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b. v,ýkon motoru: 50 - 67 HP {37-50 kW),

c. zdvihov,ý objem: 22OO - 3500 cm3,

d. pohon: převodovka s mechanickým reverzem a plazivýmirychlostmi,

e. 4x4,

f. uzávěrkadiferenciálu,
g. otáčky rnývodového hřídele: 500-1200 ot/min,

h. hydraulický tříbodov,ý závěs s polohovou, silovou a smíšenou regulací,

i. nosnost minimálně: 1200 kg,

j. výkon čerpadla: min.40 l/h,

k. tlak čerpadla: min. ].8 MPa,

l. počet hydraulických okruhů: min.2,

m. klimatizace.

b) Přídavné stroje k malotraktoru {2

minimálně splňovat so technické

obsahovat}:

a. příkopové rameno

- plně vybavené pro náročnější podmínky,

- dosah od osy traktoru min. 4 m,

- mulčovací hlava s pracovním záběrem min. 1000 mm,

- Y nože na nálet do průměru 3 cm,

- plovoucí poloha,

- obousměrná rotace pracovního rotoru,

- mechanické proti nárazové jištění,

b. mulčovač svahový

- zábér:150 - 170 cm,

- uzpůsoben na rr,ýkon traktoru 60 - 70 HP

Zdůvodnění technické specifikace malotraktoru s přídavnými stroji: Malotraktor musí být

konstruován s ohledem na dlouhou životnost a maximální provozní vyuŽitelnost. Malotraktor

s přídavnými stroji 
-bude 

převážně sloužit k obhospodařování rybníků, zvláště pak ke kosení travní

vegetace na chovných rybnících. Rybníky, na kterých rybničně hospodaří Český rybářský svaz, z. s.,

místní organizace v Přelouči, se nacházejí v těžce dostupných terénních podmínkách. S oh]edem na

těžko přístupné rybníky, požadujeme, aby traktor měl odpovídající výkon motoru s pohonem 4x4.

Dále požadovaným parametrem je odpovídající pohon s plaziuými rychlostmi. Atmosférický motor

bez turba zajistí větší životnost, spolehlivost a menší poruchovost malotraktoru. Parametry výkonu

čerpadla a nosnosti jsou stanovené s ohledem na připojení přídavných strojů. Příkopové rameno a

svahorný mulčovač budou sloužit ke kosení nejen travní vegetace, ale i náletouých dřevin, které

negativně mění krajinný ráz. Tyto práce byly do současnosti plněny brigádně a křovinořezy, avšak

plocha, která se pravidelně udržuje, převyšuje lidské úsilí a tyto práce se již musí mechanizovat,
pořízený malotraktor s přídavnými stroji se bude používat v průběhu celého hospodářského roku.

Malotraktor s přídavnými stroji pořizovaný v rámci tohoto projektu/VŘ musí odpovídat platné

legislativě a při jeho rr,ýrobě bylo a obsluze a provozu bude použito harmonizovaných norem,

národních norem, technických specifikací a požadavků na BOZP v ČR a EU obvyklých.

ks) se specifikací (přídavné stroje budou

parametry a dále bude vybaveno či bude


