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Spoločnosť Farmtrac 
Tractors Europe je 
súčasťou koncernu Escorts 
Ltd, ktorý je veľkým 
svetovým výrobcom 
traktorov už od roku 1944. 
Farmtrac zahájil výrobu 
v roku 2000 v poľskom 
meste Mragowo. 
V súčasnosti je to najväčší 
výrobca traktorov v Poľsku 
a traktory Farmtrac sa 
úspešne presadili vo viac 
ako 15 európskych štátoch. 
V minulom roku vyrobil 
koncern 60 tis. traktorov.

V Slovenskej republike je výhrad-
ným dovozcom traktorov Farmtrac 
spoločnosť Zora-Mimex, s.r.o., 
Brzotín. Ich rýchly záručný a po-
záručný servis, spolu s bezprob-
lémovou dodávkou náhradných 
dielov, taktiež výrazne prispieva 
ku každoročne sa zvyšujúcemu ob-
jemu predaja značky Farmtrac na 
Slovensku. V súčasnosti je u nás v 
prevádzke viac ako 130 traktorov 
Farmtrac, ktoré používajú v poľno-
hospodárstve, komunálnej sfére, 
ale napríklad aj na golfovom ihris-
ku. Mnohé už majú za sebou vyše 
14 tis. Mth a väčšina zákazníkov 
časom, po dobrých skúsenostiach, 
zakúpila ďalšie traktory. Mnohé 
prestížne ocenenia na významných 

svetových podujatiach napove-
dajú o kvalitných komponentoch, 
z ktorých traktory Farmtrac pozo-
stávajú. Napríklad používajú origi-
nálne motory Perkins, prevodovky 
a predné nápravy Carraro/ZF, čer-
padlá Bosch a ďalšie. Komponenty 
od týchto renomovaných sveto-
vých výrobcov používa vo svojich 
traktoroch väčšina známych zna-
čiek. Farmtrac disponuje výborne 
vybaveným oddelením vývoja, kde 
zamestnávajú popredných špecia-
listov, často s viac ako 30-ročnými 
skúsenosťami. Všetky výrobky ma-
jú európsku homologizáciu a spĺ-
ňajú všetky prísne európske nor-
my. Aktuálna ponuka obsahuje 20 
typov a variantov traktorov.

Rad traktorov Farmtrac
s výkonom do 50 koní
Tieto poľnohospodárske trakto-

ry s výkonom od 33 do 48 koní sú 
určené pre malé a stredné hospo-
dárstva. Veľmi dobré konštrukčné 
riešenie, vysoká kvalita kompo-
nentov a spoľahlivosť motora, sú 
základnými prednosťami traktora. 
Svoje využitie nachádza v rôznych 
oblastiach hospodárenia, ako na-
pr.kosenie, hnojenie, sejba, do-
prava a rozličné pomocné práce. 
V závislosti od druhu pôdy, tvaru 
terénu a miesta vykonávaných 
prác, sú v ponuke traktory s po-
honom jednej alebo oboch náprav 
a vo verzii s kabínou alebo bez nej. 
Spĺňajú emisnú normu Euro III. A.

Rad traktorov Farmtrac
s výkonom od 50 do 70 koní
Farmtrac 670 a 670 DT so 4-valco-
vým motorom s menovitým výko-
nom 66 koní, prevodovka 12+12 
s reverzom, mokré kotúčové brz-

dy, systém prenosu pohonu kon-
štrukcie talianskej firmy Carraro, 
hydraulika Mita a komfortná vy-
hrievaná kabína od výrobcu Koja 
Smolniki. Toto sú stručné charak-
teristiky traktorov Farmtrac tohto 
výkonového radu.

Rad traktorov Farmtrac
s výkonom od 70 do 110 koní
Traktory z tohto radu sa výrazne 
presadzujú aj medzi slovenskými 
poľnohospodármi. Ako základný 
opis je najvhodnejšie použiť tieto 
slová: Inovačná technológia a vy-
soká kvalita komponentov použi-
tých v jednotlivých modeloch. Ich 
spoľahlivosť je výsledkom použitia 
overených riešení známych firiem 
Carraro alebo ZF (systém pre-
nosu pohonu a predná náprava) 
a motora značky Perkins. Nechý-
ba moderná kabína s výborným 
výhľadom a ergonomicky uspo-
riadanými ovládacími prvkami, 
do ktorej sa na prianie zákazníka 
montuje klimatizácia. Tieto trak-
tory nachádzajú využitie v rôznych 
poľnohospodárskych, ale aj ko-
munálnych  a lesných prácach.
Farmtrac 675 a 675 DT – je určený 
pre malé s stredne veľké hospo-
dárstva rôzneho profilu. Osvedčil 
sa tiež pri komunálnych prácach. 
Poháňa ho originálny 4-valcový 
motor Perkins 1104D-44T s me-
novitým výkonom 75 (pri 2200 
ot./min.) s turbom. Táto úspor-
ná pohonná jednotka je jednou 
z najlepších na trhu. Ďalšou pod-

FARMTRAC – kvalitný a spoľahlivý
traktor s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Zákazník má na výber niekoľko farieb traktora, okrem klasickej tmavomod-
rej, aj červenú, zelenú a pod. V popredí najvýkonnejší model Farmtrac 7110 
DT s menovitým výkonom motora 110 koní.

Na Slovensku využívajú mnohé podniky so živočíšnou výrobou traktory 
Farmtrac s čelným nakladačom.

Nechýba moderná kabína s výborným výhľadom a ergonomicky usporiadanými 
ovládacími prvkami, do ktorej sa na prianie zákazníka montuje klimatizácia.
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statnou časťou je osvedčená pre-
vodovka značky Carraro 12+12 
s reverzom a reduktorom. Nezávis-
lý aj závislý hriadeľ odberu výko-
nu s troma rýchlosťami. Možná je 
práca s čelným nakladačom s nos-
nosťou do 1600 kg. Na prianie mô-
že byť traktor vybavený predným 
vývodovým hriadeľom s trojbodo-
vým hydraulickým závesom.
Farmtrac 685 DT/690 DT – je cha-
rakterizovaný všestrannosťou 
použitia, nízkymi prevádzkovými 
nákladmi a vysokým komfortom 
pri práci. Uplatnenie nachádza 
najmä na stredne veľkých hospo-
dárstvach ako pomocný traktor. 
Podobne ako pri predchádzajúcom 
modeli je pohonnou jednotkou 
motor Perkins, ale už s vyšším me-
novitým výkonom 82 (685 DT) a 88 
(690 DT) koní. 
Prevodovka Carraro 24+24 je syn-
chronizovaná s reverzom a reduk-
torom. Umožňuje jazdu od 1,25 
do 40 km/hod. Spojka je dvojko-
túčová a hydraulicky ovládaná. 
Nezávislé je ovládanie spojky hria-
deľa prenosu pohonu. Nezávislý 
aj závislý hriadeľ prenosu poho-
nu ponúka dve rýchlosti. Predná 
náprava je tiež od firmy Carraro. 
Hydraulika značky Mita má nos-
nosť 3100 kg a výkon čerpadla 50 
l/min. Priestranná kabína zaisťu-
je maximálne pohodlie pri práci 
a použité materiály vysokej kvali-
ty uľahčujú dlhodobé udržiavanie 
čistoty. 
Farmtrac 7100 DT/7110 DT – sú to 
najnovšie a najsilnejšie modely 
traktorov Farmtrac. Použitie kva-
litných a inovatívnych technológií 
pri konštrukcii týchto traktorov 
zaručuje ich vysokú spoľahlivosť 
a životnosť. Ako hnací agregát 
slúži spomínaný 4-valcový motor 
Perkins s menovitým výkonom 98 

(7100 DT a 110 (7110 DT) koní. 
Okrem výborných prevádzkových 
vlastností je aj ekologický, keďže 
spĺňa emisnú normu Euro III A. 
Systém prenosu pohonu renomo-
vanej nemeckej firmy ZF – T557 LS 
je vybavený systémom Power Shift 
a reverzom. Počet prevodových 
stupňov je 16+16. Predná nápra-
va značky Carraro s automatickou 
blokádou diferenciálu. Elektro-
hydraulicky ovládaný trojbodový 
záves EHR firmy Bosh s nosnosťou 
do 4900 kg a možnosťou ovlá-
dania zvonku. Až štyri rýchlosti 
hriadeľa prenosu pohonu (s ne-
závisle ovládanou spojkou) v tom 
dve ekonomické:  540/2045, 
1000/2130, 430/2132, 750/2092 
ot./min. Komfort pri práci za-
ručuje priestranná dvojdverová 
odhlučnená kabína, ktorú je mož-
né na prianie zákazníka vybaviť 
klimatizáciou a sedačkou vodiča 
s pneumatickým odpružením. Je 
vybavená aj efektívnymi reflek-
tormi, ktoré umožňujú prácu tiež 
po zotmení. Na záver je potrebné 
dodať, že všetky traktory Farmtrac 
sú veľmi jednoduché na obsluhu. 
Pred mojou osobnou návštevou 
výrobných závodov v Poľsku, 
medzi ktorými bola aj návšteva 
Farmtrac-u, som techniku vyro-
benú u našich severných suse-
dov vnímal „rozpačito“ a menej 
dôveryhodne. Mal som tam však 
možnosť vidieť moderné výrobné 
linky a technológie, ktoré produ-
kujú z kvalitných a osvedčených 
materiálov. Výsledkom sú stroje, 
ktoré sú plne konkurencieschopné 
a dokážu uspokojiť aj vysoké náro-
ky slovenských poľnohospodárov. 
A myslím, že o zaujímavej cene ne-
musím písať ďalej...      

Štefan Ščecina
 AGROMAGAZÍN

Všetky traktory Farmtrac poháňa osvedčený motor Perkins. Na snímke mo-
del 7100 DT s menovitým výkonom 98 koní.

predaj a servis poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky

MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE

PRONAR

20 t príves od 17 500 €

75 k traktor od 21 900 €

Lis od 11 900 €

Megacut od 19 500 €

www.zoramimex.sk


