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Ruzsicsné Krascsenics Nelli
Főszerkesztő

KEDVES OLVASÓ, TISZTELT PARTNERÜNK!

IMPRESSZUM

Ha végeznénk egy közvélemény-kutatást, hogy a „CLAAS” szó hallatán kinek,
mi jut eszébe, nyilván több kulcsszó is az
élmezőnybe tartozna. A versenyt talán a
„kombájn”, vagy az olyan ikonikus modellek
típusmegnevezése nyerné, mint például a
„DOMINATOR”, a „MEGA” esetleg a „LEXION”.
A vetésizöld kombájnok hazánkban igen
különleges szerepet töltenek be, sokan
nosztalgikus érzésekkel gondolnak vissza
egy-egy modellre, így ez talán nem szorul
bővebb magyarázatra. Az első generációs
LEXION 1995-ben mutatkozott be, és közel
negyedszázadon keresztül meghatározó
modellje volt a kategóriájának. A 24 éves
pályafutása során egy sor már jól ismert és
jól bevált CLAAS-megoldás érkezett, mint
például: az APS HYBRID-cséplőszerkezet, a
TERRA-TRAC járószerkezet, a LASER PILOT,
majd későbbiekben a CRUISE PILOT. A
CLAAS fejlesztői azonban bátor vállalkozás-
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Az esetleges nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget.
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ként mondhatni teljesen új kombájncsaládot
terveztek, amely tavaly nyáron debütált a
piacon. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint az új LEXION közel 80%-ban
megújult, ami igencsak radikális átalakításnak mondható. Ugyanakkor nem pár
hónapos projektről van szó, hiszen a
„LEXION 2020” projektet 2012-ben indították, tehát egy alaposan átgondolt,
bő 7 évnyi fejlesztésről beszélhetünk.
Az utóbbi évek új megoldásai, mint például
a DYNAMIC COOLING vagy a JAGUAR
modelleknél megismert motorteljesítményoptimalizáló megoldás, a DYNAMIC POWER
is helyet kapott az új kombájnokban.

sítették azt is, hogy a „forradalmi” jelző mögött valódi tartalom és valódi teljesítmény
lakozik. A 2020-as év egyik meghatározó
témája lesz az új CLAAS LEXION generáció,
hiszen az aratást teljesen új dimenzióba
helyezi. Mostani kiadványunkban is kiemelt
helyet kapott. Azonban a beszámolók alapján egyértelmű az is, hogy mindez a partnerek részéről, a gépkezelőktől és az üzemeltetőktől is más hozzáállást, szemléletet vár
majd el, hiszen a hatalmas teljesítmény csak
megfelelő emberi tényezővel párosulva fog
igazán realizálódni.

Több kollégánk is már kipróbálta a második
generációs LEXION-t, olyanok is, akik „végig
járták a szamárlétrát” és dolgoztak még a
régi idők meghatározó masináival is. Élmény
volt a beszámolójukat hallgatni, és megerő-
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AXIÁL

SÁRVÁRRA KÖLTÖZTÜNK!
December 19-én ünnepélyes megnyitóval adtuk át új, sárvári
telephelyünket. A piaci igényeknek megfelelően a szombathelyiek „tették át székhelyüket”. A zöldmezős beruházás, az
engedélyeztetést követően, közel 8 hónap alatt készült el.
A szombathelyi bázis 2007 elején létesült, tehát 12 év
„szolgálatot” követően költözik át a teljesen modern
komplexumba. A 2011-ben indított fejlesztési program új
sárvári telephelye a város szélén, a Rábasömjén felé vezető
út és a 88-as főút kereszteződésénél nyílt meg. A több, mint
300 négyzetméteres alkatrészraktár mellett a legnagyobb
területtel, 700 négyzetméterrel, a szerviz gazdálkodik. A műhelyben egyszerre akár négy kombájnt és négy 250 lóerős
traktort tudnak javítani a kollégák.
Elérhetőségeink: Sárvár, Ipar utca 10.

CLAAS

CLAAS GÉPEKKEL BŐVÜLT
A FARMING SIMULATOR 19
2019 októberében 35 darab CLAAS erő,- és munkagép lett
elérhető a közkedvelt játék Platinum Edition kiadásában.
A nagy bejelentésnek az idei FarmCon rendezvényük adott otthont, amelyet a CLAAS harsewinkeli központjában tartottak meg.
A helyszín már önmagában is előre vetítette, hogy végre a CLAAS
is csatlakozik az FS 19 játékban elérhető „brandek” népes táborához. A nagy gyártók közül eddig már csak a CLAAS maradt távol
a GIANTS Software-el való együttműködésből. A CLAAS gépek
a Platinum kiadás keretében kerülnek bevezetésre, a Farming
Simulator 19-ben.
A zöldsor gépeiből eddig a DISCO 3600 FC + 1100C Butterfly
kaszakombinációval kaszálhatunk, bálázáshoz ROLLANT 455
RC UNIWRAP-ot választhatunk, a silózást pedig JAGUAR 960 TT
önjáró szecskázóval oldhatjuk meg. A szecskázott takarmány
szállításához CARGOS silószállító pótkocsikat használhatunk.

CLAAS

CLAAS ÚJDONSÁGOK
AZ AGRÁRGÉPSHOW-N
A CLAAS több újdonsággal is jelentkezett az
AGRITECHNICA-kiálltáson; jó hír, hogy a hazai
gazdálkodók Budapesten is megtekinthetik
az ott kiállított gépek nagy részét. A legújabb
LEXION kombájncsaládot a 6900-as illetve
8900-as széria két modellje fogja képviselni.
A 6000-es sorozatú szalmarázóládás
kombájnok forradalmi új megoldását, az
APS SYFLOW WALKER cséplőszerkezetet bemutató modell ismerteti meg testközelből.
A gumihevederes járószerkezetű AXION 960 TT
is látható lesz, a többi CLAAS újdonság,
például a ROLLANT 520 RC bálázó vagy az új
JAGUAR 960 silózó mellett.
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GYŐZTES CSAPATON
NE VÁLTOZTASS!
BÉRES ATTILA NEM ENGEDHETI MEG MAGÁNAK, HOGY
MELLÉNYÚLJON GÉPVÁSÁRLÁSKOR, EZÉRT TART KI A
CLAAS TRAKTOROK ÉS AZ AXIÁL PARTNERSÉGE MELLETT. NEHÉZ
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, NEHÉZSÚLYÚ ERŐGÉPRE VAN SZÜKSÉGE.
Szöveg: Karlovitz Kristóf okleveles mérnök, szakújságíró | Képek: Kincses Attila

PUSZTASZENTLÁSZLÓ

N

agy csapatba beférhet egy-egy
gyengébb játékos, de kicsibe
semmiképp. Kétfősnél kisebb csapat pedig nincs, márpedig Béres
Attila, és felesége, Adél, párosban játszanak.
Történetük nem mindennapi, arról szól, hogy
miképp lesz földrajz-testnevelés szakos tanárból sikeres mezőgazda?

Nos, egyszerűen: a Zala megyei Pusztaszentlászlón felcseperedett és ott azóta is kitartó
Attila a helyi iskolában tanított, de a gyerekhiány miatt az elfogyott alóla. Hányan tengődnek segélyen, mióta megszűnt a végzettsé-

güknek megfelelő munkalehetőség, mert
hiányzott belőlük a képesség és a bátorság,
hogy váltsanak.

oda kihordani! Nem mellesleg megtermelni a takarmányukat és az alájuk kerülő
szalmát is.

A szomszédból nősült férfi viszont belevágott a szárnyastartásba, először csirkével,
majd pulykával, és Kaposváron állattartó
mérnöki diplomát szerzett. Ezek a nagy és
agresszív madarak még a gondozójukat
is támadják, nem egyszerű bánni velük.
Turnusonként hétezer darabról kell gondoskodni. De mit kezdjenek a rengeteg,
naponta több mázsányi almos trágyájukkal? Szántóföldet kell venni, művelni, és

A házaspár ma kétszáz hektár, zalai-göcseji
agyagos bemosású, tehát eléggé kötött erdei
talajon termel búzát, kukoricát, napraforgót,
repcét, területeik a falu körül helyezkednek
el. De milyen dombokon! Jó meredek lejtők
teszik próbára a gépek stabilitását és a kezelő
jártasságát. Apropó kezelő: Adél olyan szenvedéllyel és ügyességgel traktorozik, hogy
személyes, bíborszínű, névre szóló „rendszámtáblát” kapott egy tisztelőjétől.

PARTNER RIPORT
agritech

Szóval traktorok… Arrafelé nem elegendő
a munkához megfelelő motorteljesítmény,
súlyra is szükség van, hogy a traktor húzza
a pótkocsit, ne a pótkocsi a traktort vagy a
műtrágyaszórót, keresztben le a domboldalba.
Anno MTZ-vel kezdtek, rendszeres problémák
elhárítására alkatrészért az AXIÁL zalaegerszegi bázisára jártak, jó kapcsolat alakult ki,
és innen már egyenes út vezetett oda, hogy
2012-ben használtan megvettek egy 90
lóerős CLAAS AXOS 330-at, amely már 1700
üzemórát lehúzott a MANAX állományában.
Jelenleg 4000 van benne, és semmi baja. Mechanikus a sebességváltó, de az irányváltó már
elektromos, ami nagy előny bálázáskor, bigbag zsákok rakodásakor, istállótakarításkor.

JÓ MEREDEK
LEJTŐK TESZIK
PRÓBÁRA,
A GÉPEK STABILITÁSÁT
ÉS A KEZELŐ JÁRTASSÁGÁT.

Miután így bevált a gép és a szolgáltató,
nem is volt kérdés, hogy milyen márkát
vásároljanak, amikor nagyobb teljesítményű traktorra lett szükség. Négyhengeres
kellett, mert rövidebb a hathengeresnél,
kisebb helyen fordul. Ráadásul szerepet
játszottak kényelmi szempontok is, hiszen
csakis a házaspár vezeti a gépeket, ezért rugózott első hidat és fülkét, tágas férő- és rakodóhelyet (jegyzetfüzetnek, telefonnak),
légrugós ülést, klímát, italhűtőt akartak.
Járt náluk az AXIÁL-tól egy ARION 440-es
bemutató-gép, de az csak 5,5 tonnás, így
aztán egy vadonatúj, 135 lóerős, héttonnás
CLAAS ARION 530-asra esett a választás.

07

Jó pontot ér, hogy ehhez még nem kell
AdBlue. Mellette szólt az is, hogy a hátsó sárvédőről kezelhető a kardán és
hárompont-felfüggesztés. Három éve szolgál, 5,4 méteres simítóhengert, hétkéses
grubert, 12 tonnás, 2500 literes permetezőt,
hatsoros, szemenkénti vetőgépet, körbálázót és 12 tonnás magszállító-pótkocsit
vontat. És természetesen pótkocsival szállít,
mindent, amit kell, többek között a pulykatrágyát. Eddig 1200 üzemórát teljesített,
a legcsekélyebb zavar nélkül. A nagyobb
erőgép évi 400 órát dolgozik, a kisebb
250-et, és Attila biztos benne, hogy simán
lehúznak majd nyolc-tízezret.
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Jó hangulatban beszélgetett Béres Attilával (középen) Karlovitz Kristóf és Borbély Balázs.
Miután megtudtam, hogy a világoszöld
erőgépek a „csipet csapat” teljes jogú tagjai,
különös megtiszteltetésként ért, hogy én
vezethettem ki a nagyobbat, pótkocsival, a
bérmunkában arató CLAAS kombájnhoz egy
olyan táblára, amely telente sípályának is
megfelelne. Elismeréssel adózom azoknak,
akik rendszeresen, akár síkos talajon is, ilyen
terepviszonyok között dolgoznak!
Hogyan tovább? Kellene egy 200-230 lóerős
vezérgép, amellyel nagyobb, szélesebb
munkagépeket lehetne használni, jelentős
időt megtakarítva. Körülbelül 600 üzemórányi
lenne az éves igénybevétele.

A végső döntés függ a változó körülményektől és a támogatásoktól, jelen pillanatban
egy CLAAS AXION 830-ról beszélget Attila
Borbély Balázzsal, az AXIÁL területi képviselőjével. A vásárlásra jövőre kerülhet sor. Annak
a traktornak be kell majd válni a horizontális
szántógazdálkodási AKG (agrár-környezetgazdálkodás) programban is, amelyhez csatlakozott a gazda. Ez szigorúbb előírások teljesítésén kívül forgatás nélküli talajműveléssel jár,
mivel az ottani domborzati viszonyok között
eróziót okoz a szántás. Ekét négy-öt éve már
csak a trágya beforgatására használnak, és
az új módszer alkalmazása óta javultak a
termésátlagok.

Egy kétfős vállalkozásnál nyilván lehetetlen
saját erőből megoldani a nagy értékű gépek
karbantartását. Béres Attila az AXIÁL szakembereire bízza a feladatot, Zalaegerszeg
csak 25 kilométernyire van. Kihasználja az
előrendelési akciókat, a szervizeket és az olajcseréket télen, holtidényben megcsináltatja.
Így kétség sem fér hozzá, hogy hozzák majd a
CLAAS traktorok a tőlük elvárt üzemóra-számot és gazdasági eredményt. Összetételében
nem változik a bevált csapat, legfeljebb bővül
a szükséges mértékben, a kétfős vállalkozás
továbbra is számíthat gépeire és a kapott
háttérszolgáltatásra.

ADAPTER
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ÖNTVÉNYTŐL A KÉSZ

MULTI CROP
CRACKER
SZEMROPPANTÓIG
A JAGUAR SZEMROPPANTÓJA A KUKORICANÖVÉNY FELTÁRÁSÁNAK
SZÍVE. A MAGAS MINŐSÉGŰ ÖNTVÉNYEKET ELŐSZÖR ELŐKÉSZÍTIK,
MAJD SZÁZADMILLIMÉTER PONTOSSÁGGAL ÖSSZESZERELIK.
Szöveg: Mihalovics Tamás - igazgatóhelyettes CLAAS gépüzletág | Képek: CLAAS
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AZ ALAPANYAG

A

CLAAS szemroppantója kiváló minőségű acél alapanyagból
készül. A középső és jobb oldali hengereken felismerhető egy
spirálnút is. További feldolgozással ebből lesz a szabadalmazott SHREDLAGE® szemroppantó hengerek speciális profilja.

4. O-GYŰRŰK, ÉS CSAPÁGYTARTÓ TENGELYCSONKOK
FELSZERELÉSE

A

készre krómozott hengereket visszaszállítják a gyárba, ahol
aztán a több állomásos előszerelő műhelyben folytatják útjukat. Az első állomáson az O-gyűrűket és csapágyperemeket
préselik a hengertestbe, majd a csapágytartó tengelycsonkokat szerelik fel.

1. FOGAK MARÁSA

A

fűrészfog-profil kialakításához az öntvényt merőlegesen
befogják egy marógépbe, és keményfém marófej halad
lassan végig rajta lentről felfelé. Ezalatt mind a marószerszám, mind az öntvény 90 fokban forog egymáshoz
képest, szinkronizáltan.

5. KIEGYENSÚLYOZÁS

A

második állomáson kiegyensúlyozzák a hengereket. A mérőkészülék a bal és a jobb oldalra külön-külön megmutatja az
egyenlőtlenségeket. A módszer eltér például a teherautók
kerekeinek ólomsúlyos „centrírozásától”, (pozitív kiegyensúlyozás), mert a szemroppantóba kis lyukakat fúrnak (negatív kiegyensúlyozás), tehát anyagmennyiséget eltávolítva egyensúlyozzák ki.

ADAPTER
agritech

2. INDUKCIÓS EDZÉS

A

következő munkafolyamatban, az indukciós edzés közben,
indukciós tekercs mozog alulról felfelé a hengertest mentén, izzásig hevítve a henger azon részét, amelyet éppen
körbevesz. Közvetlenül a tekercs alatt az izzó részeket
zuhany hűti vissza. Ezzel a hőkezeléssel nyeri el a megfelelő keménységét a szemroppantó profilja.

6. TÖMÍTÉSEK, CSAPÁGYAK ÉS SZÍJTÁRCSÁK ELŐSZERELÉSE

A

további előszerelési műveleteket kettesével végzik el a
szemroppantó hengerpárokon, amelyeket azután beszerelnek a szemroppantó házba. Először a labirintus-tömítéseket
és az önbeálló golyóscsapágyakat, majd a szíjtárcsákat és
ékszíjtárcsákat szerelik fel. Hogy a csapágy könnyebben felcsússzon
a tengelyekre, viszont üzem közben ne forogjon meg rajta, indukciós
eszközben felmelegítik, biztosítva a megfelelő illesztést.
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3. TENGELYCSONKOK HELYÉNEK KIMARÁSA

A

harmadik megmunkálási fázis a roppantóhengerek kimarása.
Ott, ahová később a tengelycsonkokat – amelyekre aztán a
nagy teherbírású csapágyak kerülnek – szerelik fel, egy marószerszám kimarja a henger belső felületét. E munkafolyamat
pontossági tűréshatára a milliméter századrésze. A marás után a hengerek
elhagyják a gyárat, keménykrómozásra egy külső szolgáltatónál.

7. VÉGSŐ ÖSSZESZERELÉS

I

tt alakul ki az ismert MULTI CROP CRACKER (MCC) szemroppantó teljes képe. Először az alapvázat szerelik össze, annak minden
vezető- és csúszósínjével, azután szerelik be a roppantóhengereket
a csapágyaival. Ezt követi a hézagállító rugók és hidraulika-munkahenger felszerelése, amit a központi zsírzó, majd a szemroppantó fedél
összeszerelése követ. A roppantóhézag beállítása és ellenőrzése után
a MULTI CROP CRACKER (MCC) szemroppantó hengerek közvetlenül
a harsewinkeli gyár JAGUAR-szerelősorához kerülnek. Azt, hogy egy
megrendelt JAGUAR-ba mindig a megfelelő szemroppantó épüljön be,
a „just-in-time” logisztikai készletgazdálkodási stratégia biztosítja.
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MEGÉRKEZETT

AZ ÚJ LEXION
GENERÁCIÓ
A MŰSZAKI PARAMÉTEREK ÁTTEKINTÉSE
Forrás: TRENDS 2019/4. szám | Képek: CLAAS

APS SYNFLOW WALKER

A

korábbi szériákhoz képest a 6- és 5 szalmarázóládás modellek esetében (LEXION 6000, 5000) a CLAAS tervezői 25%-kal
nagyobb teljesítményt értek el, és ezzel egyidejűleg a szalma
minőségén is javítottak. Mindezt egy új
kiegészítő leválasztódob beépítésével érték el,
ami a cséplődob és az utóverődob között
helyezkedik el.

DOBFORDULATSZÁM

A

cséplődob fordulatszáma 320 és 920, illetve 160 és
460 fordulat/perc között állítható (dobfordulatszám csökkentővel), így mindkét cséplőszerkezet alkalmas valamennyi
csépelendő terményfajta betakarítására. A terménytípusokhoz és a betakarítási körülményekhez történő gyors alkalmazkodás
érdekében a különféle
cséplőkosárszegmensek párhuzamosan és hidraulikusan
működtethetők a CEBIS-ben.
Az összes cséplőszerkezet
túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Mindezeken felül egy dörzselem
hidraulikusan behajtható
az anyagáramba az elő- és
főkosár között, így lehetőség
nyílik a cséplési és leválasztási teljesítmény növelésére.

APS SYNFLOW HYBRID

A

LEXION 8000 és 7000 hibrid gépekkel a CLAAS újraírta az
APS SYNFLOW HYBRID a tangenciális cséplőszerkezet és
az axiális másodlagos leválasztórendszer kombinációjának
generációs sikertörténetét. Az oszlatódob
átmérője 600 milliméterre nőtt, így a megnövelt átmérővel elért optimális
anyagárammal biztosítható
a leválasztórotorok
hatékony működése.

CSÉPLŐDOB ÁTMÉRŐJE

A

z új LEXION modellek esetében jelentősen növekedett a
cséplődob átmérője, ami most egységesen 755 mm minden
típusnál. A korábbi 8 helyett 10 verőléc került felszerelésre a
zárt kialakítású cséplődobokra. Általánosságban a nagyobb
dobátmérő a korábbinál kisebb átfogási szöget eredményez, ami a
szinkronizált dobsebességgel együtt
kíméletesebben bánik
a szalmával és az üzemanyag-fogyasztásra is
kedvezően hat.

AKTUÁLIS
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Tavaly augusztusban mutatkozott be a LEXION új generációja, ami igazi „nagy durranásnak” tekinthető a
CLAAS kombájnok történetében. Bár az új hibrid és szalmarázós modellek külsőleg csak kismértékben különböznek az elődjeiktől, oldalburkolatok alatt semmi sem maradt ugyanaz. Az új generációs LEXION modelleket a megváltozott színelrendezésről és a nagyobb oldalsó szellőzőnyílásokról ismerhetjük fel. A fejlesztések középpontjában a két új cséplőszerkezet az APS SYNFLOW HYBRID és az APS SYNFLOW WALKER áll,
amelyek jelentősen nagyobb cséplő- és leválasztó teljesítményre képesek, mint elődeik. Bár már számos információs anyag is elérhető az új LEXION-okkal kapcsolatban, most igyekeztünk a legfontosabb újításokat összefoglalni.

JET STREAM TISZTÍTÓRENDSZER

E

z a korábbi modellekben már bevált megoldás továbbfejlesztett változata, megnövelt rostafelülettel hat-, illetve nyolcrekeszes turbinaventilátorral. A kettős tisztítószéllel átfújt első
ejtőlépcsőn intenzív az előtisztítás. A 4D-funkcióval a tisztítórendszer akár 20%-os oldallejtés kiegyenlítésére is képes.

HÉT KÜLÖNBÖZŐ ŰRÍTŐCSIGAHOSSZ

A

magtartály térfogata minden modell esetében növekedett.
A LEXION 6000 és 500-nél ez 9.000 és 13.500 liter közötti,
a LEXION 7000 és 8000 esetében 10.000-18.000 liter.
Hét különböző hosszúságú ürítőcsiga áll rendelkezésre,
12 méterig 110 és 130 liter/másodperces ürítési teljesítménnyel.
13.500 literes tartálymérettől elérhető egy 180 liter/másodperc
kiürülési sebességű változat, ami opcióként akár a felére,
90 liter/másodperc is csökkenthető.

QUANTIMETER

A

CLAAS hozammérő rendszer
a QUANTIMETER, amit a mérnökök úgyszintén továbbfejlesztettek. Az elevátorfej
kimeneti pontjánál helyezkedik el, egy
ütközőlapos megoldással és az ezermagtömegtől függetlenül méri a hozamot.
Terményfajtánként, évente csak egyszer
szükséges a kalibrációs folyamatot
elvégezni.

DYNAMIC POWER, DYNAMIC COOLING

A

JAGUAR modellből már megismert DYNAMIC POWER
teljesítményszabályozás most már az összes LEXION
modellben is elérhető. A vezérlőrendszer a motorteljesítményt a megfelelő üzemi körülményekhez igazítja, a motor
teljesítménygörbéjének rugalmas változtatásával
akár tízféleképpen. Ez az üzemanyagfogyasztást csökkenti.
Szintén az üzemanyagmegtakarításhoz járul hozzá
a DYNAMIC COOLING hűtési
rendszer, a változtatható
ventilátormeghajtással.
Ez most már a gépek
szériafelszereltségét
képezi.
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A KÖZÉPPONT –
APS SYNFLOW

A

z új LEXION modellek fejlesztésekor a CLAAS fejlesztő mérnökei
bizonyították képességeiket és
kreativitásukat. Az előző modellhez képest az alkatrészek 60%-a megújult!
A fő hangsúlyt a kombájn hatékonyságára
helyezték. A cséplőteljesítmény javult, miközben az üzemanyag-fogyasztás csökkent.
Az eredmény egy teljesen új cséplőszerkezet,
ami számos szempontból egyedi, ez nem
más, mint az APS SYNFLOW.

HŐN ÁHÍTOTT
MUNKAHELY

A

A LEXION fülke kialakításával a
mérnökök egy igen vonzó munkahelyet hoztak létre. A kezelő
számára nagyobb helykínálatot,
csendesebb munkakörülményeket és egy új
CEBIS terminált kínál.

1. SZERKEZETI ÚJÍTÁSOK

A

vezetőfülkében megvalósult újítások között szerepel a
kényelmesebb pótülés, ugyanakkor megnövelték a gabonatartály ablakát, keskenyebbé vált a kormányoszlop, LED-es
világítás, kiegészítő lámpacsomagok éppúgy jellemzik a
megújult fülkét, mint az oldalsó ablakokra szerelt ablaktörlők.

2. C-MOTION MENETKAR

A

z új C-MOTION ergonomikus menetkarral minden fontosabb funkció vezérlése a vágóasztaltól az ürítési folyamatokig egy kézbe kerül. A CEBIS nézeteinek átváltásához a
kezünket sem kell a karról felemelnünk.

AKTUÁLIS
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ELŐGYORSÍTÁS

A

z APS SYNFLOW egyesíti a 755 milliméterre növelt
cséplődobátmérőt a már bevált
előgyorsítással. Így nagyobb
sebesség érhető el, ami nagyobb leválasztási
teljesítményt eredményez.

PÁRHUZAMOS KOSÁRÁLLÍTÁS

M

ind a cséplő-, mind a
leválasztókosár párhuzamosan
a vezetőfülkéből állítható. A
beállítás hidraulikusan munkahengerekkel történik. Az integrált túlterhelés
elleni védelem továbbra is a gép alapfelszereltségéhez tartozik.

3. CEMOS AUTOMATIC

A

z új LEXION-ban a CEMOS AUTOMATIC
kezelő-támogató rendszer a gép
automatikus beállításaiért felel.
Folyamatosan figyeli a kombájn
működését és különféle beállításokat próbál
ki az optimalizálás érdekében.

6. ÚJ CEBIS TERMINÁL

A

z új 12”-os érintőképernyős CEBIS
terminál használata rendkívül
könnyű a párbeszédpanelek segítségével. Minden egyszerűen beállítható a csúszkák segítségével. A megújult
terminál USB-n és memória-kártyán keresztüli
adatkommunikációra képes.

SZINKRONIZÁLT FORDULATSZÁMOK

M

ind a négy dob sebessége szinkronizálva van. A gépkezelőnek
lehetősége van, hogy a teljes
cséplő- és leválasztási folyamatot a vezetőfülkéből befolyásolja.

EGYENLETES TERMÉNYÁRAM
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MULTICROP

A

cséplőszerkezet rugalmasan
illeszthető a legkülönböző növényekhez. A gyorsítókosarakon
felül a főkosár első fele és a teljes
leválasztó kosár is igény szerint cserélhető.
Az egyes gabonafajtákról az átállás gyorsabban elvégezhető. (például: bab, kukorica vagy
szója esetében is)

A

terményáram egyenes vonal
mentén halad át a cséplőszerkezeten. A nagy dobátmérő és a
lapos átmenetek kisebb töréseket
eredményeznek a folyamatban. Az eredmény
kiváló szalmaminőség és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás.

4. INDÍTÁSGÁTLÓ

M

inden új LEXION modellben
gépspecifikus kulccsal működő
rögzítőrendszer van.
Az opcióként rendelhető kódolt
kulcsok integrált transzponderekkel védik a
gépet lopás ellen.

5. TESTRESZABHATÓSÁG

A

CEBIS értintőképernyőjén a
beállítás mellett a gépkezelőnek további két lehetősége van
a gép beállítására: Az egyik a
CEBIS vezérlőpulton lévő forgó-nyomógomb
segítségével vagy közvetlen hozzáféréssel a
kartámasz oldalán lévő gombokkal.
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CLAAS ROLLANT 520
KEMÉNY, MINT A VÍDIA
JANUÁRBAN AZ AGRÁRGÉPSHOWN BEMUTATKOZIK AZ ÚJ FIXKAMRÁS
CLAAS KÖRBÁLÁZÓ. AZ ALAPMODELL ÚJ TÖMÖRÍTŐHENGER
KONCEPCIÓVAL, OPTIMALIZÁLT LÁNCKENÉSSEL, MODERN DIZÁJNNAL
KERÜL PIACRA AZ 1,25 MÉTERES FIXKAMRÁS SZEGMENSBEN. ELÉRHETŐ
TOVÁBBÍTÓ ROTOROS "RF" ILLETVE SZECSKÁZÓS "RC" KIVITELBEN.
Szöveg: László Attila | Képek: CLAAS

JÓBÓL MÉG JOBB
Minden egy kérdéssel kezdődött: lehet-e még
jobb a világ legnagyobb számban eladott
fixkamrás bálázója, a ROLLANT? Lehet bizony!
Kulcsszó a megbízhatóság. Ezért fejlesztették
tovább a mindenütt ismert és elismert fixkamrás koncepciót.
Az elődből, a CLAAS ROLLANT 340/350-ből
12 év alatt 56 országban 8067 darab kelt el.
Mi a különbség? Átdolgozták a hajtási koncepciót, a tengelyeket és tömörítőhengereket
megerősítették, hogy folyamatosan megbízható teljesítményt nyújtson a ROLLANT.

MINDEN ELLENŐRZÉS ALATT AZ OPERATOR-RAL
A bálázót a CLAAS OPERATOR terminállal lehet kezelni. A rohanó világban
a takarmány betakarításakor gyakran
minden perc számít. Jó, ha ehhez megbízható technikai segítségünk
van. A bálázási és kötözési folyamatok
alatt minden pillanatban pontosan
nyomon követhető, mi történik a traktor
mögött.
A terminál pontos információt nyújt a
napi, illetve az összes bálaszámról és az
összes munkaidőről.

BÁLÁZÓ
agritech
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ÚJ TÖMÖRÍTŐHENGER-KONCEPCIÓ, TÖKÉLETES BÁLA

A ROLLANT 520 1,25 méter átmérővel és
1,20 méteres szélességgel készíti a bálákat.
Összesen 16 tömörítőhenger – 8 darab
3 milliméter vastag, a másik 8 pedig 4-es acéllemezből készül – képezi a tömörítőkamrát.
A tömörítőhengerek bordás profilja tökéletesen forgatja a bálákat, száraz körülmények között is. Oldalsó tengelycsonkok támasztanak
alá és viszik át az erőt. A hengertestre vannak
felcsavarozva, így szükség esetén, akárcsak
a tömörítőhengerek csonkjai, egyesével
cserélhetők. A konstrukció már bizonyított a
ROLLANT 540-esen, és most ebben a kamraméretben is rendelkezésre áll.

A tömörítőhengerek hajtása kétoldali. A rotor,
a főhajtás és a bálakamraajtó hajtólánca
1,00 colos Tsubaki. A láncszemek forgáspontját, igény szerint, az átmenő anyagmennyiség függetlenül, nagyon pontosan,
négy literes olajtartályból keni egy állítható
excentrikus szivattyú.

A tömörítőnyomást a bálakamraajtó záró
munkahengere vezérli. A legnagyobb
bálatömörség érdekében a munkahengerek
nyomása akár 150 bar is lehet.
A CLAAS ROLLANT 520 modellhez opcióban
elérhető az MPS II rendszer: a bálakamrába
belógó három tömörítőhengeres egység
tömörebbé és egyenletesebb formájúvá
teszi a bálákat.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RENDFELSZEDŐ, OPTIMÁLIS ANYAGÁRAM
A ROLLANT 520 szecskázós ROTOCUT, továbbító-rotoros ROTOFEED és rafferes változatban érhető el. A 2,10 méter széles, vezérelt
rendfelszedő biztosan veszi fel a terményt.
Alapfelszereltség a lemezes terményleszorító.
Ez kis rendeknél javítja a terményáramot, és
támogatja az egyenletes bálaforma-képzést.
Két oldalsó továbbító-csiga szállítja biztosan a
terményt a rotorhoz. Az opciós szecskázóban
a 14 kés elméleti vágáshossza 70 milliméter.
A késeket egyedi védelem óvja idegen test
ellen.

A hidraulikus rotor-visszaforgatás teljesítményhatáron teszi lehetővé a munkát.
A ROTO REVERSE-zel, a CLAAS visszaforgató
berendezésével, behúzás közben gyorsan,
a traktorfülkéből meg lehet akadályozni az
eltömődést.

A ROLLANT 520 bálázónál alap a hálós
kötözés, de opcióban kérhető zsineges
kötözéssel is kombinálva. A két kötözési mód
között szerszám nélkül lehet váltani. A gép
jobb oldali csúszdájával egyszerű betölteni a
kötözőanyagot. A csúszdán egy plusz tekercs
is tárolható.
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HASZNÁLT GÉP
M E L L É K L E T

KOMBÁJN: MATÁN ISTVÁN | +36 30 606 2926 | MATANI@AXIAL.HU | TRAKTOR: MIKLÓS KRISZTIÁN | +36 30 330 2574 | MIKLOSK@AXIAL.HU
MUNKAGÉP: FARAGÓ FERENC | +36 30 474 9705 | FARAGOF@AXIAL.HU

LEXION 650

LEXION 420

LEXION 670

LEXION 550

LEXION 660

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

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

AZONOSÍTÓ: 0600-03-39
ÉVJÁRAT: 2002
ÜZEMÓRA: 7867
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: CAC, SZ, KL, KAB,
GA5.4(CSUKHATÓ)
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0827-03-159
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1085
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS,
QM, TT, 4WD, 3D, SZ, KL, KAB, LP, LEV,
GAV7,7
ELHELYEZÉS: VEV

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

AZONOSÍTÓ: 8460-17-660
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 2804
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: GAV6.6, CAC, ROK,
SZ, KL, KAB, GPSK, GPSH
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

LEXION 760

LEXION 660

LEXION 540

LEXION 660

TUCANO 430

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 0359-03-788
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2024
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6, SZ,
KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 8756-18-685
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2560
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GAV6.6, CAC, TT,
SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0363-03-475
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2731
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6, SZ,
KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440

AXION 820

AXION 830

AXION 840

AXION 830

KOMBÁJN

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0693-03-814
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1828
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, 4WD,
3D, SZ, KL, KAB, GAV6.0, LEV
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 0521-01-760
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 7749
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, FH,
FTLT, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB, GPSS, GPSK
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR AXIÁL (200)

AZONOSÍTÓ: 0156-03-500
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2119
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, TT, 4WD,
SZ, KL, KAB, LP, GAV9.0, LEV
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0059-15-584
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1968
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV,
PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0772-01-895
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 5650
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, FH,
CEBIS, AH, AV, KL, KAB, CMATIC
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA AXIÁL (213)

AZONOSÍTÓ: 0598-03-205
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1013
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: CAC, TT, 3D, SZ, KL,
KAB, LEV, GA5.6
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 0046-16-259
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 2414
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, AH,
AV, PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR AXIÁL (200)
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AXIÁL HASZNÁLTGÉPEK
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA
Használtgépes kínálatunk
elérhetƆ a hg.axial.hu weboldalon!
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Okostelefonjával a kódot
leolvasva azonnal eléri a weboldalt!

A hg.axial.hu oldalon található gépekkel
kapcsolatos bƆvebb információért keressék
termékmenedzsereinket:
Kombájn, silózók:
Matán István
+ 36 30 606 2926

Traktorok:
Miklós Krisztián
+ 36 30 330 2574

ÉpítǗgépek, targoncák,
teleszkópos rakodók:
Szabó László
+ 36 30 525 1993

Munkagépek:
Faragó Ferenc
+ 36 30 474 9705

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Nyíregyháza
Csorna
Székesfehérvár

Szolnok

BAJA

ARION 530

ARION 640

CHALLENGER 55

XERION 3800

TUCANO 320

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

SILÓZÓ

AZONOSÍTÓ: 0136-18-858
ÉVJÁRAT: 2018
ÜZEMÓRA: 1315
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, HR,
TK, AH, AV, PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 0670-01-427
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 7433
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV,
PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 380

VARIANT 380

KÖRBÁLÁZÓ

KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 0129-02-508
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: HK, RF2.1, MON, TLT,
BM1.2X0.9-1.7
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 7885-17-30
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: ZSK, HK, RF2.1, MON,
TLT, BM1.2X0.9-1.75
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 8689-18-449
ÉVJÁRAT: 1999
ÜZEMÓRA: 8443
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: AH, AV, PS, KL,
KAB, LF2
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AZONOSÍTÓ: 8290-17-468
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 8199
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: LF1+2, CEBIS, AH, KL,
KAB, FM, GPSS, GPSK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 8835-18-518
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1822
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZ, KL, KAB, GA4.9,
LEV
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA AXIÁL (213)

QUADRANT 3300 RC CONSPEED 6-75 FC CONSPEED 6-75 FC
SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 0511-02-501
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RF2.35, RC, ZSK,
MON, TLT, BM1.2X0.9
ELHELYEZÉS: ÉRDEKLŐDJÖN

KUKORICA ADAPTER

AZONOSÍTÓ: 0158-03-556
ÉVJÁRAT: ÜZEMÓRA: MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: Z, 6S, OCS
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

KUKORICA ADAPTER

AZONOSÍTÓ: 7966-17-557
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: Z, 6S, OCS
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
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KISEBB KÖLTSÉG,
RÖVIDEBB ÁLLÁSIDŐ
AZ ÚJ REMOTE SERVICE SZOLGÁLTATÁSSAL AUTOMATIKUSAN LANDOLNAK
AZ ÉRTÉKESÍTŐ PARTNER SZERVIZÉBEN A CLAAS TRAKTOROK ÉS
BETAKARÍTÓGÉPEK KARBANTARTÁSI ADATAI. ERRŐL KÉRDEZTÜK FINN
PETERSENT, A NÉMETORSZÁGI CLAAS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VEZETŐJÉT
ÉS AZ EASY SZOLGÁLTATÁSOK SZAKÉRTŐJÉT, TOBIAS RIEDELT.
Szöveg: Forrás: Trends 2019/3. szám. | Képek: CLAAS

AZT SZERETNÉNK ELÉRNI,
HOGY A VETÉSIZÖLD GÉPEKET
VÁSÁRLÓK ÉS HASZNÁLÓK
MÉG INKÁBB

MEGBÍZHASSANAK
CLAAS ESZKÖZEIKBEN.

DIGITALIZÁCIÓ
agritech

Finn Petersen (balra) és Tobias Riedel (jobbra)
egyetértenek: a Remote Service csak előnyöket hordoz.

Trends: Mely CLAAS gépekhez
érhető el a Remote Service
szolgáltatás?

Trends: Az utóbbi időben sok CLAASkereskedőnél jelent meg egy nagy monitor a
szervizirodában. Mi látható ezeken?
Finn Petersen:
z, hogy az adott CLAAS-értékesítő
és partnerei használják az új
Remote Service szolgáltatást: a
műhely szakemberei valós időben
láthatják az ügyfelek CLAAS traktorjainak és
betakarítógépeinek karbantartási és hibaadatait. Üzemzavar esetén a szakszerviz elemezni tudja a hibát, és a korábbinál gyorsabban
segíthet az ügyfélnek. Azt szeretnénk elérni,
hogy a vetésizöld gépeket vásárlók és használók még inkább megbízhassanak CLAAS
eszközeikben.

A

Tobias Riedel:
ovábbi pont a karbantartások megelőző tervezése. Hiszen így a szerviz
szakemberei a monitoron láthatják, ügyfeleik mely gépei várnak
karbantartásra, időben tudnak egyeztetni,
időpontot megbeszélni, és megrendelhetik,
összekészíthetik a szükséges alkatrészeket és
szervizanyagokat.

T

Trends: Hogy működik a hibajelzések távelemzése a gyakorlatban?
Finn Petersen:
ézzük meg egy példán: az ügyfél
kap gépének CEBIS terminálján egy
üzenetet, amit nem tud értelmezni,
nem tudja pontosan, mit is jelenthet. Ekkor felhívja szervizpartnerét. A szerviz a
Remote Service alkalmazással a saját számítógépén meg tudja nézni a gépet és a hibajelzést, illetve további fontos információkat,

N

így meghatározhatja a hibajelzés okát. Sokszor már a
műhelyből javaslatot tehet a
hiba kezelésére, hogy a gépkezelő azonnal tovább tudjon
dolgozni. E hibaanalízis nélkül
valószínűleg abba kellene
hagyni a munkát a géppel,
majd meg kellene várni, hogy
kiérjen a szervizszakember,
aki meghatározhatná a hibát.
Majd a szervizesnek később
vissza kellene mennie a
műhelybe, hogy a szükséges
speciális alkatrészekkel és
szerszámokkal felfegyverkezve kijavítsa. Erre most már
nincs szükség.

Tobias Riedel:
gyes betakarítógépekben és traktorokban 2018 óta szériafelszereltség
vagy gyári opció a TELESERVICE
modul, illetve SIM kártya a
Remote Service szolgáltatáshoz. Ilyen a
LEXION és TUCANO kombájn, a JAGUAR
silózó, a SCORPION teleszkópos rakodó, illetve minden traktor a XERION, AXION és ARION
sorozatból.

E

Trends: Mennyit kell az ügyfeleknek fizetniük a
Remote Service szolgáltatásért?
Finn Petersen:
gépátadás után az első öt év
teljesen ingyenes. A CLAAS saját
költségéből szereli be a gépekbe
a telemetriamodult és az EU 28
SIM-kártyát.

A

Trends: Hogyan működik az adatátvitel a
gépek és a műhely között?
Tobias Riedel:
z adatok a telemetria modullal
és mobiljellel kerülnek át az
internetre, majd onnan egy
szerverre. Ezzel a Remote Service szolgáltatás ugyanúgy épül fel, mint
az ismert CLAAS TELEMATICS, amellyel
az ügyfelek a munka- és hozamadataikat
a gépről átvihetik egy kijuttatási és/vagy
hozamtérképre, s dokumentálhatják is.
A TELEMATICS-szel szemben a
Remote Service szolgáltatásban csak a

A
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szervizre vonatkozó adatokat vagy a gépek
hibaüzeneteit kapják meg a CLAAS értékesítési partnerek.
Trends: Visszatérve a szerviziroda monitorára –
mit láthatnak rajta a szakemberek?
Tobias Riedel:
özéppontban egy térképen
vannak jelölve a szervizhez
tartozó valamennyi ügyfélnek a
szolgáltatásban részt vevő gépei.
Rákattintva megtekinthető minden addigi
jelentés. A térkép mellett ezenkívül van
egy géplista, illetve egy mező a hibajelentésekkel, és egy további a riasztásokkal.
Ezekre a listákra, mint ahogy a jelzésekre
is, rá lehet kattintani, a részletes információkat lehívni.

K

Trends: Tartanak attól néhányan, hogy
túlságosan áttekinthetővé válik az egész
gazdaságuk ezzel a szolgáltatással?
Mennyire van igazuk az aggódóknak?
Tobias Riedel:
lapvetően a Remote Service
szolgáltatást igénybe vevő
mindegyik gazda a saját adatainak ura marad. Gépének kiszállításakor az ügyfél a gépátadási dokumentumon nyilatkozhat arról, hogy engedélyezi a
Remote Service szolgáltatást vagy sem. És
ha igen, csak ezután lesz valóban aktiválva
a SIM-kártya. A szerviz pedig csak ettől
kezdve láthatja a gép azon hibajelentéseit
és szenzoradatait, amelyeket a CLAAS diagnosztikai rendszerrel egyébként is le tudna
olvasni a szerviz vagy karbantartás során. A
gép helyzetével összeköthető betakarítási
adatok vagy egyéb agronómiai adatok a
Remote Service szolgáltatással egyáltalán
nem láthatók.

A

A CLAAS kereskedőpartner tehát csak azokat
az adatokat láthatja, amelyeket meg akar
mutatni az ügyfél.
Finn Petersen:
angsúlyozzuk, hogy a Remote
Service nem rizikót, hanem előnyöket jelent. Végeredményben
minden egyes ügyfél látni fogja
a különbséget a Remote Service szolgáltatással menedzselt gépénél, hiszen kiesnek
a diagnózis felállításához szükséges plusz
utak költségei. Ezenkívül csökkennek a
kiesési idők és a gépek alkalmazása még
hatékonyabb lesz.

H
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CLAAS

EGYÜTT LENNI!
KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER −
A CLAAS HUNGÁRIA KFT. IGAZI KÖZÖSSÉGET ÉPÍT
Szöveg: Szoták-Nóvé Mária | Képek: Bódis Krisztián

A CLAAS Hungária Kft. (CLH) törökszentmiklósi telephelyén modern
technológiákat használó gyártás és magas szintű vágóasztal termékfejlesztés zajlik. A gyárnak jelenleg 750 munkavállalója van, kölcsönzött
munkavállalókkal együtt szezonban 900 fő dolgozik azért nap mint nap,
hogy minőségi CLAAS termékek kerüljenek ki kezeik közül.
A CLAAS Hungária Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói
számára a vállalat családias környezet legyen és hogy egy otthon feltett,

„Hol dolgozol, apa/anya?” kérdésre a szülő büszkén válaszolja azt,
egy CLAAS helyen!
A törökszentmiklósi gyár családtagként tekint munkavállalóira.
A csapat-, illetve közösségépítő megoldások biztosításának az a fő
célja, hogy a CLH-nál mindenki otthon érezze magát, igazi barátságok szülessenek, biztosítva a fejlődés lehetőségét, és a felejthetetlen élményeket.

CLAAS HUNGÁRIA KFT.
agritech
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KÜLSŐ KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Fontos a cég számára, hogy munkavállalóik
büszkék lehessenek a gyárukra, a városukra,
térségükre. Küldetésének tekinti a társadalmi
felelősségvállalást. Szoros kapcsolatot ápol és
támogatja a térség civil szervezeteit. A külső
közösségépítést a vállalat többek között az
alábbi szervezett eseményeken keresztül
valósítja meg.

ÖNKÉNTESKEDÉS

A

z önkénteskedés szintén szerves
részét képezi a CLH közösségének.
A karácsonyi cipősdoboz kampányban számos kolléga adományoz a kistérség rászoruló gyermekei részére,
a kedvezményezett intézményt is maguk a
dolgozók választják ki. Az évente kétszer szervezett véradáson mindig maximális a létszám,
a cég már 2015 óta véradóbarát munkahely.

’JÓ ÜGY’ PROGRAM

A

’Jó ügy’ Program célja a helyi
civil közösségek támogatása. A
dolgozói szavazatok alapján kerül
eldöntésre, hogy a CLAAS iparűzési adójának 1%-át miként osztja fel az egyesületek között. 2019-ben a dolgozók 75%-a élt
lehetőségével, s adta le szavazatát, így járulva
hozzá tavaly összesen 13 szervezet, többek
között sportegyesületek, művészeti szervezetek, szabadidős egyesületek, egészségüggyel
és oktatással foglalkozó civil közösségek
munkájához, terveihez.

LÁBASSY EMLÉKNAP

A

Lábassy emléknap – amely a
város mezőgépészetének 170
éves évfordulója volt – megtartását feladatának érezte a CLAAS.
Ezen került átadásra a cég által alapított díj a
CLAASIcon, azon partnerük részére, akinek kiemelkedően sokat köszönhet a cég, nagyban
elősegítette a fejlődést. A jövő építése a múlt
tisztelete mellett. A díj egy művész által készített bronzszobor, hangsúlyozva a cég értékeit.

ROADSHOW

A
A LEENDŐ MÉRNÖKÖK
JÁTSZVA
ISMERHETIK MEG

A CLAAS-T A
ROADSHOW-KON

CLAAS Hungária Kft. számára fontos, hogy hidakat építsen, melyek
összekötik a következő generáció
képviselőivel is. Fiatal kollégáink
könnyen találnak kapcsolódási pontot a
végzős egyetemistákkal egy-egy kötetlen
rendezvényen. A „Majális utáni Afterparty,
avagy nincs búzasör CLAAS nélkül!” elsősorban a Z generációt megcélzó találkozó,
ahol a CLAAS friss diplomás mérnökei baráti
hangulatban, az egyetemi épülethez közel,
egy korsó sör mellett mutatták be a gyárat és
hozták közelebb azt a leendő munkatársakhoz. Az este sikeressége megmutatta, hogy
az egyszeri rendezvényt érdemes kibővíteni és sorozattá kovácsolni. Így az eredeti
eseményhez hasonlóan egy CLAAS roadshow
indult el ősztől, mely több egyetemet is megcéloz. Második állomásán rendkívül izgalmas
próbatételek során legókombájnt építhettek
a mérnökjelöltek, távirányítós traktorokkal
versenyezhettek, bemutatkozó CV videókat

készíthettek, és a "blind box" nevű tippelős
játékban kitalálhatták, mi van a dobozban.
Az érdeklődők a korábbi UniTech versenyzők
által épített kombájnokkal ügyességi vetélkedőn vettek részt, illetve megismerkedhettek
a CLAAS Hungária Kft. gyakornoki programjával is. A napot kötetlen sörözéssel zárták az
egyetemisták, ahol izgalmas kvízjáték várta
a résztvevőket, akik a modern gyárakról és a
mezőgazdasági gépgyártásról is beszélgettek a CLAAS munkatársaival.

CLAAS KONFERENCIA NAP

A

népszerű CLAAS Konferencia
Napon a mezőgazdasági szakma
hazai krémje jelent meg, a fiatalok
pedig örömmel tanultak példaképeiktől. A konferencia időtartama alatt a szervezők közösségi média aktivitásra invitálták
a résztvevőket. A látogatók saját közösségi
oldalaikra töltötték fel a nap hashtagjével
ellátott, a helyszínen lerajzoltatott alkotásaikat és a szerencsések nyereménnyel térhettek haza. A Konferencia Napra közel 150 fő
regisztrált, nagy többségük oktatási intézmény tagja volt. Az eseményen 9 előadó volt,
akik az egyéni előadások mellett kerekasztal
beszélgetéssel is várták az érdeklődőket.
A CLAAS egy speciális konferenciát tervez
2020 tavaszára, ahol magas szakmai karriert
befutott hazai és külföldi CLAAS-os kollegák
számolnak be sikereikről, s hogy miért jó
CLAAS-osnak lenni.

TELTHÁZAS VOLT A

18. CLAAS
KONFERENCIA NAP
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BELSŐ KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
A szakmai fejlődés biztosítása mellett a
CLAAS Hungária Kft. tudatosan építi az évek
során munkavállalói munkán kívüli közösségét.
Számtalan programot, rendezvényt és eszközt
használ a cég a belső közösségépítésre.

KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK,
SZAKMAI UTAK

F

olyamatosan képzéseket,
workshopokat, szakmai utakat biztosít dolgozóinak. A CLAAS nemzetközi
szervezetében arra is lehetősége
nyílik a munkatársaknak, hogy huzamosabb
ideig más országokban dolgozva tapasztalatot szerezzenek, megismerjék az ország
kultúráját, átvegyék a legjobban bevált
munkamódszereiket. A CLAAS Hungária Kft.
nagy szaktudású kollégáit örömmel látják
a társgyárak, jelenleg is két kollégánk segíti
vezető beosztásban az indiai és a kínai CLAAS
üzemeket.

Folyamatban a targoncavezetői
ügyességi verseny!

ÖTLETBÖRZE

A

z Ötletbörze keretein belül minden
dolgozó hozzájárulhat a cég előrelépéséhez, a folyamatok fejlesztéséhez. A legjobb ötletek évente
a vállalat karácsonyi vacsoráján díjazásban
részesülnek.

A UniTech belső gyárszimulációs verseny döntősei

BELSŐ VERSENYEK

A

dolgozók számára meghirdetett
belső versenyek újabb munkán kívüli kapcsolódási pontot kínálnak,
ezenfelül pedig az együttműködés
elősegítése mellett az egyéni fejlődésnek,
illetve egymás munkájának elfogadására,
mélyebb megértésére is teret kínálnak.
A UniTech gyárszimulációs verseny eredetileg
fiatal mérnököknek készült, hogy kipróbálhassak, milyen is egy gyár élén döntéseket hozni.
A verseny során egy CLAAS-hoz hasonló
vállalat működésével kapcsolatban kell a
csapatoknak döntéseket hozni, amelyek a
termelést, a profitot és a gyár sikerességét is
befolyásolták, kezdve a munkaerő toborzástól
a fejlesztésen át az új gépek beszerzéséig.
Ennek az a célja, hogy a lehető legmagasabb
profitot és termelést érjék el az adott vállalat
esetében. A versenyt a CLAAS 2019-ben
házon belül is meghirdette, ahol önkéntes –
társosztályok tagjaiból álló baráti, kollegális –
csapatok mérték össze tudásukat a fődíjért.

hónapos közös projekt során a cél a vállalati
’silók’ ledöntése, a csapatok közötti kollaboráció megerősítése. A program széles réteg
bevonását teszi lehetővé, s a funkcionális
szakértői területeken túllépve elősegíti, hogy
a résztvevők egymás problémáit mélyebben
megismerhessék. A résztvevők örömmel
vállalják el a felkérést, illetve kapcsolódnak
önkéntesként, vállalják ezzel a plusz terheket,
mivel a részvétellel a közösséghez tartozás
mellett saját egyéni fejlesztésük, későbbi
karrierépítésüket alapozhatják meg. Minden
MECCS más témára összpontosít, például
a Kommunikációs MWB révén különböző
kiadványok születtek és működnek azóta is. A
rendszeresen megrendezett CLH Cafe-n nyílt
kérdéseket intézhetnek a vállalat vezetősége felé egy-egy kávé mellett az önkéntes
résztvevők. A havi Vezetőségi tájékoztatón
pedig magas színvonalú technikai támogatás
mellett a vállalat életét érintő kérdésekről kap
mindenki részletes tájékoztatást.

MINDENKÉPPEN MEGNYERENDŐ
CSATÁK

A

Must-Win Battle (Mindenképpen
Megnyerendő Csaták) programok
során a különböző osztályok szakértőiből és önkénteseiből összeállt
csapatok közösen dolgoznak egy, a vállalat
számára kiemelten fontos célért. A maxium 6

A kutyás bemutató a gyerekek
kedvence volt a Családi Napon
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CLH CSALÁDI NAP

A

Családi Napon a cég vezetői,
dolgozói és családtagjaik együtt
zárják a gazdasági évet. A törökszentmiklósi üzem és udvar óriási
szórakozóhellyé válik: sátrak, színpadok,
játékok, és sztárok lepik el a kisvárost. A siker
egyik legjobb visszajelzése a munkatársak
aktív részvétele programjainkon.

A CLAAS Hungáriát képviselő lelkes csapatok a 18. nemzetközi CLAAS futballtornán

BELSŐ KIADVÁNYOK

A

vállalat belső kiadványaival is arra
törekszik, hogy növelje a csapatszellemet és a dolgozók nyitottságát egymás iránt. Belső újságja, a
MotolLap, kéthavonta jelenik meg interjúkkal,
cikkekkel, fotókkal, játékokkal; hírlevele, a
SzínesKétHetes pedig kéthetente, hírekkel és
tudnivalókkal.

CLH CIMBORA PROGRAM

SPORTPROGRAMOK

F

ókuszban az egészség: Az ülőmunkát
ellensúlyozó hát- és gerinc átmozgató-erősítő tornán vehetnek részt
az érdeklődő dolgozók. Tornaterem
és műfüves pálya bérlésével segíti a cég a
dolgozók egészséges életmódját, önként
szerveződő csapatok járnak focizni, tornázni
egész évben. A közös élmény összehoz – a
CLAAS nemzetközi focitornán elmosódnak az
osztályok közötti határok, cél a mozgás öröme
és a CLAAS kupa!

A

z új dolgozók beilleszkedésének
megkönnyítésére a cég egyedülálló lehetőséget kínál, a CLH
Cimbora Programot. Minden új belépő „kap” maga mellé egy saját mentort, aki
régóta a cégnél van, és segíti beilleszkedését.
A program bevezetése óta rengeteg pozitív
visszajelzés érkezett, a fluktuáció drasztikusan
lecsökkent. A Cimborák kizárólag önkéntesek. A Cimbora Programban jelenleg 75 fő
önkéntes, s 200 új dolgozó vett részt tavaly,
mindnyájan pozitív élményként élték meg ezt
a beilleszkedést segítő programot.

KISDIÁK KLUB

A

cég fontosnak tartja, hogy a dolgozók gyermekei megismerhessék
azt a környezetet, ahol szüleik
dolgoznak. A kisgyereknek a nagy
gépek és üzemek igazi mesebeli élményt
nyújtanak. Ezért a Kisdiák klubban játékos
formában ismerkedhetnek meg a gyárral és
a legújabb kombájnokkal is. A Kisdiák klubba
a szervezők a dolgozók azon gyermekeit
várták, akik szívesen szerelnek, bütykölnek.
A program során betekintést nyerhettek a
fémipar rejtelmeibe, illetve megtanulták, mit
is jelent az agrárgépészet, miért kulcsfontosságú iparág.

NYÁRI TÁBOR

A
Nehéz döntések a belső
gyárszimulációs versenyen

nyári tábor segítség a szülőknek,
öröm a gyerekeknek. Sportolási
lehetőség és kézműves foglalkozások várják a kisiskolásokat,
a turnusok mindig gyorsan betelnek. A
gyerekek közül többen már a tábor végén
jelzik, hogy jövőre is részt szeretnének venni
a programokon.

CLH BARANGOLÓ

A

cég munkatársai közül jópáran
4-6 heti rendszerességgel buszra
szállnak, hogy meglátogassák Magyarország természeti és kulturális
látnivalóit. A CLH Barangoló népszerű kiránduló programjai túrákat, városlátogatásokat
kínálnak, melyeket egy önkéntes „főbarangoló” munkatárs vezet. 2019-ben 10 helyre jutott
el a cég 500 dolgozója.
Levizsgázott, tettre kész Cimborák
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KUTATÁS, FEJLESZTÉS
agritech

VIZSGÁLATOK
SZÜNET NÉLKÜL
A CLAAS HARSEWINKELI TELEPHELYÉN 2019 ÁPRILISÁBAN ÚJ
TESZT ÉS VIZSGAKÖZPONTOT NYITOTTAK MEG, MEZŐGÉPEK
VIZSGÁLATÁRA. A 15 MILLIÓ EURÓS BEFEKTETÉSÉBŐL
EGYEDÜL A VIZSGÁLATI TECHNOLÓGIA 3,2 MILLIÓBA KERÜLT.
Szöveg: Forrás: Trends 2019/3. szám. | Képek: CLAAS

KUTATÁS, FEJLESZTÉS
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Ha egy 12,3 méteres vágóasztalt felrakunk egy
próbapadra, ahol szaggatottan fel- le mozgatjuk, hogy a tartósságát teszteljük, hatalmas
erők lépnek fel. Csillapításuk nélkül semmilyen
épület nem maradna állva egy bizonyos idő
után. Ez is oka, hogy eddig nem volt ilyen
vizsgálóállomás. Új laborját óriási, T-alakú
betonalapzattal látta el a CLAAS, ilyenből Európa-szerte nem találunk másikat: 600 tonna a
tömege, egy darabban, helyben öntötték ki, és
huszonhat darab, több mint félméteres, nyolc
bar nyomású légzsák emeli meg.
Ezzel nemcsak vágóasztal lenne csillapítható,
hanem egy teljes nagy kombájn, a hozzá tartozó vágóasztallal és teli magtartállyal is.
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Összesen tizenkettő, különböző nagyságú és
felszereltségű labor van az új Teszt- és Vizsgaközpontban. Ezzel egy épületbe vonták össze,
és újabb lehetőségekkel egészítették ki a
különböző vizsgálatokat, amelyeket korábban
több helyen végeztek el. Teljes gépek, nagy
részegységek vagy kisebb alkatrészek vizsgálhatók, különböző munkakörülmények és
terhelési módok szimulálásával, hogy a teljesítményüket és tartósságukat kiértékeljék – leginkább a mozgó vagy hajtó szerkezeti elemekét.
Ezek a tesztek segítenek új kombájnok, silózók
vagy traktorok fejlesztésekor időben felismerni
és kiküszöbölni a hibalehetőségeket.

LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA

A

forgató próbapadok hajtásához
több, mint egy megawatt elektromos teljesítmény áll rendelkezésre.
Külön érdekesség, hogy a próbaciklus fékteljesítményei kinyerhetők, és hajtási
energiaként hasznosíthatók. A szilárdsági
vizsgálatoknál szervo-hidraulikahengerek
szimulálják a gyakorlati terheléseket. Sokféle
érzékelő szabályozza a bemenő és elszívott
levegő áramlását, hogy a helyiségek hőmérsékletét közel állandó szinten lehessen tartani.

A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT
GYORSÍTÁSA

M

unkaszervezési szempontból is
innovatív az új tesztközpont. A
vizsgálatok átlagosan két és félszer, háromszor gyorsabban elvégezhetők, mint korábban: a zárt, egymástól
elválasztott laborokban huszonnégy órában,
a hét minden napján folyhatnak anélkül, hogy
egy mérnöknek ott kellene állnia, és figyelnie. Ha fellép valamilyen zavar, a vizsgaállás
automatikusan kikapcsol. Emellett egy okosan
kigondolt logisztikai koncepció tervezi meg a

lehető legrövidebb utakat és várakozási időket
a vizsgálat felépítéséhez és lebontásához.
Mindez egyértelműen gyorsítja a fejlesztést.

NYOLC SZERELŐÁLLÁS
A NAGY GÉPEKNEK

A

z 1580 négyzetméternyi vizsgafelület mellett műhely és iroda
van az új központ épületében. Az
előbbi jó kétezer négyzetméteres,
nyolc teljesen felszerelt állással a nagy gépek
szereléséhez. Itt építik be a tesztelt gépekbe
az érzékelőket és egyéb mérőeszközöket,
hogy szántóföldi gyakorlati próbákon gyűjtött
adatokat is fel lehessen használni, majd végül
átvizsgálhassák a gépeket.
Az irodarészben jó kétszáz munkahelyet
rendeztek be fejlesztőknek, tesztmérnököknek
és technikusoknak, rövid utakkal a laborokhoz
és gyors kommunikációval. Ezenkívül több
tesztlaborban lehet a gépek elektronikáját
vizsgálni.

LABOROK AZ ELEKTRONIKA
TESZTELÉSÉHEZ

A

legújabb technológia a Hardware
in the Loop, röviden: HiL. Óriási,
speciális szekrényekben áll egymással kapcsolatban az adott gép
számos elektronikai összetevője. Számítógépes programokkal, egyetlen gépen szimulálják
és vizsgálják a mérnökök az összes vezérlési
folyamatot és a hibaeseteket, egyértelműen
csökkentve az elektronikai zavarok számát.
Az új Teszt- és Vizsgaközpont valamennyi pozitívuma, a fejlesztési folyamatok gyorsítása ellenére biztos, hogy a jövőben is mindig szükség
lesz gyakorlati, szántóföldi tesztelésekre.
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A

LEGJOBB HELYEN
GERESDLAKON ÉS KÖRNYÉKÉN SZORGALMAS EMBEREK ÉLNEK; LÁTSZIK
A SZÉPEN GONDOZOTT KERTEKEN, AZ ÁPOLT VIRÁGÁGYÁSOKON.
A TELEPÜLÉS LEGNAGYOBB MUNKAADÓJÁHOZ VEZETETT UTUNK,
EGY JELES ESEMÉNYRE: A GERESDLAKI MG. ZRTHEZ KERÜLT A
MAGYARORSZÁGON ÉRTÉKESÍTETT EZERÖTSZÁZADIK CLAAS TRAKTOR.
Szöveg: Vas Magdolna, marketingkommunikációs menedzser | Képek: "STIUMI"

GERESDLAK

Az ünnepélyes gépátadás vendégei
Érkeztünkkor, a Geresdlaki Mezőgazdasági
Zrt. udvarán már látszott, mennyire különleges nap a mai: katonás rendben felsorakoztatva, lemosva, csillogón álltak félkörben
a CLAAS traktorok. Mellettük egy
CLAAS AXION 850-es, a megszokott vetésizöld
szín helyett új „gúnyában”, felmatricázva várta
az eseményt, rajta a közeli Pécs ikonikus épületeinek körvonalaival és Geresdlak logójával.
A ragyogó napsütésben János Ambrusné
Nelli, az egyik házigazda üdvözölt minket.
Szinte vibrált körülötte a levegő, olyan energiát árasztott. Szüksége is van rá, mert, ahogy
megtudtuk, nemcsak Geresdlak alpolgármestere, hanem a Geresdlaki Mg. Zrt. elnök-igazgatója, s egyben gazdasági vezetője. Szikszai

János műszaki igazgató pedig a férfias
támogatást adta, az ő irányításával állították
be a gépkezelők a traktorokat, hogy fotósunk
a legjobban tudjon fényképezni.
Amint, egyenesen Németországból, megérkezett Max-Ferdinand von Korff, a CLAAS
országfelelőse, egy rövid beszéddel tüstént
megnyitotta az ünnepélyes kulcsátadást,
megköszönve a Geresdlaki Mg. Zrt. hosszú
ideje megnyilvánuló bizalmát, és egyben
közvetítette a CLAAS GmbH tulajdonosainak
üdvözletét. „Nagyon fontos termékeink a
traktorok, több mint 150 ezret gyártottunk, és
értékesítettünk világszerte.” Ahogy kiemelte,
családi vállalkozásként a CLAAS több, mint
száz esztendős múltra tekint vissza, s az

elkövetkező évszázadban is a piac meghatározó szereplője kíván lenni. Az olyan értékes
partnerségi kapcsolatok, mint amilyet a
Geresdlaki Mg. Zrt-vel tudtak kialakítani, rendkívül fontos építőkövei az elkövetkezendő
korszaknak.
Következő felszólalóként Trunk Mihály, az
AXIÁL Kft. CLAAS Gépüzletágának igazgatója vette át a szót, majd Steinhauser Gábor,
a CLAAS Gépüzletág erőgépekért felelős
termékmenedzsere engedett nagyon rövid
bepillantást a vetésizöld traktorok történetébe. „2003-ban szerzett a CLAAS többségi
tulajdont a Renault traktorgyárban, és 2004
óta vetésizöld színben gurulnak le a gyártósorról ezek az erőgépek. E 15 év alatt a CLAAS

MÉRFÖLDKŐ
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János Ambrusné Nelli
Max-Ferdinand von Korff országfelelőssel
150 ezer traktort gyártott Franciaországban.
Magyarországon forgalmazó kollégáink serénykedtek, kicsivel több, mint 1500 traktort
sikerült értékesíteni. A jubileumi, 1500-adik
traktort pedig ide adtuk el, ahol sok CLAAS
kombájn, silózó, zöldsori gép és bálázó mellett ez az AXION 850-es lett a géppark hatodik
CLAAS traktorja.”
János Ambrusné Nelli zárta az átadót rövid
beszédével, megköszönve, hogy éppen a jubileumi gép kerülhetett a gazdaságba.

„A MI CÉGÜNKNÉL MÁR SOK VETÉSIZÖLD
CLAAS DOLGOZIK. TERMÉSZETESEN EZ
TÜKRÖZI ELÉGEDETTSÉGÜNKET A GÉPEKKEL
ÉS AZ AXIÁL KFT-VEL IS.”

Ahogy mondta, reméli, hogy mindkét céggel
ezentúl is gyümölcsöző kapcsolatuknak jó
hatása lesz az eredményeikre. Tóth Csaba,
az AXIÁL Kft. üzletkötője, megköszönte a
felsorakozott gépkezelők munkáját, hiszen
szaktudásuk és hozzáértésük a jó minőségű
gépek optimális kihasználásának egyik legfontosabb tényezője.

Az elnök asszony ezután körbevezette a
telephelyen a jelenlévőket, büszkén mutatva
az istállót, amelyet önerőből építenek a régi
helyére. A 860 szarvasmarhányi állomány
körülbelül négyszáz fejőstehene évi hárommillió-négyszázezer liter tejet ad. Mindent
megtesznek az állatok jólétéért: 2014-ben
építettek egy 24 állásos istállót, amely már
akkor minőségi változást hozott, de a most
épülő, modern technikájú istállóval napi
tízezer literes tejtermelés fölé szeretnének
jutni. Naponta kétszer fejnek, reggel és este
4-től 8-ig. Kell a modern technológia, hiszen
Geresdlakot is sújtja az emberhiány. 56-57 fő
látja el az állattenyésztést és az 1300 hektáros
növénytermesztést, ennyi éppen csak elég,
traktorosból legnagyobb a hiány.
Az 1300 hektáros területről betakarított
takarmánynövényeket saját maguk használják
fel. Az átlagosan 17 aranykoronás földeken
lucerna, silókukorica és árpa mellett kukoricát is termesztenek, saját keverőüzemükben
ledarálják, és teszik az állatok elé. Étkezési
búza és nagy olajsav-tartalmú napraforgó is
terem földjeiken. A terményt saját üzemükben
szárítják, majd értékesítésig tárolják.
„Sajnos a bővítésnek határt szab a rendelkezésünkre álló terület, többet ide nem tudunk
építeni” avatott be a problémákba Szikszai
János műszaki vezető. A teljesítménynövelés
lehetőségét a modernizálásban látják.
Ilyen megfontolásból vették meg az
AXION 850-et is, amelynek hathengeres,
6,7 literes FTP-motorja 264 lóerőt biztosít a
nehezebb, szántóföldi feladatokra. A Zrt. ebben a gazdálkodási formában nem pályázhat,
így önerőből finanszírozta a traktort. „Bízunk
benne, hogy mielőbb visszahozza az árát!
Persze, ha nem lennénk elégedettek mind a

29

CLAAS-okkal, mind az AXIÁL szolgáltatásaival,
nem is ilyen lenne a gépparkunk,” – mutatott a
felsorakozott masinákra, ahogy visszaértünk a
körút kiindulópontjára.
Az ünnepélyes átadót ebéddel zártuk, ahol a
két házigazda mellett csatlakozott hozzánk a
Geresdlaki Mg. Zrt. több dolgozója is. Az elnök
asszony közben büszkén mesélt Geresdlakról,
a szokásokról, a rendszeres eseményekről, a jóízű ételek eredetéről, amelyeket, mint kiderült,
helyi vállalkozók főztek és szállítottak.

A gépátadás pillanata
A Geresdlaki Mg. Zrt. nemcsak a település
legnagyobb munkaadója, de látszik, hogy
vezetői szinte családként tekintenek az alkalmazottakra. Okos irányítással, elkötelezett
emberekkel stabil, megbízható munkahelyet
teremtettek közösen, amellyel tovább viszik a
település jó hírét.
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TAPASZTALATOK AZ

ÚJ LEXIONNAL
BEMUTATÓGÉP KEZELŐ KOLLÉGÁINKNAK ÉS SZERVIZMÉRNÖKEINKNEK
MÁR VOLT SZERENCSÉJÜK KÖZELEBBRŐL IS MEGISMERNI AZ ÚJ LEXIONT.
TAPASZTALATAIKAT OSZTJÁK MEG A KÖVETKEZŐKBEN. KATONA JÁNOS
BEMUTATÓGÉPKEZELŐVEL, AZ AXIÁLOS VIDEÓKBÓL ISMERT „STIUMI”
TAMÁSSAL ÉS RITTGASSZER PÉTER SZERVIZMÉRNÖKKEL BESZÉLGETTEM.
JANI EGY LEXION 7700AST HAJTOTT, TAMÁS MÁR AZ ÚJ TIER VÖS
TUCANO 580ASSAL ÉS LEXION 6600ASSAL SZERZETT TAPASZTALATOKAT.
Szöveg: Ruzsicsné Krascsenics Nelli | Képek: "STIUMI", AXIÁL

AGRITECH: Úgy gondolom, hogy felesleges
a műszaki paramétereket felsorolni, hiszen
akit érdekel a téma, azok számára nagyon sok
információ elérhető az új LEXION kombájnokkal
kapcsolatban. Mégis miben más az új LEXIONgeneráció? A gyártó maga is a „forradalmi”
jelzőt használta a gép megjelenését beharangozó anyagokban. Hangzatos szlogen vagy ez
a valóság?
Katona János (KJ):
Maga a megnagyobbított cséplőszerkezet,
az APS SYNFLOW
az, ami „forradalmi megoldásnak”
tekinthető. Nagyobb
lett a dobátmérő és a
ládáskombájnoknál
még beiktattak egy
szeparátor dobot, ami alatt szintén van kosár.
Tehát így összesen nem három, hanem
négy dob van már a ládás LEXION-okban.
A hibrid LEXION-ban megmaradt a három
dob, viszont ott is a dobátmérőt növelték
600-ról 755 milliméterre és a dörzslécek számát is nyolcról tízre emelték a
cséplődobon. Ezeknek a megoldásoknak
köszönhetően csökkent a szemtörés,
kíméletesebben bánunk a terménnyel.
A dobátmérő növelése nagyon nagy
előrelépés volt. A cséplés maga is csendesebb lett.

Rittgasszer Péter (RP):
Gépkezelői kurzuson
is azt oktatjuk, hogy
ahhoz, hogy a gabonát
normálisan ki tudjuk
csépelni 30 m/s sebességű terményáram az
ideális. Természetesen
ez érettségi foktól is
függ, de kiinduló paraméterként ezzel számolhatunk. A 1990-es
évek elején, amikor az APS-technológia megszületett, akkor egy 450 mm átmérőjű dob
volt a MEGA-ban, amit általában 1200-1250
fordulatszámon kellett pörgetni a megfelelő kerületi sebesség elérése érdekében. A
dobátmérő növekedésével már alacsonyabb
fordulatszám is elegendő hozzá. A 600 mmes dobátmérőnél ez már 900 fordulat/perc,
még most a 755 mm-es dobnál elegendő
a 700-740-es fordulat. Ez jelenti azt, hogy
kíméletesebb a cséplés egy alacsonyabb
fordulatszám mellett.
AGRITECH: Az AXIÁL Youtube-csatornáján
már szerepelt az új LEXION, ott Jani és Tamás
hosszan is beszélgetnek arról, hogy mi a
különbség az elődökhöz képest. Leginkább mit
emelnétek ki?
KJ: A komfortérzet teljesen más dimenzióba
került. Változott az ürítőcsiga nyitási szöge,
már 105 fokig nyithatom, ez sokat segít a kilá-

tásban. Az ürítési teljesítményt is felemelték
180 liter/másodpercre a hibrid LEXION-oknál,
illetve a 6900-asnál. Utóbbinál ez opcióban érhető el. Csak ismétlem magam, de a
nagyobb dobátmérő és a kíméletes terménykezelés az, ami az igazi különbséget jelenti,
főleg a nagy teljesítményű kombájnoknál.
Még lejjebb tudjuk hozni a dobfordulatot, így
még kisebb a szemtörés esélye.
"STIUMI" Tamás (ST):
Csendesebb, jobb a
komfortérzet. Az ergonómia is más szintet
képvisel. Nekem az új
pult, az érintőképernyős kijelző az nagyon
sokat dobott a kezelési
élményen.
RP: Miért nevezik ezt mérföldkőnek?
Erről beszéltünk már a kollégákkal. 1995-t
írtunk, amikor megjelent az első LEXIONgeneráció. Akkor a világ legnagyobb teljesítményű kombájnjának számított. Ehhez
az alapkonstrukcióhoz hozzányúlni nem
volt egyszerű feladat. ’95-től egészen a
C7-es sorozatig mindvégig ugyanaz a cséplőrendszer volt a gépekben. Természetesen
voltak minimális változtatások, például a
verőlécek rögzítése, vagy a zárt dob megjelenése, de a dimenziók mindvégig megmaradtak. Az átmérő változtatása radikális
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RP: Az a legszomorúbb, amikor a cséplőrendszer helytelen beállítása miatt terheljük
túl a rendszert, pedig a JET STREAM tisztítórendszert szinte lehetetlen.
KJ: Maximális motorterhelés mellett figyelni
kell a többi tényezőt, rétegvastagságot, szemveszteséget. Amikor csak egy valamire állunk
rá, akkor nincs a gép optimálisan kihasználva.
A motorterhelés az első, ha lehet, akkor azt le
kell terhelni. Persze, amikor olyan az állomány,
vagy kicsi az asztal akkor az nem lehetséges.
Ha erős a gabona, szép hosszú szálú, 8 tonnás,
akkor már lehet ezeket figyelni.

Katona Jani 7700-asa CORIO CONSPEED 1275 C vágóasztallal
átalakítást követelt. Szerintem nyugodtan
kijelenthetjük, hogy 85%-ban megváltozott
a kombájn. Ha kinyitod az oldalát, és eddig
mindent tudtál, hogy mi hol helyezkedik
el, melyik szíjtárcsa miért felelős, most ezt
nekünk is újra kell tanulnunk. A következő
oktatási szezonunknak ez lesz az egyik fő
feladata. Márciusban gyártói oktatáson
veszünk részt külföldön egy csoporttal,
majd hazatérve a tudást átadjuk az itthon
maradt kollégáknak is.
AGRITECH: Ezek szerint a kezelőknek is egy
új kombájn kezelését kell megtanulniuk vagy
azért a „filozófia”, az alapelvek azonosak?
RP: Ezek a gépek már más gondolkodásmódot igényelnek. Az első és legfontosabb
az, hogy megtanulják, milyen gépben ülnek
és abból a gépből hogyan lehet kihozni
a legnagyobb teljesítményt. Itt van az, a
szemlélet, amit nem győzünk oktatásokon
hangsúlyozni. Sokan elkövetik azt a hibát,
hogy egy kombájnt a motor teljesítménye
alapján akarnak megítélni. A lóerők és a
kW-ok helyett az áteresztőképességen van
a főhangsúly! Az áteresztőképesség pedig a
cséplőrendszer szélességétől és a kosárnyitás méretétől függ, azaz mi az a rendelkezésedre álló keresztmetszet, amin áthalad az
anyag. Ha olyan a gondolkodásmód, hogy
mindvégig 7-10 mm-en tartjuk, akkor hiába
van mögötte 800 lóerő, nem lesz teljesítmény belőle. A legfontosabb az, hogy ki kell
tudni használniuk a cséplőrendszer adta
lehetőséget. Addig, amíg nem tudják, hogy
az APS hogyan, milyen elvekkel működik,
addig a többi dolog csak nagyon drága
opció, beleértve a nagy motort is!

AGRITECH: Mindenki bátran kísérletezzen az új
LEXION-nal! – ez lehet az idei szlogen?
ST: Egyértelműen. Ahol én jártam és a
gépkezelőben is megvolt a hajlandóság én
azt mondtam neki, hogy ismerje meg a saját
gépének a határait. Én úgy ismertem meg
a TUCANO-ét, hogy a 12-es kosárhézagtól
elmentem 35-ig. Akkor jött először elő, hogy
volt még 1-2 szem a kalászban.
RP: Viszont ahhoz, hogy tudjon, merjen kísérletezni, ahhoz ismernie kell a gépet! Tudni
kell az ok-okozatokat. Mi történik, ha nyitom
a kosarat, pörgetem a dobot? Mi a ládának a
határa? Ezekkel mind tisztában kell lenni!

Sok tapasztalatot szereztünk a kukoricával.
KJ: A kulcs a kosárhézag-dobfordulat! Ha ez
rosszul van beállítva veszteséget termelsz:
tört szemek, töreket csinálsz, fogyasztást
növelsz. Leterheled a rostádat, és nem tudod,
hogy mitől van veszteséged, rotoros gépnél.
Nem tudod eldönteni, hogy a rotor vagy a
dob okozta azt a töreket.

ST: Ennek az összehangolása a gépkezelő
igazi feladata. Amikor eléri azt az ember,
hogy minden optimálisan működik, akkor
öröm nézni a gépet, ahogy dolgozik! Hol a
motort korlátozza le, hol a rétegvastagságot.
KJ: Az automatikát, amivel ezek a gépek fel
vannak szerelve be kell állítani! A veszteségeket is mindenképpen fontos a maradék
leválasztási- és tisztítási veszteség beállítása
minden egyes terménynél. Ez az alap! Tessék
meggyőződni, hogy milyen terményt akar
vágni, hogy milyen az a termény, mennyire
dörzsölhető, mennyire csépelhető.
RP: A modern világ hozta azt magával, hogy
nincs semmire se időnk. Egy aratási szezon
sem kivétel. Az aratásnak pedig meg kellene
adni a módját. Kimégy a területre, meg kell,
hogy győződj, hogy milyen állapotban van.
Mert lehet, hogy a dűlő bal oldala teljesen
jó, három dörzsölésre kijön, de a dűlő másik
oldalán, az érettségi fok nem olyan, hat
dörzsölésre sem jön ki. Ezt kell a pilótának
kezelni. Amit János mond, a szemveszteség
ellenőrzése nagyon fontos. 2007 óta hangsúlyozzuk, de úgy látjuk, hogy hiába van valakinek egy nagy teljesítményű gépe, ha ezt
nem kalibrálja, nem fogja tudni kihasználni a
gép tudását! Pedig az ügyfél akkor elégedett,
ha azt a teljesítményt tudja kihozni a gépből,
amit elvárt, illetve amit megvett.
A beszélgetés bővebb változata
elérhető a www.axial.hu weboldalon!

A QR kódot
beolvasva
megnézheti
kukoricaaratás közben az
új CLAAS LEXION 7700-at!
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A RIZSTERMESZTÉS
NEM EGZOTIKUM
SZEPTEMBERBEN LÁTOGATTUNK EL A TARCSAI AGRÁR ZRT.
KÖRÖSTARCSAI TELEPHELYÉRE, HOGY KÖZELEBBRŐL ISMERKEDJÜNK
MEG A RIZSTERMESZTÉS REJTELMEIVEL. BÁR ARRAFELÉ NAGY E
KULTÚRNÖVÉNY HAGYOMÁNYA, NEKÜNK ÉRDEKESSÉGKÉNT HATOTT.
Szöveg: Borbély Zsanett, marketingkommunikációs menedzser | Képek: i. Juhos János

CLAAS DOMINATOR KOMBÁJNOK,

AMIKNEK MÁR
CSÓKOLOMMAL
LEHET KÖSZÖNNI
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és ettől kezdve hozzá tartozott a napraforgó,
a kukorica és a szója, 1600-1700 hektár. Idéntől
már a búza is, így összesen 2600 hektár növénytermesztését irányítja a társaságnál.
Elmondta, hogy az integráltan művelt területekkel együtt 3000 hektáron gazdálkodnak.
Ennek jelentős része búza (900 hektár), kukorica és napraforgó (5-600), rizs (465), forgóban
van száz hektár ugar. Valamivel több, mint
háromszáz hektáron vetettek eddig fehér rizst
és százon indián rizst, jövőre azonban több
indián rizst terveznek a vadrizs-fertőzöttség
miatt. Biogazdálkodásuk terményei csemegekukorica, olajtök, bionapraforgó, biobúza és
popcorn. A rizst belföldre értékesítik. „Egyébként, ha valaki magyar rizst akar venni, akkor a
Sparban talál,” – jegyzi meg.

„MI NEM CSAK TÁNYÉRON
LÁTUNK RIZST”

E

lsőként Schupkégel Henrikkel, a Tarcsai Agrár Zrt. agronómusával beszélgettünk. Mezőtúron végezte iskoláit,
már első szakdolgozatában a rizs és
indián rizs termesztéséről értekezett. 2009ben került Tarcsára, a rizstermesztést vette át.
Öt év múlva nyugdíjba ment az egyik kolléga,
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„MI A RIZSÖVEZET ÉSZAKI HATÁRÁN
VAGYUNK, BELTARTALMILAG ITT A
LEGJOBB. MAGYARORSZÁGON TEREMNEK A
LEGÍZLETESEBB, PERGŐS FAJTÁJÚ RIZSEK,”

– meséli Henrik. Majd hozzáteszi, egy
időben ez a kiváló rizs kutyaeledelbe került,
és inkább behozták a keleti és a görög rizst
a magyaronak. „2009-ben Vietnámban a Rizstermesztési Világkongresszuson, láttam, hogy
arrafelé még olyan vegyszereket reklámoztak
újdonságként, melyek nálunk harminc éve be
vannak tiltva. Ott teljesen máshogy működnek a
dolgok, nincs olyan minőség.”

Magyarországon 2000-2200 hektár környékén
mozog a rizstermesztés, Kisújszállás, Mezőtúr,
Csárdaszállás, Köröstarcsa, Békés, Szarvas, Gyomaendrőd határában. Ezenfelül van az indián
rizs, idén nagyjából 1100 hektáron, inkább a
külföldi piacokra megy. Az indián rizs hosszú,
nagy szemű, fekete, a vadrizs vörös. Sokan keverik a vad- és indián rizst. A vadrizs elnyomja
a vetett állományt, a gyomirtó nem pusztítja
ki. Nem mérgező, csak olyan, mintha csávázva
lenne, ezért nem szeretik a késztermékben.

HAGYOMÁNYOS
TECHNIKAI HÁTTÉRREL
TERMESZTENEK RIZST

Pár éve újra elindult a fajtanemesítés Szarvason, mert a magyar fajták harmincegynéhány évesek, de még mindig jók.
Valaki próbálkozik az olasz fajtákkal, többé-kevésbé azokat is sikeresen lehet itthon termeszteni.
„Kicsit hosszabb tenyészidő, jó hozam,” – teszi hozzá a szakértő.
Általában a rizstelepek nem a legjobb földeken vannak, mert szükség van egy vízzáró rétegre. Hiába rakják jó földbe, mindig
el fog menni alóla a víz. Általában ezek a tizenes aranykorona értékű földektől a huszonos értékűekig terjednek. „Nekünk
tudtommal átlagban 22-24 aranykorona értékűek a rizsföldjeink. E kultúra előnye, hogy rosszabb, gyengébb minőségű talajokon is
eredményesen lehet termeszteni. Hozamátlagunk 45 mázsa, de vannak fajták, melyek képesek hetvenre is.”
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„EZEKNEK A GÉPEKNEK
MÁR CSÓKOLOMMAL LEHET
KÖSZÖNNI”

E

gy HORSCH-úton találkoztunk először
Pardi Péterrel, a Tarcsai Agrár Zrt.
műszaki vezetőjével, aki már akkor
lelkesen mesélt a rizstermesztés
fázisairól. Bár közel fél év telt el, gondolt ránk,
amikor a rizs megérett betakarításra. Sajnos
magáról a műveletről lemaradtunk, de így is
láthattuk, hogy a rizstermesztés nem távol-keleti egzotikum.
Péter elmondta, hogy hagyományos technikai háttér kell a rizstermesztéshez. Láncos

kombájnnal takarítják be, sima gabonaasztallal,
szeges dobbal. Ősszel, ha az időjárás engedi,
felszántják az egész rizstelepet. A gyökérfejlődéshez sekély, 15-20 centiméter mély szántásra van szükség. Tavasszal szárazba vetnek,
akárcsak a búzát, majd Stompot, pendimetalin
hatóanyagú gyomirtó-szert juttatnak ki. Ezek
után hektáronként háromezer köbméter vízzel
elárasztják/beáztatják a területet, majd lecsapolják. Ha kikelt a növény, és három-négy levele
van, illetve megszáradt a terület, akkor szántóföldi gyomirtót juttatnak ki, és ismét elárasztják
a telepet. Fokozatosan, ahogy nő a rizs, emelik
a vízszintet. Időközben repülővel szórják ki a
fejtrágyát. Augusztus utolsó hetében leengedik
a vizet, szeptember huszadika körül jó lesz a
termés érettsége, kezdődhet az aratás.

„Jó, pihentetett területeink hozták az öt tonna
feletti hozamot, a leggyengébb – negyedik éve
volt vetve, nagyon vadrizses volt – pedig szűk két
és felet. Jövőre indián rizs lesz az utóbbin, utána
pedig valószínűleg ugar. Próbálunk forgatni,
mert ezzel a vadrizzsel nem lehet mit kezdeni.
Kétszer lesz indián rizs, egy év ugar és utána
fehér rizs. Így jobbak lesznek az eredmények.”

A gyökérfejlődéshez sekély, 15-20 cm
mély szántásra van szükség
Próbálkoztak már művelt ugarral, napraforgóval, de nincs értelme, mert csekély lesz a másik
kultúra hozama is, és problémás a vízelvezetés.
Így legalább, amikor ugaros év van, tudják
rekultiválni a telepet. Szántanak, elművelik,
lézerezik. Néhány éve vásároltak egy lézerező
berendezést, folyamatosan rakják rendbe a
területeket. Árokásóval húznak a tábla szélén
kb. húsz centiméter mély árkokat, ezekkel
töltik fel és engedik le a vizet. Mivel árasztáskor
mozog a föld is, szükség van a lézervezérlésű
talajegyengetésre. Ez a berendezés egyfajta
speciális, szintezőeszköze a rizstermesztésnek.
A vizet a Körösből, a Hármas-Körösből, a

Félhalmi- és a Danzugi-holtágból emelik ki.
Általában ezzel nincs probléma. A szivattyúkapacitás korlátozhat, ha a többi környékbeli
rizstermesztővel egyszerre akarnak árasztani,
egyeztetnek egymással, sakkoznak.
A rizst négy, harminc évnél idősebb
CLAAS DOMINATOR 106 kombájnnal takarítják
be. Péter elképedésünkre csak annyit mond:
„Korukhoz képest jó bőrben vannak.”
Már „csak” rizst aratnak, más kultúrában nem
használják őket. Területteljesítményük hozzávetőleg harminc hektár naponta. Természetesen, mivel korosak, és mert a sár sokkal
nagyobb, mint száraz területeken, jobban fel
kell készíteni a gépeket. Maguk javítanak, az
AXIÁL-nál szinte mindent meg tudnak szerezni,
egy-egy alkatrészt kell csak külön legyártatni.
„Emlékeim szerint tavaly csak egy 50 centiméteres vízcsövet,” – jegyzi meg a műszaki vezető.

Hazánkban nagyon jó minőségű,
ízletes, pergős fajtájú rizs terem
A gépeket a kezelőik tartják karban, külön
szerelő kevés dolgozik náluk. A négy rizskombájnos viszont három CLAAS TUCANO és egy
CD 108 kombájnt is kezel. A DOMINATOR-ok
hamarosan megérnek a cserére, de használt
gépek vásárlására gondolnak, talán MEGA
típusokra, mivel ezek a gépek csak a rizsben
dolgoznak, ott viszont hatalmas igénybevételnek vannak kitéve.

CLAAS alkatrészek
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

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

Egyedi hajtásrendszer
A DISCO tárcsás fűkaszákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a maximális terhelésnek, következetesen
kiváló minőségű vágási eredményt nyújtva. Könnyen kezelhető és karbantartható, kiemelkedő hatékonyság,
minimális üzemanyag-fogyasztás mellett.
A termény betakarítás minőségét számos új és már régóta jól bevált CLAAS fejlesztés biztosítja:
• MAX-CUT hullámos kaszasín
• ACTIVE-FLOAT hidraulikus tehermentesítő rendszer
• SAFETY-LINK biztonsági modul
A kaszák természetesen elérhetők szársértő nélkül, vagy verőujjas és gumihengeres szársértővel,
ami segíti a termény gyorsabb száradását, hogy a lehető leghamarabb tudjuk betakarítani a kaszálóról.
www.claas.hu

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

