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Traktorová jedenáctka 

V současné době najdou zá-

kazníci nabídku hned jedenácti 

viničních traktorů v prodejním 

a servisním středisku v Pru-

šánkách na Hodonínsku, v síd-

le společnosti Agro Podlužan, 

a.s., která traktory Deutz-Fahr 

jihomoravském regionu prodá-

vá a servisuje. „Rozhodli jsme 

se vyjít vstříc vinařům a sada-

řům a fyzicky rozšířit nabíd-

ku traktorů do vinic a sadů 

v našem středisku. Listování 

v katalogu určitě zákazníko-

vi neřekne tolik, jako když si 

může do traktoru přímo sed-

nout, vyzkoušet si jej, a to třeba 

i ve své vinici, ve svých pod-

mínkách,“ konstatuje Adam 

Svoboda, vedoucí prodejního 

a servisního centra Agro Pod-

lužan, a.s. „Nechali jsme si 

nakonfigurovat různé varianty 

od nejjednodušších modelů 

až po silné traktory v plné vý-

bavě,“ dodává Adam Svoboda 

a zve zájemce k návštěvě stře-

diska v Prušánkách na Břec-

lavsku. V nabídce jsou vedle 

strojů Deutz-Fahr také traktory 

Yanmar s výkonem od 16 do 35 

koní, ideální do menších vinic 

a rodinných farem. 

ActiveDrive - pro více 
pohodlí

Na veletrhu Agritechnika 

v Hannoveru se každoročně 

představují novinky v technice 

a technologiích. Jednou z nich 

byl i systém nezávislého odpru-

žení pro traktory Deutz-Fahr 

řady Agroplus S a V. Deutz-

Fahr se vydal cestou zvýšení 

komfortu řidiče, bezpečnosti, 

trakce a obratnosti. ActiveDri-

ve systém představuje nejen 

odpružení předních kol, ale 

také elektronickou regulaci od-

pružení každého kola zvlášť pro 

zajištění maximální stability 

i ve svahu a také systém inteli-

gentního ovládání trakce před-

ních kol. Nezávislé odpružení 

levé a pravé strany umožňuje 

regulaci výšky stroje a vyrovná-

vání, úpravu tuhosti odpružení 

a otáček přední nápravy. 

ActiveDrive - pro více 
bezpečnosti

„Nejde jen o zvýšení pohodlí 

obsluhy, ale určitě také bezpeč-

nosti. U těchto úzkých traktorů 

je stabilita při otáčení na sou-

vratích v kopcovitém terénu 

někdy problém. Systém nezá-

vislého odpružení obou kol 

s regulací výšky stroje výrazně 

přidá na bezpečnosti a stabilitě 

traktoru,“ říká Adam Svoboda. 

Systém zamezující převráce-

ní, tzv. Anti-Roll systém, díky 

nezávislému elektronickému 

sledování a ovládání jednotli-

vých částí nápravy, garantuje 

vždy nejlepší možnou stabilitu 

stroje a tím zvyšuje jak bezpeč-

nost, tak dosažitelnou pojez-

dovou rychlost. Automatické 

ovládání úrovně odpružení 

- Electronic Damping Control 

- vybírá optimální úroveň od-

pružení v závislosti na konkrét-

ních informacích ze systému, 

jako jsou rychlost stroje, úhel 

natočení kol, aktuální pozice 

pístů odpružení a ramen nápra-

vy s cílem maximalizovat jízdní 

komfort řidiče. Systém nezá-

vislého odpružení ActiveDrive 

bude nabízen v rámci příplat-

kové výbavy, protože ne každý 

zákazník takový systém využije. 

Je důležité také zmínit, že tento 

pokročilý systém je dostupný 

pro mechanické, ale i plně vy-

bavené stroje.

Techagro 2016

Tak, jak jsou zákazníci zvyklí, 

představí i letos Deutz-Fahr 

v rámci veletrhu zemědělské 

techniky Techagro kompletní 

nabídku traktorů Deutz-Fahr, 

včetně viničních a sadařských 

speciálů. Modelové řady Ag-

roplus V a S jsou ideálním po-

mocníkem právě do vinohra-

du a sadu, kde zákazníci ocení 

snadnou manévrovatelnost 

s úhlem natočení kol až 60°. 

Řada V začíná na šířce 111 cm 

a řada S na 135 cm. V portfo-

liu je ještě řada F, kompaktní 

traktory do sadů s šíří kolem 

151 cm. Nejmenším Deutz-Fa-

hr traktorem je Agrokid s mo-

tory o výkonu 39, 43 nebo 5

1 koní. Nebudou však chybět 

ani silné farmářské stroje včet-

ně novinky – aktuálně nejsil-

nějšího traktoru Deutz-Fahr 

řady 9 TTV. Tento ultra mo-

derní, vysoce inteligentní a vý-

konný stroj s motory o výkonu 

až 336 koní pod kapotou jistě 

bude středem pozornosti. 

VINOHRADNICTVÍ

Traktory značky Deutz-Fahr jsou již stálicí v moravských 
vinicích a sadech. Nejoblíbenější modelová řada traktorů 
Agroplus S se dočkala opět zvýšení komfortu v podobě 
systému nového nezávislého odpružení ActiveDrive, které 
budou představeny na veletrhu Techagro 2016 v Brně. 

VINOHRADNICTVÍ

Prodejní a servisní středisko Deutz-
Fahr a Yanmar najdou zákazníci 
v areálu společnosti Agro Podlužan, 
a.s. v Prušánkách na Hodonínsku

Adam Svoboda, vedoucí prodejního a servisního centra Agro Podlužan, a.s.

Traktory YANMAR s výkonem od 16 do 35 koní jsou ideální do menších vinic a rodinných farem

Text a foto: Ing. Petr Hynek

Odpružení ActiveDrive 
pro Agroplus S – nová dimenze 
viničních traktorů Deutz-Fahr 


