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SEZNAMTE SE:
NOVÁ KIA STONIC
Malé SUV se sebejistým designem

Traktor T6.180 na bioplyn

Brno Revival mezi pavilony

Ostravská pekárna vsadila na Iveco Daily

› úvodník

Vážení přátelé,

soutěžte
s námi!
VYHRAJTE JEDINEČNÝ
USB KIA FLASH DISK!
Stylový Kia USB flash disk je vyroben na způsob Rubikovy kostky.
Zaručeně vzbudí vždy pozornost :) Taková je cena pro tři vylosované,
kteří správně zodpoví naše tři soutěžní otázky. Stačí, když budete
pozorně číst náš časopis, neboť v něm najdete všechny odpovědi. Poté
navštivte webové stránky http://www.agrotec.cz/a-magazin-anketa,
vyplňte požadované kontaktní údaje a uveďte správné odpovědi.
Napište nám i hodnocení našeho magazínu a připojte svůj názor.
Soutěž končí 11. listopadu 2017.

1/ Kterou značku auta
využívá při rozvozech
pečiva Pekárna Hruška?
a/ Iveco Daily
b/ Ford Transit
c/ Iveco Eurocargo

2/ Jak se jmenuje nový
obor, který se na ISŠA
Brno bude otevírat
v příštím školním roce?
a/ autotronik
b/ mechanik / diagnostik stavební
a zemědělské techniky
c/ opravář nákladních vozidel

3/ Kterou věc ze zimní
výbavy byste neměli
nechávat v autě?
a/ smetáček na sníh
b/ zimní řetězy
c/ rozmrazovač zámků

Výherci z minulého čísla jsou: Ivan Novotný, Bohumír Šproc, David Šimeček
Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup

agrotec group

agrotec a. s.

léto je za námi a věřím, že jste si
v něm našli čas na odpočinek i zá
žitky. My jsme samozřejmě také
trošku relaxovali, ale především jsme
se zapojili do akcí, na nichž jsme
spojili příjemné s užitečným – totiž
šíření dobrého jména naší skupiny
AGROTEC se zábavou. Na začát
ku léta jsme nechyběli na závodech
Brno Revival, kde jsme prezentovali
naše vozy Kia a Fiat a také jsme
díky našemu promotrucku mohli
návštěvníkům zprostředkovat jízdy
v přímém přenosu. Účastnili jsme
se Mikulovského pivobraní, kde jsme
kromě výstavy nových vozů nabídli
návštěvníkům k otestování zeměděl
skou techniku, a o pár týdnů později
jsme figurovali také na klasickém
vinobraní. Na Barum Czech rally Zlín
hájil opět naše barvy generální ředitel
společnosti AGROTEC Martin Rada
a postarali jsme se i o jednu pre
miéru – představení závodního vozu
Abarth 124 Rally, jemuž se budeme
věnovat do detailu v příštím vydání
našeho magazínu. Tentokrát jsme
však zůstali více věrní již zmiňované
zemědělské technice a zaměřili se na
traktor T6.180 upravený pro bioplyn.
Na své si však přijdou i milovníci
malých SUV, neboť si vám dovolujeme
nabídnout hodnocení světové novinky
z Amsterodamu, jež nabízí spojení
agilního jízdního chování a spor
tovních vlastností – vozu Kia Stonic
s atraktivním designem. Máme pro
vás tip, pokud patříte k rodičům dítek
školou povinných a přemýšlíte zrovna
o výběru střední školy. Zúčastnili
jsme se totiž oslav 60. výročí Integro
vané střední školy automobilní Brno
a díky dlouhodobé spolupráci víme,
že má co nabídnout. Dokonce se nám
do příštího školního roku 2018/19
podařilo prosadit nový obor mecha
nik / diagnostik stavební a zemědělské
techniky. V rozhovorech vás seznámí
me s Pekárnou Hruška, která zásobí
čerstvým pečivem severní Moravu,

a se sympatickou prodejkyní ojetých
nákladních vozů Radmilou Svobodo
vou. Ta má na jednání se zákazníky
jednoduchý recept – úsměv.
Přejeme hezké počtení
a pohodový podzim.

Martin Novák
Marketingový ředitel
společnosti AGROTEC

a MAGAZíN | PODZIM 2017 | 3

› obsah

› kaleidoskop

PODZIM 2017

Podporujeme nadějné talenty
jako je Radek Juška
Představujeme
Kia Stonic
strana 12

Kde jsme
pomohli
Na ISŠA Brno
vznikl nový obor
strana 18

pohled
zákazníka

do detailu

Pekárna Hruška
strana 10

Traktor T6.180 Methane Power
úspěšně testován v ČR
strana 21

Pohledem ženy

fotoreportáž

Rozhovor s Radmilou
Svobodovou
strana 24

Na Autosalonu byl velký
zájem o bagr v akci
strana 15

úvodník						3
kaleidoskop
Podporujeme nadějné talenty,
Závodní vůz Abarth, Mikulovské pivobraní			

5

reportáž
Brno Revival byl ve znamení rychlých aut a motorek		

8

Křížem krážem
Nemáte to k nám daleko					20

vsaďte se
Jak být připraven na bezpečnou zimní jízdu		

magazín

26

Magazín pro příznivce společnosti Agrotec

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01, Hustopeče | +420 519 402 111 | info@agrotec.cz | www.agrotec.cz
Neprodejné. Produkce, design, realizace / MAFRA, a. s.

a MAGAZíN | PODZIM 2017 | 4

Letošní rok je pro atleta Radka Jušku
ve znamení úspěchů jak na domácím,
tak zahraničním poli. Jeho zatím
posledním, navíc zlatým úlovkem je
1. místo na Univerziádě v Tchaj-pei.
Čtyřiadvacetiletý český skokan do
dálky se v minulých měsících svým
skokem 829 cm zařadil na 4. místo
letošních světových tabulek a 1. místo

v rámci Evropy. Překonal tím 29 let
starý rekord Milana Mikuláše o 4 cm
a zlepšil si svůj osobní rekord o 14 cm.
V Tchaj-pei přitom svůj výkon ještě
o 2 cm zlepšil, a stal se tak držitelem
českého národního rekordu ve skoku
dalekém (831 cm).
Radkovi jsme zapůjčili vůz Škoda
Octavia Combi, který ho vždy doveze

tam, kam potřebuje. Radku, gratu
lujeme! Díky spolupráci společnosti
AGROTEC a Radka Jušky se můžete
podívat na fotky přímo z místa činu. ‹‹

Naleznete je na

www.agrotecauto.cz/aktuality
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› kaleidoskop

› kaleidoskop

Na české rallyové scéně se poprvé
objevil závodní vůz Abarth

In vino veritas, in pivo také
Pro některé možná název, jehož kombinace slov „Mikulovské pivobraní“ nedává smysl.
Pro jiné již 8. ročník tradiční akce spojené nejen s ochutnávkou piv z pivovarů napříč
republikou, ale i koncerty populárních rockových kapel. Letos se akce účastnilo
úctyhodných 6 tisíc návštěvníků a skupina AGROTEC u toho nemohla chybět.
V rámci doprovodného programu
jsme přímo v mikulovském amfiteá
tru vytvořili stavebně-dopravní zónu,
kde si mohli návštěvníci pivobra

Českou premiéru měl na letošní
Barum Czech rally Zlín v závěru
srpna nový závodní vůz proslulé
značky Abarth. Po deseti letech ho
za Alfu Romeo vymění hustopečská
stáj společnosti AGROTEC v čele
s jezdcem Martinem Radou. Vůz
Abarth 124 Rally, který vznikl ve
spojení s Fiatem, sází na retrodesign
a úspěchy ze sedmdesátých let, má
šestnáctiventilový čtyřválec 1,8 litru
z Alfy Romeo a jeho výkon se blíží
300 koňským silám. Radu tak vůz ka
tapultuje do skupiny RG-T a 4. třídy.
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„Se značkou Abarth jsme začali
komunikovat v lednu, když představil
homologovanou 124. V autě jsem
poprvé seděl v dubnu nebo květnu
a v červnu, když jsem mohl absolvovat
ostrou jízdu na testovací dráze, jsem
se rozhodl, že tento vůz přivezeme do
České republiky,“ uvedl Rada, který
dosud jezdil ve třídě 8 a v této katego
rii také získal tituly mistrů ČR v rally
a dvakrát vyhrál Rallye Monte Carlo.
„Posouváme se do kategorie áč
kových aut a je to pro nás velká
výzva,“ dodal. Nyní čekají závodní

vůz Abarth 124 Rally testovací jízdy
a v polovině října první start na
Rally Vsetín.
Samotný vůz debutoval letos na
Rallye Monte Carlo, kde ho řídil
Francois Delecour. Dosud značku
Abarth využívaly převážně italské
týmy. V českém rallysportu jde o no
vinku a vůbec první závodní vůz této
značky, který bude hájit české barvy.
Čeští fanoušci měli příležitost si nový
závodní vůz prohlédnout právě na
„Barumce“, kde byl poprvé slavnostně
představen na veřejnosti. ‹‹

ní techniku nejen prohlédnout,
ale především vyzkoušet. Mladým
účastníkům doslova zářily oči, když
dostali příležitost absolvovat jízdu

v nejnovějších velkých traktorech
Case IH a New Holland. Nejmenší
zase dováděli na nafukovací sklízecí
mlátičce. Cestu ke stavební technice
Case Construction si našli ti nejod
vážnější a za asistence našich kolegů
z AGROTEC a. s. si vyzkoušeli, jaké
to je být mistry svého řemesla v disci
plíně na přesnost.
Kromě aktivní techniky se daly
obdivovat i vystavené užitkové vozy
značek Iveco, Fiat Professional a osob
ní vozy Kia Sportage a Škoda Kodiaq.
Právě vozy Kodiaq a Fullback sklidily
u návštěvníků velkou pozornost.
Přestože nemá pivobraní v Mikulově
takovou tradici jako Mikulovské
vinobraní, našlo si své publikum,
jehož zájem rok od roku roste. ‹‹
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BRNO REVIVAL BYL VE ZNAMENÍ
RYCHLÝCH AUT A MOTOREK

Závodiště brněnského výstaviště zažilo po padesáti letech velkou podívanou
– proháněly se tam totiž historické motocykly, formule a auta. Akce Brno Revival
Mezi Pavilony, která se konala o víkendu 15. a 16. července, nabídla automobilové
veterány a unikáty. Společnost AGROTEC na místě představila své vozy Fiat a Kia
a návštěvníci se také mohli zastavit u stánku a zasoutěžit si ve virtuální realitě.
Areál brněnského výstaviště se o zmi
ňovaném víkendu proměnil v závodní
trať. Naposledy se tak stalo v roce
1967 – přesně před padesáti lety. Brno
Revival jel po původní dráze, které
se slangově podle jejího tvaru říkalo
rohlík. K oslavě výročí organizátoři
představili automobily i motocykly
od předválečných až do poloviny
osmdesátých let. Návštěvníci se mohli
pokochat nejen krásou unikátních zá
vodních aut různých značek, ale také
sledovat krátké závody téměř
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devadesáti historických aut a moto
cyklů. Na startovní čáru se se svou
formulí Drak 1 postavil i legendární
závodník Otto Buchberger. „Když člo
věk do formule sedne, tak zapomene
na všechno kolem,“ prohlásil třiaosm
desátiletý jezdec. Mimo závody na
návštěvníky čekala také výstava sou
časných sportovních a závodních vozů
či motocyklů, umístěná na přilehlých
volných plochách a v pavilonu A.
Silný zvuk motorů, výfuků a rychle se
prohánějící auta, která něco pamatují.

Tak vypadal víkend na brněnském
výstavišti. U zátaras na závodní
dráze čekalo starší i mladší publikum
a všichni přišli kvůli jedinému – ob
divovat krásu rychlých aut veteránů.
K vidění byly starší modely aut od
značek Ferrari nebo Škoda a také další
formulové vozy, např. závodní speciál
Mustang F3 Wartburg a formule
Easter MTX 1-03 z Technického
muzea v Brně.
I když byla sobota deštivá, plány to ne
překazilo, neboť část historických vozů

i současných modelů aut a motorek
„parkovala“ pod střechou v pavilonu
A. Neděle už se, co se týče počasí,
vyvedla a u mantinelů tratě stály
hloučky lidí. Na akci nechyběl ani
AGROTEC. Osobní vozy Kia a užit
kové automobily Fiat z jeho
vozového parku sice na trati nesou
těžily, přesto firma bodovala hned
dvěma lákadly: zaujal AGROTEC
Promotruck a virtuální hra, v níž
se mohli utkat samotní návštěvníci.
AGROTEC Promotruck nešlo pře
hlédnout, jde totiž o obrovský černý
kamion, jenž slouží jako mobilní
podium. Na Promotrucku nechyběla
velká obrazovka, na níž se živě přená
šely závody. Promotruck mohou firmy
využívat pro svou propagaci a kontakt
s veřejností. Tvoří ho kompaktní celek
s možností audio a video záznamu,
přímého přenosu a střihu.
Zatímco se na impozantním velkém
černém Promotrucku promítaly závo
dy z nedaleké trati, u stánku s virtuální
realitou už se vytvářela fronta zájemců,
kteří přišli hrát o jízdu s generálním ře
ditelem AGROTEC Group Martinem
Radou. Mezi soutěžícími nechyběli
malí ani velcí nadšenci. Po nasazení

speciálních velkých brýlí se ocitli
ve virtuální realitě. Úkol se sice zdál
snadný – najít v místnosti tři chybě
jící součástky k automobilu a nasadit
je zpátky – nakonec ho ale někteří
dokončili jen po radách hostesek.
Jeden z vítězů Michael Zaplatil dokázal
virtuální auto spravit za úctyhodných
71 vteřin. Vysloužil si tak jízdu s gene
rálním ředitelem v Alfě Romeo. „Byla

to nevšední jízda, opravdový zážitek.
Určitě bych se chtěl tímto autem projet
alespoň ještě jednou,“ pochvaloval
si výhru Michael. Jako ostatní moto
nadšenci byl s celou akcí Brno Revival
spokojený. „Ze všech modelů jsem byl
uchvácený, akce se velmi vydařila. Ani
jsem nedoufal, že bych v soutěži mohl
vyhrát, ale podařilo se,“ okomentoval
na závěr Zaplatil. ‹‹
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› Pohled zákazníka

Na pečivu z Pekárny Hruška
si severní Morava pochutnává
už devět let
Ostravská Pekárna Hruška už devět let servíruje do domácností na severní Moravě
čerstvé pečivo. Do prodejen je rozváží vozy Iveco Daily, které firma nakoupila
od společnosti AGROTEC. Hladký chod rozvážky a vše, aby se pečivo objevilo
na pultech čerstvé a včas, má na starosti vedoucí dopravy Roman Trajkov.

Kolik pečiva se vejde do jednoho auta
a jak funguje váš vozový park?
Iveco pojme asi 500 přepravek, což čítá
kolem 2 tun pečiva. Vozů máme celkem
třicet a střídá se na nich dvojnásobek
řidičů. Měsíčně s vozy najezdíme 3,5 až
5 tisíc kilometrů.

Kolikrát denně zboží
rozvážíte a kam?
Zavážíme většinou severní Moravu,
konkrétně pokrýváme Olomoucko,
Krnov, Bruntál a Karvinou. Zásobu
jeme 230 vlastních prodejen. Jezdíme
třikrát denně – první rozvoz je v noci,
druhý vyjíždí ráno mezi sedmou
a jedenáctou hodinou a třetí v rozmezí
mezi dvanáctou a druhou odpoledne.
Jen dálkové rozvozové linky jsou na
trase pouze dvakrát, aby to odpovídalo
dennímu výkonu řidiče.
Volba vozů Iveco Daily
nebyla náhodná?
Šlo o přání majitelů pekárny, protože
měli o této značce pozitivní reference.
Iveco má dobrou pověst mezi podnika
teli díky vysokému komfortu
a konektivitě. Vozů využívají i jiné
pekárny, což svědčí o faktu, že se
k naší profesi hodí. Pro rozvoz pečiva
je zkrátka ideální. Zboží v něm netrpí,
protože jeho skříně jsou izotermicky
hermetizované. My nakládáme už
částečně vychlazené zboží a přebytečné
horko a páry se odsávají ven mřížkami
zabudovanými ve skříních. Pečivo tak
dodáme vždy čerstvé a křupavé.
Co můžete říci o spolupráci
se společností AGROTEC?
Věděli jsme, jaké vozy chceme,
a s AGROTEC a. s. jsme se bez problé
mů domluvili. Naše spolupráce je na
dobré úrovni. Očekávali jsme kvalitu
a rychlost, které jsou pro nás denním
chlebem, a to se nám ve spojení
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Jaké auto obvykle řídíte vy?
V práci někdy používám vlastní vozidlo
a mám pak proplacené cestovní příka
zy. Pro odpolední rozvozy máme ještě
k dispozici Peugeot Expert. Když je po
třeba, svezu se i s Ivekem. Většinou ale
řeším věci kolem zásobování a nákupu
materiálů pro údržbu, kdy velký vůz
není až tak potřeba.

se společností AGROTEC potvrdilo.
Jinak také platí: kvalitní řidič – kvalitní
vozidlo. Vždycky záleží, jak se konkrét
ní člověk k automobilu chová.

U běžného pečiva
dnes vedou sojové
a grahamové rohlíky,
stále se dobře prodává
i běžný tukový rohlík
a zvyšuje se zájem
o pečivo cereální.
my nabízíme housku
procorn zrno.

Co vše leží na vašich bedrech?
Řídím rozvoz pečiva a společně
s kolegou dispečerem máme na starosti
vozový park, údržbu vozidel i nástup
řidičů na směny. Musíme např. hlídat,
aby dodržovali čas výjezdů a vše fungo
valo, jak má. K péči o automobily patří
i kontrola hygieny a čistoty, zajištění
pravidelného servisu, oprav, výměna
pneumatik či seřizování předních
náprav. Práce je dost, jen jeden člověk
ji vykonávat nemůže, proto se v pří
padě potřeby navzájem zastupujeme
s dispečerem.
Jak se měnil sortiment Pekárny
Hruška od jejího založení?
Začínali jsme před devíti lety s klasikou
– chlebem a sojovými a grahamovými
rohlíky, abychom doplnili sortiment
ovoce a zeleniny z velkoobchodu

Hruška. Dnes dokážeme napéct vše,
co si trh žádá a zákazník přeje. Na
novou poptávku je třeba reagovat. Dnes
vedle housek a chleba pečeme koláče,
české buchty, knedlíky od sladkých až
po houskové kynuté. Výroba neustále
vymýšlí nové a nové druhy pečiva,
abychom uspokojili naše zákazníky.
Co dnes patří k vaší standardní
nabídce a jaké je momentálně
nejžádanější zboží?
Chléb máme v nabídce venkovský,
ten patří k nejoblíbenějším, pětizrnný
a slunečnicový. Pečivo rozdělujeme na
běžné a jemné. U běžného pečiva dnes
vedou sojové a grahamové rohlíky,
stále se dobře prodává i běžný tukový
rohlík a zvyšuje se zájem o pečivo ce
reální – my nabízíme housku procorn

zrno. U jemného pečiva jde především
o loupáčky, ovocné koláče a koblihy
s náplní. Ze sortimentu vařených
výrobků se standardně těší oblibě
knedlíky houskové, ovocné, brambo
rové. Na zboží máme také vlastní obaly
se svojí etiketou.
Jaké pečivo máte rád vy sám?
Když pracujete v pekárně, už vám

pečivo tak moc nechutná. Dnes si
opravdu vystačím se základními potra
vinami, pokud jde o pečivo – s rohlíky
a chlebem. Nevěřili byste, ale i chleba
se dá přejíst.
Myslíte na práci i ve volném čase?
Když přijdu domů, tak už jsem zase
někde úplně jinde. Mým koníčkem
je moje zahrada. ‹‹
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› představujeme

kia stonic
Letošní rok je ve světě automobilového průmyslu ve znamení malých SUV, konkrétně SUV
kolem délky 4,1 metru. Opel začal prodávat Crossland X, Citroën přispěchal s C3 Aircross,
Renault modernizoval Captur a Seat pracuje na Aroně. Se svou troškou do mlýna přispěli
i Korejci. Krátce po Hyundai Kona měla světovou premiéru v Amsterodamu Kia Stonic.
Menší zástupce třídy SUV sdílí techniku s Riem, kterému se také podobá.

› představujeme

Není totiž tak prostorný a variabilní
jako u některých konkurentů.
Stonic opticky působí jako menší auto
než Venga, ale může jít o pocit, neboť
informace o velikosti Kia zatím nezve
řejnila. Přeměření pouze dokázalo,
že Stonic sdílí 2580 mm rozvor
s Riem, na jehož platformě je posta
ven. Ve srovnání s Hyundaiem Kona
je rozvor Stoniku o 20 mm kratší.
Vypadá to, že s ohledem na rozvor
bude Stonic patřit spíše mezi menší
zástupce B-SUV.

Nejen nafouklé Rio
Z hlediska vnějších tvarů Stonic
používá některé shodné prvky jako
technicky spřízněné Rio (zaslepená
maska chladiče, okolí mlhovek, pro
lisy na bocích), ale zůstává svébytný.
Zajímavým detailem se stává „spoiler“
na střeše u aut s dvoubarevnou karo
serií, jenž vznikl protažením základní
barvy do střechy.
Celek zaslouží pochvalu, neboť práce
se evropskému designérskému centru,
jemuž pomáhalo i korejské centrum

Stejně jako ostatní výrobci vysvětluje
i Kia příchod malého SUV velkým
zájmem zákazníků o tento druh po
honu. Prodeje v daném segmentu na
starém kontinentu raketově rostou, při
čemž Kia předpokládá, že se tento trend
jen tak nezastaví. „Pokud jde o prodej,
malá SUV překonají na evropských
trzích do roku 2020 ta kompaktní.
Více než jedno z deseti prodaných aut
v Evropě bude právě auto kategorie Sto
niku,“ předvídá Michael Cole, výkonný
ředitel evropského zastoupení Kie.
Stonic po boku Vengy
Není divu, že automobilky nabídku ma
lých SUV tak rozšiřují a postupně jimi
nahrazují dosavadní malá MPV. Mohlo
by se zdát, že tímto směrem půjde i Kia,
která vymění Stonic za podobně velkou
Vengu. K tomu však prozatím nedo
jde. Stále se počítá s prodejem Vengy,
produkované na Slovensku v Žilině,
souběžně se Stonikem, jenž se bude
do Evropy dovážet z Koreje. Zástupci
Kie ale zároveň nevylučují, že Venga,
novinka z podzimu 2009, jen „dožije“
a Stonic ji přece časem nahradí. Poté
by se Stonic mohl začít vyrábět právě
v Žilině.
Kia Stonic oficiálně
Hyundai Kona má pohlednějšího sou
rozence Stonic a s dosavadní
Vengou má opravdu málo společného.
Korejský výrobce navíc zdůrazňuje, že
Stonic je malé SUV, a o žádné inspiraci
velkoprostorovými vozy podobně jako
konkurence (třeba Opel Crossland X
a Citroën C3 Aircross) nemluví. Tato
skutečnost je ostatně znatelná už na
maskulinním designu, který má styl,
ale hlavně na interiéru.
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značky, zkrátka povedly. Kia si v po
sledních letech uvědomila, že design
prodává, a hodně na něm zapracova
la. Vnější vzhled se jistě stane jedním
z lákadel Stoniku a Kia jako bonus
přidává i širokou nabídku individualizačních prvků. Korejci u Stoniku
slibují až 20 barevných kombinací ka
roserie – jen různě barevných střech
se objeví v nabídce pět, vedle černé
existuje např. i oranžová varianta.
Na premiéře to slušelo odhalenému
šedému kousku s oranžovou střechou,
ještě větší zájem pak vzbudil model
žlutého vozu s černou střechou.

O Stoniku nelze
prohlásit, že jde jen
o Rio na chůdách.
Má odlišné řešení
„tygřího nosu,“ i jiný
přední nárazník.
Záď zase spíše než Rio
připomíná Sportage
nebo dokonce
Optimu SW.

Přednosti
crossoveru
› poutavý a sebejistý design,
inspirovaný kategorií SUV
› spojení agilního jízdního chování
a sportovních vlastností
› pohon zajišťují lehké motory
o nižším zdvihovém objemu
› kabina má styl, moderní
technologie a nabízí možnosti
úprav na přání
› pevná a lehká karoserie s novými
technologiemi na podporu řízení

Výtečné materiály, průměrný prostor.
Jestliže vnější tvary jsou ve srovnání
s Riem svébytné, uvnitř nelze přehléd
nout shodné prvky. Stonic z malého
hatchbacku převzal palubní desku
včetně pák ruční brzdy a převodovky,
má stejná sedadla a hodně podobné
výplně dveří. Rozhodně však nejde
o minus vozu, neboť i u Ria si kabina
zasloužila pochvalu. Materiály i jejich
zpracování mají výtečnou úroveň,
povrch palubní desky sice pochází
z tvrdého plastu, ale na pohled vypadá
noblesně. Interiér se dá navíc oživit
výrazným dekorem (u vystavených
aut se nabízel oranžový).
Jaké skýtá pohodlí
za volantem i pro
spolujezdce?
Za volantem se skoro ani necítíte jako
v klasickém SUV. Sedadlo řidiče se
dá posunout hodně nízko, jako byste
seděli v hatchbacku, slušný je i rozsah
nastavení sedačky v podélném směru.
Sedáky jsou širší, sedadla však postrá
dají výrazné bočnice. Ve vystavených

a MAGAZíN | PODZIM 2017 | 13

› představujeme

› Fotoreportáž

Na Autosalonu k výročí ISŠA Brno
se těšil velkému zájmu návštěvníků
bagr v akci

vozech byl k vidění volant dole od
zploštělého věnce částečně čalouněný
perforovanou kůží. Držel se pohodlně,
ale dá se očekávat, že se objeví až v lépe
vybavených vozech. Posazení pro spo
lujezdce za řidičem odhalí, že Stonic
je malé SUV. Při výšce 182 centimetrů
se už budete dotýkat koleny sedadla
před sebou. Nad hlavou zůstává místa
dost, ač nejde o nízko umístěný sedák,
na druhou stranu je dlouhý a dobře
podpírá stehna. Dostatek prostoru
máte i v podélném směru. Vystupování
z vozu ztěžuje poměrně vysoký práh.
Zavazadlový prostor
Zavazadelník není z největších,
udávaná hodnota 352 litrů nabízí jen
o málo větší objem než Mazda CX-3,
která v tomto ohledu patří spíše mezi
průměrné zástupce svého segmentu.
Při poměření se soupeři už na tom
ale Stonic není až tak špatně. Pod dvo
jitou podlahou, vyrovnávající schod
po sklopení zadních sedadel, navíc
zůstává ještě prostor pro rezervní kolo.
Kvitujeme také pravidelné tvary, „kap
su“ u levého podběhu nebo praktické
háčky. Jeden má dokonce umístění
přímo na platu, které kryje zavaza
delník. Naopak posuvná zadní lavice
chybí. Víko se však otevírá vysoko, což
urostlí Evropané jistě ocení. Nakládání
zavazadel však ztěžuje poměrně vysoká
nakládací hrana.
Motor
V nabídce bude několik lehkých
maloobjemových benzinových
i naftových motorů s přeplňováním,
vždy ve spojení s manuální pře
vodovkou pro maximální požitek
z jízdy. Zárukou je i nízká spotřeba
paliva. Zájemci mohou volit mezi

V ráj pro pány kluky se v sobotu 9. září proměnil areál Integrované střední školy
automobilní (ISŠA) v Brně. U vchodu stály nablýskané osobní vozy Škoda a Kia,
na blízkém hřišti parkovaly traktory, nákladní auta, kombajn (mlátička a řezačka v jednom)
a asi jako největší atrakce bagr, na němž si každý mohl vyzkoušet, jak ovládat vidlici
a nabrat co nejvíce hlíny. Šedesáté výročí existence se totiž ISŠA rozhodla oslavit
Autosalonem a ukázkou více než třiceti osobních i nákladních vozů, motocyklů
i zemědělské a stavební techniky. Přístupné byly také učebny, odborná pracoviště
studentů i protiatomový kryt u školního hřiště.

lehkým motorem Kia 1,0 litru T-GDI
s přímým vstřikováním paliva (výkon
120 koní), anebo benzinovými moto
ry 1,25 nebo 1,4 litru s atmosférickým
plněním a vícebodovým vstřiková
ním paliva (MPI). Nabídku motorů
doplňuje hospodárný vznětový
agregát 1,6 litru s nejnižšími emisemi
v rámci celé řady.

nezávislý systém nouzového brzdění
(AEB), sledování slepého úhlu (BSD)
či systém varování při opuštění jízd
ního pruhu (LDWS). Stonic vybavený
novým systémem kombinovaných ka
mer nabízí asistenci dálkových světel
(HBA) a rozpoznávání únavy řidiče
(DAW), čímž reaguje na zvýšené
nároky zákazníků.

Bezpečné vozidlo
Z technologií, které slouží ke zvý
šení aktivní bezpečnosti, lze zmínit

Zbrusu nová Kia Stonic se na evrop
ských trzích objeví v průběhu třetího
čtvrtletí 2017. ‹‹

Kia Stonic – srovnání rozměrů zavazadelníku s konkurencí
Model

Kia Stonic

Mazda CX-3

Peugeot 2008

Renault Captur

Objem zavazadelníku [l]

352

350

360

377–455

Šířka zavazadelníku mezi podběhy [mm]

1050

990

1000

1000

Délka zavazadelníku [mm]

680

670

740

630–780

Výška zavazadelníku po plato [mm]

430–500

400–540

490

400–590

Nákladová hrana [mm]

790

800

690

750
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› Fotoreportáž

› Fotoreportáž

Škola, která nabízí tříleté učební obo
ry, čtyřleté studium, dálkovou mož
nost nástavby i zkrácené jednoleté
studium, připravuje na praxi budoucí
automechaniky, karosáře, lakýrníky,
autotroniky, diagnostiky, dispečery
či řídící pracovníky v oblasti dopravy.
Hlavní prioritou studia na této škole
je získání odbornosti v oborech, které
mají v praxi velkou šanci na uplat
nění. Kdo na akci zavítal, mohl se
podívat autům pod kapotu, obdivo
vat veterány i moderní závodničky
a v dílnách se na vlastní oči přesvěd
čit, co vše studium na škole obnáší.
Přístupná mj. byla zkušebna STK, pra
coviště s inovací výuky a předělávkou
motorů na elektro- a další alternativní
pohony, jinde se činili mladí lakýrníci
a zasvěcovali zájemce do techniky
airbrush. Atraktivním motivům
a příležitosti sám se chopit airbrush
pistole odolal málokterý mladý muž.
Ukázky z jednotlivých oborů přibli
žovaly také torza aut včetně ohořelé
karoserie, za pozornost rozhodně stál
nástin přestavby osobního auta na
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sportovní vůz či závodní vůz Racing
TEAMU v černo-oranžových barvách
RTR projects.
Na děti čekalo na jednotlivých stano
vištích plnění více či méně náročných

úkolů – vedle dopravních značek
museli malí soutěžící zvládnout
koloristiku (poskládání barev podle
odstínů), výměnu zapalovacích
svíček nebo rozpoznat části motoru.

Odměnou jim byly dárkové balíčky
od společnosti AGROTEC, která se na
organizaci celého dne také podílela.
Na odvážné čekala i 3D virtuální jízda
ve vozíku, za niž by se nemusel stydět
ani Indiana Jones.
S ISŠA spolupracuje AGROTEC a. s.
už od roku 1991 zejména v oblasti
odborné výchovy a praxe žáků. Ve
svých divizích školí autoelektrikáře,
klempíře či lakýrníky. Oceňuje také
rozdělení jednotlivých autooborů
na osobní automobily, nákladní
automobily a nově na zemědělské
a stavební stroje.
„Pomáháme žáky připravovat na prak
tickou činnost, která je v opravárenství
nejvíce potřeba. Naší snahou je rozšířit
výuku i o nové lukrativní obory, které
dosud nebyly zařazeny v osnovách.
Nedávno jsme byli úspěšní při otevření
nového oboru opravář nákladních vo
zidel a pro školní rok 2018/19 se nám
podařilo prosadit obor mechanik / dia
gnostik zemědělské techniky,“ přiblížil
kooperaci školy s firmou Martin Rada,
generální ředitel AGROTEC Group.
„Tato škola má velkou výhodu, že umí
reflektovat potřeby trhu vybavením,
kvalitou pedagogů i přístupem vedení.
Ne každé škole se v tomto směru
tak daří,“ dodal Rada.
Spolupráce společnosti AGROTEC
na výuce byla také jedním z důvodů,
proč se na Autosalonu k 60. výročí
ISŠA Brno objevila i zemědělská
technika. Ukázala se jako velmi

atraktivní. Vedle zmiňovaného bagru
lákaly zvídavé tatínky a synky trakto
ry, modely traktůrků na ovládání či
obří kombajn. Příležitost vyhoupnout
se do kabiny a zjistit, jak se mašina
obsluhuje, nemá běžný smrtelník
každý den. Zemědělskou a stavební
techniku poskytl
vedle nových vozů na výstavu právě
AGROTEC. Na akci se představily
všechny jeho divize a proškolení
pracovníci byli návštěvníkům
k ruce, aby ukázali, jak se velké
stroje ovládají. ‹‹
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› kde jsme pomohli

› kde jsme pomohli
o Mechanika / diagnostika stavební
a zemědělské techniky smysl. Už dávno
neplatí, že by se na obor zaměřený
na zemědělskou techniku měli hlásit
pouze nejslabší žáci z devátých tříd.
Pokrok se žene vpřed mílovými kroky,
technologie se neustále vyvíjejí, a proto
je potřeba vnímat zemědělské a staveb
ní stroje jako propracované a high-tech
mašiny plné elektroniky. Jejich servis
a opravy se stávají náročnější než
u osobních automobilů.

Na ISŠA brno vznikl nový obor
mechanik / diagnostik stavební
a zemědělské techniky
S Integrovanou střední školou automobilní (ISŠA), která sídlí v Brně v Křižíkově ulici,
spolupracoval AGROTEC Group v počátcích pouze v rámci odborných praxí. Brzy se však
stala škola pro firmu důležitým partnerem se vzájemnou podporou. Škola i AGROTEC a. s.
přibližují široké veřejnosti zemědělskou a stavební techniku a snaží se ji zpopularizovat. Nyní se
společnými silami podařilo realizovat nový obor Mechanik / diagnostik stavební a zemědělské
techniky. Specializovaná třída se studentům poprvé otevře v příštím školním roce 2018/19.
Obor s high-tech
technologií
Nemusíme si nic nalhávat, zeměděl
skou a stavební techniku stále ještě
doprovázejí předsudky, společnos
ti AGROTEC se však daří je svými
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aktivitami zdatně eliminovat. Mezi
nejdůležitější činnosti patří aktivní
předvádění strojů, osvěta při škole
ní pedagogů a odborné exkurze pro
studenty. Právě exkurze v prostorách
AGROTEC Group a představení

moderní zemědělské a stavební techni
ky se staly pro představitele automobil
ní školy impulsem k jednání o otevření
nového oboru. Na škole, kde se stu
dium soustředí na auta a motorky, dává
rozhodnutí doplnit portfolio oborů

Na studenty čekají
zajímavé bonusy
Návrhům, jak nejlépe nový obor
uchopit a nastavit, předcházelo ob
dobí společných setkání a meetingů.
Obě strany se dohodly na společné
propagaci oboru a také na zajímavých
podmínkách, které budou čekat na
studenty v průběhu studia. Studij
ní program AGROTEC Group je
k budoucím studentům velmi štědrý.
Kromě finanční podpory v rámci pla
cených praxí, příspěvku na ubytování,
stravu a dopravu, což ocení hlavně
rodiče, nabídne také spoustu zážitků
na společných akcích, extra stipendia
a možnost brigád. Studenti se tak
podívají na zajímavá místa a vydělají
si své vlastní peníze.
Mohlo by se zdát, že do 1. 9. 2018,
kdy se obor otevře, zbývá ještě stále
dostatek času. Opak je pravdou! Už
nyní vznikají detailní plány, jak novou
úroveň spolupráce propagovat. Máme
však za sebou to nejdůležitější – pre
zentaci oboru mechanik / diagnostik
stavební a zemědělské techniky na
veřejnosti. Zejména na mladou gene
raci cílí náborový videoklip, jenž měl
premiéru na Autosalonu Integrované
střední školy automobilní, pořádaném
9. září u příležitosti oslav 60. výročí
existence školy. Na organizaci akce se
podílel také AGROTEC a. s. a na mís
tě představil všechny své divize včetně
zemědělské techniky.

pro obsluhu, veškeré služby a servis
techniky, kterou všichni používáme,“
uvedl na Autosalonu při promítání
klipu z multimediálního Promotruc
ku Martin Rada, generální ředitel
AGROTEC Group. Zpívaný video
klip má svěží rytmus i rychlý střih
a láká atraktivními scenériemi z polí
v zářícím slunci. Mladí lidé v něm
sálají elánem a pohodou, zemědělská
technika má také nezanedbatelnou
roli – tvoří součást jejich života.
Z podoby videoklipu budou vycházet
veškeré propagační materiály, aby
měla kampaň jednotný styl a studenti
si ji mohli dobře zapamatovat a spojit
se školou i oborem. Klip se objeví také
na YouTube.
„Pokud jde o nový obor, jeho od
bornost je na velmi vysoké úrovni
a předpokládá hodně znalostí. Zároveň
můžeme slíbit, že má budoucnost. Jde
o dobře placenou práci, po níž bude

poptávka,“ doplnil Rada s tím, že vznik
oboru podpořil i Jihomoravský kraj.
Nábor ve školách
Možná právě u vás doma se budete
letos rozhodovat, jakou střední školu
zvolit pro vaše dítě. ISŠA a její obory
pro vás mohou být inspirací. Její
specializované technické obory
nacházejí uplatnění na trhu práce
a mají budoucnost. Není vyloučeno,
že i váš potomek se pak stane součástí
AGROTEC Group, největšího doda
vatele pozemní techniky v ČR.
Aktivní nábor za základních školách,
který povede AGROTEC projektový
tým ve spolupráci se zástupci školy,
je doslova za dveřmi. Ujít si nenechte
ani dny otevřených dveří, veletrhy
středních škol a další příležitosti,
kde získáte informace o učňovských
oborech a odborném středoškolském
studiu.‹‹

Chvála řemesla
„Chceme podpořit řemesla a ukázat,
že řemeslo má budoucnost. V naší
náborové kampani se snažíme oslovit
mladé lidi, ale také jejich rodiče,
aby se při volbě zaměstnání nebáli
jít cestou odborného studia a neza
nedbávali obory, které jsou potřeba
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› křížem krážem

› do detailu

Traktor T6.180 Methane Power
má za sebou úspěšné testování v ČR
Když před deseti lety vstoupila v platnost emisní norma Tier 3, řešilo se snížení množství
oxidů dusíku, zodpovědných za kyselé deště ničící půdu, nižší teplotou spalování nafty
v motoru. Z chemické energie uložené v palivu se tak získávalo méně energie pohybové.
Ta byla navíc ještě odebíraná na chlazení spalin, které se následně vracely do motoru pro
snížení teploty hoření. „Koníků“ se tak v motorech nedostávalo, byly línější a více „žraly“.
Není divu, že se systémem recirkulace spalin nebyli zákazníci spokojení.
Modřice
Hustopeče
břeclav

Nemáte to k nám daleko
Indiánské léto láká k výletům v tuzemsku a jižní Morava skýtá řadu krás, kde můžete
spojit příjemné s užitečným. Pokud uvažujete o koupi nového vozu značky Kia či Škoda
anebo budete na svých toulkách potřebovat servisní služby, možná by vás zajímalo,
kde najdete pobočky AGROTEC a. s. v Hustopečích, Břeclavi či v Modřicích u Brna.
Když vás osud zavane do Hustopečí,
určitě si dopřejte relax ve vinných láz
ních Wine Wellness Hustopeče v hotelu
Centro. Celoročně lze využít i výhod
ných balíčků, v nichž kromě ubytování
v nádherném komplexu v renesančním
stylu a případně i gurmánské večeře
naleznete relaxační vinné procedury
a masáže. Na podzim je zvlášť příhod
ná koupel v burčáku, která dodá tělu
potřebný vitamin B. Vinoterapie samot
ná má blahodárné účinky na srdce
i oběhový systém. Servisy Kia a Škoda
najdete v Brněnské ulici, otevřeno mají
od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin.
Pokud byste měli zájem podívat se na
nové vozy do prodejny, ta začíná
ve všední dny o hodinu později,
tj. v 8 hodin, a otevřeno má i o víkendu
od 8 do 12 hodin.
Poblíž hranic s Rakouskem a Sloven
skem stojí město Břeclav, které slouží
jako významný hraniční přechod.
Za zmínku stojí břeclavský zámek,
pocházející až z 11. století. Momentálně
však prochází rekonstrukcí a přístup
ná je pouze prostřední věž zámku
s vyhlídkou. Přímo v Břeclavi narazíte
na prodejnu a servis vozů Škoda a Kia
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v Lidické ulici. V servisech mají
otevřeno od pondělí do pátku od
7 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 ho
din, prodejna otevírá v 8 hodin ráno,
jinak je pracovní doba totožná. Necelé
čtyři kilometry na jihovýchod od
Břeclavi se nachází malebný empírový
lovecký zámeček Pohansko s fasádou
zdobenou medailony, ztvárňujícími
bájné příběhy o bohyni Artemidě, a re
liéfy s loveckými výjevy. Stavba podle
návrhu architekta Josefa Hardtmutha
z počátku 19. století zaujme arkádový
mi křídly v přízemí a v prvním patře
lodžií s dvanácti jónskými sloupy. Pro
svou originalitu a rozsáhlost byla v roce
1996 zařazena mezi památky UNESCO.
Jestliže se hodláte na podzimních
výletech převážně bavit a míníte
trošku vypustit páru, případně hledáte
tip na program pro celou rodinu,
zapomeňte protentokrát v Brně na
žalář národů Špilberk a nedaleký
hrad Veveří, a zamiřte do vědeckého
parku Vida! Sídlí v bývalém pavilo
nu D brněnského Výstaviště naproti
hotelu Voroněž a vstup má samostat
ný z ulice Křížkovského. Expozice na
ploše téměř 5 tisíc metrů čtverečních

nabízí interaktivní exponáty v sekcích
Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Čeká na vás oceán v lahvi, kolo na laně,
vodní tiskárna, kuličková dráha, lednice
na lidský pohon, science show, divadlo
vědy, zažijete zemětřesení, zmrazíte svůj
vlastní stín a možná i odhalíte záhadu
Bermudského trojúhelníku. Svůj kout si
najdou děti i dospělí, sahat na exponáty
je přísně dovoleno. Z Vida! parku už
vede přímá cesta přes Vídeňskou do
Modřic. Prodejna i servis AGROTEC
vozů Škoda a Kia sídlí v Chrlické
ulici č. 1153. Prodejny mají otevíra
cí dobu od 8 do 18 hodin ve všední
dny, v sobotu od 9 do 18 a v neděli
od 9 do 16 hodin. Služeb servisu
Škoda můžete využít od pondělí do
pátku od 6.30 do 17, v sobotu od 9 do
18 a v neděli od 9 do 16 hodin. Servis
Kia je vám k dispozici od 7 do 18 ve
všední dny, v sobotu rovněž od 9 do
18 a v neděli od 9 do 16 hodin.
Více naleznete na www.agrotecauto.cz.
Věrnostní program se SPHERE card
vám umožní čerpat slevy ve výši 3 až
10 % na servisní služby včetně oprav,
autoskel, příslušenství, pohonných
hmot i na nákup nového vozu. ‹‹

„Traktor T6020 spotřeboval na
stejnou práci o 20 procent více paliva
než TS 115. Sám jsem několikrát
obtížně vysvětloval klientům, že jde
o „ekologičnost“ nové emisní normy,
při níž traktor spotřebuje více nafty,
a tím pádem vypustí do ovzduší více
zplodin. Ruku na srdce, ani já, ani
výrobce jsme rozumnou argumentaci
nenašli,“ vzpomíná Ing. Aleš Petr,
marketingový specialista společ
nosti AGROTEC pro techniku
New Holland Agriculture.

Strategie Clean Energy
Leader hledá nová řešení
Nespokojenost zákazníků s nastalou
situací intenzivně vnímal i výrobce,
neboť věděl, že nařízením Tier 3 to
nekončí a že se chystají další, ještě
náročnější emisní normy. CNH se
proto rozhodlo najít pro zemědělce
řešení, jež by nezvyšovalo spotřebu,
nesnižovalo výkon a přitom zůstalo
hospodárné a trvale udržitelné s mož
ností využití obnovitelných zdrojů.
Tak se zrodila strategie Clean Energy

Leader zaměřená na hledání nových
řešení a forem pohonu zemědělských
strojů s vizí energeticky nezávislé
farmy. Šlo o důležitý moment, neboť
většina alternativních pohonů se vyvíjí
pro osobní automobily, které jsou ze
mědělské praxi velmi vzdálené. Např.
ideu hojně podporovaných elektromo
bilů nelze v zemědělství vůbec využít,
neboť baterie s dostatečnou kapacitou
pro zemědělské stroje by byly tak
těžké, že by je ani traktor sám v poli
neuvezl.
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V rámci strategie Clean Energy
Leader přišlo CNH s technologií SCR
pro řešení emisních norem Tier4A
a Tier4B. Ve své době se jednalo
o riskantní variantu, protože hlavní
hráč na trhu v těžkých traktorech se
držel standardního řešení s recirkulací
spalin a propagoval své zboží slogany
typu „Pouze nafta!“ apod. „Přesvědčit
zemědělskou veřejnost o výhodách
technologie SCR však nakonec nebylo
tak obtížné. Stačilo se svézt, natankovat
a bylo jasno. Díky intenzivnímu vývoji
se systém „SCR Only“ podařilo udržet
i pro normu Tier4B, kdy řada výrobců
do motorů opět vracela recirkulaci
spalin a drahé filtry pevných částic,“
vysvětluje Ing. Petr.

Traktor s elektrickým
pohonem, nebo na plyn?
Do strategie Clean Energy Leader patří
také rozvojové projekty. Před sedmi
lety se na výstavě Techagro objevil
traktor s pohonem na elektřinu, kterou
dodávaly palivové články na vodík.
Traktor naplňoval vizi energeticky
nezávislé farmy, zkoušel se na testovací
farmě značky New Holland, ale kvůli
provozní a cenové náročnosti se řešení
neujalo. Další z testovaných koncepcí
pohonu budoucnosti pro zemědělskou
techniku využívá jako palivo bioplyn.
I zde se naplňuje vize energeticky nezá
vislé farmy, jelikož si majitelé bioply
nových stanic dokáží bioplyn vyrobit
sami. Je to koncepce méně futuristická,
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avšak levnější a realističtější, s níž CNH
a sesterské společnosti mají zkušenosti
už od třicátých let, kdy se v ulicích Tu
rína testoval první autobus s motorem
spalujícím plyn. Od té doby značka
Iveco, patřící také do CNH, vyrobila
29 000 nákladních vozů a autobusů
s pohonem na zemní plyn. Autobusy
Iveco-Karosa známe také z našich měst.
První generace traktorů na plyn byla
postavena na osvědčené koncepci
traktoru T6 s motorem F5C o objemu
3,4 litru. Druhá generace má další
vylepšení a je osazena motorem o ob
jemu 5,9 litrů, který traktoru dodává
již velmi pěkných 180 koňských sil.
„Traktor T6.180 Methane Power měli
možnost vyzkoušet v ZDV Fryšták

s krmným vozem. Veřejné představení
stroje a neformální diskuse o alter
nativních pohonech se uskutečnily
22. června také ve Fryštáku. Děláme
vše pro to, abychom traktor T6.180
Methane Power znovu dostali do České
republiky, protože o testování stroje je
opravdu velký zájem,“ doplňuje Ing.
Petr ze společnosti AGROTEC.
T6.180 Methane Power
v praxi – postřehy
ze ZDV Fryšták
ZDV ve Fryštáku má s provozem
traktoru na plyn dlouhodobé zkušenos
ti, protože tam sami využívají na plyn
přestavěný starý Zetor. Nový traktor
T6.180 má samozřejmě nad třicet

let starým strojem navrch ve všech
parametrech. Obsluha si chválila jízdní
vlastnosti, výkon i pohodu při práci.
„Řidič by dokonce ocenil traktor méně
vybavený – především elektronický
mi funkcemi, což samozřejmě není
problém zajistit, protože traktory řady
T6 lze dodávat i ve vysloveně ‚mecha
nické‘ verzi,“ shrnuje testování v praxi
Ing. Petr. Traktor ve Fryštáku se staral
o krmení většiny ze 750 ks dojnic, pou
ze do jedné stáje se bohužel nedostal
kvůli výšce. Denně pracoval zhruba šest
až sedm hodin, což odpovídá ročnímu
nájezdu cca 2400 mth.
Předseda družstva Ing. Zavrtálek by
traktor nejraději ihned koupil, což však
zatím bohužel není možné, poněvadž
se jedná o prototyp v provozních
zkouškách. „Nebyli jsme schopni pro
věřit pouze zimní starty, neboť se testo
vání uskutečnilo v létě. Pevně věříme,
že jednou traktor s pohonem na plyn
do Fryštáku dodáme,“ uzavírá Ing. Petr.
Postřehy o T6.180 Methane
Power z anglické farmy
T6.180 Methane Power pracoval také
na farmě v Anglii, kde jej otestovali
novináři z britského vydání časopisu
Profi. Zde jsou jejich hlavní postřehy:
• Motor má dostatečný výkon, ale
jiný průběh kroutícího momentu.
Ve srovnání s traktory na diesel na
bíhá kroutící moment až ve vyšších
otáčkách. Motor se chová spíše jako
klasický benzinový (má i svíčky)
a je potřeba jej držet pro traktory
v nepřirozeně vysokých otáčkách.
Ve vyšší otáčkách se motor naopak
chová lépe než klasický dieselový.
• Traktor vydává nezvyklé zvuky, kte
ré však nemá na svědomí motor. Ten
je naopak velmi tichý. Zvuky vychází
z pohonného ústrojí – převodovky,
diferenciálů, koncových převodů
atd. a běžně je neslyšíme, protože je
jinak přehlušuje dieselový motor.
• Technologie spalování bioplynu /
zemního plynu je dostatečně spo
lehlivá a funguje bez problému. Plné
využití traktoru zatím omezuje malá
kapacita nádrží na stlačený plyn.
Stlačený litr metanu totiž skrývá
výrazně méně energie než jeden
litr nafty.
• Technologie skladování plynu je
bezpečná. Plyn je stlačen na
200 atmosfér a uchováván

v tlakových bombách, které vydrží
náraz příměstského vlaku. Při
poškození ventilu se cesta plynu
uzavře zevnitř bomby, přičemž bom
by musí procházet pravidelnou kon
trolou a výměnou. V současné době
CNH testuje využití předního závaží
pro skladování plynu a nástaveb
na tažené nářadí.
• S palování biometanu je velmi čisté.
Spaliny dočišťuje pouze jednoduchý
katalyzátor a traktor s rezervou plní
emisní normu Tier4B.
•N
 áklady na palivo jsou nižší
o 40 procent ve srovnání se zelenou
naftou. Pokud si vyrábíte sami plyn
v bioplynové stanici, čeká vás náklad
pouze 3 Kč na litr – stlačení a vyčiš
tění plynu.
•P
 rodejní cena traktoru s pohonem
na bioplyn by se měla pohybovat na
zhruba stejné úrovni jako u klasic
kého traktoru. Náklady na plynové
bomby jsou velmi podobné jako
cena systému úpravy spalin (SCR)
u dieselového motoru.
•K
 abina traktoru je temnější než
u klasického traktoru. Jde o důsledek
umístění nádrží do zadních sloupků
kabiny. Výhled na zapojené nářadí
však nemá žádné omezení.

T6.180
PROTOTYP TRAKTORU
S POHONEM NA METAN
›
›
›
›

Přirozená alternativa
Perfektní výkonnost
Pravá udržitelnost
Podstatné úspory

Situace v zemědělství se neustále
vyvíjí a role alternativních paliv je na
vzestupu. Značka New Holland platí
za průkopníka v oblasti alternativ
ních paliv a metan se vývojářům jeví
jako plně funkční alternativní palivo
do dieselových motorů. Intenzivní
výzkum a vývoj předcházel konstrukci
plně funkčního traktoru, který může
stát po boku konvenčního traktoru
s klasickým dieselovým pohonem.
Díky projektu „Metan“ se podařilo
dokončit funkční koloběh energetic
ky nezávislé farmy, jak o ní značka
New Holland hovoří již radu let.
Farmáři dokáží vypěstovat plodiny

a využít odpadu na výrobu biometa
nu, jenž poslouží jako pohon traktoru
využívaného při pěstování plodin
a chovu dobytka.
Prototyp traktoru s pohonem na
metan dosahuje zcela stejného výkonu
jako traktor, který používá standardní
palivo. Šestiválcový motor Nef s výko
nem 179 hp a kroutícím momentem
740 Nm zajistí přesně takovou výkon
nost, na kterou jste zvyklí.
Provoz traktoru s pohonem na metan
nemá jen přínos pro životní prostředí,
ale i významný ekonomický efekt díky
nízkým provozním nákladům. Pokud
si farmář vyrábí biometan sám, mo
hou se průměrné roční účty za palivo
snížit až o 40 procent.*
Prototyp traktoru s pohonem
na metan představuje klíčový prvek
v pomoci dnešním moderním
farmářům k dosažení trvale udrži
telného rozvoje. Funkční koloběh
„rostoucí energie“ zajistí o 80 procent
nižší produkci znečišťujících emisí
v porovnání se standardním dieselo
vým motorem. Při použití biometanu
jako paliva je celkové zatížení planety
Země CO2 z traktoru nulové. Kdo
se chce chovat ekologicky, má nyní
reálnou možnost. ‹‹

Základní technická data T6.180 METHANE POWER PROTOTYPE
Motor

New Holland Nef, 6 válců

Emisní norma

S rezervou Tier 4B/Stage 4

Jednoduchý katalyzátor

•

Max. výkon motoru - ISO TR14396-ECE R120 (kW/k)

132/179

Max. krouticí moment - ISO TR14396 (Nm @ ot./min)

740 @ 1400

Převýšení kroutícího momentu (%)

40

Objem nádrží na plyn (l/kg)

300 / 52

Převodovka Electro Command™ (40km/h) (FxR)

(16x16 / 32x32)

Přední odpružená náprava Terraglide

•

Systém Terralock (uzávěrka diferenciálu a aktivace 4WD)

na přání

Hydraulické čerpadlo s Load Sensing (CCLS) (l/min / Bar)

113 / 210

Elektronické ovládání TBZ (EDC)

•

Max. počet elektronicky ovládaných okruhů hydrauliky

4

Max. zvedací kapacita TBZ (kg)

7864

Rychlosti PTO při otáčkách motoru

540/540E/1000 (ot./min) 1969/1546/1893

Maximální povolená hmotnost (kg)

9500
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Nekonkurujete si na pracovišti?
Jaká je vaše specializace?
Máme auta rozdělená podle značek,
druhů, pokud jde o velikost, i stáří.
Ve dvojici s kolegou prodáváme ojetá
auta od dodávek až po tahače a spe
ciály. Já mám konkrétně na starosti
novější vozy. Sama prodávám zejména
Iveco a Fiat, ale v dané skupině sle
dujeme všechny značky. Spolupracuji
většinou s Rakouskem, Německem
a Švýcarskem, mým obchodním jazy
kem je angličtina. Vytipovávám auta
ze zahraničí podle konkrétních poža
davků zákazníka anebo si vybereme
auta v zajímavé cenové relaci, koupí
me je a máme je v Hustopečích pro
zákazníky k dispozici. Nefungujeme
však jako klasický bazar, že bychom
měli na místě třeba 150 aut. Přicházejí
k nám klienti, kteří už mají s vozy
dobrou zkušenost a chtějí stejnou
značku a novější nebo větší model,
protože jejich auto už dosluhuje, nebo
třeba rozšiřují flotilu. Někteří zase
sondují, jaké jsou možnosti, protože
chtějí změnu. Stává se také, že má
zákazník poměrně jasnou představu,
ale nakonec si vybere úplně něco
jiného. Pokud jde o auta ze zahraničí,
máme na starosti dovoz i STK a další
technické náležitosti.

Zakládám si na znalostech
a vědomí, že prodávám
kvalitní produkt,
říká Radmila Svobodová
Deset let působila jako dispečerka mezinárodní dopravy. Tam se také poprvé dostala
ke značce Iveco a pohybovala se převážně mezi muži. „Nepracovala jsem přímo
s kamiony, ale s dodávkami a menšími vozy. Auta bývalému zaměstnavateli dodávali
mí dnešní kolegové,“ říká prodejkyně aut Radmila Svobodová, s jejímž příchodem
do společnosti AGROTEC se rozhýbal i dovoz ojetých nákladních aut ze zahraničí.
„Cítila jsem potřebu změny,“ komentuje dnes své současné zaměstnání.
Je pro ženy práce
v mužském oboru výhodou?
Jak se to vezme. Jsou typy mužů,
kteří ženě poradí, snaží se ji inspirovat
a opravdu jí pomoci – zejména v tech
nické oblasti. Ve společnosti AGROTEC
pracuji asi rok a půl a přiznávám, že se
pořád některé věci učím. Mám pocit,
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že s muži je mnohokrát jednání rovnější,
určitě nezažívám žádnou slepičárnu
a zákulisní intriky. Tím nechci ženy ně
jak pomlouvat. Na pracovišti máme také
pár kolegyň a vycházíme spolu opravdu
dobře. Na druhou stranu už se mi také
stalo, že mi někdo zvenčí dal najevo,
že jsem jen ženská a nic o autech nevím.

Jaké jsou v takovém
případě vaše zbraně?
Ženské zbraně mi moc nepomohou,
nijak je nepreferuji. Zakládám si spíše
na znalostech a vědomí, že prodávám
kvalitní produkt. To je má cesta. Vždy
si dopředu zjistím, co má auto za
sebou, chci ho mít dokonale probrané.

Jdu za kolegy na servis a nechám si
některé technické věci vysvětlit. Netvá
řím se, že všemu rozumím. Zkrátka se
na klienta připravím, a když má ještě
další dotazy, tak jsem schopna mu
informace doplnit po další konzultaci
s kolegy. Z bývalé práce mám také
vyzkoušené, co auta umí a co vydrží.
Klienta většinou zajímá, jestli je auto
poruchové, ale velmi často má o značce
už poměrně jasnou představu. Např.
ví, že Iveco je dobrý dělník, a tak je pro
něj důležitý hlavně počet najetých kilo
metrů a výbava – jestli má klimatizaci
a podobně. Také si zakládám na tom,
že lidem nelžu, neslibuji hory doly,
a když je problém, tak ho přiznám.

Znamená to, že také usedáte
za volant velkých vozů?
Ano, když je potřeba, vyřizuji STK
u vozů do 3,5 tuny, na které mám
řidičský průkaz, nebo certifikaci.
S těmi největšími jezdím tady „po
place“, když potřebujeme přeparko
vat. Jednou jsem couvala i s cister
nou, to jsem měla opravdu velký
respekt. Ale výhled jsem měla dobrý.
Nedělá vám problém jako většině
žen parkovat podle zrcátek?
Máte vlastní osobní vůz?
Když jsem se přestěhovala do
Hustopečí, musela jsem se to naučit.
Tady jinak mezi auta nezaparku
jete. Potřebujete každý centimetr.
S velkými vozy to někdy déle trvá,
ale daří se. Jinak mám Škodu Octavii
Combi, a když to jde, tak jezdím.
Akorát máme doma takový nešvar,
že si s manželem navzájem mluvíme
do řízení. Vždycky jeden opravuje
toho druhého. Oba jsme zvyklí řídit
a každý to vidí jinak.

Radmila Svobodová přistupuje k řízení
velkých vozů s respektem.

Jste poměrně drobná, nemáte
u nákladních aut problém
dosáhnout na pedály?
Ano, měřím 158 centimetrů,
což je někde i limit. Vychází to
akorát a u tahačů dosáhnu. Ale je
pravda, že k některým užitkovým
vozům, jako je např. Fiat Fullback,
musím chodit s kabelkou.
Co považujete
ve své práci za úspěch?
Dá se říci, že každý prodej. Každý
obchod je jiný a jinak specifický. Ale
v poslední době mám radost z jednání
s Ivekem. To by u nás chtělo mít cen
trum prověřených ojetých aut a my
jsme už jen malý krůček od získání
certifikace. V praxi by nám to umož
nilo mít na místě širší nabídku vozů,
aby si zákazník mohl vybrat, co se mu
líbí. Jsme na dobré cestě. Získáme tak
z dovozu opravdu kvalitní auta stará
maximálně tři až čtyři roky.
Co byste ženám,
které by se rozhodly prosadit
v oboru jako vy, poradila?
Hlavně pevné nervy a asi úsměv.
Jak trávíte volný čas,
když nejste v práci?
Nejsem úplně sportovní typ, nevyho
vuje mi posilovna, raději se jdu projít.
Když se mi chce a mám volno, vydám
se třeba na šestikilometrovou pro
cházku. Jinak velice ráda vařím a peču.
Pořád se motám v kuchyni. Mám do
konce kamarádku, která má restauraci,
a občas jí o víkendu jezdím pomáhat.
Beru to jako takový relax. A také ráda
jím, bez toho by to ani nešlo. ‹‹
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› vsaďte se

OSLAVTE S NÁMI

Jak být připraven
na bezpečnou zimní jízdu

1. VÝROČÍ autosalonu
v Modřicích!

Vsaďte se, že i u přípravy auta na zimu, která se vám může zdát jako běžná každoroční
rutina, existují také věci řidiči často opomíjené, ač v chladných dnech zaručují bezpečnou
jízdu i ochranu vašeho vozu před korozí a dalšími nepříznivými vlivy (např. posypová sůl).
„Pokud si nedůvěřujete, nabízí v dnešní době naprostá většina servisů zvýhodněnou
prohlídku vozidla před zimou, kde vám doslova za pár stovek zkontrolují vše, co je třeba,“
říká Patrik Dejl, vedoucí servisu z pobočky Břeclav.

Akce se koná v sobotu 21. října
od 11.00 do 17.00 hod. (za každého počasí).

Pneumatiky a brzdy
Mezi hlavní zásady patří výměna letních
pneumatik za zimní. Na sněhu mají při
rychlosti 50 km/h na délce 43 metrů
o celých osm metrů kratší brzdnou
dráhu a lépe se zimní guma chová při
nízkých teplotách i na suchu. Zimní
pneumatiky jsou navíc na řadě silnic
s označením zimní výbava povinné.
„Při výměně pneumatik je potřeba
provést kontrolu podvozku, případ
ně seřídit geometrii, zejména pokud
investujete do nové sady pneumatik,“
připomíná Patrik Dejl. „Důležité jsou
samozřejmě i brzdy, brzdové obložení,
kotouče, brzdové hadice a trubky, kde
hrozí případná netěsnost nebo koroze,“
dodává vedoucí břeclavského servisu.
Baterie a dobíjení
Pokud se chcete vyhnout problémům
se startováním, měli byste mít řádně
nabitý akumulátor. „Akumulátor při
dvacetistupňových mrazech ztrácí
až polovinu své kapacity. Máte-li ve
vozidle akumulátor staršího data, jehož
správnou funkcí v následujícím půlroce
si nejste jistí, raději jej vyměňte. Určitě
bude lepší před zimním obdobím do
automobilu něco investovat než se
potom trápit,“ radí Dejl. Životnost
baterie je 4 až 6 let. Kontrolou by mělo
projít i dobíjení, abyste měli jistotu, že
alternátor baterii správně dobíjí. „Mno
hem náročnější práci mají akumulátory
v naftových vozech, kde je pro snadný
start důležitá i správná funkce žhavicích
svíček,“ doplňuje Dejl.
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Výměna oleje a kapalin
Před začátkem zimy byste měli zkontro
lovat motorový olej a vyměnit v ostři
kovačích kapalinu za nemrznoucí směs.
Olej, začínající označením 15 W, má ná
ležité mazací schopnosti jen do minus
20 stupňů Celsia. Naopak ten, jenž má
na začátku 0 W, zvládne i mráz minus
35 stupňů. Výměnu nebo kontrolu si
zaslouží také směs v chladícím okruhu
a hladina brzdové kapaliny.
Máte-li dieselové auto, natankujte dosta
tečně s předstihem zimní nebo raději
arktickou naftu, případně nalijte do
nádrže příslušné aditivum. „Každá lepší
čerpací stanice v dnešní době už nabízí
paliva, v nichž jsou tato aditiva už ob
sažena. Jejich výrobci garantují, že je
palivo připraveno na zimní provoz,“
upozorňuje Dejl.
Dobrý výhled
a výbava vozu
Na zimu je také ideální pořídit novou
lištu u stěračů na čelním skle, abyste
se netrápili nezničitelnými čmouhami.
Smetáček na sníh a kvalitní škrabka
jsou v zimě samozřejmostí. Přibalte si
rovněž rukavice, aby vám neomrzaly
prsty, sprej na rozmrazování skel,
náhradní tekutinu do ostřikovačů
a sněhové řetězy, pokud nevíte, kam
vás vítr zavane. Do hor se rovněž hodí
pytlík s pískem a lopatka.
Ochrana karoserie
Víte-li o drobných poškozeních laku,
zakryjte je před příchodem zimy ale
spoň lakovací tužkou nebo sprejem,

Můžete se těšit na premiéry a testovací jízdy
novinek Škoda Karoq a Kia Stonic!
Celý den budou připraveny atrakce
pro malé i velké – malování na obličej,
skákací hrad, ukázka schopností SUV vozů,
simulátor formule, virtuální realita
a spoustu dalších!

ať zlikvidujete místa, která bývají
zárodkem rozsáhlé koroze. „Důležité
je auto důkladně umýt a lak navos
kovat. V oblastech, kde se silnice solí,
doporučuji připlatit si i za mytí pod
vozku. Tento program vám nabídnou
dnes snad všechny myčky,“ vypočítává
Patrik Dejl ze společnosti AGROTEC.
Silikonovým olejem ošetřete pryžová
těsnění dveří a oken, ať nepřimrzají.

Zajímavostí dne bude i Škoda Fabia
s nájezdem více než 1 250 000 km!
Každý, kdo absolvuje testovací jízdu
či vyplní anketní lístek, má šanci
vyhrát vůz na týden!
Více informací naleznete na
www.agrotecauto.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!

Po ruce vždy
mějte také
lahvičku
s rozmrazovačem
zámků, v autě
by vám moc
nepomohla.

hlavně bezpečně
Během jízdy se vyplatí sledovat tep
loměr na palubní desce. „Za humny“
může být počasí mnohem méně
vlídné než v místě, kde do vozu nastu
pujete. Na sněhu nebo při namrzlé vo
zovce nechávejte mezi vámi a autem
před vámi větší rozestupy, abyste vždy
stačili v případě potřeby dobrzdit. Na
škodu ani nebude, když se před zimní
jízdou rozhodnete absolvovat školu
smyku, zvlášť máte-li nový vůz nebo
patříte ke „svátečním“ řidičům. ‹‹

Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup
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