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Harsányi Zsolt
tulajdonos-ügyvezető

KEDVES OLVASÓ! TISZTELT PARTNERÜNK!
Jó évet zárt a mezőgazdaság és a növénytermesztés. Talán csak a napraforgó teljesített
kicsit az elvárások alatt, de minden más
növény termésének mennyisége és minősége is elfogadható volt.
Ebből adódóan a gazdák lelkesebben és
nagyobb jövedelmekkel sáfárkodva vásárolhatnak jövőre gépeket, tudva, hogy a jó
géppark a sikeres gazdálkodás elengedhetetlen feltétele, ezáltal lehet komoly jövedelmet elérni. Az eddigi kedvező kereskedelmi
banki források mellé megint megérkezik a
Nemzeti Hitel Program, az NHP, amely fix kamatozással nyújt biztonságot. Véleményem
szerint mindez együttesen javítja a beruházási kedvet. Ráadásul egyértelműen tisztul
a mezőgazdasági termelés földterületeinek
tulajdoni joga. Akik mostanában jutottak
földhöz, elkezdhetnek gépet vásárolni,
hiszen meg kell művelniük a birtokukat.

IMPRESSZUM

A gépberuházás országos trendje egyértelműen a nagy értékű vásárlások irányába
mutat. Gyakran hallható, hogy egyre szűkül

agritech
2018. október
Az esetleges nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget.

Kiadó és szerkesztőség:
AXIÁL Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: (36)79/525-400
Fax: (36)79/525-447
E-mail: agritech@axial.hu
www.axial.hu

az aratási időablak, így nem csoda, hogy
mindig a figyelem középpontjában van a
kombájn. Az elmúlt években intenzívebbé
vált a traktorbeszerzés is. Ezekhez pedig
munkagépek kellenek, amelyekkel hatékonyan, jól lehet földet művelni.
Arról nem is beszélve, hogy egyre kevesebb
a jó munkaerő, az olyan ember, aki akarja, s
ki tudja használni ezeket a gépeket. Nekik
egységnyi idő alatt egyre nagyobb területet
megművelni képes eszközt kell a kezükbe
adni.

Mi mindig azt a technikát szállítjuk, amely
modern, és kellően kiforrott. Ezeket be is
mutatjuk majd 2019. január 23. és 26. között
Budapesten, az Agrárgépshow rendezvényünkön. Keressenek minket megszokott
helyünkön, a D pavilonban, ahol ismét
ötezer négyzetméteren állítjuk ki gépeinket,
és mutatjuk be szolgáltatásainkat. Keressenek minket, beszéljenek kollégáimmal, hogy
közösen találjuk meg az Önök gazdaságába
legmegfelelőbb technológiát!

A világgal s az egész mezőgazdasággal
együtt fejlődnek a gépek is. Bár egyre gyakrabban hallhatjuk a „Mezőgazdaság 4.0”
kifejezést, ezt azért Magyarországon óvatosan kell kezelni. A precíziós gazdálkodás első
alappillére a párhuzamvezető, az automatikus kormányzás, már nálunk is szépen elterjedt. Az erre épülő tudományok azonban
még az egész világon gyerekcipőben járnak,
egyelőre mindenki csak kísérletezik vele.

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt – tulajdonos-ügyvezető
Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter – marketingigazgató
Főszerkesztő:
Vas Magdolna – marketingmenedzser

Harsányi Zsolt
tulajdonos-ügyvezető

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 8000 db
Tördelés, nyomdai előkészítés:
Creatum Reklám- és Webstúdió Kft.
www.creatum.hu

Nyomdai munka:
Dürer Nyomda Kft.
5700 Gyula, Jókai u. 5-7.
Felelős vezető:
Fekete Viktor
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A Figyelő Top200 gála az év egyik legjelentősebb hazai, üzleti eseménye, ahol nyolc
kategóriában osztottak ki díjakat, köztük
„Az év magyar vállalata” elismerést is, melyet
az AXIÁL Kft. vehetett át.
Olyan vállalatok jelentek meg a Figyelő
Top200 gáláján, akik amellett, hogy jelentős
szerepet töltenek be a hazai munkaerőpiacon, nagyságrendileg a hazai GDP felét
termelik meg. Társaságunk jelenleg az egyik
legdinamikusabban növekvő magyar vállalat.
Csak 2011 és 2017 között 5,3 milliárd forintot
fordítottunk telephelyfejlesztésre, s a beruházások eredményeként fedett szervizműhely-kapacitásunk a kiszolgáló helyiségekkel
együtt 2017 végére elérte a 15 ezer négyzetmétert. Forgalmunk 2017-ben nettó 75,5 milliárd forint volt. „Az év magyar vállalata” díjat
a gála keretében Harsányi Zsolt tulajdonosügyvezető vette át Bártfai-Mager Andreától,
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli minisztertől a hazai gazdasági és
politikai elit jelenlétében. Cégünk az elismerést másodszor kapta meg, az azóta eltelt 12
évben nagy utat tett meg a vállalkozás, sok
tekintetben fejlődött, mind telephelyeinek,
munkavállalóinak számát, mind szervezetét,
folyamatait tekintve.

Az AXIÁL Kft. ügyvezetői köréhez tartozó
Extra-Tej Kft.-nél, Beleden járt a Corvinus
Agribusiness diákszervezet közel harmincfős
csoportja. A főként gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) alapképzés,
illetve pénzügy-számvitel szakos hallgatók
a szarvasmarhatelepen a gyakorlatban is
megnézték az elméleti oktatáson már tanult
folyamatokat. Az Extra-Tej Kft. a Kalász Kft.-vel
és Mezőtech Kft.-vel együtt alkot cégcsoportot, s hozzávetőlegesen évi 10 millió liter tejet
termelnek, valamint az állatok takarmányát is
megtermelik 2200 hektáron. A növendék- és
hízó-állatokkal együtt összesen közel 2200 tisztavérű Holstein-frízt tartanak, ebből körülbelül

900 fejőstehén. A tejelő szarvasmarhatartás az
állattenyésztés „nehézipara”, mert 365 napon
keresztül minden nap, legalább kétszer fejnek.
A telep eredményeit bemutató számtalan
mutatóról hallgathattak meg a diákok egy
előadást a beledi szakemberektől, majd a
program zárásaként bejárhatták a hatalmas
telepet. A sétán szemügyre vették a vállalat
szárító-tárolókapacitását és a mindennapi
munkákat jelentősen megkönnyítő gépparkot
is, a flottában természetesen nem egy AXIÁLgéppel. A diákok beépíthetik a látottakat
tanulmányaikba, illetve saját, jövőbeli karrierelképzeléseikbe.

CLAAS

A CLAAS ERŐSÍTI ÉRTÉKESÍTÉSÉT
Franz Baum (51) lett 2018 októberétől a CLAAS
Ausztria értékesítési igazgatója. A gépész
végzettségű szakember 1986 óta tevékenykedik az osztrák mezőgazdaságigép-piacon, 25
éve a CLAAS-nál vevőszolgálati, termékmenedzseri, értékesítői és értékesítési-struktúra
fejlesztői feladatkörökben. Legutóbb a CLAAS
közép-európai termékmenedzsmentjéért,
marketingjéért, a képzésért és az értékesítési
struktúra fejlesztéséért felelt.

A CLAAS a közép-európai értékesítését
hárman vezetik: Franz Baum mellett MaxFerdinand v. Korff a magyar, a cseh és a
szlovák piacon illetékes, Arved v. Biebersteiné
pedig a spillerni székhelyű Regionális Központ
ügyvezetése mellett Szlovénia, Horvátország
és Bosznia-Hercegovina.
A képen balról jobbra haladva Max-Ferdinand
v. Korff, Arved v. Bieberstein és Franz Baum
látható.
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SZALAGON SZÁLLÍTJUK A

TELJESÍTMÉNYT
A CONVIO

HOSSZÚ A SZALAGOS VÁGÓASZTALOK TÖRTÉNETE. MÁR A VONTATOTT
KOMBÁJNOKON, PÉLDÁUL A CLAAS SUPEREN IS SZALAG SZÁLLÍTOTTA A
TERMÉNYT A CSÉPLŐGÉPHEZ. A GYAKORLATI KÖVETELMÉNYEK AZONBAN
VÁLTOZTAK, ÉS AZ AKKORI TECHNOLÓGIA ÉVTIZEDEKRE HÁTTÉRBE SZORULT.
ÉSZAK- ÉS DÉL-AMERIKÁBAN VISZONT MÁR ÉVEK ÓTA NÉPSZERŰEK A
SZALAGOS VÁGÓASZTALOK. EZEKEN A HELYEKEN LEGINKÁBB SZÓJÁBAN
KEDVELIK, A MÉLY VÁGÁS ÉS A KÍMÉLETES TERMÉNYKEZELÉS MIATT.

HÁROM MUNKASZÉLESSÉGBEN
ÉRHETŐ EL.

Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

H

azai szántóföldön rendkívül ritkán
lehet szalagos vágóasztallal találkozni. Többek között azért, mert
az ilyen adapterek eddig nem
voltak alkalmasak repce aratására. A kihívás
itt abban állt, hogy a vágóasztal felvegye a
nagy térfogatarányú hüvelytermést, egyidejűleg középre szállítsa úgy, hogy a lehető
legkisebb legyen a kipergési veszteség. Az új
CONVIO fejlesztőmérnökei erre helyezték a
fő hangsúlyt. A mély, szélesen nyitott asztal,
a lapos vágási szög és a szalagokkal szinkronban dolgozó behordócsigák a vágóasztal
hátfalának felső részén folyamatosan és
állandóan továbbítják a repcét. A vágóasztal
hátfalán magasító lemez csökkenti a kipergési veszteséget, ezenkívül szerszám nélkül
felszerelhető repce-oldalkaszák biztosítják a
zavartalan repcecséplést.

TALAJEGYNETLENSÉGEKET
RUGALMASAN KIEGYENLÍTENI

TECHNIKA A RÉSZLETEKBEN

A

motolla központi szerepet játszik
a termény tiszta felvételében. Az
új CONVIO íves pályája a hos�szú, egyenes úton mozgatja a
terményt a kaszasín felett. Az erős műanyag
ujjak nagy terhelést viselnek el, miközben
kíméletesen, csekély veszteséggel továbbítják a terményt. A motolla beállításánál
is gondoltak a gép kezelőjére: automatikus
behúzóerő-szabályzás emeli fel a motollát,
amint túl naggyá válik a terhelés. A nyomás
és az érzékenység beállításával a gépkezelő
rugalmasan reagálhat a körülményekre.

A

z alacsonyan növő növénykultúrák, például a borsó, lóbab vagy
szója, veszteségmentes betakarításáért a CONVIO FLEX sorozat
kínál ideális adaptereket. A kaszasínt, illetve a
szalagot több tartókar köti össze flexibilisen
a fő kerettel. A vágóasztal teljes elmozdulása függőleges irányban 225 milliméter, ez
optimális talajkövetést tesz lehetővé, még

A rendszer a tartókar alá szerelt kis hidraulikus munkahengerekkel aktívan tehermentesíti a kaszasínt. A CEBIS-ben fokozatmentesen
állítható a tehermentesítő nyomás, hogy még
nedves körülmények között se torlódjon fel a
föld a kések alatt.

egyenetlenségek felett. Ráadásul a gépkezelő
a FLEX modelleket különböző módokban használhatja: a flexibilis- és a gabona-mód mellett
fekvő gabona-mód is választható. A gépkezelő
a menetkaron gombnyomásra válthat a merevés a flexibilis-mód között.

Az elismert AUTO CONTOUR rendszer a
CONVIO modelleket tisztán vezeti el a talaj-

Minőségi a munka megbízható
CLAAS alkatrészekkel.

MELY GAZDASÁGOKNAK
AJÁNLOTT A CONVIO?

HOGYAN DOLGOZIK AZ ADAPTER?

A

A

termény szállítását a két oldalsó
szalag kezdi meg, a terményt egy
középső szalagra továbbítva. Egy
kiegészítő szállítócsiga mozgatja a
terményt a ferdefelhordó felé. Hogy rugalmasan lehessen alkalmazkodni a mindenkori
betakarítási körülményekhez, a gép kezelője a
vezetőfüléből állíthatja a szalag sebességét, de
az ember tehermentesítéséért az AUTO BELT
SPEED asszisztencia-rendszer automatikusan is
hozzáigazítja a menetsebességhez.

nagyon egyenetlen, hepehupás területen is.
Minden CONVIO FLEX modell ACTIVE FLOAT
hidropneumatikus tehermentesítésű.

CONVIO modelleket nagy munkakihívásokra tervezték. Nehéz
körülmények között – például
fekvő gabona, gazos területek –,
illetve ahol nagy vagy éretlen a szalmatartalom, a szalagok egyenletes terményáramot biztosítanak, felcsavarodás és megakadás nélkül.

Az ACTIVE FLOAT-tal menet közben, a fülkéből
állítható a kaszasín felfekvési nyomása.

Az univerzális CONVIO FLEX modelleket olyan
gazdaságokba ajánljuk, ahol a vetésforgóban
nagy a zöldborsó vagy a szója aránya.

A www.axial.hu oldalon az online
újságban és az AXIÁL applikációban meg tudja nézni a CONVIO FLEX
működéséről készült animációt!:
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KIS SZÍNES
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IGAZÁN JÓ MUNKA
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,

JAGUAR!

NEGYEDSZÁZADA SOK EMLÉKEZETES DOLOG TÖRTÉNT: BILL CLINTON LETT
AZ USA ELNÖKE, ÉS STEFFI GRAF MEGNYERTE A WIMBLEDONI KUPÁT.
EZENKÍVÜL 25 ÉVE KEZDTÉK EL A 800-AS JAGUAR SZÉRIAGYÁRTÁSÁT.
VISSZAPILLANTUNK A MÚLTBA, HOGY LÁSSUK, MI TÖRTÉNT
ENNYI IDŐ ALATT A NAGYMACSKÁNKKAL.
Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

A

mostani állapotokkal ellentétben
1993-ban, a JAGUAR 800 sorozat
bemutatásakor és az azt követő piaci bevezetésekor sokkal
nagyobb volt a nyugalom a piacokon. Nem
volt olyan nagy hűhó a bemutatás körül, és
az új 800-as sorozattal szemben támasztott
legnagyobb követelmény sem volt túl bonyolult: megbízhatóbb és kisebb karbantartási
igényű gépet akartak alkotni. A prototípussal
szerzett tapasztalatok alapján módosították a
hűtőrendszert, megnövelték a hűtő és a funkcionális gépegységek közötti, karbantartásra
alkalmas területet, és javítottak a fémdetektor kapcsolóján.
Feljebb srófolták a teljesítményt: Heinrich
Isfort, aki 1976-tól 2016-ig a CLAAS fejlesztési
osztályán dolgozott, pontosan emlékszik rá:
„Bár szélesebb lett a behúzó egység, ennek
nem volt hatása a teljesítményre. A behúzó
hengereknek is gyorsabban kellett forogniuk,
és több szecskázókés került a késdobra. Ennek megfelelően a fémdetektor aktiváláskor
működésbe lépő biztonsági megállításnak is
gyorsabban kellett reagálnia. Ezeken a prototípus elkészülte után változtattunk, mivel egy
teszten szó szerint a fülünk mellett repültek
el a szecskázó-kések.

E módosítások után nyugodtan ment a piaci
bevezetés, az új JAGUAR 800 technológiája
nagyon gyorsan meggyőzött mindenkit. Németországban a CLAAS már a ’80-as évek elején piacvezetővé vált az önjáró silózók között
a JAGUAR 600-as sorozattal, majd nagyon
gyorsan világszinten is. Az AXIÁL Kft. és a
CLAAS 18 éves együttműködése során közel
140 db CLAAS JAGUAR, és több mint 110 db
800-as sorozatú önjáró silózó került a magyar
szarvasmarhatartókhoz, bérvállalkozókhoz.
Ez, és a stabil 50 százalékos magyarországi piaci részesedés is azt bizonyítja, hogy a CLAAS
JAGUAR legelismertebb tömegtakarmánybetakarítógép a piacon. Azóta pedig már a
JAGUAR 800 harmadik generációját gyártják.

AZ IDÁIG LEGYÁRTOTT KÖZEL 40
EZER ÖNJÁRÓ CLAAS SILÓZÓBÓL

30 EZER AZ
UTÓBBI 25 ÉVBEN
KÉSZÜLT,
ZÖMMEL JAGUAR 800.

2018

A jelenleg futó 496-os JAGUAR 800-as sorozat
technológiai megoldásai – például a speciális
SHREDLAGE® szemroppantó – egyrészt a
tökéletes takarmányminőséget, másrészt
– például az AUTOFILL automata szállítójármű-töltő rendszer – a gépkezelő nagymértékű tehermentesítését, harmadrészt pedig
– például a DYNAMIC POWER automatikus
motorteljesítmény-vezérlés – a gazdaságos
betakarítást garantálják.
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1995
1996
1997
1998
1999
2000

1993
1994
1995
1996

A JAGUAR 800-as generációja a 487-490 típusokkal indult, később
vezették be a 491-et. Iránymutató volt egyenes vonalú terményvezetése,
direkt hajtása motortól a késdobig, és okos hűtési megoldása a motorral
a hátsó részen.

1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006

A következő generációban 605 lóerejével átugrotta a 600 lóerős
lélektani határt a JAGUAR 800. Akár 40 km/órás sebességével közúton
is gyorsabban lehetett vele vonulni. Az új felszereltségek lenyűgözték
mind a tulajdonosokat, mind a gépkezelőket – ilyen volt például a
szilázsképző adalékanyag-adagoló és a tízsoros ORBIS adapter.

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016
2017

Egy robusztus, egyszerű és üzembiztos gép, mely optimálisan dolgozik.
Így mutatták be a 900-as sorozat kisebb testvéreként az új JAGUAR
800-as sorozat 496 típusát. Teljesítménye és sokféle felhasználási
módja egyedülállóvá tette, s még a marhatartásra szakosodott, kisebb
területen gazdálkodókat is meggyőzte.
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DIGITÁLIS SEGÍTSÉG
A BETAKARÍTÁSI LOGISZTIKÁBAN
ARATÁSKOR MINDENNEK TÖKÉLETESEN KELL MŰKÖDNIE – ILYENKOR
MINDENKI A MAXIMUMOT NYÚJTJA. EGÉSZ BIZTOS ELEGENDŐ ENNYI?
MELYIK KOMBÁJNT KELL LEGKÖZELEBB MEGTANKOLNI? MIÉRT ÁLL AZ
ÁTRAKÓKOCSI A TÁBLA SZÉLÉN? A CLAAS FLEET VIEW APPLIKÁCIÓJA
MEGKÖNNYÍTI AZ ARATÁSI LOGISZTIKÁT.
Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

MENNYI VAN A
MAGTARTÁLYBAN?

A FLEET VIEW APPLIKÁCIÓ

A

VALÓS IDŐBEN MUTATJA
MEG A SZÜKSÉGES ADATOKAT

szántóföldön brummognak a
kombájnok, szépen rajzolják a
szabályos csíkokat. Közeledik a
munka vége, de egy jó darabot
azért még le kell aratni. Hátunk mögött
azonban már gyülekeznek a felhők, kezd valósággá válni az időjárás-jelentésben reggel
beharangozott vihar. Ekkor kell maximális teljesítményre sarkallni a betakarítás mindegyik
résztvevőjét, hogy biztosan befejeződjön az
aratás!
Ilyen időjárási körülmények között jól szembetűnik, hogy harmonikusan dolgozik-e
együtt a betakarítási lánc valamennyi tagja,

és hogy megfelelően össze
van-e hangolva a logisztika.
Azzal a szándékkal, hogy
megnöveljék a ténylegesen
betakarításra fordítható időt,
sok gazdaság döntött a modern átrakási technológiák
bevezetése mellett, a lehető
legrövidebbre csökkentve
a kombájnok állásidejét a
szállítás akadozása miatt.

MINDENT JÓL ÁTLÁTVA

K

ülönösen fontos, hogy az
átrakókocsik mindig időben legyenek a megfelelő gépnél, és ezzel
egyidejűleg vezetőjük pontosan
lássa helyét a betakarítás egészében. Hosszú
évek tapasztalata nagyon hasznos lehet,
de még inkább a néhány egyértelmű tény,
melyek alapján gyorsan lehet megfelelően
dönteni.

A CLAAS támogatja a gazdálkodókat ebben
az optimalizálási folyamatban:
a FLEET VIEW applikációval univerzális eszközt ad a kezükbe, amely még áttekinthetőbbé teszi a betakarítást.
A FLEET VIEW applikáció tableteken és iOS
vagy Android rendszerű okostelefonokon fut.
Valós időben mutatja meg a kijelölt gépek
pozícióját és sebességét – Google térképen
ábrázolja a kombájnokat, átrakó kocsikat és a
szállító kocsikat. Ezzel a betakarítási lánc egésze áttekinthető, minden egyes gép ellenőrzés
alatt tartható, a helyzetváltoztatásaival együtt.
Általában egy ilyen lánc kombájnonként öt
gépet jelenthet. Természetesen további gépekkel is kiegészülhet a betakarítási lánc.
A felhasználó nagyon rugalmasan reagálhat
a felmerülő változásokra, szükség esetén
másképp rendezheti el a gépeket. Ezzel
biztosítható az is, hogy az egyes gépkezelők
saját eszközén csak a nekik fontos információk jelenjenek meg.

MIT MOND AZ AXIÁLOS
TERMÉKMENEDZSER?

A

A

FLEET VIEW rendszerben a kombájnok négy érzékelője méri a
magtartály telítettségét, és ezt, a
menetirány mellett, színnel jelölve
továbbítják. Tanácsos a felhasználók készülékeihez megfelelő áramellátást biztosítani,
hiszen a belső GPS már maga is jelentősen
csökkenti az akkumulátor töltöttségét. Az
applikáció használatának további technikai
feltétele nincs. Mivel fejlesztésekor tudatosan
minimalizálták az adatcsomagot, stabilan fut
még akkor is, ha gyenge a mobil lefedettség,
vagy dombos vidéken kell dolgozni.

Repce aratásban teszteltük a
FLEET VIEW munkáját, két rotoros
LEXION-nal és egy Annaburger
HTS 22.16 átrakó kocsival, hiszen
azzal van szükség a legpontosabb együttműködésre.

A normál átrakó kocsizás közben a traktoros (ÁT):
• figyeli a kombájnok sárga fényének felvillanását, amely CLAAS kombájnon 70 százalékos magtartály-töltöttségnél automatikus;
• szemrevételezéssel megállapítja a kombájnok helyzetét;
• ezen információk alapján meghozza a
döntést, hogy melyik kombájnhoz menjen
begyűjteni a terményt,
• miközben természetesen figyeli az átrakó
kocsi szabad kapacitását.

ÁLLÁSIDŐKET CSÖKKENTENI

A

térképen látható domborzati
viszonyok, illetve a megművelendő
területek hossza alapján jobban
meg lehet szervezni a szállítást,
mint például azt, hogy milyen sorrendben hajtsanak be a gépek a területre, és hogy pontosan
hol legyen az ürítés. E paraméterek jóvoltából
csökkennek a szükségtelen állásidők, üresjáratok. A gépkezelőknek többé nem kell a megbízhatatlan szemkontaktusra hagyatkozniuk, és a
kijelölt gépet még nem jól belátható területeken is azonnal a kívánt pontra navigálhatják.

A folyamatok kényelmesen, az irodából
szervezhetől, szemmel tarthatók.
Mobil eszközökkel és a különösen rugalmas
FLEET VIEW rendszerrel nagyobb energiaráfordítás nélkül lehet további gépeket
rendelni a betakarítási lánchoz, és az egész
jobban áttekinthető. További alkalmazási lehetőségek előkészítése – például a hígtrágya
kijuttatáshoz – folyamatban van.

A FLEET VIEW applikációval
nincs papírmunka.
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KOMBÁJN KARBANTARTÁS
agritech

IGAZÁN JÓ MUNKA
agritech
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ELŐTÉRBEN A

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
NEM FELTÉTLENÜL A NAGYGAZDASÁGOKNAK KEDVEZNEK A JELENLEGI
TÖRVÉNYI SZABÁLYZÁSOK. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÜLÖNÖSEN FONTOS
SZEMPONT A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG. EZÉRT IS VÁSÁROL A HEVESI-SÍKSÁG
ÉSZAKI VIDÉKÉN GAZDÁLKODÓ TANGAZDASÁG EGYRE TÖBB CLAAS TRAKTORT.
Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: Kaszás Gergely

A KÖVETKEZŐ PONTATLANSÁGOKKAL LEHET SZÁMOLNI:

NÉHÁNY ELŐFORDULÓ
GYAKORLATI PÉLDA:

• vizuális pontatlanság: az ÁT nem látja egy
vagy több kombájn villogóját, ezzel együtt
azt se, hogy azok mikor kapcsoltak be;
• magtartály-telítettségi pontatlanság: az ÁT
adott esetben nem tudja, hogy 71 vagy 99
százalékon van-e a magtartály,
• távolsági pontatlanság: az ÁT nem látja pontosan, hogy mikor fordul vissza a kombájn.
A gyakorlatban az egy táblában arató kombájnok darabszámától, a tábla alakjától és a
terménymennyiségtől függően, sokféle szituáció fordulhat elő, amikor e hibák kiküszöbölésével nagymértékben javítható a logisztikai
hatékonyság, és az ürítések optimalizálásával
csökkenthető a taposási kár. A hibákat valós
idejű kombájn helyzet- és magtartályállapotmegosztással lehet kiküszöbölni.

kocsit vontató gépkezelő nyomon követheti
a kombájnok pozícióját, haladási sebességét,
valamint a magtartály telítettségi szintjét,
egy százalékos pontossággal.

• Előfordulhat, hogy három kombájn sárga
villogója szinte egyszerre kapcsol be a
magtartály telítettségének 70 százalékánál.
Ilyenkor kicsi az esély, hogy egy átrakó kocsi
össze tudja gyűjteni a terményt a három
kombájnból. Ki kell választan kettőt, és a
harmadik kombájn, amely ezt a legkön�nyebben meg tudja oldani, a föld szélén álló
pótkocsira ürít.
• Ha látható, hogy a sorból még kiér a kombájn anélkül, hogy megtelne a tartálya, és
az átrakó kocsinak mellé kellene fordulni az
ürítéshez, akkor megvárhatja, hogy a kombájn új sort fog, és akkor melléállhat.
• Ha nem ért még vissza üres szállítójármű,
az átrakó kocsi kezelője tud gazdálkodni a
szabad magtartály- és átrakókocsi-kapacitásokkal.

A rendszerbe a gépkezelők
mobiltelefonjukkal csatlakozhatnak.

MINDEN GÉP
EGYSZERRE JELENÍTHETŐ MEG

Ilyen esetekben nyújthat nagy segítséget
a CLAAS FLEET VIEW. Az iOS és Android
rendszerű okostelefonokra és tabletekre
ingyen letölthető alkalmazással az átrakó

A FLEET VIEW működésének feltétele a
CLAAS kombájn TELEMATICS rendszere és
érvényes licence. A TELEMATICS az összes
rotoros és a legnagyobb ládás (LEXION 670)
kombájn alapfelszereltsége, de természetesen utólagos beszerelésre is van lehetőség.
Egy TELEMATICS-os kombájnhoz maximum
öt okostelefon és/vagy tablet rendelhető. A
szükséges beállítások után a traktorvezető a
fülkében, a telefonról vagy tabletről láthatja a
hozzá tartozó kombájnok adatait, amelyeket
a kombájn TELEMATICS modulja küld el.
Ezalatt a kombájn kezelője a traktorok pozícióját és sebességét láthatja, amit a traktorvezetők telefonja vagy tabletje szolgáltat.
Ebből következik, hogy a rendszer a traktor
gyártmányától függetlenül képes működni.
A FLEET VIEW rendszer kipróbálható, a
TELEMATICS weboldalon egy ingyenes,
14 napos tesztlicenc aktiválható.

A FLEET VIEW-t működés
közben mutatja be a
következő videó:

AZ ARION 640

FELSŐSZINTŰ
TRAKTOR,
KÖZÉPSZINTŰ
ÁRBAN.
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A

„Három traktorkategóriát képviselnek erőgépeink,” pontosít Nagy Ádám vezérigazgató.
A középső kategóriába kerestek gépeket,

Gödöllői Tangazdaság Zrt. háromezer hektár szántón, meglehetősen heterogén területeken, három
fő céllal dolgozik: takarmányt termelnek tehenészetüknek, ipari növényeket
piacra, valamint kalászos vetőmagot állítanak
elő. Emellett 260 hektárnyi gyümölcsösön is
gazdálkodnak.
„A szik kivételével mindenféle talajtípus
megtalálható nálunk” kezdi a beszélgetést Ködmön Szabolcs, növénytermesztési ágazatvezető. „Közepesen intenzíven
gazdálkodunk, de a költséghatékonyság a
legfontosabb tényező. Elkölthetnénk több
pénzt is, de nem biztos, hogy gazdaságos
lenne. Gabonát, repcét, napraforgót termesztünk. Vetőmag-borsót régóta termesztünk,
de sajnos az éghajlatváltozás miatt öt évből
egyszer nyereséges a termesztése. Most a
takarmányborsót próbáljuk, mert kellene
előveteménynek.
A növénytermesztésnél feszített a tempó,
sokszor kollégáim és a gépek is két műszakban dolgoznak. A traktoraink ráadásul
nagyon sokat szállítanak a tábláink közötti
távolságok miatt, a vegyszerkiszolgálás
12 köbméteres szippantóját is ellátják, rengeteg permetlé-alapanyagot szállítanak. Használjuk a lucerna betakarításánál, kaszálásnál,
szervestrágya-szórásnál.”

GÉPKEZELŐ: HUSZÁR SÁNDOR

A

korábbi 155 lovas CASE IH traktoromnál sokkal kényelmesebb ez a
CLAAS ARION 640. A kabin négy
helyen rugózik, és a rugózott első
híd is nagyon sokat jelent. Főleg, hogy 10-12
órát ülök naponta benne. Az enyém még nem
aktív üléses, ezt kicsit sajnálom, de talán majd
legközelebb. Ez a traktor 20 lóerővel erősebb,
mint az előző volt, lehet is érezni a különbséget. És sokkal jobb a váltója, rövidebbeket vált,
jobb a sebességlépcsőzés. Míg a CASE IH-ban
három tartomány volt, csoportot kellett váltani,
ennek a Powershift váltója automatikusan

„A SZÁZ LÓERŐSEK A KISZOLGÁLÓ GÉPEK.
AZTÁN OTT VANNAK A 160-180 LÓERŐSEK,
AMELYEK SZÁLLÍTANAK, KASZÁLNAK,
MŰTRÁGYÁT SZÓRNAK, NÉHA PEDIG
SZÁNTANAK, DE EGYÉBKÉNT NAGYON SOKAT
VONULNAK EGYIK HELYRŐL A MÁSIKRA.
EZEN KÍVÜL VANNAK A 350 LÓERŐ KÖRÜLIEK,
AZ IGAZI ERŐGÉPEK.”

Nagy Ádám a gépbeszerzéseknél
alapos megfontolás után dönt.

amikor először került hozzájuk CLAAS traktor.
„Szétnéztünk a piacon, és a gép tulajdonságai mellett azt is vizsgáltuk, milyen mögötte
a szolgáltatás. A döntés másik fontos tényezője az ár-érték arány volt. Szerintem ebben
kiemelkednek a CLAAS traktorok. Összehasonlítva az egyéb prémium márkákkal,
20-30 százalékkal kedvezőbb az áruk.”
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A szálastakarmány-betakarítás gépei CLAASok, így a fentieket is figyelembe véve kézenfekvő volt, hogy a vetésizöld gépekre essen a
választás. Az első ARION 630 az eltelt három
év alatt nagyjából 5000 üzemórát teljesített.
Később igény jelentkezett kicsivel erősebb
traktorra is, így beszereztek egy ARION
640-est, majd még kettőt ebből a fajtából.
Szeretik őket, mert egyszerű a fenntartásuk,
üzemeltetésük. „A mieink nem luxuskategóriás, CEBIS-es gépek, arra nálunk nincs szükség,
ezeknél a munkaműveleteknél nem tudnánk
kihasználni. Rugózott első hidat rendelni
persze hiba volt, mert azóta azt hajtogatják a
gépkezelők, hogy miért nem olyan az összes
többi is,” neveti el magát a vezérigazgató.

AZ ARION 640
RUGÓZOTT ELSŐ HÍDJA

KÉNYELMESEBBÉ
TESZI A MUNKAVÉGZÉST.

„A KISKATEGÓRIÁBAN IS NAGYON JÓ A
CLAAS TRAKTOROK ÁR-ÉRTÉK ARÁNYA.
SZERINTEM FELSŐSZINTŰ TRAKTOR,
KÖZÉPSZINTŰ ÁRBAN. ELŐSZÖR BÉRELTÜNK
KETTŐT EGY ÉVRE, KIPRÓBÁLTUK, MIELŐTT
BELEVÁGTUNK VOLNA A VÁSÁRLÁSBA. ÉS A
BÉRLET UTÁN VETTÜK BELŐLE ÖTÖT, A KÉT
BÉRELTET, ÉS HÁRMAT PLUSZBAN.”
Figyelik és elemzik a szállítás üzemanyagfelhasználását, és arra jutottak, a kisebb
traktorok között nincs igazi konkurenciája a
CLAAS-nak. Most az öt traktorból négy a kertészetben dolgozik, ahol nem szállítanak, hanem permeteznek, rázógépet működtetnek.
A Powershift váltó itt nagyon hasznos, nem
recseg-ropog, és nem kell mindig kuplungozni, csak sebességet váltani. „Ez így sokkal
kényelmesebb, főleg a gyümölcsösben, ahol
nagyon lassan kell menni, és mindig fel-le kell
váltani.”
A középkategóriájú traktorok szálastakarmány betakarításkor Fliegl pótkocsikat

Ködmön Szabolcs szerint a
költséghatékonyság fontos tényező.

megteszi. Nem teljesen fokozatmentes, mert
érezni a tartományváltást, de nem torpan meg
annyira. Ez szállításnál nagyon jó dolog, nem
kell kuplungot nyomkodni, csak a menetkart
előre tolni, s megy a traktor.
Sok a műszer, de könnyen érthető, rövid idő
után automatikusan rááll mindenre az ember
keze, nem is kell odanézni, már érezni lehet,
hogy hol van a kar, hol van a kapcsoló. Elektronika szempontjából van ennél jobb, a CEBIS-es
felszereltség, de ez szerintem így optimális.

húznak, hatalmas mennyiséget visznek be
a telepre, és Nagy Ádám elmondása szerint
fogyasztásuk csupán a nagytraktorokénak a
hatvan százaléka. Mellette viszont a tömegük
megvan a feladathoz, minden további nélkül
elbírják a 34 köbméteres pótkocsikat.
„Az ARION 640 rugózott első hidas, első
kihajtásos, front TLT-s, az lett a kaszálós
traktorunk. Lucernában megy, egy nap 60-70
hektárt lekaszál, ott tartani kell a tempót. Kell
a rugózott első híd, hogy a gépkezelőnek ne
essen ki a fogtömése a rázkódástól”.
A gépvásárlásnál azokat az újításokat próbálják ki, amelyek a hatékonyság és a megtakarítás irányába mutatnak.
„Ahogy változik a környezet, mindig a legjobban, leggyorsabban kell alkalmazkodni hozzá, és mind hatékonyabbnak kell lenni. Egyre
nagyobbak a gépek, nagyobb összefüggő
táblákat kell megművelni, csak így lehet
tartani a versenyt. Hatékonyság, odafigyelés,
tudatosság és fókusz: ez a siker kulcsa.”
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A SILÓZÓ FÁRADJON,
NE AZ EMBER!

MINDEGY, HOGY SILÓZÓ, TAKARMÁNYSZÁLLÍTÓ KOCSI VAGY BÁLÁZÓ – AKI
FŰSZILÁZS BETAKARÍTÁSKOR A MEGFELELŐ RENDSZÉLESSÉGET AKARJA
BEÁLLÍTANI, FÁRADSÁG NÉLKÜL MEGTEHETI A CLAAS OLDALREND-KÉPZŐIVEL.
Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

AZ OPTIMÁLIS
SZÁRAZANYAG-TARTALOM

N

álunk nem ideális a bérvállalkozóra bízni a rendképzést, magyarázza Hergen Schemering, „hiszen az
ő rendképzője általában mindig kicsivel a silózó előtt halad. Területeinkre állandóan változó szélerősség és eltérő intenzitású
napsütés jellemző, ezért a bérvállalkozó nem
tud azonnal itt teremni, amikor a szilázsunk
elérte az optimális szárazanyag-tartalmat.
A saját rendképzővel időben sokkal rugalmasabban tudjuk elérni a pontosan 32-35
százalékos szárazanyag-tartalmat.”

MINDIG A MEGFELELŐ
RENDVASTAGSÁG

B

e kell látni: ilyen szabályos rendekkel, mint ezen a képen, nem gyakran
találkozunk. A bal oldali képen
LINER 1900-zal, a jobb oldalin LINER
2900-zal készült rendek láthatók. Az első
közép-, a második oldalrendképző, mindkettő nagy, 3,80 méter átmérőjű rotorral és 14
rugós karral. Egy hektárnyi területre átszámolva, a kilenc méteres működési szélességű
középrendképző 1100 méteres keskenyebb
rendet képez, a 16 méteres LINER 1900 pedig
625 méteres, dupla olyan széleset.
A kettőt összehasonlítva a középrendképzővel lehet a legjobb és legegyenletesebb minőséget megcélozni. Kezelése sokkal
egyszerűbb, gyakorlatlan gépkezelő is jól tud

vele dolgozni. Az oldalrendképző legnagyobb előnye az erősebb rend képzése, ezzel
egy nagyobb teljesítményű silózót, késői
vágásnál is optimálisan ki lehet szolgálni. Ezt
máskülönben csak négyrotoros rendképző
tudná elvégezni, amit a bérmunkát szolgáltatók szoktak alkalmazni, de további szempont, hogy az oldalrendképző szinte bárhol
alkalmazható.

GYAKORLATI ELŐNYÖK

E

rre példa Heino Schemering üzeme
Groß Strückhasenben, amely az elsők
között vett LINER 1900-at, mikor a
gépet tavaly bevezették a piacra.

Gazdaságának megművelt területe körülbelül 160 hektár, ebből 140 gyepes terület. A
karámokban 250 tejelő tehén áll, borjaival.
Az átlagos éves tejtermelés a gazdaságban jó
tízezer kilogramm.
Fűszilázs készítéshez első menetben kicsit
több mint száz hektárnyit takarítanak be, majd
a következő menetben már csak a felét. Hogy
ezt a mennyiséget megfelelő hatékonysággal tudják besilózni, nagy részét, leginkább
a gazdasághoz közel eső területekről, egy
alvállalkozó JAGUAR 960 silózójával takarítják
be. A távolabb fekvő területekre, illetve a
különösen keskeny földdarabokra a gazdaság
saját szállítókocsijával, és a gyepterület utolsó,
tisztító vágására, körbálázót használ.

Á

m nem csak az időzítéssel rugalmas a gazdaság a LINER 1900-zal.
„Mindegy, hogy nagy vagy kis
rendet akarunk – ezzel a géppel
mindig a silózónak, a szállítójárműnek vagy a

A középrend-képző nagyobb takarmánytömegekhez
ideális, kihasználja a silózó/bálázó teljesítményét.

LINER 2900

Kialakítás

Oldalrend-képző

Középrend-képző

Forgórész

2

2

3,80 m

3,80 m

14

14

Munkaszélesség

8,05 m

8,00-9,00 m

Max. teljesítmény

78 kW/106 LE

54 kW/73 LE

Szállítási magasság leszerelt fogakkal

3,99 m

3,99 m

Hossz szállítási helyzetben

9,64 m

6,35 m

Forgórészek átmérője
Tartókarok forgórészenként

körbálázónak megfelelő vastagságú rendeket
képezhetünk,” mondja Hergen Schemering
elégedetten. Így a növényzet erősségének
megfelelően 8-tól 25, néha 30 méter szélességig dolgozik. Bár a gép eközben többször is
megmozgatja a takarmányt, szépen formált,
egyenletes rendet képez. „A silózó-kezelők
igazából nem rajonganak az oldalrend képzőkért, de a mienkkel egészen elégedettek,”
kacsint a fiatal mezőgazdász.

Akár 15 km/órával
Hergen Schemering, ha minden jól megy,
akár 15 km/órás munkasebességgel is tudja
használni a rendképzőt, s így óránként hathét hektárt teljesít.

ságban legyenek a talajtól. Beállítani szilárd
talajon kell, és a rotor átmérőjének megfelelő
dőlést (a kezelési könyvből olvasható ki),
1,5 és 2,5 cm között, a tengelyek furatmintázata alapján, vagy modelltől függően az
alátétlemez áthelyezésével lehet beállítani.

A LEHETŐ LEGKISEBB
FORDULATSZÁMOT VÁLASZTANI
A lehetséges menetsebesség függ a takarmány összetételétől, a domborzattól és a
vágás magasságától. Helyesen beállított
keresztirányú dőléssel többnyire jelentősen
csökkenthető a rotorok fordulatszáma –
például 12 km/órás sebességnél 420 TLTfordulatra. Kisebb fordulatszámmal jobb,
szögletesebb rendeket lehet létrehozni.

Tapasztalatai szerint a gép – a hosszától függetlenül – nagyon fordulékony, és a kényszerkormányzásnak köszönhetően a fordulókban és a
sarkokban is szépen formázott rendet készít.

SOK MÚLIK A HELYES BEÁLLÍTÁSON!

A

takarmány tisztasága mindennél
fontosabb. Ennek eléréséhez helyesen kell beállítani a rendképzőt is.

A KERÉKNYOMÁST ELLENŐRIZNI,
ÉS MINDJÁRT BE IS ÁLLÍTANI
Csak akkor lehet helyesen beállítani a kerekeket, ha azonos bennük a nyomás. Az eltérő
keréknyomás következtében az ujjak leérnek
a földre, illetve csökken a munkateljesítmény.
A ROTOROK DŐLÉSÉT ELLENŐRIZNI
A rotoroknak mindig enyhén a rendképző
ponyva irányába kell dőlniük, hogy a rugós
fogak még növekvő terménymennyiség
esetén is mindig pontosan ugyanolyan távol-

Az univerzális oldalrend-képző nagyobb takarmánytömegből kettő, kisebből akár négy rotorszélességnek
megfelelő anyagot is össze tud sodorni egy rendbe.

LINER 1900
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ÁTHELYEZNI ÁTDUGÁS NÉLKÜL
LINER-modelltől függően a rendképző kiemelését vagy áthelyezését állítórugó támogatja,
hogy a rugós fogak ne túrjanak bele a talajba.
Időnként mindegyik rugó beállítását meg kell
vizsgálni, illetve helyesbíteni.

OPTIMALIZÁLNI A REND FORMÁJÁT
Az oldalrend-képzőkhöz és a duplarendképzőkhöz ajánljuk, hogy magasra állított
parkoló pozícióban használják a rendképző
ponyvákat, így lehet a lehető legegyenletesebb, széles, szögletes rendeket képezni.
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LEXION 570
KOMBÁJN

LEXION 440
KOMBÁJN

LEXION 650
KOMBÁJN

LEXION 550
KOMBÁJN

LEXION 580
KOMBÁJN

MEGA 218
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6818-15-633
ÉVJÁRAT: 1998
ÜZEMÓRA: 5500
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6,
KAD6(UNI4+2), SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

JAGUAR 930
SILÓZÓ

AZONOSÍTÓ: 0175-03-273
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2999
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.0, 3D,
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8628-18-387
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1189
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, TT,
4WD, 3D, SZ, KL, KAB, LP, LEV, GAV7.7
ELHELYEZÉS: ELADÓ

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8857-18-112
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2433
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GAV6.6, CAC, TT,
3D, SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 8635-18-126
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 5476
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.0,
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

LEXION 550
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7818-16-304
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2127
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ,
KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7906-17-611
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4375
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6,
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 8894-18-694
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 3494
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.0,
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

LEXION 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7815-16-400
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 2706
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ,
KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 650
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8718-18-524
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 3219
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GAV6.6, CAC,
4WD, 3D, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 6807-15
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2917
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6,
DCS, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7630-16-514
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4574
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6,
ROK, 3D, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7867-17-940
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2878
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: GA5.1, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

AZONOSÍTÓ: 7711-16-832
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2706
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, TT,
4WD, SZ, KL, KAB, GAV9.0
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8643-18-190
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4932
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, ROK,
GA6.0, SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7670-16-630
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3523
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ,
KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0117-03-614
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2737
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZR, KL, KAB, LEV,
KAD6(ORBIS 450)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0042-14-294
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2241
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV,
PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

ARION 420
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0001-16-662
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 79
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: LF1+2, RH, FH, FTLT,
AH, AV, PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

MEGA 350
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 0068-03-275
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2804
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, DCS, GA5.1,
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

JAGUAR 930
SILÓZÓ

AZONOSÍTÓ: 0116-03-273
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3554
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZR, KL, KAB, LEV,
KAD6(ORBIS 450)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 850
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0077-15-454
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2911
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, AH,
AV, PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

ARION 430
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0033-15-884
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 79
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: LF1+2, AH, AV, PS,
KL, KAB, GPSS, GPSK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 330
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7616-16-844
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 238
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GA5.4, DCS,
4WD, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

JAGUAR 850

SPEEDSTAR 4WD SILÓZÓ

AZONOSÍTÓ: 8825-18-480
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 2780
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZR, 4WD, KL, KAB,
RF3.0(PU300), KAD6(RU450)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 930
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0036-14-895
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2239
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, RH, FH, AH, AV,
KL, KAB, FM, LF2
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8046-17-211
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3396
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA5.4, SZ,
KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0139-14-24
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3184
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV,
PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 810
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 8664-18-427
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, AH,
AV, PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

QUADRANT 2200

VARIANT 360

AZONOSÍTÓ: 5694-13
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: ZSK, RF2.1, MON, TLT,
BM1.2X0.7
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 8869-18-535
ÉVJÁRAT: 2015
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: BM1.2X0.9-1.55, HK,
RF2.1, MON, TLT
ELHELYEZÉS: ELADÓ

SZÖGLETES BÁLÁZÓ

KÖRBÁLÁZÓ
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TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 8820-18-86
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 1537
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS,
GA6.0, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0138-14-935
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2760
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV,
PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

ARION 650
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7233-16-62
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1773
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: LF1+2, EHH, AH, AV,
PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 8573-17-195
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: ZSK, HK, RF2.1, MON,
TLT, BM1.2X0.9-1.7
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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NEGYEDIK KORMÁNYZÁSI MÓDKÉNT AZ ÚJ SCORPION TELESZKÓPOS
RAKODÓKHOZ KÉZI HARÁNTKORMÁNYZÁS IS ELÉRHETŐ.

SZOROSAN A FAL MELLETT

NÉGY KORMÁNYZÁSI MÓDJÁVAL AZ ÚJ SCORPION TELESZKÓPOS
RAKODÓ MÉG JOBBAN MANŐVEREZHETŐ.

Elsőkerék-kormányzás

Összkerék-kormányzás

Harántkormányzás

Kézi kutyakormányzás

Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

SCORPION-TÖRTÉNET

A

CLAAS teleszkópos rakodók
históriájának 1996 óta részese
Norbert Täufer. Mindössze három
évvel munkába állása előtt vette
fel kínálatába a CLAAS a RANGER-rel az elsőt.
Az akkor még farmotoros gépet először az
angol Wordsworth-tal és annak leányvállalatával, a Sandersonnal gyártotta, majd átvéve
a teljes felelősséget, maga állította elő. A
2001-es Agritechnica kiállításon bemutatta a
RANGER-t váltó sorozatot, a TARGO-t, melyet
2005-ig a Caterpillarrel együttműködve
gyártott.

N

agyon sok „jó gént” örökölt az új
SCORPION a korábbi szériákból,
például automatikusan szinkronizálják magukat a gép különböző
kormányzási módjai. Már a korábbiban is volt
elsőkerék-kormányzás, harántkormányzás,
illetve összkerékhajtás. Az újhoz negyedik
kormányzási módként kézi harántmozgás,
azaz „kutyakormányzás” is elérhető.
Míg hagyományos harántkormányzással csak
rövid kormányzási manővereket kell végezni,
a negyedik kormányzási mód fal melletti
munkákhoz való, például silófal melletti
tisztításhoz, gabonatároló falánál végzett
munkákhoz, silófal melletti taposáshoz, vagy
mikor hosszú karámban kell a takarmányt
az állatok elé tolni. A klasszikus harántkormányzáshoz képest, amely szinkronizáltan
kormányozza az első és hátsó hidat, a kézi
harántkormányzás csak az első hídra hat,

mialatt a hátsó híd kerekei rögzítve maradnak
a kívánt kormányzási szögben. Ezáltal a gépkezelő igény szerint után tudja kormányozni
a gépet.

KÖNNYEDÉN ÁTKAPCSOLHATÓ

A

kormányzási módok között a
műszerfal jobb oldalán található
forgókapcsolóval (A) lehet váltani. Ezzel a kapcsolóval először
összkerékhajtásról elsőkerék-kormányzásra
tud váltani a gépkezelő. A középállás körüli
kormánymozgásokat a hátsó híd szinkronizáltan követi úgy, hogy a hátsó kerekek egyenes
állásban vannak. Ekkor a műszerfal egy
további kapcsolójával, a (B) érintőkapcsolóval
a gépet elsőkerék-kormányzásról hátsókerékkormányzásra lehet váltani. A gépkezelő a
kormányon be tudja állítani a hátsó kerekek

kívánt szögét a harántkormányzáshoz. Azzal,
hogy elengedi az érintőkapcsolót, a hátsó
kerekeket rögzíti ebben a megadott szögben,
és egyidejűleg ismét aktiválja az elsőkerékkormányzást. Már haladhat is tovább, anélkül,
hogy a SCORPION hátulja hozzáérne a falhoz.

B

A

A kormányzási mód kiválasztására szolgáló
forgókapcsoló (A) és a hátsó hidat rögzítő
érintőkapcsoló (B) a műszerfal jobb oldalán

Az első CLAAS teleszkópos rakodó,
a RANGER, még farmotoros volt.

A teleszkópos rakodók egyre növekvő
mezőgazdasági használatának oka a struktúraváltás: az üzemméretekkel együtt nőtt
az anyagmozgatási és rakodási munkák
mennyisége is.

A TARGO sorozat ívelt szélvédője
forradalminak számított.
A TARGO-ról új fülkeformája miatt beszéltek
az emberek, hiszen a szokásos első szélvédő
és tetőablak helyett folyamatos, ívelt szélvédővel szerelték fel – a gyártók közül elsőként.
Ez kisebbfajta forradalomnak számított, mert
nagymértékben javította a kilátást. Még
manapság is van olyan gyártmány, amelynek szélvédőjén keresztmerevítő zavarja a
kezelőt.
2005 óta kooperált a CLAAS az überlingeni
székhelyű német Kramer-Werken céggel,
ahol a CLAAS követelményeinek és előírásainak megfelelően gyártották a SCORPION
sorozatot. A folyamatosan gyűjtött tapasztalatok alapján számos újítást és módosítást
vezettek be, például a sikeres koncepciójú
VARIPOWER fokozatmentes hajtást és egy
levegő-elvezetési rendszert, teljesen automatikus ventilátor-fordítóval.

A legújabb SCORPION-okat a CLAAS együttműködő partnerével, a Liebherrel gyártja
Telfs-ben. Számtalan új tulajdonság teszi
lehetővé a nagy emelőerőt, teljesítményt és
kényelmet. Ilyen például a DYNAMIC POWER
a motorvezérléshez, az új SMART LOADING
kezelőtámogató rendszer a munkahidraulika
és túlterhelés elleni védelem finombeállításához, a teljesen automatikus rögzítőfék, a
harántkormányzás negyedik kormányzási
módként, illetve a teljesen újratervezett vezetőfülke kialakítás.

Norbert Täufer jó 20 éve részese a
„vetésizöld” rakodók történetének.

22

KOMBÁJN KARBANTARTÁS
agritech

CLAAS HUNGÁRIA KFT.
agritech

23

MAGYAR DIÁK
A HELMUT CLAAS
ÖSZTÖNDÍJ DOBOGÓSAI KÖZÖTT

SZÉLES LEVENTÉNEK, A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM HALLGATÓJÁNAK
SIKERÜLT, AMI EDDIG MAGYAR DIÁKNAK NEM: A LEGJOBBAK KÖZÉ JUTOTT
AZ EURÓPAI EGYETEMEK HALLGATÓINAK KIÍRT HELMUT CLAAS SCHOLARSHIP
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁN, ELHOZTA A MÁSODIK HELYEZÉST.
Szöveg: Bánhidi Lilla | Képek: CLAAS Hungária Kft.

NAGY MEGTISZELTETÉS

DÍJAT KAPNI
CLAAS ÚRTÓL

A

Vízigesztenye hazai termesztési
lehetőségeinek vizsgálata, és
prototípus betakarítógépének
megtervezése című dolgozatával
a dicsőség mellé 6000 euró ösztöndíjat nyert.
A géptervező szakirányú hallgatók szakdolgozataikkal pályázhattak idén is a CLAAS
Alapítvány két ösztöndíjára, a Helmut Claas
Scholarshipre és az International Student
Prize-ra. A MotolLapnak Sylvia Looks, a
CLAAS Alapítvány testületi tagja mesélt a
pályázatokról, az alapítvány munkájáról és a
díjazottról.
Sylvia Looks: A CLAAS Alapítványt a cég
tulajdonosa, a ma 92 éves Helmut Claas
hozta létre, hogy segítse és támogassa a
képzéseket a mezőgazdasági technikában és
határterületein, illetve a tudományos munkát
és a kutatást. Ez szerepel a CLAAS Alapítvány
alaptörvényében is. Az alapítvány szeretne
fiatalokat támogatni, hogy a modern mezőgazdasági technika fejlesztésén dolgozzanak,
építsék az agrártudományt, valamint, hogy
erősítsék a mezőgazdaság vonzerejét.
Agritech: Hány pályázatot kaptak idén?
Mi alapján választották ki a nyerteseket?
SL: A Helmut CLAAS ösztöndíj-programra
évente nagyjából ötven pályázatot érkezik. Független nemzetközi zsűri értékeli a
beérkező pályaműveket. Fontos szempont
a kreativitás, az eredetiség, hogy mennyire
életszerű, mennyire alkalmazható a gyakorlatban. Persze számít a hallgató személyes
elkötelezettsége is, mivel a CLAAS Alapít-

Sylvia Looks, a CLAAS
Alapítvány testületi tagja
vány olyan hallgatókat szeretne támogatni,
akik a jövőben megállják helyüket a mezőgazdaságban.

Agritech: Mi tetszett Önnek a magyar hallgató
pályázatában?
Széles Levente anyagában az tetszett nagyon,
hogy nemcsak a géptervezésre koncentrált,
hanem újfajta termények lehetőségeivel is
foglalkozott. A dolgozata kiemelkedő volt,
átfogó problémaelemzéssel és részletes megoldási javaslattal, amit CAD-modellel szemléltetett. A dolgozatában megjelenő magas
minőség meggyőzte a zsűrit a mezőgazdaság
és a gépek iránti szenvedélyéről.
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IGAZÁN JÓ MUNKA
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nagy rosttartalom, másrészt a ma divatos
biotermékek közé is be lehet sorolni, hiszen
nagyon kevés kártevője van. Érdemes lenne
átgondolnunk, hogy hazai körülmények
között is termesszük.

Széles Levente nyertes szakdolgozatának
konzulense a BME adjunktusa, Dr. Rádics János
volt.
Rádics János: Azért érdekes ez a Helmut Claas
Scholarship, mert, elnézve az elmúlt évek
nyerteseit, mindig olyan munkákat értékeltek, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdaság
előrelépéséhez. Emiatt szerettünk volna
nagyon bekerülni. Korábban ugyan hoztunk
már el különdíjat, de ilyen szép eredményt,
mint Levente, eddig senki sem ért el. Ez
hatalmas előrelépés és nagy büszkeség, mert
visszaigazolták a díjjal, hogy a munkánkkal mi
is hozzájárulunk a világ mezőgazdaságának
fejlődéséhez. Levente dolgozatában a kínai
vízigesztenye növény termesztéstechnológiáját gondolta végig, valamint, hogy hogyan
lehetne magyar viszonyok között termeszteni.
Mivel gépészmérnök, géptervező hallgató,
meg is tervezte egy részét ennek a gépsornak,
a betakarítógépek közül az egyiket. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy sikerült ezt a díjat
elnyernie.

Agritech: Mi volt a szakdolgozatban, amiért
megkaphatta ezt a szép helyezést, maga a téma
vagy volt valami különlegesség, akár gyártástechnológiai újítás?

Dr. Rádics János,
a BME adjunktusa.
Agritech: Érdemes lehet a vízigesztenyével foglalkozni Magyarországon?
RJ: Végiggondoltuk, hogy milyen viszonyok
között lehet termeszteni ezt a növényt,
milyen előnyei vannak, például a

RJ: Szerintem a hallgató alapossága:
végiggondolta az alapoktól, sok irodalmat,
publikációt megnézett, például technológia
leírásokat más kutatóktól, akik ezzel foglalkoztak. A végén nagyon alaposan megtervezte a géprendszert a technológiához,
bebizonyítva a zsűrinek, hogy komolyan
képbe került a témában. Ezt a díjátadón
is igazolta, hiszen a díjnyertes hallgatóknak előadást kell tartaniuk a munkájukról.
Nagyon érdekes volt hallgatni, hogy milyen
magabiztosan válaszolt Levente az előadás
utáni kérdésekre. Már az írásával meggyőzte
a zsűrit és az előadásával megerősítette,
hogy nagyon megérdemelte a díjat.

ANDREAS SZAKÁCSI,
DR TAMÁS KORNÉL,
OLÁH ZSÓFIA,
SZÉLES LEVENTE,
DR. RÁDICS JÁNOS,
SZOTÁK-NÓVÉ MÁRIA

NYERTESEK:

II.

SZÉLES LEVENTE:
Helmut Claas Scholarship
2. helyezett
nyereménye: 6000 euró

1.

OLÁH ZSÓFIA:
International Student Prize
1. helyezett
nyereménye: 2000 euró

2.

VAJDA MÁRK:
International Student Prize
2. helyezett
nyereménye: 1500 euró

3.

LÁSZLÓ ÁRPÁD:
International Student Prize
3. helyezett
nyereménye: 1000 euró

HELMUT CLAAS SCHOLARSHIP

INTERNATIONAL STUDENT PRIZE

Az európai egyetemek hallgatói pályázhatnak az ösztöndíjra a mezőgazdaság
fejlesztését támogató angol nyelvű szakdolgozatokkal.

Az alapítvány partneregyetemein készített,
mezőgazdaságot érintő témával foglalkozó
szakdolgozatokkal lehet pályázni. Egyetemenként három dolgozatot választanak ki.

Díjak: 3600-7200 euró.
Különdíj: 1500 euró.

Díjak: 1000-1500-2000 euró.

1.
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BIZALMI VISZONY
VÉGHELYI FERENC, A GYÉKÉNYESI MEZŐGAZDASÁGI ZRT. MŰSZAKI
VEZETŐJE TERMÉSZETESEN FIGYELEMBE VESZI A GÉPEK TECHNIKAI
PARAMÉTEREIT, DE VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEIBEN FŐKÉPP A BIZALOM
VEZÉRLI, A MÁRKA, ILLETVE AZ ELADÓ PARTNER, AZ AXIÁL
IRÁNT. EZÉRT DÖNTÖTT LEGUTÓBB EGY CLAAS 830 MELLETT.
Szöveg: Karlovitz Kristóf | Képek: Novák János

Eléggé sajátos körülmények között kell
boldogulnia ennek a nagygazdaságnak:
határszélen van a központja, 8-30 aranykoronás földjei 20 kilométer sugarú félkörben
terülnek el, de szétaprózva, úgyhogy nem
túl nagyok a táblák, és elég sok a vonulás.
A dombos vidék talaja zömmel kötött, ahol
nagy a teljesítményigény a gépek iránt,
de van homokos, sóderes és agyagos is.
Ráadásul nem csak az 1200 hektárnyi saját
terület jellemzőit kell figyelembe venni,
mert rendszeresen szolgáltatnak nagyon
sok környékbeli gazdának, őstermelőnek.
Emiatt még hatékonyabb munkára és abszolút üzembiztosságra van szükség a rövid
időjárási ablakokban, hogy minden saját és
külső igényt időben kielégíthessenek. Nem
egyszerű…

A klímaváltozással
csökkenő csapadékmennyiség
GYÉKÉNYES
miatt fontos, hogy
ne roncsolják a
talajszerkezetet a
műveléssel, őrizzék meg
a nedvességet. Ahol lehet,
forgatás nélkül dolgoznak, de
ha bérmunkáról van szó, a megrendelő dönt, tehát mindenre fel kell készülni.
Munkagépeik között ennek megfelelően
van eke, grúber, kultivátor, tárcsa, a
legtöbb hengersorral kiegészítve, hogy
gazdaságosan, egy menetben végezzenek. Ezenfelül van némi rétjük, és
bérmunkában is vállalnak bálázást,
szerződéses partnereknek.
Ezek után kíváncsi lesz az ember,
hogy milyen a gyékényesi erőgépállomány. Történeti okokból, olyan
színes (ötféle márkát ölel fel), hogy
nyugodtan rendezhetnének traktorkiállítást! A régebbi korosztályt kisebb
munkákra használt néhány MTZ, illetve
a nehéz feladatok egy részét ellátó két
darab, harminc év körüli Rába Steiger képviseli – hogyne tartanák ezeket kiváló karban,
mikor négymillióért lehetne eladni egyet, de
negyvenmillióért vehetnének újat,
amely helyettesíti. A korskála másik
végén a tavaly júniusban érkezett
CLAAS AXION 830 áll, ez
az új vezérgép.

VÉGHELYI FERENC
ÉS A

MEGBÍZHATÓ
CLAAS
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Milyen közelítési lépésekkel jutottak el ehhez
a konkrét modellhez? „Rendelkezünk már 250
és 300 lóerős géppel, így kisebb 200 lóerő
körülit akartunk, amely mindenre jó: talajművelésre, pótkocsizásra, vetésre, zöldsorra.
Nagyobbra semmi szükség, munkagépeink
nagy részéhez elegendő ez a teljesítmény.
Meghallgattam sok más gazdálkodó véleményét, Csurgóra vitt az AXIÁL egy demógépet,
megvették, másoknál is van hasonló. Nem
hiányzott házon belüli referencia sem: megelégedésünkre dolgozott nálunk egy CLAAS
ARES 836. Kilencezer üzemórát teljesített, és
jól beszámította az AXIÁL az új traktor vásárlásakor. A modellválasztásban azt vettem
figyelembe, hogy az egyszerűbbnek tűnő
(idősebb korosztálynak) alapkivitel is éppúgy
alkalmas mindenféle munkára, mint az érintőképernyősök. Jobbnak tartom az ár/érték
arányát, és nem kell attól félni, hogy egy
idő után a szoftver elavulása miatt lesznek
problémák – amíg egyben van a vas, addig ez
dolgozni fog! Ugyanakkor nagyon kedvelik
az embereink a független első futómű és a
rugózott fülke komfortját” – indokolja meg
döntését Véghelyi Ferenc.
Milyen felszereléssel rendelték meg az
AXION-t? CEBIS helyett egyszerűbb CIS kezelőrendszer van benne, GPS és automatikus
kormányzás nincs, mert „mi még csak félúton
vagyunk a precíziós földművelés felé, de a
sok kisgazda egy- két hektáros nadrágszíj-parcelláján amúgy nem kifizetődő. Számít, hogy
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TÖMÖR, FIGYELEMFELKELTŐ,

TALÁLÓ

a sok vonulás közben csak ide-oda sétálna
kihasználatlanul a drága technika. Megrendeltük viszont az első évben ingyenesen
használható CLAAS TELEMATICS távdiagnosztikai rendszert, laptopon követhetem a gép
működését. Persze ebből is a BASIC a miénk.”
A költségkímélés megmagyarázza, hogy
miért nem Fendt lett a befutó, de ha egyszerűbb, „karos” gép kellett, akkor miért nem
egy árban még kedvezőbb Landini? „Nálam
nagyon fontos, sőt döntő a bizalmi viszony.
Az olasz márka viszonylag ismeretlen a térségünkben, CLAAS-szal viszont sok a kedvező
tapasztalat, többek között magunknál is. Számítok a német színvonalra, minőségre, megbízhatóságra, amelyet nagymértékben erősít
három darab, CLAAS MEGA kombájnunk
probléma nélkül végigdolgozott öt- kilencezer üzemórája. Ezek és sok munkagépünk
kapcsán volt alkalmunk feltétlen bizalmon
alapuló kapcsolatot kialakítani az AXIÁL-lal, és
innen már sínen mentek a dolgok.”
Kötöttek-e átalánydíjas
karbantartási szerződést?
„Az új traktorra természetesen nem, 1250 üzemórájával még garanciális,
csak szervizt igényelt, de

Az egyszerűbb CIS kezelőrendszer
tökéletes a gazdaságba.

a kombájnokra, Manitou rakodónkra és munkagépeinkre (többek között három GrégoireBesson eke, CLAAS VARIANT körbálázó)
igen. Az AXIÁL egyik telephelye sincs közel,
Kaposvár és Zalaegerszeg is 80 ki-lométerre
van, de azért hamar, napi szinten megérkezik
a segítség és az alkatrész. Jó a saját műhelyünk, két szerelővel, akiknek aratási idényen
kívül besegít a három kombájnos. Kiválóan
teljesítenek, egy napot sem állt kombájnunk
hiba miatt – márpedig, mint tudjuk, nincs
drágább gép az álló gépnél. Bármely adódó
problémában egyaránt számíthatunk az
idősebb és fiatalabb dolgozóinkra.”
Ugyan műszaki vezető Véghelyi Ferenc,
az emberi tényezőket helyezi első sorba.

„SZÁMÍTÁSBA VESZEM, MILYEN CÉG ÁLL EGY
GÉP MÖGÖTT, ÉS MEGGYŐZÖTT AZ AXIÁL
SZAKÉRTELME, RUGALMASSÁGA,
KÉRÉSEINK AZONNALI TELJESÍTÉSE.
NEGATÍV TAPASZTALATUNK NINCS,
MINDENNEL MEG VAGYOK ELÉGEDVE.
BIZALMAT SZAVAZTUNK EGYMÁSNAK!”

mondja ki a zárszót a gépek gazdája.

A LEGJOBB TERMÉKNEVET MEGTALÁLNI NAGYON APRÓLÉKOS MUNKA
EREDMÉNYE. EGY MÁRKÁNAK NEMCSAK AZ FONTOS, HOGYAN JELENIK
MEG A VÁSÁRLÓK ELŐTT, HANEM AZ IS, HOGY MIT ÉS HOGYAN AKAR
KÖZÖLNI MAGÁRÓL. EGY VÁLLALAT NYELVÉNEK VILÁGOSNAK ÉS
EGYÉRTELMŰNEK, DE LEGINKÁBB A CÉGHEZ ILLŐNEK KELL LENNIE.
Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

A

CLAAS mindig is „beszélő
neveket” alkotott, ellentétben
az inkább betűket és számokat,
vagy csak számokat használó
versenytársakkal. Első kombájnja, még csak
leíró jelleggel, az „arató-cséplő-kötöző gép”
elnevezést kapta. 1946-ban már saját nevű
követte, a „SUPER”. A CLAAS használ számokat is, ezekkel különböztetik meg a sorozatokat és az egyes modelleket a sorozaton belül.
Ha egy modell különböző felszereltség-variációkban kapható, akkor további kiegészítést
is kaphat nevéhez, például: LEXION 780
TERRA TRAC (= LEXION 780 kombájnmodell,
hevederes járószerkezettel) vagy AXION 960
CMATIC (= AXION 960 traktormodell, fokozatmentes sebességváltóval)
Viszont nem kell eltúlozni egyedi nevek
adását, mert mindegyediket meg kell tanulni,
és emlékezni kell rá. Persze egy erős, ismert
egyedi névből profitálni lehet. Például a TERRA
TRAC hevederes járószerkezet annyira ismert,
hogy az ügyfelek a versenytársaknál érdeklődnek, kapható-e az ő kombájnjaikhoz is TERRA
TRAC? Ilyenkor azt a választ hallják, hogy
„Nem, TERRA TRAC csak a CLAAS-nál van”.

FONTOS A SZEMÉLYES
ÉRINTETTSÉG

A

névnek a márkához és a termékhez is illeszkednie kell. A nevek
személyesebbé és szimpatikusabbá teszik a terméket, erősítik a
gép identitását. Ki nem szeretne egyszer az

életben JAGUAR-t vezetni? A CLAAS önjáró
gépei ION-ra végződő neveket kaptak, ami
a legnagyobb és legintelligensebb terméksorozatra utal (LEXION, XERION, AXION,
SCORPION, TORION). A JAGUAR a kivétel,
mivel ez a név már 1973 óta létezik. A CLAAS
bálázók terméknevei pedig ANT a végződésűek (QUADRANT, ROLLANT, VARIANT).

TALÁLÓ ÉS LÉNYEGRE TÖRŐ

A

Az autóiparból tudjuk: az olyan
értékek, mint a rugalmasság,
kitartás, megbízhatóság gyakran
jelennek meg a fantázianevekben,
ahogy például városról vagy tájegységről
kapott neveket is kreálnak. Más nevek as�szociációra késztetnek, például a VW Amarok
eszkimó nyelven annyit tesz, hogy „északi
sarki farkas”.
Megfelelő nevet keresve alaposan utána
kell nézni, milyen géppel van dolgunk, majd
ennek megfelelően asszociációkat keresni. A
QUADRANT esetében például a négyzetre és
a szögletes bálázóra gondolunk, a SCORPION
teleszkópos karja a skorpiók méregtövisére
emlékeztet, a TORION pedig a spanyol Toro,
azaz bika szóra utal, hiszen a kanál a bika
leszegett fejére emlékeztet. Az asszociációt
nem feltétlenül érti meg rögtön az ember, de
ha egyszer hallotta, könnyebben maga elé
tudja képzelni. A névalkotók mégsem mindig
csak asszociációkra gondolnak, például a
LEXION jelentés nélküli fantázianév. Az elődtípusokkal ellentétben, mint a MEGA vagy a
DOMINATOR, nemcsak nagynak és erősnek,

hanem műszakinak és intelligensnek is érezteti a modern CLAAS kombájnokat.
A TERRA TRAC a talajra és a vonóerőre utal.
Az AUTO FILL az automatikus töltésre, a
MULTI CROP CRACKER pedig arra, hogy többféle növényhez alkalmazható. A rövidítések
általában nagy „C” betűvel kezdődnek, mint
a CEBIS elektronikus fedélzeti információs-,
vagy a CEMOS elektronikus gépoptimalizálórendszer.
Nevet kitalálni nagyon fontos folyamat,
amely sokáig tarthat. A legfontosabbak
megalkotása akár hat hónapot, vagy egy évet
is igénybe vehet. A folyamat azzal kezdődik,
hogy a termékmenedzser részletesen ismerteti az új terméket, esetleg nevet javasol. A
marketing osztályon a javaslatokat ellenőrzik, néhányat kiválasztanak, majd ezeket
védjegyjog szempontjából ellenőrzik. Szintén
nagyon fontos a nyelvi-kulturális vizsgálat
a világmárkáknál, nehogy a jelentése vagy
az ahhoz társított asszociáció miatt egy-egy
nyelvi- vagy kulturális területen negatív megítélést okozzon a név.
A névkeresés sok ötleteléssel, Googlekereséssel és asszociálással jár. A látvány
is fontos szerepet játszik, így már évek óta
CLAAS-betűtípust használnak. Azonban
néhány név ezzel a betűtípussal egyszerűen
nem néz ki jól a gépeken, ezért előbb képeken próbálják ki.
Nomen est omen, azaz sorsmeghatározó előjel
a név, mondja a klasszikus latin mondás –
mindmáig érvényesen!
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A BÁLÁZÓK
IS PIHENNEK TÉLEN!

5.

A gép munkahenger-szárait
húzassák vissza, csupasz fémfelületeit zsírral kenjék be, elkerülve
ezek oxidációját.

6.

A bálázók kezelőegységét mindig
fagymentes, száraz helyen
tárolják.
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IDEÁLIS ESETBEN A TERÜLET ALAPJÁN TERVEZETT BÁLAMENNYISÉGGEL
KALKULÁLVA DÖNTIK EL A GAZDÁK A BÁLÁZÓ VÁSÁRLÁST – NEMCSAK
A TÍPUST, HANEM A DARABSZÁMOT IS. SOK HELYEN EGYETLEN BÁLÁZÓ
FELADATA AZ ÉVES MENNYISÉG ELKÉSZÍTÉSE. ILYENKOR MÉG FONTOSABB
A LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜZEMBIZTONSÁG. MOST, A SZEZON VÉGÉN,
GYAKORLATI TANÁCSOKAT ADOK A BÁLÁZÓK ÁLLAGMEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN.
Szöveg és képek: Major Vilmos szervizmérnök

1.

Mindenekelőtt nagynyomású
levegővel tisztítsák meg a gépet
a szármaradványoktól, a lerakódott és felgyülemlett kosztól, ahol szükséges,
kézzel segítve. Víz és tisztítószerek alkalmazását elektromos részeknél lehetőség szerint
kerüljék, ha mégis megtörtént, gondoskodjanak alapos és gyors kiszárításról!

2.

Ellenőrizzék gépük minden egyes
funkciójának helyes működését, különböző részegységek
üzemképességét és a kopóelemek állapotát.
Lehet, hogy még nem esedékes cserélni a
kopóalkatrészeket, de már mutatkoznak az
elhasználódás jelei. Ilyenkor célszerűbb cserélni, mint megvárni teljes tönkremenésüket.
Javaslom, most tegyék meg, mert a szezonban az többe fog kerülni a kényszerpihenő
miatt. A költségeket tovább növeli, ha egy
kopóalkatrész elhasználódása további meghibásodást eredményez, ami sajnos gyakran
megesik.

3.

Természetesen az általános,
napi karbantartás és ellenőrzés
alkalmával nemcsak a kopó-alkatrészeket tanácsos kicserélni, hanem más
sérült részeket is.

7.

8.

FONTOS! MŰTRÁGYA NE
LEGYEN A KÖRNYEZETÉBEN!

9.

A kenési helyekhez juttassák be
a szükséges zsírt, majd járassák
meg a gépet, így a zsír egyenletesen eloszlik.

Magát a gépet is, ha van rá
lehetőség, száraz helyen tárolják.

4.

A javított helyeken a lekopott
festést javítsák ki, így elkerülhetik
a felület rozsdásodását és a következő szezonban tiszta felületen optimális
lesz az anyagáram.

Nagyobb értékű gépek állapotfelméréséhez és javításához célszerű szervizes kollégáink segítségét kérni. Munkatársaink naprakész szakmai tudással, komoly tapasztalattal és a gyártó cég
támogatásával felvértezve, szakszerűen végzik el a beállításokat, az esetleges javításokat, csökkentve a meghibásodás lehetőségét. Fordítsanak figyelmet minőségi, eredeti gyári alkatrészek
felhasználására, melyeknek jelentős szerepük van a gépek tartós működésében.
A rendszeres karbantartásokkal megőrzi gépe értékét, hatékonyabban dolgozhat!
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A TÉLI FELKÉSZÍTÉS

A LEGJOBB BEFEKTETÉS…
IDÉN, A SZÁRAZ IDŐJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN, MINDEN GAZDÁLKODÓ
BIZTONSÁGGAL BE TUDTA FEJEZNI A KUKORICA-BETAKARÍTÁST, A
SZERENCSÉSEBBEK TALÁN A TALAJMUNKÁKKAL IS IDŐBEN VÉGEZTEK.
ELÉRKEZTÜNK ARRA A PONTRA, AMIKOR AZ EGÉSZ ÉVES MUNKÁT KÖVETŐEN
SZÁMOT VETVE, MINDENKI ÁTGONDOLHATJA JÖVŐ TERVEIT. AZ AXIÁL KFT.
AZT SZERETNÉ, HA VALAMENNYI PARTNERE MEGLÁTNÁ A LEHETŐSÉGET
AJÁNLATAIBAN, ÉS ÉVRŐL ÉVRE EGYRE TÖBBEN VENNÉK IGÉNYBE
SZOLGÁLTATÁSAIT..
Szöveg: Juhász-Nagy László CLAAS alkatrészek csoportvezető | Képek: CLAAS

T

éli előrendelési akciónkat biztos
nem kell már mélyrehatóan bemutatnom, de azért le kell porolni, újra
és újra elővenni, hogy rávilágítsunk
hasznosságára.

MIÉRT IS JÓ EZ NEKEM?
Ezt a kérdést teszi fel mindenki magának, mielőtt komolyabb költségekbe verné magát.
Vegyük szépen sorba, miért is éri meg élni az
előrendelés lehetőségeivel:

AZ ELSŐ ÉS LEGFONTOSABB SZEMPONT AZ ÜZEMBIZTONSÁG

E

gy gép akkor igazán jó, ha dolgozik.
Különösen, amikor legnagyobb
szükség van rá, például a kombájnra
betakarításkor. Vegyünk egy egyszerű példát: a tavaszi gépszemlén úgy ítélik
meg, hogy a cséplődob+dobkosár még kibír
egy szezont, de a búzaaratás második hetében megadja magát. A felújítás időt, energiát
és nem utolsó sorban pénzt vesz igénybe. A
gép áll, nem termel. Egy kombájn szezonját
körülbelül 60 -70 intenzív munkanappal

számolhatjuk, amelyből egyetlen nap sem
telhet tétlenül. Saját gabona vágásakor a
minőség rovására megy a hibás döntés, bérmunkában a területteljesítményére.
Ha szakavatott kollégáink vizsgálják át, majd
javítják ki partnereink gépeit, ezek a szituációk jó eséllyel elkerülhetők, és a gép az elvárt
hatékonysággal üzemeltethető a szezon
minden napján.
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MÁSODIK, NEM ELHANYAGOLHATÓ SZEMPONT A KÖLTSÉGEK
MINIMALIZÁLÁSA

A

gépekre költött összeg nem költség, hanem befektetés. Vegyük
alapul az akció első időszakában
érvényes konstrukciót, mellyel
25 százalékos kedvezményhez juthatnak
partnereink. Ha csak a gép kötelező szervizeihez szükséges alkatrészekről és néhány
évente cserélendő kopóalkatrészről beszélünk, az alkatrészek költsége meghaladná
az 1,5 millió forintot – de téli előrendeléssel
375 ezer forint a gazdánál marad. Ha alaposan végiggondoljuk, 25 százalékkal nagyobb
összeg jut a gépek üzembiztonságára, ha
kihasználják az előrendelést.
És ha már a befektetéseket említettem imént:
viszonylag kevés az olyan opció, amely
25 százalékos hasznot realizálna ilyen rövid
idő alatt.

A CLAAS ALKATRÉSZKÖZPONTJÁBAN

185 000 FAJTA ALKATRÉSZT
TÁROLNAK 100 000 M2-EN.

Idén az alábbiak szerint alakulnak előrendeléses akciónk feltételei:
Kedvezmény eredeti CLAAS alkatrészekre
Előre fizetés

Megállapodás szerinti utalás
és szállítás esetén

December 1.-től február 28.-ig

25%

21%

Február 28.-tól - március 31.-ig

21%

17%

Megrendelés határideje

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS.

A

másik és egyáltalán nem elhanyagolható szempont a szervizszolgáltatás, melyet ugyancsak kedvezményes óradíjakkal vehetnek
igénybe az akció ideje alatt. Szakembereink
díjmentesen felmérik partnereink gépeit,
majd az alkatrész-üzletággal közösen ajánlatot tesznek a teljes felújításra.

A CLAAS és az AXIÁL Kft. mindig azon dolgozik, hogy partnereink, akik megtiszteltek
bizalmukkal, és a gépeinket választották,
maximálisan elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, és a következő gépberuházáskor emlékezzenek arra a rengeteg előnyre,
melyhez egy jó döntés juttatta őket.

CLAAS alkatrészek
Kollégáink folyamatosan regisztrálják az
akcióra jelentkezőket. 19 telephelyünk
mindegyikén felkészült szakemberek és az
elérhető legjobb kondíciók várják Önöket,
forduljanak hozzájuk bizalommal!
A cikkben szereplő kondíciók nem minősülnek ajánlattételnek, részletes információkért forduljon területileg
illetékes kollégáinkhoz!

Megbízhatóság a részletekben rejlik: a CLAAS ORIGINAL alkatrészek nem csak a pontos méreteket biztosítják
Önnek. A csúcsminőségű alapanyagok és az aprólékos gyártási módszerek alapvető fontosságúak a gépek
megbízható működéséhez és hosszú élettartamához. Minden ORIGINAL alkatrészt kifejezetten az Ön gépéhez
gyártottunk. Testre szabott, hatékony, kiváló minőségű. CLAAS ORIGINAL alkatrészek.
www.claas.hu

Mindezt, amikor Ön jól megérdemelt téli
pihenését tölti. Így a tavaszi munkák kezdetéig, anélkül, hogy nyakig olajosan a hideg
műhelyben dolgozott volna, a családjával
töltheti idejét, és biztos lehet benne, hogy
gépei maximális üzembiztonsággal vághatnak neki a szezonnak.
Azt gondolom, számos előnyét sorolhatnám
még fel annak, hogy miért éri meg előre
gondolkodni. Mindenkinek érdeke a gépek
állagának megóvása, és a fenntartható üzemeltetés.

Kiváló minőségű, hatékony,
eredeti alkatrészek.

AXIÁL
Cégcsoport
AXIÁL
Cégcsoport

| Alkatrészek
| Szerviz
| Pénzügyi
szolgáltatások
| Gépbérlet
GépekGépek
| Alkatrészek
| Szerviz
| Pénzügyi
szolgáltatások
| Gépbérlet
www.axial.hu
79/525-400
www.axial.hu
79/525-400
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LAKK

HEGYEKET MOZGAT MEG
Ha tényleg nagy dolgokat akar megmozgatni, olyan kerekes rakodóra van szüksége, amely megfelel a mezőgazdaság különleges kihívásainak. Lenyűgöző a TORION akár 228 lóerős motorja, a többféle, választható kinematikája és a hatékony CMATIC vagy VARIPOWER hajtóműve. A TORION nagy és közepes sorozatával még többet
hozhat ki gazdaságából!
www.claas.hu

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400
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