navštívili sme

Topoľčiankam pre tento raz dominovali Jelene.

Jeden zo šiestich modelov novinky radu 6M.

Demonštrácia John Deere koní v Topoľčiankach
Krása koní a konská sila Jeleňov sa spojili 3. októbra v Národnom žrebčíne
v Topoľčiankach pri demonštrácii sily spoločnosti Agroservis Komárno.
Nádherné prostredie Národného žrebčína
v Topoľčiankach si vybrala spoločnosť Agroservis za miesto prezentácie techniky, ktoré s pravidelnosťou organizuje každú jeseň. Tohto roku
však zmenila koncepciu a dlhoročné Zelené dni
s praktickými ukážkami nahradila statickým
predstavením techniky prepletené umením
koní a ich jazdcov. Plná tribúna poľnohospodárov len potvrdila každoročne vysoký záujem
o stroje John Deere. Pri takejto prezentácii
techniky si zástupcovia prvovýrobcov oddýchli
od poľných ukážok, ktoré sú ich dennodenným
chlebíčkom. Agroservisu sa nenásilnou a milou
formou podarilo do ich podvedomia buď vštepiť alebo ešte viac upevniť spojenie so strojmi
John Deere.
Moderátorom celého podujatia bol herec
a rozprávač Ivan Tuli Vojtek, ktorý svojimi humornými vstupmi oživil technické informácie,
ktoré prezentovali vo svojich vystúpeniach
Peter Mihaľ, Eugen Mizerák a Zsolt Miškovič
zo spoločnosti Agroservis. Všetci, čo do areálu prišli, mali možnosť v niekoľkých blokoch

vidieť prierez širokého sortimentu poľnohospodárskej techniky od najväčších pásových
a kĺbových traktorov 9R, cez klasické 8 a 7R-kové modely, cez úspešné 6R modely, až po
samohybné postrekovače a kombajny, či už
s klasickým mlátiacim ústrojenstvom, alebo
s axiálnym. John Deere produkuje popri výkonnej poľnohospodárskej technike aj stroje do
komunálneho sektora a pre domáce použitie,
kde užívateľ ocení najmä kvalitu, spoľahlivosť,
životnosť a jednoduchosť používania.
Hlavnú úlohu v Topoľčiankach na záver podujatia zohrala novinka - traktory radu 6M, ktoré dopĺňajú aktuálne 6R modely. Zachovávajú
si rámovú konštrukciu pre optimálne rozloženie hmotnosti a prípadnú aj dodatočnú montáž
čelného nakladača. Majú priestrannú pohodlnú
kabínu s jednoduchým nastavovaním a ovládaním stroja, v ktorej si môžete nakonfigurovať
prvky z viac vybavených 6R modelov, napr.
s úvraťovou automatikou či navádzaním. Svojou koncepciou a veľkosťou sú predurčené na

Kone a kone pod kapotou. To bolo hlavným mottom Agroservisu Komárno
na zorganizovanie podujatia v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Podujatie ukončili preteky dvojzáprahov, ktoré v roku 2013 budú práve v tých
miestach súťažiť o Majstra sveta.
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nasadenie v širokom spektre prác. Výkonom od
115 do 170 koní sa radia do stredného spektra,
čomu napovedajú aj posledné trojčíslia v označení – celkovo šiestich modelov 6115M, 6125M,
6130M, 6140M, 6150M a 6170M. Nové 4 alebo
6-valcové motory sú v porovnaní so staršími
modelmi výkonnejšie a hospodárnejšie, spĺňajú najnovšie emisné normy a pritom im na prevádzku postačuje len nafta.
Modulárna konštrukcia nových 6M modelov
umožňuje zostaviť traktor podľa požiadaviek
majiteľa. Dokonca sú modely aj bez kabíny.
Z prevodoviek si môžete vybrať PowrQuad PLUS
pre maximálne rýchlosti 40 km/h (20/20 alebo
24/24 stupňov) s manuálnym radením štyroch
stupňov v každej skupine pod záťažou. Pri voľbe prevodovky AutoQuad PLUS radenie prevodových stupňov prebieha automaticky. V prípade, že traktor bude využívaný aj v doprave,
je k dispozícii prevodovka AutoQuad PLUS
EcoShift, ktorá pri doprave znižuje otáčky motora a tým šetrí palivo.
Zhrnuté a podčiarknuté: John Deere 6M „podávajú vysoký výkon za málo peňazí“.
Marián Kukučka
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve®

Plná tribúna ľudí sa zabávala aj na vtipoch herca Ivana Vojteka, ktoré prepletali technické informácie o strojoch John Deere.
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