Padomi izvēloties zālienu traktoru

Lietas, par kurām jāatceras, iegādājoties zālienu traktoru

Jo lielāka un atklātāka ir zāles
platība, jo svarīgāk, lai mašīnai būtu
lielāks
pļaušanas
platums.
Ja
pļaujamajā platībā ir daudz šķēršļu,
piemēram, koki un krūmi, daudz
svarīgāk ir, lai pļaušanas ierīce būtu
pietiekami šaura un traktors varētu
izbraukt arī caur šaurākajām vietām.
Parasti zālienu traktoru klāstā piedāvā
traktorus ar pļaušanas platumu no 77
cm līdz 127 cm.
Lai sasniegtu labākus pļaušanas
rezultātus, izvēlieties traktora modeli
ar iebūvētu savācējgrozu, ja vēlaties
savākt nopļauto zāli un nokritušās koku lapas. Ātrai un efektīvākai pļaušanai iesakām
izvēlieties traktoru ar sānu izmetēju vai ar smalcināšanas režīmu, ja jūsu zālājam
nepieciešama mēslošana. Zālienu traktoru aprīkojot ar palīgaprīkojumu, tas kļūst par
daudzpusīgu palīgu, ko var lietot visa gada garumā.
Lietas, par kurām jāatceras, iegādājoties dārza traktoru:
 Traktors ar iebūvētu savācējgrozu ir lieliski derēs nopļautās zāles savākšanai.
 Pļaujot garu zāli, visefektīvākais ir pļaušanas agregāts ar sānu izmeti.
 Ar papildaprīkojumu traktorus var pielāgot gan nopļautās zāles savākšanai vai
smalcināšanai, tādejādi pielāgojoties jūsu zālājam un pļaušanas paradumiem.
 Lielākajai daļai traktoru ar iebūvētu savācējgrozu smalcināšanas ieliktnis ir jau
standarta aprīkojumā.
 Lielāko daļu traktoru ar sānu izmeti var aprīkot ar smalcināšanas sistēmu.
 Traktoram ar iebūvētu savācējgrozu nav sānu izmetes deflektora, kas ir izvirzīts
pļaušanas bloka sānos, tāpēc ar to var strādāt šaurākās vietās nekā ar sānu
izmetes modeļiem.
 Traktors ar hidraulisko transmisiju vai variatoru ir daudz vieglāk vadāms nekā
traktors ar manuālo transmisiju. Traktoru ar manuālo transmisiju jāaptur ikreiz, kad
vēlaties pārslēgt pārnesumus. Hidrauliskā transmisija vai variators piedāvā
bezpakāpju ātruma regulēšanu braukšanas laikā.
 Pastāv divi atšķirīgi traktora transmisijas vadības risinājumi. Maksimālam
komfortam iesakām ar pedāli vadāmu transmisiju. Šādam traktoram ātrumu un
virzienu var kontrolēt ar pedāļa nospiešanu kā automašīnā kustībai uz priekšu un
atpakaļ. Otra iespēja ir ar rokas sviru vadāmu transmisija. Svira ir novietota traktora
vadītājam pie rokas, un to iesaka strādājot lielos plašumos.
 Visus traktorus var aprīkot papildaprīkojumu daudzpusīgam pielietojumam visa
gada garumā, piemēram, savācēju lapām, sūnu grābekli, skarifikatoru un kaisītāju
zālāja mēslošanai, piekabi, sniega lāpstu vai (tikai lielākajiem un jaudīgākajiem
traktoriem) priekšpusē uzstādāmu rotējošo slotu vai sniega pūtēju piebraucamo
ceļu un celiņu tīrīšanai.
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