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AGROTRADE GROUP ROŽŇAVA od 1. 3. 2017 
výhradný importér strojov JCB pre agrosektor
JCB vo svete pokračuje 
s posilňovaním svojej 
dílerskej siete pre poľ-
nohospodárstvo, dôka-
zom je aj vymenovanie 
spoločnosti Agrotrade 
Group Rožňava ako vý-
hradného zástupcu JCB 
Agriculture pre Slovenskú 
republiku od 1. marca 
2017. Agrotrade bude 
dodávať a servisovať celý 
rad produktov JCB Agri, 
akými sú traktory JCB 
Fastrac a kompletný rad 
strojov na manipuláciu 
v poľnohospodárstve, vrá-
tane najpredávanejších 
teleskopických manipulá-
torov JCB Loadall.

John Smith, generálny 
riaditeľ pre JCB Agriculture 
poznamenal: „Sme veľmi 
nadšení z  nového partner-
stva medzi JCB a Agrotrade 
Group a  sme presvedčení, 
že pán Németh s celým svo-
jím tímom bude poskytovať 
vynikajúcu úroveň služieb, 
podporu pre nových a  exis-
tujúcich slovenských zá-
kazníkov v  poľnohospodár-
stve.“

Za Agrotrade Group Ró-
bert Németh: „Sme radi, že 
sme získali takého význam-

ného a silného partnera pre 
výhradné zastupovanie na 
Slovensku. Sme odhodlaní 
všetkým potencionálnym 
a  existujúcim zákazníkom 
JCB v  agrosektore dokázať, 
že je to správna voľba – spo-
ľahnite sa…“

Bližšie informácie vám 
poskytne predajný tím Ag-
rotrade Group (www.agro-
tradegroup.sk).

Srdečne pozývame každé-
ho poľnohospodára v dňoch 
28.  3. – 1.  4.  2017 na Ag-
rosalón do Nitry, kde vám 
v  hale M5 predstavíme celý 
sortiment strojov JCB pre 
agrosektor spolu s  ďalší-
mi cca 100 strojmi z  nášho 
portfólia. Nenechajte si ujsť 
významné podporné nástro-
je zavedenia značky JCB do 
portfólia Agrotrade Group 
práve na Agrosalóne.

JCB Agriculture

Poľnohospodárske stroje 
JCB vyrába už od roku svoj-
ho založenia a  to od roku 
1945, kedy Joseph Cyril 
Bamford skonštruoval svoj 
prvý vyklápací príves. Už od 
tých čias JCB vedelo, že od-

vetvie poľnohospodárskych 
strojov si vyžaduje len naj-
vyššiu úroveň výkonu a pro-
duktivity.

Preto vždy verilo vo vý-
voj špecializovaných poľ-
nohospodárskych strojov. 
Patria k  nim teleskopické 
manipulátory Loadall vyvi-
nuté už v  roku 1977, prvé 
špecializované čelné kole-

sové nakladače uzreli svetlo 
sveta v  roku 1983 a  v  roku 
1991 predstavili výnimočný 
traktor Fastrac. Stále je to 
jediný, plne odpružený trak-
tor na svete, schopný jazdiť 
bezpečne s  vysokými rých-
losťami. V tomto roku došlo 
aj k  založeniu špeciálneho 
oddelenia Landpower, ktoré 
až dodnes vedie divíziu JCB 
Agriculture.

Aby poľnohospodárske 
stroje boli čo najúčinnejšie, 
vsadili na využívanie inová-
cií a najnovších technológií.

Tu sú najvýznamnejšie 
roky, kedy JCB uviedlo na 
trh nové modely s najnovší-
mi technológiami pre dané 
obdobie:

Loadall  – teleskopický 
manipulátor

1977  – vyvinutie telesko-
pického manipulátora Loa-
dall

1981  – Loadall s  náho-
nom na obe nápravy

1988  – Loadall 525-67 
všetky kolesá rovnakej veľ-
kosti, nízko umiestnené ra-
meno

1996  – Loadall motor 
umiestnený na boku stroja

1999  – Loadally Super 

AG 530-70, 540-70 - s  cie-
ľom znížiť spotrebu paliva 
a  zvýšiť pojazdovú rýchlosť, 
predstavili 5-stupňovú JCB 
prevodovku, systém uza-
mykania hydrodynamické-
ho meniča TorqueLock na 
5.  prevodovom stupni a  od-
pruženie ramena SRS.

2005  – Loadally so 
6-stupňovou prevodovkou 

JCB s  automatickým rade-
ním medzi 4. – 6. stupňom 
a zámkom meniča na 5. a 6. 
prevodovom stupni.

2010 - Zapatentovanie 
adaptívnej kontroly nákla-
du sa JCB stalo lídrom pre 
zaistenie lepšej bezpečnosti 
a  stability u  teleskopických 
strojov.

2012 - JCB uviedlo prvý 
motor JCB EcoMAX. Tento 
revolučný a  oceňovaný mo-
tor zaisťuje najvyššiu úro-
veň účinnosti vo viacerých 
strojoch JCB, vrátane te-
leskopických manipulátorov 
Agri. Je navrhnutý bez kom-
promisov s  inovatívnymi 
technológiami veľmi čistého 
spaľovania. Jeho aktuálne 

vyhotovenie splňuje aktu-
álnu prísnu emisnú normu 
T4F bez použitia filtra pev-
ných častíc DPF. Motor Eco-
MAX zaberá menej priesto-
ru ako konkurenčné, preto 
výhľad a  manévrovateľnosť 
u Loadallov sú bez kompro-
misov aj pri použití techno-
lógie selektívnej katalytickej 
redukcie SCR. Navyše pri 

znížení spotreby paliva až 
do 18 % oproti motorom 
s  predchádzajúcou emisnou 
normou T4i. V to istom roku 
JCB spustilo aj LiveLink 
telematický systém, ktorý 
umožňuje zákazníkom mať 
prevádzku a  používanie 
stroja plne pod kontrolou.

2014  – Agri Loadally so 
smart hydraulikou  – zlep-
šené časy cyklov a  zvýšená 
rýchlosť hydrauliky aj pri 
nízkych otáčkach motora. 
Čo vlastne Smart hydraulika 
je? Je to súbor inovatívnych 
riešení na hydraulickom sys-
téme teleskopického mani-
pulátora. Týmito riešeniami 
sú:

•	 regeneratívna hydraulika

•	odtlakovanie externej 
hydrauliky pri bežiacom 
motore

•	progresívna funkcia vy-
klepávania lopaty

•	automatický systém od-
pruženia ramena SRS

•	 funkcia tlmenia konco-
vých polôh na hydraulických 
piestoch.

Fastrac – jedinečný trak-
tor s  celorámovou kon-
štrukciou a  odpružením 
oboch náprav

1986  – výkresový návrh 
pre traktor Fastrac

1989 – prvý prototyp Fas- 
trac

1993  – predstavený Fas- 
trac 155-65

1994 - predstavený Fas- 
trac 185

1998  – predstavený Fas- 
trac 2115 a Fastrac 3185

2002  – predstavený Fas- 
trac 3220

2005  – predstavený Fas- 
trac rad 8000  – prvý rad 
s CVT V -tronic plynulou pre-
vodovkou

2010  – predstavený Fas- 
trac rad 3000 XTRA

2014  – predstavený Fas- 
trac rad 4000  – rad s  obo-
ma nápravami riaditeľný-
mi v  5 módoch a  s  hydro-
-pneumaticky odpružením. 
Plynulá prevodovka CVT 
V -tronic.

Fastrac najlepšie vystihu-
jú nasledovné slová:

„UNIVERZÁLNY“
„PRODUKTÍVNY“
„KOMFORTNÝ“
„BEZPEČNÝ“
„ĽAHKÝ NA OVLÁDA-

NIE“.
Tieto vlastnosti ho pred-

určujú k použitiu s akýmkoľ-
vek naradím, pre pomalé aj 
vysokorýchlostné pracovné 
operácie.

LWLS  – najvýkonnejšie 
kĺbové čelné kolesové na-
kladače

1983  – predstavený 410 
Farm Master

1985  – predstavený 412 
Farm Master

1990 – predstavený kom-
paktný 408 Farm Master

1995 – predstavený kĺbo-
vý čelný kolesový nakladač 
s  teleskopickým ramenom 
409TM

1999 – predstavený 416S 
Farm Master

2006 – predstavený 434S
2013 - uvedenie čelného 

kolesového nakladača 435S 
dodnes hodnoteného ako 
špička vo svojej triede. Má 
najlepší pomer výkonu ku 
hmotnosti stroja 16,8 HP na 
1 tonu stroja. Je vybavený 
6-stupňovou powershifto-
vou prevodovkou s  uzamy-
kateľným hydrodynamic-
kým meničom na všetkých 

prevodových stupňoch.
JCB Teletruk – jedinečný 

vysokozdvižný vozík s  te-
leskopickým ramenom na 
boku umožňujúci naložiť 
kamiónový náves z  jednej 
strany. Produktivita tohto 
stroja je dvojnásobná oproti 
klasickým vysokozdvižným 
vozíkom.

Vo vývoji poľnohospo-
dárskych strojov sa JCB ne-
zastaví, dôkazom je aj nová 
DualTech VT prevodovka 
(Obr. DualTech) pre AGRI 
PRO teleskopické manipu-
látory, traktor Fastrac rady 
8000 4 generácie, to všetko 
uvedené na trh v poslednom 
kvartáli roku 2016. Môžete 
si byť istí, že JCB bude po-
kračovať vo vývoji nových 
riešení s  cieľom zdokonaliť 
a  rozšíriť rad pre poľno-
hospodárstvo, aby aj naďa-
lej splňovala vaše potreby 
a  očakávania. Dnes, zajtra 
a kedykoľvek v budúcnosti.

Ing. ŠteFAn ŠkoRvánek
JCB projekt manažér

AGRotRADe GRoUP spol. s r. o.

Rám a hnacie ústrojenstvo LOADALL.

 LWLS 435S. DUAL TECH VT prevodovka.

FASTRAC 4220 a LOADALL 541-70 Agri Pro. FASTRAC 8330.

TELETRUK 35D  4X4.


