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Smečka „Kojotů“, výkonných traktorů, 
není jen pouhou další 

značkou na našem trhu.
Kdepak.
Stal se z ní způsob života.
První kojot z Jižní Koreje 

se v České republice obje-
vil už před dvanácti lety. 
Od té doby se smečka neu-
stále rozrůstá a nyní má sílu osmi stovek 
kojotů.

Už naše babičky říkaly: „Dobrá rada nad zlato.“ A řídíme se tím i my. I proto jsme 
pro Vás letos díky zmodernizovanému webu rozšířili službu s názvem Trakto-

rová poradna.
Na internetových stránkách www.traktorykioti.cz jí nadále patří důležité mís-

to, navíc jsme ji v tomto roce vylepšili o mnoho referencí v podobě fotek a videí.
Pokud nám zašlete Váš dotaz, rádi odpovíme, zašleme příslušný odkaz, případně 

nám bude potěšením přivítat Vás na největší pobočce společnosti P&L ve Velkém 
Meziříčí, kde se Vám budeme osobně věnovat. Zde si vše vyzkoušíte, povozíte se 
a uděláte si vlastní názor. Stačí napsat nebo zavolat.

Těšíme se na Vás.
Podrobnější informace o tom, co také najdete na našem novém webu,  

naleznete na straně 2

Smečka jako 
životní styl

Je to smečka, která pracuje neustále, 
spolehlivě a  bez zaváhání. 
Pokrokový design, technic-
ké inovace a pečlivý servis 
dovozce dělají smečku mo-
derní a silnou.

I Vy se k ní můžete přidat 
a využívat všech výhod, kte-
ré nabízí. Volba je jen na Vás. 

 Ing. Jaroslav Šimon, ředitel divize
 komunální techniky společnosti P&L

Traktorová poradna 
– služba pro Vás !

V  Malé Losenici, obci na Vysočině s  270 
obyvateli, využívají stroje od společnosti 

P&L od konce roku 2018. A nemohou si je vy-
nachválit.

„Nejprve jsme si pořídili traktor KIOTI 
CK3310 včetně rozmetadla ROKI 250 a  za-
metače KM-M 1250 H,“ říká Jaromír Jonák, 
starosta Malé Losenice. „V  průběhu zimy 
2018/2019 jsme dokoupili přední šípovou 
radlici,“ doplňuje.

Zimní výbavu v obci, kde funguje mateřská 
škola, prodejna a  aktivně působí hned šest 
spolků, nejvíce využili v  zimě 2020. „Při vel-
kých přívalech sněhu jsme stíhali vyhrnovat 
a sypat všechny chodníky v obci,“ pochvaluje 
si Jonák.

„Kartáč jsme používali při lehčím sněžení 
a na jarní úklid chodníků a veřejných ploch. 
Traktor nám dále pomáhá při úpravách ve-
řejných prostranství, dovozu materiálů na 
stavby a  ze staveb a  v  poslední době často 
při kůrovcové kalamitě, kdy s ním stahujeme 
dřevo a klády v lese,“ popisuje starosta Malé 
Losenice mnohostranné činnosti strojů.

Pro jejich použitelnost má jen slova chvá-
ly. „Většina našich lesů je v náročném terénu 
a musím říci, že traktor dokázal kolikrát vyjet 
kopce i bez uzávěrky, i když ji také má,“ říká 
Jonák.  Pokračování na straně 5

V Malé Losenici nedají na KIOTI dopustit

CS2220 CK3310 DK6010 RX7330
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K I O T I :  t a h l e  s m e č k a  ž i j e  i   n a  w e b u
KIOTI NA FACEBOOKU

MAPA PRODANÝCH TRAKTORŮ

YouTube KANÁL

VIDEOGALERIE

ZKUŠENOSTI KLIENTŮ

NOVINKY ZE SVĚTA KIOTI

POPISY TRAKTORŮ
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KIOTI WD1260

Nízká spotřeba  
průměrně do 2 l/mth

Dvoupedálové  
ovládání pojezdu

Cobe Ivanovski je jednatelem spo-
lečnosti T.E.S., s. r. o., což je městská 

obchodní společnost založená měs-
tem Polička v roce 1996. Portfolio čin-
ností zahrnuje výrobu tepelné energie 
v  19 kotelnách, správu téměř 1100 
bytů, zajišťování celoroční údržby 
pro město Poličku i  externí zákazníky 
a v neposlední řadě provozuje plavec-
ký bazén, koupaliště a  zimní stadion 
v tomto městě ležícím v Pardubickém 
kraji.

Jaké stroje a  jak dlouho máte od 
společnosti P&L, s. r. o?

Od společnosti P&L jsme zakoupili 
dva žací traktory KIOTI WD1260. Prv-
ní v roce 2018 a druhý v následujícím 
roce.

Jak je využíváte a  jak jste s  nimi 
spokojení?

Stroje používáme při sečení trávy, je-
jich velkou výhodou je dieselový mo-
tor s  vysokým kroutícím momentem, 
široký vyhazovací tunel a  uzávěrka 
diferenciálu zadní nápravy. Stroje díky 
tomu zvládají i  přerostlou nebo mok-
rou trávu.

Proč jste vybrali zrovna značku  
KIOTI? Co bylo rozhodující pro nákup?

Kritéria byla: robustnost a  zároveň 
obratnost stroje, výškový výsyp s dosa-
hem alespoň 190 cm, objem sběrného 
koše nad 500 litrů, šířka žacího ústrojí 
v rozmezí 120 – 130 cm, uzávěrka dife-
renciálu zadních kol a dostupný servis. 
Tyto i  řadu dalších požadavků žací 
traktory KIOTI WD1260 splňují, a proto 
jsme si je koupili.

Přemýšlíte o nákupu dalších strojů 
a příslušenství?

Do budoucna uvažujeme o  nákupu 
malotraktoru se zimním setem na zimní 
údržbu chodníků.

Co pro vás značka KIOTI znamená 
a doporučil byste její výrobky dalším 
klientům?

Žací traktory KIOTI WD1260 nám 
umožnily zvládnout sečení trávy rych-
leji než stroje, které jsme měli předtím, 
a jak již bylo řečeno, nyní můžeme bez 
potíží sekat i přerostlou a mokrou trávu. 
Dosavadní zkušenosti s  oběma stroji 
máme velice dobré, proto je můžeme 
doporučit i dalším zákazníkům.

Problém není ani přerostlá 
či mokrá tráva

Vysokovýklop 191 cm

PARŤÁK, KTERÉHO NIC NEZASTAVÍ

Profesionální sekačka na trávu s vysokovýklopem, kte-
rou nic nezastaví. Robustní konstrukce, nízko položený 

výhozový tunel, silný naftový motor o síle 26 HP, to jsou 
základní parametry pro spolehlivého parťáka do nepoho-
dy. Žací ústrojí o šířce 122 cm s velkým sběrným košem 
o objemu 600 l a vysokovýklop do 191cm jsou stvořeny 
pro efektivní sečení trávy. Dvoupedálové ovládání pojez-
du hydrostatické převodovky je zárukou snadné a pří-
jemné obsluhy. Sekačku využívají především města, obce 
a firmy zabývající se službami v tomto oboru.
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Šířka sečení  
122 cm

Průchodnost pře-
rostlé i mokré trávy 
velkým výhozovým 
tunelem (45x45 cm) 
je obrovská

„Maleč je obec v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina, žije 
u  nás 657 obyvatel. Od roku 2018 využíváme sekačku 

KIOTI WD1260, o  rok později přibyl traktor KIOTI CK3310. Vyu-
žíváme je na každodenní úklid a zajištění chodu obce v létě i při 
zimní údržbě.

Při výběru rozhodovala kvalita zpracování, vhodnost pro komunální 
práce a také spokojenost s předchozí technikou od firmy P&L. Roli hrála také kvalita 
a dostupnost servisu, se kterým jsme velice spokojeni. 

Do budoucna budeme určitě uvažovat o obměně vozového parku a nákupu mož-
ných agregací. Značka KIOTI mě přesvědčila kvalitním dílenským zpracováním, bez-
poruchovostí, množstvím agregací a již zmiňovaným kvalitním a rychlým servisem.“

KAREL MUSÍLEK, starosta obce Maleč

Přesvědčilo nás i dílenské zpracování

OČIMA
ZÁKAZNÍKA



4 www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

KIOTI CS2220

Standardně jeden  
hydraulický okruh

Pohon 4x2  
nebo 4x4

„Jmenujeme se Tůmovi, jsme z Pardu-
bic a nedaleko od nich jsme si před 

22 lety koupili zahrádku. Chtěli jsme si 
tam výhledově postavit malý domek. 
Na zahradě bylo tehdy asi 20 stromů 
a k tomu 18 ořešáků.

Časem jsme si domeček skutečně po-
stavili, k tomu malé hospodářství, včelař-
ství a  vysadili jsme další stromy. Mysleli 
jsme si, že zůstaneme věčně mladí, zdraví 
a schopní udržovat těch 7550 m2, zhruba 
60 stromů a občas i 20 včelstev, a to při 
časově dost náročném zaměstnáni.

Pořídili jsme si Vari systém, sekali trávu 
pro králíky, obdělávali zahrádku pluhem 
a  rotavátorem. Všechno fungovalo, až 
s  věkem přišly zdravotní problémy. Stal 
jsem se čekatelem na výměnu kyčelních 
kloubů a začal nezvládat. Najednou man-
želka přišla s nápadem: Tak to prodáme 
a půjdeme do činžáku.

Představa, že dalších třeba 15 let bu-
deme místo pod třešní sedět u  televize  
a místo bzučení včel poslouchat moudra 
politiků, mě přivedla na myšlenku pořídit 
si techniku, za kterou se nemusí běhat.

Kamarád na Vysočině má malou Kubo-
tu, seká louky, suší seno, balí malé balíky 
pro ovečky. Chtěli jsme taky něco takové-
ho. Protože jezdím po bioplynových elek-
trárnách, začal jsem se vyptávat. Většinou 
mi známí doporučovali starší stroje kdoví 

odkud, některé i repasované, ovšem čas-
to jen barvou.

Až mi ve Velšovicích prozradili, že mají 
traktory KIOTI a že jsou spokojeni s tech-
nikou i  servisem. Cesta mě přivedla do 
Hrubčic. kde jsem narazil na firmu P&L.

Zašel jsem se podívat, co prodávají, 
jak se chovají k  zákazníkovi a  podobně. 
Potom jsem si naplánoval cestu do Čes-
kých Budějovic na Zemi živitelku, obešel 
jsem stánky a sháněl informace, vyptával 
se. Navštívil jsem snad všechny a pouze 
u dvou jsem byl spokojený s přístupem 
prodejce. Jedním z  nich byla firma P&L 
a stroje KIOTI, jež prodává. Bylo rozhod-
nuto.

Traktor jsme koupili, používáme ho 
nejčastěji jako dopravní prostředek 
a  jeho hydraulickou lžíci místo kolečka. 
Máme pluh a brány, chystáme se pořídit 
sekačku na vysokou trávu a obraceč. Ka-
marád zámečník vyrábí držák na přední 
závaží  a  taky otočný jeřáb do trojbodu 
s navijákem pro manipulaci s úly.  A já si 
chystám na jaro držáky na ochranný rám, 
do kterých by se daly upevnit lopata, hrá-
bě a další zahradní nářadí. Nůžky na vět-
ve a sadařský vosk už místo mají.

Teď kácím další ořešáky a  pomáhám 
si taky traktorem, mám sice ten nejmen-
ší model řady CS, ale odvede práci za tři 
lidi.“ Pavel Tůma

ZKUŠENOSTI

Z PRAXEOdvede práci za tři lidi

Poloměr otáčení 
254 cm

Kola na přání – agrokola na pole, 
travní kola nebo průmyslová 
kola na zahradu.

Mechanická  
převodovka 6x2

Silný a úsporný  
motor 21 HP

IDEÁLNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ TRAKTOR

Jednoduchý mechanický traktor, jehož srdcem je atmosféric-
ký dieselový motor s výkonem 21 koní a s mechanickou pře-

vodovkou, která umožňuje využít šest rychlostí dopředu a dvě 
dozadu. Jeho kompaktní velikost ho předurčuje pro práci na 
zahradě, menším poli, záhumence, vinici a podobně. Ideální 
pro ty, kteří si chtějí pěstovat vlastní potraviny na svém poli či 
zahradě.



5www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

Na stroje jihokorejské značky vsadili i  v  jedné vesnič-
ce s  třemi stovkami obyvatel nedaleko Moravského 

Krumlova. Pomáhá jim tam traktor KIOTI CK2810 s vozí-
kem, mulčovačem, radlicí na sníh, sypačem a zametacím 
kartáčem.

„Dříve jsme používali malotraktor Vari, ale nyní může-
me převážet objemnější a  těžší náklady,“ pochvaluje si 
starosta. „Mulčovač pomůže s vysokou trávou a podros-
ty okolo obce, kde není nutné trávu sbírat. Zimní výbavu 
využijeme pro úklid sněhové nadílky. Zimní údržba se 
zásadně zrychlila – zároveň probíhá odhrnování i  po-
syp,“ doplňuje spokojeně.

S  firmou Agroservis Holý měli v  obci na Krumlovsku 
dlouholeté zkušenosti, proto ji oslovili i  nyní. „Traktory 
KIOTI jezdí v dalších obcích regionu a jeví se jako spolehli-
vé stroje. Pravidelný servis i případné opravy vždy řešíme 
rychle na místě, případně si dodavatel traktor odveze na 
provozovnu,“ nešetří chválou starosta.

Obec se rychle rozrůstá, připravené jsou nové stavební 
parcely včetně komunikací, které bude nutné udržovat. „Při-
byde také travnatých ploch a v létě budeme rozvážet vodu 
na zalévání,“ upozorňuje. Proto se dá předpokládat, že by 
se využily i jiné stroje. „Nákup dalšího příslušenství zvážíme 
na základě finančních možností a ostatních projektů, jako je 
třeba komunitní kompostárna,“ vysvětluje starosta.

Po roce provozu hodnotí nákup KIOTI CK2810 velmi 
kladně. „Efektivita, ale i pohodlí pro obsluhu se určitě zvý-
šilo, zvlášť v porovnání s dříve používanou technikou, jak 
jsem už zmiňoval,“ uzavírá zkušenosti z Krumlovska.

Práce? 
Zásadní zrychlení!

IDEÁLNÍ PRO OBEC

Již dlouhé roky najdete v našem sortimentu modely CK2810 
a CK3310. Jsou to nejprodávanější modely, které jezdí u sto-

vek zákazníků! Nejpoužívanější variantou je zimní set s radlicí 
a rozmetadlem na prohrnování chodníků ve městech a v obcích, 
ale traktor najdete i ve vinici, sadu, lese, farmě či na zahradě.

KIOTI CK2810/CK3310

HST převodovka 
nebo mechanická 
převodovka 6x2

Výkon 28/33 HP

Tempomat HST

Silné hydraulické 
čerpadlo 42,9 l/min

Šířka traktoru  
od 117 cm

Pokračování ze strany 1
Jeho spokojenost se ovšem netýká 

jen traktoru a příslušenství. „Také jsme 
spokojeni se servisem, který pokaždé 
přijel na garanční prohlídky včas. Opra-
vy jsme žádné neřešili, protože funguje 
výborně,“ přidává další plus.

Zpětně tak oceňuje, že si obec vybra-
la právě stroje značky KIOTI. „Volili jsme 
mezi šesti dalšími traktory,“ přiznává 
Jonák. „Rozhodující pro nás byla funkč-
nost a variabilita traktoru v základním 
vybavení i  záruční a  pozáruční servis. 
Toto vše KIOTI a firma P&L splnily a dále 
splňují,“ pochvaluje si správnou volbu.

Není divu, že v obci uvažují o poříze-
ní dalších strojů a příslušenství od této 
značky. „V  budoucnu by se nám jistě 
osvědčil čelní nakladač a do lesa a na 
obecní zeleň i štěpkovač,“ přemítá sta-
rosta Malé Losenice.

„KIOTI pro mě znamená spolehlivost, 
pohodlí i kvalitu a sílu při každé práci. 
Budoucím zákazníkům bych značku 
KIOTI a  společnost P&L jako obchod-
ního a  servisního partnera rozhodně 
doporučil,“ zakončuje Jonák.

V Malé Losenici nedají 
na KIOTI dopustit OČIMA

ZÁKAZNÍKA
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Technické služby Ostrava Jih, p.o. 
byly založeny na podzim roku 2015. 

Mezi hlavní činnosti příspěvkové or-
ganizace patří údržba zeleně, údržba 
a čištění komunikací v městském obvo-
du Ostrava-Jih, který je nejrozsáhlejším 
městským obvodem moravskoslezské 
metropole.

„Vzhledem k  nedávnému vzniku or-
ganizace dochází k  systematickému 
a  postupnému dovybavování potřeb-
nou technikou. Postupný vývoj očeká-
váme i  v  nadcházejícím období,“ říká 
ředitel organizace Jaroslav Plaček.

Na začátku loňského roku byly do or-
ganizace zakoupeny dva nové traktory 
KIOTI CK2810 a KIOTI CK4010. „Postup-
ně byly dovybaveny různými nástavba-
mi pro zimní údržbu, čištění chodníků 
od plevele a  mulčovačem pro údržbu 
cyklostezek,“ doplňuje Plaček.

Nákupu výrobků jihokorejské firmy 
předcházel důkladný průzkum trhu 
a konzultace s partnery v jiných, podob-
ně zaměřených organizacích. „Na zákla-
dě toho jsme dospěli k názoru, že právě 
tyto stroje splňují nejlépe naše předsta-
vy o  spolehlivosti, výkonu, multifunkč-
nosti a  také poměru cena/výkon,“ vy-
světluje ředitel příspěvkové organizace. 
„Hodně tomu pomohly právě konzulta-
ce s uživateli traktorů značky KIOTI, kteří 
mají nemalé zkušenosti s  jejich provo-
zem,“ upřesňuje.

KIOTI sbírá plusy i v Ostravě. Stačila k tomu jediná sezona
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NEPOSTRADATELNÝ POMOCNÍK

Mnohostranné použití ve všech odvětvích  
lidské činnosti. Může to být rodinný přítel  

– stroj pro radost, stejně tak profesionální  
pomocník pro letní a zimní údržbu obce či města.

KIOTI CK4010/CK4020

Pohon všech čtyř kol

2 hydraulické okruhy

Posilovač řízení

Stroje za sebou mají premiérovou zimní 
sezonu, a  tak je čas na první hodnocení. 
„I  když zásahů nebylo mnoho, prokázaly 
rozhodně svoji spolehlivost,“ pochvaluje 
si Plaček.

Teď už se v  Ostravě-Jih těší na to, jak 
KIOTI využijí v  dalším provozu. „Konkrét-
ně při čištění komunikací, odplevelování 
chodníků a mulčování ruderálních poros-
tů kolem cyklostezek, přepravě materiálu 

a drobné techniky,“ vypočítává. Organiza-
ce do budoucna plánuje rozšířit svůj stro-
jový park. „V  současné chvíli je vybavení 
technikou nedostatečné,“ poznamenává 
Plaček. A  přiznává, že dosavadní výkony 
dávají jihokorejským strojům plus.

„První měsíce provozu traktorů KIOTI 
svědčí o  tom, že se jedná o  stroje, které 
plně vyhovují našim potřebám a  přede-
vším poměr cena/výkon je hodnocena 

velmi pozitivně. Uvedený ukazatel bude 
významným faktorem i pro další investiční 
nákupy. V případě, že značka KIOTI u stro-
jů zachová současnou kvalitu a  cenovou 
úroveň, rádi rozšíříme strojové vybavení 
o  další techniku této značky,“ zakončuje 
Plaček.

traktory dodala a servisuje  
firma CHLEBIŠ, s. r. o., prodejce traktorů 

KIOTI v Moravskoslezském kraji

HST převodovka se třemi rozsahy 
nebo mechanická převodovka 12x12 
s H-shuttle reverzorem pod volantem
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„MALÝ“ LESNÍ DĚLNÍK

Traktor KIOTI DK5010HS disponuje jednodu-
chým atmosférickým motorem bez elektroniky 

o výkonu 49 HP. Tento model vyniká robustností, 
jednoduchostí a obratností. Konstrukce přední 

nápravy mu umožňuje pohybovat se bez 
problému mezi stromy, kde by větší traktory 
měly potíže. Vysoká zdvihová síla zadního 
tříbodového závěsu s výkonným hydraulickým 
čerpadlem ho předurčuje pro práci  
v lesnictví, zemědělství a v komunální sféře.

KIOTI DK5010HS

Michal Štipčák se zabývá službami v lesnictví 
v  podhůří Bílých Karpat. Jeho hlavní pra-

covní náplní je těžba a přibližování dřeva.
Se svým otcem nejprve využívali dva velké 

traktory s  navijákem a  vyvážecím vlekem. Pro 
méně dostupné kopcovité terény, kterých není 
v jejich oblasti málo, používali koně.

„Když se otec rozhodl s  prací v  lese skončit, 
musel jsem řešit otázku, jak dál směřovat vozový 
park, protože jeden člověk by všechny stroje ne-
dokázal efektivně využívat,“ říká Štipčák.

Rozhodl se tedy jeden velký traktor prodat, 
koně již také nevyužívat a  místo nich pořídit 
menší traktor. „Doufal jsem, že dokáže efektivně 
nahradit sílu velkého traktoru a přitom bude mít 
obratnost a dostupnost koně,“ vysvětluje.

Na podzim roku 2018 padla volba na traktor 
KIOTI DK5010HS s čelním nakladačem a navijá-
kem Krpan 4SI. Po roční zkušenosti a  navzdory 
počátečním obavám může říci, že traktor předčil 
jeho očekávání.

„Nejvíce mě překvapila síla v terénu, kterou na 
první pohled malý traktor má,“ libuje si Štipčák 
s  tím, že i  v  nahodilých těžbách dokáže s  trak-
torem přiblížit 30 m3 dřeva za den, a zároveň si 
pochvaluje jeho obratnost i  schopnost, kam se 
i  v  náročném terénu dokáže dostat. „Při práci 
v lese je pro mě klíčová jednoduchost a robust-
nost stroje, bez zbytečné elektroniky,“ doplňuje. 
Na skládkách a při práci s čelním nakladačem pak 
oceňuje podvázání čelního nakladače, které je při 

této činnosti důležité. Zároveň mu H-Shuttle pře-
vodovka umožňuje používat reverz bez pedálu 
spojky. „A kladně hodnotím i dobrou dostupnost 
náhradních dílů,“ přidává Štipčák další plus.

Přesvědčil se o  tom osobně v  okamžiku, kdy 
mu větev rozbila lopatku ventilátoru na moto-
ru. „Navzdory tomu, že díl zrovna nebyl v Česku 
skladem, do týdne jsem ho měl z  centrálního 
skladu v Nizozemsku,“ prozrazuje. 

Kromě lesnictví využívá traktor v letních měsí-
cích také při výkopových pracích na odvoz zemi-
ny, které dokáže bez problému transportovat na 
vleku až 4 m3.

„Pro traktor KIOTI rozhodla jeho jednoduchost, 
robustnost i obratnost, která mě hodně překva-
pila, když jsem ho před koupí zkoušel. Líbil se mi 
také přístup prodejce a jeho znalost nabízeného 
stroje. I  když jsem předtím firmu P&L a  značku 
KIOTI neznal, může je na základě vlastních zkuše-
ností jen a jen doporučit,“ uzavírá Štipčák.

I  v  kraji Vysočina na-
jdeme spoustu vlast-

níků lesů, kteří dnes 
mají společný problém 
– a  tím je kůrovec. Pa-
tří mezi ně i  Roman 
Sobotka, který vlastní 
několik hektarů lesa 
nedaleko Žďáru nad 
Sázavou.

Jak se postupem 
času situace v  lesích 
zhoršuje, musel se i Sobotka rozhodnout, jestli na zpracování kůrov-
cových stromů bude dále najímat služby, jejichž cena roste a časová 
dostupnost není vždy ideální, nebo si pořídí vlastní techniku.

Po zvážení všech aspektů si Sobotka pořídil stroj KIOTI DK4510 
(předchůdce DK5010 s výkonem menším o 4 HP) s navijákem Krpan 
4SI a čelním nakladačem. Vlastní traktor mu umožňuje rychle reago-
vat při nalezení napadených stromů. Vytěžené dřevo následně po-
mocí čelního nakladače nakládá na vlek a odváží na pilu, případně 
domů na palivo, kde ho následně zpracovává štípačkou za traktor. 
Traktor tedy slouží nejen při těžbě, ale následně i k dopravě kulatiny 
a hotového řeziva z pily. Menší část roku využívá traktor na klasické 
polní práce, při přípravě zahrady kultivátorem a podobně.

S  traktorem je Sobotka spokojený, zcela splnil jeho očekávání, 
která od něho při výběru měl. Konkrétně hledal menší, ale silný 
traktor, který bude schopný se pohybovat mezi stromy v porostu 
a zároveň si poradí s výřezy i dlouhou kulatinou.

Dalším požadavkem byla dobrá dostupnost servisu z  Velkého 
Meziříčí. Všechny tyto aspekty traktor KIOTI DK4510 splňoval a oče-
kávání potvrdil i v praxi.

Spojuje sílu velkého 
stroje i obratnost koňů

Vlastní traktor? 
Správná volba!

www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

Vysoká nosnost 
zadních ramen

ZKUŠENOSTI

Z PRAXE

Výkonný 
a úsporný motor 
s průměrnou 
spotřebou okolo 
2l/mth 

Velká  
obratnost,  
poloměr  
otáčení 263 cm

Mechanická  
převodovka, 
16x16 rychlostí

Funkce Bi-speed 
pro lepší obratnost

H-shuttle reverzor 
pod volantem
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KIOTI DK6010CH

Od konce léta 2019 využívají traktor KIOTI 
DK6010CH s  čelním nakladačem na 

Ranči Patriot u Českých Budějovic. O zku-
šenostech s tímto strojem hovoří majitel 
Jiří Jíša.

Jak jste se vůbec se značkou KIOTI sezná-
mil? Čím vás traktor zaujal?

„Na KIOTI jsem narazil na výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích. Pro nákup na Ranč Patriot roz-
hodl celkový dojem a vizuální provedení traktoru.“

Co ještě hrálo roli v tom, že jste si ho pořídil?
„Vybral jsem si ho i  z  důvodu skvělého komfortu 

kabiny, nenáročnosti na údržbu a hlavně pro jeho 
vynikající manévrovací vlastnost.“

Při jakých činnostech na vašem Ranči Pa-
triot našel uplatnění?

„Traktor používám na obsluhu celého ranče, 
na nakládku a vyvážku hnoje, v zimě na hrnu-

tí sněhu, na nakládku balíků i na další zemědělské 
práce.“

Jak jste spokojený se službami společnosti P&L?
„S firmou P&L je výborná spolupráce po celou dobu. 

Od prodeje až po servis včetně ochoty poradit třeba 
i po telefonu.“

„Příspěvková organizace Lesy hlav-
ního města Prahy má na starosti 

lesy, vodní toky a plochy a městské parky 
ve vlastnictví Magistrátu hlavního města 
Prahy, provozujeme i záchrannou stanici 
pro volně žijící živočichy. Můj úsek má 
v údržbě Královskou oboru – Stromovku, 
tedy největší park v Praze o rozloze 90,4 
hektarů.

V  něm využíváme od podzimu roku 2018 stroj KIOTI 
DK6010CH. Malotraktor používáme při seči a vertikutaci tráv-
níků s Amazone 135, při topdressingu (potahování trávníko-
vého porostu slabou vrstvičkou speciálního substrátu z kom-
postu, rašeliny a písku – pozn. red.), při hnojení anorganickými 
hnojivy a s podkopem na kopání výsadbových děr.

Proč jsme vybrali pro naše potřeby zrovna značku KIOTI? 
Vzhledem k  povaze naší organizace musíme dělat transpa-
rentní výběrová řízení, a tak musíme dbát na jasnou technic-
kou specifikaci. Vše, co jsme do ní dali, KIOTI splnil na sto pro-
cent.

Díky síle toho stroje můžeme i  do budoucnosti uvažovat 
o pořízení silnějšího podkopu.

Potěšilo nás, že po roce používání nebyl nutný žádný servis, 
využili jsme tak jen ten garanční.“

BARBORA BERECOVÁ, 
středisko Městská zeleň Lesů hlavního města Prahy,  

údržba Stromovky a obory Hvězda

Nabízí skvělý komfort, obslouží celý rančŠikovný pomocník zvládá 
i největší pražský park

www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

PRACANT PRO ÚDRŽBU MĚST A OBCÍ

Pro potřeby technických služeb měst a obcí máme jednoznačnou od-
pověď – traktor KIOTI DK6010CH. Splňuje veškeré nároky na pracovní 

požadavky, spolehlivost a komfort obsluhy. Vrcholný zástupce modelové 
řady DK má novou tovární kabinu s vylepšenou klimatizací a vyhříváním 
zadního skla. K pohodlné jízdě navíc přispívá i nový silný dvoupedálový 
hydrostat s tempomatem, díky kterému můžete jezdit extrémně poma-
lou rychlostí nebo naopak až 30 km/h. Tento krasavec vás nezklame ani 
v případech, kdy je potřeba zvedat těžká břemena, protože mu v zad-
ních ramenech nevadí ani 1700 kg. Srdcem traktoru je výkonný třívalco-
vý motor o objemu 1800 cm3 a výkonem 58 HP, který plní ty nejpřísnější 
emisní normy tak, aby co nejvíce ulehčil životnímu prostředí.

Vyhřívané zadní sklo

Tempomat PTO  
(automatické  
zapínání a vypínání 
vývodového hřídele)Nový motor 

s výkonem 
58 HP a plnící 
normu Tier 4

Nová klimatizovaná 
kabina

Výkonný dvoupedálový 
hydrostat s tempomatem

Zadní tříbodový závěs  
o nosnosti až 1700 kg

OČIMA
ZÁKAZNÍKA
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V  obci Velichov na Karlovarsku 
hospodaří podnikatel Tomáš 

Kubín. „Živíme se lesnickou a země-
dělskou činností. Před pár lety jsme 
kvůli našim koním koupili menší far-
mu a už to jelo,“ směje se Kubín, jenž 
postupně rozvíjí rodinnou farmu. 
„Přibyli koně, krávy, prasata, ovce 
a bez traktoru už to nešlo,“ doplňuje.

Jeho volba padla na traktor KIOTI 
RX7330PC s čelním nakladačem, na-
viják Uniforest a štípací automat Pa-
lax. „V provozu je denně. Přes sezonu 
ho využíváme třeba v obracení a na-
hrabování sena, mimo sezonu najde 
s  navijákem a  štípačem uplatnění 
v lese,“ popisuje Kubín. „U všech čin-
ností mě překvapil svou obratností 
a úměrnou silou vůči váze a výkonu.“

Farmář ze západu Čech si pochva-
luje i to, že ani po roce provozu v drs-
ných podmínkách Doupovských hor 
nebyl potřeba žádný servis. „A  ko-
munikace s firmou P&L ohledně ně-
kolika drobností byla perfektní,“ líbí 
se mu i přístup prodejce.

Může si tak gratulovat, že se při 

nákupu rozhodl právě pro KIOTI. „Byl 
jsem zastáncem značek traktorů, které 
jsou u nás možná známější,“ přiznává 
Kubín. Pak se mu ale dostalo do rukou 
pozvání na den otevřených dveří prá-
vě ve společnosti P&L, kde se poprvé 
seznámil s výrobky jihokorejské firmy. 
„Všechno jsem si mohl vyzkoušet, osa-
hat, projet se. A hned jsem si řekl, že 
zkusím něco nového,“ líčí.

Rozhodnutí to bylo správné. „Trak-
tor KIOTI pro mě znamená usnad-
nění a  zrychlení veškeré potřebné 
práce. Překvapil svou obratností, si-
lou, variabilitou a  spolehlivostí. Teď 
už mu nikdo neřekne jinak než Ko-
jot z  Velichova,“ prozrazuje Kubín 
s úsměvem.

Navíc se dá předpokládat, že „Ko-
jot z  Velichova“ dostane brzy ka-
marády ze stejné smečky. „S  nárůs-
tem počtu zvířat a  pozemků bude 
spolupráce s  P&L zřejmě nutností. 
Jak v zemědělství, kdy budeme po-
třebovat mulčovač a  podobně, tak 
v lesnictví třeba v podobě vyvážecí-
ho vleku,“ plánuje Kubín.

Obec Rudíkov v  okrese Třebíč využívá 
od firmy P&L KIOTI RX7330PC s  čel-

ním nakladačem, překopávač kompostu, 
štěpkovač dřevní hmoty, rozmetadlo Hilltip 
a sekací traktůrek, který v zimě slouží i pro 
prohrnování chodníků. Co o nich říká Zde-
něk Souček, starosta Rudíkova?

O VYUŽITÍ STROJŮ. „Stroje jsou v  pod-
statě v  každodenním provozu dle ročního 
období. Traktor KIOTI s čelním nakladačem 
slouží v zimě pro zimní údržbu a prohrno-
vání místních komunikací. Má jednodu-
chou obsluhu, není v  něm přehršel elek-
tronických vymožeností, které jsou leckdy 
zdrojem poruch a obsluha je stejně nevyu-
žije. Čelní nakladač nám velice pomáhá i při 
stavebních činnostech v  obci, které jsme 
díky technice schopni provádět i svépomo-
cí. Pracovníci obce jsou s  technikou nad-
míru spokojeni pro jednoduchou obsluhu 
i  rychlý a dostupný servis, který je od naší 
obce vzdálený jen  dvanáct kilometrů.“ 

O ZNAČCE KIOTI. „Volba na ni padla pro 
velice příznivý poměr ceny a  užitné hod-
noty, který jsme při pořizování porovnávali 
s jinými značkami na trhu.“

O  UŽITEČNÝCH VYCHYTÁVKÁCH. „Pro 
provoz na obecní kompostárně hrál do karet 
značce KIOTI i způsob řešení předního náho-

nu, který umožňuje neuvěřitelně velký ,rejd´ 
přední poháněné nápravy, což při manipula-
ci na kompostárně s poměrně málo místem 
umožňuje otáčení stroje bez nutného pojíž-
dění dopředu a dozadu. Vynikající je i funk-
ce power shuttle, která pouhým přepnutím 
páky umožňuje pojezd opačným směrem 
bez nutnosti řadit stupeň vpřed či vzad, vel-
mi to urychluje manipulaci se strojem. To 
nám v dané kategorii stroje nenabídla žádná 
značka na trhu se srovnatelnou cenou.“

O  BUDOUCNOSTI. „Obec zvažuje ná-
kup zametací techniky, kterou prozatím po 
skončení zimní údržby řešíme nákupem 
služby. Vlastní stroj sice vyjde patrně dráž, 
ale nezávislost na cizím stroji, který přijede, 
až když má volnou kapacitu, je k nezaplace-
ní.“

O  SPOKOJENOSTI. „Značka KIOTI nás 
mile překvapila a po téměř pětiletém pou-
žívání nezbývá než potvrdit správnost sáz-
ky na tehdy málo známou značku. Servis 
je dostupný, na výborné úrovni, ve stan-
dardních časových lhůtách a příznivá cena 
jen umocňuje rozhodnutí. Značka KIOTI 
pro mě představuje především perfektní 
poměr ceny a  užitné hodnota. Její nízké 
provozní náklady jsou efektivní i pro obecní 
rozpočet.“

Kojot z Velichova 
dostane nejspíš parťáky

KIOTI ocení i obecní rozpočet

ZKUŠENOSTI

Z PRAXE

www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

SPOLEHLIVÝ PRACANT

Traktory RX7330PC – GE PREMIUM disponují pře-
plňovanými čtyřválcovými dieselovými motory 

o výkonu 73 HP. Ekologicky výkonný elektronicky 
řízený CRDI motor je plně v souladu s normou EPA 
splňující emisní normu Tier 4/IIIB. Úsporné motory 
byly vyvinuty v mateřském závodě v Daedongu. Pré-
miový model je oproti standardu vybaven rádiem, 
vzduchovou sedačkou, řazením na pravé straně, tře-
mi okruhy hydrauliky, předními blatníky, mechanic-
kým ovládáním ramen na pravém zadním blatníku.

KIOTI RX7330PC

Rychlý a pohodlný 
přístup pro každodenní 
údržbu

Motor s normou Tier4

Mechanické ovládání ramen 
zadního tříbodového závěsu 
na pravém zadním blatníku

Nový aerodynamický 
tvar kapoty zlepšuje 
výhled obsluhy

Vylepšený systém  
klimatizace

Spojkové tlačítko 
na řadící páce
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„Technické služby Kutná Hora, s. r.o., 
jsou stoprocentní dceřinou spo-

lečností Města Kutná Hora zřízenou 
k péči a údržbě majetku města a veřej-
ných prostranství.

Od firmy P&L provozujeme zejmé-
na na hřbitovech malý traktor KIOTI 
CK2810 vybavený čelním nakladačem, 
podkopem a zimním setem.

Dále využíváme traktor KIOTI 
RX7330PC s  příkopovým ramenem 
Marolin M430AX. Velmi často je v  akci 
i traktorový nosič kontejnerů. V zimě je 
vybaven šípovým pluhem a posypovou 
lopatou Trejon.

Díky jeho dobré práci jsme na kon-
ci minulého roku dokoupili do rodiny 
KIOTI traktor PX1053PC, který prozatím slouží přede-
vším pro zimní údržbu nasazením posypové lopaty. 
S  jeho vlastnostmi je velmi spokojená obsluha, i  když 
letošní zima ho zase tolik neprověřila při dlouhodobém 
vysokém nasazení.

Značku KIOTI jsme před několika lety zvolili na základě 
porovnání traktorů dostupných na našem trhu. Hrála pro 
ni jejich jednoduchost, dobrá výbava a velmi dobrá ro-
bustnost ovládacích prvků, což ocení především obsluha. 
Během let se ukázala správnost naší volby.

Velký podíl na tom mají pracovníci firmy P&L, a  to 
počínaje poradenstvím přes zpracování nabídek plně 

I  když má Pavel Bárta z  Bělče les jako živnostník, 
bere ho hlavně jako koníček. A baví ho o to víc se 

stroji KIOTI. „Už jsem jich od společnosti P&L vy-
zkoušel víc. Začal jsem malým traktorem CK30, ale 
postupem času s  jídlem rostla chuť a  já přešel na 
DK551,“ líčí.

U traktorů využíval i příslušenství jako například 
radlici na sníh, mulčovač, naviják a vozík. „Nicméně 
ani to mi nestačilo a  momentálně si užívám prá-
ci s  PX1053PC a  to včetně navijáku, rampovače 
a  teď i  vyvážečky,“ prozrazuje Bárta a  pochvaluje 
si i servis. „S tím jsem spokojený moc, vždy mi vyšli 
vstříc a jako malý živnostníček jsem si nikdy nepři-
padal jako pleva. Naopak.“

KIOTI byla pro něho nejprve úplně neznámá 
značka, ale rychle si u něj v Bělči získala místo. „Stroj 
ukázal, že to není žádné ořezávátko. Pak jsem zjis-
til, že ho používá i komunál v Praze,“ poznamenává 
Bárta. Výhodou pro něj byla nejen vzdálenost ser-
visu od bydliště, ale také zajímavé možnosti finan-
cování.

Jelikož stroje v  jeho garáži jsou poměrně nové 
a s vyvážečkou Scandic se vlastně teprve důkladně 
seznamuje, o rozšiřování „vozového parku“ zatím ne-
uvažuje. „Ale co není, může být,“ upozorňuje Bárta.

V tom případě by klidně znovu vsadil na KIOTI. 
„Práce s  touto značkou je pro mě radost. Snadné 
uživatelské rozhraní a velká spolehlivost mě nenutí 
zamýšlet se nad výměnou,“ pochvaluje si.

Flotila KIOTI naplňuje naše požadavkyS jídlem roste chuť

KIOTI PX1053PC
DŘE JAKO ZVÍŘE

Řada PX je vlajkovou lodí KIOTI. Používá úsporné a ekologické moto-
ry Doosan se systémem AdBlue s výkonem 103 a 110 HP. Hmotnost 

traktoru více než čtyři tuny. Vyznačuje se vysokým komfortem obsluhy pro 
vysoké pracovní nasazení. Je určen pro zemědělství, lesnictví a komunální 
sektor. S čelním nakladačem se traktor stává nepostradatelným pomoc-
níkem při manipulaci s materiály. Velice dobře se uplatní při náročných 
komunálních a stavebních činnostech.

One-Touch – rychlý 
a pohodlný přístup 
pro každodenní 
údržbu

Spojkové tlačítko 
na řadící páce

Spolehlivá  
převodovka Power 
Shuttle s dlouhou 
životností
32x32 rychlostí, 
2 rychlosti pod 
zatížením

Čtveřice pracovních 
světel pro snadnou 
práci v noci

OČIMA
ZÁKAZNÍKA

respektujících naše potřeby a  zohledňujících poža-
davky komunální sféry až po plnohodnotný servis 
dodávky včetně proškolení obsluhy a  spolehlivý ná-
sledný servis.

V současnosti máme celou flotilu traktorů postavenou 
na značce KIOTI a jednom dodavateli P&L včetně servisu. 
Firma P&L a značka KIOTI se pro nás staly zárukou  spo-
lehlivosti, kvality, potřebné síly strojů.

Celá flotila naplňuje naše nároky flexibilnosti, širokého 
spektra používaných nástaveb a pokrývá požadavky na 
různou výkonnost strojů.“

JAN JÄGER, ředitel TS Kutná Hora

Signalizace 
při couvání
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Dieselový motor  
s výkonem 24 HP

KIOTI K9 DOSTANE SE VŠUDE

Terénní vozidlo navazuje na úspěšnou řadu UTV – Mechron. Má nový 
design, vylepšený podvozek a nižší vibrace. Pracant s výkonným 

dieselovým motorem o síle 24 HP a maximální rychlosti 40 km/h. Snadno 
a rychle se dostane i do těch nejtěžších terénů, nabízí efektivní způsob 
přepravy. Potěší komfortní vyhřívaná kabina i velká ložná plocha.

Pohon všech kol

Uzávěrka  
diferenciálu

Sklopná korba  
s nosností 500 kg

Kotoučové přední 
i zadní brzdy

Nezávislé  
zavěšení kol

Robustní, hydraulicky 
tvářený rám

Na úpatí hned tří pohoří leží Králíky. 
V  turisty oblíbeném městě na po-

mezí Čech a Moravy mají nově k dispo-
zici víceúčelový stroj KIOTI K9 vybavený 
pásy a stopařem.

„Využíváme ho v  zimním i  v  letním 
období,“ říká Jan Divíšek, vedoucí odbo-
ru organizačního a správního. „V  letním 
období zajišťujeme údržbu turistických 
tras a  venkovních sportovišť, v  zimním 
zase údržbu lyžařských stop,“ upřesňuje.

S užitečným pomocníkem mají v Krá-
líkách velké plány. „V  dohledné době 
plánujeme vybavit stroj GPS modulem 
s cílem přenášet on-line na mapový por-
tál aktuálně projížděné lyžařské stopy,“ 
prozrazuje Divíšek.

K  nákupu nového stroje ve městě 

u  hranic s  Polskem přistoupili poté, co 
začalo dosluhovat starší zařízení na 
úpravu lyžařských stop. „V  rámci vyhlá-
šeného výběrového řízení jsme volili 
z několika přihlášených potencionálních 
dodavatelů a na základě nabídnuté ceny 
byl vybrán právě víceúčelový stroj KIOTI 
K9,“ vypráví Divíšek.

Na jeho pořízení získaly Králíky do-
taci z  evropských strukturálních fondů 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
„Zařízení plně splňuje účel, pro který je 
určeno, k  provozu v  obtížném terénu 
nemáme připomínky,“ libuje si Divíšek 
a jako velkou výhodu zmiňuje třímístnou 
kabinu. „Všechno funguje tak, jak má a jak 
bylo poptáváno v rámci vyhlášené zakáz-
ky na dodávku zařízení,“ uzavírá.

Když dosloužil 
starý traktor na 

údržbu obce, stáli 
v  Dvorcích na Vyso-
čině před otázkou, 
jakým strojem ho na-
hradit. „Od loňského 
roku máme KIOTI K9,“ 
říká Luděk Smrčka,  
starosta obce s dvěma 
stovkami obyvatel.

Jak jste narazil na 
tuto značku?

„KIOTI jsem našel  
na internetových strán-
kách.“

Co rozhodlo, že padla volba právě 
na ni?

„Jeden z hlavních důvodů, proč jsme 
přistoupili k  nákupu tohoto traktůrku, 
bylo, že má velkou průchodnost teré-
nem. A zásadní rozdílem mezi ostatními 
traktory podobné kategorie byl fakt, že 
má kabinu pro tři osoby.“

K čemu ho hlavně používáte?
„KIOTI využíváme v rámci údržby obce 

– k odvozu věcí na obecní akce, převozu 
pracovních potřeb, při práci v lese, k úkli-
du obce a k údržbě veřejné zeleně.“

Zvažujete nákup i jiné techniky?
„Rádi bychom dokoupili další příslu-

šenství k  traktoru. A  to radlici a  příslu-
šenství na zimní údržbu, zimní posyp.“

Splnil nový stroj vaše očekávání?
„Ano, s KIOTI K9 jsme velmi spokojeni 

a vřele ho můžeme doporučit ostatním 
zákazníkům.“

Stopař potěší lyžaře Hlavní rozdíl? Tři místa v kabiněZKUŠENOSTI

Z PRAXE

Převodovka s variátorem



12 www.traktorykioti.cz     n            www.facebook.com/traktorykioti     n     +420 728 619 745     n     +420 602 539 748     n     kioti@pal.cz

Příklady realizací na míru aneb Co také dokážeme!

KIOTI K9 na pásech

KIOTI CK3310 s příkopovým 
ramenem Marolin Traktor KIOTI CK2810 se sněhovou frézou

Traktor KIOTI 
DK6010CH s čelní 
šípovou radlicí Hilltip

Traktor KIOTI 
CK3310 zimní set

Traktor KIOTI RX7330PC 
s čelním nakladačem

Traktor KIOTI PX1053PC 
s lesní nástavbou od P&L

Traktor KIOTI DK5010HS 
s kabinou s lesní nástav-
bou od P&L

Traktor KIOTI CK4010  
s vysavačem Morgnieux

Showroom KIOTI ve Velkém Meziříčí


