SHOW
27. 5. Přerov + 29. 5. 2014 Střítež u Českého Těšína
Vážení účastníci Zetor road show a příznivci traktorů Zetor,
děkujeme za zájem - kdo chtěl, byl – kdo nebyl, snad se
setkáme příště. I přes nepřízeň počasí, kdy jsme nemohli předvést celý program, jsme byli potěšeni účastí více
než 400 návštěvníků z řad odborné veřejnosti.
Zetor se na projekt Road show pečlivě připravuje – jedná se již o čtvrtý ročník show, která se letos jede od Švédska
přes ČR až do Řecka, byli jsme rádi součástí této rozsáhlé akce.
Pět vozidel přiváží traktory a doprovodný program, začínáme v 10 hodin na Výstavišti Přerov. Program urychlil
polední déšť, vzhledem ke zpevněnému povrchu předváděcí jízdy prokračovaly – zájemci vyzkoušeli nejen
novinku ZETOR HD, ale i soupravu Zetor HSX s návěsem WTC o celkové hmotnosti 21 t. Svého majitele našlo i
ocenění Mistr volantu – za soutěž v jízdě zručnosti - skládání balíků na čas. K jízdám byly připraveny všechny
traktory, které byly k dispozici, od Majorů přes Proximy a Forterry.
Ve Stříteži o dva dny později jsme se chystali na polní akci, kterou jsme chtěli oslavit naše dvacetileté výročí
spolupráce se značkou Zetor. Vytrvalý déšť nás však přestěhoval z pole do areálu firmy a program jsme proto
museli částečně upravit.
Pro předvádění orby s naším milým hostem p. prof. Františkem Bauerem byl připraven traktor Forterra HSX
s instalovaným měřičem spotřeby a telemetricky přenášenými údaji agregovaný s pluhem Kverneland 150 S.
V den akce na avizovanou orbu pro mokro bohužel nedošlo, soupravu jsme však otestovali den předem. Měření
začalo jízdou s neseřízeným pluhem – a spotřebou přes 25 l/ ha. Velmi zajímavý výsledek přinesla již výměna
předního závaží – z původních 480 kg na 800 kg, kdy při stejných podmínkách orby klesla dotížením přední
nápravy spotřeba až o 20 % ( ! ). Postupným seřizováním soupravy se spotřeba snížila pod 18 l/ ha. Přesné
hodnoty testu představil p. prof. Bauer na své přednášce – zájemci tak nebyli o výsledky ochuzeni, údaje budou
publikovány jak p. prof. Bauerem, tak patrně i v Mechanizaci zemědělství ( na akci byl přítomen šéfredaktor MZ p.
Luboš Stehno ). Podívejte se na obrázky z testu ( viz níže ).
Dalším měřením – již v den akce, byl test Zetoru Forterra na motorové brzdě f. AgroEco Power ( X tunning ). Graf
jmenovité charakteristiky nás potěšil – na roční Forteře 115 s deklarovaným maximálním výkonem motoru 117
k bylo naměřeno 114 k a kroutící moment přes 500 Nm.
Hlavním exponátem akce byl nový Zetor HD ( Heavy Duty = „pro těžký provoz“ ). Dlouhý rozvor přináležící výrazně
větším šestiválcovým traktorům spolu s perfektně odpruženou přední nápravou vyzkoušeli mnozí zákazníci, jízd
však nebylo tolik, jak by bylo možné na velkém poli. Z tohoto důvodu nabízíme možnost bližšího seznámení se
s traktorem – první kus, který dostaneme z výroby ( koncem června ) použijeme k předvádění. Máte-li zájem o
vyzkoušení, dejte prosím vědět ( tel: 724 033 724, mail: dobryden@mitrenga.cz ).
Podobně velký zájem byl i o naopak nejmenší vystavený traktor – Major. Lehká kontrukce prosta jakékoliv
elektroniky jej předurčuje pro práci na menších hospodářstvích, v obcích nebo komunální sféře.

Prodávala se i publikace „ Velká kniha traktorů Zetor“, jedná se o patrně nejobsáhlejší popis historie výroby na
více než 180 stranách. Knihu nabízíme i k zaslání ( 400 Kč + poštovné ).
Mimo vzácné hosty za námi přijel i profi fotograf Petr Goralka ( jeho krajinky – viz www.zapadakof.cz ), nabízíme
vám jeho pohled na zemědělskou techniku.
V rámci možností jsme jezdili, kdo chtěl, ten vyzkoušel vše. Trochu nás sice proháněl na obou akcích déšť, ale
hlavní cíl byl splněn: dobří lidé a fandové traktorů se setkali….Děkujeme vám.
S úctou kolektiv MITRENGA a.s.

Máte-li jakýkoliv komentář k akci, dejte prosím vědět:

Alois Mitrenga
Tel: 602 710 182

Martin Mitrenga
email: dobryden@mitrenga.cz

tel: 724 033 724

Fotografie z akcí – odkazy:

Zetor show Střítež:
http://alois.zonerama.com/Album/341647?secret=p5s0YLlbuJWeQocElxVJqGubp

Zetor show Střítež – orba s prof. Bauerem:
http://alois.zonerama.com/Album/340988?secret=muSc12x2rVVv4YUR115th3sck

Zetor show Střítež očima uměleckého fotografa:
http://alois.zonerama.com/Album/341563?secret=X6Bjem5Ct1D8q48oShubenm21

Zetor show Přerov:
http://alois.zonerama.com/Album/341575?secret=Unj5R78nF5NJTpVR7rSf8j2US

