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V malém těle velké srdce
Jen pár kilometrů západně od jihočeské Soběslavi se rozkládá trojlístek obcí Vlastiboř, Svinky a Záluží. Na
katastrálním území o rozloze 1719 hektarů žije zhruba 320 obyvatel. Od loňského roku jim slouží kompaktní
malotraktor Yanmar.
Japonský výrobce traktorů a dieselových motorů, společnost Yanmar,
začal psát svou historii v roce 1912 –
předloni si tedy připomněl sto let existence. Dnes si mohou zájemci vybrat
z traktorů ve výkonovém rozmezí od
15 do 35 koní. Tyto profesionální stroje se s širokým spektrem příslušenství
uplatní stejně dobře v zemědělství,
zahradnictví, v sadech, vinicích a v neposlední řadě i v komunální sféře.

rozložení hmotnosti a přenosu síly
na podklad prostřednictvím účinné
převodovky nové uživatele překvapí,
co všechno jsou malotraktory Yanmar
schopné zvládnout.
Ve standardní výbavě traktorů typové řady GK je posilovač řízení, řadič
směru jízdy pod volantem (reverzační páka), pohon všech kol, silná pracovní světla, jednodílný kryt motoru
a tříbodový závěs s maximální zvedací
silou 550 kg.

Na míru Evropě
Ve Vlastiboři si vybrali jeden z nejmenších strojů z firemního katalogu, a to Yanmar GK 200 o výkonu
20 koní (existuje ještě model GK 160
s výkonem 16 k) z portfolia firmy
Y-CZ, s. r. o., zástupce japonského
výrobce pro český a slovenský trh.
Hlavním rozhodovacím argumentem
bylo, že typová řada GK nabízí za výhodnou cenu veškerou výbavu a téměř totožnou výkonnost jako větší
sourozenci.
Modelová řada Yanmar GK byla
uvedena na trh poměrně nedávno,
v roce 2011. Zaměřena a vyvinuta
byla jako první cíleně pro evropský region. I přes menší rozměry jsou traktory GK kompaktní a robustní. Díky
výkonným, tichým a současně úsporným motorům Yanmar se systémem
přímého vstřikování a optimálnímu

Ideál pro obce
„Malotraktor Yanmar GK 200 jsme
převzali 4. února loňského roku společně s nářadím pro celoroční nasazení, tedy shrnovací radlicí, velkým vozíkem s hydraulickým sklápěním, což je
vzhledem k velikosti traktoru přímo
unikát, a plošným mulčovačem se
zadní agregací. Radlici hodláme využívat prioritně na odstraňování sněhu
z chodníků a veřejných prostranství.
Nechávám ji však připevněnou k traktoru po celý rok, protože s její pomocí
shrnuji na hromady i posekanou trávu. Vozík uveze až 1500 kg materiálu,
ale tuto značnou výhodu zatím plně
nevyužíváme. Slouží především k odvozu posekané trávy z intravilánu obcí
a spadaného listí. Mulčovač se uplatní
při extenzivní údržbě rozlehlých zelených ploch mimo obce, kde sečeme

Dobré osvětlení napomáhá především při práci za krátkých zimních dnů

Pavel Novotný nemá po
zhruba ročních zkušenostech
k malotraktoru Yanmar GK
200 žádné výhrady

Pod řadicí pákou je spínač vývodového hřídele
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Vlevo od volantu se nalézá řadič směru jízdy, od plazivé rychlosti až
po 13 km/h

dva- až třikrát ročně. Traktor nám vytrhl z paty ještě jeden trn. S úspěchem
ho používáme k tahání zhruba dvoutunového válce při jarním utužování
travnatého povrchu fotbalového hřiště. Výhodou nejen pro údržbu chodníků a různých zákoutí je malá šířka
stroje Yanmar GK 200, a tedy i válec
po něm zahladí veškeré případné
stopy na podloží sportovní plochy,“

řekl nám Pavel Novotný, který má na
starosti údržbu obcí Vlastiboř, Svinky
a Záluží, a doplnil:
„Stroj dobře topí a při zimní údržbě si
sedím pěkně v suchu a teple. Kladně
hodnotím zejména velmi malý poloměr otáčení, čtyři dvakrát dělené rychlostní stupně, s nimiž mohu zvolit pracovní tempo hlemýždě až 13 kilometrů
za hodinu. Perfektní osvětlení vpředu

Cenný je zadní tříbodový závěs a spřáhlo na vozík. K tomu
přistupuje zadní a čelní hydraulický okruh

i vzadu napomáhá kvalitní práci především ráno a večer v zimě. Za deset
měsíců provozu jsme nezaznamenali
žádnou závadu a cením si prakticky
okamžité výměny provozních náplní
i pohotových odpovědí na dotazy od
českého zastoupení firmy Yanmar.
Uvítali bychom na úklid chodníků ještě válcový kartáč, ale nemůžeme mít
všechno hned. Cena stroje okolo půl

milionu korun se zdá na první pohled
vysoká, ale je třeba si uvědomit, že
s příslušným vybavením zastane veškerou práci velkého traktoru. V této
souvislosti tedy vyzvedávám výborný
poměr užitné hodnoty k ceně. Z mého
pohledu je Yanmar GK ideálním řešením pro každodenní údržbu obce.“
Text a foto Jan Kroupa
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