
ČESKÝ VÝROBCE kvalita, spolehlivost, tradice

traktory výkonem, malotraktory velikostí
• na chodníky, silnice i do náročnějšího terénu
• v naší nabídce více než 50 druhů přídavných zařízení pro komunální služby,
  práci na poli, v lesích, sadech, zahradnictvích nebo vinicích
• technický průkaz pro provoz na komunikacích - stačí řidičský průkaz 
  skupiny B (pro Farmář II. v přípravě)

Hlavní vlastnosti:

VŠESTRANNÝ KAM JINÍ NEMOHOU DO TERÉNU ÚSPORNÝ MOTOR

Farmář II. s nízkotlakými trávníkovými pneu.

Závěsy kategorie 1. a 1-N, 
vývodové hřídele a vývody 
hydrauliky nabízí možnost 
nepřeberné škály přídav-
ných zařízení včetně např. 
podkopového stroje, pří-
kopového mulčovače,  za-
metacího karáče, štěpko-
vače a mnohých jiných.

Šířka při standardních 
pneumatikách pouze 1,1 m
a malý poloměr otáčení 
umožňují těmto traktorům 
přístup tam, kde velké trak-
tory nemají šanci - chod-
níky, úzké cesty, vinice 
apod.

Vysoký výkon spolehlivého 
motoru lety prověřeného 
výrobce Kubota dodává 
dostatek síly pro nejrůzněj-
ší pracovní úkoly. Velkou 
výhodou tohoto motoru je 
také nízká spotřeba - měr-
ná spotřeba paliva je pouze 
255 g/kW.h ± 10%!

Stálý pohon 4x4, uzávěrka 
diferenciálu a nezávisle 
výklopné nápravy umož-
ňují neustálé využití plného 
výkonu traktoru. Nízkotlaké 
pneumatiky na přání jsou 
šetrnější k podloží a zvyšují 
tah stroje.

tel.: 519 519 235
mob.: 602 789 952

Macháček, s. r. o.
náměstí Svobody 28, 691 83 Drnholec

Váš prodejce:



ČESKÝ VÝROBCE kvalita, spolehlivost, tradice

lesnická nástavba

TECHNICKÁ DATA

POHON
Motor Kubota, dieslový, 4 válce, turbo

Chlazení motoru vodou

Max.výkon dle SAE J1995(hp) 44,9

Objem palivové nádrže (l) 22

4x4, Uzávěrka diferenciálu ANO
PŘEVODOVKA

Převodovka plně reverzovatelná

Počet rychlostí 8 vpřed / 8 vzad

Rozsah rychlostí (km/h) 1,33 - 24,4
ZÁVĚSY A HYDRAULIKA

Yukon

PŘIZPŮSOBÍ SE

Podle určení je možné traktory různě upra-
vovat na přání. Rádi Vám pomůžeme vybrat 
variantu vhodnou pro Vaše potřeby.

SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

PROVĚŘENÝ ZÁKLAD
Předchůdce těchto strojů (MT8-150) po-
chází již z počátku 90. let minulého století. 
Za tu dobu stihli konstruktéři udělat řadu 
inovací. Mezi zachovanými vlastnostmi 
však zůstal i důležitý stejný rozměr všech 
kol pro optimální umístění těžiště stroje a 
výbornou stabilitu v terénu.

PŘEPÍNÁNÍ VÝVODOVÉHO HŘÍDELE
Možnost volby 540 nebo 1000 otáček 
za minutu umožní nejen použití širšího 
spektra přídavných zařízení, ale zároveň 
představuje nižší provozní náklady při 
použití příslušenství s nižšími otáčekami
za minutu. Obě hřídele se otáčejí vpravo,
a to i při jízdě vzad.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Traktory jsou konstruovány pro minimální
nároky na údržbu a navíc jsou všechny 
údržbové části snadno dostupné. Vysoce 
odolné součásti zabezpečují maximální 
životnost.

POHODLÍ PŘI PRÁCI
Mnoho konstrukčních prvků přispívá 
k pohodlí - od hydraulického řízení pro 
snadné ovládání a výbornou manévro-
vatelnost až po snadnou dostupnost ov-
ládací prvků z místa řidiče. U kabinové 
verze oceníte otevíratelné zadní okno.

Farmář II.

* lze změnit na přání, viz. informace vpravo
V zájmu neustálého vývoje našich strojů si vyhrazujeme právo 
na změnu technických údajů a konstrukce bez předchozího 
upozornění.

Tlak (MPa) 12,5*

Kapacita (l / min) 20*
Zadní 3 bodový závěs, max.nosnost Kategorie 1 ISO 730-1, 900 kg
Přední 3 bodový závěs, max.nosnost Kat 1-N, 500 kg -*

Standardní hydraulika 3 okruhová* 2 okruhová*
VÝVODOVÝ HŘÍDEL

540 / 1000 ot. za min. vpředu i vzadu vzadu*

Typ 1 3/8” (35 mm) 6 drážek ISO R/500

PODVOZEK
Poloměr otáčení (mm) 3353

Pneu standard přední, zadní 7,5 - 16*
DALŠÍ ÚDAJE

Ochrana řidiče vyhřívaná kabina ochranný rám

Šířka x délka se zadním závěsem (mm) 1100* x 3320

Váha (kg) 1560 1430

RŮZNÉ
Barva (podle palety RAL)

Přední závěs a vývodový hřídel pro Farmář II.

Lesnická nástavba pro Yukon

HYDRAULIKA
Až 5 okruhová

Výkonnější čerpadlo: 14 MPa, 39 l / min

ELEKTRO
Pracovní světlo zadní, pohotovostní maják

Rádio pro Yukon

PNEU
Dvojmontáž standardních  pneumatik

komunální
 

nízkotl. šípová
31 x 15.5 - 15

nízkotl. trávníková
31 x 15.5 - 15 

nabízíme i další prvky na přání, více u prodejce

tel.: 519 519 235
mob.: 602 789 952

Macháček, s. r. o.
náměstí Svobody 28, 691 83 Drnholec

Váš prodejce:


