské firmy.

Pro každodenní nasazení
„Na neustálém zdokonalování techniky Kioti pracují konstruktéři již více
než 65 let. Díky tomu se traktory této
značky vyznačují vysokou spolehlivostí, nízkou spotřebou, snadnou obsluhou a příznivou cenou. V kategorii do
35 koní nabízí Kioti malotraktory především pro zahradníky a menší rodinné farmy, stroje do 60 koní se uplatní zejména ve službách měst a obcí,
technika o výkonu kolem stovky koní
pak pracuje především v zeměděl-

ství. Podle rozlohy udržované plochy
a konkrétních požadavků uživatelů se
sadařství, vinařství i komunální oblast
těmito třemi kategoriemi prolínají.
Nový jednoúčelový žací traktor WD
1260 rozšířil sortiment techniky pro
subjekty, jež se zabývají údržbou zeleně,“ informoval nás Ing. Jaroslav
Šimon, vedoucí oddělení komunální
techniky společnosti P & L, s. r. o., která je výhradním dovozcem techniky
Kioti do České republiky a na Slovensko a pokračoval:
„Sekačka WD 1260 je vyrobená ve
stylu a linii subkompaktního traktoru CS2610 a byla vyvinuta a vyrobena
na základě požadavků zákazníků na
výkonný žací stroj se sběrem, který bude současně jednoduchý pro
obsluhu. Určena je pro každodenní
používání ve městech, obcích, u technických služeb, pro údržbu travnatých sportovišť a vlastně všechny
firmy zabývající se údržbou zeleně.
Ocení ho jak profesionální, tak občasní uživatelé. Není žádným tajemstvím, že WD 1260 vyrábí Wisconsin
Prostějov.“

Travní traktor Kioti WD 1260 si samozřejmě vyzkoušel starosta
obce Věžky Bc. Aleš Bosák, uprostřed zastupitel obce Ing. Roman
Jelínek, Ph.D, vlevo prodejce firmy P & L Ing. Petr Slavík

Od nového stroje si ve Věžkách
slibují především vysokou
kvalitu a produktivitu práce

Dominantou centra Věžek je renezanční kostel svaté Alžběty, vysvěcený v roce 1904. Také v jeho okolí
je nutná řádná péče o zeleň
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Kladem je výškový zdvih
zásobníku až do 191 centimetrů

www.komunalweb.cz
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Slušný výkon i komfort
Stroj WD 1260 je vybaven dieselovým
tříválcem Shibaura o obsahu 1131 cm3
a výkonu 26 k. Stejný agregát najdeme u traktoru CS2610. Do palivové
nádrže se vejde 20 l nafty. Profesionální převodovka je hydrostatická,
směr jízdy se ovládá dvěma samostatnými pedály. Čerpadlo konstruktéři
umístili vně rámu, a tak se lépe chladí. Právě díky výkonné hydraulice je
možné používat velký a nízko umístěný odhozový tunel, čímž je zajištěna
značná hltnost a dobrá průchodnost.
Maximální rychlost při jízdě vpřed činí
13, vzad 6 km/h. Rotační dvounožové
hydraulicky zvedané žací ústrojí s časováním má šířku záběru 122 cm a pohání ho kevlarový ozubený řemen. Kryt
je vyroben z 2,5 mm silného ocelového
plechu. V „kritických“ místech nalezneme navíc speciální výztuhy, aby nedocházelo k poškození krytu. Výšku seče
lze nastavit v rozmezí 20 – 120 mm. Čistý střih zaručuje 80mm překrytí nožů.
Celým tunelem probíhá čisticí klapka. Rychloupínací zásobník na posekanou hmotu je vybaven lapači prachu a je možné si vybrat buď verzi
s výklopem na zem (objem koše 640
l), nebo až do výšky 191 cm (600 l).
Stroj je bezmála tři metry dlouhý, vysoký
1,28 m (s vyklápěním na zem) nebo
1,68 m (výklop do výšky), hmotnost činí
750 či 830 kg. Poloměr otáčení je 1,47 m.
Obsluha ocení možnost otevření kapoty až do úhlu 90 stupňů, což usnadňuje čištění, údržbu a pravidelné
servisní prohlídky. Konstruktéři WD
1260 nezapomněli ani na jednoduché
ovládání a vysoký komfort obsluhy.
Na palubní desce najdeme ergono-

Kapotu lze otevřít dokořán, což usnadňuje údržbu
stroje
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micky uspořádané kontrolky zásadních funkcí jako například signalizaci
zapnutého žacího ústrojí, žhavení,
dobíjení, teploty chladicí kapaliny,
zatažené ruční brzdy, počítadlo motohodin… Ve standardní výbavě je
pohodlná sedačka s odklápěcímí područkami a vysokým opěradlem.

Starý stroj už nestačil
Za prvním prodaným žacím traktorem
Kioti WD 1260 jsme se vydali do obce
Věžky na Kroměřížsku.
„Máme zhruba 410 obyvatel a katastrální výměru 643 hektarů. Pravidelně
sekáme se sběrem 8 ha zelených ploch,
především zámecký park o rozloze
2,3 ha. Pořádáme tady třikrát ročně populární jarní, letní a podzimní zahrádkářské prodejní hobby výstavy Zahrada,
jejichž význam daleko přesahuje hranice
okresu. Každé z nich se účastní zhruba
30 000 návštěvníků. Uvědomili jsme si,
že prostředí musí pěkně vypadat a na
údržbu zeleně v parku a vlastně celé
obce starý žací traktor s vyklápěním na
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Na palubní desce se nacházejí
přehledně
uspořádané kontrolky základn
ích funkcí

V základní výbavě je pohodlná
sedačka s područkami
a vysokým opěradlem

zem nestačí. Se strojem Kioti WD 1260
jsme se poprvé seznámili na letošním
jarním Dnu malých obcí v Prostějově.
I když jsme se zprvu poohlíželi po klasickém traktoru o výkonu kolem 70 koní,
domluvili jsme se po zhodnocení priorit nakonec na praktickém vyzkoušení
sekačky WD v podmínkách naší obce,
protože nás tlačila víc pata v údržbě
zeleně. Zaujal nás vysoký výkon stroje,
poměrně nízké provozní náklady se
spotřebou zhruba dvou litrů nafty na
jednu motohodinu, kdy obsah nádrže
vystačí pohodlně na celou směnu, dobrý
sběr i vlhké a mokré trávy, výškový výsyp
koše do kontejneru a v součtu značná
produktivita práce. Pokud jsme dřív posekali zámecký park za dva tři dny, dnes
jsme s ním hotovi za půlden. Obsluhu
tak můžeme využít pro jiné činnosti ve
prospěch obce. Zatím jsme na WD natočili 70 motohodin a nezaznamenali jsme
jedinou závadu. Trávu zpracováváme
v místní kompostárně,“ sdělil nám starosta obce Věžky Bc. Aleš Bosák.
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Rozměrný výhozový tunel pro
bezproblémový transport trávy
do koše je vybaven po celé délce
čisticí klapkou

„Kromě premiérově prodané sekačky
WD 1260 mají obce v regionu značný
zájem o malotraktory Kioti řady CK 22,
28 a 35 s výkony 22, 28 a 35 k. Výhodou této techniky je především hydrostatický pohon a malá průjezdní šířka,
což je přínosné například při údržbě
chodníků. Oblíbené agregace jsou
s radlicí, popřípadě kartáčem, sypačem,
mulčovačem, žacím ústrojím se sběrem,
příkopovým ramenem nebo hákovým
nosičem kontejnerů,“ doplnil na závěr
Ing. Petr Slavík, prodejce z kroměřížského střediska společnosti P & L.
Jan Kroupa
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