
Značka XCMG má za sebou 13leté 
působení na českém trhu, není tedy 
už žádným nováčkem. Právě tato 

jednoduchost, minimum elektroni-

ském provedení AGRI XL je také spo-
lečnost 1. zemědělská a.s., Chorušice. 

Společnost provozuje jak rostlin-
nou, tak živočišnou výrobu. Celkově 
hospodaří na 1550 hektarech orné 

né krajinné oblasti Kokořínska. Na 
výměře pěstují obvyklé plodiny, jako 
je řepka, pšenice či kukuřice na zrno. 
Specialitou je také olejnatý len na 
120 hektarech. Pro krmné účely za-
ujímá značnou plochu také vojtěška 

ba je zaměřena zejména na výrobu 

ského skotu probíhá na vysoce profe-

neměl kdo dělat

Od technologie senážovaní do vaků, 
kterých ročně produkovali desítky 

vili silážní žlaby, vakování nyní už pro-
vádí jen minimálně. Rozhrnování ve 

žní stohování slámy obstarávala pa-

podniku podle továrního vzoru osadili 
rozhrnovacími vidlemi. Jenže zlom 

jezdit nezkušený mladý řidič. Škodov-
ka už vykazovala poruchy, které by 
nezkušenou obsluhu zavedly do ne-
příjemných situací. Nešlo například 
vyřadit rychlost, což je nebezpečný 
problém zejména při dusání siláže ve 
výšce čtyř metrů. Dále bylo stále ob-
tížnější sehnat náhradní díly, spotře-

nejen životnímu prostředí neprospí-
valo. Nastalo tedy zásadní rozhodnutí 

Všechno při se-
nážích nahradíme, rozbije se řezačka, 

kdo ale nebude chtít dusat na jámě, “ 
zdůraznil mechanizátor pan Jaromír 

antu pořízení teleskopického manipu-
látoru: „ Pohon manipulátoru není di-
menzován na tak velké zatížení, jako 
je práce na jámě při rozhrnování. Po 

hřívat. Sice zvládne naložit kamiony, 
ale pro činnosti na jámě není primár-
ně zkonstruován. “ Ještě před poří-
zením nakladače XCMG, kde hrála 

Obr.:  Žádné jednolité zaoblené čelní sklo 

Na Mělnicku jezdí čínský nakladač
XCMG AGRI XL, svého předchůdce 
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při  rozhodování velkou roli cena, pan 
mechanizátor obvolal několik uživa-

osobně navštívil. Na základě získa-

tošního července stál na dvoře.

Prověřen těžkým provozem 

stavební techniky je čínský koncern 

výrobce středních kolových naklada-

ZL50G je vlajkovou lodí tohoto kon-

modely výrobce napříč světovými 

důležitých agregátů posloužila tech-

nika Kawasaki, Rexroth, převodovky 

Penta plnící aktuální emisní limity. 
Díky významným vylepšením model 
ZL50G velmi brzo dokonce svými 

ní prototypy. Konstrukce nakladače 
se vyznačuje optimální kombinací 

ti. Při vývoji použil výrobce pokročilé 
výrobní technologie, které se výrazně 

paliva. Tento nakladač je oblíbený jak 

vozpracujícím průmyslu.
Při bližším prozkoumání nakladače 

XCMG ZL50G je patrné, že konstruk-
téři zvolili jednoduchou, avšak prově-
řenou koncepci konstrukce. Rozměry 

ností sedm tun, provozní hmotnos-

sektoru. Zákazník má však na výběr 

Osvědčená jednoduchá konstrukce

Kloubová koncepce nakladače je tvo-

rámem, který je dimenzován na tako-
vou úroveň, aby absorboval vysoké 
nárazové zatížení, stejně jako přední 
rám, na němž je uchyceno rameno. 
Navzdory poměrně velké velikosti má 
XCMG ZL50G vynikající manévrova-
telnost – osmimetrový stroj zvládne 

jsou odolné proti prachu, čímž se pro-
dlužuje životnost středového čepu. 
Dvojitá axiální ložiska jsou umístěna 
na kloubových částech, aby se zvýši-
la jízdní stabilita. Co se týče kinema-
tiky výložníku, konstruktéři zvolili tu 
nejběžnější variantu – Z-kinematiku. 

ní lopaty dosahujících největších sil při 
plnění lopaty. Tento způsob provedení 

soké rychlosti vyklápění. 

bustními nápravami Meritor chránící 

zátora má tak nakladač perfektní 
jízdní vlastnosti. Brzdová soustava je 
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Obr.:  Pro zemědělské nasazení jsou vhodné adekvátní pláště s řádnou šířkou a vzorem

Obr.:  Přístrojová deska zobrazuje jen nezbytně nutné údaje Obr.:  Motor má výkonu na rozdávání s 223 koňmi patří tento 
model mezi největší nakladače využívané v agro sektoru



 ovládaných kotoučových brzd působí-
cích na všechna čtyři kola. Nezávisle 

Nahradil jednoho pracovníka 

Hlavní komponenty, jako je motor 

Nakladač je osazen šestiválcovým 

dovkou ZF 4WG 200. Power-shift 
převodovka umožňuje automatické 

Volba rychlostního stupně se provádí 
prostřednictvím otočného voliče na 

hmotnost je nakladač poměrně rychlý 

Výkon je pro běžné manipulační 
práce až naddimenzován, což potvrdil 

stohování slámy se ani naplno nevy-
užije výkon motoru, na jámě však díky 
výkonu nahradili jednoho pracovníka: 
„Dříve byli potřeba dva pracovníci, 

dusání. Nyní stačí jeden člověk pro 

rozhrnování je dostatek času na pře-
sednutí do traktoru na dusání, “ řekl 
předseda představenstva, pan dok-
tor Miroslav Hrdlička. Svůj podíl na 
tom má také dostatečně velká svět-
lá výška pro maximální průchodnost 

dicí hydraulický systém využívá dva 
hydrogenerátory, které snižují energe-

povely, jako je zvedání apod. reagu-

použitý ze starého nakladače, museli 
přidělat regulační ventil, aby se pohy-

hrnovacími vidlemi je rychlost hyd-

potřeba hydrauliku tzv. „přiškrtit“. Na-

tam dokonce nahradil také portálový 
jeřáb, což ocení zejména obsluha. 
Pracovní prostředí je daleko komfort-

bině nakladače. Svůj výkonnostní po-

hnoje. 
Standardně je nakladač dodáván 

3 osazenou 
zuby nebo břitem. Rozhrnovací vidle 
nakladač zdědil po škodovce, proto 

Prvotní myšlenkou bylo pouze přijet 

mocí tří čepů. Jenže na novém nakla-

dači by se pouzdra zbytečně opotře-

ovládáním.

Kabina je střižena opět do jednodu-
chého stylu. Nakladačem nyní jezdí 

nikdy nejezdila, přesto se za velmi 
krátkou dobu naučila stroj ovládat 

Rych-

ní,“ vyzdvihl schopnosti obsluhy 
mechanizátor. Vedení se také líbí 
dokonale vytvořené vysoké stohy 

výstup kamery umístěné na zádi na-

centrální mazání, blatníky, přídavné 

pro provoz po pozemních komunika-

telné sedadlo. Provozní údaje jsou 

přes joystick umístěný na pravém pa-
nelu, kde jsou další nezbytně nutné 
ovládací prvky. Na sloupku kabiny je 
umístěn panel, kde se nastavují in-
tervaly mazání.

Na rozdíl od některých západních 
výrobců stavební techniky, kteří mají 
mnohdy výrobní závody umístěné 

zejména tehdy, když potřebují nějaký 

ostatně také stojí za úspěchem znač-

republice servisní zázemí na takové 

“ 
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Obr.:  Výhled ven na stohař přes 
kinematiku výložníku


