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Autozápisník
Dacia Logan za 159 900
V  Česku se začal prodávat logan ru-
munské automobilky Dacia, v základní 
ceně je např. stabilizační systém a 4 air-
bagy. Zavazadlový prostor má 510 litrů. 
Dieselový motor spojený s  nejvyšším 
stupněm výbavy stojí 259 900 Kč.

Ženeva: 63 novinek
Už 7. března začíná autosalon v  Že-
nevě, který potrvá do 17. 3. Mimo 
jiné se zde představí Audi S3 Sport-
back, BMW MG Gran Coupe, Hyundai 
Grand Santa Fe, ukáže se zde i Octavia 
combi.
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Co je malé, s tím se dá 

dobře parkovat. A tak 

si zpěvačka Britney 
Spears na takové to 

domácí popojíždění po 

městě pořídila maličký, 

ale elegantní Smart, na-

víc v úpravě se stahovací 

střechou. V Česku tuto 

verzi pořídíte od 342 390 

Kč, s lepší výbavou a sil-

nějším motorem se do-

stanete až na úctyhod-

nou částku 600 000 (což 

je cena, za jakou je k mání 

například Škoda Superb).

Britney Britney 
Spears

PRCEK DO MĚSTAPRCEK DO MĚSTA

Zpěvačka
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Rám je vyroben z vyso-
ce pevné jemnozrnné 
oceli, zvláště odolné 
vůči chladu

Motor: Šestiválcový Mercedes 
Benz OM 460 LA s tur-
bodmychadlem 

Výkon: 295 kW (400 PS)
Objem válců: 12 800 cm3

Spotřeba paliva: od 20 l/h
Obsah palivové 
nádrže: 220 l

Šířka s pásy: 4206 mm
Výška: 3280 mm
Celková délka: 9130 mm
Celková hmotnost: 13 500 kg
Rychlost: 0–20 km/hod.
Hodinový výkon 
frézy: 103 000 m2

Vozí s sebou kilometrové lano!
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Kässbohrer Kässbohrer 
PistenBully 

600 W600 W MercedesMercedes mezi rolbami mezi rolbami

Bez výkonných pásových 
vozidel by nebylo krásně 
upravených sjezdovek.
Jedním z nejdokonalej-
ších strojů této kategorie 
je sněžná rolba Kässbo-
hrer PistenBully 600 W.  
U nás ji můžeme vidět 
např. v lyžařských cen-
trech Špindlerův Mlýn, 
Říčky či Bílá (St. Hamry).

Co umí král
Vyhrne sníh z okrajů 
zpátky na sjezdovky, 
rozhrne boule a vyplní 
sněhem koryta. Frézou 
rozbije led a načechrá 
sníh a nakonec sjezdovku 
uhladí. Díky navijáku 
není pro tento stroj 
překážkou žádný svah.  

To, co jsou mezi luxusními auty Merce-

desy či BMW, to znamenají mezi sněž-

nými rolbami stroje Kässbohrer. A jejich 

králem je rolba PistenBully 600 W. Co 

umí tenhle krasavec a silák?

Slouží především k roz-
hrnování sněhu. Má 12 
nastavitelných poloh, 
k tomu navíc ještě plo-
voucí polohu, při které 
kopíruje terén jen svojí 
vahou. S pomocí radli-
ce se dají také přemis-
ťovat různé věci.

Kabina řidiče je dvou-
místná, tvořená ocelo-
vou kostrou, sklolaminá-
tem a je prosklená. Tóno-
vaná skla jsou vyhřívaná 
elektricky a vzduchem. 
Vozidlo se řídí půlvolan-
tem, tlačítky směru jízdy 
a plynovým pedálem. 
Z kabiny lze např. re-
gulovat přítlak frézy ke 
sjezdovce.

5,5 metru široká fréza 
slouží především k na-
rušení zmrzlého povr-
chu sjezdovek až do 
hloubky 35 cm.  Dva 
válce frézy mohou buď 

»plout«, nebo se dají za-
aretovat. Mezi funkce 
patří i vybočování, které 
se používá v zatáčkách 
a kolem sloupů lanovek. 
Přítlak frézy ke sjezdov-

ce lze regulovat z místa 
řidiče. Součástí krytu 
frézy je i umělohmotný 
finišér s drážkami na 
spodní straně, kterým 
se sjezdovka uhlazuje.

Šestiválec z mer-
cedesu o objemu 
12 800 cm3

Má úctyhodný
objem 220 litrů

Jsou natažené na ko-
lech, aby se rolba ne-
bořila. Tvoří je hliníkové 
nebo ocelové lišty spo-
jené gumovými pásy. 

Na každé straně má rolba pět 
klasických kol a šesté ozubené,  
rozetu. 14palcová kola jsou plno-
pryžová, rozeta je celoplastová.

Ve spolupráci s TopKarMoto Žamberk, výhradním dovozcem strojů Kässbohrer do ČRVe spolupráci s TopKarMoto Žamberk, výhradním dovozcem strojů Kässbohrer do ČR

Umožňuje práci na ex-
trémních svazích. Lano 
o hmotnosti 450 kg 
přichycené v kotvicím 
bodě (oko z ocelové-
ho lana zabetonované
v zemi nad rolbou) při-
držuje stroj na svahu. 

Superpevné lano je 
dlouhé neskutečných 
1050 metrů, odvíjení 
rolba elektronicky ko-
ordinuje s pohybem 
pásů. Z kopce si přibrz-
ďuje pomocí hydrosta-
tického pohonu.

Technické parametry

FrézaFréza

podvozekpodvozek

navijáková nástavbanavijáková nástavba

kolakola
pásypásy

radliceradlice

motormotor

kabinakabina
řidičeřidiče

nádržnádrž
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 pořizovací cena:

9 000 000 Kč9 000 000 Kč


