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V okolí Jindřichova Hradce hospodaří 
na celkové výměře 862 hektarů Ze-
mědělské družstvo Strmilov. Na 620 
hektarech orné půdy je skladba plodin 
přizpůsobená podmínkám, panujícím 
v nadmořské výšce 620 metrů: pšenice, 
žito, ječmen, oves a řepka. 
Samozřejmostí jsou trvalé travní po-
rosty a také pastviny, kterých je 230 
hektarů. Na orné půdě jsou pěstová-
ny také plodiny, sloužící k výživě stá-
da 700 kusů hovězího skotu: ozimé 

žito a směsky na GPS, jetel a silážní 
kukuřice. Kromě jetelových senáží 
slouží ke krmení také senáže z trav-
ních porostů, kterých firma vyprodu-
kuje 1430 t ročně. 
Chov skotu je zaměřen jak na pro-
dukci mléka, tak i na výchovu jalovic, 
výkrm na maso a produkci jalovic na 
prodej. Ve zmíněné nadmořské výšce 
je vegetační doba zkrácená a včasné 
zvládnutí základních agrotechnic-
kých operací má velký význam. 

v požadované kvalitě. Důležitá byla 
také spolehlivost a důvěryhodnost ob-
chodního zastoupení. 
Časem se také ukázalo, že půjčování 
traktoru není řešením. Často nebyl 
stroj k dispozici zrovna v době, kdy 
byl zapotřebí. 

Vítěz v tahovém výkonu
Výběru nového stroje předcházelo tes-
tování traktorů od různých výrobců. Při 
porovnávání ve vlastních podmínkách 
Zemědělského družstva Strmilov s vlast-
ním nářadím, kterým byl polonesený 
radličkový kypřič Terrano 6 FG značky 
Horsch, se jasně ukázalo, co který trak-
tor skutečně dokáže. Na svažitých po-
zemcích v kamenité půdě obstál nejlé-
pe ze všech traktor vyšší výkonové třídy 
značky Massey Ferguson. 
Traktor MF 8735 dokázal trvale 
udržovat pojezdovou rychlost na 
úrovni 15 km/h i v kopci. Výkonu 
měl jeho šestiválcový motor AGCO 
Power dostatek, což je dáno přede-
vším velkým zdvihovým objemem 
na úrovni 8,4 l. 
Jako zástupce nové modelové řady 
již tento traktor splňuje emisní li-
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 Traktory z Beauvais 
osidlují jižní Čechy
Objevovat nepoznané – to může být pro řadu 
zemědělců atraktivní činnost, zvláště pokud se jedná 
o značku traktorů. Tak je tomu i u traktorů Massey 
Ferguson a regionu v okolí Jindřichova Hradce. Díky 
úsilí nového prodejce se v průběhu tří let z jednoho 
traktoru v této oblasti rozšířila stáj traktorů v červené 
barvě celkem na deset strojů. Jejich uživatelé jsou 
nejen klasické zemědělské podniky se smíšenou 
produkcí, ale i rodinné farmy.
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Předání traktoru MF 8735 Zemědělskému družstvu Strmilov proběhlo v lednu 2016. Byl to slavnostní 
okamžik pro (zleva) předsedu družstva Ing. Leopolda Smrže, mechanizátorku Miluši Novákovou 
a agronoma Ing. Tomáše Cahu

xx

v 
ta
ch
Ča
tr
st
b

V
V
to
p
Z
n
r
H
t
z

Předání traktoru MF 8735 Zemědělskému družstvu Strmilov proběhlo v lednu 2016 Byl to slavnostní

Ve standardu balíčku Exklusive u řady MF 8700 je loketní opěrka 
s ovládací pákou MultiPad i počítač Datatronic, na němž se 
nastavuje a ovládá i navigační systém Auto-Guide 3000 a systém 
telematiky AGCOMMAND. Nechybí ani čtyři vnější hydraulické 
ventily s ovládáním pomocí joysticku a sklopných přepínačů, traktor 
v ZD Strmilov má ale okruhů šest

Z toho důvodu řešil podnik otázku 
pořízení vhodného traktoru, přede-
vším pro základní zpracování půdy. 
Traktor měl mít především dosta-
tečný výkon, aby dokázal udržet 
požadovanou pojezdovou rychlost 
se stávajícím půdozpracujícím nářa-
dím, které tak může odvádět práci 
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mity normy Tier 4f, ale se zachováním 
provozní účinnosti ve spalování paliva. 
Motor je nastaven tak, aby dokázal vy-
užívat maximum energie z nafty s tím, 
že vznikající škodliviny při hoření (i za 
vyšších teplot) jsou z výfukových plynů 
eliminovány externě. Dieselový oxi-
dační katalyzátor našel své místo pod 
kapotou motoru, zatímco součástí kry-
tu výfuku je katalyzátor SCR. Kazety, 
v nichž je katalyzátor umístěn, mají jen 
malý průměr, takže se pěkně schovají 
za A sloupek kabiny a řidiči neomezují 
výhled. Zároveň se motor zcela obejde 
bez filtru pevných částic.

Všechny řady traktorů Massey Fergu-
son pracují s motory bez filtru pevných 
částic a kromě řady MF 8700 i bez 
ventilu EGR. Vystačí si pouze s AdBlue 
a přitom splňuji emisní normu Tier4f. 
Toto řešení má výrazný vliv na spotře-
bu paliva a zároveň i na životnost mo-
torů AGCO Power.

Změny v motoru k lepšímu
Oproti provedení u předchozí řady 
MF 8600 zajišťuje u řady MF 8700 pře-
plňování dvojice turbodmychadel. Změ-
nami prošel také chladicí systém a vedení 
chladicího vzduchu. Traktory mají stan-

dardně plynulou převodovku Dyna-VT, 
jejíž konstrukce dovoluje realizovat 
pokročilý systém automatického ovlá-
dání otáček motoru a převodového 
poměru. Ten má název Dynamic Trac-
tor Management (DTM) a zrovna v Ze-
mědělském družstvu Strmilov nachází 
vynikající uplatnění. 
„Náš nový traktor Massey Ferguson MF 
8735 zvládá všechny operace zpraco-
vání půdy hladce. Má dostatečnou re-
zervu výkonu,“ pochvaloval si předseda 
Leopold Smrž. „Víme o tom, ale pořídili 
jsme si jej i pro případné změny v do-
posud používaných technologiích zpra-

cování půdy v budoucnosti, jako napří-
klad hloubkové kypření. Potom nám 
jeho vysoký výkon přijde vhod. Zatím 
se projevuje především tak, že máme 
jistotu včasného zvládnutí důležitých 
operací, především přípravy půdy před 
setím. Za jízdy si motor jen přede,“ do-
dal spokojeně.

Možnosti regulace 
výkonu motoru
Pokud traktor pracuje při dílčím zatíže-
ní, elektronika systému DTM to rozpo-
zná, v převodovce je automaticky na-
staven větší převodový poměr a otáčky 
motoru jsou úměrně tomu sníženy. Vý-

Robustní zadní tříbodový závěs 
traktorů série MF 8700 má 
maximální zvedací sílu 120 kN.
Traktory nabízí zajímavou 
funkci automatické deaktivace 
uzávěrky diferenciálu, jakmile 
je nářadí, uchycené v zadním 
tříbodovém závěsu, zdviženo. Po 
spuštění závěsu je uzávěrka opět 
automaticky aktivována

Traktor MF 8735 je dobře vybaven 
pro tahově náročné práce 
a k přenosu výkonu až 350 k na 
půdu. Zadní pneumatiky mají 
průměr 2,15 m (rozměr 710/75 R 
42) a k dispozici je řada různých 
přídavných závaží do kol i do 
ramen předního tříbodového 
závěsu. Výhodou je také velký 
rozvor náprav

MF 7620 s výkonem 147 kW/200 k našel univerzální využití: pro práce 
na poli, na loukách i v dopravě s automobilovým přívěsem. Dobře to 
ukazuje na skutečnost, jak je převodovka Dyna-6 všestranná

Traktor Massey Ferguson 7626 s výkonem 260 k zvládá podmítku, 
orbu, přípravu půdy i setí na pozemcích společnosti BOVIS N.B. bez 
problémů. Při porovnávání s jinými značkami traktorů v podniku 
vykázal nejnižší spotřebu paliva

V jednodušší verzi loketní opěrky traktoru MF 7626 Dyna-6 jsou 
přehledně rozloženy ovladače pojezdu, motoru i hydrauliky
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sledkem je pokles spotřeby paliva, vyšší 
komfort jízdy i delší životnost motoru. 
Na místě je zmínit ještě další přednost 
traktorů série MF 8700, a tou je velký 
rozvor – zvyšuje stabilitu i tahový výkon.
Traktor MF 8735 v Zemědělském druž-
stvu Strmilov dokáže zabezpečit také 
včasné provedení podmítek, které má 
význam pro zachycení půdní vláhy. To 
samé platí i o orbě s poloneseným sedmi-
radličným otočným pluhem. Traktor byl 
pořízen v lednu 2016 a za rok odpracuje 
zhruba 800 motohodin, nejvíce v období 
od letní sklizně do podzimu a též při jar-
ních pracích. 

Cenově přístupná 
maximální výbava
Traktor MF 8735 byl dodán v nejlepší 
možné výbavě Exklusive, a to včetně 
satelitní navigace AutoGuide, volitel-
ného inteligentního systému odpruže-
ní kabiny OptiRide Plus a se systémem 
telematiky AGCOMMAND. „I při této 
maximální výbavě je traktor cenově do-
stupný, což byl pro nás jeden z význam-
ných argumentů pro jeho pořízení,“ řekl 
předseda. „Podle nás je špičkou v oboru 
a splnil naše očekávání. Jsme s ním zcela 
spokojeni, stejně jako s poskytováním 
servisu od společnosti CEMA servis, kte-
rá nám traktor prodala. Drobné problé-
my, které se vyskytly, pracovníci servisu 
kvalitně a rychle vyřešili. Svůj význam 

pro nás má také příznivá cenová politika 
tohoto servisu,“ dodal spokojeně. 

Navazuje na tradici
Massey Ferguson je značkou, která 
v českém zemědělství byla tradičně za-
stoupena ve výkonové kategorii 200 k. 
Označení jako je Dynashift, Datatronic 
či Dual Control se staly pojmem a za-
chovaly se (některé v inovované podo-
bě) až do současnosti.
Není proto divu, že nové generace 
traktorů této značky s výkonem oko-
lo 200 k získávají nová působiště. Tak je 
tomu i u společnosti BOVIS N. B spol. s r. o., 
která hospodaří na výměře 1362 hektarů 
zemědělské půdy v okolí Nové Bystřice. 
Firma se potýká s podmínkami podhorské 
a horské oblasti v nadmořské výšce 650 
metrů. Rostlinná výroba na 438 hektarech 
orné půdy je zaměřena na ozimou řepku, 
pšenici, tritikale, jarní ječmen a silážní ku-
kuřici. Produkce obilnin směřuje z velké 
míry na krmení skotu. Chov skotu bez trž-
ní produkce mléka zahrnuje dohromady 
650 kusů včetně telat. V zimním období 
jsou nedílnou součástí krmné dávky travní 
senáže, kukuřičná siláž a seno. 

Dostatečný výkon, nízká 
spotřeba 
Co se týká traktorů, ještě donedávna 
sloužily v podniku stroje o výkonu do 
160 k. Takový výkon ale nepostačoval 
pro orbu a pro výkonnou podmítku, 
což se zpočátku řešilo půjčováním trak-
torů od různých výrobců. Tak vznikla 
možnost porovnávání různých strojů. 
„V poli se ukázalo, že zvláště díky své-
mu vysokému točivému momentu jsou 
traktory značky Massey Ferguson pro 
nás nejlepší,“ řekl spolumajitel společ-

nosti Ing. Jan Bradáč. Stroje této značky 
v okolí podniku nepracovaly, a tak měly 
zároveň i punc exkluzivity. 
Proto byl na jaře 2015 pořízen první trak-
tor, Massey Ferguson 7626. Jeho výkon 
260 k je pro zpracování půdy zcela dosta-
tečný. A to jak při orbě se šestiradličným 
pluhem, tak i spolu s talířovým podmíta-
čem Pöttinger Terradisc 4000 T v polone-
seném provedení nebo při práci s kom-
paktorem Agrisem o záběru šest metrů 
při předseťové přípravě půdy. Traktor má 
dostatečnou rezervu výkonu, nepracuje 
„na doraz“, což se mimo jiné pozitivně 
projevuje i v jeho spotřebě paliva. „Náš 
Massey Ferguson 7626 vycházel nejlépe 
i při našem vlastním měření, které jsme si 
v podniku prováděli sami. Mezi různými 
značkami traktorů vykazoval bezkonku-
renčně nejnižší spotřebu paliva,“ potvrdil 
spokojeně Ing. Jan Bradáč. 

Komfortní kabiny
Komfort v kabině je na úplně jiné úrov-
ni, než byly obsluhy doposud zvyklé. To 
je výhodou i při agregacích se senážní-
mi návěsy Krone Titan či s nesenou secí 
kombinací o záběru 4,5 m. Obsluha 
využívá mimo jiné i možnost nastavit si 
opakující se operace do paměti souvra-
ťové automatiky. Informace se zobra-
zují na přístrojové desce.
Massey Ferguson 7626 ve společnosti 
BOVIS N. B. je traktor ve střední úrovni 
výbavy Efficient, osazený mechanickou 
převodovkou Dyna-6. Ta je dalším vývo-
jovým stupněm převodovky Dynashift 
s tím, že nabízí šest rychlostních stupňů, 
řazených při zatížení. Řazení je možné 
ovládat buď manuálně, anebo může 
fungovat automaticky. Obsluha si může 
nastavením omezit rozsah tohoto au-

tomatického řazení tím, že zvolí počet 
rychlostních stupňů anebo rozsah otá-
ček, v nichž bude automatika řadit. Pře-
vodovka umí automaticky řadit i mezi 
skupinami, přitom ale dochází k roze-
pnutí pojezdové spojky. Traktor je vyba-
ven předním tříbodovým závěsem a vý-
vodovým hřídelem s otáčkami 1000/min. 

Další traktor rovněž MF
Na základě spokojenosti s provozem 
traktoru přibyl hned v následující se-
zóně, na jaře 2016, do podniku druhý 
model ze shodné série: Massey Fergu-
son 7620. Opět s převodovkou Dyna-6, 
ale s jednodušší úrovní výbavy. Značka 
Massey-Ferguson má výhodu v tom, že 
odstupňování výbavy dovoluje přizpů-
sobit každý traktor specifickým náro-
kům každého zájemce. Traktor MF 7620 
s výkonem 147 kW/200 k je využíván 
zcela univerzálně – pro práce na poli, 
na loukách i v dopravě s automobilo-
vým přívěsem. Je o něco lehčí, pohání 
jej šestiválcový motor AGCO-Power 
se zdvihovým objemem 6,6 l. Naproti 
tomu stroj MF 7626 má pod kapotou 
motor o zdvihovém objemu 7,4 l a je 
také o něco těžší. 

Text a foto Petr Beneš

U traktoru MF 7626 produkuje výkon 260 k motor o zdvihovém objemu 
7,4 l. Tento objem není nijak malý, čemuž odpovídá i rozsah točivého 
momentu

Spolumajitel společnosti BOVIS 
N.B. Ing. Jan Bradáč (zprava) 
volil traktor tak, aby se v něm 
jeho obsluha cítila dobře. 
Řidič Jan Jelínek si pohodlí 
v kabině i přehledné ovládání 
při různorodých činnostech 
pochvaloval

Massey Ferguson využívá k úpravě 
spalin katalyzátor DOC, uložený 
pod kapotou motoru, a externí SCR 
katalyzátor. Ten je bezúdržbový 
a díky svému kompaktnímu 
uspořádání neomezuje řidiči 
výhled z kabiny


