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A szolgáltatás fontosabb
mint a nyereség, a nyereség nem cél,
hanem a szolgáltatás eredménye!”

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!

Állattenyésztés

A világ változik, újabb kihívások elé állít bennünket. Ez az
élet számos területére igaz, gondoljunk csak a szélsőséges
klímára, ami a növényeket is alkalmazkodásra kényszeríti.
A napjainkban zajló, úgynevezett negyedik ipari forradalom, minket, embereket, vállalkozásokat érint.
Az élővilághoz hasonlóan nekünk is új helyzetekre
kell reagálnunk. Stabil 4G hálózat, az eddigieknél gyorsabb adatáramlás, önvezető gépek, és
automatizálás – mindez már mindennapos a
mezőgazdaságban, és hat a humán erőforrás
piacára is. E helyzetben nem a (tőke)erős, vagy
a nagy(vállalat) nyer, hanem az alkalmazkodó,
amelyik ügyesen idomul a feltételekhez. Evolúció
– napjainkban több fronton is megéljük ezt a
forradalmi változást. Mindennapjaink szerves
része a hatékonyságra törekvés, az új megoldások
keresése. Merjünk változtatni, új módszereket kipróbálni! Legyen ez akár egy folyamat gépesítése, vagy
egy hatékonyabb eszköz beszerzése, több kitűnő
példáról is olvashatnak! Beruházáskor ne csak a rövid
távú előnyökre összpontosítsanak, vegyék számításba a
hosszabb távú hatásokat is! Mi is ennek szellemében cselekedve döntöttünk úgy, hogy a vevői igényekre hallgatva,
magasabb szolgáltatási színvonalat biztosító új komplexumba, Sárvárra költöztetjük szombathelyi telephelyünket.
Egyik fő mozgatórugónk továbbra is az „ügyfél hangja”, hiszen Önök nélkül, Nélkületek nem tartanánk ott, ahol most!
A megváltozott mezőgazdaság kihívásaira csak közösen,
összefogással tudunk megfelelően reagálni.

Talajerő visszapótlás
Fejtrágyázás

Növényvédelem

solt

ér Z

Pint

ezető
ügyv

Az aktuális számunkban három
kiemelt témára fókuszálunk.
Az „állattenyésztés, talajerő
visszapótlás, növényvédelem”
hármasához számos termékünk,
szolgáltatásunk kapcsolódik.
Az állattartótelepi gépek, a
Manitou-csoport rakodói
egyértelműen helyett kaptak,
éppúgy, mint az almozás vagy a
trágyakezelés gépei. A növényvédelem területét két vontatott
permetező képviseli. Két jubileumi hírről is beszámolhatunk:
legördült a 150 ezredik CLAAS
traktor és átadtuk a 10 ezredik
Kränzle mosót.
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VI.

SKILLSHUNGARY
NEMZETI DÖNTŐJE
Március 12-14. között a 12. Szakma Sztár
Fesztiválnak a Hungexpo adott otthont.
Több megmérettetés zajlott egy időben:
a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny, valamint a
VI. SkillsHungary.
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
Országos Szövetsége (MEGFOSZ) lobbimunkájának köszönhetően a nehézgép-szerelő
szakma 2019-ben is bizonyítási lehetőséget
kapott a SkillsHungary versenyen. A tavalyi
sikeres szereplés után – ahol Szerletics Máté,
az AXIÁL Kﬅ . szervizszerelője nyerte a nemzeti
döntőt – idén is öt tehetséges ﬁatal mérte
össze tudását a versenyszámban, melynek
szakmai támogatója a MEGFOSZ, főtámogatója pedig az AXIÁL Kﬅ . volt.
Két gépen hibakeresési feladatot kellett megoldani, a CLAAS ARION traktoron pedig nullrevíziós ellenőrzést és hibaelhárítást végrehajtani.
A négyhengeres Perkins motoron szelephézag-állítás és a turbó játékának mérése volt
a feladat, a Trimble bemutató- állványon pedig
a megadott paraméterek szerint fel kellett
venni egy gépkapcsolatot, egy táblahatárt és
egy AB egyenest is.
A nemzeti döntő első helyezettje nehézgép-szerelő versenyszámban Apagyi Bence,
a Szent István Egyetem hallgatója, második
pedig az AXIÁL Kﬅ . szervizszerelője
Béres Bálint lett.

GRATULÁLUNK!
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NOVECENTO
= 900
KOROSABB
JÁRMŰVEKHEZ

Az ENI talán kissé meglepő termékkörrel jelent
meg a piacon, ugyanis a veterán, helyesebben korosabb járművekhez kínál megfelelő
kenőanyagot, Novecento márkanév alatt.
A szó jelentése 900: az 1900-as évekre, mint
gyártási időre utal.
Az új AGIP Novocento termékek csomagolásukban is követik a retro stílust, így az olasz
kötődésű márka ikonikus stílusjegyei is visszaköszönnek, mint például a hatlábú kutya és az
AGIP márkanév.

A teljes termékkínálatban motorolaj,
váltó, illetve hajtóműolaj is van. Bővebb
információért érdeklődjön alkatrész
üzleteinkben.

HORSCH

ELŐSZÖR ÉRTE EL
A 402 MILLIÓ EURÓS
FORGALMAT
A HORSCH Maschinen GmbH
2018-ban 402 millió eurós forgalmával történetének legnagyobbját
érte el. Ez már sorozatban a harmadik alkalom, hogy a német cég
kétszámjegyű százalékkal növeli
forgalmát. A 2017-es 358 millió
euró 12 százalékos növekedése
újabb, jelentős beruházásoknak
köszönhető mindegyik telephelyen,
illetve a szerviz és a kutatás-fejlesztés területén. Munkatársainak
száma már 1600. A HORSCH
átfogóan folytatja eddigi, ügyfélközpontú stratégiáját.

www.axial.hu

FUSSON
ÖSSZE
VELÜNK
MÁJUSBAN!
A gazdálkodók nagy részének gépmustrája
a januári AgrárgépShow, ám év közben is
jó alkalmat adnak a kínálat megismerésére a májusi kiállítások. Az idén 26-odik
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Szakkiállítás és Vásár továbbra is főként az

Mindkét rendezvényen
részt vesz az A XIÁL!
Keressenek bennünket!
XXVI. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár
Hódmezővásárhely, 2019. május 8-9-10.

OLVASSON és

III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow
Mezőfalva, 2019. május 23-24.

állattenyésztésre fókuszál, továbbá újdonság,
hogy egyben az OMÉK társrendezvénye is.
A növénytermesztésben érdekeltek ﬁgyelmébe a „nyári AgrárgépShow-t”, a III. NAK
Szántóföldi Napokat ajánljuk.

!

Mostani számunkban is arra kérjük
Önöket, hogy küldjék el annak a három
cikknek a címét, amelyek Önök szerint
a leghasznosabb információkat tartalmazták, vagy amelyek a legjobban
tetszettek. Válaszaikat postai úton vagy
elektronikus formában a
nyeremenyjatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2019. május 20.
Legutóbbi számunk nyerteseinek
listáját jelen különszámunkban
nem közöljük.

2018/5. SZÁM
NYERTESEI
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Takács Norbert
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REJTVÉNY:
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A rejtvény megfejtését 2019. május 20-ig várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre,
vagy a nyeremenyjatek@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá:
HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

GÖRÖGORSZÁG
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Beszállítói szemmel

INTERJÚ SERGE SUFFISSAIS-VEL A SULKY-BUREL S.A. EXPORTMENEDZSERÉVEL

BESZÁLLÍTÓI SZEMMEL ROVATUNKBAN SZÁMOS MÁRKA KÉPVISELŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK MÁR.
IDÉNTŐL TEMATIKUS MAGAZINOKKAL JELENTKEZÜNK, AZ ELSŐ ILYEN EGYIK KIEMELT TÉMÁJA A
TALAJERŐ-VISSZAPÓTLÁS. VÁLASZTÁSUNK KÖZEL 25 ÉVE EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNKRE, A
SULKY-RA ESETT – 1995-BEN ELSŐ GÉPMÁRKAKÉNT KEZDTÜK EL FORGALMAZNI. KÖZEL KÉTEZER ELADOTT MŰTRÁGYASZÓRÓJA JELZI, HOGY E TÉMÁBAN MILYEN FONTOS A FRANCIA GYÁRTÓ.

SERGE
SUFFISSAIS
Nagyon büszke
vagyok, hogy a SULKY
első vállalatként
választotta kizárólagos importőrként az
AXIÁL-t. Jó érzéssel
gondolok vissza az
1990-es évek végére,
akkoriban Zsolttal
nagyon sok időt töltöttünk mindkettőnknek építő eszmecserével. Sokan mások
is fontosak nekem,
akiket megemlítenék
név szerint. Úgy gondolom, ha olvassák
e sorokat, magukra
ismernek: Zoltán, Ede,
Tibor, Francis, Balázs.

■ 1995 ÓTA VAGYUNK PARTNERKAPCSOLATBAN, AZÓTA VANNAK
JELEN NÁLUNK. HOGY LÁTTA
AKKOR A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT A MOSTANI HELYZETHEZ
KÉPEST? EXPORTIGAZGATÓKÉNT
MENNYIRE VAN KÖZVETLEN RÁLÁTÁSA A MAGYARORSZÁGI PIACRA?
Amikor 1995-ben kapcsolatba kerültem az itteni
gazdálkodókkal, nagyon izgalmas közegben találtam magam. A magyarok nyitottak voltak mindenre és mindenkire, a nyugat-európai mezőgazdasági
termelési módszerekre éppúgy, mint az onnan
érkezők szakmai tapasztalatára. Nem vitás, hogy
a kontinens nyugati fele már közel ötven évnyi tapasztalatot szerzett a modern mezőgazdasággal.
Úgy teljes a kép, ha hozzáteszem, hogy az évtizedek alatt bizony vétettünk hibákat is. Így az akkori
keleti blokk országainak jobb volt tanulni, átvenni
a már bizonyított módszereket, mintsem járatlan
úton esetleg ugyanúgy hibázni, mint mi. Nem volt
idő kísérletezgetésre. Véleményem szerint ennek
köszönhető, hogy még mindig nagy a magyar mezőgazdaság potenciálja.

■ A KÖZEL 25 ÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉS ALATT SZÜLETETT-E
OLYAN MŰSZAKI MEGOLDÁS,
AMELYET MAGYAR GAZDÁLKODÓK
JAVASOLTAK?
A magyarországi tapasztalatok nagyban hozzájárultak, hogy megbízható, tartós gépeket kínáljunk.
Amikor 1995-ben a magyar piacra léptünk, az első
„sokk” az volt, hogy minden a napi területteljesítmény körül forgott. Minél több hektárt megművelni
egy nap alatt! Ennek köszönhetően a gépek akár
hét-tízszer többet dolgoztak, mint Franciaországban, ahol ekkoriban elsősorban állami gazdaságok
vásároltak tőlünk. Az itteni tapasztalatok alapján átterveztük a lapátokat, így lassult a kopás
üteme, a gép tartósabb lett. Szintén a magyar piac
elvárása volt a hároméves garancia a szórótányérok hajtóművére, amit végül szintén sikeresen
megoldottunk.
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■ MEGALAKULÁSUK ÓTA (1936)
A SULKY-NAK KULCSFONTOSSÁGÚAK AZ ÜGYFELEK IGÉNYEI
ÉS VISSZAJELZÉSEI. CSAK ÚGY,
MINT A BIZALOM ÉS A KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS. EZ MIKÉNT
JELENIK MEG A GÉPEKBEN?
Ahogy az AXIÁL-nál több kolléga érkezett a mezőgazdaságból, nálunk a SULKY-nál is – például
családi gazdaságból. Ami a képzést illeti, sok kollégánknak van agrárvégzettsége (is). Miért fontos
ez? Azért, mert minden fejlesztésnek, változtatásnak, típusfrissítésnek fontos célokat kell szolgálnia. Megoldásaink legyenek hasznosak, könnyen
kezelhetők, emellett fontos szempont a tartósság
és az, hogy nyereséget hozzon a proﬁtorientált
gazdálkodónak. Ezt csak úgy tudjuk biztosítani, ha
szoros kapcsolatban állunk velük, rendszeres az
eszmecsere közöttünk, nyitottak vagyunk a javaslataikra, véleményükre a termékeinkről.

■ MILYEN KÖVETELMÉNYEKNEK
KELL MEGFELELNIE EGY MODERN
MŰTRÁGYASZÓRÓNAK?
A mezőgazdaság jelenlegi fő iránya a precíziós
gazdálkodás, minden ekörül forog. Új megoldásokra sarkallja a gyártókat, és eltérő szemléletmódot
vár el a gazdálkodóktól. A SULKY gépei tökéletesen
passzolnak a precíziós termelésbe és a hatékonyabb működésbe. A gazdálkodók már nem gépet
akarnak vásárolni, hanem megoldást. 2006-ban a
SULKY elsőként tette lehetővé a szakaszvezérlést,
az Ecovision rendszerrel. 2007-ben ezt a megoldást aranyéremmel díjazták a SIMA kiállításon. Tíz
év után ez már a gépeink alapfelszerelése. Természetesen több ilyen példát is fel tudnék hozni.

■ MANAPSÁG SŰRŰN HALLJUK,
HOGY FONTOS A HATÉKONYSÁG.
A SULKY MIBEN LÁTJA ENNEK
KULCSÁT?
A SULKY-nál 250-en dolgozunk, még mindig független a családi vállalkozásként. Az európai gépgyártás
középvállalati kategóriájába sorolnám magunkat.

■ TAPASZTALATAIK SZERINT MILYEN TÉNYEZŐK FONTOSAK A MAGYAR GAZDÁNAK? MELYIK TÍPUS
A LEGKEDVELTEBB?
Alapvetően az egyszerű beállíthatóság, a megbízható üzemeltetés és a
robosztus felépítés számít, valamint elvárás a minél erősebb háttértámogatás. A kedvelt típusok folyamatosan változtak, 15 év alatt eljutottunk odáig, hogy az évente eladott nyolcvan-száz műtrágyaszóróból
2018-ban már a gépek 70 százaléka valamilyen szabályzó elektronikájú,
mérleges és/vagy szakaszolható. A közép-európai régióban tavaly kiemelkedő teljesítményt ért el az AXIÁL az ECONOV típusú szórókkal.

Fotó: SULKY

A nagy, teljes gépvertikumot kínáló vállalatokkal szemben legnagyobb
előnyünk a rugalmasság. Specializált gyártóként könnyebben megértjük a
gazdálkodókat, különleges igényikre akár testreszabott megoldást tudunk
nyújtani, viszonylag rövid időn belül. Ezért is igyekszünk minél közelebb
kerülni a farmerekhez, hiszen ők adják a legjobb ötleteket.

■ NÁLUNK EGYRE TÖBBEN VÁLASZTJÁK AZ
„ECONOV”-RENDSZERŰ SULKY MŰTRÁGYASZÓRÓKAT. MIÉRT ÉRDEMES EZT VÁLASZTANI?
Képesek a 24 méteres szórásszélességet 12 kétméteres szakaszra bontani, ami bőven elegendő, ugyanis a repülő műtrágyaszemek ballisztikája
miatt is így hatékony a megoldás. A gazdálkodók visszajelzései alapján,
akár 10-15 százalékkal is csökkenhet a műtrágya-felhasználásuk.

■ A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSBAN A PÁRHUZAMVEZETÉS ÉS AZ AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁS UTÁN A
KÖVETKEZŐ LÉPÉS A VETŐGÉPEK SORELZÁRÁSA,
A DIFFERENCIÁLT TÁPANYAG-KIJUTTATÁS. MILYEN
MEGOLDÁST KÍNÁL A SULKY ERRE?
Az említett ECONOV típus jól kombinálható a precíziós gazdálkodáshoz
szükséges elemekkel, ezt elsősorban a szakaszvezérlésnek köszönheti. A
mérleges gépek elektromos vezérlésű súbereivel megvalósul a precizitás
is. A tápanyag visszapótlási térkép alapján a műtrágyaszóró el tudja
végezni a feladatot. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ahol a betáplált
térkép alapján nagyobb mennyiség kiadására van szükség, a szoﬅ ver
információt küld az elektromotornak, hogy nyisson a súberen, mert
150 kilogramm helyett 180-at kell kiszórni. Mindez jobb és bal oldalon különböző mennyiséggel működik, ami még hatékonyabbá teszi a
szórást.

■ VÉGEZETÜL, MIT OSZTANA MEG SZÍVESEN AZ
OLVASÓKKAL, AKÁR MAGYARORSZÁGGAL, AKÁR
AZ AXIÁL-LAL KAPCSOLATBAN?
Azt, hogy miért választottam annak idején az AXIÁL-t magyarországi
partnerünknek, mert ez végső soron meghatározza az egész SULKY-AXIÁL
kapcsolatot. Zsoltnak és feleségének volt egy elképzelése, amely rendkívül szimpatikus volt már akkor is, éppúgy, mint kapcsolatuk az emberekkel. Az AXIÁL különleges kapocs a gazdálkodó és a gyártó között.
Az utóbbi elvárja, hogy minél többet értékesítsen a kereskedő, valamint
a legjobb háttértámogatást nyújtsa a gépekhez, hiszen csak ebben az
esetben lesz jó a márka hírneve. A vásárló a lehető legjobb gépet akarja
megvásárolni, olyan kereskedőtől, aki a legtöbb támogatást nyújtja neki,
és probléma esetén szinte azonnal rendelkezésre áll. Az AXIÁL, illetve a
Harsányi házaspár ezt már kezdetben kitűnően felismerte, és nap, mint
nap igyekszik ennek a szerepnek tökéletesen megfelelni. Ez nagyon tetszett, hiszen én is vallom, hogy a vállalatot az emberek viszik előre, nem
pedig fordítva.
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Fotó: Nagymarosy Ádám

KÖNNYEN FORDUL,
KÉNYELMES ÉS
SZEMÉLYRE SZABHATÓ
Több, mint tízezer bálát mozgatna idén a Fendt 313-mal Őze Imre, aki a Csongrád megyei Derekegyházon és
környékén használja teljes megelégedéssel új gépét. Vele beszélgettünk arról, hogy miért az egyik legjobb
választás a kisebb és a közepes gazdaságoknak a Fendt 313 Vario traktor.
„Családi gazdaságunkban 60 hektáron
napraforgó, kukorica, őszi árpa és búza
terem. Mivel szét van darabolva a területünk, sokat kell vonulni. Van, hogy tíz
kilométert is megteszek közúton a földek
között. A fülke rugózásának és kényelmének köszönhetően nem rázkódom” – kezdi
az egyik legfontosabb előnnyel Őze Imre.
A másik a kedvező fogyasztás: amikor
2018-ban gépvásárláson gondolkodott,
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megkérdezte a környékbeli gazdákat, akik
már használtak Fendtet. Legelső érvük az
volt, hogy a Fendt 313 Vario akár 25-30
százalékkal kevesebbet fogyasztva tudja
elvégezni a feladatokat, mint a hasonló
kategóriájú versenytársak. „Aki hozzám
hasonlóan írja gépei éves fogyasztását,
egyértelműen látja az adatokból a hatékonyságot. Én ugyanazokon a földeken,
ugyanazokat a munkákat elvégezve, közel

30 százaléknyi gázolajat takarítottam
meg. Tavaly késő ősszel érkezett meg a
gép, és 40 centiméter mély szántásnál
25 liter volt a maximum hektáronként.”
„Eddigi tapasztalataim szerint a 120-140
lóerős kategóriában ez a traktor tökéletesen megfelel a mi igényeinknek, nálunk
nem indokolt egy 180-200 lóerő teljesítményű gép. A szintszabályozott, rugózott

A FENDT 313 VARIO
mellső híddal nagyobb
vonóerő vihető át a talajra,
kisebb a fogyasztás, a kikapcsolható rugózással sokrétű
és pontos munka végezhető.
A fokozatmentes sebességváltó nagyon hatékony, a
hajtásrészek nem vesznek el
energiát, mint más típusokban.
Kezelhetősége kiemelkedően jó,
és az elektronika is logikus. Ha
ráérez az ember, egyszerű. Persze
eleinte kell egy kicsit olvasgatni
a működésről és a hatásokról,
de tényleg érdemes, mert saját
igényeim szerint alakíthatom a
traktor beállításait. Minden ezen
múlik, hiszen munka közben fontos,
hogy a gép jól haladjon, a legkisebb
fogyasztással, és a hatékonyság is
a lehető legjobb legyen. A fokozatmentes Vario hajtómű lehetővé teszi
a 20 méter és a 40 kilométer per óra
közötti tetszőleges sebességválasztást,
rángás nélkül. Ezáltal kevésbé kopik az
erőgép, mint a hagyományos váltóval
közlekedve. A gyárban remekül eltalálták
a beállítási lehetőségeket, teljes kontrollt
ad a gazdának, hogy mindent személyre
lehet szabni. Rendkívül hasznos, hogy
a kihelyezett hidraulikakörök szelepei
tetszőlegesen hozzárendelhetők a
kezelőgombokhoz. A Fendt 313 fordulékonysága kiváló a Variotronic TI forduló-automatikával, a befordulási szög a
kategória egyik legjobbja. Az ülés roppant kényelmes, a fülke tágas, csendes,
jó benne dolgozni. Maximálisan elégedett
vagyok a Fendttel!” – meséli Őze Imre a
traktorjában ülve.
A külön hajtómű- és hidraulikaolaj-háztartás miatt ritkábban kell olajat cserélni,
ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. A külön olajtartályok további előnye,
hogy nem kerülhet szennyeződés a
hajtóműbe. Az elkülönített olajmennyiség
összesen 43 liter, ezzel akár nagyobb
csatolt munkagépet is lehet billenteni.
„Az automatikus kormányzás azoknak fontos igazán, akik sokat vetnek a
géppel” – folytatja. „Nálam ez annyira
nem volt indokolt, de a gazdatársaim
nagyon dicsérik. Talajápoláskor nagy a
jelentősége, mert tárolható a nyomvonal,
vagyis rááll a vetőgép nyomvonalára, és

azon nagyon pontosan halad. Permetezni
is hiba nélkül lehet vele. A VarioActive
kormány változó áttétele gyorsítja a táblavégi megfordulást, azonos kerékelfordításhoz kevesebb kormánymozdulatra
van szükség, jobban reagálhat a gépkezelő. Ez a funkció kifejezetten hasznos
homlokrakodóval dolgozva is, nagyobb
területen kevésbé fáradok el.”
„A Fendt 313 beválik az állattartó telepek
kiszolgáló gépeként is, mert remek vele
rakodni, akárcsak egy teleszkópos rakodóval. Bála és siló mozgatására tökéletesen alkalmas” – mondja a derekegyházi
gazda, akit megkérdeztem arról is, hogy
melyik a kedvenc funkciója az új traktorján. Őze Imre szerint a legkülönlegesebb
előny a kifogástalan kezelhetőség: a
váltóval rugalmasan, gyorsan, könnyedén lehet dolgozni, mivel terhelés alatt
is kapcsolható. A fokozatosoknál sokkal
kompaktabb. Négy beskálázott résszel
lehet befolyásolni az agresszivitást.
A nehezebb munkához 2-es, könnyebbhez
3-as, szállításkor 4-es ajánlott.

Ennek akkor van jelentősége, ha sokat
kell vonulni bálázáskor. Általában
lábpedállal utazok, és amikor elérem a
kívánt sebességet, csak egy billentés a
karon, és az előre megadott tempóban
haladok tovább. Dombon vagy nehezebb
terepen a rendszer magától emel a motor
fordulatszámán. Évente nyolc- tízezer
bálát szoktam készíteni, ám a tavalyi
szárazság miatt nem volt annyi termés,
így csak hétezer sikerült. Idén tízezret
szeretnék. Biztos vagyok benne, hogy a
Fendt megbízható társam lesz, a több
csapadékot pedig már nem én intézem,
csak bízhatok benne” – mondja nevetve
Őze Imre.

A gazda idén már szántásra, tárcsázásra, kombinátorozásra, pótkocsis
szemszállításra, adott esetben pedig
talajlazításra is használja a gépet, de
az összes üzemóra 50-60 százalékát
bálázás teszi majd ki. „Vonuláskor
hasznos még az alsó és felső tempomat-állás: azonnal előhívható a
munkavégzési és a közúti sebesség.

Van, hogy tíz kilométert is megteszek közúton
a földek között. A fülke rugózásának és
kényelmének köszönhetően nem rázkódom”
– kezdi az egyik legfontosabb előnnyel
Őze Imre.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
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EGY PÁRATLAN

PÁROS
LANDINI 6H ÉS MX U400

Manapság sokat hallani munkaerőhiányról. A gazdák kénytelenek átgondolni munkafolyamataikat, és főként a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználását. Egyik megoldás a sokoldalúbb munkaeszköz, például traktor
felszerelése homlokrakodóval. Most egy viszonylag új párost mutatunk be, a Landini 6-125H-t, MX U410 rakodóval.

UNIVERZÁLIS ERŐGÉP
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A Landini 6H traktorcsaládja 2018 vége
felé jelent meg a magyar piacon. A szigorú
Tier 4F környezetvédelmi előírásokat dízel
oxidációs katalizátorral (DOC) és SCR kipufogógáz-utókezeléssel tartja be a
3,6 literes motor. Cikkünk tárgya, a 6-125H,
119 lóerős. Két üzemanyag-tartályába
150 liter gázolaj és 20 liter AdBlue fér.

finomhangolható: lehet lágyan vagy dinamikusan elindulni. Ez nagy előny homlokrakodó használatakor. A sebességváltást
DeClutch elektrohidraulikus kuplung teszi
gyorsabbá, komfortosabbá. A nagytestvér
6C-ből átvett elsőtengely-hajtás elektromosan kapcsolható, akárcsak az első
és hátsó differenciálzár. A négyfokozatú
TLT-hajtás (540, 540E, 1000 és 1000E)
elektrohidraulikus vezérlésű.

A jól bevált hajtóművet évek óta sikeresen
alkalmazza a Landini a nagyobb, 6C-modellekben. A sokoldalú sebességváltó
három tartományban négy szinkronizált
fokozatát terhelés alatt kapcsolható
további három – Powershift – egészíti ki,
az áttételek száma összesen 36 előre és
12 hátra. Az alapfelszereltség része, az
elektromos irányváltó, potenciométerrel

A hátsó függesztőszerkezet is elektrohidraulikus, rendszere nyitott, a szivattyú kapacitása 66 liter/perc. Ez látja el olajjal a
kihelyezett szelepeket, amelyekből alapesetben három áll rendelkezésre. Amenynyiben nagyobb olajigényű munkaeszközt
akarnak a traktorral működtetni, 11 literes
kiegészítő olajtartály szerelhető fel.
A II-es kategóriájú függesztőszerke-

zet 6000 kilogramm emelőkapacitása
kivételes a kategóriában. A függesztett
munkaeszközök szállításakor nagy előny a
lengéscsillapító funkció.
A „TOTAL VIEW SLIM” síkpadlójú fülkében,
az ergonómiát továbbra is szem előtt
tartva, logikusan és praktikusan, az egyes
funkciókat csoportosítva helyezték el a
sebességváltó, a hidraulika kezelőszerveit éppúgy, mint a világítás és az egyéb
elektromos berendezések kapcsolóit. A
stílusos és jól megvilágított műszerfal a
kormányoszloppal együtt dönthető, minden pozíciójában rálátni a műszerekre, a
kontrollámpákra és a kijelzőre. A légrugózású vezetőülés és a klímaberendezés az
alapkivitel része. A kilátás a négypilléres
fülkéből tökéletes, a rakodást nagyméretű
tetőablak segíti.

RAKODÁS FELSŐFOKON

Fotó: Fekete Gábor

A Landini francia MX homlokrakodója a
traktoros emelőgépek felső kategóriáját
képviseli. Az U410-es – a legkeresettebb
széria – négy méter magasba tudja emelni
a maximum 1780 kilogrammos terhét.
A rakodó „Landini 6H” segédváza egyike
annak a közel nyolcezer-félének, melyet az
MX különféle traktorokhoz eddig kifejlesztett. A tartóssági és alakváltozási teszteket
mindegyiken elvégzik, extrém körülmények
közötti használatot modellezve, 25 ezer
alkalommal.
Fontos szempont, hogy csak akkor legyen
rakodó az erőgépen, mikor szükség van
rá, és lehessen könnyen, gyorsan fel- és
leszerelni. Az U410-est igen egyszerű az
alvázhoz csatlakoztatni a saját fejlesztésű
FitLock rendszerrel. A művelethez mindössze egyszer kell kiszállnia a traktorból,
és kellő gyakorlattal akár fél perc alatt
elvégezhető. A magasságállító görgőkkel
húsz centiméteres szintkülönbséget lehet
áthidalni. A gém oldalán jól látható jelzések
(piros és zöld) segítik a rakodó biztonságos
rögzítését.
A gém belsejében tokozás védi a kábeleket és hidraulikatömlőket. Az elektromos
vezetékek poliuretán burkolata nagyon
rugalmas, és sokáig olyan is marad, függetlenül a környezeti hatásoktól (hőmérséklet,
trágya savtartalma, műtrágya stb.).
A hidraulikát a keresztkonzol alatti biztonsági szelep védi. A hidraulikatömb harmadik
funkciójaként kettős túlnyomáscsökkentő
szeleppel összekapcsolt tömlők védik a
rakodót a sérülésektől mind előre, mind
hátramenetben dolgozva (pl. talajegyengetés).
A minél nagyobb rakodási kapacitás
érdekében a homlokrakodó kinematikája
és dizájnja jó merítési szöget (47 fok) tesz
elérhetővé a talajon. 1,2 méter magasságban már 71 fokos a szög, anyagveszteség
nélkül optimális a terménykanál töltöttsége.
Maximális magasságban a billentési szög
55 fokos.

Az elektrohidraulikus MACH System
traktor-homlokrakodó csatlakozással
mindössze egyetlen egyszerű mozdulat
a felkapcsolás. Nemcsak a hidraulikát,
hanem az elektronikát is azonnal öszszeköti, nem lehet rosszul vagy fordítva
összeilleszteni.
Végül ejtsünk néhány szót a homlokrakodó irányításáról is. A FLEXPILOT kisnyomású hidraulikus vezérlése egyedülálló
a piacon (az MX szabadalma), nagyon
rugalmas, hatékony, ugyanakkor karbantartásmentes. Kompakt, így bármilyen
traktorkabinban jól elhelyezhető. Használata már-már az elektromos vezérlések élményét nyújtja. A traktor üléséhez
rögzített MULTI-ARM joystick tökéletesen
hozzáigazítható a gépkezelő igényeihez.

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser
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CLAAS

DISCO
TÁRCSÁS KASZÁK

MITŐL MÁS,

Fotó: CLAAS

MINT A
TÖBBI?

Sokszor hallani:
„Tárcsás kaszát már
mindenki gyárt, nem
lehet nagy különbség
köztük. A végeredmény ugyanaz,
levágja a terményt és
ennyi! Nem igaz?”
A válasz: nem!

A DISCO
jobb!
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A DISCO TÁRCSÁS KASZÁKAT SIMÁBB TALAJON TELEPÍTETT
GYEPEKRE AJÁNLJUK, DE MEGBIRKÓZIK NEHEZEBB TEREPKÖRÜLMÉNYEKKEL IS, PÉLDÁUL RÉTI KASZÁLÓVAL. A DISCO
CSALÁD A KÖNNYEN VONTATHATÓ, EGYSZERŰEN KEZELHETŐ KASZÁKTÓL A HÁTSÓ- VAGY FRONTFÜGGESZTÉSŰ, NAGY
TERÜLETTELJESÍTMÉNYŰ, AKÁR RENDRAKÓ SZALAGOS KASZÁKIG
TERJED. A BETAKARÍTÁS MINŐSÉGÉT RÉGÓTA JÓL BEVÁLT CLAAS MEGOLDÁSOK BIZTOSÍTJÁK: A MAX-CUT KASZASÍN, AZ ACTIVE-FLOAT TEHERMENTESÍTŐ, VALAMINT A SAFETY-LINK BIZTONSÁGI MODUL. A KASZÁK
TERMÉSZETESEN KAPHATÓK SZÁRSÉRTŐ NÉLKÜL, VAGY VERŐUJJAS,
ILLETVE GUMIHENGERES SZÁRSÉRTŐVEL, AMELY SEGÍTI A TERMÉNY
GYORSABB SZÁRADÁSÁT, HOGY A LEHETŐ LEGHAMARABB LEHESSEN
BETAKARÍTANI A KASZÁLÓRÓL.
Kezdjük az elejétől.
A CLAAS DISCO MAX CUT kaszasínje
egyedülálló azzal, hogy egy menetben, egy
lemezből préselik, hullámos formára. A sín
teteje csavarozva van, nem hegesztve,
mert hegesztés mentén vetemedhet és
könnyebben törik az anyag. Ráadásul
oldható a kötés, cserélhetők a részegységek a kaszasínen. Mindemelett
az egyben préselt kaszasín hullámos formája javítja a vágás minőségét: azzal, hogy
előrébb került a hajtóegység a tárcsákkal,
nőtt az átfedés, hatékonyabb a termény-

vágás. A betétek beljebb helyezkednek el,
a tárcsák nagyobb átfedése révén nagy
biztonsággal elkerülhető, hogy csíkozzon
a kasza. A csíkozást a tárcsák kései idézik
elő: mozgásukkal erős levegőáramlást
keltenek, a zárólevegő még a vágás előtt
elfekteti a terményt a kasza pengéje előtt,
ezért nem tökéletes a vágás. A három csavarral rögzített cserélhető betét csökkenti
a levegő áramlási sebességét, illetve álló
helyzetben tartja a terményt. Ráadásul,
ahol a kések hátrafelé mozognak, ellenkésként funkcionál a betét, megtámasztva a
terményt.

Mechanikus ütközésvédelem

Kiemelkedő stabilitás

Major Vilmos
szervizmérnök

Széles, kopásálló csúszótalpak
(Alapfelszereltség)
A kaszasínekben minden egyes tárcsa
alatt van SAFETY-LINK biztonsági modul:
a hajtótengely beszúrása eltörik, ha a
tárcsára akkora erő hat, amely kárt tenne
a hajtásház fogaskerekeiben. A tárcsa
nem tud leesni, elrepülni, mert biztonsági
csavar rögzíti. A meghibásodást azonnal
látni, mivel az adott tárcsa nem forog, nem
vág terményt. Nem is fognak összeérni a
tárcsák, mert olyan a kialakítás, hogy ne
kelljen a tárcsák sorából kiemelni. Lehet
csak az eltört fogaskerék-tengelyt kicserélni, vagy a modult egyben, akár a tarló
közepén is, és utána folytathatja a munkát
az ember.
Nem mindig drága, ami annak látszik: a
sínnek és a széles talpaknak köszönhetően rendkívül kicsi a CLAAS DISCO kaszák
talajnyomása, így kisebb a kopás és az ellenállás. A kaszasínt csökkentett fordulatszámon is lehet futtatni (850/perc). Ez nem
hat hátrányosan a vágási minőségre, és 16
százalékos üzemanyag-megtakarítást tesz
lehetővé.
A biztonsági modulon kívül mechanikus
ütközésvédelem óvja a DISCO CONTOUR
és TREND kaszákat az esetleges sérülé-

Biztonságos Vonulás
sektől. Az akadályba ütköző kaszát nemcsak egyszerűen hátra hajtja, hanem át is
emeli az akadályon. A továbbhaladáshoz
elegendő tolatni, és ismét aktiválódik a
ráhajtás elleni védelem.

A CLAAS DISCO CONTOUR-BAN
EZ IS ALAP
A piactársak kaszáiban sokszor opciós
tétel, ami a CLAAS-nál alapfelszerelés,
mert egy ilyen nagy területteljesítményű,
professzionális kaszán elengedhetetlen.

A DISCO tárcsás kaszák névleges tárcsafordulatszáma
elérheti a 3200 fordulat/
perc! Ilyenkor jelentősen,
80 fokig felmelegedhetnek
a hajtóművek, és főként
a kaszagerendely. Ezért
fontos megfelelő, API-GL5
minőségi besorolású olajat
használni. Típustól függően
80W-90, 85W-90, vagy
bizonyos hajtóművekbe
75W-90 olaj kell, hogy nagy
fordulatszámon is biztos
legyen a kenés. Ezektől
eltérő olaj használatát nem
javaslom, mert meghibásodást okozhat a hajtóművekben. Figyeljenek az
olajszintre is, ne töltsék túl
a megadott szint fölé, mert
üzem közben túlnyomást
okozhat a felforrósodott olaj
és olajgőz, tönkremehetnek
a tömítések, olajfolyást
okozva. Az olajszinteket
rendszeresen ellenőrizzék a kezelési útmutatóban megadott módon.

Ilyen az ismert ACTIVE FLOAT hidropneumatikus tehermentesítő, amely nemcsak
egy olajozni való plusz egység, hiszen
csökkenti a kasza kopását, és védi a
tarlót.
Sajnos nincs két egyforma földterület.
Az ACTIVE FLOAT jóvoltából könnyen és
gyorsan lehet alkalmazkodni a változó
körülményekhez, például vizes területekhez vagy száraz dombtetőkhöz. A kasza
talajnyomása menet közben, rugalmasan
állítható az egyszeres működésű munkahengerrel. Az aktuális nyomás jól látható
a nagy műszeren.
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MINDEN A KÖZÉPPONTI
FELFEKVÉSEN ALAPUL.
CONTOUR
Juhász-Nagy László
CLAAS alkatrészes csoportvezető

A megbízható és precíz
gépüzemeltetés alapja a
minőségi CLAAS ORIGINAL
alkatrész. Zöldtakarmány
betakarítására hatványozottan igaz ez, hiszen minden
munkát optimális körülmények között, a legrövidebb
idő alatt kell elvégezni.
Legegyszerűbb példa a
kaszapenge. Törést, él-problémát azonnal orvosolni kell,
hisz azonnal meglátszik a
minőségen, s teljesítménycsökkenést eredményez.
ORIGINAL alkatrészekkel
minimálisra redukálhatja az
állásidőt, növelheti gépkapcsolata hatékonyságát.

A CONTOUR már bizonyított a piacon.
A kaszatest középen, a súlypontjában van
megfogva, így szabadon tud mozogni és
alkalmazkodni az aktuális talajvonalhoz.
A kaszagerendely vízszintes helyzete két
jól látható nyíllal a fülkéből beállítható.
A 120 fokos szállítási helyzet, a traktorhoz
közeli súlypont és a mechanikus zárrendszer biztosítja a kiemelkedő stabilitást,
biztonságot és könnyű kezelést az úton.

Szíjhajtású szársértők

SZÍJHAJTÁSÚ
SZÁRSÉRTŐK

INTENZÍVEBB TERÍTÉS

A kaszatárcsák hajtóműve és a szársértők
közötti szíjhajtás azonnal meg tud csúszni,
ha idegen tárgy kerül a szársértőhöz. Nem
kell a hajtóművet megbontani, nyírócsavarokat cserélni. Kevesebb az állásidő,

A szársértős kaszákat terelőkopoltyús lemezházzal látják el. A még egyenletesebb
szőnyegrend-képzés gyorsítja a termény
száradást. A terelők szerszám nélkül
állíthatók.

KARBANTARTÁST ÉS
BEÁLLÍTÁST KÖNNYÍTŐ
MEGOLDÁSOK:
Szerszám nélkül feszíthető
meg a szársértő hajtószíja.
Kivezetett zsírzópontok
Cserélhető kopóbetétek
Szerszám nélkül feszíthető a
szársértő hatjótszíjja

BIZTOS LÁBAKON

Opcióként praktikus
tárolókeret rendelhető

Terelőkopoltyús lemezház
azonnal mehet tovább a munka. Ha kell, a
két szíjtárcsa megcserélésével csökkenthető a fordulatszám.

A kasza állítható lábon
vízszintesen tárolható
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Mindezek mellett minden DISCO kaszán
van beépített késtartó doboz, a pengék
cseréléséhez. A hajtótengelyek 250 órás
kenési intervalluma tovább csökkenti a
karbantartási időt és költségeket.

A kasza utáni rendformázás is fontos
momentum. Terelőlemezek, tárcsák alaptartozékai a CLAAS kaszáknak. Így a rendterítőhöz és a rendképzőhöz könnyen be
lehet állítani a kaszált rend szelességét.

A kasza állítható lábon tárolható vízszintesen. Ha szűk a hely, opcióként rendelhető praktikus tárolókeret, görgőkkel vagy
azok nélkül, amelyen szállítási helyzetben
állítható le a kasza a munka befejeztével.
A görgős kereten traktor nélkül is könnyű
mozgani a kaszát.

VAS MAGDOLNA
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DIGITÁLIS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZER
AZ AXIÁL-TÓL

A helyspeciﬁkus növénytermesztés elterjedését akadályozta, hogy nem volt igazi
megoldás a gépvezérlések és
az agronómiai oldal összekapcsolására.

hetők, a Trimble GPS monitorjai összekapcsolhatók akár az erőgépek CANBUS-hálózatával, ez esetben az ott elérhető adatok
is automatikusan gyűlnek a felhőben.
Folyamatos szinkronizálás garantálja, hogy
ne veszhessen el adat, illetve azok megfelelő struktúrába rendezését.

megkezdeni a munkát. A munkautasításban a munkavégzés körülményei is szabályozhatók, például a maximális haladási
sebesség, hőmérséklet, szélsebesség.
Utóbbiakat egy ISOBUS-os meteorológiai
állomás mérheti munka közben. Ha bármelyik eltér az általunk megadott tartománytól, figyelmeztetést küld a rendszer.
A felhasználóbarát Trimble Ag szoftver
funkcióinak túlnyomó része a webes
felületen elérhető. Ennek használata pedig
annyira magától értetődik, mint bármelyik
weboldalé az interneten.

Ebben segít a Trimble Vantage rendszer.
A szoftverben vezetni lehet a költségeket
Egyik pillére a Trimble Ag szoftver teljes
és a bevételeket, akár térképen is szemkörű, vezeték nélküli adatszinkronizálélteti a jövedelmezőséget. Munkautasítálása az erőgépek Trimble monitorja, az
sokkal meg lehet határozni, hogy melyik
irodai számítógép és a mobil eszközök
táblán, melyik gépkezelő, melyik erő- és
között (Office Sync). A szoftver valamenymunkagéppel, mikor, milyen anyaggal,
nyi GPS-eszköz gyártó fájlformátumaival
A Trimbe Ag szoftver tehát hiányzó
milyen dózissal vagy kijuttatási tervvel
kompatibilis, az adatok USB meghajtón és
láncszemként köti össze az agronómidolgozzon. A gépkezelő – például QR-kód
webes felületen keresztül is feltölthetők.
át a GPS eszközzel –azaz az irodát és a
leolvasással – bejelentkezik a monitorba,
Adatcserére képes több márka saját felszántóföldet. Segíti az adatkezelést és a
kiválasztva a munkautasítást, a Trimble
hőalapú rendszerével is. Minden elemével
döntéseket, de nem veszi
azt a célt szolgálja, hogy a
gazdálkodó a lehető legkiA Vantage angol szó. Jelentése: előny. A Trimble Vantage rend- ki a gazdálkodó kezéből,
sebb energia befektetésészere a helyspecifikus növénytermesztés alkalmazását segítő akinek tapasztalata ezáltal legnagyobb mértékben
vel minél több információt
megoldások összessége. Előny azoknak, akik használják.
érvényesülhet.
kapjon területeiről, hozamtérképekről, műtrágyázásA Vantage csomag tartalma folyamatosan
monitor pedig mindent automatikusan
ról, vetésről, vagy bármilyen gépi munkábővül, hogy egyre több hasznos eszközt,
beállít, sőt, arra is figyel, hogy a gép a
ról, időjárási adatokról, vagy feldolgozott
megoldást adhassunk helyspecifikusan
űrfelvételekről (növényegészségi térképek). megfelelő időszakban legyen a megfelelő
gazdálkodó partereink kezébe.
táblán – ellenkező esetben nem engedi
A gépi munkák flottakövetéssel ellenőriz-
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150 EZER
CLAAS
TRAKTOR
A CLAAS 2013 ÓTA GYÁRT SAJÁT MELLSŐ SEGÉDHAJTÁSÚ TRAKTOROKAT – EDDIG TÖBB MINT
150 EZRET. A JUBILEUMRA KÉT KÜLÖNLEGES MODELLT KÍNÁLNAK: AZ AXION 870 ÉS AZ
ARION 660 METÁLFÉNYEZÉSSEL ÉS GÉPKEZELŐ INNOVÁCIÓS CSOMAGGAL KAPHATÓ.

Mind az AXION, mind az ARION különkiadása, a vetésizöld metálfényezés és a
„#150 000“ matricázás mellett, gazdag
gépkezelői csomaggal kerül piacra. Kiegészítőik a bőrkárpit, több extra tartó a
telefonnak és az italoknak, színezett hátsó
szélvédő, LED-csomag, légkürt, illetve sok
további, apróbb-nagyobb kényelmi elem.
Ráadásul választhatók az ismert felszereltségek is, mint a CEBIS terminál,
a CMOTION menetkar, a négypontos fülkerugózás és a TELEMATICS.

AXION
A SIKERTÖRTÉNET
KEZDETE
A Renault Agriculture többségi felvásárlásával a CLAAS 2003-ban bővítette
termékkínálatát mellső segédhajtású
traktorokkal. Az egykori Renault üzemben, a franciaországi Le-Mans-ban, még
abban az évben elkezdtek négy modellt
gyártani: a mindenes CELTIS-t, a prémium
ARES-t, az ATLES nagytraktort, amelyekhez a Harsewinkelben előállított XERION
csatlakozott.
Kis képzavarral mondhatjuk, hogy a
CLAAS AXION volt az első traktor, melynek
az „ereiben” már az első pillanattól fogva
vetésizöld vér folyt.
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Fejlesztése 2003 végén kezdődött. Különösen ügyeltek, hogy kényelmes legyen a
gép, kezelése egyszerű maradjon, s csekély
fogyasztással párosuljon a nagy teljesítmény.
A CLAAS AXION 6,8 literes hathengeres
DPS motorja nemcsak a TIER 3a kibocsátási szabványnak felelt meg, hanem a TIER 2
fogyasztási követelményeinek is. A CLAAS
modern traktort tudott kínálni a nagy gazdaságoknak, vállalkozóknak.
Az eredeti „AXION értékek” a mostani
generációban is fellelhetők, előnyei kézzel
foghatók.
A „#150 000” AXION 870 jubileumi modell
295 lóerő teljesítményű, fokozatmentes
CMATIC váltóval.

ARION:
A SIKERMODELL
A CLAAS a 2007-es Agritechnica kiállításon mutatta be az ARION 500 és 600
sorozatokat. 2017 óta a sikeres erőgépek
harmadik generációja kapható, 125-205
lóerővel. Az alap CIS, a kiterjesztett CIS+
és a CEBIS kényelmi változattal az
ARION 500 és 600 modellek három különféle felszereltséggel kaphatók, mindhárom
terhelés alatt kapcsolható HEXASHIFT
váltóval; a CIS+ és a CEBIS változat a fokozatmentes CMATIC váltóval is elérhető.

Fotó: CLAAS

VETÉSIZÖLD METÁLFÉNY
ÉS KÜLÖNLEGES FELSZERELTSÉG

A maximum 205 lóerős „#150.000” ARION 660-ban van
CEBIS terminál, CMOTION menetkar és CMATIC váltó is.

TRAKTORGYÁRTÁS:
A JÖVŐBE BERUHÁZNI
A CLAAS jelenleg intenzíven ruház be a gyártás modernizálásába. A Le Mans-i traktorgyárban lépésenként
magasabb szintre emelik a folyamatokat. A hajtóten-

gelyek intelligens előszerelése mellett bevezetik az
AGV-alapú összeszerelést – e betűszó az Autonomous
Guided Vehicle, azaz automatikus irányítású, vagy
vezető nélküli járművet jelent. Ezek a lapos járművek
önállóan viszik végig a traktorokat szinte a teljes szerelési folyamaton. Ebből kifolyólag újra tervezik a gyártás
logisztikai koncepcióját. A projekt végeredményeképpen
a CLAAS Európa legmodernebb traktorgyártását tudhatja majd magáénak.

VAS MAGDOLNA

marketingkommunikációs menedzser

19

MINT MEGBÍZHATÓ,
MINT MANITOU
FEJLESZTÉS,
HITELFELVÉTEL NÉLKÜL

Fotó: Gazdag Tibor, Manitou

VALÓSÁGOS SAKKJÁTSZMÁT FOLYTATNAK ÖT MANITOU RAKODÓVAL
HAJDÚNÁNÁSON. A NYAKAS FARM
NÉGY SZARVASMARHA TELEPÉN,
ILLETVE A FÖLDEKEN ÉPPEN OTT
SZOLGÁLNAK, AHOL LEGNAGYOBB
SZÜKSÉG VAN RÁJUK. IGAZI MULTIFUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK – AKÁR A
SVÁJCI BICSKA –, TUDTUK MEG IFJ.
NYAKAS ANDRÁSTÓL.

Folyton arra törekszenek, hogy hitel nélkül gazdálkodjanak, ez
pedig nagyban meghatározza a gépvásárlást. Azért, hogy egy
bizonyos színtű eszközt beszerezzenek, nem rohannak a pénzintézetekhez, inkább racionális alapokra helyezték a fejlesztéseiket:
jó középkategóriás gépeket igyekeznek beszerezni. Ugyanakkor
szem előtt tartják, hogy minél kevesebb partnerrel, forgalmazóval
álljanak kapcsolatban.
HAJDÚNÁNÁS

Az édesapa, Nyakas András negyedszázada kezdte lerakni a vállalkozás
alapjait. Akkor 35 hektár szántóval
és harminc Holstein-fríz vemhes
üszővel indultak, mára több mint
4700 szarvasmarháról gondoskodnak,
s mintegy 1800 hektáron gazdálkodnak.
Ennek nagyobbik része szántó, mellette kisebb
legelővel, erdővel. A vetésforgóban váltakozó lucerna, búza, napraforgó, silókukorica, cirok elsősorban az állatállomány takarmányszükségletét elégíti ki.
Napjainkban 2200 tehenet fejnek, a többi ezek szaporulata. A négy
telephely közül kettőben fejnek, a többiben az üszőket nevelik.
„Kezdetben nem a mai költségekkel és tejárral dolgoztunk” –
magyarázta az ágazati anomáliákat a fiatal szakember, s bár voltak mélypontok, az elmúlt 2-3 évben nem lehetett okuk panaszra.

20

Több mint másfél évtizede vették fel a kapcsolatot
az AXIÁL-lal, a sikeres kezdés hosszú távú együttműködés alapjait tette le. Azóta is fő gépbeszállítójuk a
bajai központú cég. Első silózójukat, a CLAAS JAGUAR-t még
2002-ben vásárolták, azóta csak mélyült – sőt, ahogy a gazda
hangsúlyozta –, szinte barátivá vált a viszonyuk.
Mivel elégedettek voltak az AXIÁL-lal, szívesen hagyatkoztak a
véleményükre, amikor rakodógép vásárlására adták a fejüket. Így
került a gazdaságba öt évvel ezelőtt a Manitou MLT 840-es, amelyet minőségének, a korrekt szerviznek köszönhetően azóta újabb
négy követett. A központi telepen, illetve a növénytermesztésben
ma már három teljesít szolgálatot, az állattenyésztésben pedig
kettőt dolgoztatnak.
A kisebbik 2,9 tonna teherbírású és hat méteres emelőmagasságú.
Három darab 3,3 tonnás, hét méteres, s egy további 4 tonnás,
nyolc méteres emelőmagasságú eszköz áll rendelkezésükre.

Az évek során a Manitou folyamatosan fejlesztette gépeit,
érzékelhető az „evolúciós”
folyamat. Az elektronika mellett
a környezetvédelemre helyeztek
nagyobb súlyt. Tavaly év vége felé
vásárolta a Nyakas Farm az MLT
733 115 LSU rakodót. Ez az egyetlen NewAg típus, az ezt megelőző
szériában közkedvelt mechanikus
váltóval. Nagy előny az 1+2 vezetékes légfék és az automatikus vonófej,
így közúton akár 18 tonna tömeget
vontathatnak. Míg kezdetben az MLT
733-at csak 100 lóerős motorral és
104 l/perces fogaskerék-szivattyúval
hozták forgalomba – ami kevésbé
illeszkedett a magyar piaci igényekhez –,
tavaly óta a motor 116 lóerős, a szivattyú
pedig 150 l/perces, LSU-rendszerű.
A rakodáson túl vontatásra is használható. Műtrágyázáskor például ki tudnak
váltani egy erőgépet, és – ami nem
elhanyagolható – egy dolgozót. Kivontatja
a pótkocsit, s egyúttal feltölti a műtrágyaszórót. Mechanikus váltóval rendelték,
már megszokták a gépkezelők, s emellett
olcsóbb is. Az öt Manitou-ból három már
légfékes, sokoldalúan felhasználhatók. Az
egyik a telepen a takarmánykiosztó kocsit
szolgálja ki, de a kitrágyázásra, a bálák
mozgatására is hibátlanul bevált.
Az állattenyésztésben naponta nyolc órát
dolgoznak, a növénytermesztésben – bár
idényfüggő a kihasználtság –, tavasztól
őszig ott is „összejön” a nyolc-tíz óra.
A munkák végeztével rendszeres a
karbantartás. Szeretik úgy leállítani
a gépeket, hogy bármikor bevethetők
legyenek. Üzemen kívül tető alatt tartják,
hogy se hó, se fagy vagy eső ne károsítsa.
Megbecsülik eszközeiket! Saját gépjavító
csapatuk a szezont követően minden
egyes gépet lemosva, kijavítva, szerviz
után tesz el.
Az évek alatt pozitív tapasztalatokat
szereztek a megbízható, stabil
Manitou-kkal. Így fel sem merült, hogy
más gyártó rakodógépét vásárolják meg.
Ugyanakkor tisztában vannak azzal,
hogy ha dolgozik egy eszköz, akkor meg
is hibásodhat. Éppen ezért nagyon fontos
az a stabil szervizháttér, amelyet az
AXIÁL biztosít.

Szakemberei figyelemmel kísérik az eszközöket, szinte napi kapcsolatban vannak
a gazdasággal. Jól felkészült szervizesek,
akik nem a föld szélén találkoznak először
a gépekkel.
Fejlesztésekkor a Nyakas Farm támaszkodik a gépberuházási támogatásokra,
de elsősorban az elvégzendő feladat
határozza meg, milyen eszközt szerezzenek be. Folyamatosan figyelik, melyik
gépük érett meg a cserére, s ehhez
próbálják kihasználni az állami segítséget.
Fontosnak tartják, hogy a korral haladva, a
legkorszerűbbek kerüljenek a gazdaságba.
A GPS-vezérlés szintén az AXIÁL-tól
érkezik, akárcsak a legújabb fejlesztésű
12 soros Monosem vetőgép. Mivel hitel
nélkül gazdálkodnak, jobban megnézik,
hogy egy-egy gép melyik opcióit tudják
kihasználni. Sokat nyom a latban, hogy
ha gond van a géppel, melyik cég tudja
leghamarabb kijavítani. Azért is tartják jó
partnernek az AXIÁL-t, mert nemcsak széles a gépkínálata, hanem szinte azonnal
tud reagálni a problémákra. Ez az együttműködés az árakban, a kiszolgálásban is
megmutatkozik.
Hajdúnánás környékén sokan odafigyelnek a Nyakas Farmra, ha Manitou-t vásárolnak, az másoknak is szöget üt a fejébe,
s követik. Szinte az agrárium összes felsőoktatási intézetével kapcsolatban állnak, minden évben egy-két egyetemista
érkezik, akik náluk töltik a gyakorlati időt,
vagy írják a szakdolgozatukat.
„Míg korábban átlag alatti gépesítéssel rendelkeztünk, mostanra utolértük
magunkat” – nyugtázta ifj. Nyakas
András. Ma már a cég fejlődésével együtt
kerülnek be a legkorszerűbb eszközök.
Ezek működtetéséhez pedig az állattenyésztésben és a növénytermesztésben
egyaránt jól felkészült szakembereik
vannak. Lehet, hogy más, hasonló gazdaságokhoz képest kisebb lépésekben
fejlődnek, de stabil alapokon, s kisebb
kockázattal tudnak talpon maradni.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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Fotó: Komprádt Károly - vértesFOTÓ

MEGUGROTT

A TEJTERMELÉS
Az RMH Vulcan 14 megfelelő
mennyiséget mar ki a silóból.
Riporterünk Szőcs Zoltán telepvezetővel és
Kubik Zoltán ügyvezetővel beszélgetett.
(balról jobbra)

Elképesztő, hogy mekkorát fejlődött
Mágocs mezőgazdasági vállalkozása a
téesz-idők nyomorúságos örökségétől és
a kezdetek kínlódásaitól a mai szuper tejgazdaságig. Rendezett, jó benyomást keltő
a 14 hektárnyi telephely, korszerű épületekkel és a legmodernebb technológiával.
Ötszáz fejőstehenük vízágyon fekszik,
kefehengeres marhavakaróhoz állhat egy
kis kényeztetésre, fejés közben Mozart és
Beethoven zenéjét hallgatja. Nem csoda,
hogy évente négymillió liternyi mennyiségben az ország egyik legjobb minőségű,
GMO-mentes tejét adják – hazánkban
mindössze két másik üzem büszkélkedhet
ezzel. A hamarosan megnyíló tejfeldolgozó
részleg kiváló alapanyagból dolgozhat
majd.
Természetesen mindebben kulcsszerepe
van az optimális etetésnek. Hogy kellőképpen értékelhessük a jelenlegi helyzetet,
vissza kell menni egy kicsit a közelmúltba.
Azelőtt vontatott etetőkocsit használtak,
annak még nem volt mérlege, rakodógéppel pakolták meg, így pontatlan volt az
összemérés, és csak nagyjából lehetett
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betartani a takarmány receptúráját.
2008-tól már egy olasz önjáró keverőkocsi
dolgozott náluk, nagy előrelépésként mérleggel és számítógépes összeméréssel.
Masszív, strapabíró gépnek bizonyult, tíz
év után is jó műszaki állapotban van, kényelmes kabinját szerették a kezelők. Ám
tízezer üzemóra alatt kiderültek hátrányai
is: csak a hátsó kerekek hajtottak, és az
elsők kormányzottak, ezért télen küszködött még az enyhe emelkedő leküzdésével
is, és nem valami ügyesen forgolódott
szűk helyeken. Az adatokat pendrive-on
lehetett átvinni a gép és az iroda között,
ami ma már kezdetlegesnek számít. Elérkezett az ideje a tartalékba helyezésének
és egy új etetőkocsi beszerzésének.
Jól körülnéztek a piacon, meséli Kubik Zoltán ügyvezető. Az olasz márka ellen szólt,
hogy évek alatt sem tudott szerviz- és alkatrész-hátteret létrehozni országunkban,
márpedig egy tejgazdaságban alapvető
fontosságú a megbízhatóság. Mivel a
MAKROM maga termeli meg az összesen
körülbelül ezer szarvasmarha tömegtakarmányát, ugyanennyi hektárnyi szántón és

kaszálón, és az ehhez szükséges gépállomány jórészét – CLAAS gyártmányú
teljes zöldsor, kombájn, silózó, traktor és
rakodógép, Fendt traktor – az AXIÁL-tól
vásárolta, megismerte a bajai háttérszolgáltatásokat. Ez döntött! Figyelembe véve
az üzemnagyságot és egyéb tényezőket,
az RMH új típusát, a számítógép-vezérelt
gépek legkisebbjét, az egycsigás
Vulcan 14-est ajánlotta az AXIÁL, és el is
hozott Mágocsra egy bemutató példányt,
amely két hétig dolgozva bizonyíthatott.
Meggyőző volt a produkciója, a korábbi
kocsiénál: gyorsabb marás, a jobb mix,
robosztusabb felépítés, minőségi rozsdamentes anyaghasználat valamint a
vezeték nélküli mérleg-kommunikáció
mind-mind önmagáért beszélt.
Észrevettek egy-két apróbb gyermekbetegséget, például a kiadagolón nem volt
függöny, szétszórta a takarmányt, de
ezeket orvosolták.
2017-ben megrendelték a gépet, tavaly
januárban meg is érkezett. Összkerékhajtásával és négykerék-kormányzásával

AZ RMH VULCAN 14 ÖNJÁRÓ
TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓ
KOCSIVAL ETETÉSRŐL ETETÉSRE
TUD ALKALMAZKODNI A TEJHOZAM
VÁLTOZÁSAIHOZ A MAKROM KFT., ÉS EZ
MEG IS LÁTSZIK A VÉGEREDMÉNYEN.
Az RMH korrózióálló acél szerkezetei
elemei ellenállnak a savas kémhatású
tömegtakarmánynak.
8500 tonna takarmányt fogyaszt
el évente az állomány.

(közúti, kis helyen forduló és kutyamenetes
móddal) sokkal jobban mozog a telephelyen, nagyon homogén keveréket állít
elő, és pontosan méri ki az összetevőket.
Lényeges szempont, hogy nagyon nagy
hányadban erjesztett, savas kémhatású
a feldolgozandó tömegtakarmány (szilázs, szenázs), agresszívan támadja a gép
alkatrészeit, de az RMH korrózióálló acél
szerkezeti elemei ellenállnak ennek.
A silómaró olyan szívós anyagú, hogy szinte
nem látszik rajta az egyévnyi használat.
Apró kifogás, hogy a gép jelzi ugyan a
kezelőnek, hogy az adott anyagból bejutott
a tartályba a megfelelő mennyiség, de nem
állítja le a betárolást, tehát ha elbambul az
ember, pontatlan lesz az összetétel. Ezen
lehetne tökéletesíteni, mondják.
Hogy érzékeljük, mekkora feladat hárul a
Vulcanra: az éves takarmánymennyiség
nyolc és fél ezer tonna, ebből táp 1,8,
tömegtakarmány 6,7 ezer tonna, az utóbbi
szinte teljes egészében erjesztett – sorolja
Szőcs Zoltán telepvezető, takarmányozási
mérnök. Előnye a gépnek, hogy kis menynyiségű adalékanyagokat oldalt, egy kis,

hidraulikus hajtású csigás garaton lehet
könnyen és gyorsan betáplálni.
A keverések száma naponta 14, évente
5110. Más-más receptúra szerint táplálják
a tejelő teheneket, a szárazon állókat, a
fogadó csoportot – ennek takarmányában
szerves savak is vannak – és a növendék
teheneket, illetve bikákat.
Az RMH Vulcan 14 egyik legnagyobb pozitívuma legfejlettebb szoﬅ ver és a folyamatos rádiófrekvenciás adatátvitel a gép és
az iroda között. Ide futnak be a fejőgépektől is az adatok, azonnal látszik, ha valamelyik csoportnál kedvezőtlen irányban
mozdult el a mennyiség vagy a minőség,
tüstént megváltoztatják a következő etetés
receptúráját, és a keverőkocsi már ezt
állítja össze, úgy, hogy a kezelőjének semmit sem kell tennie, sőt akár nem is tud a
változtatásról. A fejés következő körében
látni lehet az eredményt, ezáltal gyakorlatilag állandóan optimális a szarvasmarhák takarmányozása. „Az RMH Vulcan 14
üzembe állításával látványosan megugrott
a tejtermelésünk!” – örül a helyes beruházás sikerének Kubik Zoltán.

Ezzel tulajdonképpen úttörő szerepet
játszanak Magyarországon. Náluk kellett
kikísérletezni, hová legjobb felszerelni az
adatkommunikáció antennáit, és hogyan
működtethető legjobban az egész rendszer. Máshol már ezeket a tapasztalatokat
is felhasználhatja az AXIÁL.
Letelt az első esztendő, hiba, üzemzavar
egyáltalán nem fordult elő. Kubik Zoltán
ügyvezető biztos benne, hogy három-négy
évig alig kell majd hozzányúlni a géphez.
A rádiókapcsolat hozadékát még nem
tudják teljesen kihasználni, de fokozatosan fejlődnek ebben is. A legjobb géptípus,
a legjobb háttérszolgáltatással, a legjobb
tejhasznú gazdaságok egyikében – ez a
siker receptje!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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A PIAC

KÖVETELTE A NÖVEKEDÉST
A mezőgazdasági gépészmérnökből lett haszonállat-tenyésztő egyéni vállalkozó biztos kézzel választotta gépparkjába az
igényeire szabott felszerelésű, derékcsuklós Gehl rakodógépeket.
Ám a Supertino bálabontót már egykori AXIÁL-os kollégái „tukmálták” rá, kipróbálásra. Nem csoda, hogy nem engedte visszavinni, hiszen napi húszezret takarít meg vele!

Tanya Felsőcsólyoson, Bács-Kiskunban,
tíz és fél kilométerre az M5-ös sztrádától, 900 méterre a Majsára vezető
szilárd burkolatú úttól. A bekötőút
„döngölt” homok, de semmi gond, 40
tonnás kamionok is rendre megjárják.
Itt él családjával, és vezeti évről évre
bővülő gazdaságát Nyári Sándor.
Pecsenyekacsát nevel. Négy évvel
ezelőtt, 25 éves korában, négyezer
szürke libával kezdte, tízezer kacsával
folytatta. Jelenleg 270 ezer darab az
évi kibocsátás. „Tíz hét múlva elindul az
új részleg is. Akkor már meglesz az évi
négyszázezer kacsa is.”
Pedig eredetileg műszaki ember. Mezőgazdasági gépészmérnöknek tanult
a gödöllői Szent István Egyetemen, és
amikor 2011-ben végzett, az AXIÁL-nál,
illetve a MANAX Kft-nél helyezkedett el.
Öt évig dolgozott megbecsült főállású
szervizvezetőként. De mindig motoszkált benne a saját gazdaság iránt vágy,
hogy „a maga malmára hajtsa a vizet”.
Négy esztendővel ezelőtt belevágott.
Ekkor ugyanis, három sikertelen próbálkozás után, nyert a fiatalgazda-pályázaton. „Eldöntöttük, hogy kezdünk is
vele valamit.”
A negyvenezer euróhoz hozzátették megtakarított pénzüket, sőt szülői segítséggel
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még hitelből is megtoldották. Így tudták
megvenni a tízhektáros tanyát, kis házzal, a szülői birtok szomszédságában.
Négy, egyenként 500 négyzetméteres
ólra futotta még a pénzből, meg a kerítésre és egy használt rakodógépre.
Korábban itt puszta volt – mutat körbe
Nyári Sándor. – Ez a homokos talaj semmi másra nem való, mint állattenyésztésre. Ezért van ekkora hagyománya
a baromfitartásnak Majsa környékén,
ezért foglalkozik oly sok gazda jelenleg
is szárnyasokkal.
Két évig főállású munkája mellett vitte
a gazdaságot, „de a piac megkövetelte,
hogy növekedjünk. Kicsi volt ugyanis az
üzemméretünk ahhoz, hogy komolyan
foglalkozzanak velünk. A négy ólból hat

lett, majd 14-re fejlesztettünk. Hamarosan elkészül újabb hat is. Itt már megállunk. Igaz, ezt minden beruházás után
elmondtuk” – jegyezte meg feleségére
mosolyogva.
Két fiatal főállású alkalmazottjuk van.
Társa, Réka végzi – két gyermek mellett
– „a rengeteg papírmunkát. Naprakésznek kell lennünk mindenben, bármelyik
órában kaphatunk valamilyen ellenőrzést”.

FELSŐCSÓLYOS

Szalmavásárláskor is nagy hasznát
veszi ennek az extrának, hiszen kilóra
megy az elszámolás. „Beáll a kamion
vagy a traktor, leszedem, és máris
megvan a nettó súly. Megoldásnak
egyszerűbb és gyorsabb volt a hídmérlegnél. A funkcióját pedig gyakorlatilag
ugyanúgy betölti, hiszen csak a nettó
súlyokra vagyunk kíváncsiak.” Nagyobb
kerekekkel kérte, hogy stabilabban
tudjanak pakolni vele.

Nyári Sándor és családja

A Hungerit Zrt-vel, tehát közvetlenül
a vágóhíddal állnak kapcsolatban, ők
szállítják el 42 naponta a „versenysúlyukat” elérő kacsákat. „A cég legnagyobb partnerei közé tartozunk, az idei
már a harmadik éves szerződésünk.”
Az állattenyésztő gépészmérnök
maga végez el a telepen minden olyan
szakipari munkát, amely kapcsolódik
a gépészethez – vízvezeték kiépítése,
villanyszerelés és hasonlók. Tervezett egy szalmaszóró gépet is – igaz,
körbálásat, ők pedig kocka alakút
használnak. A környező telepekre
viszont sok embernek legyártották. Azt
is elmondja, nem tartana itt, ha nem
gépészmérnöknek tanult volna, és nem
az AXIÁL-nál dolgozik. „Egy nagyon jó
fizetésből át tudtam ide csoportosítani.”
A saját gépparkjában két – a szülőkében meg még kettő – derékcsuklós
Gehl rakodógép van. „Én kezdem

a sort, 2016-ban édesapámék is
vásároltak, tavaly pedig mindketten
rendeltünk még egyet-egyet. Merem
állítani, hogy ez a baromfitelep egyik
leghasznosabb gépe. A legalkalmasabb belső munkákra, hiszen alacsony, könnyen mozog, szinte helyben
fordul, gond nélkül odafér az ól
sarkaihoz is. Ezzel etetünk, szalmázunk, trágyázunk, rakodunk. Nincs
olyan munka, amelyre ne tudnánk
alkalmazni.”
„Sőt, a hídmérleget is helyettesíti nálunk!” Az egyik rakodógépet ugyanis
kanálmérleggel kérték. „A kacsák
pakolására kellett. Rátárázzuk a szállítókonténerek súlyát, és gyakorlatilag
azonnal nettó súlyt kapunk az elszállított állatokról. Mázsajegyet is tud
nyomtatni, amit rögtön hozzácsatolok
a menetlevélhez. Így ha eltérés lenne
a két mérés között, ennek alapján
konzultálhatunk a vágóhíddal, hogy
hol a hiba.”

De még mindig nincs vége a gépmagasztalásnak! „Félfülkés, ponyvázható,
és fűtés is van benne. Ez nemcsak
télen ér aranyat, amikor rám fagy a
símaszk, hanem esténként is. Vagy
szállításkor, mert olyankor biztosan
esik a hó vagy az eső, fúj a szél, hurrikánban is volt részünk.”
„Jól ismertem a szériát még az
AXIÁL-os időkből. Volt ellenajánlat,
megversenyeztettem őket, és minden
szempontból a Gehl bizonyult jobbnak.”
Az AXIÁL árban és szervizháttérben
is jobb volt. Az első rakodógép túl van
a kétezredik üzemórán, a második is
lassan közelít az ezerhez, eddig hiba
nélkül, csak a kötelező szervizeken
kellett hozzájuk nyúlni.
Idén februárban vette meg a Supertino
bálabontót. A traktor – egy régi Steyr
– megvolt hozzá. „Több gépvásárlást
nem tervezek erre a telepre, a szüleim
nagytelepén minden megvan, amire
szükségünk lehet.”
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Fotók : Ta
podi Kálm
án

A bálabontó-vásárlás érdekes történet. Nyári Sándorban fel sem
merült, hogy szüksége lenne egy ilyenre. Az AXIÁL-kapcsolat
révén mégis idehozták kipróbálásra. Már az első nap után tudta,
hogy nem adja vissza. „Csak bámulok, hogy ez korábban eszembe se jutott!” A bálabontó- és kiosztógéppel ugyanis rengeteget
spórolnak. Tépőhengere aprítja a szalmát, megtöri a viaszrétegét, ezáltal nő a nedvszívó képessége. Így javul az almozó anyag
minősége, jóval kevesebb is elég belőle. Ráadásul a szalmaszóró
sokkal vékonyabban, egyenletesebben teríti, mint az ember.

„KÉT KOCKABÁLÁVAL CSÖKKENT A NAPI
SZÜKSÉGLET, HÚSZEZER FORINT A MEGTAKARÍTÁS. BIZTOS, HOGY EZ AZ IDEI CSÚCSBEFEKTETÉSÜNK.”
Idén új silókat is vásároltak, most négy van, összesen 60 tonna
táp tárolására alkalmasak. Amikor már nagyobbak a kacsák,
kilenc tonna a napi fogyasztásuk. 42 napos korukban vannak
takarmányozási csúcson, ekkor érik el az egy kilogramm tápból
előállítható testtömeg-növekedés maximumát. Utána már veszteségbe fordulna a tartásuk. Leadáskor egyébként
3,30 kilogrammosak.
Jövőre mindenképpen szeretnék tető alá hozni az etetősor-beruházást, szilárd burkolatú utakat építeni, hogy „uniós szintű
legyen” a telep. Mindezt saját erőből: „csak addig nyújtózkodunk,
ameddig a takarónk ér”.
Remélik, hogy előbb-utóbb jut majd lakásépítésre is. Amikor Jánoshalmáról ide költöztek, az itteni régi tanyaépületet újították
fel, „minden forrást a gazdaságba fektettünk”. Az új otthont
is ide tervezik. „Ez az egész addig működik jól, amíg mi is itt
vagyunk. Ha folyamatosan figyelemmel kísérhetem a kacsáimat.” Alkalmazhatna még egy embert, de pont azért nem teszi,
mert más nem látja meg azt, amit ő rögtön észrevesz a
mozgásukon, a hangjukon vagy a szagukon.

„BÜDÖS NINCS A TELEPEN, AMI ELVENNÉ
A KEDVÜNKET, A CSENDET ÉS A NYUGALMAT PEDIG NAGYRA ÉRTÉKELJÜK. A
GYEREKEK IS MINDIG KINT SZERETNEK
LENNI. A GÉPEK ÉS AZ ÁLLATOK ÉRDEKLIK
ŐKET, NEM A TELEVÍZIÓ – MESÉLI RÉKA. –
ALAKUL AZ UTÁNPÓTLÁS, AZ ÉRDEKLŐDÉS
MEGVAN HOZZÁ.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró
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ANNYIRA ERŐS, MINT
A LEGGYENGÉBB
LÁNCSZEM
MIKÉNT VÁLASSZON
SŰRÍTETT LEVEGŐS
RENDSZERÉHEZ
GYORSCSATLAKOZÓT?
Manapság egy professzionális
műhelyben, sőt akár hobbibarkácsolóknál is van kiépített
sűrített levegős rendszer, különféle pneumatikus eszközök
működtetésére. Lefúvató- és
abroncsfúvó pisztoly, festékszóró a legelterjedtebb, de igazából csak a pénztárca szab
határt a beszerzéseknek.

Három egyszerű kérdést megválaszolva választható ki a legmegfelelőbb!

1.

Nézze meg, hogy a működtetni kívánt légszerszámoknak milyen a teljesítményigénye,
mennyi sűrített levegőre van szükség.

Az AXIÁL kínálatában minden megtalálható,
ami egy stabil, jól működő rendszer kiépítéséhez szükséges. Tapasztalataink szerint az
ilyen rendszerek tervezésekor általában nagy
hangsúlyt fektetnek a kompresszor és az eszközök paramétereire, viszont a csatlakozók
már kevesebb figyelmet kapnak, holott az
egész rendszer csak annyira lehet erős, mint
a leggyengébb láncszem.
A gyártási méretek és a különféle kivitelű
gyorscsatlakozók, nagyobb fokú átgondolást
indokolnak. Fontos az igényeknek leginkább megfelelő típust választani, hiszen ha
pillanatnyilag költségesebb is, hosszú távon
megtérülhet.

TELJESÍTMÉNY

max. üzemi
nyomás
gépeknél
mérve

Mekkora a számításba vett gyorscsatlakozók áteresztőképessége?

3.

Szükség van-e speciális anyagú, vagy
kivitelű gyorscsatlakozóra?

Mindenképpen legjobb a szerszámok teljesítményének megfelelő csatlakozót választani.
EGY SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁM NEM
MEGFELELŐ CSATLAKOZÁSA EGY BAR
NYOMÁSESÉST, 25 SZÁZALÉKOS TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉST EREDMÉNYEZ!
EZ A GYAKORLATBAN AZT JELENTI,
HOGY HOSSZABB IDEIG TART EGY ADOTT
MUNKADARAB ELKÉSZÍTÉSE. TEHÁT A
MEGFELELŐ CSATLAKOZÓ VÁLASZTÁSÁVAL IDŐ ÉS PÉNZ TAKARÍTHATÓ MEG.

TELJESÍTMÉNY

%

%

6

2.

TELJESÍTMÉNY

100
BAR

Mekkora teljesítmény szükséges?

75 %

5

BAR

Az egyik
leggyakrabban alkalmazott gyorscsatlakozó-család a széles
körben, általánosan használt 26-os széria,
• ½ colos légkulcsokhoz;
• lefúvatok pisztolyokhoz és
egyéb légszerszámokhoz,
• áteresztőképessége 900 liter/perc.

26-OS SZÉRIA

Kínálatunkban már elérhető a
lényegesen nagyobb teljesítményre
képes 25-ös széria is:
• ¾ és 1 colos légkulcsokhoz;
• ½ colos vagy annál nagyobb átmérőjű
tömlőkhöz,
• áteresztőképesség 1800 liter/perc.

25-ÖS SZÉRIA

65

4,5
BAR

Tájékoztatás nem teljes körű!
Bővebb információért keresse fel alkatrészüzleteinket!
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KOMBÁJNOK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
MATÁN ISTVÁN (matani@axial.hu) Mobil: +36 30 606 2926,
tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
TUCANO 450

CLAAS
LEXION 580

AZONOSÍTÓ: 876918388
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1861
TELJESÍTMÉNY: 306 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, TT, SZ, KL, KAB, GAV6.0

AZONOSÍTÓ: 762916704
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3482
TELJESÍTMÉNY: 450 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, ROK, TT, SZ, KL, KAB, GA7,5

ÁR (NETTÓ): 38.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

(BRUTTÓ): 48.895.000 FT

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 570

AZONOSÍTÓ: 863518126
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 5476
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

(BRUTTÓ): 12.585.700 FT

CLAAS
LEXION 650
AZONOSÍTÓ: 750116655
ÜZEMÓRA: 2600
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, 3D, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 048203447
ÉVJÁRAT: 2010
ÜZEMÓRA: 2447
TELJESÍTMÉNY: 395 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, QM, GAV7.5, TT, 3D, SZ, KL,
KAB, LP, LEV
(BRUTTÓ): 39.243.000 FT
ÁR (NETTÓ): 30.900.000 FT

CLAAS
LEXION 550

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 315 LE

ÁR (NETTÓ): 35.500.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

(BRUTTÓ): 45.085.000 FT

AZONOSÍTÓ: 009503472
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 6180
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, RTBISO CX100, GA6.0, 3D, SZ,
KL, KAB
(BRUTTÓ): 21.463.000 FT
ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

CLAAS
LEXION 450

CLAAS
LEXION 550

AZONOSÍTÓ: 864818355
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 7105
TELJESÍTMÉNY: 285 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: GAV6.6, CAC, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 866318959
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2450
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, QM, SZ, KL, KAB, GAV6.0, LP

ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

ÁR (NETTÓ): 34.900.000 FT

(BRUTTÓ): 12.585.700 FT

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 680715
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2917
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, DCS, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 29.900.000 FT

(BRUTTÓ): 44.323.000 FT

(BRUTTÓ): 37.973.000 FT

CLAAS
LEXION 550

AZONOSÍTÓ: 010903150
ÉVJÁRAT: 2004
ÜZEMÓRA: 6374
TELJESÍTMÉNY: 285 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, RTBISO CX100, QM, GA6.0, 3D,
SZ, KL, KAB
(BRUTTÓ): 21.590.000 FT
ÁR (NETTÓ): 17.000.000 FT

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 882118753
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4031
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, RTBISO CX100, QM, TT, 3D,
SZ, KL, KAB
(BRUTTÓ): 27.813.000 FT
ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

AZONOSÍTÓ: 781816304
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2127
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 31.900.000 FT

(BRUTTÓ): 40.513.000 FT

CLAAS
LEXION 560

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 763016514
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4574
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, ROK, 3D, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 890318194
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 5872
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: GAV6.6, CAC, 4WD, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 25.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 24.500.000 FT

(BRUTTÓ): 32.385.000 FT

(BRUTTÓ): 31.115.000 FT

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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TRAKTOROK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
MIKLÓS KRISZTIÁN (miklosk@axial.hu) Mobil:+36 30 330 2574,
tud bővebb információval szolgálni.

DEUTZ FAHR
AGROTRON 6160
AZONOSÍTÓ: 031401262
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 669
TELJESÍTMÉNY: 160 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RK, LF1+2, FH, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

CLAAS
AXION 830
AZONOSÍTÓ: 025701814
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 2250
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB, GPSS,
GPSK
(BRUTTÓ): 34.163.000 FT
ÁR (NETTÓ): 26.900.000 FT

CLAAS
AXION 850

CLAAS
AXION 830

AZONOSÍTÓ: 019314927
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1671
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 004214294
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2241
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 32.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

(BRUTTÓ): 41.783.000 FT

CLAAS
AXION 830

FENDT
824 S4 VARIO

AZONOSÍTÓ: 008116540
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 924
TELJESÍTMÉNY: 230 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 29.000.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 36.830.000 FT

FENDT
516 VARIO SCR
AZONOSÍTÓ: 017101805
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 5220
TELJESÍTMÉNY: 160 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, FTLT, VARIO, AH, AV, KL,
KAB, GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 31.115.000 FT
ÁR (NETTÓ): 24.500.000 FT

AZONOSÍTÓ: 011415119
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1368
TELJESÍTMÉNY: 240 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB,
GPSK
(BRUTTÓ): 54.864.000 FT
ÁR (NETTÓ): 43.200.000 FT

DEUTZ FAHR
5120
AZONOSÍTÓ: 027701647
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 4595
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 10.900.000 FT

(BRUTTÓ): 13.843.000 FT

FENDT
310 S4 VARIO

CLAAS
AXION 850

AZONOSÍTÓ: 003917897
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 546
TELJESÍTMÉNY: 100 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 007715454
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2911
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 24.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 24.500.000 FT

(BRUTTÓ): 31.623.000 FT

(BRUTTÓ): 31.115.000 FT

CLAAS
AXION 930

CLAAS
AXION 820

AZONOSÍTÓ: 003614895
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2239
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, RH, FH, AH, AV, KL, KAB, FM, LF2

AZONOSÍTÓ: 034901784
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 3221
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 36.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 17.500.000 FT

(BRUTTÓ): 46.355.000 FT

(BRUTTÓ): 22.225.000 FT

CLAAS
AXION 810

CLAAS
ARION 430

AZONOSÍTÓ: 866418427
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 003315884
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1505
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB, GPSS, GPSK

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 17.000.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 21.590.000 FT

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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MUNKAGÉPEK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
FARAGÓ FERENC (faragof@axial.hu) Mobil: +36 30 474 9705,
tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
VARIANT 360

AMAZONE
UG 3000 SPECIAL

AZONOSÍTÓ: 72911668
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

AZONOSÍTÓ: 827317897
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: T3000, MSZ18, MON, TLT

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 5.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

(BRUTTÓ): 6.985.000 FT

CLAAS
VARIANT 360

CLAAS
QUADRANT 2200

AZONOSÍTÓ: 568713
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

AZONOSÍTÓ: 569413
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: ZSK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.7

ÁR (NETTÓ): 5.700.000 FT

ÁR (NETTÓ): 4.800.000 FT

(BRUTTÓ): 7.239.000 FT

(BRUTTÓ): 6.096.000 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
VARIANT 385 RC

AZONOSÍTÓ: 046102423
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 030502442
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RC, HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.91.75

ÁR (NETTÓ): 3.800.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 4.826.000 FT

VADERSTAD
RAPID A600 S

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AMAZONE
ED452K

AZONOSÍTÓ: 039902848
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MON, MSZ6

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY:  LE

AZONOSÍTÓ: 8735180
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MTR, 6S, MON, TLT, TCS

ÉVJÁRAT: 2005
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 7.250.000 FT

(BRUTTÓ): 9.207.500 FT

ÁR (NETTÓ): 1.850.000 FT

(BRUTTÓ): 2.349.500 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

RABE
FIELDBIRD 6000 KA

AZONOSÍTÓ: 852617874
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 777116516
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MSZ6.0

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
VARIANT 365 RC

AZONOSÍTÓ: 002817111
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 037702164
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RC, BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
VARIANT 360 RC

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

BERTHOUD
PRIMER 2000/20

AZONOSÍTÓ: 858017566
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 31100
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RC, BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

AZONOSÍTÓ: 045202854
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ18, T2000, MON, TLT

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): 2.900.000 FT

(BRUTTÓ): 3.683.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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KOTRÓGÉPEK, HOMLOKRAKODÓK, KOMPAKT RAKODÓK,
TELESZKÓPOS RAKODÓK, TARGONCÁK, ADAPTEREK, EGYÉB

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
SZABÓ LÁSZLÓ (szabol@axial.hu) Mobil: +36 30 525 1993,
tud bővebb információval szolgálni.

MANITOU
MLT 735 120 LSU
AZONOSÍTÓ: 042705290
ÜZEMÓRA: 14759
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, KL, KAB

YALE
GDP 050 EBPAN

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 120 LE

AZONOSÍTÓ: 034104688
ÜZEMÓRA: 261
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 2.100.000 FT

(BRUTTÓ): 2.667.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

HYSTER
H4.50 X

HYUNDAI
R 160 LC7

AZONOSÍTÓ: 024804353
ÉVJÁRAT: 2004
ÜZEMÓRA: 11539
TELJESÍTMÉNY: 58 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: D, OM, VH1200, ET4.5, KAB, EM3.4

AZONOSÍTÓ: 8910181
ÜZEMÓRA: 10514
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: LSZ600, MK1.0, KL, KAB

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 4.300.000 FT

ÁR (NETTÓ): 8.250.000 FT

(BRUTTÓ): 10.477.500 FT

(BRUTTÓ): 5.461.000 FT

MANITOU
MH204

HYUNDAI
15L7M

AZONOSÍTÓ: 862618172
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 510
TELJESÍTMÉNY: 60 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: D, TRX, ET2.0, EM3.7, KAB, VH1000

AZONOSÍTÓ: 004104519
ÜZEMÓRA: 9840
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 45 LE

ÁR (NETTÓ): 8.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 2.000.000 FT

(BRUTTÓ): 2.540.000 FT

(BRUTTÓ): 11.303.000 FT

CLAAS
TARGO K50

MANITOU
MLT 735 T LSU E

AZONOSÍTÓ: 766916308
ÜZEMÓRA: 6640
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: EM6.0, KAB

ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 99 LE

ÁR (NETTÓ): 5.250.000 FT

(BRUTTÓ): 6.667.500 FT

AZONOSÍTÓ: 010505384
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 3266
TELJESÍTMÉNY: 101 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 15.500.000 FT

MANITOU
MLT 735 120 LSU

CATERPILLAR
TH 336 AG

AZONOSÍTÓ: 614014203
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 8500
TELJESÍTMÉNY: 121 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, TEK2.0, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 013205662
ÜZEMÓRA: 9935
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: EM3.0, ET3.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 9.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 6.910.000 FT

(BRUTTÓ): 11.430.000 FT

(BRUTTÓ): 19.685.000 FT

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 115 LE

(BRUTTÓ): 8.775.700 FT

TOYOTA
42SFG25

MANITOU
MLT 735 120 LSU

AZONOSÍTÓ: 804917415
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 18131
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: G, ET2.5, TRX, VH1200, EM4.7

AZONOSÍTÓ: 024005262
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 4847
TELJESÍTMÉNY: 123 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 1.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 14.250.000 FT

(BRUTTÓ): 1.905.000 FT

MANITOU
MLT 735 T LSU E
AZONOSÍTÓ: 004911800
ÜZEMÓRA: 4500
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 12.900.000 FT

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

(BRUTTÓ): 16.383.000 FT

(BRUTTÓ): 18.097.500 FT

MANITOU
MLT 840 145 PS
AZONOSÍTÓ: 027805958
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 727
TELJESÍTMÉNY: 145 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RV, ET4.0, FK, EM8.0, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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Fotó: Szakáll Attila

KIMŰVELT EMB
Az 1960-ban érettségizett, energiától
vibráló Kertész Ferenc, a KERBÁN Kft.
vezetője, a magyarországi rizstermesztés atyjaként, és azon belül az amerikai
eredetű fekete „indián rizs” hazai meghonosítójaként ismert. Kimagasló eredményeit jórészt nagyon alapos, sokoldalú
képzésének köszönheti. Gépészmérnök
szeretett volna lenni, de tanárai gazdász pályára tanácsolták, a debreceni
Agrártudományi Egyetemre felvételizett.
Akkoriban a tanulmányok megkezdése
előtt kötelező volt egy évig fizikai munkát
végezni a mezőgazdaságban. A fiatalember mindenbe begyakorolta magát a
bánhalmai állami gazdaságban, a kaszálástól a halászásig, az állatok ellátásától
az irodáig. Tavasszal, tizenévesen, már

„Azon túl, hogy
felpillant az égre,
és elmormol
néhány fohászt,
rögtön eszébe
jutott a
kiszerelt és
visszakapott
motor
hasznosítása."

Kertész Ferenc,
a KERBÁN Kft.
vezetője
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kapott hét darab lánctalpas traktort,
hogy brigádvezetőként önálló hatáskörrel foglalkoztassa az embereket. Ott
ismerkedett meg a rizstermesztéssel,
amelyhez az egész későbbi pályafutása
kapcsolódik.
Később, egyetemi hallgatóként is volt
havonta egy hét gyakorlati munka. Ezek
után nem csoda, hogy a friss diplomás
Kertész Ferenc univerzálisan felkészült
szakemberként lépett ki az életbe. Volt
üzemeltető agronómus, üzemegység
vezető, főagronómus, az egyik nagy
hazai mezőgazdasági integrátor rizstermesztési szaktanácsadója és ágazatvezetője, Nádudvarról ő irányította az
egész magyarországi szakterületet.
Behozta, és szó szerint meggyökereztette hazánkban a fehérnél nagyobb
tápértékű fekete vadrizst, amelyet
Európában egyedül Magyarországon termesztenek. Az Indián Rizs Kft. alapítója,
mindmáig ügyvezetője és hajtóereje
– hogy történelmünk egy másik jelesét,
Kölcseyt idézzem, szüntelenül „hat,
alkot, gyarapít”.
Kezdettől az AXIÁL partnere, évek óta
átalánydíjas szerződéssel tartatja karban
gépeit, maximálisan elégedett a körzeti
szerelők becsületes és hozzáértő munkájával. Már a harmadik pár acéllánctalpas
(nem gumihevederes!) CLAAS LEXION 530as kombájnt használja 12 éve, és van egy
CLAAS AXION 850-as traktora is, szintén
nem fiatal példány, 11 éves. Ez nemrég
belefáradt a szárazon beton-kemény szikes
talajok művelésébe; az AXIÁL szakemberei
motorcserét javasoltak. Komoly érvágás,

hogyan reagál erre egy olyan ember, mint
Kertész Ferenc? Azon túl, hogy felpillant az
égre, és elmormol néhány fohászt, rögtön
eszébe jutott a kiszerelt és visszakapott
motor hasznosítása.
Az ötletet az adta, hogy nemrég különböző
oktatási intézményektől kért alkalmas
diákokat, hogy nála beletanuljanak a gazdálkodásba, és netán ott is maradjanak, de
mindegyikükről kiderült néhány nap alatt,
hogy teljesen alkalmatlan. Ezután került
látóterébe a jó hírű karcagi Szentannai
Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, ahol komoly elméleti és
gyakorlati képzést kapnak a tanulók. E
ponton szerepet játszott az AXIÁL szolnoki
ügyfélkapcsolati vezetője, Csányi Károly,
aki ugyanoda járt, és legjobb emlékezetében őrzi diákéveit. Ahelyett, hogy a MÉH-be
vitte volna, Kertész Ferenc nemes lelkű
gesztussal nekik ajándékozta a motort,
oktatási célból.
Az iskolát legjobban az alapító
Szentannai Sámuel szavai jellemzik:

„Ne azon tépelődjünk, amit
megváltoztatni nem tudunk,
hanem keressük a boldogulás
felé vezető utat ott, ahol
tudással, erős akarattal és
munkával meg is találhatjuk”.

BERFŐK
Odalátogatva Futó Lajos fogad, a gyakorlati oktatás, a műszaki fejlesztések
vezetője, és ahogy érzékelem, az egész
intézmény lelke és motorja, vérbeli
pedagógus, tele izzó lelkesedéssel. Tanít,
irányítja a mindenféle szerszámgéppel
ellátott tanműhelyt, laborokat és élelmiszeripari részleget létesít s felügyel,
öreg gépeket ment meg az enyészettől,
diákjaival felújítja, hogy a megnyitni
tervezett múzeumban mutathassa be.
Ahogy végigkalauzol, örömmel látom,
hogy szinte bármilyen munkát el tudnak
végezni, épp most készítenek fel vizsgára
egy öreg MTZ traktort, de parádésan ám,
gondosabban van összerakva, mint újkorában, miként tökéletesen üzemképes az

A földművelés egyre inkább szellemi munka,
rátermettség mellett alapos képzést követel.
Széchenyi szavaival kiművelt emberfőkre van szükség hozzá. Szép példát mutat a lehetőségekre két
férfi, Kertész Ferenc és Futó Lajos tevékenysége az
Alföld közepén, Kisújszálláson, illetve Karcagon.

őskori kétütemű, egyhengeres Hofherr is,
amelyet tanévzáró parádékon öltönyben
vezet maga Futó Lajos – aki itt lelkiismeretesen tanul, és kihasznál minden
lehetőséget, bárhol megállja a helyét!
Hogy csak egyetlen példát említsek:
a Szentannai két csapata is döntős
lett az idei „Legyél te is mezőgépész!” országos bajnokságon,
ahol negyedik és ötödik helyezést
értek el. A tavalyi megmérettetésen viszont győztesként ünnepelhettek. Így jutalmul Németországba
utazhattak, ahol a Fendt gyára
mellett egy másik traktorgyárat is megnézhettek.
Az iskola természetesen tangazdaságként is működik, ezért vásárolt
az AXIÁL-tól egy CLAAS TUCANO 320-as
kombájnt, amelyhez ráadásként ajándékba kapott a szakemberképzést szívügyének tekintő Harsányi Zsolttól egy felújított, komplett demonstrációs motort,
szépen állványra szerelve, üzemképesen,
beindíthatóan. Ehhez járult most Kertész
Ferenc adománya, a szintén hathengeres
gép, úgyszintén acélkereten, hogy biztonságosan hozzáférhető legyen. Épp le van
szerelve a szelepfedele: a szelephézag
beállítását gyakorolják rajta a fiatalok.
Nagyszerű ez a párosítás: megfigyelhetnek egy korszerű motort működés
közben, ugyanakkor szétszedhetnek,
összerakhatnak egy hasonlót.

Futó Lajos,
gyakorlati oktatás, a műszaki fejlesztések vezetője

Miközben országos probléma a mezőgazdaság szakemberhiánya, öröm látni,
hogy milyen remek tanulási lehetőséget
kap, aki Karcagra jelentkezik. Csak azt

A kiszerelt
adománymotor

sajnálom, hogy a sokféle szakon nem
többen készülnek gépésznek – idén 17-en
végeznek majd, holott tízszer ennyi is biztosan jól el tudna helyezkedni, bármiféle
munkakörre feljogosító, megalapozott
tudással. Remélhetőleg magával ragadja,
motiválja a komoly munkától, nehézségektől egyhamar visszariadó tinédzsereket olyan emberek példája és hatása,
mint Kertész Ferenc és Futó Lajos!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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LEEB AX

ILYEN TECHNOLÓGIA

Fotó: Horsch

CSAK ENNYIÉRT?!

Aki már használt permetezőt, pontosan
tudja, mivel kell megküzdenie a gépkezelőnek: gyorsan haladni a megfelelő
területteljesítményért, vigyázva, nehogy
az állományba verjen, vagy rosszabb
esetben egy-egy bukkanónál földhöz
csapódjon a keret. Mi lehet a megoldás?
Feljebb emelni! Ám ha túl magas, belekap a szél a permetcseppekbe, nagy lesz
az elsodródás, nem oda jut a vegyszer,
ahová kell. A gazda meg vakarhatja a
fejét, hogy kiadott egy csomó pénzt a
megelőzésre s védekezésre, mégis beteg
az állomány, kisebb a hozam.
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MÁRCIUS ELEJÉN KEZDŐDIK A PERMETEZÉS! A JELENLEGI VEGYSZERÁRAK MELLETT NAGYON NEM MINDEGY, MILYEN HATÉKONYAN ÉR CÉLBA A KIJUTTATOTT
PERMETLÉ. NEM TÚL DRÁGA, MÉGIS MAGAS SZINTŰ
GÉPRE LENNE SZÜKSÉG? EZ A HORSCH AX VONTATOTT
PERMETEZŐJE!

Minél alacsonyabban kell tehát vezetni a
keretet, hogy ne sodródjon el a permetlé,
ugyanakkor megfelelő sebességgel kell
haladni. Az alacsony keretvezetés alapja
a Leeb GS és LT típusokból sokaknak
ismerős briliáns BoomControl, s ugyanezt
alkalmazzák az alacsonyabb árkategóriájú
AX permetezőben is!

HORSCH GS és LT
A GS egyértelműen csúcskategória.
Hat-hét- és nyolcezer literes kapacitású,
saválló, nemesacél tankja van. Jutányosabb a műanyagtartályos LT sorozat, de
ennek felszereltsége és teljesítménye

is inkább a nagygazdaságokba ajánlott:
tartálya 4-5-6 ezer literes, keretszélessége 42 méter. Mindkettő az árlista
felső részén található.
Nem mindenkinek kell azonban rengeteg
elektronika és túl sok technika. A HORSCH
ezért új termékkategóriát vezetett be: az
egyszerűbb, kedvezőbb vételárú, de tudásában kompromisszumot nem ismerő
vonatott permetezőt, az AX-et.
A HORSCH Leeb AX a permetezés-technológia belépő modellje. Mindig hatékony, nagyon könnyen kezelhető,
megbízható, a HORSCH permetezőkre
jellemző, mindent eldöntő előnnyel;
a BoomControllal. Kisebb és közepes

üzemekbe ajánljuk, illetve szarvasmarhatartó telepekre saját gépnek, valamint olyan
ügyfeleknek, akiknek nincs szükségük az LT
számos felszereltségére.

lásokat. Ha gödörbe
hajt a permetező,
akkor természetesen elmozdul a
giroszkóp is, amit
azonnal kompenzál
az elektronika: levegőt juttat a munkahengerbe az egyik oldalon, s vezet ki a másikon,
tökéletesen középső helyzetben tartva a
keretet.
Ezt az egyedülálló konstrukciót már hat éve
forgalmazza a HORSCH, rengeteg tapasztalatot szerezve a HORSCH Leeb GS és LT
típusok BoomControlljával.

Hogyan működik
a BoomControl?
A kapható permetezők keretét általában
rugókkal és lengéscsillapítókkal csillapítják.
Ez hol jobban, hol kevésbé jól működik; menet közben mindig adódik egy kis mozgás. S
minél szélesebb a keret, a végénél annál nagyobb a középen még kicsi elmozdulás. Ezen
elgondolkodva merészet léptek a HORSCH
tervezőmérnökei: bevezették a piacon egyedülálló aktív keretvezérlést. Minden rugót
és lengéscsillapítót száműztek a keretből,
s helyettük két levegős munkahengert
építettek be. Ezek egyenlítik ki a terepegyenetlenségekből adódó mozgásokat. Hogyan?
A munkahengereket giroszkóp vezérli: mint
a gömbalakú irányzó a régi T34-es tankok irányzékában, hogy bármilyen terepen
pontosan célra lehessen tartani. A divatos
városnéző, kétkerekű, elektromos Segway
rollerek is giroszkóppal egyensúlyoznak.
Gyorsít, ha vezetője előredől, s fékez, ha
hátra – egy giroszkóp másodpercenként
többször megméri, történt-e elmozdulás,
s ennek megfelelően vezérli az elektronika a „gázt” és a féket. Hasonló giroszkóp
van a permetező keretének közepében is,
másodpercenként tízszer méri az elmozdu-

Bár a keret kicsit másképp néz ki, az AX-ben
is ugyanez a technika. Az AX-et csak
BoomControl Eco felszereltséggel lehet rendelni, amely két szenzorral nem csupán
20 km/órás sebességet tesz lehetővé, hanem biztos kijuttatást is, maximum
50 centiméteres távolsággal a célfelülettől.
Kezelése rendkívül egyszerű: csak aktiválni
kell, s dolgozik magától.

Szabó Gábor
termékmenedzser

Az AX permetezőt már
150-től egészen 225 centiméteres nyomtávval is
tudják szerelni.
A HORSCH Leeb AX permetezője kisebb gazdaságokhoz lett tervezte, ezért a
legegyszerűbb traktorral,
akár hidraulikacsatlakoztatás nélkül is lehet működtetni. Traktor oldalról kell egy
TLT-csatlakozás és 12 volt.
Mindemellett a növényvédelmi minőség nem változott. A szórókereten minden
50 centiméterre találunk
egy revolver fúvókatestet.
Ez lehet hármas vagy ötös
állású, és elektromos vagy
pneumatikus fúvókakapcsolású. Mivel a szórókeret
vezérlése ezeknél a gépeknél is a Leeb BoomControl,
tökéletesen tartja a célfelület feletti 50 centiméteres
távolságot, és a régi permetezők zöméhez képest, ahol
a szórókeret akár
70–100 centi között van a
növénytől, 50–60%-kal több
permetlé kerül a célfelületre.
A szórókeret 18 – 20 – 21
– 24 – 27 – 28 – 30 méter
szélességekben érhető el.
A szórókeret-szakaszolást
lehet akár automatizálni
is. A permetező ISOBUScsatlakozású, így bármilyen
monitorral összekapcsolható. A Leeb AX permetező
olyan farmoknak, termelőknek ajánlott, ahol kisebb,
régi traktorral működtetnék,
de nagy hangsúlyt fektetnek
a precizitásra és a tökéletesebb növényvédelemre.
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Az AX többféle, nem feltétlenül HORSCH
terminállal és joystick-kal, vagy a traktor
multifunkciós menetkarjával működtethető.

Tisztító- és keverőfúvókák a tartályban.

Kupolás szűrő fedővel.

Jól hozzáférhető alkatrészek és szűrők.

400 literes tisztavíz-tartály és 15 literes
kézmosó tartály.

A Leeb AX műanyagtartálya 3800 liter
keveréket és 400 liter tiszta vizet fogad
be, 200 liternyi hely jut a habképződésnek is. Belső, illetve külső oldalának igen
jó minőségű felülete könnyen tisztítható.
A dugattyús membránszivattyú igény
szerint 270 vagy 400 liter/perc teljesítményű, hajtása mindig kardántengelyes.
Vezérlőközpontjának két mechanikus,
többutas csapja közül az egyik a szívó-, a
másik a nyomóoldalt vezérli. Egyszerűen
működik, sok elektronika és automatika
nélkül. A belső tisztítás teljesen hagyományos, a hígítási elv alapján, vagy
opcióként folyamatos, egy kis kiegészítő
szivattyúval. Jelenleg 18 és
30 méteres szórókeret-szélesség
kapható, 5-13 szekcióra osztva. Fúvókakiosztása szabványos 50 centiméteres. Opcióként vonórúd-kormányzás is
rendelkezésre áll.

2019-ben várhatóan 170 AX-et gyártanak le, és értékesítenek egész Európában. Valószínűleg a magyar piacon
is sikeres lesz a bevezetése, hiszen
remekül lehet húzni a sok gazdaságban
használt 100-120 lóerős traktorokkal.
Ráadásul, az itteni elvárásoknak megfelelően, valóban egyszerű felszereltséggel is rendelhető az AX.
A lehetséges változatok listája sem
olyan hosszú, mint a GS vagy az LT modelleké. És ha idővel nő majd egy kicsit
a büdzsé, még mindig el lehet indulni a
GS és az LT irányába.

VAS MAGDOLNA

marketingkommunikációs
menedzser
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VANTAGE

AMIKOR PAUL BERTHOUD 1895-BEN MEGÉPÍTETTE ELSŐ LÓVONTATÁSÚ ÜLTETVÉNY-PERMETEZŐGÉPÉT, ÉS
MEGALAPÍTOTTA CÉGÉT, CSAK REMÉLHETTE, HOGY 124 ÉV MÚLVA IS VIRÁGZIK A VÁLLALKOZÁS – DE ÍGY LETT!
A BERTHOUD AGRICOLE A BEAUJOLAIS BORVIDÉKI SZŐLŐÜLTETVÉNYEK NÖVÉNYVÉDŐ GÉPEIVEL SZEREZTE
ELSŐ TAPASZTALATAIT.
Alapvetés, hogy a permetezőgép feladata
a növényvédő szakmérnök által meghatározott hatóanyag pontos kijuttatása a
növény felületére. Ez precíz, felelősségteljes
munkavégzést követel – mondhatnánk,
megismételhetetlen művelet. A manapság
jellemző szeszélyes időjárásban nehéz az
optimálishoz legalább közelítő körülmények
között elvégezni. Nagyon fontos, hogy a permetezőgép a legpontosabb permetlé-szabályozással, kiváló keretstabilitással, alkalmas
legyen nagy sebességű munkavégzésre.
A VANTAGE a Berthoud új vontatott
permetezője, melyet a SIMA kiállításon

mutattak be először. Ugyanakkor nemzetközi versenyben mérettetett meg,
előkelő mezőnyt maga mögé utasítva, az
„Év Gépe 2017” díjat (Machine of the Year
2017) nyerte permetező kategóriában. A
Berthoud VANTAGE permetező vásárlója
korszerű technikát, tetszetős, modern
formavilágú gépet, maximális üzembiztonságot kap, a márka saját, fantáziadús
szabadalmaival. Feketébe hajló dizájnja
különbözteti meg a piactársaktól, valamint
a Berthoud több különlegessége, mint
az ACTIFLEX II hídrugózás, a DUALMATIC
szelepek és az ezeket vezérlő DUALELEC
rendszer. A VANTAGE család legfőbb ter-

vezési szempontjai a végletekig leegyszerűsített kezelhetőség, a lehető legcsekélyebb karbantartási igény és a maximális
megbízhatóság volt, és e szempontoknak
sikerült is eleget tenni.
2800, 3500, 4300, 5500, 6700 literes
tartálytérfogatával, 24 és 44 méter közötti
szórókeret választékkal, széles körből választható felszereltségeivel, mind közepes,
mind nagy gazdaságoknak ideális választás. A Berthoud VANTAGE sajátos formájú
polietilén permetlétartályai maximálisan
képesek tompítani a folyadék mozgását,
ami a kényelmes munkavégzés egyik

37

DUALMATIC: a szelepek szakaszolása lehetővé teszi
a csövek hosszúságának és a maradék permetszer
mennyiségének csökkentését a permetezés végén.

biztosítéka. A tartályban nincsenek folyadékmegtartó zugok,
nehezen hozzáférhető részek. Belső mosására és a visszamaradó vegyszer hígítására két darab, golyó alakú szórófej való,
nagyon csekély meghibásodási és eltömődési valószínűséggel.
A gyémánt alakú tartályfenéken elhelyezett oldalsó leeresztő
cső maradéktalanul eltünteti a lerakódott vegyszert, illetve a
maximum három liternyi visszamaradt permetlét a rendszerből.
A modern, könnyen leolvasható szalagos szintjelző mellett elektronikus NIVOMATIC igényelhető, amely például feltöltés közben
hangjelzést ad a kívánt folyadékszint elérésekor. A technológiai
tisztavíztartályt a gép súlyvonalában, az orr-részben helyezték
el. Ez hegymenetben nagy segítség a vontató erőgépnek.
A permetezési, keverési, tisztítási funkciókat saját gyártású,
nagy munkabírású kétlépcsős centrifugálszivattyú szolgálja ki,
550 liter/perc teljesítménnyel. Előnye a visszakeveréskor, hogy
nagy mennyiséget szállít kis nyomáson, így nem habosodik a
permetlé. Permetezés leállításakor nem kell a tartályba viszszavezetni a levet, a szakaszolókig a beállított nyomáson marad
a permetlévezeték. A hektáronként kijuttatandó lémennyiség
szabályozása egyszerű, a szintén saját fejlesztésű eCTronic számítógéppel. Nem átfolyásmérős, hanem nyomásadatok alapján
számol, így rugalmasabban követi a munkasebesség-ingadozásokat, és gyorsabban reagál a táblavégi bekezdéseknél. Nem
mellesleg kiküszöböli az átfolyásmérésen alapuló szabályzások
hibás méréseit, eltéréseit, melyek az átfolyó keresztmetszet
változásból, kopásából erednek. Nincs mozgó alkatrész, akkor is
közöl információt, ha nincs folyadékáramlás a fúvókán, nem kell
évenként újrakalibrálni. Azért is remek megoldás, mert az
eCTronichoz nincs szükség visszafolyó ágra, ezért kevesebb a
műszaki maradék, amit szerváltás esetén könnyebb kimosni a
gépből. A monitort előkészítették GPS-alapú automatikus szakaszolásra, tehát ez az opciót utólag is egyszerű pótolni.

Fotó: Berthoud

A végletekig leegyszerűsített kezelés záloga a gép bal oldalán,
a Berlogic panelen elhelyezett szeleprendszer, amely csupán
három karral, másodpercek alatt teszi lehetővé a permetezőgép
mintegy 17 funkciójának vezérlését. A szivattyú közvetlenül a
szeleprendszer mögött van, aminek hatására lecsökken a csövek
száma és hossza, a visszamaradó permetlé mennyisége, valamint a lerakódás. A vegyszerbekeverő tartályt műszaki, ergonómiai és egészségügyi szempontok szerint helyezték el, közvetlenül a Berlogic panel mellett. A permetlé könnyen és gyorsan
juttatható a rendszerbe, mialatt a kezelő személy arca és testfelülete a lehető legmesszebb helyezkedik el a vegyszertől.
A szórókeret felfüggesztési megoldása közvetlenül hat a permetezés minőségére. A központi csapon nyugvó térhálós AXIALE II
szórókeret jól követi a talajfelszínt, egyenletessé teszi a vegyszer eloszlását, nem billeg a keret, így sem a keresztirányú, sem
a hosszirányú eloszlási kép nem tér el a kívánatostól. Az AXIALE
keret lengéscsillapítói és rugói hatására nem terhelik káros
lengések a vázat, ugyanakkor igény esetén hidraulikusan lehet
változtatni a keret dőlésszögét. Fontos, hogy ha nyitva van a
térszerkezetű keret, akkor a működtető munkahengerek zártak,
így védettek a kemikáliáktól.
A stabil, mégis légiesnek tűnő keret a tömegközépponthoz közeli
forgócsapra van felfüggesztve, a traktorhídhoz viszonyított
egyensúlyáról és a párhuzamosságról a ﬁ x és a mozgó váz közé
szerelt négy rugó gondoskodik, a lengéseket pedig két lengéscsillapító nyeli el. A csuklópontok nagyfokú tartóssága a hidraulikus munkahengerek hosszú élettartamával párosul.
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OMEGA szivattyú

A háromszög-tartószerkezet szilárdságának köszönhetően nincs csapkodás és
kilengés. Opcionális dőlésszög-szabályozással és változtatható geometriával a
legszélsőségesebb körülmények között is
alkalmazható a Berthoud VANTAGE.
A stabilitás és egyben a nagy menetsebesség titka mégis a Berthoud szabadalmai
közé tartozó ACTIFLEX II hídrugózás igazi
lengéscsillapítása – nagy a különbség az
egyéb gépek gumibakos, vagy függőlegesen pozícionált rugós megoldásaihoz
képest. Működésének lényege, hogy a tartály telítettségétől függetlenül csökkenti a
talajfelszínről a kerekeken át a gépre ható
erőhatásokat.
A keréktengely lengőkarja és a rugó
támasztó karja olyan kialakítású, hogy a
terhelés függvényében változik a rugónál
az erőkar hossza, így függetlenül a töltési
mennyiségtől ugyanazzal a csillapítással
mozog a gép a földeken. Az ACTIFLEX-el
felszerelt permetezőgépek vontatása kisebb vonóerőt igényel, a traktor vonószerkezetén csekélyebb a terhelés.

A permetezőgép opcióként
teljesen elektromos DUALELEC
változatban is rendelhető.
Ezzel az összes VANTAGE
funkció a fülkéből, egyetlen
felületről kezelhető.

A rugó tovább javítja az amúgy is masszív
szórókeret stabilitását, és fokozza a gépkezelő komfortját.
A VANTAGE teljes ISOBUS kompatibilitással
is elérhető, ez esetben a traktor monitorja
vezérli a permetezőgépet, illetve rendelhető hozzá VT TRONIC érintőkijelző, amenynyiben nem kívánják a traktor kijelzőjét
használni. Érdekes opcióként mutatkozik
be a SPRAYTRONIC rendszer, mely lehetővé
teszi egy sebességtartományon belül az
azonos nyomású permetezést, ezáltal az
ideális cseppméret megtartása mellett
a sebességnek megfelelő lémennyiség
kijuttatását.

Teljesen mechanikus,
a terheléstől függetlenül
szabályozható
keménységű ACTIFLEX 2
rugózás.

TERMÉKAJÁNLÓ

Ez az a rendszer, amely a gépészt felizgatja, az agronómusnak pedig a szívét
melengeti!
Berthoud tartálymosó
koncentrátum
09-009-7887-92

BERTA JÁNOS
termékmenedzser

A tartály tisztasága
különösen fontos!
Menjen biztosra, használja
a gyár által javasolt
tartálymosó folyadékot a
hosszú élettartam érdekében!
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VMS™ V300
ÚJ, AUTOMATIKUS FEJŐRENDSZER
A DeLaval VMS V300™ sokkal több egy fejőrobotnál: ﬁlozóﬁa, életstílus, elkötelezettség a fejlődés iránt, eltökéltség, hogy a legjobbat nyújtsuk a teheneknek és a legtöbbet
tegyük a nyereséges tejtermelésért. Komplett, automatikus tejtermelő rendszer, amely magába foglalja a fejőrobotot, az etetést, a tehénkomfortot és az istálló egyéb funkcióit is. Munkaerőt takarít meg, rugalmas és kiválóan kontrollálható. Használatával más területekre – etetés, tenyésztés,
állategészség és higiénia – fordítható az eddig a fejésre fordított idő és energia.

A DeLaval VMS™ V300
személyesebbé, pontosabbá és gazdaságosabbá
teszi a tejtermelést, egyedien
kezel minden egyes telepet,
gazdálkodót, tehenet, sőt tőgybimbót. Személyre lehet szabni
a műveleteket az egyedi igények
alapján, hogy javuljanak a gazdák,
a dolgozók, a tehenek, a gazdaságok
és a családok körülményei.
DeLaval InSight™ kamerarendszer
☑ 99.8 százalékos felhelyezési arány
☑ 99 százalékos tőgyfertőtlenítés találati
arány.
☑ 10 százalékkal nagyobb teljesítmény.
☑ Akár 50 százalékkal gyorsabb felhelyezési idő.
☑ Nem szükséges kézzel betanítani a
tőgybimbók helyzetére.
A DeLaval VMS™ V300 működését figyelve két dolog tűnik fel azonnal: mennyire
nyugodtak a tehenek a fejőállásban, és
mennyire finoman, simán és gyorsan végzi a
robotkar a tisztítás, előkészítés, felhelyezés
és utófertőtlenítés ismétlődő műveleteit.
Mindezt a DeLaval InSight™ technológia

teszi lehetővé, amely az eddigi legfejlettebb
TOF-kamerát, hardvert és képfeldolgozó
szoftvert összesíti, így sokkal gyorsabban,
finomabban, pontosabban és hatékonyabban dolgozik a kar.
A kamerarendszer minden egyes fejéskor
felméri és megtanulja valamennyi tehén
tőgyalakulását és tőgybimbó elhelyezkedését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
már amikor először lép a tehén a robotba,
szükségtelen kézzel betanítani a tőgybimbók helyzetét, a rendszer magától elvégzi
azt. Így egyrészt nyugodtabbak a tehenek
az állásban, másrészt jelentős a munkaidő
megtakarítás is.
DeLaval PureFlow™
komplett tőgyelőkészítés
☑ Naponta akár 3500 kg tej.
☑ VALÓDI tőgynegyed-fejés 4 ICAR minősített tejmérővel.
☑ Nincs elvesztegetett kiváló minőségű tej
☑ Kiváló higiénia.
Ha a kimagasló fejési folyamatra törekszik
valaki, akkor a DeLaval VMS™ V300 automatikus fejőrendszer a megoldás, mindig a
fejéssel a középpontban.

Minden az előkészítésen múlik - a
DeLaval PureFlow™ nem csak tisztítja
a tőgybimbókat, komplett előkészítést
végez. Az átlátszó előkészítő kehelyben
figyelemmel kísérhetők a folyamatok:
minden egyes tőgybimbó tisztítása,
stimulálása és előfejése a lehető legjobb
tejleadási teljesítményhez.
Az előfejt tejet és a tisztításhoz használt vizet teljesen elkülönítve kezeli, az
nem érintkezhet a tartályba fejt tejjel. Az
előkészítési folyamat paraméterei széleskörűen beállíthatók, és lehet tisztítószert is
használni a kehelyben, hogy a lehető legtisztább legyen az előkészített tőgybimbó.
A fejés befejezése után, az átfogó tisztítási
műveletek részeként, a rendszer kívül-belül
automatikusan kiöblíti és megtisztítja a
kelyhet.
DeLaval InControl™ mobil támogatás
☑ Érintőképernyőről vagy mobiltelefonróltáblagépről vezérelhető.
☑ Nem szükséges érintőképernyő
☑ Távoli elérés lehetséges.
☑ Megfigyelő kamerák képe is megjeleníthető.
A DeLaval InControl™ mobil támogatás
egyfelől megkönnyíti a DeLaval VMS™
V300 vezérlését és ellenőrzését, másrészről könnyen értelmezhető jelentéseket, elemzéseket és egyéb információkat
szolgáltat a napi döntésekhez. Figyelemmel
kísérhető a tehenek teljesítménye, különböző statisztikák jeleníthetők meg, be lehet
állítani vele a rendszert, ráadásul az összes
funkció bárhonnan, bármikor elérhető.
Az érintőképernyőről, táblagépről vagy
mobiltelefonról teljes körűen vezérelhető a
VMS V300, figyelemmel kísérhetők a napi
rutinok és az egyedi tehénadatok, s minden
információ megosztható a gazdaság valamennyi dolgozója között.
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A mobil támogatás használatával nem szükséges érintőképernyő a robotokon! Elsőként
mi használtunk érintőképernyőt az automatikus fejési rendszerekben, és most elsőként
jutottunk olyan technológiai szintre, hogy el
is tudjuk hagyni, ha partnerünk nem igényli!

választva az etetőtértől és a robot elővárakozó terétől. A tehenek úgy tudják elérni az
etetőasztalt, hogy áthaladnak egy intelligens válogatókapun, amely attól függően,
hogy mikor történt az utolsó fejés, kiválogatja őket fejésre vagy pedig tovább engedi
az etetőasztalhoz.

Tejhűtés igény szerint
Az automatikus fejőrendszernek a fejés után
is meg kell őriznie a tej kiváló minőségét.
A DeLaval tejfolyás-vezérelt hűtésében
kommunikál egymással a DeLaval VMS és
a DeLaval tejhűtő tartály hűtésvezérlője. A
VMS elküldi a tejszivattyúval a tartályba juttatott tej mennyiségi adatát a hűtésvezérlőnek, amely az ennek lehűtéséhez szükséges
ideig működteti az aggregátokat. Ezáltal kis
tejmennyiség sem fagy le a tartályban.

Irányított tehénforgalom esetén elenyésző a
fejőállásba kézzel terelendő tehenek száma,
de amennyiben mégis van ilyen egyed, az
valószínűleg lábvég problémával vagy tőgygyulladással küszködik, így kevésbé mobil,
mint egészséges társai.
Szerviz és szaktanácsadás
A VMS V300 átlagosan nyolcezer üzemórát
működik évente. Mint minden modern, nagyteljesítményű berendezés, ez is rendszeres
szervizt igényel: megelőző karbantartást
évente három alkalommal, a DeLaval
szervizprogram előírásai szerint. VMS V300
szervíztechnikusaink tematikus képzésen
vesznek részt, és kizárólag eredeti DeLaval
alkatrészeket, kereskedelmi termékeket és
mérőműszereket használnak.

Mikó Zsolt
alkatrészes termékmenedzser

A DeLaval VMS™ V300 napi 24
órában működik az év minden
napján, így mint minden keményen dolgozó berendezés, ez is
igényli a rendszeres megelőző
karbantartást. Az InService™
All-Inclusive szervizmegállapodás megkötésével partnereink
biztosak lehetnek abban, hogy
a berendezés megelőző karbantartása, szervize és kereskedelmi termék ellátása pontosan,
az előírt időpontoknak megfelelően fog történni, az előre rögzített és megállapodott áron, eredeti alkatrészek és kereskedelmi
termékek felhasználásával.

Barta Róbert

Teljes istállói rendszer
A megfelelően működő istálló alapvető
fontosságú a VMS működéséhez. Évek
hosszú tapasztalata alapján segítünk Önnek
a lehető legjobban működő, akár új, akár
meglévő istálló megtervezésében. Komplett
istállónk magába foglalja nemcsak a fejési
rendszert, hanem az egyéb istállói berendezéseket, pihenőbokszokat, kapukat, etetési
rendszert, trágyakihúzót és a tehénkomfort
felszereléseit is.
Az egyedi SSG Intelligens válogatókapuval
és a rugalmasan programozható szoftveropciókkal bármilyen tehénforgalmi rendszer
megvalósítható, akár szabad tehénforgalom, vagy a lehető legjobb kihasználtságot
biztosító szabadalmazott Milk First – „Előbb
a fejés” rendszer, melyben a pihenőtér el van

A DeLaval több
fejőrendszert épített
már a világon, mint
bárki más, és még
közel sincs vége!
Több mint 135 éves tapasztalat és a
tejtermelés középpontba állítása biztosítja
Önnek, hogy ha a DeLaval VMS™ V300
fejőrendszert választja, nemcsak egy robotot kap, hanem teljes megoldást, amely
válaszol az élelmiszerbiztonság, a munkahatékonyság, a jövedelmezőség és az
állatjólét mai és jövőbeni kihívásaira.

DeLaval műszaki csoportvezető

A szerviz és a kereskedelmi
termékek által nyújtott teljesítményt elemezve látható, itt
valóban igaz, hogy „1+1=3”,
hiszen az egész rendszer megfelelő működését garantálják.
Rendszeres látogatásaink eredményeképp biztos lehet benne,
hogy a megfelelő kehelygumival, a pontos vákuumszinten és
a megfelelő pulzációs beállításokkal fog üzemelni a rendszer valamint, hogy a legjobb
mosási paramétereket, hőmérsékleteket és mosószer adagolást állítjuk be az Ön számára.

TÓTH TAMÁS

Termékmenedzser, DeLaval Kﬅ.
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SUPERTINO BÁLABONTÓK

AZ ÁLLATTARTÓK
SZOLGÁLATÁBAN
AZ IDEI AGRÁRGÉPSHOW KIÁLLÍTÁSON ÜNNEPELTÜK AZ AXIÁL ÉS A SUPERTINO HÚSZÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, MINDKÉT FÉL MEGELÉGEDÉSÉVEL. A TAKARMÁNYOZÁSI GÉPEKRE SPECIALIZÁLÓDOTT
MÁRKA A BÁLÁZÓK, BÁLACSOMAGOLÓK, TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓ KOCSIK, TRÁGYASZÓRÓK
MELLETT A MAGYARORSZÁGON IS KEDVELT BÁLABONTÓKAT GYÁRTJA. A FESTŐI KÖRNYEZETBEN,
TORINÓHOZ KÖZEL, NEM MESSZE A FRANCIA HATÁRTÓL, SALUZZÓBAN KÉSZÜLT GÉPEK NAGYOBB
RÉSZÉT A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBA EXPORTÁLJÁK, TÖBBEK KÖZÖTT ARGENTÍNÁBA, FRANCIAORSZÁGBA, NÉMETORSZÁGBA, JAPÁNBA, ÉS HÚSZ ÉVE MÁR HAZÁNKBA IS.
A SUPERTINO gépeinek egyszerű konstrukciója kevéssé sérülékeny, hosszú élettartamra előkészített, csekély teljesítményigényű. E tulajdonságoknak köszönhetően igen népszerűek
az állattartó gazdák körében. Ügyfeleink közül egyre többen
vásárolták már meg a másodikat vagy a harmadikat. Közülük is
kiemelkedik a vásárhelyi Róna Kﬅ ., akik már a negyedik takarmánykeverő-kiosztó kocsijukat várják a napokban.

vagy értékesíteni lehet más felhasználónak. Ezt a mennyiséget
nem kell beszállítani, nem foglal helyet. Kisebb trágyatárolóra
van szükség. A tápanyag ugyanannyi lesz csak kisebb térfogaton, így kevesebb trágyát elegendő kiszórni. A fenti számokból
látszik, hogy a SUPERTINO bálabontó gépekkel 30-40 százaléknyi szalma takarítható meg, és egészségesebb higiénikusabb
körülményeket lehet biztosítani az állatoknak.

A trágyakezelés
az almozással kezdődik

A kézimunka-igényes almozás kiváltására ajánljuk a bálabontó
és kiosztó gépet. Feltárja a szalmát, azaz a szálak viaszrétegét
megtörve, megnöveli annak nedvszívó képességét. Ennek következtében nemcsak az almozó anyag minősége javul, hanem
jelentős megtakarítás érhető el. Gyakran kérdezik, milyen hoszszúságúra aprít a bontó. Ezzel nem lehet aprítani, darálni.

A környezetvédelmi előírások szigorodása miatt nem mindegy,
hogy mennyi szerves és híg trágyalé keletkezik az állattartó telepeken. A gazdaságosságot nagymértékben befolyásolja, hogy
mennyi anyagot kell mozgatni, illetve a szabályoknak megfelelően tárolni. Van olyan állattartó telep, ahol évi 12 ezer bálát
használtak fel, de a bontó használatával ez hétezerre csökkent.
A különbözetet vissza lehet juttatni a földbe, ahol a helye lenne,
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A közelmúltban eladott géppel a gazda 1,5-2 óra alatt elvégezte azt a munkát, amelyen máskor két ember több mint egy
napot dolgozott. Nem beszélve arról, hogy olyan kemény bálát is
szétszedett, amelyet kézzel nem sikerült. A gép önrakodó, mivel
emelőfal juttatja a feldolgozótérbe a szalmát.

Feltárja a szalmát, azaz a szálak viaszrétegét megtörve, megnöveli
annak nedvszívó képességét. Ennek következtében nemcsak az almozó anyag minősége javul, hanem jelentős megtakarítás érhető el.

A kockabálákat kell géppel berakni. Az újabb gépek vezérlésének
köszönhetően berakodáskor nem kell ki-be ugrálni a traktorba, a behordó szalag és a hátsó ajtó a szekrény oldalán vezérelhető. A bálát
tépőhenger bontja le és roppantja meg, ezután kétfokozatú turbina
fújja, akár 18 méterre. A lassabb fokozattal akár takarmányt is lehet adagolni, etetőútra vagy vályúba. A szórás iránya tetszőlegesen
állítható, a 300 fokban forgatható toronnyal maga mögé is tudja
fújni a szalmát a gép, mélyalmos istállókban is segíthet.
Az egyes funkciókat ﬂexibilis, vagy elektrohidraulikus távvezérlés
működteti. Mostanában az utóbbi került előtérbe, mert a téli párás
időszakban nem fagyhat be a bowden.

Régen, amikor drótról madzagra váltottak, rengeteg probléma
volt trágyaszóráskor. Naponta két-három órát kellett különböző
módszerekkel a zsineg eltávolítására fordítani. A T088-as hengerek
csak úgy röpködtek. A megmaradt madzag egy részét a kombinátor
szedte össze, a maradékot a kultivátor, amelyre feltekeredve sorokat tudott eltüntetni.
A cég az elsők között kombinálta a függőleges tengelyű etetőkocsit a bálabontóval. A kifúvó tornyot a kocsi elejére szerelve kettős
hasznosítású gép jött létre.
A bálabontók előnyeit kipróbálhatják bemutató gépeinkkel.

A turbina és a tépőhenger mechanikus hajtóművének kardán-fordulatszáma 540/perc. A behordó lánc hidromotoros hajtású, előre-hátra forgatása a gép jobb oldali elején kontrollálható. Négy és hat
köbméteres kivitel készül.
A gép nagy előnye, hogy a madzag nem kerül a trágyába, mert a
kezelő ﬁgyel rá és kiszedi, különben neki gyűlik meg a baja.

ANGELI GYULA
termékmenedzser
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Annaburger – pontosság és

megbízhatóság

Összesen 18 Annaburgere van jelenleg a
MANAX Kﬅ-nek. E kimagasló darabszám
hallatán felkaptuk a fejünket, és
megkértük Szellár Gábort, a gépbérlettel
és kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó
cég termékfelelősét, mesélje el, mennyire
elégedettek a német márkával.
F

■ KÉRLEK, MUTASD BE A MUNKÁD!
A MANAX-nál vagyok termékfelelős, a szolgáltatási rész tartozik
hozzám. A partneri igényeket hat területi képviselőnk továbbítja
nekem, ez alapján kötünk szerződést. Hozzám elsősorban azok a
gépek tartoznak, amelyeket kezelővel, traktorral és munkagéppel
együtt lehet kérni. Ide értendők az Annaburgerek is.

■ MEKKORA AZ ANNABURGER-FLOTTÁTOK?
Szolgáltatásban jelenleg van hat HTS 20.04-es univerzális trágyaszórónk, három HTS 33.27-es hígtrágya-kijuttatónk és bérletben van
négy HTS 16.04-es univerzális trágyaszórónk. Az igények generálták
ezt a népes Annaburger-ﬂottát. Amikor hét éve ide kerültem, öszszevissza három 14.04-es cserefelépítményesünk volt. Az eltelt évek
alatt viszont szükségessé vált az állomány jelentős bővítése.
A trágyaszórók és hígtrágya-kijuttatók mellett van öt Annaburger
átrakó-kocsiink is, ebből 2-3 megy bérletbe, a többi pedig szolgáltatásba. Az átrakókocsikra nagyon nagy az igény. Jó gépek, kedvelik a termelők. Aki nagy kombájnokkal arat, annak mindenképpen
szüksége van rájuk. Ha két kombájn mellett van egy átrakókocsi,
az olyan, mintha három géppel aratnának.

■ MIKOR VAN A TRÁGYASZÓRÓK ÉS HÍGTRÁGYA-KIJUT-
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Csak a nyári betakarítás alatt szünetel, abban a két-három hétben
nem dolgoznak, de utána, ahol már learatták a terményt, a tarlókra juttatják ki a hígtrágyát.

■ MENNYI IDŐSEK A GÉPEITEK?
Hígtrágya-kijuttatóból a legöregebb négyéves, jövőre cseréljük. A
másik kettő három- és kétéves, az egyiket most cseréljük. Utóbbival együtt összesen kettő új érkezik. A trágyaszórók közül is
négyéves a legöregebb.

■ MILYEN A GÉPEK FELSZERELTSÉGE?
Ezekhez a gépekhez nincs túl sok extra felszerelés. A 20.04-es szórókat felemelhető első tengellyel kértük, mert üresen nem kell mind a
négy keréknek érnie a talajt, így kordában tudjuk tartani a gumikopást.
Most azon gondolkozunk, hogy mérleget szereltetünk a kocsikba, mert
előfordul, hogy túlterhelik, és ezt értelemszerűen nem támogathatjuk.
Hígtrágya-kijuttatóból nem az alapváltozatot rendeljük; kérjük
hozzá a 12 méteres csőfüggönyt is, így tisztábban tudunk dolgozni,
mintha csak a sima ütközőlap lenne rajta. Ennyi a plusz. Ezek nagy
kocsik, háromtengelyesek, hátsókerék-kormányzottak.

TATÓK SZEZONJA?

■ MILYEN TELJESÍTMÉNYŰ ERŐGÉPEKHEZ HASZNÁLJÁTOK?

A trágyaszóróknak február végétől maximum május elejéig. A
hígtrágya-kijuttatóknak február végétől egészen november elejéig.

A 20.04-es trágyaszóróinkat 230-250 lóerő-kategóriájú erőgépekkel, a hígtrágya-kijuttatókat pedig 330-360 lóerős traktorokkal

ANNABURGER UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓK
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húzzuk. Így tudjuk biztonsággal üzemeltetni
őket, és a helyi adottságok ﬁgyelembevételével hasonló traktorokhoz ajánlanánk.

■ KEZELTED MÁR EZEKET A GÉPEKET? MENNYIRE BONYOLULTAK?

Igen, kezeltem. Mindenképp szaktudást igényel, mert ha egy teljesen tudatlan ember
ül rá, az nagyon sokba kerül. Nálunk olyan
a gépkezelői csapat, hogy megosztják
egymással a tapasztalataikat, segítenek
egymásnak a kollégák, ha szükség van rá.
Illetve az AXIÁL-tól lehet kérni oktatást a
gépekről. Mivel már régóta csináljuk, ezt
megoldjuk házon belül.

■ VOLT MÁR A MANAX KÍNÁLA-

TÁBAN MÁSFAJTA TRÁGYASZÓRÓ,
HÍGTRÁGYA-KIJUTTATÓ?

Nem, de dolgozunk olyan helyen, ahol más
típust is használnak. Amiben nagyon kijön
a különbség, mondjuk egy trágyaszóró
esetén, az a szóráskép. Szerintünk sokkal
szebb és egyenletesebb szórásképet tud
egy Annaburger, mint egy más márkájú gép.
Ezt tudnám elsősorban kiemelni. Strapabíró
kocsik. Évente körülbelül nyolcezer fordulót
teljesítünk, ami 16 tonnájával számolva
elég szép szám, az anyagi ráfordítás –
javítások és karbantartás – ehhez képest
minimális. Ehhez természetesen az is kell,
hogy mindig tudjuk, mit szórunk, ne legyen
tele kővel stb., mert ezek nagyon könnyen
tönkreteszik a gépet, ami nem a berendezés
hibája, hanem a nem megfelelő használaté.

tunk cserélgetni, de ezek nem típushibák.
Jelentősebb meghibásodások nincsenek. Mi
minden év elejét azzal kezdjük, hogy átnézzük az összes gépet, amit kell, kicserélünk,
hogy ne szezonban kelljen ezzel foglalkozni.
Ami az alkatrészellátást illeti, van saját
raktárunk, ami a gépekhez kell, azt előre
megrendeljük és polcon tartjuk, készletezzük, amíg szükségünk nem lesz rá.

■ HOGY DOLGOZNAK A GÉPEK, MILYEN A TERÜLETTELJESÍTMÉNYÜK?

Univerzális trágyaszóróval, ha a tábla mellett van a trágya, akkor naponta
olyan 25-30 fordulót tudunk kiszórni, de
természetesen ezt azért sok körülmény
befolyásolhatja. Hektárra pontosan nem
tudom megmondani, mert minden partner
mást kér, hektáronként más mennyiséget
szeretne kijuttatni.

■ MIÉRT AJÁNLANÁD EZEKET A
GÉPEKET?

A megbízhatóságuk miatt. Nagyon jó partneri visszajelzéseket kapunk az Annaburger
gépek munkájáról, és nekünk az a legfontosabb, hogy maximálisan kielégítsük az
ügyfelek igényeit.

■ TIPIKUS MEGHIBÁSODÁS?
Ha trágyából olyat raknak fel, ami tele van
betonnal, akkor nagyon könnyen elszakadnak a lehordóláncok, csapágyakat szok-

BORBÉLY ZSANETT
marketingkommunikációs
menedzser
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NYOMON
VAGYUNK
A talajkímélő művelési módok előtérbe
kerülésével egyre nagyobb ﬁgyelem irányul az erőgépek abroncsaira. Nemcsak a
nyomás és a felület számít, hanem a traktor nyomtávja is, hiszen eltérhet az egyes
növénykultúrák sortávolsága. Ezért egyre
fontosabbak a sorközművelő felnik, az
ikerkerekek és a járószerkezetek.

TRAKTOR TÖBB SZEREPBEN
Az erőgép tervezésekor általában a legszélesebb felhasználás „normál üzemkörülményeiből” indul ki. Manapság a felni is
komoly fejlesztési irány: gondoljunk csak
az abroncsnyomás-szabályzásra vagy
a hevederes megoldásokra. Korábban
csekélyebb önsúlyú és teljesítményű gépek
dolgoztak, jellemzően kisebb sebességgel.
Ma egyre nagyobb teljesítményű gépeket használnak többféle alkalmazásra,
egy gép látja el a vetést, permetezést,
kultiválást is. A képletbe újabb ismeretlen
érkezik az eltérő növénykultúrák különböző
sortávolságával.
Ezek a felhasználói igények abba az irányba mutatnak, hogy ugyanannak a traktornak más és más nyomtávon is használhatónak kell lenni.

Mi erre a hatékony megoldás?
A VARITRAC, A VÁLTOZTATHATÓ
NYOMTÁVÚ FELNIK ELSŐ GENERÁCIÓJA
Azelőtt általában hegesztett felnikkel
oldották meg a nyomtávproblémákat, ám
igény mutatkozott kiﬁnomultabb, haté-
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konyabb megoldásokra. „Első generációs” megoldásként a Varitrac felni adott
lehetőséget a traktor gyors és egyszerű
nyomtávmódosítására. Egyik fő eleme a
cserélhető belső gyűrű. Előnye, hogy más
traktortípusokon is lehetett használni,
csupán a megfelelő gyűrűt kellett megvásárolni. A Varitrac megnövelte az erőgép
értékét, hiszen szélesebb körben tette
alkalmazhatóvá.

•
•
•
•

Varitrac felni előnyei:
illeszthető kerekek 18”-54” átmérő
között;
állítható központi gyűrűvel;
választható lemezvastagság 10, 12 és
15 mm;
központi illesztés 5 és/vagy 10 milliméteres lemezvastagsággal.

Az újdonság több változtatást tartalmazott az előzőhöz képest, például az
egyes elemek hajlításával megnövelték a
terhelhetőséget, az igazi áttörés mégis a
Multilink csatlakozók alkalmazása. Ezek 10,
illetve 15 milliméter vastagságú, fogaskerékszerűen egymásba kapcsolódó betétek.
Növelik a nyomtáv-beállítás pontosságát, csökkentik az illesztési pontoknál a
csavarok terhelését. Ezáltal az egész felni
biztonságosabb, stabilabb.
A gyártó akár 300 lóerős erőgépekhez,
nagy sebességű munkavégzéshez is ajánlja
a Multitracot. A rendszer további előnye,
hogy ikresíteni is lehet a Multitrac felniket.

MULTITRAC, TELJESÍTMÉNY ÉS
VÁLTOZTATHATÓSÁG EGYBEN
Bár a Variotrac is előnyösebb a hegesztett felninél, újabb kihívásokat generált a
gépek súlyának, illetve a munkasebességnek növekedése. Az átvitt erő nagysága,
a túlterhelés problémákat okozhatott az
állítható felnik gyenge pontjainál, az egyes
részek illesztésénél és a csavaroknál. Erre
egy holland cég talált megoldást, a szabadalmazott Multitrac állítható felnit.

Fendt 516 Vario Multitrac felnivel

Univerzális alkalmazhatóság

•
•
•
•

Multitrac felni előnyei:
12” és 54” közötti átmérővel;
választható lemezvastagság
10, 12 és 15 mm;
a Multitrac blokkok 10 és 15 milliméteres kivitelben „legószerűen”
egymáshoz illeszthetők,
szabadalmazott rendszer biztosítja
a kerekek központosított összeszerelését és a furatok megerősítését.

AQUA
NON STOP
Késélezés ára:
nettó:

1.457,- Ft /kés
bruttó:

1.850,- Ft /kés

Ikerdobos megoldás

Cserélhető középtárcsa

Távtartó csillag és felni között

A Multilink távtartó metszete

Természetesen más árkategóriát
képvisel, mint a hegesztett felni, de
előnyei is számszerűsíthetők. Jól
megválasztott felnirendszerrel akár

több traktort is alkalmassá lehet
tenni sorközművelésre. A nyomtávszélesség beállítási egyszerűsödik, a
paraméterek precízen állíthatók.

A tájékoztatás nem teljes körű! Ha felkeltettük érdeklődését, keresse
területileg illetékes alkatrészes területi képviselőinket!

https://www.axial.hu/munkatarsak/teruleti-kepviselok#alkatreszuezletag

BÁLÁZÓ APRÍTÓKÉS ÉLEZÉS

A ROTO CUT aprítószerkezetű
„szecskázós” bálázó gazdaságos, üzemeltetése jövedelmező
– tökéletes! Lelke a 14-25 késből
és a négyágú csillag alakú fogakból
felépülő aprítórotor, amely hatékony,
rendkívül gyors és precíz. Rövid és apró
darabokra szeleteli fel a terményt, miáltal a bálák jobban tömöríthetők, jobb
minőségű a takarmány.

Az aprítókések rendkívüli igénybevételnek
vannak kitéve, nagy a természetes kopásuk,
ezért rendszeres karbantartást igényelnek.
Mivel egyedi formájúak, élezésük körülményes.
Ezért fejlesztette ki a CLAAS a hatékony,
gyors, proﬁ, félautomatikus AQUA NON
STOP köszörűt. A berendezés állítható
dőlésszögű befogószerkezetben rögzíti
a különböző késeket. A köszörülés alatt
folyamatos a munkadarabok hűtése, nem
lágyulnak ki a kések élei.

A felújítás menete:
Nincs más teendő, mint eljuttatni a megtisztított, élezni kívánt késeket a legközelebbi AXIÁL telephelyre. Ezeket másnapra
elküldjük bajai központunkba, ahol kollégáink néhány munkanapon belül megélezik.
A következő munkanapon pedig már át is
lehet venni, bármelyik telephelyünkön. Így
rövid időbe kerül a felújítás.
A berendezés szinte minden gyártó bálázókéseinek élezésére alkalmas. Például:
- Agco
- Bergmann
- CLAAS
- Case-Fortschritt
- Case
- Fahr
- John Deere
- Kemper
- Krone
- Fabrikant

- MC Hale
- Mengele
- New Holland
- Orkel
- Pöttinger
- Schuitemaker
- Strautmann
- Taarup
- Vicon
- Welger
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AXIÁL: Elsőként engedje meg, hogy
gratuláljunk! Tulajdonukba került a
Magyarországon az AXIÁL-nál értékesített tízezredik Kränzle mosó. Milyen
tényezők miatt voksolt a márkára?
Gallen Attila, Vasvári Broiler Farm Kﬅ .
ügyvezetője (GA):
A Kränzle mosók nem ismeretlenek nekem,
hiszen az elsőt még 2010 táján vásároltam – szintén melegvizes és nagyteljesítményű gép volt, a mai napig dolgozunk
vele. Mivel hat már üzemel nálunk, ezzel
a mostani vásárlással tíz darabra bővül a
„Kränzle-ﬂottánk”. Baromﬁt tenyésztünk,

2006-ban új márkával
bővült a termékkínálatunk, megkezdtük a német
Kränzle nagynyomású
tisztítók forgalmazását,
illetve teljes körű háttértámogatását. Népszerűségüket mi sem
bizonyítja jobban, mint
hogy a napokban átadtuk
a tízezrediket! A Vasvári
Broiler Farm Kﬅ. ügyvezetője, Gallen Attila vette át
a jubileumi gépet, három
másik társaságában.

tehát mint állattartó telepen, 24/7-es
a munkarendben, így különösen fontos
gépeink üzembiztonsága. Elvárjuk az akár
napi 12 órás folyamatos üzemeltetést is,
eddigi tapasztalataink alapján a Kränzle
erre képes. Tehát a márkával szerzett
eddigi pozitív tapasztalatok nagyban hozzájárultak a mostani döntésünkhöz.
AXIÁL: A Kränzle egyik „csúcsmodelljére”,
a tömlődobos 1165 T modellre esett a
választás. E típus kiemelt tulajdonságai
az akár 140 fokos hőmérsékletű meleg
víz, a 165 bar nyomás és az óránként
szállított 1165 liter. Ilyen teljesítménnyel
szemben a legmakacsabb szennyeződésnek sincs esélye. Miért szükséges ekkora
teljesítmény?
GA: A baromﬁólak takarítása követeli
meg, ugyanis turnusonként húszezer
négyzetméternyi felületet kell higiénikusan, makulátlanul kitisztítani, állategészségügyi szempontok miatt is. Általában
negyven naponta esedékes egy-egy
váltás, viszont ilyenkor akár 12 órás
műszakban is dolgozunk a mosókkal.
A tisztítás nemcsak a felületeket, hanem

7.212.

az istállóban elhelyezett teljes technológiai berendezést érinti: az etető-,
itatórendszereket és a ventilációt is.
Az állattartásban különösen fontos a
vegyszeres tisztítás, a magas hőmérséklet és a literteljesítmény. A 1165-ös
modell minden feltételnek megfelel,
és nem utolsósorban már bizonyított is
nálunk a gyakorlatban.
AXIÁL: Ön milyen tulajdonságokat vár el
egy jó magasnyomású mosótól?
A Kränzle gépei mennyire felelnek meg
ezeknek a követelményeknek?
GA: Az állattenyésztés nézőpontjából
úgy gondolom, hogy egy jó nagynyomású mosó négy fő tényezőnek feleljen
meg: első a vegyszeres mosási lehetőség. Nem kell ecsetelnem, hogy vannak
olyan szennyeződések, amelyeknek nem
elég csak a meleg víz, valamint
ott vannak az állategészségügyi szempontok is.
Forróvizes üzemmód
is alapkövetelmény,
hideg vízzel az

8.629.

MÉRFÖLDKŐ
A KRÄNZLE MOSÓK
MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN

ÁTADTUK A TÍZEZREDIK
KRÄNZLE NAGYNYOMÁSÚ MOSÓT
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ilyen telepeken nem megyünk sokra.
Természetesen kapacitásfüggő a dolog,
de nálunk a nagy literteljesítmény is
fontos, hiszen a turnusok közötti váltást
hatékonyan, minél rövidebb állásidővel
kell levezényelnünk. Tulajdonképpen az
utolsó szempont, de lényegében az i-re
a pont az üzembiztonság, hiszen enélkül
a többi mit sem ér. Ehhez kapcsolódik az
is, hogy ha mégis probléma merül fel,
azt minél rövidebb idő alatt orvosolni
lehessen. Ebből a szempontból is kedvező
tapasztalataink vannak a Kränzlevel
hiszen megfelelő a kopó- és pótalkatrész
ellátása.

A

10.000.

GA: Az állattenyésztésben fontos termelési láncszemek ezek a gépek, nem lehet
napokra nélkülözni a mosókat. A kisebb
javításokat, karbantartásokat saját
magunk is elvégezzük, abszolút megfelelő az alkatrészellátás, akár másnapra
megvan, ami szükséges. Nagyobb javítás
eddig csak ritkán fordult elő, viszont az is
rendkívül rövid időn belül megoldódott.

A VASVÁRI BROILER
FARM KFT.-RŐL
1988 óta tenyészt baromﬁt,
35 fő dolgozik a vállalkozásban, harmincan a ﬁzikai
állományhoz tartoznak. Évi
háromezer baromﬁ hízlalásával kezdte tevékenységét,
de mára elérte a 2,2 milliót! Hat turnusban nevelik
a szárnyasokat, az utóbbi
időszakban elnyert pályázati
támogatásokat kihasználva
idén jó eséllyel közel 50 százalékkal nőhet a kibocsátás.

AXIÁL: Ajánlaná-e a Kränzle mosókat?
Ha igen, milyen vállalkozásoknak?

9.845.
7.629.
Fotó: Varga Csaba

ÁTADOTT
MOSÓ

GA: Azt hiszem a tízdarabos gépparkunk
alapján egyértelműen igen a válaszom.
Az állattartó cégeknek nagyon jó választás lehet a Kränzle. Itt teljesítményre és
megbízhatóságra van szükség, amiben
bizonyított. Ez alapján úgy gondolom,
hogy bármely más területen is jó választás lehet.

AXIÁL: A Kränzle és az AXIÁL 2006 óta
áll partnerkapcsolatban. Egy tavaly
készült interjú során, Uwe Fischer, a
Kränzle exportmenedzsere azt emelte ki,
hogy mint minden más gépnél, a nagynyomású mosók esetében is fontosak a
kapcsolódó szolgáltatások, az alkatrészellátás és a szerviz. Ezen a téren van
tapasztalata?

,,A 1165-ös modell
minden feltételnek megfelel,
és nem utolsósorban
már bizonyított is nálunk
,,
a gyakorlatban.
-mondta Gallen Attila,
a Vasvári Broiler Farm Kft. ügyvezetője

Növényeket 270 hektáron
termesztenek, ez a tevékenység fontos a képződött
trágya elhelyezése szempontjából is. Önellátásra
törekedve saját takarmánykeverő üzemükben hasznosítják a terményeket.
Az itt nevelt szárnyasokat
Sárváron dolgozzák fel.

Gallen Attilának
Tóth László
kollégánk adta át
a gépeket
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NEHÉZSÉG:

NEHÉZ


ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

45 PERC


HOZZÁVALÓK

ELKÉSZÍTÉSE

(4 ADAG)

Tésztához:
80 dkg liszt
½ liter tej
5 dkg élesztő
5 dkg cukor
só
10 dkg sertészsír
Mártáshoz:
1 evőkanál sertészsír
8 dl tejföl
1 teáskanál
őrölt bors
só

A langyos, cukros tejben felfuttatjuk
az élesztőt. Egy nagy tálban a lisztet
elkeverjük a sóval, hozzáadjuk a
langyos tejet, és laza kézmozdulatokkal lágy tésztát gyúrunk belőle.
Közben folyamatosan adagoljuk hozzá
a megolvasztott zsírt, mindig annyit,
amennyit a tészta felvesz. A dagasztást egészen addig kell folytatni, amíg
a tészta hólyagosodni nem kezd és
el nem válik a tál falától. Ha készen
vagyunk, jöhet a kelesztés, a tésztát
meleg helyen letakarva kb. fél órán
át pihentetjük. A megkelt tésztát
lisztezett deszkára borítjuk – ilyenkor
már nem szabad gyúrni -, és maréknyi
cipókra daraboljuk fel. Ezekből aztán
kis kalácsokat fonunk az alábbi módszer segítségével:
A tésztákat megsodorjuk és kb.
50 centis rudakat nyújtunk belőlük.
Ezeket középen félbehajtjuk, ösz-
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szesodorjuk, az egészet megtekerjük
és kör alakú kalácsokat formázunk
belőlük. Ha mindegyikkel elkészültünk,
kizsírozott tepsibe tesszük, és további
10 percig pihentetjük a tésztát.
A kalácsokat előmelegített sütőben
170 fokon vagy kemencében kb. 30
perc alatt, szép lassan pirosra sütjük.
A kisült kalácsokat még melegen
megmártogatjuk a következő mártásban:
Egy evőkanál felolvasztott zsírt sóval,
borssal ízesítünk, és ezt belekeverjük
a tejfölbe. A megmártogatott kalácsokat sorba rakjuk egy nagy tálba, és a
megmaradt borsos-tejfölös mártást a
tetejére öntjük. A végén még az egészet megszórjuk egy kis frissen őrölt
színes borssal.

AXIÁL NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI PROGRAM

VAN JOBB

MEGOLDÁSUNK!

Ne hagyja veszélybe kerülni növényállományát és egész éves munkáját!
Gondolja át, milyen természeti kockázatokkal kellett szembenézni az elmúlt években és készüljön fel azok mérséklésére! Biztosítsa terméseredményeit az időjárás viszontagságaival szemben és keresse az AXIÁL Növénybiztosítási Program testre szabott megoldásait, melyeket az
AXIÁL Financial Services Kﬅ. pénzügyi tanácsadói örömmel ismertetnek Önnel!

