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Dovozcem zmíněné novinky je firma 
Y-CZ, s. r. o., se sídlem v jihočeském 
Neplachově a pobočkou v Prušánkách 
na jižní Moravě. Právě sem jsme si při-
jeli pro podrobnosti.

Vysoký výkon, 
nízká spotřeba
„Zkratka I-HMT, tedy Integrated Hyd-
raulic Mechanical Transmission, ozna-
čuje první hydromechanickou plynu-
lou převodovku vhodnou pro použití 
v malotraktorech o výkonu v rozmezí 
30 až 50 koní. Její funkční řešení pro 
malé traktory poprvé představila 
společnost Yanmar. I-HMT umožňuje 
obsluze stejný způsob ovládání jako 
u převodovky hydrostatické, která je 
v tomto segmentu techniky doposud 
považována za nejlepší, a současně 
dosahuje účinnosti blízké převodov-
kám mechanickým,“ vysvětluje Vác-
lav Zámečník, vedoucí prodeje pro 
ČR a SR společnosti Y-CZ, která má 
na těchto trzích výhradní zastoupení 
techniky Yanmar, a pokračuje:
„Díky tomuto technickému zdoko-
nalení mají traktory se stejně silným 
motorem až o 10 % vyšší tažnou sílu 
a současně nižší spotřebu nafty. Stro-
je vybavené touto převodovkou je 
tak možné například dlouhodobě po-

užít i pro těžší tažné práce bez rizika 
snížení životnosti převodovkového 
ústrojí. V současnosti jsou I-HMT osa-
zeny modelové řady traktorů Yanmar 
EG 300 a EG 400 s výkonem od 26 do 
53 koní a nyní probíhá jejich homolo-
gace pro evropský trh.“

Ideální pro komunál
I-HMT tak přináší komfort ovládání 
a pracovní výkon s pomocí plynulých 
převodovek i do malotraktorů, a to 
nejen v porovnání s převodovkou me-
chanickou, ale i hydrostatickou. Vy-
soká účinnost se blíží hodnotám me-
chanických převodovek. Zachováno je 
velmi citlivé ovládání, které je u ma-

lotraktorů při komunálním nasazení 
velmi důležité. Traktory s převodov-
kou I-HMT jsou tak kromě zeměděl-
ství vhodné i pro speciální nasazení ve 
prospěch měst a obcí.
V kombinaci s motory Yanmar s vy-
sokým točivým momentem dosahuje 
převodovka I-HMT lepší výkonové 
hodnoty než traktory s hydrostatic-
kými převodovkami a výkonnějšími 
motory a blíží se účinnosti mecha-
nických převodovek. Nový koncept 
tak umožňuje použít malé kom-
paktní stroje s nižším výkonem mo-
toru jako plnohodnotnou náhradu 
větších a výkonnějších traktorů. Re-
dukční převody umožňují vykonávat 

i velmi těžkou práci. Díky integraci 
motoru s převodovkou je možné 
udržet stabilní rychlost i při změně 
zátěže. Dalšími výhodami je bez-
stupňový přenos síly, úspora paliva, 
vyšší efektivita práce, snazší a velmi 
variabilní ovládání, velmi jemný roz-
jezd a zastavení.
Ke komfortu obsluhy přispívá také 
nižší hladina hluku. Manuálně nebo 
podle zátěže lze měnit agresivitu 
rozjezdu a zastavení. Vario je vý-
hodné pro komunální nasazení ze-
jména při neustálé změně směru 
jízdy nebo při pohybu v omezených 
prostorech.

Jednoduché ovládání, 
komfortní kabina
Nový traktor Yanmar EG 445 I-HST 
je vybaven čtyřválcovým dieselovým 
motorem s přímým vstřikováním pa-
liva (33,1 kW/45 k) od stejného výrob-
ce. Nádrž pojme 48 litrů nafty. Převo-
dovka I-HMT přispívá k využití plynule 
měnitelného převodu pro přenos ma-
ximálního výkonu beze ztrát.
Vyzvednout je třeba intuitivní ovládá-
ní jedním prstem a automatické zpo-
malení traktoru při otáčení a změně 
směru jízdy. Nezávislý vývodový hřídel 

Unikátní traktor na české půdě
Českou premiéru stroje 
s ojedinělým technickým 
řešením zaznamenal 
letošní brněnský veletrh 
Techagro. Konkrétně šlo 
o Yanmar EG 445 I-HST, 
nejmenší traktor s vario 
převodovkou na světě.

Traktor Yanmar EG 445 I-HST je jako první zástupce segmentu strojů 
do výkonu 50 k vybaven hydromechanickou plynulou (vario) převodovku

Obsluha ocení velice prostornou a komfortní 
kabinu s výborným výhledem

Vlevo pod volantem je páka power shuttle se 
řazením pojezdu vpřed či vzad, vpravo ruční plyn
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se ovládá spínačem s funkcí automa-
tického zapínání a vypínání. Nosnost 
zadního tříbodového závěsu dosahuje 
1700 kg. Výška ramen se nastavuje au-
tomaticky. Kabina je velmi prostorná 
a komfortní, s klimatizací, větráním 
(lze nastavit pouze vnitřní cirkulaci 
vzduchu) a topením, rádiem s CD pře-
hrávačem, stavitelným sedadlem ob-
sluhy a volantem. Výhodou je výborný 
výhled také díky úzkým kabinovým 
sloupkům a rovná podlaha. Díky nové 
konstrukci rámu a tichému chodu mo-

toru dosahuje hlučnost v kabině pou-
ze 75 dB. Nechybí účinná přední a zad-
ní pracovní světla.
Traktor Yanmar EG 445 váží s kabinou 
1800 kg a dosahuje maximální rych-
lost 32 km/h. Rozměry (š x d x v) jsou 
1540 x 3355 x 2250 mm. Světlá výška 
na šípových kolech činí 440 mm. Roz-
vor náprav 1925 mm přispívá k dobré 
stabilitě při práci. Ocenili jsme i velice 
malý poloměr otáčení.

Text a foto Jan Kroupa

výkon 16 – 35 k
kompletní výbava

modelové řady
RD, GK, EF 200

motory YANMAR
s přímým vstřikováním

mechanické
i hydrostatické
převodovky
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Porovnání spotřeby paliva a účinnosti přenosu síly u převodovek 
Power Shift, I-HMT a hydrostatické

Hlavní ovládání převodovky, ale i dalších systémů se nachází 
na loketní opěrce pravé ruky. Dominuje uzamykatelné posuvné 
nastavování vario rychlostí v šestnácti stupních. Žlutým 
knoflíkem se zapíná zadní vývodový hřídel. Dále zde najdeme 
nastavování jeho otáček a ovládání zadního tříbodového závěsu

Traktor pohání dieselový čtyřválec Yanmar 
(45 k) s přímým vstřikováním paliva


