LAPOK

2019 | JÚLIUS

#AXIÁLKFT

03.
SZÁM

ÉPÍTŐIPAR ÉS
ANYAGMOZGATÁS

10
ADAPTEREK
IGÉNY SZERINT

20
18 éves a
MANAX

36

36-39. oldal

Változások a
Manitou targonca családokban

KÜLÖNFÉLE BÁLÁK, ILLETVE GABONAFÉLÉK HATÉKONY VÉDELME:

TENCATE TOPTEX KAZALTAKARÓ

NE ÉRJE BE
FÉLMEGOLDÁSSAL!

Komplex tudás egy vékony anyagtól

A Toptex kazaltakaró eleget tesz a kihívásoknak:

A gabona aratást követően is „él”, hiszen különféle
mikroorganizmusoknak ad otthont. Ha nem megfelelő
a védelem, olyan biológiai folyamatok indulnak el a
betárolt terményben, mint például a gombásodás.
A megfelelő kazaltakaró a kültéri tárolásban segít:
mindvégig megőrzi a termény minőségét.

☑

Szél és eső ellen véd, mindamellett rendkívül jó a
légáteresztő képessége.

☑

Legalább hároméves időtartamra UV-álló, az élettartamát növelheti, ha használaton kívül megfelelően,
fedél alatt tárolják.

☑

Lég- és páraáteresztő, megakadályozza a gombásodást, penészesedést.

☑

Nagyon jó vízelvezető.

☑

Különösen nagy a szakítószilárdsága, viharos szélnek
is ellenáll (fontos a használati útmutatónak megfelelő
felhelyezés).

☑

Nagy nyúlási rugalmasság és szakadásmentesség
jellemzi, pontszerű sérülés nem okoz hasadást.

Bővebb információért keresse fel a legközelebbi alkatrészüzletünket vagy érdeklődjön
alkatrészes területi képviselőinknél!

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

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!

Betakarítás

Amikor átlapoztam a készülő híradót, az ismert Nyomás utána című film egyik főszereplőjének, K1-nek
a „klasszikus mondata” jutott eszembe: „Mi lenne
velünk számok nélkül?”
Tarlóhántás
Ha nem lennének, akkor az olyan jeles alkalmakat se tudnánk számon tartani, mint az
évfordulók. 2019 többel is megajándékozott
bennünket. Kezdjük talán a hozzánk legközelebb állóval, hiszen leányvállalatunk, a gépeket
bérbe adó MANAX Kft. 18 éves lett, de több
beszállító partnerünk is szép évfordulót ünnepelhetett. 65 éves a mezőgazdasági szállítójárműveket gyártó német Oehler. A francia Manitou
pályafutása hat évtizeddel ezelőtt kezdődött az
első targoncával, mára pedig az anyagmozgató
piac egyik meghatározó globális szereplője. Partneri
hálózatunk stabilitásának ékes bizonyítéka, hogy az
együttműködés éveinek száma már több beszállítónkkal kétszámjegyű. Idén ünnepeltük a Supertinóval a
20. évet, illetve az építőgépes- és anyagmozgató gépes
kínálatunk gerincét adó Hyundaijal a 15 éves évfordulót.
Büszkék vagyunk ezekre a hosszú távú partnerkapcsolatokra, mert azt mutatják, hogy cégünk tartós és stabil
beszállítókra támaszkodhat, akik továbbra is méltónak
tartanak bennünket magyarországi képviseletükre.
A közös együttműködésnek köszönhetően képesek
vagyunk arra, hogy partnereink gép- és szolgáltatás igényét megfelelő színvonal szolgáljuk
ki, legyen szó akár „kisebb” vagy „nagyobb”
volumenben gazdálkodókról. E célt szolgálják
ter
a folyamatos fejlesztéseink is, amelynek legújabb
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Növényvédelem

Nyár közepe felé haladva, legaktuálisabb témánk a betakarítás,
illetve az azt követő talajmunkák,
valamint a továbbra is fontos
pillér a növényvédelem. Az aratás
kiemelt témája a kombájn, de a
hozzá tartozó adapterekről ritkán
esik szó. Most nem szeretnénk
ebbe a hibába esni, a hazai gyártású CLAAS adapterek is helyet
kaptak. Nagy örömmel adunk hírt
a gépek bérbeadásával foglalkozó
leányvállalatunk, a MANAX Kﬅ.
„nagykorúságáról”.
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TARTALOM
• „TALÁN A VILÁG
LEGJOBB
KOMBÁJNJA”

Mindenképpen
megtisztelő, ha
egy gazdálkodó így
vélekedik egy gépről!
Tótkomlóson jártunk, a
Bartos család birtokán.

• ÉVFORDULÓS

ÜNNEPSÉGEK
TÖBB HELYSZÍNEN
AVAGY 60 ÉVES
A MANITOU

Egy targoncával kezdődött
a siker történet, mára
a világ egyik legnagyobb
anyagmozgató-gép gyártója.

• SZÁLLÍTANI

PEDIG KELL
A bálák szállítását
nagy mértékben segíti
az Oehler Kassortrendszerű bálaszállító
kocsija. Wilhelm József,
a Belvárdgyulai Zrt.
elnöke számolt be a
tapasztalatokról.
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A holland önjáró
permetezőkről dióhéjban
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RÖVID

HÍREK

65
ÉVES AZ

OEHLER
1954-ben, Oﬀenburg közelében kezdte
Herbert és Marga Oehler mezőgazdasági
gépek forgalmazását. Kisszámú alkalmazottal a három Oehler testvér (Winfried,
Wieland, Manfred) folyamatosan bővítette
a cég kínálatát.
Ma a családi vállalkozást több, mint
23 európai országban képviseli forgalmazó
partner. Oﬀenburg-windschlägi központjában mintegy hetven főt foglalkoztat az
Oehler, világszerte mintegy háromszázat.
A termékportfólió kéttonnás egytengelyestől 34 tonnás háromtengelyes kitolókocsiig
terjed kifejezetten mezőgazdasági termelőknek és erdészeknek fejlesztették ki,
optimális megoldásokat kínál a jármű-, a
trágya-, az erdészeti technológia, valamint
a kisteljesítményű univerzális rakodógépek
és a kertészet területén.

ÚJ TELEPHELY
SÁRVÁRON
Új telephelyet nyit az AXIÁL Kﬅ . Sárváron.
2019. április 11-én került sor a telephely
ünnepélyes alapkőletételére.
Harsányi Zsolt, az AXIÁL ügyvezető-tulajdonosa és Pintér Zsolt, ügyvezető az
építést végző cég ügyvezető-tulajdonosával,
Merényi Jakabbal időkapszulát helyezett el a
jövő nemzedékének egy AXIÁL Híradó újsággal, egy napi megyei lappal és a beruházás
tervrajzával.

Az eseményen a kollégáinkon kívül a média
is képviseltette magát.
Nézzék meg rövid videónkat az eseményről:
https://www.youtube.com/
watch?v=26CWVvfXtoQ
Az új telephely átadását 2020. januárra
tervezzük.

RED DOT AWARDOT
KAPOTT AZ AGRIFAC

GRATULÁLUNK!
6

A holland önjáró-permetezőgép gyártó,
az Agrifac a Condor Endurance II típusú
gépéért Red Dot Award terméktervezési díjat kapott. E megmérettetés
zsűrije kiemelkedő dizájnú termékeket
jutalmaz.
„Ez a rangos díj a tervezés és a könnyű
használat elismerése is egyben. A 4e
ﬁlozóﬁának – eﬃciently, economically,
ergonomically, ecologically, azaz hatékonyság, gazdaságosság, ergonómia,
környezetkímélet – köszönhetjük,” –
olvasható az Agrifac honlapján.

www.axial.hu

HORSCH-PIROS ÚT
Háromnapos úton jártunk partnereinkkel
Németországban, megnézni a HORSCH gépek
„születését”, s megtudni, kiknek a munkája kell
ilyen megbízhatóság eléréséhez. Landauban, a
HORSCH Leeb permetezőgyárban Siegfried Horsch
vezette körbe a magyar gazdákat, bemutatva
az egyes permetezőgépek fő jellegzetességeit, s fellebbentve a fátylat az Agritechnica
kiállításon bemutatkozó gépek néhány titkáról. Schwandorfban, a HORSCH központjában

megismerhettük a márka történetét, a cég
működését, s az ottani gyártósoron megnéztük az
egyes gépek összeállításának fázisait, s vezetőnk
rögtön meg is válaszolt szakmai kérdéseket.
A program lezárásaként a ronneburgi gyártóüzemben láttuk a hegesztősablonok, lézervágók, s a
porfestő részleg működését. Bővebben a kuliszszatitkokról, élménybeszámolókról a www.axial.hu
oldalon olvashat!

OLVASSON és

!

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. augusztus 10.
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Tóth Zsolt
Venczlik Zsolt
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Mészáros Tünde
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KIRÁLYI
UTÓNÉV

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. Az előző szám nyertese: Fritz Éva, (Dabas)

DANIEL EDUARDO VARELA
ARGENTÍNA
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Beszállítói szemmel

INTERJÚ WALDEMAR SCHAEFERREL, A TRIMBLE MEZŐGAZDASÁGI VONALÁNAK
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI MENEDZSERÉVEL
BESZÁLLÍTÓI SZEMMEL ROVATUNKBAN SZÁMOS MÁRKA KÉPVISELŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK.
MANAPSÁG KÜLÖNÖSEN FONTOS A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS. AZ ESZKÖZRENDSZEREK SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN ÁLLNAK A GAZDÁLKODÓK RENDELKEZÉSÉRE, CSAKÚGY, MINT A KORREKCIÓS-JELSZOLGÁLTATÁSOK. MÁR AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSÉRE IRÁNYUL A FIGYELEM. KÍVÁNCSIAK
VAGYUNK, HOGY MINDEZT MIKÉNT LÁTJA A PIAC EGYIK MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐJE, PARTNERÜNK, A TRIMBLE.

■

WALDEMAR
SCHAEFER
regionális fejlesztési
menedzser
10 éve dolgozik
a Trimble-nél, ez alatt
komoly tapasztalatra
tett szert az európai mezőgazdasági piacon.
47 éves, nős,
3 gyermek édesapja

„ Azért választottuk az
AXIÁL-t, mert kellően
proaktív és egészséges
mértékben agresszív,
ha üzletről van szó,
miközben belülről fakadó
tisztelettel van az alkalmazottai iránt. A területi
képviselők és a GPS-mérnökök szívesen tanulnak
és mindent megtesznek,
hogy kielégítsék az
ügyfelek igényeit. Örülök,
hogy erős precíziós
gazdálkodási csoport
működik a cégen belül.”

Ha a magyar mezőgazdaságról, illetve annak kihívásairól és potenciáljáról akarunk beszélni, vissza kell
menjünk az időben.
A XIX. század második felében Magyarország mezőgazdasági termelése és exportja Európában élvonalbeli volt. Aztán jött egy kihívásokkal teli „szocialista”
időszak. De a magyar mezőgazdaság még ekkor
is erős tudott maradni, erősebb, mint a környező
országoké. Akkoriban a mezőgazdasági termelés nagy
gazdaságokra volt alapozva, ami aztán összedőlt
1990-ben. Magyarország egyetlenként tudott jelentős
mezőgazdasági exportból származó bevételt felmutatni a hét új közép-európai EU-jelölt állam közül.
Mindez jól mutatja az ország mezőgazdasági potenciálját, még a fent említett változások közepette is.
Azóta is sok kihívásnak kellett és kell megfelelni, elég,
ha csak a klímaváltozást említjük, ami kiemelt jelentőségűvé tette az öntözést, hiszen nagy területeket érint
az aszály.
Ám részben történelmi háttere, részben az azóta
véghezvitt jelentős változások, fejlesztések alapján
biztos vagyok, hogy sikeres jövő áll a magyar mezőgazdaság előtt. Komoly vállalkozói réteg alakult
ki, jelentős mezőgazdasági és üzleti szakmai
tudással, nagyon pontosan látják a hazai vevői
igényeket. Jó példa erre a vállalkozó szellemre az
AXIÁL, a hazai mezőgazdaság fejlődésének egyik
jelentős hajtóereje is.
■
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AXIÁL HÍRADÓ (AH): INFORMÁCIÓINK SZERINT AZ ELSŐ MEZŐGAZDASÁGI TRIMBLE
ESZKÖZT 2007 KÖRÜL ÉRTÉKESÍTETTÉK
MAGYARORSZÁGON, NOHA A MÁRKA NEVE
MÁR KORÁBBAN ISMERT VOLT, PÉLDÁUL A
GEODÉZIÁBAN. HOGYAN LÁTJÁK A MEZŐGAZDASÁG AKKORI ÉS MOSTANI HELYZETÉT, A MAGYARORSZÁGI VISZONYOKAT?

AH: MILYEN A MAGYAR GAZDÁK VISZONYA
EHHEZ A TECHNOLÓGIÁHOZ? HOL TARTUNK
A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS FOLYAMATÁBAN? MI SZÁMÍT MÁR HAZÁNKBAN IS
„ALAPNAK”, ÉS HOL VAN MÉG FEJLESZTÉSEKRE SZÜKSÉG?

A precíziós növénytermesztés nagyon sok lehetőséget
kínál fejlesztésre és innovációra. Nem gondolom, hogy
helyes lenne összehasonlítani az elterjedtségét az
európai országokban. Természetesen vannak különbségek, de a teljes mezőgazdasági iparágban komoly
szükség van a további fejlesztésekre, ami egyúttal
jelentős potenciál is. A precíziós növénytermesztés
alkalmazásának még nagyon az elején járunk. Az
automatikus kormányzás használata alapvetővé vált
Magyarországon is, de ez még csak az első kis lépés
a precíziós és automatizált mezőgazdasági termelés
felé.
■

AH: SOK GAZDÁLKODÓT FOGLALKOZTAT A
MEGTÉRÜLÉS. TAPASZTALATAIK SZERINT,
MILYEN BIRTOKMÉRET ESETÉN ÉRDEMES
PRECÍZIÓSAN GAZDÁLKODNI? MILYEN
BERUHÁZÁSI LÉPÉSEKET JAVASOLNAK?

Ez a beruházás mindig megéri. Más számít nagynak,
ha például búzát, vagy kukoricát, illetve burgonyát,
vagy kertészeti növényeket termesztenek. A legfontosabb, hogy a termelő felmérje saját kihívásait – sok
a felesleges átfedés, egyenetlen tápanyag-ellátottság, vízellátási problémák vannak. Ezt követően tud
segíteni a precíziós gazdálkodási szakértő, nemcsak
abban, hogy milyen eszközt válasszon, de abban
is, hogy megtervezzenek egy jövőbeni fejlesztési
stratégiát. Csak azt tudom tanácsolni: ne féljenek,
lépjenek a precíziós gazdálkodás útjára és használják
ki az eszközeinkkel, megoldásainkkal elérhető összes
előnyt. És akarjanak még többet – jelezzék, hogy mire
van még igényük.
■

AH: GYAKRAN HALLJUK, HOGY AZ ÚGYNEVEZETT IPAR 4.0 NAPJAIT ÉLJÜK, AMINEK
EGYIK MEGHATÁROZÓ ELEME A SZÉLESSÁVÚ, VILLÁMGYORS INTERNET, JÖN AZ
5G-HÁLÓZAT. A GPS-ALAPÚ ESZKÖZÖKTŐL
MI VÁRHATÓ A JÖVŐBEN? MILYEN TRENDEK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK VÁRHATÓK?

A Trimble mezőgazdasági vonala sorvezetőkkel és
automatikus kormányrendszerekkel kezdett. Most a
szoﬅverfejlesztésre fókuszálunk – az adatok gyűjtésével, elemzésével képet adni az aktuális helyzetről.
Különböző szoﬅvercsomagokat kínálunk a vevői igé-

■

AH: AZ ÖNVEZETŐ TRAKTOROK, A RAJBAN DOLGOZÓ MINIROBOTOK, MÁR NEM IS A FANTÁZIA SZÜLEMÉNYEI. A TRIMBLE
MIBEN LÁTJA A JÖVŐT? DOLGOZNAK TELJESEN AUTONÓM
RENDSZEREKEN?

Az autonóm járműirányítás fontos része a kutatásainknak. Valójában e
terület egyik úttörője vagyunk. Több mint húsz éve kínálunk navigációs és
automatikus kormányrendszereket mezőgazdasági felhasználásra. 1994
óta van 3D gépvezérlési megoldásunk, a precíz hely- és iránymeghatározást kombinálva hidraulikus vezérléssel.

Fotó: Trimble, AXIÁL

nyekhez igazodva. Például a Trimble Ag szoﬅver új, megﬁzethető, de nagyon
hatékony belépő szintje képes egységes rendszerbe integrálni az erőgépek
GPS-adatait, egyszerűbbé teszi a munka szervezését, kivitelezését. Bármikor
elérhető, akár mobil alkalmazáson is. A felhasználó valós időben dolgozhat
precíziós növénytermesztési adataival, illetve egyéb, más forrásból, akár
más szoﬅverekből közvetlen (API) adatátvitellel érkező adatokkal. E mögött
az AutoSync áll, mely automatikusan szinkronizálja az AB-egyeneseket, táblaneveket és határvonalakat, a táblán megjelölt objektumokat, és gépkezelői
adatokat a Precision IQ kezelőfelületű Trimble GPS monitorok között. Ezzel
megszűnik a kézi adatmentés és szinkronizálás szüksége, és csökken az
emberi hiba esélye. Másrészt, a Trimble Ag szoﬅver csökkenti a többszörös
adatbevitelt. A szinkronizálás a teljes rendszerben automatikus.

A ’80-as évek óta mutatnak fejlesztéseink a navigáció és autonóm technológia irányába, a mi segítségünkkel jutott el a NASA űrsiklója rekordidő alatt
az indító állásra, és kulcsfontosságú partnerei vagyunk a DAPRA Challenges
több csapatának. A Trimble biztosított számos alaptechnológiát, több szegmensben is. A 2018-as Dimension konferenciánkon bemutattuk autonóm
kormányzásunkkal működő traktorjainkat és építőipari gépeinket.
■

AH: TAPASZTALATAIK SZERINT MILYEN PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI TÉNYEZŐK FONTOSAK A MAGYAR GAZDÁKNAK?

Az agronómiai szempontok mellett egyre inkább az anyagi megtérülést is nézik. Univerzális eszközökre van szükségük, melyek az egyedi
igényeikhez igazíthatók, és bármikor elérhető háttértámogatás is tartozik
hozzájuk.
■

AH: A NAGY GYÁRTÓK IGYEKEZNEK GÉPEIKET A SAJÁT RENDSZEREIKKEL FELSZERELNI, A MUNKAGÉPEK JELENTŐS RÉSZE
ISOBUS-KOMMUNIKÁCIÓRA KÉPES. MILYEN ESZKÖZÖKKEL,
MEGOLDÁSOKKAL KOMMUNIKÁLHATNAK EGYMÁSSAL A KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁJÚ GÉPEIK?

A Trimble monitorok és a kijuttatás-vezérlő elektronikai egységek (ECU)
teljes mértékben kompatibilisek az iparági szabvánnyal, az ISOBUS-szal.
Manapság a precíziós növénytermesztésben nagyon sokféle erő- és
munkagép használatára lehet szükség, amelyeket szinte lehetetlen
minden esetben együtt, egy rendszerben működtetni. De a Trimble-é a
szinte bármilyen erő- és munkagépre utólag is felszerelhető termékek
legszélesebb portfoliója –, ezeken a gépeken kiépíthető a legkorszerűbb
technológia, nemcsak a közös adatkommunikációba tudnak bekapcsolódni, de hatékonyabbá válik a munkavégzésük is. A Trimble Ag szoﬅ ver
nemcsak a Trimble eszközeit, hanem valamennyi más jelentős gyártó
termékeit használóknak is elérhetővé teszi a képződő adatokat. A Trimble
Ag szoﬅ verünk képes tárolni, feldolgozni és konvertálni a legelterjedtebb
GPS-adatfájlokat.
Végső soron azt mondhatjuk, hogy a Trimble bekapcsolja a gazdaságokat a felhőbe, a korszerű mezőgazdasági menedzsment minden elemét
beleértve – a GPS-eszközöket, a szoﬅ veres hátteret és GPS korrekciós
jelszolgáltatást.
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ADAPTEREK
igény szerint

A CLAAS KOMBÁJNOK TÖBBFÉLE TERMÉNY BETAKARÍTÁSÁHOZ IS IDEÁLISAK, DE CSAK EGY IGAZÁN
JÓ ADAPTERREL TUDNAK HATÉKONYAN ÉS A LEHETŐ LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNNYEL DOLGOZNI.
EBBEN A CIKKBEN A CLAAS NAPRAFORGÓ-, KUKORICA- ÉS SZÓJA-ADAPTEREKET ISMERTETJÜK.

Tisztán, nagy teljesítménnyel

Még több kukorica

A SUNSPEED napraforgó-adapter egyedülálló működési elvével,
csekély veszteség melletti rendkívül nagy területteljesítményével
és egyszerű kezelésével emelkedik ki a többi közül. Működése: A napraforgószárat a tálcák bevezetik. Ezután az állítható
terelőlemez nyomja előre a napraforgótányérokat. A korai vágás
elkerülése érdekében ugyanekkor a kaszagerenda alatti henger
lehúzza a szárat, így csak a tányérok kerülnek az ujjakkal ellátott
motollához. A motolla ekkor rávezeti a tányért a kaszaszerkezetre, és az egy nagyon rövid szárdarabbal együtt levágja. Az
adapter motolla-fordulatszám automatikája szinkronban hajtja
meg az adapter lehúzóhengerét is.

A CORIO és CORIO CONSPEED csőtörők számos előnyt kínálnak:

CLAAS SUNSPEED

Főbb jellemzők:
☑ 8 és 12 soros SUNSPEED adapterek.
☑ A „tányércséplésnek” köszönhetően a növény szárrész nélkül
kerül a kombájnba.
☑ A kisebb szármennyiség lényegesen csökkenti a kombájn
fogyasztását, javul a magtisztaság, különösen a nedves
gyommagvakból kerül kevesebb a magtartályba.
☑ A motolla magasságát és fordulatszámát a fülkéből a betakarítási sebességhez lehet igazítani.
☑ Az adapter tálcái közötti távolság a szárvastagságához
állítható.
☑ A tálcák dőlésszöge is változtatható.
A CLAAS gabonaadapterek számos megszokott alkatrésze
könnyíti meg a kezelést és a karbantartást. Az adaptert központi
zárszerkezet rögzíti, illetve az elektrohidraulikus csatlakozóval
gyorsan fel- és le lehet szerelni.
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CLAAS CORIO CONSPEED

☑ 17 fokos talajra helyezési szög előzi meg a csőveszteséget.
☑ Egyenes (CORIO) és kúpos (CORIO CONSPEED) kialakítású
törőhengerek.
☑ Új, erőteljesebb füleslánc minden CORIO modellben.
☑ Új szárterelő csőrök és koporsók vezetik kíméletesen a növényt.
☑ Biztonságos szállítás a burkolatok egyedülálló csukási megoldásával.
☑ A behordólánc egyszerű cseréje és feszítése.
☑ Koporsókba épített kopóbetétek.
☑ 12-, 8- és 6-soros CORIO CONSPEED kukoricacső-törők.
☑ 8-, 6-, 5- és 4-soros CORIO kukoricacső-törők.
A továbbfejlesztett, hatékonyságában és könnyű futásában
kiemelkedő hajtás mellett a burkolatok átalakítása kapta a fő
szerepet. Új formájuk még kíméletesebbé teszi a csőtörést, és
az alacsony szögállással együtt tovább csökkenti a betakarítási
vesztességet.
A szárterelő csőrök új és egyedülálló formát kaptak, továbbá
javították a felületüket is. A csőveszteségek elkerülése érdekében
olyan a csőr oldalfala, hogy a kukoricaszár csak később és egy
rugalmasabb helyen kerüljön a gépbe.
A CORIO CONSPEED törőhengerek kúpos kialakításával nagyobb
betakarítási sebesség mellett először lassú, kíméletes, majd
egyre gyorsabb a kukoricanövény lehúzása a hengerek között.
Ezáltal elkerülhető a csőveszteség, illetve a nemkívánatos növényi részek bejutása a kombájnba.

A közös kapcsolódás
Hasonlóan az összes CLAAS gabonaasztalhoz, a SUSNPEED, a CORIO és CORIO CONSPEED
kukorica-adaptereket és a MAXFLEX adaptereket a törökszentmiklósi CLAAS Hungária Kﬅ .
gyártja, a legmodernebb eljárásokkal, a legmagasabb minőségi előírásoknak megfelelően,
és az Ön kívánságai szerint.

A módosított hajtás hatékonyabb és könynyebben fut. A kívánt fordulatszámhoz az
adapterhez alapból két fogaskerék-készlet
jár, egy további pedig alkatrészként rendelhető. Mindegyik törőegység külön-külön
védve van túlterhelés és idegentest ellen.

Csak rugalmasan
CLAAS MAXFLEX

A hüvelyes növények, mint például a szója,
a borsó és a lencse hüvelyei szinte a földön
fekszenek. Betakarításkor nagyon fontos,
hogy a növény közvetlenül a föld felett
levágni, hogy minimális legyen a vágási
veszteség, és az utolsó hüvely is a kombájnba kerüljön.
A MAXFLEX asztalok 5,6-tól 12 méter munkaszélességig kínálnak biztos megoldást a
földhöz közel termő növények betakarítására.

☑ Mechanikus, vagy elektrohidraulikus
asztalreteszelés.
☑ Nagy, 660 milliméteres átmérőjű
konzolcsiga a megfelelő terményáram
érdekében.
☑ Speciális motollaujjak a felcsavarodás
megelőzésére.
☑ MULTI-FINGER bedobó ujjak a konzolcsigán
☑ Rugalmas motollaujjak a talajközeli
aratáshoz.
☑ AUTO CONTOUR talajkövető csúszótalpak.
☑ Speciális, könnyen mozgó szélső rendválasztók.
☑ Opciók: LASER PILOT tartókonzolok bal
és jobb oldalra; szemfogó lemez a konzolcsiga felett; nemesacél fenéklemez az
asztal középső részén.

☑ 180 milliméterig ﬂexibilis kaszaszerkezet.
☑ Kétféle kaszaszerkezet: speciálisan
szójára, vagy rövidujjas kaszaszerkezet,
amellyel akár gabonát is be lehet takarítani (felszerelhető kalászemelők).

MIHALOVICS TAMÁS
CLAAS termékmenedzser

Fotó: CLAAS

Főbb jellemzők:

A kúpos törőhenger
működése
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Könnyen lehet,
hogy jelenleg ez a világ
legjobb kombájnja.

Bartos
Norberték
A Bartos család birtokának hangárjában
látjuk meg először a német gyártó gigantikus arató-cséplőgépét, a 770-es LEXION-t.
Bartos Norbert gazdálkodóval az 585 lóerős kombájn vezetőfülkéjében beszélgettünk arról, miért ezt a géptípust választották. „Legfőbb oka, hogy folyamatosan
nőnek a területeink, jelenleg nagyjából
700 hektár, részben saját, a többi bérle-

A Békés megyei Tótkomlósra látogattunk, hogy megnézzük a hatalmas CLAAS LEXION 770 típusú kombájnt. A szinte teljesen önvezető gép automatikusan
választ optimális aratási beállításokat, és jókora méretéből adódóan igényli a nagy területeket.

mény, továbbá valamennyi bérmunkát is
vállalunk. Főként árpát, búzát, napraforgót,
kukoricát és repcét termesztünk, ezenkívül
van kétszáz egyedes juhállományunk is.
Jó ideje a CLAAS kombájnokkal aratunk,
annak idején DOMINATOR-okkal kezdtünk; a 106-ost követte a 108-as, aztán
váltottunk a 360-as MEGA típusra, majd
a 650-es LEXION-ra, most pedig a 770-es

LEXION-nál tartunk. A korábbi kombájnjainkat az AXIÁL beszámította az épp aktuális új gépbe, így volt ez a MEGA és az előző
LEXION esetében is. Úgy gondolom, hogy
minden alkalommal jó üzletet kötöttünk. A
választás egyik fő szempontja volt, hogy
CLAAS márkájú legyen a kombájn, mert
mióta elkezdtünk ezzel dolgozni, sosem
csalódtunk benne” – mondta.

Fotó: CLAAS

TÓTKOMLÓS
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A korábbi MEGA és a LEXION típusokhoz
hasonlítva jelentős a hektárteljesítmény
növekedése. A 770-essel egy nap alatt
több, mint harminc hektárt lehet aratni, de
megfelelően nagy táblán akár negyvenet is.
Tótkomlóson nyolcsoros kukorica-adapterrel dolgoznak. “Vígan vinné a 12-sorost is.
Háromhektáros parcellákban nem szerencsés a LEXION, a gépnek akkor jó, ha nem
kell megállni semmiért. Karókat, kerítéseket
és fasorokat kerülgetve nem hatékony a
munka, de nem is erre tervezték” – nevet
a gazda.
Nem városnézésre való
„Ki kell használni a gép teljesítményét. A
várt eredményhez, a megfelelő méretű
területen kívül, szükség van kiszolgáló személyzetre is, mert a betakarított
mennyiséget el kell hordani, ami nem
kevés. Amikor a körülmények engedik, már
nagyon korán kimegyünk a táblákra, a
cséplési rendszer ugyanis nagyon jól bírja a
terhelést, amíg nincs harmat, tudunk vele
dolgozni. Kukoricában éjszaka is használjuk,
amit azért szeretek, mert olyankor rajtam
kívül a legtöbben alszanak, nem csörög a
telefon, nem zavarnak a betakarításban” –
folytatja.
„Sokan mondják, hogy a 770-es már önvezető kombájn, ami annyiból igaz is, hogy
az automatikus kormányzás és a modern
cséplési rendszer nem igényel beavatkozást – mármint ideális esetben. Felügyelni
persze muszáj, mert bármi előfordulhat:
ha bejön egy hibakód, azt kezelni kell. A
kényelmes, pormentes fülkében csend van,
jó a klíma, a nap végén nem egy stresszes
gépkezelő száll ki belőle. Nagyon tetszik,
hogy a CMOTION multifunkciós menetkar
épp a tenyeremhez illik, mintha számítógépes egérrel dolgoznék. A LEXION 770
kormányzása és irányíthatósága is kifogástalan. Ugyanolyan fordulékony, mint

egy kisebb kombájn, akár a tábla végén,
vagy a városban közlekedve. Az összecsukható kukorica-adapterrel, és a vontatható
vágóasztallal a legtöbb helyen elfér és
befordul. A VARIO 930 vágóasztal kezelését is okosan oldotta meg a CLAAS: a kocsi
felakasztását tolatókamera segíti, elég
hozzá egy ember is, aki érzi a gép méreteit.
A vágóasztalt levenni a kocsiról ugyanígy
gyerekjáték” – meséli a gazdálkodó.
„A menüt egyszer és jól meg kell tanulni;
néhány gépkezelő nehezebben szokott át
ládás kombájnról hibridre. Pedig a jót könynyű megszokni: a CLAAS cséplési technológiája, az APS HYBRID SYSTEM a gyors magleválasztással, a rotorok és kosarak közötti
10-szer nagyobb terménysebességgel, illetve a nagy centrifugális erővel magasabb
kategória a szalmarázóládás kombájnoknál. A gyorsító-, a cséplő- és utóverő-dob
fordulatszámának szabályozása független
a leválasztó rotorokétól. Változó aratási
körülményekhez mindig alkalmazkodni tud
a rendszer. Úgy gondolom, könnyen lehet,
hogy ez a világ jelenlegi legjobb kombájnja”
– mondja Bartos Norbert.
Ugyan a gabonaszemben és az átmérőben lehetnek eltérések a különböző fajták
között, egy terménytípus kiválasztásakor
szinte tökéletes az alapbeállítás. Továbbá
a magkamera vizsgálja a magtartályba
felfelé tartó learatott terményben a szemét
arányát, és az eredmény alapján állít a
pikkelyes rostán, ha indokolt. Amennyiben a
kezelőnek nem tetszik, ahogy az automatika csinálja, természetesen módosíthat
rajta, de ez a legritkább esetben szükséges.
A gép magától változtat, és a beállításokat
meg is jegyzi. Aztán ezeket az adatokat el
lehet menteni egy saját almenüben, későbbi használatra. Ám minden év más, sok tényezőtől függ, hogy mikor, és hogyan cséplődik a gabona, milyen a szalmája, dőlt-e a
termés. Bartos Norbert szerint ﬁx, minden-

re jó beállítás nem létezik, de a rendszer
alkalmazkodik az adott körülményekhez, és
az azokhoz legjobban illő, leghatékonyabb
beállítást társítja a betakarításhoz.
A CLAAS LEXION 770 mellett van Fendt-ből
két 930-as, két 716-os, egy 722-es, és két
310-es traktorjuk, továbbá egy Berthoud
Boxer permetezőjük, valamint egy
Manitou 635 teleszkópos rakodógépük,
és egy Manitou 1340 L építőipari gépük
is. „Talán egy kicsit túl vagyunk gépesítve”
– mondja Norbert mosolyogva. „Ám senki
sem szeret ki-be járkálni a telepre a munkagépekért, és mindenki jobban érzi magát,
ha két-három géppel egyszerre meg lehet
rohanni a munkát, és gyorsabban végzünk.
„Az AXIÁL szervizhátterével tökéletesen
elégedettek vagyunk, nagyon korrekt a
kapcsolatunk. Ha segítséget kérünk, biztos,
hogy rövid időn belül jön is a munkatárs, az
alkatrészek utánpótlását pedig egy-két nap
alatt megoldják. Ami épp nincs a hozzánk
közeli Orosházán, az másnapra megjön a
bajai raktárból. Ha ott sincs, akkor sem kell
két napnál többet várni, és itt van a birtokon. Mi csak eredeti alkatrészt rakunk bele
a gépekbe, mindig a szervizen keresztül.
Így lehet jó üzletet csinálni a céggel akkor
is, amikor ez a gép majd öt éves lesz, és
hozzuk az újat, mert addig folyamatosan
az AXIÁL tartja karban, ők rakják bele az
alkatrészeket, így ismerik a kombájn előéletét és szervizperiódusokat is.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
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Döbbenetes tempóban alakul át a mezőgazdaság, és a hozzá szükséges szakértelem. A tiszaeszlári gépészmérnök-földművelő Soós Zsolttal
beszélgettünk az agrár- és a műszaki képzés
kapcsolatáról.

Csendes, kissé álmosnak tűnő, némiképp kopottas település, érzi az átutazó, hogy errefelé nem sok érdekes történik. Amíg be nem fordul a szélső utcába, ahol vadonatúj,
takaros, modern gépállomást pillant meg, tükörsimára
betonozott udvarán épp egy Fendt 720-as traktort mos
vízsugárral valaki – akármilyen sártengerré tette a bolondos időjárás a határt, a gépnek tisztán kell csillognia!
Zsolt vezet körbe, a fivérével, Csabával létrehozott
Soós Farm Kft. telephelyén. Szembeötlően rendezett,
tip-top minden, kissé olyan a benyomásom, mintha nem
a rögvalóságban, hanem mezőgazdasági gépkiállításon,
vagy mintagazdaságban járnék. Nyilvánvaló, hogy a
fiatal, dinamikus, gépeiről csillogó szemmel, szeretettel
beszélő gazda személyes kisugárzása teszi mindezt.
Őshonos eszlári a család, apuka kombájnos és gépszerelő volt a téeszben, majd annak feloszlása után kivett
húsz hektárt, kárpótlásból gépeket szerzett, és elkezdett
gazdálkodni. Zsolt ebbe nőtt bele, a legtermészetesebbnek tartja, hogy itt maradt. Miként az is természetes,
hogy felsőfokú képzettséget szerzett. Netán Gödöllőn,
Mosonmagyaróváron? Nem, mezőgazdasági gépészként
’99-ben, Nyíregyházán.
Erről eszembe jut egy kérdés, el is beszélgetünk róla:
mit nehezebb kitanulni: a szántóföldi munkát, vagy a
korszerű gépek csínját-bínját? Földművesként kezdő,
autodidakta mérnökből lesz jobb mezőgazda, vagy
géptudományból önképző agrárvégzettségű szakemberből? Melyik az előnyösebb indulás? Általánosan
érvényes recept nyilván nincs, Zsolt gyerekkorától tudta,
mi kell kukoricának, napraforgónak, de a mai, komplex,
csúcstechnikájú mezőgépekhez megalapozott technikai ismeretek szükségesek. Tudja, mi miért és hogyan
működik, de nem szobatudósként, hanem a gyakorlatból
is, hiszen minden hétvégén hazajárt dolgozni, máig maga
vezeti gépeit, irányítja karbantartásukat, kisebb javításaikat. „Igazából három szakmát kell egyszerre magas
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szinten érteni: a növénytermesztést, a gépészetet és az
adminisztrációt, a szabályok és szabályzók ismeretével,
pályázatírással együtt. Csak a könyvelést bízzuk külső
cégre.”
Példaértékű lehet odafigyelni, milyen gépállományt szedett össze egy ilyen ember, a több mint 700 hektár saját,
bérelt és integrált földterületet művelő gazdaságába.
Középkötött talajon, húsz kilométeres sugarú körön belül
főképp kukoricát, aztán napraforgót, őszi búzát, takarmányborsót és repcét termesztenek. Korábbi szétaprózott parcelláikat sikerült tagosítani, már nagyobb gépeket
használhatnak.
A géppark zöme az AXIÁL-tól származik. 2003-ban jött
az első „csomag”, benne Oehler gabonaszállító pótkocsi,
CLAAS LEXION 440-es kombájn, Monosem vetőgép és
Fendt 716-os traktor. Ez utóbbira rákérdeztem: miért az
elitmárkát választja egy szerény kezdettől apró lépésenként fejlődő vállalkozás? „Tetszett a váltója, az 50
km/órás sebessége, jókat hallottam róla, például hogy a
traktorok királya. Igaz, drágább az addig használt traktorunknál, de jobban felszerelt, sokoldalúbb. Vásárlását
adózási szempontok mellett a gépszeretetem is indokolta. Korábban előfordult, hogy rossz döntést hoztam,
most már tudom, hogy jóból nem szabad gyengébbe
visszaülni!”
E szemléletet tükrözi a Gregoire-Besson eke, a Horsch
vetőgép, a Terrano kultivátor, a nyolcméteres Joker
nehéztárcsa, a Pronto vetőgép, a Berthoud permetező,
a Fralaz lazító, a Monosem kultivátor és két vetőgép, a
Sulky mérleges műtrágyaszóró is. Az első LEXION háromezer üzemórát teljesített, ma már két LEXION 660-as áll
a csarnokban, az egyik a legmodernebb kiadás,
DYNAMIC COOLING hűtéssel. Öt-hatévente cserélik le
gépeiket, addig számítanak problémamentes üzemeltetésre, nagyobb költségek nélkül. Már bevezették a
precíziós gazdálkodást, az egyik készüléket átrakosgatják

Vásárlását a gépszeretetem
is indokolta.
gépről-gépre, de a Fendt 930-asban állandóra beépítették
a Trimble navigációs készüléket. Hozamtérképezés még
nincs, kevesen vannak hozzá, a két testvér és az öt alkalmazott minden energiáját és idejét leköti az egyéb munka.
Visszatérve a katasztrofális időjárás miatt éppen a telephelyen veszteglő traktorokra, jelenleg egy CLAAS ARION 540
és néhány régebbi masina mellett két Fendt a kft vezérgépe:
a 2016-ban érkezett 930-as kétezer üzemórát teljesített,
Zsolt összesen öt-hatezret vár tőle, az új 720-astól pedig
hat-hétezret. Utána lecseréli, mert legfőbb szempontja a
megbízhatóság, az üzembiztonság: „Ha dolgozni kell, dolgozzon!” Tapasztalataik nagyon jók a német monstrumokkal,
hiba nem fordult elő, sokkal kisebb a fogyasztásuk a többiénél, ennek pedig óriási a jelentősége: korábban (jórészt egy
mobil-terményszárító használata miatt), negyedmillió liter
gázolajat is elhasználtak egy évben, mára ez visszament
a felére. Nemcsak Zsolt maga szereti a Fendtet, amelyben
napi 16 órát is eltölt, hanem bizalmi embere úgyszintén
nagyra becsüli a klimatizált fülkét és a könnyű kezelést.

Átalánydíjas karbantartási szerződést az új gépekre
nem, de a többiekre, vezérgépekre rendszerint megkötik.
„A mezőgazdaság orosz rulett, egy nagy jégverés majdnem kiütött minket, ezért biztosítást kötünk növényekre,
gépekre, telephelyre. Nagyon fontos, hogy jó, sőt baráti a
kapcsolatunk az AXIÁL nyíregyházi embereivel, rugalmasan
segítenek mindenben, hétvégi probléma esetén is keresnek
megoldást.”

Eldöntetlen maradt a kérdés, hogy
gépész vagy növényértő-vénájú
emberből lesz-e a jobb gazda, de azt
a következtetést levontam, hogy ha
traktor lennék, Soós Zsolt Fendtje
szeretnék lenni: traktorkirály egy
királyi udvarban!

KARLOVITZ KRISTÓF

Fotó: Gáll Tamás

okleveles mérnök, szakíró
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2018 szeptemberében a Manitou összes alkalmazottja Franciaországban, több helyszínen – a „l’Aubinière” és a Beaupréau üzemben, a csoport
székhelyén, Ancenisben, illetve a Candé, Laillé és Ancenis alkatrész-logisztikai központokban – ünnepelte az első targonca születésének, a
cégtörténet egyik legjelentősebb eseményének 60. évfordulóját. Egy
másik helyszínen, a Manitou Italia Castelfranco Emilia üzemében, ahol
hatalmas tortát vágtak fel, több mint 1200 ember jelent meg. Az ünnepség sorozat párizsi állomásán majdnem 600 újságíró, vásárló és
kereskedő vett részt a ceremónián a Musée des Arts Forains-ben. Bemutatták csoport technikai és időrendi fejlődését az 1950-es évektől
2018-ig, majd előrepillantottak 2078-ig. Ott is volt torta, két méter széles és magas, egy MRT hozta be a terembe a villáin.

AZ ELSŐ TEREPTARGONCA
Az építőipari MC5 teherbírása 500 kg. 2017ben forgalomba hozták a történelmi gép új
változatát: az 1,8 tonna teherbírású MC18
típust.

19
58
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72

AZ ELSŐ TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP
A Maniscopic szériával a Manitou belépett
a teleszkópos rakodók piacára. Ezek a
gépek a növekedés valódi mozgatórugói és
egyben a vállalat kiemelt termékei lettek.

19
81

A NEMZETKÖZISÉG KEZDETE
Megnyílt a csoport első leányvállalata, a Manitou UK, Chandlers Fordban,
Southampton közelében, Angliában. Ez volt
az első a 26 leányvállalat közül.
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ELSŐ NYILVÁNOS RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS
A Manitou részvényeit a párizsi tőzsde
második piacán indították. A vállalat jelenleg
az Euronext listán és a Next 150 indexen
szerepel.

Ez alkalommal adott interjút Jacqueline Himsworth,
az igazgatótanács elnöke,
aki részt vett a csoport
minden eseményében.

Mit jelent ez az
évforduló Önnek?
A targonca 60. évfordulója nagyon
intenzív időszakban köszönt ránk.
Piacunk dinamikus, növekszik a vállalat.
Ez a rendezvény mind a 4200 alkalmazottnak szól, akik múltunk örökösei,
és elképesztő energiával elégítik ki az
ügyfelek igényeit. A Manitou Csoportnál
dolgozó férfiak és nők büszkék a színeinkre, és együtt ünneplik sikertörténetünket. Ebbe bevonjuk kereskedőinket
és ügyfeleinket is. Erős és tehetséges
hálózatunk van: ettől vagyunk és
leszünk sikeresek.

Mit érez személyesen?
Családi szenvedély hoz össze bennünket. Az elmúlt évtizedekben két család
szentelt sok időt és energiát céljainknak, hozott áldozatokat a Manitou
sikeres növekedéséért. Nagyon
büszkék vagyunk! Ma nem tartanánk
itt, ha Marcel Braudnak, a bátyámnak,
nem lett volna ilyen nagyszerű ötlete
és nem gyártotta volna le az első
targoncáját, amely ma már játékszernek tűnik, de sok területen forradalmasította az emberek munkáját! Sokat
köszönhetünk neki!
És a jövő? Mi a következő lépés?
Hogyan fognak megjelenni a következő 60 évben?
Nehéz ennyire előretekinteni, de igaz:
ma évfordulót ünneplünk, és holnap
folytatódik a történet. Igazgatóságunk
és vezetői csapatunk vágya és szándéka, hogy továbbra is a világ vezető

anyagmozgatógép-gyártói közé
tartozzunk. Ezt innovációval és az új
szériákkal fogjuk elérni, új termékekkel
és szolgáltatásokkal, amelyek a jövő
generációit szolgálják, ugyanakkor
megőrizzük minőségi előírásainkat
és elkötelezettségünket az ügyfelek
igényeinek kielégítésére a világ négy
sarkában. Személy szerint nagyon
optimista vagyok! Belépünk egy korszakba, amely tele van kihívásokkal
és csodálatos lehetőségekkel: például
az Egyesült Államok hatalmas piacán
továbbra is gyártunk és fejlődünk,
azon országok mellett, amelyeket
indiai bázisunkról szolgálunk ki. Az
autonóm gépek, a mesterséges intelligencia és a „Big Data” lehetővé teszi,
hogy új gépeket és szolgáltatásokat
találjunk ki, amelyek egyre vonzóbbak
ügyfeleinknek. A világ változik, de
újító erőnk – amely 60 évvel ezelőtt
Marcellel vette kezdetét – továbbra is
megkülönböztet bennünket.

FORGÓVÁZAS TELESZKÓPOS RAKODÓK
Az MRT 1540 a csoport első forgóvázas gépe.
Ez a termékcsalád, amely 360 fokban tud körbe
fordulni, bővíti a professzionális építőgépek
választékát. A MRT-ket Castelfrancoban tervezik
és gyártják a csoport olaszországi gyárában.

SZEMÉLYI EMELŐK
Megjelent a tízméteres emelési magasságú 100 AD gép.
Ma a csoport 8 és 28 méter magasság közötti személyi
emelőket kínál. Ez a termékkínálat nagyon népszerű a
bérleti cégeknél. Candéban gyártják.
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A LOC MANUTENTION MEGSZERZÉSE
A Loc Manutention, a raktártechnikai gépek
specialistája csatlakozott a csoporthoz. A
leányvállalat, amely Beaupréau-ban gyárt,
lett az „LMH Solutions”.
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AZ ELSŐ TEHERAUTÓHOZ
ILLESZTETT TARGONCA
A MANITRANSIT termékcsaláddal jelent meg a
Manitou Csoport a teherautóhoz illesztett targoncák
piacán. Ezeket a gépeket a teherautók be- és kirakodásának megkönnyítésére tervezték „utolsó mérföld”
logisztikai szakértők.
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Marcel Braud az első targonca elindítása óta, 60 éve utazik a világban,
figyeli a gépeket, találkozott ügyfelekkel és megosztotta ötleteit.
PR-igazgatóként határozza meg magát.
Interjú a Manitou tiszteletbeli elnökével
és alapítójával.
1958-ban hozták forgalomba
az első Manitou gépet és 60 évvel
később is virágzik a vállalat. Hogy
érzi magát?
Sok különböző érzésem van. Érzelem,
öröm, valamint büszkeség. Különösen
akkor, ha találkozom a partnereinkkel,
az ügyfeleinkkel és az alkalmazottakkal! Anyámra gondolok, Andrée
Braudra, aki egy héttel apám tragikus
halála után mondta nekem: „Marcel,
megcsináljuk, amit az apád akart: vedd
elő a terveket, amelyeket itt hagyott és
hozd létre a Braud gépészeti céget.”
Minden, az első tereptargoncával,
az MC5-tel kezdődött. Honnan jött ez
a forradalmi ötlet?
A II. világháború utáni újjáépítési
időszak tele volt ígérettel. A Braud

Faucheux 1953-ban jött létre, 25
emberrel a műhelyben. A megmunkálástól a hegesztésig, az összeszereléstől a szállításig mindennel foglalkoztam. 1956-ban műhelyvezető lettem,
és úgy éreztem, hogy valami mást kell
gyártani.
1958-ban a kezembe került egy Super
Cub traktor, és elképzeltem egy egyedülálló gép elvét: megváltoztattam a
traktor designját, emelőoszlopot és
hidraulikus kormányzást adtam hozzá.
Ezzel megszületett az első tereptargonca az MC5! Sikeres lett a cég és
terjeszkedett a világ minden táján.
A vállalat neve is ezen az innováción
alapul: a Manitou azt jelenti, hogy
„mindent kezel” (franciául manie tout)!
Mivel minden nyelven kimondható,
ideális választás volt a nemzetközi
fejlődéshez.

A cikk forrásául a Manitou Life
2019/13. szám 6-10. oldala szolgált.

Hogyan látja ma a gépeket?
Megbízhatóbbak? Élvonalbeli a
design?
Igen, ez két kulcsfontosságú kritérium.
De nem volt mindig így. Egyszer kiállításon voltunk a SALEV, az ipari targoncák
egyik specialistája mellett: szép kinézet, de gyenge minőség. Az ügyfelek
azt mondták: „Nem fogsz Manitout
vásárolni, csúnya, úgy néz ki, mint egy

A GEHL VÁLLALAT MEGSZERZÉSE
A kompakt berendezések gyártásában és forgalmazásában két márkával is jeleskedő Gehl vállalatból Manitou
Americas lett. Ez tette lehetővé a Manitou Csoport belépését az amerikai piacra.
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AZ 500.000. GÉP ÜNNEPLÉSE
A Manitou Csoport legyártotta ötszázezredik gépét. A speciális MLT modell fényesen
csillogó színárnyalatot kapott.
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felszerszámozott traktor!” Ez tényleg
fájt. Azóta mindig figyelembe vesszük
az ipari esztétikát. 180 fokos fordulatot vettünk… És még ma is érezni
az elmozdulás sikerét! Meghallgattuk
ügyfeleinket, hogy egy sor jó és szép
gépet hozzunk létre. A Manitou-piros
világszerte ismert. Büszke vagyok a
kereskedők globális hálózatára: rendkívül széles körű szakértelemmel kezeli
gépflottáinkat, szervizes és alkatrészes
csapatok segítségével. E nagy földrajzi lefedettséggel képesek vagyunk
összes ügyfelünk igényeinek megfelelő
kezelési megoldásokat biztosítani. 60
év után büszke vagyok, hogy a csoport
folytatja a minőség és az innováció
szellemét, köszönhetően a cégünkhöz
hűséges férfiak és nők mindennapi
erőfeszítéseinek.

BORBÉLY ZSANETT
marketingkommunikációs
menedzser

A MANITOU EQUIPMENT INDIA MEGNYITÁSA
– KOTRÓGÉP-KÍNÁLAT MEGJELENÉSE
Jelenlétét a feltörekvő piacokon, megerősítve a Manitou
Csoport megvásárolta a TEPL céget. Nagy-noidai (India)
gyára a csoport tizenegyedik termelési helyszíne. Manitou
Equipment India néven kotrógépek és mini-rakodók gyártására és forgalmazására szakosodott.
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AZ ÚJ MANITOU KOMPAKT BERENDEZÉSEK ELINDÍTÁSA
Ezek az új termékek megerősítik a Manitou
csoportot a kompakt rakodógép piacon. A
Manitou 2100 RT hevederes rakodógép és
a Manitou 818S kotró-rakodó teljes körű
megoldást kínál.

Fotó: Manitou, AXIÁL

„Érzelem, öröm
és büszkeség!”

BEMUTATKOZI K
Az idei SIMA
kiállításon tűnt
fel a Monosem
újdonsága, a
szemenkénti
vetésben és a
kapásnövények
sorközművelésében új
lehetőségeket
teremtő vontatott műtrágyatartály.

Mitől különleges a CART 3500?
A CART 3500 egy vontatott alvázra szerelt
3500 literes tartály, amely standard
függesztéssel kapcsolódik az erőgéphez. Opcionálisan K80-as vonófejjel is
rendelhető. A hátsó függesztőszerkezet
négytonnás emelőkapacitásának jóvoltából biztonságosan üzemeltethető vele
12-soros vetőgép 75 centis sortávval, vagy
16-soros vetőgép 37,5 centiméteressel.
Hárompont-csatlakozójával bármilyen cat.
2/3 csatlakozású vetőgépet képes „magára
felvenni”. A tartály mögé akár 9 méteres
munkaszélességű gép, például 12 soros
kukorica-vetőgép kerülhet.
Utóbbi technológia egyre érdekesebb lehet
a Kárpát-medence változó klímaviszonyai között. Az alapfelszerelésű 710/50 R
22,5-ös kisnyomású gumizás csökkenti a
taposást, és lehetővé teszi a keréknyomba
vetést – 3 méteres szállítási szélességgel.
Természetesen 270/95 R 32-es ikergumizással is rendelhető a CART3500 tartály,
azoknak a gazdáknak, akik 12 soros vetőgéppel sem szeretnének a keréknyomba
vetni. Saját légfék-rendszerével a tartály
megtöltve is vonulhat közúton!

AZ UNIVERZÁLIS MONOSEM
CART 3500 VONTATOTT
MŰTRÁGYATARTÁLY

E műtrágyatartály teljesen független
az erőgéptől és nincs szükség hozzá jó
tömegközéppontú, nagy össztömegű
traktorra. Továbbá, annak érdekében, hogy
a vetőgép súlya minél kevésbé terhelje
a traktor hátsó függesztőszerkezetét, a
CART 3500 1,6 tonnás alvázának első
részre két darab, egyenként 500 kilogrammos súlyt lehet gyorsan fel- és le szerelni.
A súlyok leszerelésével csökkenthető a tartály függesztőrúd-terhelése, attól függően,
hogy hány soros vetőgépet vagy esetleg
kultivátort kívánnak mögé akasztani.
Univerzális műtrágya kijuttató
A Monosem célja világos a CART 3500-zal:
azért fejlesztették, hogy bármilyen munkagéppel összekapcsolható legyen. Ezért
vannak hidraulikakör-kivezetések a hátsó
függesztőszerkezetén, és vezették végig
rozsdamentes burkolatban a kardánhajtást
a tartály alatt, hogy az őszi alapszórásokhoz akár egy függesztett műtrágyaszóró
is felvehető legyen a vetőgép helyére. A
MONOSEM fronttartályok bevált rozsdamentes adagolóit külön-külön hajtja két
darab elektromotor, ezáltal 12 sorban 350
kilogrammot lehet hektáronként kijuttat-

ni, 10-12 km/órás munkasebességgel. A
ISOBUS ECU F800E vezérlés olyan, mint
az elektromos hajtású vetőgépeké, és
természetesen itt is érvényben van az
AEF tanúsítvány az UT, TC-BAS és TC-SC
funkciókra. A sebességjelet saját radar
adja. A műtrágyát nagy teljesítményű ventilátor szállítja a munkagéphez. A 12 soros
vetőgépben két elosztó tornyon keresztül
kerül a csoroszlyákhoz a műtrágya, 6-6
sort precíz elosztással ellátva. A balesetmentes töltést fellépő- létra és- állvány
segíti. A tartály osztott, így akár kétféle
anyag kijuttatására is alkalmas. Adagolónként egy-egy boltozódás-gátló biztosítja
a műtrágya szabad áramlását, valamint
alapfelszereltség a ponyva és a tartály
szintmérő érzékelője is.
Ezzel a nagy kapacitású műtrágya-tartálylyal a MONOSEM kompakt megoldást kínál
a szemenkénti vetéshez és a sorközműveléshez, 8-12 soros kivitelekben.

LISZ PÉTER

termékmenedzser
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MANAX
BOSNYÁK BENEDEK
SZERVIZVEZETŐ
2007 óta vagyok a MANAXnál, eleinte gépen dolgoztam,
majd bekerültem a műhelybe,
ahol leginkább a CLAAS
gépek, kombájnok és silózók
javítása tartozik hozzám, és
körülbelül másfél éve szervizvezető is vagyok.

KOVÁCS ISTVÁN
GÉPKEZELŐ
2010. április 8-a óta dolgozom a MANAX Kft-nél. A vegyszerezésre vettek fel és azóta
is ez a fő profilom. Korábban
téeszben dolgoztam traktorosként, de ott nem volt ilyen
komoly technika, mint nálunk.
Ez kihívás, de sok gyakorlással megoldható.
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Sok a kedves emlékem, legnagyobb
hatással az utazások voltak rám.
Jártam Csehországban, Szlovákiában,
Romániában is. Csehországban és
Szlovákiában arattunk, Romániában pedig
silózóval bemutatóztunk. Ezek többnapos,
illetve hetes „kiruccanások” voltak, örömmel gondolok vissza rájuk.
A cég rengeteget változott az eltelt évek
alatt, sokat fejlődtünk, a géppark nagyobb
lett, a gépek összetettebbek lettek. Ez
folyamatos kihívás, főleg az elektronika,
de együtt megoldunk mindent. A műhelyt
két emberrel kezdték, most már heten
dolgozunk itt.
Minden évben megyünk csapatépítőre,
legutóbb Romániában voltunk, de egyik
évben például Tapolcán jártunk, megnéztük a tavasbarlangot. Jók ezek a kötetlen
programok, összekovácsolják a csapatot.

A MANAX-nál Berthoud-val kezdtem,
majd megérkezett az Agrifac márka és
azóta ezzel a típussal dolgozom, ez már
a hatodik Agrifacunk. A cég valamennyi
gépét tudom kezelni, ezért néha előfordul,
hogy besegítek másban is, például amikor
megjött az első hígtrágya-kijuttató, én
kezeltem, de szórtam trágyát, szántottam
és tárcsáztam is. Kezeltem SCORPION
rakodógépet, marógépet is, tulajdonképpen, amiben gázolaj van, az jöhet, a
kombájn az egyedüli kivétel.
Van, aki csak egy típushoz ért, csupán
néhányan vagyunk „jolly jokerek”, akik
bármivel tudunk dolgozni. Ha ember kell,
és szabad vagyok, akkor Gábor (szerk.
Szellár Gábor termékfelelős) tudja, hogy
beugrom. Voltam Romániában talajmunkázni, permetezni, Szlovákiában
és Csehországban aratni, ahol
átrakókocsiztam.
A legjobb élmények a csapatépítő tréningek. Idén Romániában voltunk, de jártunk

Ez alkalomból három „MANAX-os kollégát” kértünk meg,
hogy osszák meg
gondolataikat!

A manaxos munkatársak, a műhelyi
dolgozók erősen összetartók. Nagyon jó
a közösségünk, a vezetőink is. Soha jobb
főnökeim ne legyenek, mint akik most
vannak! A kollégákkal segítünk egymásnak a feladatokban, helyettesítjük a másikat, ha szükséges. Családias a hangulat,
megértjük a másik dolgait, gondjait. A
lányom is a cégcsoportban, az AXIÁL-nál
dolgozik, örülök, hogy ő is nap, mint nap
ilyen légkörben lehet.
Ha valaki nem illik ebbe a közösségbe, az
hamar meglátszik. Itt azért bírni kell az
utazást, a távollétet a családtól, ez nem
mindenkinek felel meg. Viszont szakmailag nagyon sokat lehet ennél a cégnél
fejlődni, és muszáj is, mert ha nem akarsz
fejlődni, akkor lemaradsz.

már Hévízen is. Mind emlékezetes, talán
a hajdúszoboszlói volt a legérdekesebb,
mert akkor a cégcsoport többi vállalatával, üzletágával együtt voltunk.
A csapatépítőkön arról is beszélgetünk,
hogyan kell a partnerekkel bánni, és
voltak olyan játékos feladataink, amelyek
az összetartást, a bizalmat erősítették
a csapatban, de a kötetlenebb részek a
legjobbak. Minden évben van közös disznóvágás is, szeretjük ezeket.
Talán arra vagyok a legbüszkébb az itt
töltött idő alatt, hogy én kezelhettem az
első Agrifac permetezőt az országban.
Két éven keresztül csak angol nyelvű volt
a terminál, de megbirkóztam vele. A jó
gépkezelő szerintem egyébként megold
mindent, szereti, amit csinál, és ismeri
a gép tulajdonságait. A MANAX-nál
szerintem minden adott, hogy nagyon jól
elsajátítsa a szakmáját az ember.

Én mindig is arra törekedtem, hogy
megfelelő szerszámozottság, géppark
álljon rendelkezésre, hogy minél hatékonyabban dolgozhassunk. Ezt segíti elő
a nagy műhelycsarnok is, amely, amikor
idekerültem nem volt meg, így például
a kombájnok felkészítését a szezonra
csak jó időben tudtuk elkezdeni. Most
már gyakorlatilag ősszel kezdetét veszi
a felkészülés.

TÓTH ZOLTÁN
SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ
2011 júniusában, a legmélyebb
vízben kerültem a MANAX-nál. A
belépésem után egy héttel kezdődött az aratás, és akit váltottam,
hamar távozott a cégtől, tehát
gyakorlatilag 2-3 nap maradt az
információátadásra. A feladatok,
folyamatok megismeréséhez a
munkatársak nyújtottak segítséget az első évben.
Korábban az AXIÁL-hoz is jelentkeztem, de nem jártam sikerrel, viszont
mikor a MANAX-nál megüresedett ez
a pozíció, rám gondoltak, ez nagyon
megtisztelt. Szerintem az embernek
úgy kell élnie, hogy pozitív dolgokat
tudjon átadni másoknak, és akkor az
élete is pozitív lesz.

Fontos nekem, hogy jó személyes kapcsolatot alakítsak ki a munkatársaimmal, ugyanakkor ez ne menjen a munka
rovására. Lojális embernek tartom
magam, ez éppen úgy igaz a márkákra, a
munkahelyeimre és a magánéletemre is.

Ügyelek rá, ha dicsérek, a mondat
vége mindig pozitív legyen. Senki sem
szereti úgy hallani a dicséretet, hogy
jó volt, de… Mert akkor az már nem az!
Véleményem szerint erre minden vezető
munkatársnak nagy figyelmet kell
fordítania.
A MANAX-nál jó másfél, két év mire
eljut addig egy kolléga, hogy tisztán
látja, mit jelent itt dolgozni, mit jelent
manaxosnak lenni. Ez egy hosszú
tanulási folyamat, míg megismeri az
eszköz-, folyamat- és kapcsolatrendszerünket, valamint az értékrendünket.
Nálunk jól „hadra fogható” munkatársak
dolgoznak, akiknek a munkájában teljes
mértékben megbízom.

Sokat olvasok, vezetéselméletről is.
Igyekszem a munkatársaknak nem
csupán nagy projektek után, hanem az
apróbb dolgok esetében is visszajelzést
adni és dicsérni, mert tudom, hogy ez
jól esik az embernek, megjegyzi
a kolléga, és legközelebb is
ugyanilyen jól fog teljesíteni, megoldani egy
problémát.

Arra vagyok a legbüszkébb az itt töltött évek alatt, hogy láthattam a kiskamaszból nagykorúvá válni a vállalatot és úgy érzem ehhez az én munkám
és képességeim is hozzájárultak. Az
első két évben voltak nehézségeink, de
a feltételek egyre színvonalasabbak, a
munkatársak egyre professzionálisabbak lettek.

BORBÉLY ZSANETT
marketingkommunikációs
menedzser

A MANAX Kﬅ .
csapata

21

SZÁLLÍTANI

PEDIG KELL!
„A betakarítás elhúzódásával
sokat lehet veszíteni” – hangsúlyozza Wilhelm József. Aratási
időben legalább 2500 hektárt
kell „legyalulni”, ha viszont
megázik a búza, vagy nem jut
időben a tárolóba, el lehet bukni egy kombájn árának felét. A
Belvárdgyulai Zrt. vezérigazgatója
hozzáteszi, ezért dolgozik náluk hat,
nagy teljesítményű CLAAS betakarítógép, ám az is kihívás, hogy gyorsan
biztonságba helyezzék a gabonát.

A Belvárdgyulai Zrt. jogelődjei révén 1961-től
eredezteti a közös munkát. A cégcsoport közel
1200 hektár saját szántón gazdálkodik, s mintegy
háromszor ekkora területen nyújt mezőgazdasági
szolgáltatást. A talajmunkáktól a betakarításig mindent elvégeznek, s fel is vásárolják a terményt.
A szántóföldi növénytermesztés a jól megszokott
összeállítású: őszi árpa, őszi búza, repce, kukorica és
napraforgó. Emellett 500-as holstein-fríz tejelő tehenészettel rendelkeznek. „Hobbiágazat, az idei évig a sertéstartást is ide soroltuk” – magyarázta a vezérigazgató. A
sertéstelep 1970 óta folyamatosan működik, s hosszú idő
után a tavalyi 366 forintos értékesítési húsár mellett minimális nyereséggel zártak. Ezen túlmenően a cég kezdettől
foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászattal. Mintegy
30 hektáron termesztenek fehér-, s kisebb mennyiségben kékszőlőt. Boraikat egyre szélesebb körben ismerik és
elismerik.
Közel 130 alkalmazottal látják el a feladatokat, a cég száz százalékban magyar tulajdonosok – az itt dolgozók, illetve nyugdíjasok – kezében van. Ezekkel az adottságokkal igyekeznek a mai
szabályzók mellett versenyképesek maradni.
„Akik a szakmában régebben ismernek, tudják, nem tágítunk a
CLAAS kombájnoktól.” Ezen keresztül lépett be az életükbe az AXIÁL.
Ráadásul – árulta el a cég első embere – új modelljeiről rendszeresen
Belvárdgyulán készíti bemutató filmjeit a CLAAS.
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Gépbeszerzéskor nem mennek az elvárt minőség alá. Wilhelm József véleménye szerint a
magyar mezőgazdaságnak – és a pályázati
rendszernek – egyik legnagyobb baja, hogy csak
kombájnban és traktorban gondolkodik. Ám ha
az erőgép mögött nincs hasonlóan profi munkaeszköz, akkor önmagában mit sem ér. Csak
félmegoldás.

A saját és a bérmunkában művelt területek
25 kilométeres átmérőjű körben helyezkednek el. Megesik, hogy ekkora távolságból
kell szalmabálát szállítani a marhatelepre.
Ráadásul dombos a vidék, nem lehet
teljesen megrakni a magas építésű HW-t,
mert nagy lesz a szóródási veszteség. Sík
vidéken ez nem jelentős probléma, de a
meredek dombokon akár fel is borulhat.
Míg a HW 80-as – amelyből kettőt húzott
a traktor – nyolc bálával közlekedett, az
Oehler vízszintes járatban harmincat felvesz, de nehezebb terepviszonyok között is
vígan elmegy hússzal. Ráadásul biztonságosabb. A HW-re hevederekkel kell rögzíteni
a bálát, ám rossz úton hamar leugrik a
helyéről.
A Krassort rendszerű Oehler DDK 240B
bálaszállító robusztus felépítésű, nagy
rakfelületű kocsi, és kifejezetten kör- vagy
kockabálák – széna, szenázs és szalma –
szállítására alkalmas. Két végén kihúzható
bálatartók növelik a rakodási
kapacitást.

Az első Oehler bálaszállítót 2018-ban
vették, amikor meglátták a hidraulikával
működtethető kétoldali rögzítőt. Ez biztonságossá teszi a szállítást, kevésbé kell
figyelnie a traktorosnak. A Krassort rakományrögzítő helyre rendezi a bálát, s nem
kell hevederrel lekötni, amivel ugyancsak
sok idő takarítható meg, ráadásul biztonságosabb is. Nagyfokú a stabilitás, könnyű
a be- és kirakodás. „Kiemelkedő az Oehler
bálaszállítók teljesítménye, hatékonysága”
– nyugtázta a szakember.
A sikereken felbuzdulva idén újabb kettő
beszerzését tervezik. Az első Oehler gabonaszállító pótkocsikat – ATK pályázattal
– 2005-ben vásárolták. A két kisebb, 18
tonnás ZDK 180-as, és a 22-24 tonnával
is terhelhető négy nagyobb DDK 240-es
robusztusak, bírják az igénybevételt, kiválóan megállják a helyüket. „Rendszeresen
mozgatni kell a terményt a 35 ezer tonnás
belvárgyulai tárolóból Nagyharsányba,
Beremendre, vagy a mohácsi kikötőbe” –
mosolyog Wilhelm József. „Ha megindulnak
a konvojok, senki ne akarjon az 57-es úton
közlekedni, mert képtelenség előzni.”
„Csak az a gép nem hibásodik meg, amelyikkel nem dolgoznak” – fogalmazta meg
véleményét a vezérigazgató. Éppen ezért
fontos szempont, hogy mennyi időn belül
érkeznek a szervizesek. A Zrt. gazdálkodásában nem lehetnek üresjáratok, ha
szezonban megáll egy célgép, óriásiak
lehetnek a veszteségek. Tapasztalataik
szerint mindig számíthattak az AXIÁL-ra,
amely évek óta felelős partnernek bizonyult. Gépjavításra átalánydíjas
szerződést kötöttek.
Ennek

legnagyobb előnye, hogy bármilyen
meghibásodás esetén előre veszik őket a
sorban. Nem engedhetik meg maguknak,
hogy szezonban álljon a gép, szükség van a
biztonságra. Több, mint két évtizede, hogy
Pécsett megnyílt az AXIÁL telephelye, közel
vannak egymáshoz, az axiálos kollégákkal
szinte baráti a kapcsolat. „Ha kritizálunk is,
az mindig építő” – hunyorít a szakember,
hozzátéve, az AXIÁL elkényelmesítette
a vevőket, mert mindent a kezükbe ad,
házhoz jön az alkatrész. A partnerek kiszolgálása nagyon fontos, s ebben ma a bajai
központú cég a legjobb.
A túlgépesítés kérdése relatív. Nyugaton
az egy hektárra eső lóerőszám még
mindig másfélszerese a hazai, jól szervezett nagyüzemekének. Belvárdgyulán
megfelelő a gépesítettség”, de volna még
néhány eszköz a kívánságlistán. Erőgép- és
munkaeszköz-parkjuk korszerű, a precíziós
gazdálkodással is elsők között indultak,
6-7 éve, földjeik 80 százalékát így művelik.
Munkájukat persze nem könnyítik meg a
dombos, erdővel szabdalt, vadkárral sújtott
területek.
Belvárdgyulán nem tipizálnak, hanem a
feladathoz választják ki a legjobb eszközt.
Még ha márkahűek is, mindig mérlegre
teszik az ár-érték arányt. Amit pedig
megvásárolnak, az a világ élvonalába
tartozik. A környékbeli gazdák odafigyelnek a Belvárdgyulán folyó munkára,
szakmán belül kivívták az
elismerést.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró

Fotó: Sóki Tamás

Mindig a sor végére marad a szállítás,
pedig itt is a legfőbb szempont a költséghatékonyság, a műszaki megbízhatóság.
Amit egy ember végre tud hajtani, azt nem
kettővel végeztetik el, fontos a takarékos
gazdálkodás a munkaerővel. Mindig vallották, hogy a teherautós szállítás előnyeit
50 kilométeren belül – a termőhely és a
tárolók között – nem lehet kihasználni. Egy
mai, modern teherautó-szerelvény biztosítási díja és a súlyadója olyan nagy, hogy
évi 20-30 ezer kilométeren nem kigazdálkodható. Drágább, mint egy erőgép a
megfelelő pótkocsival, amely el tudja látni
ugyanezt a feladatot. A szükséges sebességet a traktor is eléri, ráadásul egy nagy
Oehler pótkocsira többet lehet rakodni,
mint két HW 80-asra.
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FORGATÁS
A Cruiser XL a sekély talajművelés specialistája a HORSCH kínálatában. 15 centiméteres maximális munkamélységével kitűnően
alkalmas nyáron, aratás után, tarlóhántásra és szalmaterítésre;
ősszel és tavasszal magágy-készítésre; valamint könnyűkultivátorként mechanikus gyomirtásra, és tavasszal a talajfelszín levegőztetésére, lazítására és egyengetésére.

forgatás nélküli talajművelés hazánkban is egyre elterjedtebb,
a szántás ezzel párhuzamosan veszít
jelentőségéből. Tavaly például olyan
száraz volt az ősz, hogy nem lehetett
szántani – összetört volna minden, az
eke sok helyen bele sem ment a talajba.
Ráadásul a forgatás nélküli talajműveléssel kevesebb a menetszám, kisebb az
energiafelhasználás, ezáltal a költség
is, kevesebb az elpárolgás és a taposás, valamint egyenletesebb, a további
elmunkálás szempontjából kedvezőbb a
kapott talajfelszín.

dolgozni a gyomirtó-hatás miatt. A keskeny kapák a gyomokat a teljes keresztmetszetben kihúzzák a felszínre, ahol
elszáradnak. Az AKG-pályázók természetesen nagyon kedvelik a forgatás nélküli
talajművelést, nem csoda, hogy közülük
sokan választottak Cruisert.
Őszi és tavaszi magágy-készítésre is
alkalmas a Cruiser. Mulcsos technológia
esetén meghagyja a növényi maradványokat a föld felszínén, s azok megvédik a
földet az eróziótól és a víz elpárolgásától.

Az előfeszített standard kultivátor-kapa
viszont bonyolult, drága és nagyon nehéz.
Tarlóhántáshoz erős kapák kellenek,
amelyek optimálisan eloszlatják a növényi
maradványokat, s jól bekevernek. Tavaszi
magágy-készítéskor pedig precíz egyengetésre van szükség, ugyanakkor nagyfokú
stabilitással kell elmunkálni a téli barázdákat. A HORSCH rugóskapái optimálisan
kombinálják a biztos mélységtartást és az
akadályok elkerülését, megoldják a fenti
problémákat. Kioldóerejük 150 kilogramm;
ennyivel tartja a földben a kapát a gép.

Rugóskapa – mozgékonyság és erő

A CRUISER A FORGATÁS
NÉLKÜLI, SEKÉLY ÉS KÖZÉPMÉLY TALAJMŰVELÉS
ESZKÖZE, 5-TŐL MAXIMUM 15 CENTIMÉTER
MÉLYSÉGIG LEHET VELE
DOLGOZNI.

Jellemzően aratás után, tarlóhántáshoz
használják. Amikor ősszel, például egy
Tigerrel eldolgozott kukoricaföld tavaszra visszakeményedik, s becserepesedik
a talajtető, Cruiserrel remekül fel lehet
szedni. A Cruiserbe nem kell simító,
mivel a vontatott gépek hat sor kapája
annyi földet visz magával, hogy nincs
szükség plusz eszközre.
A biogazdaságokban is kedvelt eszköz,
hiszen ott nagyon sokszor sekélyen kell
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Általában a rugóskapás kultivátorok
hátránya, hogy a kapák viszonylag
törés-érzékenyek, és függőlegesen kicsi
a kiemelkedési magasságuk. Ráadásul
általában nincsenek előfeszítve, így már a
legkisebb talajellenállástól is bemozognak.
A kiemelkedési magasság növekedésével
pedig a kioldóerő is nagy ütemben nő.

A Cruiser rugós kapáinak új technológiája nagyobb áteresztést tesz lehetővé.
A kapák geometriájának köszönhetően
egyszerűen rugóznak felfelé, nagy rugóút
nélkül. Ez kíméli az anyagot és növeli
annak az élettartamát. A kapák 150
kilogrammos kioldóereje biztonságosan
tartja a munkamélységet még nehéz
körülmények között is.

Varga Zsolt
Gyorsan cserélhető csapágy a tengelycsonk végén: gyors, egyszerű,
költséghatékony megoldás.

területi képviselő

a felszín. A szögben döntött, duplasoros
henger munkája viszont olyan, mintha sodrófával tésztát gyúrnánk: az első hengersor
a második elé tolja a földet, így alakul ki a
szép, egyenes felszín.
Ezzel és a húsz centiméteres rugóúttal a
legnehezebb körülmények között is biztonsággal tartja a beállított munkamélységet,
egészen 15 centiméterig. Az új építésű rugós
kapákkal a Cruiser XL keretmagassága
600-ról 700 milliméterre nőtt, így nagy
mennyiségű növényi maradvány sem tömi el.
A HORSCH új geometriájú rugóskapái egyszerűen, felfelé mozdulnak ki, sok rugómozgatás nélkül. A kapák munka közben rezegnek, megakadályozva az eketalp (tárcsatalp)
kialakulását. A legjobb eredmény érdekében
mindenféle alkalmazáshoz kínál kapavariációkat a HORSCH – a magágy-készítés öt
centiméteres kapacsúcsától a tarlóhántási
teljes felületet átvágó keményfémes szárnyaskapáig.

A lezárásról a RollPack-tól a SteelFlexig
ötféle henger gondoskodik, közülük három
dupla. Leginkább a SteelFlexet ajánljuk:
az első sorban SteelDisc (SD), a másodikban laprugós RollFlex hengerrel. Nagyon
egyenetlen talajfelszín intenzív visszatömörítéséhez a Ringﬂex dupla laprugós hengert
ajánljuk. Első hengersorának nagy a súlya,
ami mélytömörítő hatású és éles, háromszög alakú a proﬁlja. A hátsó, laprugós
henger rugója sima rugóacél körbe. Ez szélesebb, 80 milliméteres, egyenletessé teszi a
talajfelszínt.
Az U-proﬁlos hengerhez is lehet dupla
Rollpack hengert rendelni. Ez egyszerű
henger, nincs sárkaparója. A föld belemegy

Balra: dupla RingFlex
tömörítő, melyet
laza talajokra
ajánljuk
Jobbra: SteelFlex
henger a kötöttebb,
rögösebb talajokra,
ahol fontos a rögtörés és a visszatömörítés

A Cruiser rugós kapáinak elosztása hatgerendelyes, az utolsó sor kapa és a henger
között egyengető tárcsasorral.
A Cruiser hengertípusai is sokfélék. Egysoros
hengerrel ritkábban, inkább duplasorossal
értékesítjük. Ugyanis az egysoros henger
12 km/órás sebességgel húzva, elkezd pattogni a föld tetején, és nem lesz egyenletes

Aki Tigerrel vagy
Terranóval, forgatás nélkül dolgozik, tavasszal
nem tudja, mivel nyúljon
a télen letömörödött
talajhoz. Ha esett a hó,
vagy 100 milliméter
eső, mint idén is, akkor
tárcsával nem lehet
rámenni a földre, mert
mélyen felszedi, és
nem dolgozza át teljes
keresztmetszetében
a talajt. Egy Cruiser
viszont ilyenkor is teljes
keresztmetszetében
át tudja dolgozni a
kukoricához beállított
5-7-8, vagy akár tíz
centit is. A Cruiser után
nem marad gyom, és
vissza is lehet tömöríteni, ráadásul egyenletes
talajfelszínt hagy maga
után. Ha tarlón húzzák,
akkor a szármaradvány
belekeveredik a felső
15 centis talajrétegbe,
de a felszínen is marad
szármaradvány, s így
csekély az elpárolgás.

az U-proﬁlba, s ehhez megint föld tapad, és
egy idő után ledobja saját magáról. Annyi
föld marad benne, amennyi az U-proﬁl
mélysége.
A Cruiser függesztett és vontatott kivitelben kapható. A függesztett öt és hatméteres változatban, míg a vontatott öttől
12 méterig, négyféle méretben kapható.

VAS MAGDOLNA

marketingkommunikációs menedzser
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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 660

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

AZONOSÍTÓ: 028903262
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 3042
TELJESÍTMÉNY: 398 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 38.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 40.900.000 FT

(BRUTTÓ): 48.895.000 FT

(BRUTTÓ): 51.943.000 FT

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
TUCANO 440

AZONOSÍTÓ: 863518126
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 5476
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 017803915
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2251
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

ÁR (NETTÓ): 36.500.000 FT

(BRUTTÓ): 12.585.700 FT

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

CLAAS
LEXION 550

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 315 LE

ÁR (NETTÓ): 35.500.000 FT

(BRUTTÓ): 46.355.000 FT

(BRUTTÓ): 45.085.000 FT

AZONOSÍTÓ: 009503472
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 6180
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, RTBISO CX100, 3D, SZ,
KL, KAB
(BRUTTÓ): 21.463.000 FT
ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

CLAAS
LEXION 670

CLAAS
LEXION 450

AZONOSÍTÓ: 041403354
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 795
TELJESÍTMÉNY: 435 LE
ELHELYEZÉS: ELADÓ
FELSZ: SZK, CAC, DCS, QM, TT, 4WD, 3D, SZ, KL, KAB,
LP, GAV9.3, LEV
(BRUTTÓ): 100.330.000 FT
ÁR (NETTÓ): 79.000.000 FT

AZONOSÍTÓ: 864818355
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 7105
TELJESÍTMÉNY: 285 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: GAV6.6, CAC, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

(BRUTTÓ): 12.585.700 FT

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 540

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

AZONOSÍTÓ: 8642180
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 3843
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 31.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

(BRUTTÓ): 40.005.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 781716127
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 3572
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 781816304
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2127
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 27.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 31.900.000 FT

(BRUTTÓ): 34.925.000 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: 86361822
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5322
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 25.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 32.385.000 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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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.

NEW HOLLAND
T595

DEUTZ FAHR
AGROTRON 6160

AZONOSÍTÓ: 048701980
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 911
TELJESÍTMÉNY: 95 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, KL, KAB, HILO

AZONOSÍTÓ: 031401262
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 669
TELJESÍTMÉNY: 160 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RK, LF1+2, FH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 12.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

(BRUTTÓ): 15.557.500 FT

CLAAS
AXION 820

CLAAS
AXION 830

AZONOSÍTÓ: 052101760
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 7749
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, FTLT, AH, AV, PS, KL,
KAB, GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 15.557.500 FT
ÁR (NETTÓ): 12.250.000 FT

FENDT
936 VARIO POWER
AZONOSÍTÓ: 778716420
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 7205
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, EH, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

AZONOSÍTÓ: 004214294
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2241
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 22.900.000 FT

(BRUTTÓ): 29.083.000 FT

MASSEY FERGUSON
8650 DYNA VT
AZONOSÍTÓ: 021601963
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 10751
TELJESÍTMÉNY: 270 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, IKH, AH, AV, KL, KAB, FM,
GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 14.922.500 FT
ÁR (NETTÓ): 11.750.000 FT

CLAAS
AXION 850

LANDINI
POWERMASTER 210

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

AZONOSÍTÓ: 044501444
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 7525
TELJESÍTMÉNY: 210 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 8.750.000 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

CLAAS
AXION 850

FENDT
724 VARIO SCR

AZONOSÍTÓ: 040601203
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 6110
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

(BRUTTÓ): 11.112.500 FT

(BRUTTÓ): 21.463.000 FT

AZONOSÍTÓ: 045401487
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 6178
TELJESÍTMÉNY: 240 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, VARIO, AH, AV, KL, KAB,
GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 32.702.500 FT
ÁR (NETTÓ): 25.750.000 FT

JOHN DEERE
6930 STD

CLAAS
AXION 850

AZONOSÍTÓ: 052601774
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 11237
TELJESÍTMÉNY: 175 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, RH, FPS, IKH, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 006716350
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 4130
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 9.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): 22.500.000 FT

(BRUTTÓ): 11.747.500 FT

FENDT
936 VARIO

(BRUTTÓ): 28.575.000 FT

CHALLENGER
MT 765B

AZONOSÍTÓ: 017001723
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 6636
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 039101399
ÜZEMÓRA: 9651
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: AH, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 26.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 16.250.000 FT

(BRUTTÓ): 34.163.000 FT

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 320 LE

(BRUTTÓ): 20.637.500 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.

AMAZONE
UG 3000 SPECIAL

CLAAS
VARIANT 360

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

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY:  LE

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

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.700.000 FT

VADERSTAD
CARRIER 650
AZONOSÍTÓ: 02120228
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MSZ6.44

CLAAS
DISCO 2700

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 190 LE

ÁR (NETTÓ): 5.600.000 FT

(BRUTTÓ): 7.112.000 FT

HORSCH
PRONTO 8 DC
AZONOSÍTÓ: 879918313
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: MON, TCS, MSZ8.0
ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 7.239.000 FT

ÉVJÁRAT: 2002
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 026302959
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MSZ2.7, TLT
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

BERTHOUD
TENOR 3500/30 DPTRONIC
AZONOSÍTÓ: 761916352
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MON, TLT, T3500, MSZ30

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 4.900.000 FT

(BRUTTÓ): 6.223.000 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
VARIANT 380

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

AZONOSÍTÓ: 682215661
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: ZSK, HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.91.7

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): 5.500.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 6.985.000 FT

CLAAS
QUADRANT 3300 RC

CLAAS
ROLLANT 620 RF

AZONOSÍTÓ: 051002999
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RF2.35, RC, ZSK, MON, TLT, BM1.2X0.9

AZONOSÍTÓ: 030702192
ÉVJÁRAT: 2018
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X1.2

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): 8.250.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

LEMKEN
7

(BRUTTÓ): 10.477.500 FT

KRONE
SWADRO 800

AZONOSÍTÓ: 85401776
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: EBF, V6+1

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY:  LE

AZONOSÍTÓ: 055902266
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: TLT, MSZ6.807.60

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 4.600.000 FT

(BRUTTÓ): 5.842.000 FT

ÁR (NETTÓ): 1.750.000 FT

(BRUTTÓ): 2.222.500 FT

HORSCH
MAESTRO 8 CC
AZONOSÍTÓ: 723916124
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 8S, MON
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HORSCH
TIGER 5 AS
AZONOSÍTÓ: 885418470
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ5.0
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

(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.

YALE
MS 15 X

MANITOU
MLT 735 120 LSU E

AZONOSÍTÓ: 034104688
ÜZEMÓRA: 261
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY:  LE

AZONOSÍTÓ: 037305271
ÜZEMÓRA: 3874
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 1.900.000 FT

(BRUTTÓ): 2.413.000 FT

ÁR (NETTÓ): 6.750.000 FT

CATERPILLAR
320
AZONOSÍTÓ: 056404477
ÜZEMÓRA: 1504
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LSZ600, MK1.0, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2018
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 120 LE

(BRUTTÓ): 8.572.500 FT

MANITOU
MLT 735 T LSU E
AZONOSÍTÓ: 004911800
ÜZEMÓRA: 4500
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, KL, KAB

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

ÁR (NETTÓ): 12.900.000 FT

(BRUTTÓ): 16.383.000 FT

HYSTER
H4.50 X

MANITOU
MH204

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

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

ÁR (NETTÓ): 3.800.000 FT

ÁR (NETTÓ): 8.900.000 FT

(BRUTTÓ): 4.826.000 FT

(BRUTTÓ): 11.303.000 FT

MITSHUBISHI
FD 20

HYUNDAI
R 290 LC9

AZONOSÍTÓ: 03560460
ÉVJÁRAT: 1996
ÜZEMÓRA: 14496
TELJESÍTMÉNY: 40 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: D, OM, VH1200, ET2.0, EM3.3,

AZONOSÍTÓ: 829417216
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 14596
TELJESÍTMÉNY: 197 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: LSZ600, KL, KAB, FK1.0

ÁR (NETTÓ): 1.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 9.500.000 FT

(BRUTTÓ): 1.905.000 FT

CLAAS
SCORPION 7045

(BRUTTÓ): 12.065.000 FT

CLAAS
TARGO K50

AZONOSÍTÓ: 034705858
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 5386
TELJESÍTMÉNY: 140 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: EM7.0, RV, TEK2.5, ET4.5, KL, KAB

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

ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 99 LE

ÁR (NETTÓ): 14.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.250.000 FT

(BRUTTÓ): 6.667.500 FT

(BRUTTÓ): 18.923.000 FT

MANITOU
MLT 735 120 LSU

MANITOU
MLT 735 120 LSU

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

AZONOSÍTÓ: 046505258
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 2914
TELJESÍTMÉNY: 123 LE
ELHELYEZÉS: 
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 9.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 11.430.000 FT

WEIDEMANN
T4512
AZONOSÍTÓ: 04750534
ÜZEMÓRA: 7407
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: EM3.0, TRV, ET1.0
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 42 LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MANITOU
MLT 840 145 PS
AZONOSÍTÓ: 05440546
ÜZEMÓRA: 5293
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET4.0, EM8.0, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2016
TELJESÍTMÉNY:  LE

(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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„V”

FRAMEST
FRADISC

TÁRCSA RÁSZERELT HENGERREL

Az őszi vetésű növények talaj-előkészítésekor érdemes együtt gondolni a felszínközeli és a mélyítő művelésre.
Komoly feladatnak ígérkezik ez, ha szélsőségesen száraz, keréknyomokkal szabdalt, vagy nagy mennyiségű
szármaradvánnyal fedett a talaj. Ekkor jutnak igazán szerephez a klasszikus nehéz tárcsák, mint amilyen a
Framest FRADISC „V” tárcsás boronája.

VEGYÉK FONTOLÓRA
A FRADISC TÁRCSÁK
ALÁBBI ELŐNYEIT:

•
•
•
Minden egyes alkalommal javasoljuk
a tárcsák után lezáróhenger alkalmazását, azonban ez vontatmányként a
traktorral együtt 20-22 méter is lehet.
Ezzel nehézkes a közúti közlekedés, de
még földúton is nehéz boldogulni. Nem
beszélve arról, hogy egy 2 hektáros táblán alig lehet megfordulni. Ennek okán
fogott bele a Framest a kuriózumnak
számító V tárcsára szerelhető nehéz
tömörítőhenger felszerelhetőségének
megtervezésére és megvalósítására.
Ilyen módon a szakszerűen végzett felszín közeli művelés már egy kezelhető
méretű eszközzel történhet.
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•
•
•
•

egy tárcsalapra eső kellően nagy
(130 kg) tömeg, ami száraz talajban is jól behúz,
jól kiválasztott tárcsalap-átmérő
(710 mm), kiváló aprítás és
keverés,
könnyen- és pontosan beállítható
tárcsaszög és hosszanti vízszint, a
kívánt munkaminőséghez,
keresztben rögzített tárcsaszárnyak, a teljes munkaszélességben
azonos mélységű művelés,
elsődleges és másodlagos művelésre egyaránt alkalmazható,
hengerrel kapcsolva beéredésre,
további művelésre alkalmas állapotot tud létrehozni,
jó minőségű alapanyagokból
épült gép, kisebb szervizköltség,
kevesebb állásidő és hosszabb
élettartam.

Levélosztásukkal, könnyű beállíthatóságukkal és hosszú élettartamukkal mindig az adott körülményhez
igazodva a lehető legjobb munkát
végezheti a gép. Csökkenti a porosodást és tárcsatalp kialakulását,
valamint az eróziót. Masszív felépítés,
kiváló anyagminőség minimalizálja az
állásidőt és a javítási költséget.
Framest FRADISC tárcsák vontatott
munkagépek. A kettős gerendájú
térváz alatt, a gép közepén van a
kiemelő-szállító szerkezet.

LEGFŐBB JELLEMZŐI:

•
•

Jó talajbehúzó képesség, nagyon
száraz, kötött talajokban is. Könynyen és pontosan beállíthatók, jól
igazodnak a helyi igényekhez.
A gömbsüveg-tárcsalapok bekeverő, aprító, behúzó és penetrációs
hatása az optimálisabbnál kisebb
munkasebességgel is megfelelő.

•
•

Egyszerű mélységhatárolás, nagy szögállásnál sekély munkamélység mellett is
maximális a keverés.
Másodlagos (mélyítő) műveléskor
kihasználható az egy tárcsalapra eső
nagy fajlagos tömeg: akár 170-200
milliméter is lehet a mélység, a teljes
munkaszélességében.

ALAPFELSZERELTSÉG:

•

•
•

Vonószembe csatlakozó, hidraulikusan
állítható magasságú vonórúd, amely
egyben a hosszirányú vízszint beállítására is szolgál. A vonórúd nem a középvázat, hanem az első tárcsasort húzza.
Emiatt bizonyos fokú tárcsaszög-állítást
követően a gép a vontató erőgép után
kormányozódik.
200x200x10 milliméteres, melegen
hengerelt zártszelvényből készült váz, a
tárcsasorok tartókonzoljaival, illetve a
hátsó vonószerkezet függesztékével.
Két helyen csapágyazott tárcsasorok,
6x710 milliméteres lapokkal.

•
•
•
•
•
•
•

A tárcsatengely 45 milliméteres húzott
köracél, 12.9-es erősségnek felel meg.
Csapágyazása robusztus öntvényházban, menesztő hüvelyen, egymással
szembefordított kúpgörgős csapágyak.
A csapágyak futása fedélhézagolással
állítható.
Porvédelem: 2x2 darab kifelé fordított
szimmering.
A mellső tárcsasorok szöge hidraulikusan, a hátsóé orsóval állítható.
A gépet hidraulika emeli ki a szállító
kerekekre.
Közúti fényjelző berendezések

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ:

•
•

a két henger egymáshoz viszonyított
mélységi pozíciója. Például sáros, sármaradványos talajon célszerű az első sort
kissé sekélyebben járatni. A gyűrűk átmérője 560 milliméter, osztásuk egy hengeren
220 milliméter. A szerelt hengerek tömege
vázzal együtt 204 kg/méter.
Bármely tárcsához javasoljuk a különböző,
vontatott, vagy rászerelt öntvényhengerek
használatát, mert megőrzik a nedvességet,
jó talaj-szármaradvány kontakt gyorsítja a
lebomlást, félkész magágy teszi hatásossá a gyomprovokációt, és egységesen
tömörített talaj növeli a következő művelet
hatékonyságát.

Hátsó vonószerkezet, két pár kihelyezett
hidraulikakörrel.
„U” proﬁlú tandem tömörítő henger.

Az „U” proﬁlú hengerek két sorban, egymásba fűzve futnak, tisztítva a gyűrűközöket. A ﬁnomhangoláshoz változtatható

BERTA JÁNOS
termékmenedzser
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Orbán István nemrég cserélte le nyolcéves, kilencezer
üzemórás Landini Powermaster 210-es traktorját új
generációs utódtípusúra, egy 7-230-asra. Hűségesen
kitart a márka mellett, és ezt hűséges szolgálattal
viszonozzák erőgépei. Miközben igyekeztem megfejteni
titkát, ki is próbáltam az újdonságot.

Ennek a riportnak, illetve géptesztnek két
előzménye is van. Az egyik, hogy az AXIÁL
megbízásából 2011-ben már jártam Orbán
Istvánnál, épp az idén lecserélt Landini
kapcsán (AXIÁL Híradó 2011-03). A másik,
hogy az olasz márka 130 éves jubileumára
rendezett 130 órás világrekord-tartamteszten, a Landini 7-est nehéz tereppályán
hajtó szakújságírók egyikeként én is részt
vettem, tehát közös siker kapcsol össze a
géppel. Ennek megfelelően fokozott érdeklődéssel utaztam Somogy megyébe, egy
újabb találkozásra.

Miért Landini? – teszem fel
rögtön az alapkérdést. „Mert
verhetetlen az ár/érték-aránya,
elvégzi ugyanúgy és épp oly
jól, amit kell, de sokkal kevesebbe kerül a presztízsmárkáknál”, szögezi le István.
Majd elmondja, hogy 180 tagra szabdalt
1500 hektárjuk ötven kilométer átmérőjű
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körben van szétszórva, némelyik tábla nincs
messze a Balatontól vagy Pécstől. Nagyon
sok, és ennek megfelelően sokba kerül a
vonulás. Ezt egyébként úgy enyhítik, hogy
igyekeznek azonos terményt vetni egymáshoz közeli földeken, és munka közben
ott kinn éjszakáznak a gépek, valaki vigyáz
rájuk és a drága inputanyagokra. A szokásos szántóföldi növényekkel foglalkoznak, a
gazdálkodás minden részletében maximális
hatékonyságra törekedve.
Eddig csak jó tapasztalatokat szereztek
az olasz márka kék traktorjaival. Jelenleg
négy darab van az állományukban, a
Landpower 135 már tízezer üzemóránál jár, csak kuplungszerkezetet kellett
benne cserélni, pedig „boldog-boldogtalan
vezeti, nincs kijelölt kezelője”. A keskeny
kerekű 7-175-ösre a permetezést bízzák, a
Powerfarm 100 pedig a kiszolgáló feladatokat kapja, kaszál, rendet terít, lót-fut.
Egyébként valamennyi gépükre kötöttek
átalánydíjas karbantartási szerződést.
Nehéz talajmunkákra való vezérgépeik
nincsenek. Hát akkor hogyan oldják meg?

„Bérlünk a MANAX-tól, mert kiszámítottam, hogy anyagilag is jobban járunk, és
nincs gondom: háromezer óra után hoznak
másikat.” A 7-es Landinit eddig is csak
meghatározott feladatkörre használták, és
ugyanígy az újat is. Ez vet az egész területen tavasszal és ősszel, végzi az ápolási
munkákat, és nyáron bálázásra fogják be
(egy szezonban hatezer bálát állítanak elő).
Mindehhez tökéletesen megfelel a
Landini 7-230 teljesítménye, és valamenynyi jellemzője.
A Powermaster probléma nélkül húzott le
nyolc év alatt 9000 üzemórát, ami nagyon
derék. Ha ilyen jó volt, miért vált meg
tőle? „Nálunk sokszor megy 24 órában a
munka, úgy, hogy ketten váltják egymást
a fülkében. Abszolút megbízhatóságra van
szükségünk, és a gép elérte a kort, amikor
már jöhetnek kisebb gondok. Ezt meg
akartam előzni, az AXIÁL beszámította a
régit, és vettem egy legújabb verziójút,
amely jobb is néhány tekintetben”, tudom
meg az ésszerűen hangzó indokot. Ami
pedig a specifikációt illeti, a legerősebb,
225 lóerős motorral rendelték meg, ez itt

Fotó: György-Tóth Gabriella
mindenre elegendő, miként a 30 sebességfokozat is (kúszófokozatra semmi szükség), és kérték a független rugózású első
futóművet, amelyet már a régi masinán
is megszerettek a kényelméért – de lehet,
hogy gépkíméletével hozzájárult a masina
tartós megbízhatóságához is. Tetszik, hogy
az újnak már van saját, Landini márkájú
monitora, amelyen minden fontos adat
jól látszik, az aktuális sebességfokozattól
az olajhőfokig. Igaz, ott a hagyományos
három pedál, de a vezérlés teljesen elektromos és automatikus, például a STOP
& Action jóvoltából csak egy kis kart kell
meglökni az irányváltáshoz. A padlón egy
kis gomba a motorféké – „olyan erősen
lassít, hogy ha megnyomod, kapaszkodhatsz a kormányba!”, mosolyog István. Az
a kormánykerék pedig Trimble emblémájú,
mert a precíziós gazdálkodáshoz szükséges automatikus rendszert áthozták a
Powermasterből.
Látogatásomig 579 üzemórát teljesített
a márciusban érkezett 7-230, bérmunkákkal együtt 1400 hektáron elvetve a
napraforgót, kukoricát. 25 kilométert

autóztunk ki hozzá a távoli határba, ahol
napraforgót kultivátorozott éppen, kiszórva a
műtrágyát is. Kezelője, Csaba másfél napra
saccolja a 120 hektáros tábla munkaidejét. Az ő felügyelete alatt próbálom ki a
gépet. Dolgom tulajdonképpen alig akad:
kormányozni csak a táblavégi fordulókban
kell, aztán rááll a Trimble a nyomvonalra.
A sebesség automatikusan szabályozott
7,5 km/óra, a motor elégedetten dörmög
1535-ös fordulatszámon, a független első
futóművel, a fülkerugózással és a szintén
rugózott vezetőüléssel úgy érzem, mintha
lebegnék a szántóföld fölött. Kellemes a
hőfok a kabinban, kézre esik a hűtőládában az üdítő ital. Tudom, így is nehéz fél
napot itt tölteni, de Csaba szerint óriási
könnyebbség az automatikus kormányzás:
nem kell egyfolytában az első kereket lesni
a növénysorok között.
Országos probléma, hogy nehéz jó
gépkezelőket találni. Orbán Istvánnak ez
nem probléma. Feleségével együtt olyan
szociális védőhálót vonnak 13 alkalmazottjuk köré, annyira segítenek mindennapi ügyes-bajos dolgaikban, és olyan

közösséget építenek, hogy még senki
sem hagyta ott őket, mindenki inkább ide
szeretne kerülni. A kölcsönös hűség tehát
nemcsak a traktorokkal és egyéb gépekkel
érvényesül, hanem a gazdaság legfőbb
kincsével, az emberekkel is. Megoldottnak
tűnik a generációváltás, hiszen Orbánék
három diákkorú lánya kiveszi részét a gazdaságban adódó munkákból, és lehet, hogy
vonzalmuk az agrárium iránt kihat majdani
pályaválasztásukra.
Orbán István sikerének titkát abban látom,
hogy egyszerre vezérli hidegen számító
racionalitás – ezért választja a Landinit –
és szerető szíve, amelybe családján kívül
biztos helye van munkatársainak – ezért
bízhat meg feltétlenül a kollégáiban.

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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TUDJA, MELYIK
MANITOU
RAKODÓGÉP
PASSZOL A
GAZDASÁGÁBA?
Dilemma a Manitou MLT 737 és MLT 741 körül
A mezőgazdasági teleszkópos rakodógépek választéka gyökeresen átalakult, sőt jelentősen nőtt az elmúlt egy-két évtizedben. Ma már nem egyszerű
kiválasztani egy adott gazdálkodásnak a legmegfelelőbbet.
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Igazodva az igények változásaihoz, a teleszkópos rakodógépeiről ismert Manitou is fejleszti termékeit és bővíti típuskínálatát.
2013-ban kezdte el fejleszteni, majd 2016-ban bemutatta a
NewAg mezőgazdasági rakodógép-családot, amely nemcsak
nevében tükrözi a megújulást: valóban új fejezetet nyit, színre
lépésével egyedülálló választékot kínál a Manitou.
Nem könnyű választani ennyi típus közül
A Manitou MLT mezőgazdasági szériájában jelenleg mintegy 12
típus húsz különböző variánsa létezik. Nem könnyű megtalálni a
rakodási feladatokhoz, és azok körülményeihez leginkább paszszolót. Most nem is a teljes palettát szeretnénk átfogóan kielemezni, inkább az egyik leggyakoribb dilemmában nyújtunk egy kis
segítséget.
Aki már legalább azzal tisztában van, hogy hétméteres emelési
magasságú teleszkópos rakodógép felelne meg, még mindig a
Manitou négy típusa közül választhat. Közülük többnyire az
MLT 737 130 PS és az MLT 741 140 V+ marad fenn a rostán. Mindkettő emelési magassága hét méter, az előbbi 3,7, az utóbbi 4,1
tonna teherbírású. Egyre sűrűbben találkozunk a kérdéssel, hogy
melyik legyen a befutó?
Sokan a meglévő 3,5 tonnás gépet szeretnék egy kategóriával nagyobbra cserélni. Így gyakran esik az első választás az MLT 741-re,
főleg, ha másik gyártmányú 4,1 tonnásra is van ajánlat.

Munkaeszköz-méretben is ugyanakkora dukál szinte mindegyikhez, és a rakodási munkák túlnyomó többségénél sem jelent
többletet, hogy az egyik típus maximális teherbírása pár száz kilóval nagyobb. Ránézésre is látszik, hogy egy „ligában játszanak”.
Nem az a néhány száz kiló a lényeg
Korábbi mezőgazdasági rakodóinak döntő többségéhez, és az
új NewAg széria legnépszerűbb típusaihoz is manuális vagy
powershift váltóval kombinált hidrodinamikus hajtást preferált a
Manitou, mert ez felel meg legjobban a mezőgazdaságban megszokott nehéz terephez, mélyalmos trágyarakodásához.
Az MLT 737 130 PS – ahogy a típusjelölés is utal rá – Deutz
motor 130 lóerejét alakítja át hatfokozatú powershift váltóval
dinamikus mozgássá, szinte minden rakodási műveletben.
A 150 liter/perc teljesítményű, LSU rendszerű axiáldugattyús
hidraulikaszivattyú egyszerre három műveletet is lehetővé tesz.
A Manitou 12 mezőgazdasági típusának húsz variánsa közül az
MLT 737 130 PS messze a legnépszerűbb, csaknem a felét adja a
teljes eladott darabszámnak!
Alternatívaként az MLT 741 140 V+ fokozatmentes CVT („vario”)
váltóval kombinált hidrosztatikus hajtást kapott. Finoman és precízen manőverezhető, az erőt és a dinamikát 140 lóerős motor, és
170 liter/perces szivattyú biztosítja. A fokozatmentesség állandó
gyorsulást tesz lehetővé, és a teljes 0-40 km/óra sebességtartományban végig optimális a nyomaték.

Valóban egyel nagyobb kategória a 4,1 tonnás?
Nem mindig – más gyártmánynál, és a Manitounál sem. Ha csak
a maximális teherbírást nézzük, az valóban nagyobb, de ez az egy
tulajdonság önmagában még nem jelent felsőbb kategóriát. Ha a
traktorokat vesszük például, ott sem egyedül a motorteljesítmény
meghatározó. A rakodógépeknél sem egyedül a maximális teherbírás dönt – nagyobb kategóriához
nagyobb méret, nagyobb tömeg jár.
A legtöbb gépgyártó 3,7-4,1
tonna kapacitású rakodógépének
egyéb paraméterei is nagyon
hasonlók: 125-130 lóerős motor,
140-150 liter/perc teljesítményű
hidraulika-szivattyú, 7800-8000
kilogramm saját tömeg. Sőt, ha
a teherbírást nézzük hét méter
magasságnál, az MLT 737, a maga
2 700 kilogrammjával maga mögé
utasítja a legtöbb 4,1 tonnás gépet.

Összegezve a fentieket, az MLT 737 130 PS és az MLT 741 140
V+ típusokat úgy lehet leginkább jellemezni, hogy a hétméteres
Manitou rakodógépek közül az előbbi a powershift váltós, utóbbi
pedig a fokozatmentes CVT váltós verzió.
Ha eddig fejtörést okozott, hogy a két típus közül melyiket is válassza, akkor csak azt kell eldöntenie, hogy megér-e Önnek bizonyos felárat az MLT 741 140 V+ fokozott kényelme és finomabb
manőverezhetősége. Teljesítőképességben mindkettő egyformán
bajnok!

SÁFRÁNY MÁRIÓ
termékmendzser
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Változások a
targonca családokban
A francia gyártó mindig is híres volt arról, hogy a piaci igényeknek megfelelően alakítja kínálatát. A változások az MC jelölésű tereptargoncákat, illetve az MSI „nehéz ipari” emelőgép-családot érintik. A közép-európai forgalmazók oktatásának üllői telephelyünk adott otthont április
végén, ahol a kollégáink mellett lengyel, cseh és szlovák kereskedők is részt vettek.

MC – BŐVÜLŐ KÍNÁLAT
Az „MC”-k a gyártó kompakt tereptargoncái. Elsősorban murvás,
nem betonos/aszfaltozott talajra
fejlesztették ki őket. A 2017-es
frissítést követően az 1,8 tonna
teherbírású modell mellett már
elérhetők 2,5, illetve háromtonnásak is, két- vagy négykerék-hajtással. Meghatározó piacuk az
építőipar, és kis mértékben az
agrárium.

A racionális gyártás érdekében
mindegyik típusba ugyanazt a Kubota V2403-M motort építik be. A
nagyobb modellek összkerékhajtása kikapcsolható, a kezelő mérlegelheti, hogy az adott körülményeknek valamint a rakodási feladatnak
melyik hajtásmód megfelelőbb.
Kétkerék-hajtással 25 km/órás
sebesség érhető el, és kisebb a
fogyasztás, míg a 4x4-es jobban
vezethető és nagyobb vonóerejű.

A korábbi generációkhoz hasonlóan most is van két méter alatti
„buggy” változat, a magassága
mindösszesen 1990 mm.
Az emelési magasság megnövekedett, az úgynevezett „full visibility
duplex” oszlop hatméteres, a „full
visibility triplex” oszlop pedig hétméteres maximális emelésű.

MSI – ÁLLANDÓSÁG ÚJ
KÖNTÖSBEN
Az MSI jelentése „Manitou Semi-Industrial”
azaz félipari, jelenleg három modell érhető
el 2,5-3,0-3,5 tonna teherbírással. Ez a
család átmenet a terep- és az ipari targoncák között. Elsősorban ipari körülmények
közé ajánljuk, kiválóan alkalmasak faipari,
építőanyag-kereskedelmi, mezőgazdasági felhasználásra. Sikerességét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a mostani
modellek már az ötödik generációsak. Ezt is
V2403-M Kubota motor hajtja.

Az MSI-nek rendezettebb talajviszonyokra van szüksége.
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Még ha a motor azonos is, a szerkezeti
elemek eltérnek, például a kompakt méret
és a kis fordulási sugár érdekében.
A hidraulika teljesítménye nagyobb, mint az
MC-modelleké.

Az MSI család tagjai is elérhetők „buggy” kivitelben, tehát 1990 mm magassággal. Oszlopválasztékából hétméter a legnagyobb emelési magasságú.

1

MILYEN TÉNYEZŐKET
VEGYENEK FIGYELEMBE?
• talajtípus,
• legjellemzőbb rakodott
anyagféleség,
• teljesítményigény.

MIKOR ÉRDEMES AZ
MSI-T VÁLASZTANI?

2

• viszonylag rendezett
talajviszonyok.
• kis fordulókör szükséges.
• robusztus gép indokolt,
• hidrosztatikus váltó,
• nagy teljesítményű hidraulikarendszer, számos munkaeszköz
működtethető vele.

MIRE ÉRDEMES AZ
MC-T VÁLASZTANI?

3

MC 30

• laza, murvás talaj,
• padka, emelkedő miatt nagy
hasmagasság szükséges,
• kompakt kivitelű gép indokolt,
• szükség lehet az
összkerékhajtásra.

MSI 35
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AHOL
AZ MRT
SZÜLETIK…
A világ első forgóvázas-teleszkópos rakodógépét itt készítették 1993-ban, ez volt a Manitou MRT 1540. Maximális emelési
magassága 15 méter, a teherbírása négy tonna volt. Az elmúlt
évtizedekben, folyamatos fejlesztésekkel, jelentősen bővítette a kínálatát a Manitou, megőrizte piacvezető pozícióját
e szegmensben is. Jelenleg tíz különböző forgóvázas-teleszkópos típus rendelhető, szinte minden felhasználási területre
megtalálhatják a vevők a nekik megfelelőt.
A típusnevek MRT-tagja az angol Manitou Rotating Telehandler rövidítése (magyarul: Manitou Forgóvázas Teleszkópos

1

A gyár Emilia-Romagna régióban található,
Parma és Modena között. Érdemes tudni erről a
vidékről, hogy az olasz motorgyártás bölcsője,
olyan meghatározó márkákkal, mint a Bugatti,
a Lamborghini, a Ferrari és a Ducati.

gép). Az Easy széria 14 – 25 méteres emelési magasságú modelljeit elsősorban gépek bérbeadásával foglalkozó ügyfelek
vásárolják. A kezelőfelület egyszerű, gyorsan és egyszerűen el
lehet sajátítani a működtetést. A nagyobb emelési magasságú
Privilege típusoké is hasonló, ugyanakkor ezekhez számos
kényelmi felszerelés és opcionális kiegészítő választható.
A forgóvázas-teleszkópos gépek népszerűsége jelentősen
megnövekedett az építőiparban, mert sokkal kifizetődőbbek a
hagyományos, fix vázasoknál.

3

SOKOLDALÚ

IDŐTAKARÉKOS

BIZTONSÁGOS

Egy MRT három különböző
funkciót lát el:

Egy fix vázas gép gyakori
helyváltoztatással, manőverezéssel tudja egyik pontból
a másikba eljuttatni az anyagokat. A forgóvázas viszont
360 fokban körbefordul, így
lényegében nincs szükség
helyváltoztatásra.

Mivel egy MRT géppel nincs
szükség gyakori helyváltoztatásra, sokkal kisebb a balesetveszély. A Manitou forgóvázas gépekben hasonló
biztonsági rendszer működik,
mint az önjáró autódarukban,
illetve gyárilag programozott
adapter-felismerő rendszer
kalibrálja automatikusan a
terhelésérzékelő rendszert az
adott munkaeszközhöz.

1.
2.
3.

Teleszkópos rakodógép
Daru
Személyemelő

Lényegesen többféle munkát
végezhet el, mint egy fix vázas rakodógép.
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2

„Nagygépes” üzletkötő kollégáinknak a közelmúltban tanfolyamot szerveztünk a Manitou
olaszországi központjába Cavazzonába, ahol a
forgóvázas-teleszkópos és a nehézteleszkópos
gépek készülnek.

4
ÜZEMANYAGTAKARÉKOS
Kevesebb helyváltoztatással
lényegesen kevesebb üzemanyag fogy. Az MRT-k már
hibrid rendszerrel is választhatók. Akár száz százalékban
elektromos üzemben is tud
dolgozni a gép ez például
éjszakai munkavégzésnél is
előnyös lehet.

Maximális emelési magasság

Maximális teherbírás

14 m
16 m
18 m
21 m
21 m
25 m
25 m
24 m
30 m
32 m

4t
4t
4t
4,5 t
5t
4,5 t
5,5 t
7t
5t
5,5 t

Fotó: Manitou

Típus
MRT 1440 Easy
MRT 1640 Easy
MRT 1840 Easy
MRT 2145 Easy
MRT 2150 P+
MRT 2545 Easy
MRT 2550 P+
MRT 2470 P+
MRT 3050 P+
MRT 3255 P+

NÉHÁNY ÉRV AZ MRT
GÉPEK MELLETT:
5

6

7

PRECÍZ

EGYSZERŰ

EGYEDI

A kiegészítőként rendelhető távvezérlővel
a kezelő a kabinból kiszállva irányíthatja
a gépet, így nehezen belátható munkaterületen is pontosan lehet rakodni, és nincs
szükség még egy emberre, aki koordinál.

Összehasonlítva egy autódaruval, az MRT
nagy előnye, hogy kezeléséhez nem kell
speciális jogosítvány. Lényegesen gyorsabban munkára fogható, mert a gémet
nem kell külön összeszerelni. A terepes
mobil autódaruk többsége ráadásul nem
használható közúti forgalomban, az MRT
viszont igen.

Ügyfeleink kérésének megfelelően a Manitou mérnökei egyedi megoldásokat is ki
tudnak építeni a gépeken. A képen a Lufthansának gyártott speciális modell látható átadás előtt, az olaszországi gyárban.

Összehasonlítva egy személyemelő kosárral, az MRT sokkal gyorsabban menetel. A rászerelhető kosár kapacitása
ráadásul egytonnás lehet, és negatív
tartományban is használható, például
hídkarbantartáskor a hídról felemelve a
pillérekhez vagy a híd aljához lehet sülylyeszteni a gépkezelőt. A kosárra szerelhető kiegészítők, például a csörlő, tovább
könnyíti és egyszerűsíti a munkaanyagok
feljuttatását.
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Stabilan szárnyal
az Agrifac

Miben jók az Agrifac önjáró permetezőgépek? Sok érv szól a márka mellett,
most három pontban összefoglaljuk.

2011 decemberében vettük fel kínálatunkba a holland AGRIFAC
mezőgazdasági gépgyártó csúcstechnológiájú CONDOR önjáró permetezőgépét. Műszaki megoldásaihoz hasonlót kevés piactárs tud
ajánlani, a széles opciós választékával szinte minden igényt kielégít. Sokoldalúsága és egyszerű kezelhetősége gyorsan népszerűvé
tette a magyar gazdálkodók körében.

1.

RENDKÍVÜL STABIL ALVÁZ

A StabiloPlus alvázat speciálisan ehhez a géphez fejlesztették ki,
az Agrifac saját szabadalma. A stabilitás kulcsfontosságú, hiszen
több mint 15 tonnányi súlyt kell mozgatni úgy, hogy a talajegyenetlenségek a lehető legkevésbé hassanak a szórókeret pozíciójára.
Ennek érdekében két részre osztották az alvázat: a felső teherhordozó vázrészbe mélyen épül be a komplett hajtómű és a tartály, a
szivattyúkkal, alacsonyan tartva a súlypontot.
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Alul két darab ívelt alvázrész külön-külön tartja a járószerkezet
jobb és bal oldalát. Csuklópont körül tudnak elbillenni, ennek köszönhetően a jobb és a bal oldal egymástól függetlenül mozoghat.
Ez a lengőkaros elrendezés, a független, légrugózású felfüggesztéssel kombinálva lényegében önszintező alvázat alkot, amely
rendkívüli stabilitást biztosít a teljes felépítménynek, így a szórókeretnek is.

2.

NAGY HASMAGASSÁG ÉS SZÉLES NYOMTÁV
MUNKA KÖZBEN, KOMPAKT MÉRET
VONULÁSKOR

Nagy méretei ellenére rendkívül mozgékony a gép. Vonulási helyzetben alacsonyabb négy méternél és keskenyebb háromnál. Fokozatmentes hidrosztatikus hajtásával közúton akár 50 km/órával is
biztonságosan halad. Ennek előnyét nem csak a bérmunkát végzők
tudják kamatoztatni.

A Mountain Plus opció akár húsz százalékos
lejtő kompenzálására is képes.

Megérkezve a munkaterületre, a gépkezelő a kabinból, hidraulikusan, fokozatmentesen állítja be a kívánt nyomtávot – centiméter-pontosan. Kétféle
kivitelű Agrifac létezik: az egyik beállítási tartománya 190–265 centiméter,
a másiké 225–300. A hasmagasság szintén hidraulikusan változtatható a
vezetőfülkéből, három fokozatban: 130, 165 és 200 centiméter lehet.
Domboldalon a Mountain Master Plus opcióval egymástól függetlenül mozgathatók a hidraulikus munkahengerek, akár 20 százalékos lejtőt kompenzálva. A szintezés jóvoltából a gép súlya egyenletesen oszlik el a négy keréken,
ami a stabilitás mellett a kapaszkodóképességet és a vonóerőt is növeli.

3.

BalancePlus kiegyenlítőrendszer révén a
keretcsapkodás ismeretlen fogalom.

MASSZÍV ÉS STABIL SZÓRÓKERET 21-TŐL 51 MÉTERIG

Mind fontosabb az egységnyi idő alatt elvégzett növényvédelmi területteljesítmény. Évről-évre rövidebb ideig ideális minden körülmény a permetezéshez. Ezért mindenki nagyobb munkasebességgel és nagyobb szórókeret
szélességgel igyekszik dolgozni, amihez viszont rendkívül masszív, ugyanakkor
stabil szórókeret szükséges. Az Agrifac robusztus szórókeretet fejlesztett
ki, körszelvényű csövekből. A komplett szórókeret egyetlen ponton, „félhold”
formájú idommal, ingaszerűen van felfüggesztve az alvázra. Ez a roppant
egyszerű megoldás vízszintes és függőleges kompenzációval stabilizálja a
keretet – nagy munkasebességnél is. Munkahengerekkel a szórókeret jobb és
bal oldala egymástól függetlenül emelhető vagy süllyeszthető, tartva a kívánt
távolságot a felszíntől vagy a kultúrától – de erre automatikusan, emberi
beavatkozás nélkül is képes a gyár saját fejlesztésű StrictHeightPlus ultrahangos radarkeret-technikája.
A keretszélesség választéka 21 és 51 méter között 11-félét tartalmaz.

Saját fejlesztésű ultrahangos
radarkeret-technológia

SÁFRÁNY MÁRIÓ

130 cm

200 cm

termékmenedzser

190–265 cm

A kétféle kivitelű
Condor paraméterei.

225–300 cm
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AMI FORRADALMASÍTJA
A KULTIVÁTOROZÁST:

A MAXI-CAM

szló
Hellenbár th Lá

A kultivátorozás az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a
földművelésben. Nagy koncentrációt igényel, hogy megőrizzük
a növénykultúra épségét, és csak a gyomnövényeket pusztítsuk el. Legalábbis így volt ez egészen addig, amíg az AXIÁL
Kﬅ . „meg nem alkotta” az élő kép alapján dolgozó, mAXI-CAM
sorfelismerő, munkagépkormányzó automatikát. Használatáról és az eszköz előnyeiről Hellenbárth László vaskúti gazdával
beszélgettünk.

A napraforgót 45 centire vetették a 75-ös sortávhoz képest.
Hellenbárth László szerint a kimagasló terméskülönbség
annak is köszönhető, hogy ezáltal megváltozott a napraforgó
térállása.

A mAXI-CAM sorfelismerő, munkagépkormányzó eszköz egy
valódi hazai innováció a talajművelésben, hiszen az AXIÁL
saját fejlesztéséről van szó. Két fő egységből áll, egyik része
a sorkövető keret, amely két további részre oszlik: egy fix és
egy mozgó kerettagra. Az eszközt a fix keretrésznél kapcsoljuk a traktor hárompont függesztéséhez. A másik kerettag
mozgatását hidraulikus munkahenger végzi. Ehhez kapcsolhatjuk a sorközművelőt. Az egyirányú maximális elmozdulás
35 centi is lehet mindkét irányba. Mivel ilyen hosszan ki
tud térni, a kanyarokban is tökéletesen leköveti a sorokat a
rendszer.

„Ha 75 centiméterre vetjük, 23-24 centire követik egymást a
napraforgók, de ha a sort leszűkítjük a Monosem
segítségével 45 centisre, a tövek 38-ra
helyezkednek el egymás mellett, majdnem kockában állnak, egymástól szinte
egyforma távolságra, és sokkal jobban ki
tudják használni a tenyészterületet.

„Az AXIÁL-lal a kezdetektől személyes kapcsolatban állunk,
ami nem véletlen: tapasztalataink szerint az egyik legmegbízhatóbb cég az agráriumban. Így tőlük vásároltuk három
éve a mAXI-CAM-et és a Monosem SCD kultivátort, illetve
egy szintén Monosem NC technic típusú csúszócsoroszlyás
vetőgépet, Így aprómagoknál is jobban tudja tartani a vetés
mélységét és pontosságát. Ezzel szóját, cirkot, napraforgót
és repcét vetünk 45 centiméterre. Már az első évben komoly
pozitív terméskülönbséget tapasztaltunk.”
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Fotók: Mizsei Bernadett

Hellenbárth László szülei 500 hektáron gazdálkodnak 1993
óta. Tanulmányai elvégzése után ő is csatlakozott a családi
vállalkozáshoz. Számos növénykultúrát termesztenek, a
szántóföldi növények között van búza, árpa, repce, kukorica, napraforgó, tritikálé, rozs és cirok, a kertészeti kultúrák
között pedig burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa és egyéb zöldségek, illetve őszibarackot, sárgabarackot és cseresznyét is termesztenek. Lucerna pedig
50 hektáron nő, ami a 60 tehenük, két tenyészbikájuk és
azok szaporulatainak takarmányozását fedezi az egyéb
növényi melléktermékek mellett. Ilyen hatalmas gazdaság
esetében rengeteget számít, ha időt és pénzt spórolhatnak,
amiben a megfelelő gépek komoly segítséget nyújtanak.

+
A szója esetében a kultivátorozás miatt fontos, hogy 45 centire
vessünk, mert szereti, ha szellőztetjük a talajt, és ezt a kisebb
sortávnál nem tudnánk kivitelezni, nagyobbnál pedig már terméskiesés várható ilyen esetben éppen amiatt, hogy túl közel
kerülnek egymáshoz a növények, és nem használnánk ki az
egész területet.”
A mAXI-CAM kamera abban nyújt segítséget, hogy felismeri a
növénykultúra által alkotott sort, így az biztonságban marad a
kultivátorozás során. A gazdának csupán annyi a feladata, hogy
beállítsa a sortávolságot. Minél szűkebb egy sor, annál nehezebb
követni, és minél nagyobb benne a növény, annál nehezebben
veszi észre a kamera, ebben az esetben eltakarja az egész
sorközt, vagyis megszűnik a kontrollterület. Ekkor kell felszerelni
a tapogatópálcákat, ami a növény szárát érzékelik, és ahhoz
igazítva irányítja a kultivátort.
„Egy térdig érő növényben a kamera önmagában már nem lenne
képes működni, ezekkel a pálcákkal viszont tökéletes munkát
végez. Ha 2-3 leveles a növény, nincs szükség rájuk. Hatalmas
segítséget nyújt a munkában, hiszen nem igényel akkora figyelmet, mint korábban, így nem fáradunk úgy el a nap végére. Ha
kacsázunk is a traktorral, nem teszünk kárt a vetésben, hiszen
a kamera leköveti a mozgásunkat, miközben a kultivátor irányát
tökéletesen tartja. Az erőgép mozgásához mérten igazítja jobbra
vagy balra a kultivátort, és nem engedi, hogy a kultúrnövényeket
kivágják a kapák. Csak a gyomnövények pusztulnak el.”
A kamera általában két párhuzamos sort figyel
– lehetőség van 3 sor figyelésre is, illetve élő
képet lát - a traktor mellett, és szín alapján
felismeri a növényállományt, még akkor is,
ha az csak egy-két árnyalattal zöldebb
a gyomoknál.

Korábban, a kamerák megjelenése előtt a kultivátorozás a szója
esetében rendkívül nagy kihívást jelentett. A 45 centis sortávolságot követni a traktorból kormányozva gyakorlatilag lehetetlen.
Ilyenkor felült egy kezelő a kultivátorra, aki a munkagép kerekeit
kormányozta.
„Ha valaki kamera nélkül kultivátorozik, és hirtelen kormánymozdulatot tesz valamelyik irányba, olyan széles területen vág bele a
növénykultúrába, amilyen széles a munkagép, vagyis nem csupán
egy sort vág ki, hanem egyenesen nyolcat! Így 10 km/órával
haladva körülbelül 5-6 méter hosszan 3,6 méter széles lyuk keletkezik a táblában. 20 négyzetméternyi terméskiesés egy apró
félrenézés, egy rossz mozdulat miatt pedig nagy luxus! A nap
végére ráadásul mindig sokkal jobban elfárad a traktoros,
hiszen egész nap a sorra kell koncentrálnia.”
Hellenbárth László kiemelte azt is, hogy korábban, amikor
még kamera nélkül dolgoztak, sötétedéskor kénytelenek
voltak abbahagyni a munkát. Most viszont akár egész éjjel is
kultiváorozhatnának, hiszen a sötét beálltával nincs más dolga
a gazdának, minthogy a színárnyalatot átkalibrálja, és a kultivátorozás azonnal folytatódhat. Így csupán arra kell figyelni,
hogy a traktor kereke ne tapossa le a növényt.
„A mAXI-CAM-et a Monosem kultivátorral bátran tudom ajánlani minden gazdának, még a biogazdaságokba is, ahol még
nagyobb szerepe van a gyommentesítésnek. Leegyszerűsíti a
traktorvezetők munkáját, ráadásul a gyorsabb haladás miatt
időt, és a nagyobb terméshozamnak köszönhetően pénzt is
spórolhatunk vele.”

MIZSEI BERNADETT
újságíró, Agroinform.hu
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PERMETEZÉS

BERTA JÁNOS

PNEUMATIKUS
CSEPPKÉPZÉSSEL

termékmenedzser

Egy hektár átlagos térállású szőlőterület lombfelülete hét hektárnyi. Megkülönböztetett figyelmet
érdemel ennek kezelése évenkénti
8-12 alkalommal. A növényvédelmi cél kiváló minőségű permetlevet juttatni a levél felületére.
A hagyományos axiálventilátoros gépek
fejlesztése tulajdonképpen befejezettnek
tekinthető. A mai gépek külső és belső jegyei
többé-kevésbé megegyeznek a 15-20 év előttiekkel. Sokféle gyártmány létezik, azonos
koncepció szerint megépítve, különösebb
varázslatot nem várhatunk tőlük. Nehézkes
szabályozni a kijuttatott permetlé mennyiségét, nem irányítható a kilépő levegő és ezzel
együtt a permetlé iránya sem. Tapasztalat
szerint különböző méretű cseppek landolnak
a levél felületén, a permetlé megfolyik, majd
a földre hullik, jelentős környezeti terhelést
okozva. A pazarlás miatt 400-600 liter a
hektáronkénti kijuttatott mennyiség.
E technológia kiváltására alkalmazhatók a
Berthoud pneumatikus cseppképzésű ültetvény-permetezőgépei. A nyomóarmatúrából
kilépő, szabályozott mennyiségű folyadékot
nagy sebességű levegőáramlás porlasztja
cseppekre és továbbítja. A keletkező cseppek több mint 80 százaléka 50-150 mikron
közötti méretű. Ideális méret: nem sodródik,
de lefolyást sem okoz, megfelelő technikával
jól kezelhető, irányítható. Ehhez alkalmas
szórócső és 80 méter/szekundum feletti
légsebesség szükséges, melyet nagy teljesítményű radiálventilátorral kelt. Amennyiben
120 csepp/cm² elvárható fedettség elfogadható, a vegetáció állapotának függvényében
50-200 liter/hektár körüli lémennyiséggel
lehet kalkulálni.
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A Berthoud-t 120 év gyártói tapasztalat
segíti abban, hogy a magyar mezőgazdaságban a legszigorúbb környezetvédelmi
előírásoknak is megfelelő, világszínvonalú,
üzembiztos növényvédő gépek üzemeljenek.

A permetezők minden
eleme saját,
Berthoud-fejlesztés.

A gömbön elforgatható szórócsövön egyedileg állítható a kilépő permetlé mennyisége és iránya – csak a fürtzóna permetezéséhez, vagy, a növény korai növekedési
stádiumában, kis lombfelülethez.
A Berthoud pneumatikus permetezőgépek
önálló gépként, hidas traktorra szerelve,
vagy szüretelő kombájn felépítményeként
biztosítanak vegyszertakarékos, kiváló
minőségű cseppelhelyezést. Sokféle szórókeret-struktúrával a legváltozatosabb
térállású ültetvényekben is megfelelő
távolság tartható a szórócső és a célfelület között. Minden cseppnek élettartama
van, amely a fúvóka elhagyásától a
levél felületére csapódásig tart.
Ezzel jól kell gazdálkodni, kellő
gondossággal kell kiválasztani a
megfelelő gépet.
Legkönnyebb a Twist Air
új generációs szőlőpermetező gép kezelése. A
korábbi függesztett és
vontatott kivitelektől
eltérően ez félig függesztett. A permetezés-technikában
nem jellemző ez a
fajta tagoltság, holott
egyesíti a függesztett
és a vontatott gépek
előnyeit. A szórókeretet és a ventilátort
a traktor függesztőkarjai hordozzák, míg a
tartályt vontatja maga
után. Mivel a szórókeret
együtt mozog a traktorral,
sokkal jobb a gép mozgá-

sának kontrollja, illetve könnyebbek a sorvégi fordulók, ugyanakkor nincs jelentős
terhelés – így talajtaposás sem – a traktor
hátsó tengelyén. A vontatott teli tartály,
tengely-pozícionálásának köszönhetően,
csak 24 kilogrammal terheli a vonószerkezetet. Mivel a vonórúd csuklópontja a
traktorhoz képest hátrább van, kormányzott vonórúdként viselkedik, akár 90 fokos
elfordulást is megengedve.
A gép új generációs szórófejei sokkal
nagyobb függőleges fedettséget biztosítanak a korábbi konstrukcióhoz képest,
egyenletesebb eloszlással. A hagyományos, axiálventilátoros technológiától eltérően 50-200 liter/hektár a permetezési
mennyiség, ugyanazzal a koncentrációval
és jobb hatékonysággal – ilyenkor igaz a
mondás, hogy zsebre megy a játék!

TERMÉKAJÁNLÓ

Berthoud tartálymosó
koncentrátum
09-009-7887-92

A tartály tisztasága
különösen fontos!
Menjen biztosra, használja
a gyár által javasolt
tartálymosó folyadékot a
hosszú élettartam érdekében!
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KARBANTARTÁS

OKOSAN!

„Végezze el a rendszeres
napi karbantartást!”
„Tisztítsa meg és zsírozza meg a zsírzópontokat!” – aki már dolgozott mezőgazdasági vagy ipari géppel, a kezelési
útmutatóban biztos találkozott ezekkel a
mondatokkal. Sajnos vannak még sokan,
akik – a ﬁgyelmeztetés ellenére – nemigen
foglalkoznak ezzel, noha a napi karbantartás nagymértékben befolyásolja a gép
tartósságát, megbízhatóságát. A zsírzáshoz adunk néhány tippet.

KÖZPONTI ZSÍRZÓ
Nem a legolcsóbb megoldással kezdjük, hiszen egy központi zsírzórendszer
kiépítése többszázezres tétel is lehet, ám
vitathatatlan előnye, hogy innentől kezdve
– némi túlzással – csupán egy gombnyomás a kenőanyag kijuttatása a megfelelő
pontokra. Új gépekhez rendelhető opcióként, utólag is beszerelhető. Hatékony
és pontos a kenés, nagy kezdeti költsége
azonban sokakat elriaszt.

KÉZI ZSÍRZÓ
Alighanem minden gazdálkodónál akad
legalább egy-két darab. Ez a legegysze-

rűbb, kézi erővel, gumitömlő vagy fém
töltőcsonk juttatja a zsírt a kenési pontba.
Egykaros kivitelben is elérhető. Vásárláskor célszerű megnézni, hogy elsősorban
milyen típusú kenőzsírhoz ajánlják, akkor
biztosan beválik.

AKKUMULÁTOROS ZSÍRZÓ
Még mindig kézi készülék, de a nyomóerőt
akkumulátoros elektromotor adja. Nem
lebecsülendő a teljesítménye, természetesen a márkától és típustól függően,
akár 4-700 bar nyomásra képes. Többféle
zsírral is működik. Vállszíj, töltésszint-jelző szolgálja a kezelő kényelmét.

PNEUMATIKUS ZSÍRZÓ
Előző számunkban a levegőrendszerek
gyorscsatlakozóinak fontosságára hívtuk
fel a figyelmet. A megfelelően kiépített
rendszerrel zsírzó is működtethető. Itt már
nagyon széles a választék, a „kézi típustól”
akár a 180 kilogrammos hordóra szerelhető változatig. Ha közös „bázisról” indulnak
a gépek, akkor nagy könnyebbség lehet
egy ilyen „központi” zsírzó beállítása.
Mint látható, elég széles a zsírzó-eszközök
kínálata. Javasoljuk, hogy látogasson el a
https://webshop.axial.hu/muhely-felszereles/kenestechnika oldalra, ahol további
termékeket, alkatrészeket talál.

AXIÁL kézi zsírzókészlet

JELLEMZŐI

08-010-0045-01

BRUTTÓ:

10.926.- helyett

8.900.-
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• töltőcsonk: M10x1;
• töltési lehetőségek: 400 grammos zsírkartus,
DIN1284, zsírtöltő készülék vagy ömlesztett
zsír spatulával;
• zsírpumpadugattyú átmérője: 9 mm;
• a készlet tartalma:
• M10x1 páncéltömlő, 11 x 300 mm
tömlőgyűrűvel
• fej 4BA, M10x1.

Milwaukee akkumulátoros zsírzógép
08-021-0026-00

BRUTTÓ:

69.469.- helyett

57.490.AZ ÁR CSAK A GÉPRE
VONATKOZIK, NEM
TARTALMAZZA A GÉP
MŰKÖDTETÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES TÖLTŐT,
AKKUMULÁTORT, VALAMINT A KOFFERT SE.

TERMÉKAJÁNLÓ

Autol TOP 2000 High Temp

JELLEMZŐI

07-000-0102-21

•
•
•
•
•
•
•

18 voltos motor, 562 bar nyomás;
REDLINK digitális túlterhelés-védelmi rendszer biztosítja tartósságát;
kategóriájában a legjobb működési idő – töltésenként akár 7 tubus;
légtelenítő szelep;
háromféle betöltési mód: ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással;
zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml;
1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzócső rugós biztosítékkal.

Hőálló kenőzsír. Nagy hő- és dinamikus terhelésű sikló- és gördülőcsapágy
kenésére alkalmas. Fokozottan véd a
korrózió ellen, vízállósága és oxidációs
stabilitása nagy. Kiválóan megfelel
hősugárzásnak kitett csapágyakhoz,
például forrólevegő-ventillátorokban,
szállítósorokban és berendezésekben.

MÉGIS MILYEN ZSÍRT?
Erre akár több oldalt is szánhatnánk,
hiszen sokféle érhető el a piacon.
Elsősorban a gyártó által meghatározott, a kezelési útmutatóban ajánlott
minőségű kenőanyagot használják!
Többgépes flottához érdemes kenéstechnikai szakemberrel optimalizálni a
zsírt. A modern kenőzsírok alapolajból,
valamint különféle sűrítőkből
és adalékanyagokból épülnek fel.
Amolyan fő szabályként a következőket
érdemes figyelembe venni:
• mindenképpen figyelni kell a
terhelésre, fordulatszámra;
• üzemeltetés körülményei:
üzemi hőfok, mennyire elvárt a
por- és vízállóság,
• kenési pontok helye.
Az alapolaj viszkozitása határozza meg
elsősorban, hogy milyen mechanikai
mozgást végző alkatrészek kenésére
alkalmas a zsír:
• általános csapágyakhoz célszerű
80-200 cSt visztkozitású (cSt=centistoke, a viszkozitás mértékegysége) terméket választani;

• ha nagy fordulatszám párosul
kis terheléssel, 20 cSt értékű
kenőzsír célszerű,
• fordított helyzetben, kis fordulatszámra, viszont nagyfokú terhelésre, 150-500 cSt
viszkozitás felel meg.
Megfelelő bázissal eltérő tulajdonságokkal „ruházzák” fel az alapolajat,
csak a legelterjedtebbeket kiemelve:
• legtöbben a lítiumot ismerik, nem véletlenül, hiszen
ez az általános célú zsírok
bázisa; gördülőcsapágyak
kenésére kiválóan alkalmas, vízállósága kifejezetten jó;
• hideg munkakörnyezetben
kalciumbázisok biztosítják
a megfelelő kenést, extrém hidegben is kiváló az
ilyen zsírok vízállósága,
• ezenkívül számos szappan- és nem szappan-alapú bázis fordul elő.
Adalékanyagok tovább javíthatják az
egyes tulajdonságokat.

Autol TOP 2000 High Temp
07-000-0102-21

Szuper-tartós, speciális, szintetikus
bázisú kenőzsír, rendkívüli adhéziós
tulajdonságokkal. Világos színű, jól
adagolható és nagy üzemi nyomást
képes elviselni. Szélsőséges körülmények között – például kerékcsapágyakban – csökkenti a csapágy
kopását és különösen ellenáll a
kimosásnak a csapágyakból és a
csúszó felületek közül. Vízállósága
még a sós vízzel szemben is kiváló.
Ipari, építőipari és mezőgazdasági
gépek kenésére használatos, különösen nehéz üzemi körülmények között.
Többféle kiszerelésben kapható.
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SULKY X40
+ECONOV

Nekem tetszik
a PRECÍZIÓS
vonal

Matesz Marcell nemcsak beleszületett a kaposfői családi gazdaságba, hanem meg is tartotta az ottani munMateszék családi gazdaságának ifjú tagját a gépek szeka. „Gyerekkorom óta ebben élek, ezt csinálom, kisfiúként
retete vonzotta az agráriumba. Már döntő szava van a
mindig bent ültem a traktorban papa vagy apa mellett. 14
gépek kiválasztásában és az új technológiák alkaléves koromtól egyedül traktorozom.” A szakmai gyakorlat mellé
mazásában. Legújabb beszerzése egy SULKY X40+
természetesen megvan az elméleti tudása is: a Pannon Egyetem
ECONOV műtrágyaszóró, ez is a „precíz” és költkeszthelyi Georgikon Karának utolsó éves hallgatója. Ma már gazdaséghatékony termesztésért.
ságuk meghatározó tagja, komoly döntéshozó.

A rendszerváltás állította a családot a
mezőgazdasági pályára: a kárpótlási 40
hektár földdel kellett kezdeniük valamit.
Matesz Péter – Marcell édesapja – akkor
hozta meg élete nagy döntését: otthagyja
a nyelviskolát, ahol a gazdasági adminisztrációt intézte, és belefog a szántóföldi
növénytermesztésbe. A mezőgazdasághoz
korábban annyi köze volt, hogy apósa-anyósa sertéseket tenyésztett. „Elkezdtünk gazdálkodni, területeket összegyűjteni.
1996 óta csinálom egyéni vállalkozóként,
aztán családi gazdasággá nőttük ki magunkat” – mondja el Matesz Péter.
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Ma már 400-440 hektárt – 80 százaléka saját, a többi bérlemény – művelnek,
további százon bérmunkában vetnek és
aratnak. Egy alkalmazottjuk és egy alkalmi
foglalkoztatottjuk van. 160-180 hektáron
olajos növényeket termesztenek, a többin
kukoricát, árpát, búzát, két éve durumbúzát is. A körülményekhez alkalmazkodva
egyre inkább áttérnek az őszi fajtákra,
amelyeket nem sújt az aszály. „De persze
egy-egy tavaszi szárazság megtréfálhatja
az embert, ahogy idén is, igen keményen”
– jegyezte meg.

„A vetésforgóra oda kell figyelni, és azt is
meg kell oldani, hogy egy-egy területen
azonos kultúra legyen, ne kelljen öszsze-vissza vonulgatni.” Ugyanis Kaposfőn
kívül a Kaposvári járás három településén –
Kisasszondon, Gigében, Kiskorpádon – vannak a földjeik. „A logisztika jelentős kiadás.
Mindenben igyekszünk költséghatékonyan
gazdálkodni.” Ez egyszerűen létkérdés,
hiszen, mint sorolják, mindennek felment
az ára, az inputanyagoknak, az alkatrészeknek, az új gépeknek, miközben zuhan
a terményár. „Megesik, hogy nem jönnek
be a számításaink, például a kukoricával.

Az ifjú gazdálkodó,
Matesz Marcell

Fotó: György-Tóth Gabriella

gedettek a géppel, pontosan dolgozik,
nincs rászórás. „Szabálytalan alakúak a
tábláink, épp ezért külön tetszik, ahogy
magától leszakaszol.” Arra is képes, hogy
talajtérkép szerint arányosan juttassa ki
a műtrágyát. Ez egyelőre csak terv. „Most
még a talajjavításon dolgozunk.” Talajoltó
baktériumokat, sok szerves trágyát és
cukorgyári mésziszapot használnak. Ezért
is vették három éve Annaburger szervestrágya-szórójukat.

Kivártunk vele, pedig jobban tettük volna,
ha mindjárt betakarítás után eladjuk. Most
tonnánként 2500 forinttal kevesebbet
kaptunk érte.”
Az ifjú gazdálkodó elmondja, nagyon
szeret utánajárni, hogy merre kellene
elindulni, vagy milyen beruházásra adják
a fejüket. „Most már én választom ki a
gépeket, és nekem tetszik a precíziós
vonal.” Az első lépést nyolc éve még édesapja tette meg, amikor megvásárolta az
első GPS-t. Négy éve további fejlesztésbe
fogtak, akkor vettek egy új permetezőt,
„ez is kapott GPS-rendszert, és már automatikusan szakaszolt”. A tavaly beszerzett CLAAS LEXION 660 kombájn pedig
hozamtérképezésre képes.
Legújabb szerzeményük a
SULKY X40+ ECONOV műtrágyaszóró.
Az előző kettő kisebb teljesítményű volt,
„azokkal nem tudtuk elérni a kívánt napi
területnagyságot, és ez komoly hátrány a
mai munkaerő-hiányos világban. A mostani
a nagyobb teljesítményén túl jóval profibb
is. Nem kell munka közben megállni vele,
beállítani, meg időnként finomítani, mindent magától csinál. „Súly alapján szórja
a műtrágyát, beírom, hogy hány kiló, és ő
maga kiszámolja, hogyan kell a súbereket
nyitogatni.”
Most tavasszal vették, eddig csaknem
ötszáz hektáron használták. „Egyébként
sokkal többet szoktunk szórni, csak idén
a nyüstölésemre kipróbáljuk a folyékony
műtrágyát, mert véleményem szerint
sokkal jobban hasznosul.” Nagyon elé-

„Hogy milyen mértékben használjuk ki a
gépek tudását? Most tudjuk majd komolyabban beindítani a precíziós gazdálkodást. Felállt a gépsorunk, a talajadataink
szépen összegyűltek, a hozamtérképet
kell még megoldanunk. Az információk
feldolgozásával hamarosan eljutunk oda,
hogy éljünk a műtrágyaszórónk lehetőségeivel is, és megvalósítsuk a talajtérkép
szerinti differenciált kijuttatást. Egyébként
Berthoud permetezőgépeink tudását már
százszázalékosan kihasználjuk” – jegyezte
meg.
Gépparkjuk további négy erőgépből (270,
200 meg két 110 lóerős), egy Manitou rakodógépből, vetőgépekből (Horsch Direktvető; Horsch Pronto; Monoshox rendszerű
hatsoros szemenkénti vető) áll. „Egyik
kedvencünk a Horsch Joker hatméteres
rövidtárcsa.” Tavaly vették a Fralaz lazítót.
„Hogy mit fejlesztenénk? A gépesítésben
utolértük magunkat, legöregebb gépeink
is maximum hét-nyolcévesek. Gondolkodunk egy nyolcsoros kukorica-vetőgépen,
a nyolcsoros vágóasztalunk már megvan
hozzá.”
A családi gazdaságban volt idő, amikor három generáció dolgozott együtt. A nagyapa
nemrég – jóval túl a hetvenen – kiszállt, és
már csak hobbikertjével, kis szőlőjével foglalatoskodik. „De azért rendre elmondjuk neki a
dolgokat, beavatjuk a terveinkbe. »Nagyon jó,
tökéletes, csináljátok« – biztat mindig.”
A két generáció harmonikusan működik
együtt. Az apa főleg a „hatalmas papírmunkát” és a terményeladást intézi.
Gigében három másik tulajdonossal közös
szárítójuk és tárolójuk van, ennek is ellátja
ügyvezetői teendőit. A fiú az „embereket
rendezi”, és a gépi munka jó részét csinálja.
Általában közösen döntenek, „de az utóbbi

egy-két évben úgy veszem észre, hogy már
egyre többször én mondhatom ki a végső
szót”.
Például Marcell javaslatára térnek át a
forgatás nélküli talajművelésre. Az őszi
vetésű növények alá már egyáltalán nem
szántanak, a tavasziakkal pedig idén 15
hektáron kísérleteznek. „Mifelénk ezt még
nem csinálta senki.”
Idén édesapja már a vetésforgó összerakását is rábízta. „A terveimben szerepel a
durumbúza kiváltása sima búzára.” Nemcsak azért, mert a betakarítása összeér
a repcéével – emiatt cserélték le tavaly a
kombájnjukat jóval nagyobb teljesítményűre –, hanem mivel teljesen külön kell kezelni. „A kombájncserére egyébként nagyon
sokan azt mondták, hogy fölösleges, de
tavaly az volt az egyetlenegy szerencsénk,
hogy ekkora teljesítményű géppel dolgozhattunk! Csapadékos volt a nyár, nagyon
nem volt mindegy, hogy mekkora területen
tudunk learatni a rendelkezésre álló oly
kevés napon.”
A távlatos terveiről elmondta: folyamatos
fejlesztéseket szeretne, hiszen „a mezőgazdaság évről évre mindinkább fejlődik,
egyre jobb újítások vannak”.
Kikapcsolódása a vadászat. Édesapja jóvoltából ebbe is belenőtt, mint a mezőgazdaságba. Ráadásul, mint kiderül, nem csak
kikapcsolódás! Ezzel a földjeiket is védik a
nagyvadaktól.
Marcell édesapját megnyugtatja, hogy
– szemben az országos tendenciákkal –
náluk nem lesz gond a generációváltással.
„Büszke vagyok, hogy tovább viszi majd,
amit összeraktunk. A családi gazdaság
szabadságot és önállóságot nyújt, de
nagyon sok felelősséggel jár, komoly döntések sorozatát jelenti, és ő ezeket mind
vállalja. A mai világban ez nagyon nagy
szó.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró
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HOZZÁVALÓK

NEHÉZSÉG:

KÖZEPES

(4 ADAG)

1 kg csirkeszárny
1 fej vöröshagyma
3-4 gerezd fokhagyma
2 evőkanál kristálycukor
2 evőkanál mustár
2 evőkanál ketchup
2 evőkanál Worcestershire szósz
3 db paradicsom
1 teáskanál balzsamecet
1 kávéskanál chiliport
1 kávéskanál őrült fehér bors
1 kávéskanál őrült oregánó
só
olaj
1 kg burgonya
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ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

80 PERC



ELKÉSZÍTÉSE
A csirkeszárnyat besózzuk és állni
hagyjuk. A hagymákat egészen apróra
vágjuk vagy lereszeljük. A paradicsomokat forró, lobogó vízbe dobjuk,
majd kivéve lehúzzuk a héjukat és kis
kockára vágjuk,
Elkészítjük a barbecue-szószunkat.
Ehhez a cukrot kevés olajon aranybarnára pirítjuk, majd rátesszük a
hagymát, pár perc múlva pedig az
összes többi hozzávalót, kivéve a csir-

két és a burgonyát. Kis lángon, sűrűn
kevergetve egy órán át főzzük. Ha
túlságosan besűrűsödne, kevés vizet
öntünk hozzá.
Ha elkészült, megforgatjuk benne a
csirkeszárnyakat és grillen, a megmaradt szósszal folyamatosan kenegetve
szép pirosra sütjük. A mellé kínálandó
burgonyát hosszában vékony szeletekre vágjuk és bő olajban kisütjük.

