
Velké kolové nakladače bývaly 
častou součástí zemědělských 
provozů, avšak postupně je zača-
ly vytlačovat teleskopické mani-
pulátory. V  posledních letech 
však jejich využití prochází urči-
tou renezancí. A ta vychází pře-
devším z faktu, že při konzervaci 
krmiv často chybí vhodná kon-
covka na silážní jámě. A protože 
jen kvalitní rozhrnutí a  udusání 
řezanky zabezpečí optimální si-
lážní či senážní procesy, začínají 
se v zemědělských podnicích za-
se objevovat velké kolové nakla-
dače. A  byť jejich využití je uni-
verzálnější (zejména též při na-
kládání rostlinných komodit, 
nebo chlévského hnoje), práce 
na silážní jámě bývá tím hlavním 
důvodem pro jejich pořízení.

Japonec na Vysočině
Společnost Moreau Agri má již 

několik let v  nabídce produkty 
japonské firmy Hitachi. Prodává 
je především přes svoji dceřinou 
společnost NET a zejména v po-
době rypadel, jež známe pod li-
dovým označením bagry, a která 
mají ve světě velmi dobré reno-
mé. Hitachi však vyrábí i kolové 
nakladače. Pro zemědělské vyu-
žití s primárním účelem dusání 
a rozhrnování řezanky na siláž-
ní či senážní jámě jsou vhodné 
dva modely. A  to ZW180-6 
a  ZW150-6. První má pohoto-
vostní hmotnost 15 tun a  je vy-
baven šestiválcovým motorem 
Cummins o výkonu 173 k, druhý 
disponuje hmotností 12,5 tuny 
a jeho čtyřválec poskytuje 141 k.

Na první pohled se zdá, že vý-
konnější model by měl být pro 
práce na silážní jámě vhodnější. 
Domnívali se tak i ve firmě Mo-
reau Agri Vysočina. Když ho ale 
srovnali s  menším modelem 
ZW150-6, ukázalo se, že menší 
nakladač je pro potřeby rozhrno-
vání a  dusání siláže, ale i  další 
běžně prováděné zemědělské 
manipulace vhodnější varian-
tou. Důvodem je jeho převodové 
ústrojí. Zatímco v  modelu 
ZW180-6 je použita pětistupňo-
vá powershiftová převodovka 
s  hydrodynamickým měničem 
točivého momentu, u  modelu 
ZW150-6 je kupodivu hydrosta-
tický pojezd se čtyřmi samočinně 
řazenými rychlostními rozsahy. 
A  ten se v  provozu ukázal jako 
výhodnější. Propůjčuje totiž na-
kladači větší hbitost, tedy lepší 
akceleraci při rozjezdu a  to je 
v  zemědělství velmi důležitá 
vlastnost. Dvanáct a půl tuny po-
hotovostní hmotnosti tak v praxi 
postačuje, a  pokud se použije 
5metrová rozhrnovací brána, tak 
se hmotnost nakladače dále na-
výší. A pokud po jámě jezdí ještě 
traktor s dusačem, pak hmotnost 
není třeba řešit. 

Své o tom vědí ve známém ze-
mědělském podniku Agro 2000, 
kam byl první nakladač ZW150-6 
dodán v  loňském roce, poté co 
tam nejprve přijel na předvádění. 
První japonský nakladač Hitachi 
provozovaný v zemědělské prvo-
výrobě tak jezdí právě tam.

Čtyřválec postačuje
Hitachi ZW150-6 je vybaven 

čtyřválcovým motorem Cummins 

o zdvihovém objemu 4,5 l. Motor 
je samozřejmě vybaven přeplňo-
váním s mezichlazením stlačené-
ho vzduchu, vstřikováním com-
mon rail a podobnými výdobytky 
moderní doby. Z  emisního po-
hledu je ve stupni IV. Používá 

systém recirkulace spalin, oxi-
dační katalyzátor a  vstřikování 
močoviny v systému SCR. 

Se čtveřicí rychlostních 
rozsahů

Převodové ústrojí využívá hyd-
rostatické jednotky s  jedním 
hydrogenerátorem a  dvěma 
hydromotory, na níž navazují 
čtyři rychlostní stupně. Vše je 
elektronicky řízené, takže zapo-
jováním jednoho, nebo dvou 
hydromotorů se mění vazba me-
zi intenzitou přenášeného toči-
vého momentu a rychlostí jízdy 
a  změnou rychlostních rozsahů 

se zajišťuje ekonomický provoz 
při dopravě s  maximální rych-
lostí jízdy až 40 km/h.

Z  převodovky se točivý mo-
ment rozvádí k  diferenciálům 
přední a  zadní nápravy. Dvou-
stupňové diferenciály jej směrují 

ke koncovým planetovým převo-
dům jednotlivých pojezdových 
kol. Přední náprava je konstruo-
vána jako pevná, zadní je výkyv-
ná v úhlu +/–10°. Pro zpomalení 
rychlosti jízdy nakladače se vyu-
žívá jednak brzdného účinku 
hydrostatické jednotky pojezdu, 
jednak mokrých lamelových 
brzd. Parkovací brzda je ko-
toučová s hydraulickým odjišťo-
váním brzdicích pružin.

Kloubové natáčení nakladače 
dovoluje rozsah natočení o  40° 
na každou stranu. Je realizováno 
s využitím dvou centrálních čepů 
a dvou hydraulických válců. Tla-

kovým olejem je zásobuje zubové 
čerpadlo s průtokem 194 l/m. Je-
ho kapacita je využita též pro 
pracovní hydrauliku, tedy dvojici 
zvedacích válců ramene a zvedací 
hydraulický válec adaptéru (nebo 
válce u  provedení s  paralelogra-
mem), případně pro vnější okruh 
ovládající přídavnou funkci.

V kontextu s tím, že je použito 
zubové čerpadlo, jehož výkon-
nost je přímo úměrná otáčkám 
motoru, je použit systém, který 
umožňuje při nakládání omezit 
rozsah používaných převodových 
rozsahů pouze na 1., přičemž se 
zároveň nastaví maximální rych-
lost jízdy a ta není překročena ani 
v případě přidání plynu. Při stan-
dardním omezení na 1. rychlostní 
rozsah lze maximální rychlost 
jízdy regulovat v  rozsahu 7 až 
13  km/h, při aktivaci plazivého 
převodového stupně pak od 0 do 
7 km/h. Omezením pojezdové 
rychlosti lze provozovat stroj ve 
vyšších otáčkách motoru, tím za-
jistit rychlejší pohyb ramene bez 
toho, aby se přitom významně 
zvyšovala rychlost jízdy.

Zvedací rameno je dodáváno 
ve dvou provedeních. Jednak se 
zvedací výškou 3,8 m (v  místě 
čepu), jednak pro zemědělské 
použití praktičtější provedení se 
zdvihem 4,2 m. Základní lopata 
disponuje geometrickým obje-
mem 1,9 až 2,2 m3, alternativou 
k ní jsou vidle na hnůj, nebo roz-
hrnovací brána na siláž či senáž.

Prostorná kabina
Kabina obsluhy těží z toho, co je 

pro kloubové nakladače typické, 
a  tím je středové uložení, velký 

vnitřní prostor a  dobrý výhled. 
Výhled vzad je vylepšen optimali-
zovaným tvarem krytu motorové-
ho prostoru. A pokud by to nesta-
čilo, pomůže instalovaná kamera.

Ovládací prvky jsou klasické 
včetně multifunkční páky pro ří-
zení pohybů ramene a  pojezdu. 
Obvyklé prvky typu klimatizace, 
zadního stěrače, rádia nebo bez-
pečnostních skel jsou dodávány 
v  základní výbavě. Na přání je 
možné zvolit kvalitnější sedačku, 
vyhřívání zpětných zrcátek, pří-
davné pracovní osvětlení či si vy-
brat ze tří druhů pneumatik, ne-
bo zvolit samosvorné diferenciá-
ly (správně řečeno diferenciály 
s omezeným prokluzem, LSD – 
Limited Slip Diferencial). Ty 
jsou vhodné právě pro zeměděl-
ské využití, zatímco v  nezemě-
dělských činnostech jsou použí-
vány diferenciály TPD (Torque 
Proportional Diferencial), které 
fungují na jiném principu. Za-
tímco diferenciály LSD fungují 
tak, že zpomalují otáčky jednoho 
z  protáčejících se kol nápravy, 
diferenciály TPD mění svůj úči-
nek v  poměru k  přenášenému 
točivému momentu.  

Pro práci v náročných podmín-
kách (kdy by pro čištění chladičů 
nepostačoval reverzní chod venti-
látoru) je dodávána sada chladičů 
s  větší vzdáleností lamel, které 
jsou tím odolnější vůči zanesení 
nečistotami. A pokud by to nasa-
zení nakladače vyžadovalo, lze jej 
doplnit systémem odpružení ra-
mene. Protože odpružení má 
smysl jen při vyšší rychlosti jízdy, 
lze nastavit limit, od nějž bude 
aktivní, a to od 3 do 18 km/h. 

Předpoklady se v praxi potvrdi-
ly. Pozemky jsou sklizené dříve 
než se starším shrnovačem TOP 
1252 Multitast shodné značky. 
Jako další výhodu vidí pracovníci 
VOD Jetřichovec možnost ply-
nulého nastavování šířky odklá-
daného řádku. 

Řidič to provede jednoduše 
tak, že z kabiny traktoru hydrau-
licky ovládá úroveň stažení či 
roztažení zadní dvojice rotorů. 
Zkušení praktici se naučili takto 
regulovat rychlost zavadání píce 
v  závislosti na sklízené plodině 
a průběhu počasí. 

A  pro úplný perfekcionismus 
při sklizni ještě zbývá další krok 
– s  využitím signálu GPS, po-
skytovaným GPS přijímačem 
traktoru, nechat shrnovač auto-
maticky postupně zvedat a  po 
otočení soupravy opět spouštět 
jednotlivé rotory do záběru. I tu-
to souvraťovou automatiku nový 
shrnovač Pöttinger TOP 1403 C 
nabízí. Umí také v  klínech po-
zemků zvednout nejprve jeden 
přední rotor a teprve poté druhý 
rotor. 

Kvalitní kopírování povrchu

Nový shrnovač TOP 1403 C 
umí dobře kopírovat povrch te-
rénu i přes svůj enormní maxi-
mální pracovní záběr. Rotory 
shrnovače jsou za tím účelem 
standardně vybaveny pětikolo-
vým podvozkem (pentagonál-
ními koly). Nechybí ani předsu-
nuté vodicí kolečko Multitast, 
za které firma Pöttinger již ob-

držela řadu ocenění. Tento 
osvědčený prvek vede plynule 
celý rotor přes nerovnosti, a za-
hraňuje tak zapichování prstů 
hrabic do půdy a  znečišťování 
krmiva. 

Kromě těchto prvků pro spo-
lehlivé kopírování terénu mohou 
být tandemové nápravy každého 
rotoru přestaveny tak, aby se na-
stavil vhodný příčný sklon rotorů 
podle podmínek. 

Shodně, jako i  menší bratr 
TOP 1252 C, disponuje nový 
velký typ hybridní technologií 
pohonu: přední dva rotory jsou 
poháněné hydraulicky a  zadní 
mechanicky. Rovněž i odlehčení 
rotorů pracuje na shodném prin-
cipu: oba přední rotory jsou od-
lehčovány hydraulicky, zadní 
pak mechanicky. Intenzita od-
lehčování se přitom mění podle 
toho, jaký pracovní záběr je prá-
vě nastavený. Odlehčování sni-
žuje namáhání rotorů, které také 
působí na travní drn šetrněji.

Vpředu je TOP 1403 C osazen 
rotory o  průměru celých 3,7 m. 
Všechny čtyři rotory Toptech Plus 
jsou již z  nové generace rotorů 
u  shrnovačů, kterou zavedla fir-
ma Pöttinger do výroby na pod-
zim roku 2017. Rotory Toptech 
Plus se pyšní novým rozložením 
kopírovacích koleček, které dále 
zdokonaluje snímání terénu.

Automatika překrývání 
záběrů

Shrnovač TOP 1403 C také při-
chází s novinkou: má standardně 
integrované automatické řízení 
překrývání záběrů. V průběhu za-

táčení je – v závislosti na nastave-
ném pracovním záběru shrnova-
če –  přední rotor uvnitř zatáčky 
automaticky posouván směrem 
dovnitř. Tím je zaručena dosta-

tečná úroveň překrývání zadními 
rotory shrnovače. Jakmile je za-
táčka projeta a souprava se pohy-
buje znovu v  přímém směru, je 
přední rotor automaticky opět 
posunutý směrem od středu.

Také díky této nové technologii 
je možné do největší míry využí-
vat maximální pracovní záběr 
shrnovače. Při změně šířky shr-
nování je úroveň překrývání zábě-
rů jednotlivých rotorů indikována 
na ovládacím panelu shrnovače. 
Traktor přitom nemusí být nutně 
vybaven senzorem, který určuje 
úhel natočení předních kol.

Oba přední rotory je možné 
pomocí hydrauliky posouvat od 
sebe společně, anebo posouvá-
ním měnit polohu jen jednoho 
rotoru na jedné straně. Díky vý-
kyvným kolečkům je možné pro-
vádět změnu nastavení šířky shr-
nování i v průběhu práce. Takto 
se lze také šikovně vyhýbat pří-
padným překážkám. „Skládání 
do transportní polohy a  rozklá-
dání nového shrnovače od firmy 
Pöttinger je rychlé a  pohodlné, 
a ani jízda četnými podjezdy nám 
nečiní žádné problémy,“ vyjádřil 
se spokojeně mechanizátor. 
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Luboš Stehno

Petr Beneš

Japonské nakladače i pro zemědělství

Širokozáběrový stroj s precizní prací 

Otázka manipulace je v zemědělských podnicích často řešeným tématem. Faktem je, že zemědělci mají velkou výhodu v tom, že nabídka manipulační 
techniky je v současné době velmi široká. Od malých, smykem řízených anebo kloubových nakladačů přes klasiku v podobě teleskopických 
manipulátorů až po velké kolové nakladače.

Modernizace strojového parku je jednou z cest ke snížení nákladů a zvýšení efektivity hospodaření. V tomto duchu byl v zemědělském podniku 
VOD Jetřichovec v roce 2020 pořízen nový model shrnovače Pöttinger TOP 1403 C. Jedná se o novinku, která nabízí možnost nastavení pracovního 
záběru až do čtrnácti metrů. 

První nakladač Hitachi v zemědělství jezdí v podniku Agro 2000. 
Hlavním důvodem jeho pořízení byla práce na silážní jámě
 Foto archiv MAV

Za den lze se čtyřrotorovým shrnovačem TOP 1403 C zformovat 
řádky na 80 až 90 ha u luk a až na 110 hektarech v případě 
sklizně na orné půdě  Foto archiv

V závěsu shrnovače TOP 1403 
C se nacházejí senzory a 
rozvaděče, díky čemuž je při 
zatáčení přední rotor uvnitř 
zatáčky automaticky posouván 
směrem dovnitř. Tím je 
zaručena dostatečná úroveň 
překrývání zadními rotory 
shrnovače  Foto Petr Beneš


