Navštívili jsme

Novinka pro komunál a údržbu silnic
Kompaktní, obratný, výkonný – tak je možné ve zkratce označit moderní stroj FUß-TRAC 1600, žhavou novinku
na českém trhu. Německý výrobce speciálních traktorů FUß, společnost Fuß Spezialfahrzeugbau GmbH má
kompletní výrobu umístěnou v Německu. Místo původu tak záručuje preciznost zpracování techniky.
Před několika lety tato firma, působící dlouhodobě ve výrobě a prodeji techniky, představila speciální
traktor – nosič nářadí FUß-TRAC
(Fuss), který splňuje nejvyšší profesionální standardy. Výhradním
dovozcem tohoto stroje pro Českou
republiku a Slovensko se začátkem
letošního roku stala mladá společnost KOMATEC s. r. o. zabývající se
dovozem a prodejem komunální
a silniční techniky. O podrobnostech
jsme hovořili s jejím jednatelem Jaroslavem Maiem, za nímž stojí slušná
řádka let z působení v oboru.

Chytrý a funkční stroj
„Speciální traktor FUß 1600 se vyznačuje hned několika zajímavými
řešeními. Jedná se především o výkonný pohon všech kol 4 x 4 a plnohodnotné řízení obou náprav včetně
možnosti krabího chodu. Vysoké
užitečné zatížení na obou nápravách
a velmi široká škála přípojných pracovních zařízení z tohoto traktoru
činí opravdový všestranný stroj jak
pro komunální, tak pro silniční sféru.
A co víc, ani zemědělství se FUß 1600
nezalekne a nabídne i zde mnoho zajímavých funkcí,“ uvedl Jaroslav Mai
a pokračoval:
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„Vysoce výkonné univerzální nosiče
pracovních zařízení se staly nepostradatelnými pro práci v městech,
obcích, technických službách a při
údržbě silnic a dálnic. Kromě základních činností jako například
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přepravy nářadí, stavebních materiálů a dalšího umožňují také použití
široké škály pracovního příslušenství. A právě k naplnění všech těchto
potřeb byl FUß 1600 chytře a funkčně navržen.“

Traktorový speciál FUß 1600 nabízí
pro práci a funkčnost jen ty nejlepší podmínky. Pohání ho výkonný
čtyřválcový motor Deutz o výkonu
115 kW (156 k) a je vybaven bezestupňovou plynulou převodovkou
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX

CVT. Maximální rychlost činí 50 km/h. Díky této kombinaci je práce nejen komfortní, ale i pro obsluhu
velmi jednoduchá.
Při celkové hmotnosti 13 tun je užitečné zatížení náprav až sedm tun. Konstrukce traktoru FUß 1600 je
velmi kompaktní, což se projevuje hlavně při agregovaných pracovních zařízeních, kdy má obsluha
velmi komfortní výhled z kabiny a současně má pracovní adaptéry vpředu ve velmi krátké vzdálenosti
od své pozice.

Promyšlená konstrukce
„Vynikající vlastnosti traktoru FUß 1600 jsou založeny
na promyšlené konstrukci. Například řízení všech kol
nabízí čtyři různé varianty, díky nimž má FUß skutečně mimořádně vysokou ovladatelnost. Nejen pohon
všech kol 4 x 4, ale i různé možnosti řízení zajišťují
traktoru větší stabilitu, například i při práci na sněhu

a ledu, a současně tato kombinace zajišťuje snížení
opotřebení pneumatik,“ řekl Jaroslav Mai a pokračoval: „Traktor FUß má ideální rozložení hmotností na
obě nápravy, ať již v pohotovostním stavu, nebo zatížený, a to jak v čelní upínací desce nebo předním tříbodovém závěsu, tak i vzadu na montážní plošině nad zadní
nápravou a v tříbodovém závěsu, což tomuto stroji dodává naprosto ideální jízdní vlastnosti.“
Ani kabina nezůstává pozadu. Je z ní vynikající výhled
do všech stran. Ovládací prvky splňují přísné ergonomické požadavky. Značnou výhodou je, že kabina
traktoru FUß je plně dvoumístná, kdy i spolujezdec má
k dispozici plnohodnotné komfortní sedadlo. Nelze
zapomenout na velmi jednoduché a intuitivní ovládání, které není překážkou pro žádnou obsluhu.

/ profesionální ocelový kartáč
/ ekologická a efektivní likvidace plevelů
/ na zámkové dlažby, chodníky, obrubníky
i asfaltové plochy
/ odstraňování zmrazků
a ušlapaného sněhu z chodníků
/ nezávislé nastavení kol
ve 4 polohách
/ šíře záběru 35 cm
/ asymetrický design
/ nízké těžiště

22 990 Kč

Efektivní provoz
Již ve standardním provedení je speciální traktor
FUß 1600 vybavený hydraulickým systémem o výkonu 100 l/min s pracovním tlakem 200 barů, který zajišťuje axiální pístové čerpadlo. Průtok hydraulického oleje
je možné navýšit až na 140 l/min. Potom je možné stroj
využívat i v agregaci s energeticky nejnáročnějšími pracovními zařízeními.
Traktor může být vybaven čelní upínací deskou, předním tříbodovým závěsem a také čelním vývodovým
hřídelem včetně možnosti vyosení převodovky. Vzadu
je pak k dispozici pracovní platforma nad zadní nápravou, která může sloužit jako korba, a to i třístranně
hydraulicky sklopná, nebo ji lze využít pro nesení pracovního zařízení jako například příkopového ramene.
Nechybí samozřejmě zadní tříbodový závěs s rychloupínači a zadní vývodový hřídel. Některé možnosti aplikací ukazují obrázky.
„Zájemcům o tento na českém trhu nový, specifický
a do posledního detailu propracovaný stroj jsme připraveni poskytnout podrobné informace. Nabízíme
také pronájem tohoto speciálního traktoru,“ uzavřel
jednatel dovozní společnosti KOMATEC Jaroslav Mai.

ZAMETACÍ KARTÁČ CB-80
/ kvalitní komponenty - šneková převodovka
kartáče i pojezdu, ložiska
/ startování a všechny ovládací prvky
z místa obsluhy
/ řídítka výškově nastavitelná v 6 polohách
/ průměr kartáče 34 cm, šíře záběru 80 cm
/ nastavení přítlaku štětin opěrným kolem
/ spirálové uspořádání kartáče, „sněžný“
dezén pneumatik
/ bohaté příslušenství

29 990 Kč

(jak)
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