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Terra Trac určenf pro sk|ízecí m|átičky značky
C|aas. Jedná Se o podvozek s gumov1imi pásy

a nov17m hydropneumatickym odpruŽením. Pod.
vozek zvyšuje stabilitu stroje pri práci na svahu
i pri prepravních rych|ostech do 40 km/h, zlep-
šuje pohyb v má|o Únosném terénu a sniŽuje
negativní hmotnostní pěchování p dy. Mimo
to, zabezpečuje i lepší kopírováníterénu a tírn

zkvalitnuje práci Žacích lišt s širším záběrem.
Tolik tedy k ocenění Z|aI,f k|as 201 1. Na v1istavě
by|a opět prezentovaná ce!á škála traktorovyich
značek z ce|ého světa, a jejich v robky mnoha
vy7konovy7ch i rozměrov ch variant. Mezi světo.
vfmi značkami nemoh| chybět ani náš Zetor, ten
vystavova| čtyri exponáty v nově otevĚeném pa.
vilonu ,,T,.. Mode|ově to byla Proxima 1 10 Plus.
Proxima 1 10 Power a nejvy7konnější Forterra
1 35. Tuto trojici pak doplĎoval Zetor Proxima 80
v méně prezentovaném provede ní, bez kabiny
ridiče' Že o|akování dopravního prostiedku strí.
b rnou a z|atou metal ízou nen í v1i|učno u zá|eži.
tostí predevším osobních automobi|ťt, dokazo.
va| na svfch produktech v1irobce traktorťr Valtra.
konkrétně na typu A93 HiTech a N142 Direct.
Také ma|é kolové traktory se predvádě|y ve ve|.
kém mnoŽství provedení, variant a značek. Mezi
ty pocháze1ící z pro nás exotickyich končin patril
i korejskf stroj Íirmy LS (Leading So|ution) Trac.

etošní rok neby| vy7jimkou, a 38. ročník této
vystavy probíhal pod mottem ,,Budouc.
nost českého zemědě|stvía českého ven.

kova,.. Slavnostního zaha1ovacího aktu se 25.8.
zučastni|y takové osobnosti jako: prezident Čes-
ké repubIiky prof . Vác|av Klaus (pravideInf učast.
ník), ministr zemědě|ství |ng. lvan Fuksa a Mons.
Thlic. Dominik Jaros|av Duka oP. Václav Klaus
pak také slavnostně otevťel nově vybudovany7
pavi|on ,,T,,, ktery byl dokončen v letošním čer.
venci. Pavi|on je situovan17 severně od pavilonu
Z, se kteryim tvorí propojen1i celek, slouŽící k ví.
ceÚče|ovému vyuŽití. U severní brány navazuje
těsně na objekt vrátnic e a Uzavírací brány vstup-
ního prostoru. Na začátkuv1istavy se také kaŽdo-
ročně vyhlašují nej|epší vystavené exponáty
v soutěŽi o ocen ění Z|aty klas.

Nás zajímá kategorie ,,mechanlzace,,, kde by|
Z|aty k|as 2011 udělen ko|ovému traktoru Deu.
tz.Fahr Agrotron TTV 420. Jedním z dťrvodťr

ocenění je konstrukce motoru, umoŽliujÍcí sto-
procentně pouŽívat biopaliva. Další Z|aty klas
obdrŽel zase ko|ov traktor, tentokrát Case lH
Puma 160 CVX EP. Prioritním podnětem k udě.
|ení ceny je opět hnací jednotka, která dispo.
nuje nízkym emisním zatížením za pomoci
technologie SCR, tedy pouŽitím AdBlue. Tretí
Zlat,f klas získal zajímavy pásovy7 podvozek
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Mezi prívěsy zauja|a společnost Vezeko z Vel.
kého Meziríčí, která má ve svém vfrobním pro.

gramu neuvěĚite|né mnoŽství prívěsŮr r zn17ch

variant a provedení, většinou menších rozměr .

Jsou určeny pro běŽné nasazení (valníkové,

sk|opné, skĚínové), nebo se jedná o speciály
na prepravu náradí, kontejnerťr, lodí, motokár,

motocyklťr (i zavrené mode|y), osobních au.

tomobi|ťr a|e také prívěsy pro hasiče, prodejní

stánky, pĚepravníky zvíYat, koníatd. atd. Jedním
z predváděn1ich v1irobkťr by| prepravník koní
Vezeko Sirius 20 long. Z hlediska prezentace
prívěsov57ch prodejen pak na v stavě nechybě|y

ani produkty firmy Future Tech . PÍanze|t 9242
S.|ine + LK 4267 je označení prívěsu pro odvoz
dĚeva, vybaveného hydrau|ickou rukou s nos.

tor. Vystavenf typ J27 HST má max. povolenou

celkovou hmotnost 1608 kg a pohon zajišťuje

motor Mitsubishi o v1ikonu 19,9 kW. Exponát by|

vybaven nadstandardní kabinou ridiče.

Vyjma sk|ízecí m|átičky Claas s pásovfm pod.

vozkem, byl k vidění da|ší stroj této kategorie

značky Massey Ferguson, model MF 7245 Acti.
va. Stroj pouŽív áŽací lišty s šírkou záběru 4,2 aŽ

7,6m a je príkladem da|ší oblasti aktivit značky
|veco, neboť jeho hnací jednotkou je šestiválec
lveco NEF s vyikonem 179 kW. Jinyi sk|ízecístroj
nes| název PÓttinger Jumbo 1 0010 L Combi|ine,
ovšem tady se jednalo o speciální prívěs na trí.
nápravovém podvozku určenf ke sběru aYezání
p ícn in.

ností 1000 kg a dosahem 6700 mm. Jedna zno.
vinek prívěsové techniky nese označení Mega
330, presněji Ěečeno jde o trínápravovf nosič
nástaveb, kter1i má první a tretí nápravu ridite|.

nou, první nápravu |ze také zvedat. Na Živite|ce

nes| zmíněny podvozek jednostranně sk|opnou

korbu s objemem 30,5 m3, ten lze pomocí ná.

stavk (200 mm) zvyišit o dalších 3,5 m3 na max'

34 m3. Prívěs má povo|enou celkovou hmotnost

27 000kg a pojme 21 820 kg uŽitečné hmotnosti.

Závěrem snad jiŽ jenom informace o mnoŽství
vystavovate|ťr naZŽ2O11, těch bylo 632, coŽ je

čís|o pouze o málo niŽší neŽv roce 2010.
JAN NEUMANN A
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BIESEL L.SAPS
Paramo, as' nabízí novou iadu L-SAPS o|ejú pro motory nákladních vozidel spltlující emisní

|imity Euto lV a Ewo V vybavené Óasticov mi Íi|try kata|ytich'Ím systémem rlpravy {fukovfch
pIynu (sCE) nebo EGH. o|eje svrfmi vynikajícími antioxidačními, detergentnědisperzními

a protikoromími V|astnostmi zaruěuií optimá|ní rnj'kon a čistotu motoru. UmožĚují prodloužení

lntervatťr r4frněny *|cie a pťispívaií k rispoťe paliva.
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