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 Nejen pro dopravu, ale i zemědělství
Už øadu let je u nás možné vidìt užitná vozidla Mercedes Benz Unimog. Mají øadu možností využití, v našich podmínkách se 
s nimi nejèastìji setkáváme pøi údržbì silnièní sítì a v komunálních službách, a to v oranžovém provedení. Tato spoleènost má 
rovnìž velice zajímavou nabídku, a to, jak uvádí, zelenou verzi, která je urèená pro zemìdìlství. 

Mechanizace

Herald Funck 
používá Unimog 
hlavnì k ochranì 
jeho jahodových 
plantáží. 

Mechanizace

Výrobce pamatoval 
na moderní 
vybavení kabiny. 

podnikání, pìstovaný a èerstvì 
prodávaný produkt je k dispozici 
jen dva mìsíce v roce. 
»Všechno musí bìžet perfektnì 
v kvìtnu a èervnu, jinak by zbylé 
mìsíce tvrdé práce byly zbyteè-
né,« tvrdí farmáø.
Harald Funck spoléhá pøi dìlání 
dùkladné ochrany a zalévání svých 
plodin na nový Unimog U 527. Na-
víc oslovil odborníky na zemìdìl-
ské stroje z fi rmy Sauerbier&Stiller, 
aby jej vybavili nástavbovou jed-
notkou od èeské spoleènosti Agrio 
s názvem Tiger, která má nádrž 
o objemu 4000 litrù s 18metrový-
mi aplikaèními rameny. 
Klíèovým krokem pro zakoupe-
ní nového Unimogu bylo jeho 
upravení na rozchod kol pro øád-
ky mezi jahodníkovými rostlinami.
»To byl nejdùležitìjší pøedpoklad 
pøi poøízení nového vozidla, proto-
že pole jsou nakonfi gurována na 
pøesný rozestup øádkù,« vysvìtlil 
Harald Funck. 
Tento fanoušek Unimogu se pøi 
objednávce nástupce svého první-
ho modelu Unimog U 500 z roku 
2004, který je mimochodem stále 
v provozu, rozhodl pro automatic-
kou pøevodovku a systém kontroly 
tlaku v pneumatikách. 
»Systém automatického øíze-
ní tlaku v pneumatikách je pro 
nás opravdu klíèové. Dvì tøetiny 
z 30 000 kilometrù, které najez-
dím roènì, jsou na asfaltu, když 
se pohybuji mezi poli. Takže je 
velkou výhodou, že mohu rych-
le a snadno mìnit tlak v pneu-
matikách z režimu pole na silnici 
a naopak,« sdìlil Harald Funck.

Další aspekt Unimogu, který »ja-
hodový král« obzvláštì oceòuje, 
je, jak snadné je øízení, vlastnost, 
kterou podle jeho zkušenos-
tí nemá žádné jiné vozidlo. Øíze-
ní Unimogu U 527 není podle far-
máøe nikdy stresující, a to i tehdy, 
když se kvùli špatnému poèasí po-
týká s velmi dlouhými dny pøi apli-
kaci pesticidù na polích.
»Se 4000litrovou nádrží dokážu 
udìlat asi ètyøi hektary, to zname-
ná, že na vìtšinì mých polí ji ne-
musím znovu plnit, abych postøí-
kal celé pole,« dodal.

Všestranné 
využití

Gerhard Wolf provozuje svou 
farmu v Börslingenu poblíž ba-
denwürttenberského Ulmu. Jak 
øekl, jeho dva modely Unimog, 
a to U 530 a U 2400, jsou v jeho 
zemìdìlském podniku v každo-
denním provozu. 
Typ Unimog 2400 používá na po-
lích pro obdìlávání, setí, hnojení 
a postøikování plodin a pro sbìr 
silážních pícnin s pøívìsem, model 
U 530 používá pouze k pøepravì. 
Týká se to hlavnì dopravy prasat 
a krmiva, jako napøíklad syrovát-
ky, kterou získává dvakrát nebo 
tøikrát týdnì pøímo z mlékárny. 
Tento model využívá i pro pøepra-
vu obilí nebo silážní kukuøice z polí 
nebo siláže z luk. 
S U 530 také dìlá všechny další 
pøepravní práce, napøíklad tekuté-
ho hnoje pro své sousedy èi krm-
ných bílkovin z nedalekého pøí-
stavu. A zrnovou kukuøici získává 

Za hlavní pøednosti výrobce udává 
tyto faktory:
• Užiteèné zatížení: Èím více 
užiteèného zatížení je možné, tím 
ménì jízd je potøeba. Užiteèné za-
tížení Unimogu pøibližnì 25 tun je 
proto pro zemìdìlce obzvláštì zá-
važným argumentem.
• Pøepravní rychlost: Výkon až 
300 koní mùže Unimog dosáh-
nout i pøi zatížení, když je na ta-
chometru témìø 90 km/h. To zna-
mená, že jej lze použít také jako 
transportéru na dálnicích.
• Registrace: Unimog mùže být 
schválen jako vozidlo s urèením 
pro zemìdìlství a lesnictví. 
• Nízká spotøeba: Navzdory vy-
sokému výkonu nabízí konkrétnì 
typ U 530 nižší spotøebu bìhem 
pøepravy až o 23 % ve srovnání 
s traktory stejné výkonnostní tøídy. 
To je výsledek šetøení testovacího 
centra Nìmecké zemìdìlské spo-
leènosti (DLG).

Ochrana 
půdy i plodin

Unimog má pro práce v terénu 
dvì technická vylepšení, která 
jsou ve standardu a která chrání 
pùdu a plodiny, a tím dlouhodobì 
zvyšují výnos. Velkým problémem 
zemìdìlských vozidel je poškoze-
ní pùdy a plodin, které je patrné 
na poli pøi jízdì hlavnì do zatáèky, 
a to tím, že zadní kola nesledují 
v jízdní koleji ta pøední. Øízená 
zadní náprava Unimogu tomuto 
poškození brání, zadní pneumati-
ky zùstávají pevnì ve stopì pøed-
ních pneumatik.
Další vybavením auta už z výrob-

Systém 
regulace tlaku 

v pneumatikách 
pøispívá k ochranì 

pùdy i plodin.

V této souvislosti o nich doslo-
va píše jako o pracovních koních, 
které zpracovávají škálu úkolù pro 
všechny terénní a pøepravní práce. 
S výkonem až 300 koní jsou vhod-
né pro setí, ochranu rostlin nebo 
pøepravu. Kromì nosièù náøadí 
a nástaveb Unimog lze nasadit 
všude tam, kde jsou nejdùležitìj-
šími kritérii svìtlá výška, užiteèné 
zatížení a robustnost.

Od setí po přepravu

Jeden pøíklad za všechny. Samot-
ná produkce sena vyžaduje ètyøi 
jednotlivé pracovní úkony: seèení, 
otáèení, hrabání, a nakonec liso-
vání balíkù sena. Se správnými pøí-
davnými zaøízeními a nástavbami 
je Unimog ideálním pomocníkem 
pro každou z tìchto úloh. A ne-
smíme ani zapomenout na to, že 
následnì je èasto také balíky od-
vézt z pole tøeba na farmu. 
A to platí i pro mnoho dalších ze-
mìdìlských operací. Ať už jde 
o zpracování pùdy a ochranu plo-
din, setí a hnojení, vápnìní nebo 
pøepravu siláže. S ohledem na 
vybavení, hlavnì díky pøedním 
a zadním elektrickým zvedákùm, 
totiž lze Unimog rychle a snadno 
pøizpùsobit mnoha polním pra-
cím.
Se zvyšujícím se tlakem na nákla-
dy a vìtšími pracovními plocha-
mi jsou rychlost a bezproblémové 
procesy pøi pøepravì, a to i mimo 
pole, nezbytné. Zejména pøi pøe-
jíždìním mezi polem a místem vy-
kládky Unimog dovednì ukazuje 
své silné stránky a zajišťuje vyso-
kou ziskovost.

z oblastí, které od farmy jsou 
vzdálené až 50 kilometrù.
»Jako nástavbu používáme cister-
nu HLW o objemu pøibližnì 7500 
litrù a sklápìcí nástavbu o obje-
mu pøibližnì 12 m3, kterou upra-
vila spoleènost Eggers,« doplnil 
farmáø.

ního podniku je systém regulace 
tlaku v pneumatikách. Než Uni-
mog vjede na pole, mùže øidiè 
v nich snížit tlak pouhým stisknu-
tím tlaèítka pøímo na volantu. 
Hmotnost vozidla je tak optimálnì 
rozložena na podložku. Na silnici 
øidiè zmìní režim zpìt na »asfal-
tový«, což snižuje spotøebu pali-
va a zlepšuje pøilnavost pneuma-
tik na silnici.

Zelená 
pomáhá oranžové

Unimog urèený pro zemìdìlské 
práce ovšem zùstává užiteèný 
i po dokonèení skliznì. Zemìdìl-
ské a servisní spoleènosti mají po 
sezónì pøíležitost napøíklad pøe-
vzít obecní úkoly a zajistit si tak 
lukrativní obchod.
Unimog je pøedurèen zejména pro 
zimní provoz. S pohonem všech 
kol a úzkým rozchodem se dosta-
ne také tam, kam ostatní vozidla 
nevjedou. Kromì toho lze v nì-
kolika jednoduchých krocích se-
stavit zvláštní pøídavná zaøízení 
a nástavby pro rozmetání napøí-
klad rùzných drtí, soli apod, nebo 

také pro èištìní silnice. To zname-
ná, že vozidlo je okamžitì pøipra-
veno k použití, i když náhle nasta-
ne zima.
A i když není sníh, s Unimogem 
lze efektivnì vydìlat další peníze. 
Lze ho využít na údržbu zelených 
ploch v obcích, o které je tøeba se 
starat. Tyto operace tak pomáha-
jí zajistit, aby tento všestranný po-
mocník nezùstal zaneprázdnìn, 
a zajišťují, že jeho provoz je vyso-
ce nákladovì efektivní. Dokládá to 
øada pøíkladù z praktického využití 
tìchto vozidel.

Jahodový král 

Pøesnì 35 polí o celkové výmìøe 
kolem 70 hektarù pùdy rozkládají-
cích se na polomìru témìø 200 ki-
lometrù, to je øíše Haralda Funcka, 
pìstitele jahod z Hirschfeldu po-
blíž saského mìsta Zwickau. 
Základní problém pro podnik 
s pìstováním a prodejem jahod, 
ať už jsou nabízeny pro samosbìr 
nebo prodávané pøímo v kiosku 
vyrobeného tak, aby vypadal jako 
jahoda, je podle nìj o naèasování. 
A to proto, že jde o zvláštní typ 

Vozidlo je 
vybaveno 
nástavbou Tiger 
s nádrží a rameny 
od èeského výrobce 
AGRIO. 

Oranžová barva je 
typická pro 

modely Unimog 
v provedení pro 

komunální služby. 

Farmáø Gerhard 
Wolf má dva typy 

Unimogù. 
Jeden využívá 

k zemìdìlským 
pracím, druhý 

k dopravì.  

»V pøípadì potøeby používáme 
s Unimogem také všechny naše 
dostupné zemìdìlské pøívìsy. 
Jsme tak mnohem fl exibilnìjší 
a obratnìjší, než kdybychom mìli 
jen traktory. Unimog je podle mì 
všestrannìjší, obratnìjší, rychlej-
ší a hlavnì ekonomiètìjší. Nástav-
by se na nìj snadno montují a lze 
je vymìnit bìhem nìkolika minut. 
Klasifi kace jako zemìdìlského-
-lesnického vozidla pro nás zna-
mená, že Unimog nepodléhá žád-
ným pøepravním omezením, takže 
ho mùžeme používat na silnicích 
v nedìli i o svátcích,« doplnil.
Podle nìj i spotøeba nafty je srov-
natelná se spotøebou nákladního 
vozu s pohonem všech kol a vý-
raznì je hospodárnìjší než trak-
tor. 
»Spotøeba paliva u nového mo-
delu U 530 je o 10 % nižší než 
u pøedchozího modelu, kterým 
byl U 500, což nám pøi všech 
pøepravních operacích poskytuje 
prùmìrnì ménì než 37 litrù na 
100 km. Také pohon všech kol 
poskytuje dobrou trakci a opo-
tøebení pneumatik je velice níz-
ké,« zakonèil. 
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