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Miskolc
Kerecsend
Csorna

Debrecen

Tatabánya
Üllő
Székesfehérvár

Szombathely
Zalaegerszeg
Kaposfő

Nyíregyháza

Szolnok
Békéscsaba

Dombóvár
Pécs

Orosháza
Szekszárd
Hódmezővásárhely
BAJA

Ügyfélkapcsolati vezetők
Baja

Csáki-Felső Sándor

75 KM-EN BELÜL
BÁRHOL
AZ ORSZÁGBAN
Alkatrészes területi képviselő

30/638-4553

Szabó Zsolt

területi képviselő

30/947-4771

Gyulai-Gaál Dávid

területi képviselő

30/926-3366

Kocsmárik János

GPS területi képviselő

30/655-2467

Békéscsaba

Czékmány Antal

30/993-4659

Nagy Zsolt

területi képviselő

30/473-2056

Csorna

Németh Péter

30/995-5512

Bodács Péter

területi képviselő

30/903-8345

Debrecen

Czibere Csaba

30/677-7605

Baja István

területi képviselő

30/555-6389

Dombóvár

Mangó János

30/435-7853

Hajdú Róbert

területi képviselő

30/993-6266

Hódmezővásárhely

Kádár Norbert

30/544 4693

Kanka Roland

területi képviselő

30/638-7623

Kaposfő

Szabó Attila

30/788-0879

Szabó Attila

területi képviselő

30/788-0879

Kerecsend

Kovács Gábor

30/380-4245

Robotka Norbert

területi képviselő

30/185-2642

Miskolc

Molnár Péter

30/902-0328

Szeli Gábor

területi képviselő

30/484-3634

Nyíregyháza

Bálint Imre

30/500-5312

Üveges Gábor

területi képviselő

30/518-9791

Rákóczi Péter

GPS területi képviselő

30/823-7498

Orosháza

Kádár Norbert

30/544-4693

Virág István

területi képviselő

30/690-5063

Pécs

Bernáth Péter

30/993-4657

Szőke László

területi képviselő

30/395-8848

Kóbor Szabolcs

GPS területi képviselő

30/194-2707

Szekszárd

Domonkos Attila

30/299-3019

Újvári László

területi képviselő

30/300-7896

Székesfehérvár

Ördögh Róbert

30/348-6830

Tóth Vilmos

területi képviselő

30/207-7442

Simon Zsolt

GPS területi képviselő

30/531-0697

Kovács Ervin

területi képviselő

30/400-3910

Tóth László

területi képviselő

30/471-9243

Szolnok

Csányi Károly

30/288-7903

Szombathely

Farkas Gábor

30/698-3865

Budai Csaba

területi képviselő

30/434-9645

Tatabánya

Herczeg Lajos

30/558-9323

Pintér Nándor

területi képviselő

30/415-2592

Üllő

Hugyecz Gábor

30/903-0931

Török Csaba

területi képviselő

30/207-3953

Hümpfner János

GPS területi képviselő

30/476-3758

Hoss Tamás

területi képviselő

30/300-9057

Zalaegerszeg

Gáll Márton

Felkészülés a tavaszra
onnan kezdődik, hogy az
idény végén lemossák és
kitakarítják a gazdaság
gépeit. A mezőgazdaság
is felgyorsult, mint az élet
sok más területe. Az időben megkezdett munka, a
holtszezon ésszerű kihasználása a tavaszi munkák
idején és a betakarításkor
fizetődik ki. A vevőszolgálat
két fő területének vezetőjét
tapasztalatait kérdeztük a
téli felkészítésről.

30/654-1702

6500 Baja, Szegedi út 147. Telefon: 79/525-466 Fax: 79/520-411 www.axial.hu

AXIÁL HÍRADÓ: EGYRE FONTOSABB, HOGY
A GÉPEK A KELLŐ PILLANATBAN, ÜZEMBIZTOSAN ÁLLJANAK RENDELKEZÉSRE. AZ
AXIÁL ÉVRŐL-ÉVRE FELHÍVJA A FIGYELMET
A FELKÉSZÍTÉS FONTOSSÁGÁRA, AMIT
SOKAN KI IS HASZNÁLNAK. MIK A TAPASZTALATOK? MIÉRT ÉRDEMES TEVÉKENYEN
TÖLTENI A TÉLI IDŐSZAKOT?

TORGYIK ATTILA
Szervizüzletág igazgató

Torgyik Attila, a szervizüzletág igazgatója (TA): Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy ügyfeleink növekvő hányada törődik a
gépek felkészítésével – saját kárán tanulva, vagy
pénzügyi megfontolásból. A nagy teljesítményű
erő- és munkagépekre alapozó gazdaságokban
hatalmas problémát okozhat, ha egy munkakampány közepén meghibásodik a „vezérgép”, és jellemzően nincs is mód kiváltására, pótlására. Így
természetesen előtérbe kerül a megelőzés.
AH: A gazdálkodók részéről milyenek a vis�szajelzések?
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KOSZORUS GÁBOR

Alkatrészüzletág igazgató

TA: Legjobb visszajelzésünk, ha az ügyfél
a szezonmunkák végeztével elmondhatja,
hogy a gépei problémamentesen, vagy csak kisebb
meghibásodásokkal üzemeltek. Téli kapacitásaink
az elmúlt években már teljes mértékben le voltak
kötve, azt mutatja, hogy egyre többen élnek az
AXIÁL biztosította lehetőségekkel, vagyis megbíznak szakembereink munkájában. Ezt sikerként
éljük meg, alapot ad a továbbiakhoz.
AH: A felkészítési akció keretében csak javításokat vállal a cég, vagy opciók beszerelésére is igénybe lehet venni a kedvezményes
óradíjat?
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TA: Opciók felszerelése nem felújítás jellegű tevékenység, nem tartozik az akciós
szolgáltatások közé. Ennek ellenére nagyon fontos
ebben is előre gondolkodni, hiszen az idény előtti felfokozott tempóban nem mindig tudjuk rövid
határidőn belül vállalni kiegészítők beépítését, ám
adódhat olyan eset is, amikor egy felújítás miatt
megbontott gépen rövidebb idő alatt kivitelezhető
az opcionális bővítés, jelentős megtakarítással a
költségoldalon.
AH: Jellemzően milyen géptípusok felkészítését, nagyobb generálját célszerű ebben az
időszakban elvégezni?
TA: Amikor ez a kérdés felmerül, mindenki a
kombájnokat és a silózókat említi elsőként.
A fokozott igénybevétel ezzel szemben indokolttá
teszi az egyéb gépek idény előtti átvizsgálását is. A
permetezők már szinte az egész évet végigdolgozzák, a nagy teljesítményű vetőgépeknek gyakran
nagyon rövid idő alatt kell földbe juttatni a magot,
a szálastakarmány-kezelő gépsornak az adott időben kell rendelkezésre állnia, az erőgépek fontos
és nélkülözhetetlen munkagépeket vontatnak és
működtetnek. A teljes gépsorral foglalkozni kell,
soha nem lehet előre tudni, melyik esetleges kiesése okozza majd a legnagyobb problémát.
AH: Milyen előnyökkel jár, ha egy gépet az
AXIÁL készít fel a szezonra?
TA: Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a folyamatos gépfelügyelet érdeke az üzemeltetőnek és a szolgáltatónak is. A gazdálkodó üzembiztos technikai eszközöket, a szolgáltató pedig
elégedett ügyfélkört kíván magának. Hogy ezeket
elérjük, együtt kell működnünk a teljes élettartam
alatt, ennek pedig része a téli felkészítés is. Emellett, azokról a gépekről, amelyekre év közben is rálátunk, pontosabb diagnózist tudunk felállítani az
állapotvizsgálatkor, ez pedig alaposabb felújítást
eredményez.
AH: Az alkatrészüzletág előrendelési ked-
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vezményeket kínál, hogy még előnyösebb
feltételekkel valósuljon meg a felkészítés. Az
akció keretében milyen alkatrészekre érkezik
rendelés? Vannak termékcsoportok, amelyekre ilyenkor nagyobb az érdeklődés?
Koszorus
Gábor,
az
üzletág igazgatója (KG):

alkatrész-

Változatosak az előrendelhető termékcsoportok,
a szerkezeti főegységektől kenőanyagokon át a
szervizekhez szükséges kopórészekig. Aki „precíz
gazdaként” felméri a munkák végeztével a gépeit,
látja, milyen egységeket kell cserélni, vagy feljavítani. Az előrendelések kihasználtságában a CLAAS
gépek alkatrészei vezetnek. Láthatóan a betakarító gépeké a legfontosabb szerep, de komoly mértékben nőttek a talajművelő gépek előrendelései
is. Fájó pont, hogy talán épp a kombájn-adapterek
maradnak ki, pedig szintén kulcsfontosságúak. Általában nem foglalkoznak velük, ezért augusztusban a sokszorosára nő az ad hoc alkatrészigény.
Remélem adtam tippet annak, aki ezt eddig háttérbe sorolta.
AH: Az előrendelésnél jelentős kedvezményt
lehet elérni. Érdemes ilyenkor beraktározni
vagy inkább csak a szükséges alkatrészeket
megrendelni?
KG: Mindkét megoldás forintban is számszerűsíthetően előnyös. Tapasztalt kollégáim a boltokban mindig tudnak műszaki-, és a megrendeléssel kapcsolatos szaktanácsot adni, ebben
a kérdésben is. Egyértelmű választ nem tudok
adni. Több tényező befolyásolja, például a raktári
kiszolgálásunk kapacitása, vagy a beszállítókkal
közösen kialakított kondíciók. Vannak esetek, mikor
elég csak a megrendelést fixen rögzíteni a legjobb
kondíciókért cserébe, máskor el is kell szállítani, át
kell adni a vevőinknek. E kérdésekben kollégáim az
üzleteinkben segítenek.
AH: A vevőszolgálat számos egyéb szolgáltatást is kínál, mint például a motor- vagy

hidraulikafelújítás. Mennyire veszik igénybe
ezeket a gazdálkodók?
TA:Szervizünk elsősorban belsőégésű motorokat, hidrosztatikai egységeket újít fel.
Előbbi kevésbé tervezhető, viszont a szivattyúk és
hidromotorok felújítási igénye különböző mérésekkel aránylag egyszerűen megállapítható. Amennyiben bármilyen jel mutat rendellenes működésükre,
javaslom szakember véleményének kikérését, mert
ennek alapján mérlegelhető, hogy szabad-e kockáztatni a szezon közbeni meghibásodást. Egyre
népszerűbb szolgáltatásunk a vonalba fúrás, ez a
költségkímélő javítás sokféle gépen alkalmazható.
KG: Az alkatrészüzletág egyik munkacsoportja is foglalkozik javítással, hozzánk
tartozik például a kardántengelyek felújítása. Évről-évre nő ezek száma, de még mindig ugrásszerű
az igény tavasszal, sokan akkor kapcsolnak. Télen
mindenkinek több ideje lenne kardántengelyeket
javítani, hidrosztatikai egységeket vagy cséplődobokat felújítani. Ugyanez a helyzet a GPS-vezérelt
eszközök beszerelésével vagy karbantartásával is.
Biztatom azokat, akik időben döntenek, hogy nyugalmat és megfelelő rendelkezésre állást kapnak
tőlünk cserébe.
AH: A 2018-as felkészítésre további alkatrész-kedvezményt kaphattak, akik az AXIÁL
szervizével építették be a megrendelt termékeket. Mennyire vették ezt igénybe a gazdálkodók?
KG: Sokan éltek vele! Jó minőségű alkatrész, szakszervizben beépítve, a biztos üzemeltetés kulcsa.
TA: Ehhez hozzájárul, hogy egyre több alkatrész cseréje nem ér véget az új beépítésével, hanem annak élettartamát, üzembiztonságát tovább lehet növelni egyéb beállításokkal,
kalibrálásokkal, műveletekkel. És természetesen
sokszor arra is fényt kell deríteni, mi okozta az
előző meghibásodását, különben hamarosan újra

javítani kell. Ezért is érdemes igénybe venni képzett és tapasztalt kollégáink segítségét, illetve rajtuk keresztül technikai eszközparkunkat, melynek
fejlesztésére és aktualizálására nagy súlyt helyeztünk eddig, és fogunk ezután is.
AH: Mire figyeljenek oda, akik kiaknáznák az
AXIÁL téli felkészítési akciójában rejlő lehetőségeket?
TA: A jelek azt mutatják, idén hosszabb idő
áll rendelkezésre a felkészülésre, de fontos,
hogy ettől ne dőljenek hátra, éljenek vele, használja ki mindenki a lehetőségeihez képest minél jobban ezt a néhány hónapot! Vegyék igénybe képzett
szervizszerelő kollégáink segítségét állapotfelmérésre, jelezzék javítási igényüket ügyfélkapcsolati vezetőink felé, és ha már birtokában vannak
ajánlatainknak, mielőbb hozzák meg döntésüket,
véglegesítsék rendelésüket az alkatrészigényről és
a javítási szolgáltatásról. Nekünk is fontos, hogy
átlássuk a ránk váró munkák mennyiségét és jellegét, így lesz lehetőségünk hatékonyan és eredményesen ütemezni minél több gép kijavítását.
KG: Ne hagyják elúszni a lehetőségeket! A
weboldalunkon, illetve papíralapú, kifejezetten a téli felkészítéshez kapcsolódó ajánlatainkat bemutató füzetünkben mindent igyekeztünk
átláthatóan összefogni. Kollégáink informáltak
ezekről, így bátran forduljanak hozzájuk! A jó minőségű termékek ára nem fog csökkenni, az alapanyagok, az energiahordozók vagy a szűk gyártói
kapacitások is az árszintek emelkedését jelzik. Aki
előre gondolkodik, többszörösen jól jár, hiszen az
anyagiak mellett időt spórol, biztos megoldásokat
kap a nyugalmas tavaszi munkakezdéshez.

Téli felkészítési akció
2018. 12. 01 - 2019. 03. 31.

nettó munkaóradíj:
bruttó munkaóradíj:

10.300 Ft
13.080 Ft
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2018.
ől
december 1-t
2019.
március 31-ig

ELŐRENDELÉSI
AKCIÓ

A CLAAS előrendelési akcióban meghirdetett kedvezmény kizárólag Original CLAAS
alkatrészek vásárlása céljából vehető
igénybe az akcióban meghatározott időszakban. Az akció nem vonható össze más
kedvezményekkel, és az alábbiakban meghatározott termékcsoportokra NEM vehető
igénybe:
•

Ruházati termékek, játékok és egyéb
marketingkiegészítők

•

CLAAS ORIGINAL kenőanyagok

•

CLAAS ORIGINAL kötözőanyagok

•

Géptartozékok (A gép felszereltségét módosító utólag felszerelt opciós termékek,
átszerelőkészletek.)

•

Alternatív minőségű és utángyártott termékek (Az CLAAS ORIGINAL alkatrészekkel funkciójában megegyező, de más minőségű termékek.)

•

Az előrendelési időszakban felújításra
kerülő CLAAS fődarabok és alkatrészek
felújítására. (pl.: cséplődob-felújítás, dobkosár-felújítás és egyéb felújítások)

•

REMAN gyári felújított alkatrészek

•

Mercedes motoralkatrészek

•

Caterpillar motoralkatrészek

•

Az akció időszak alatt leadott CLAAS előrendelések szállítási határideje minimum
3 maximum 6 hét.

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét,
hogy az árajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el,
amennyiben időközben a beszállítónk már nem
képes az adott terméket a vállalt határidőre
szállítani, és a szállítási késedelem nem az AXIÁL Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag
az AXIÁL Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél
felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése
és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő
befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az
AXIÁL Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott
ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az AXIÁL Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék
beszerzését nem látja biztosítottnak, elálljon
az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott
ajánlat teljesítésétől.

KEDVEZMÉNY EREDETI CLAAS ALKATRÉSZEKRE
Megrendelés határideje

Előre fizetés

Megállapodás
szerinti utalás
és szállítás esetén

December 1-től február 28-ig

25%

21%

Február 28-tól március 31-ig

21%

17%

Az akció viszonteladó partnereinkre nem érvényes,
csak végfelhasználók vehetik igénybe.
Bővebb felvilágosításért forduljon a területileg illetékes
vevőszolgálati kollégáinkhoz.
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ALKATRÉSZ
ELŐRENDELÉSI
AKCIÓ

ALKATRÉSZ
ELŐRENDELÉSI
AKCIÓ

2018.
ől
december 1-t
2019.
február 28-ig

2018.
ől
december 1-t
2019.
március 15-ig

Amennyiben egyben leadja HORSCH
alkatrész-előrendelését

a következő kedvezményeket tudjuk biztosítani a

már meglévőn felül:

Horsch előrendelési akció
Vásárlási volumen (nettó ár forintban)
200.001-300.000
300.001-400.000
400.001-

Kedvezmény
4%
8%
12%

Szállítási határidő: megrendeléstől számítva maximum 60 nap.
Részletekért keresse területileg illetékes boltjainkat.
A fenti kedvezmények a már meglévő kedvezményeken felül értendők.
A rendeléskor raktárkészleten nem lévő tételek szállítási idejéről az illetékes boltjainkban kap
tájékoztatást.
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A szállítási határidő az AXIÁL Kft-n kívülálló okok miatt változhat, ezért az AXIÁL Kft. felelősséget
nem vállal, és az esetlegesen bekövetkezett károkért kártérítési igényt nem fogad el! A kedvezmények csak eredeti Horsch alkatrészek rendelése esetén érvényesek.

KEDVEZMÉNY EREDETI FENDT ALKATRÉSZEKRE
(tartozékok nélkül)

Megrendelés határideje
december 1 – február 28-ig
400 000 Ft+áfa értékhatár alatt.
december 1 – február 28-ig
400 000 Ft+áfa értékhatár felett.

Előre fizetés
esetén

Megállapodás
szerinti
utalás esetén

13%

8%

18%

13%
8

ELŐRENDELÉSI
AKCIÓ

Mérnöki precizitás
a szántóföldön

Akciónk keretében most akár 25% kedvezménnyel
juthat RTK pontos automata kormányzáshoz,
vagy fejlesztheti már meglévő rendszerét.
Új kormányautomatikák Trimble GFX750 és TMX-2050 monitorokkal kiemelt kedvezménnyel,
1 év ajándék mAXINET előfizetéssel és 3 év garanciával
Meglévő Trimble rendszerek továbbfejlesztése:
CFX-750 Lite
sorvezetők fejlesztése
- RTK vétel
- Automatikus kormányzás

GFX-750 és TMX 2050
monitorokhoz
- ISOBUS vezérlés
- automatikus táblavégi
forduló
- terv alapú kijuttatás

TMX-2050 monitorhoz:
- FMX Plus mód
- járműszinkronizálás

Kiterjesztett garancia
– akár lejárt gyári garanciális
időszak esetén is!

A kedvezményes árak kizárólag 2018. november 1 – 2019. január 15-e közötti megrendelés esetén érvényesek!
Az árkedvezmény mértéke a gyártó mindenkori listaárához képest kerültek megállapításra.
A tájékoztatás nem teljes körű, keresse területileg illetékes GPS területi képviselő kollégáinkat.

ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS
GPS ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL
TÖRTÉNŐ TÁRCSÁZÁS
ESETÉN
(100 hektár)

2019.
január 15-ig
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GÉPFELKÉSZÍTŐ
AKCIÓ

ALKATRÉSZ
AKCIÓ

2019.
február 11. –
március 22.
között

MINDEN RAKTÁRON LÉVŐ MONOSEM
ALKATRÉSZT AKCIÓBAN KÍNÁLUNK.

2019.
február
28-ig

Az akció keretén az alábbi kedvezményeket biztosítjuk
(megállapodásoktól függetlenül) minden végfelhasználó partnerünk számára:

RAKTÁRON LÉVŐ ALKATRÉSZEKRE
VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY
Értékhatár

Kedvezmény mértéke

Nettó 250.000 forint érték alatt

14%
19%

Nettó 250.000 forint érték felett

RAKTÁRON LÉVŐ GYÁRI TARTOZÉK SZETTEKRE
VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY
Értékhatár nélkül

11

10%

Az akció viszonteladó partnereinkre nem érvényes, CSAK végfelhasználók vehetik igénybe.
Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze! Az akció ideje alatt az írásban
(megállapodásban) rögzített kedvezmények nem érvényesek! Raktáron nem lévő alkatrészekre,
illetve gyári tartozék szettekre vonatkozó ajánlatkérésével keresse bizalommal területileg illetékes
kollégáinkat! Az értékhatár a nettó egységárak összegzésével kerül számításra!

KEDVEZMÉNY EREDETI MANITOU ALKATRÉSZEKRE
(tartozékok nélkül)
Megrendelés határideje
december 1 – február 28-ig
400 000 Ft+áfa értékhatár alatt.
december 1 – február 28-ig
400 000 Ft+áfa értékhatár felett.

Előre fizetés
esetén

Megállapodás
szerinti
utalás esetén

13%

8%

18%

13%
12

ELŐRENDELÉSI
AKCIÓ

2018.
ől
december 1-t
2019.
február 28-ig

A SZENVEDÉLY TALÁLKOZÁSA
A PRECIZITÁSSAL

OPTIBELT AGRO POWER HAJTÁSSZÍL CSALÁD

OPTIBELT AGROPOWER ELŐRENDELÉSI AKCIÓ
Megrendelés határideje

Kedvezmény

december 1-től –
december 31-ig

22%

január 1-től –
február 28-ig

15%

Szállítás: raktárkészletről azonnal,
raktárkészlettel nem rendelkező tételek esetében változó,
kérjük egyeztessen a területileg illetékes kollégákkal.
A szállítási határidő az AXIÁL Kft-n kívülálló okok miatt változhat, ezért az AXIÁL Kft. felelősséget
nem vállal, és az esetlegesen bekövetkezett károkért kártérítési igényt nem fogad el!
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Az akció viszonteladó partnereinkre nem érvényes, CSAK végfelhasználók vehetik igénybe.
Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze! Az akció ideje alatt az írásban
(megállapodásban) rögzített kedvezmények nem érvényesek!

AQUA
BÁLÁZÓ APRÍTÓKÉS
STOP
N
O
N
ÉLEZÉS
ROTO CUT aprítószerkezettel rendelkező bálázók gazdaságos kihasználást és jövedelmezőbb
üzemeltetést biztosítanak. Ezen aprítóberendezés alkalmazása egy tökéletes „szecskázós” bálázó megalkotását tette lehetővé.
A ROTO CUT aprítószerkezet „lelke” a 14-25 késből álló és a négyágú csillag alakú fogakból felépülő aprítórotorból áll, mely rendkívül gyors és
precíz aprítást végez és hatékonyan dolgozik. Így
a termény rövid és apró darabokra kerül felszeletelésre, ezáltal a bálák jobban tömöríthetők és
így jobb takarmányminőség állítható elő.
Az aprítókések rendkívül nagy igénybevételnek
vannak kitéve, ezáltal a természetes kopásuk is
nagy, így a kések folyamatos karbantartást igényelnek. Mivel a kések egyedi formájúak, ezért
élezésük is körülményesebb.
Mindezek kiküszöbölésére a hatékony és gyors
utánköszörülés érdekében fejlesztette ki a
CLAAS az AQUA NON STOP névre hallgató profi,
félautomata köszörűjét.
A berendezés állítható dőlésszögű befogószerkezetből áll, ide kerülnek elhelyezésre és felfogatásra a különböző kések. A köszörülés időtartama alatt a munkadarabok folyamatosan hűtve
vannak, ezzel megakadályozva a kések éleinek
kilágyulását.
A felújítás menete:
Nincs más teendő, mint az élezni kívánt késeket
eljuttatni a legközelebbi AXIÁL telephelyre. Azok
másnap a bajai központba kerülnek és néhány
munkanapon belül megtörténik az élezésük.
A következő munkanapon pedig már átvehetők
bármely telephelyünkön. Így a felújítás átfutási
ideje rövid határidővel teljesülhet.

Késélezés ára:
nettó:

1.457,- Ft /kés
bruttó:

1.850,- Ft /kés

A berendezés szinte minden bálázó
késeinek élezésére alkalmas, mint pl.:
- Agco
- Bergmann
- CLAAS
- Case-Fortschritt
- Case

- Fahr
- John Deere
- Kemper
- Krone
- Fabrikant

- MC Hale
- Mengele
- New Holland
- Orkel
- Pöttinger

- Schuitemaker
- Strautmann
- Taarup
- Vicon
- Welger
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HIDRAULIKA
TÖMLŐ,
MOSÓTÖMLŐ
GYÁRTÁS, JAVÍTÁS
ÉS FORGALMAZÁS

Az időjárás változékonysága rákényszeríti a
gazdálkodókat, hogy a lehető legrövidebb időn belül
végezzenek aktuális munkáikkal.

Ne várja felkészületlenül a
szezont, újítassa fel most
kardántengelyét, erőgépe
függesztőkarjait!

Egyedi és standard méretekben
1-2-4 betétes kivitelben.

Forgalmazunk még gyorscsatlakozókat, cső
csavarzatokat, szelepeket, multiblokkokat,
egyéb hidraulikus alkatrészeket, valamint

Uniflex tömlőroppantó gépeket.
15
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CSÉPLŐRENDSZER
FELÚJÍTÁSA
KÖLTSÉGHATÉKONYAN

GYAKORL ATI
S Z E RV I Z E S
TANÁCSOK

A betakarítógépek szívét a cséplődobok, és a hozzá
tartozó dobkosarak, szegmensek jelentik. A cséplődobok és dobkosarak méretei gyártónkként, típusonként
eltérőek lehetnek, elhasználódásuk nagyban függ
a betakarított kultúrától, annak mennyiségétől,
minőségétől. Az egységek cseréje a gép értékéhez mérten is komoly értéket jelent és ki
és beszerelése is hosszabb időt vesz igénybe, így ezeket érdemes a téli felkészítési
időszakban megvalósítani a gép teljes
átvizsgálása mellett.
A költségek mérséklésében szeretnénk segítséget nyújtani szolgáltatásunkkal, melynek keretein
belül bármely kombájntípus cséplődobjának, dobkosarainak és szegmenseinek felújítását vállaljuk.

A felújítás során állapottól függően
többféle megoldást is tudunk ajánlani.
Dobkosarak esetében állapottól függően
köszörülhetjük a dobkosarak éleit, illetve az
élek cseréjével gyakorlatilag eredeti méretre
visszaállítva is kérheti a felújítást, legyen szó
gabona, kukorica vagy univerzális kosarakról.
Cséplődobok felújítása esetében a felújítást
kérhetik partnereink eredeti és utángyártott verőlécekkel, takarólemezek cseréjével is. A lécek
és takarólemezek cseréjét követően minden
cséplődob centrírozásra kerül, hogy a beépítést
követően már ne legyen kiegyenlítetlenségből
adódó vibráció.
Kosárszegmensek esetében is lehetőség van
csak köszörüléssel történő felújításra, valamint
az élek cseréjével járó teljes felújításra is.

A felújítási szolgáltatás igénybevételével rövid
időn belül jelentős összeget spórolhat, érdemes
tehát a téli állapotfelmérést követően a javítási munkálatok megkezdésekor azonnal, ezen fő
darabok kiszerelésével, felújításával kezdeni.
Amennyiben a cséplőrendszer bármely elemének felújítása időszerűvé vált betakarítógépén,
területileg illetékes kollégáink készséggel állnak
rendelkezésére.

Természetesen gyorsítódobok és utóverődobok
felújítását is vállaljuk.
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Mi az AdBlue?

Az Adblue egy nagytisztaságú színtelen folyadék. Két összetevőből áll: ásványmentesített vizet és
32,5 százalék karbamidot tartalmaz. A karbamid egyébként az emberi szervezetben is előfordul.

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

Európán kívül DEF, ARLA32 vagy AUS 32 néven is ismert.

Miért kell az AdBlue?

Az AdBlue az SCR-rendszer katalizátorába fecskendezve kémiai reakciót indít be az ammóniával. Ez a
kémiai reakció a mérgező nitrogén-oxidokat ártalmatlan anyagokká, nitrogénné és vízgőzzé valamint
egyéb, a természetben előforduló gázokká alakítja.

Veszélyes az AdBlue?

Nem. Nincs semmilyen ismert jelentős hatása. A karbamid a természetben, sőt az emberi emésztőrendszerben is előfordul. Mindezek ellenére erősen ellenjavallt az AdBlue lenyelése, gőzének belélegzése, mert allergiás reakciót válthat ki.
Az AdBlue korrozív anyag, és bizonyos anyagokat oldhat, ami azért veszélyes, mert az SCRkatalizátor nem megfelelő működését okozza. Így fontos az előírásoknak megfelelő, az AdBlue-nak
ellenálló anyagú tartályban szállítani, tárolni.

A KÖRNYEZETVÉDELEM AZ 1990-ES
ÉVEK TÁJÁN KERÜLT FÓKUSZBA. A
„ZÖLD SZEMLÉLET” AZ ÉLET SZÁMOS
TERÜLETÉT ÉRINTI. A MEZŐGAZDASÁG
KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY, ELSŐSORBAN
A NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK, A FELELŐS,
FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS, MÁSRÉSZRŐL A MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK
SZEMPONTJÁBÓL.

A DÍZELMOTOROK FÜSTGÁZA
A belsőégésű motorok elterjedésével és
fejlődésükkel párhuzamosan növekedett
a különféle égéstermékek emissziója.
Kezdetben a teljesítmény volt az elsődleges,
a hatékonyság, a fogyasztás másodlagos,
a környezetterhelés pedig csak ezután
következett. A benzinmotorok problémája
elsősorban a szén-monoxid, a szénhidrogének, valamint a nitrogén-dioxid, a dízel
üzeműeké a nitrogén-dioxid és a különféle
részecskék kibocsátása.
A mezőgazdasági erőgépek jellemzően
dízelmotorosak. Az utóbbi években megjelentek az „e-traktorok hírnökei”, valamint
alternatív megoldásként gázüzemű CNG
vagy LPG üzemű társaik. A jelentős hányadot továbbra is a dízelek képezik.
A dízelmotorok égéstermékének
88 százaléka nem különösebben
veszélyes, hiszen a levegőben is előforduló anyagokat tartalmaz:

•
•
•
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67 % nitrogén (N₂)
10 % oxigén (O₂)
11 % víz (H₂O)

Modern, SCR-katalizátorral felszerelt dízeljárművek esetén.

Mennyi AdBlue-ra van
szükség?

Nehéz megbecsülni a pontos fogyasztást, hiszen eltérők az üzemeltetési körülmények.
Egy nagyobb, nehéz traktor átlagos AdBlue fogyasztása éves szinten elérheti akár a
2500 litert is. Irányadó számításként elmondhatjuk, hogy nagyjából megfelel a gázolajfogyasztás 5-10 százalékának.

MI TÖRTÉNIK, HA…?

ADBLUE – EZ A VALÓJÁBAN SZÍNTELEN, ÁTTETSZŐ FOLYADÉK –
TÖLTŐÁLLOMÁS MÁR MINDEN TELEPHELYÜNKÖN ELÉRHETŐ!

A fennmaradó 12 százalék jelentős
része még mindig nem „vészes”, hiszen
a növények képesek ezek megkötésére,
feldolgozására.

Az EU-s szabályozás 1997-re datálható, a
„Stage” kifejezés jelöli az egyes lépcsőfokokat. Jelenleg StageIV szintnél tartunk, amit
2019-ben vált fel a StageV standard.

Az élő szervezetre, így az emberi egészségre kis százalékban is káros anyagok:

AZ ADBLUE MEGJELENÉSE

•
•
•
•

Mikor van szükség AdBlue-ra?

nitrogén-oxidok (NOX),
az úgynevezett szilárd részecskék: por,
korom, stb.
szén-monoxid, szénhidrogén maradványok
különböző kéntartalmú vegyületek

Az 1990-es évek elejétől sorban jelentek
meg a motorok emissziós határértékeit előíró jogi szabályozások. Az elsőt
1991-ben az Amerikai Egyesült Államok
Környezetvédelmi Hivatala (U.S. EPA)
adta ki, a kibocsátási határértékek (Tier)
mellett komplett mérési módszertant is
tartalmazott. Ez az alapja a Tier besorolásnak. A Tier1 standard 1994-ben lépett
hatályba. Ezt követően több ország is
átvette, vagy kidolgozta a saját emissziós
előírását: Japán, az EU, később Kína, India
és Törökország. A Tier besorolás esetében
jelenleg a 4-es szint aktuális.

Tier 4i (interim) és a Stage IIIb szintig a
meglévő rendszerek fejlesztésével tudták
tartani a lépést a motorgyártók. 2011-ben
azonban új megoldásokat kellett keresni,
ekkor kezdték el alkalmazni a DEF (dízel
kipufogógáz folyékony adalék) vagy AdBlue
folyadékokat.
Az SCR, szelektív katalitikus füstgázkezelő katalizátorok így lettek képesek a
nitrogén-oxidok mennyiségének drasztikus
csökkentésére, ezáltal az aktuális előírás
betartására.

KÉRDÉSEK,

tények és tévhitek

… elfogy az AdBlue,
az károsítja a motort?

Nem, viszont csökkenhet a teljesítménye, hibaüzenetet adhat, amíg fel nem töltik.

…elfogy az AdBlue,
akkor leáll a motor?
MI A TEENDŐ, HA…?

Nem, nem fog leállni, egyes motorok ilyenkor korlátozhatják a teljesítményt. Ha SCR technikával van
felszerelve a gép, akkor csökkeni fog a teljesítménye, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő maradjon a kibocsátása. A motor teljesítménye helyreáll, amint ismét megfelelő az AdBlue szintje. Egyes
motorok újraindítását letilthatja az alacsony AdBlue-szint.

…AdBlue-t töltök, kell-e
védőfelszerelést használnom?

Nem szükséges, viselhet kesztyűt, de a kicsöppenő AdBlue vízzel lemosható, viszont foltot hagyhat a
ruházaton vagy a kárpiton.

…ha lenyelem, bőrömre,
esetleg szemembe fröccsen,
belélegzem?

•
•
•
•

Mossa ki a száját vízzel, majd igyon egy kevés vizet.
Ha AdBlue ömlik a bőrére, mossa meg szappannal, vízzel. Az AdBlue vízben oldódik, semmilyen
hatással nincs a bőrre.
Az AdBlue nem irritáló, de szembe kerülve kellemetlen érzést okozhat. Ha visel kontaktlencsét, vegye ki, majd bő vízzel öblítse ki a szemét. Irritáció esetén kérjen orvosi segítséget.
Az AdBlue gőzének belélegzése émelygést vagy szédülést okozhat. Ha az utóbbit észleli, menjen
friss levegőre, amíg a tünet megszűnik.

…ha véletlenül dízelt tettem
az AdBlue tartályba?

NE INDÍTSA BE A MOTORT!
Egy csepp dízel akár 20 liter AdBlue folyadékot is képes beszennyezni. Ha szennyezett AdBlue folyadékkal használja a járművet, károsodik az SCR rendszer. A jármű további károsodásának elkerülése
érdekében legjobb, ha felveszi a kapcsolatot a jármű gyártójával, hazai képviselőjével. Előfordulhat,
hogy egyes AdBlue alkatrészeket cserélni kell.

… ha véletlenül AdBlue-t tettem a dízeltartályba?

NE INDÍTSA BE A MOTORT!
Mivel akár kevés AdBlue is károsíthatja a motort, ürítse ki, tisztítsa ki a teljes üzemanyagtartályt.

…ha véletlenül kiöntöttem az
AdBlue folyadékot?

Az AdBlue nem veszélyes a környezetre. Kevés AdBlue akár vízzel is oldható. Ilyenkor legjobb felmosni
a kiömlött folyadékot, megakadályozni, hogy csatornába, nyílt vízbe kerüljön. Nagyobb kifolyás
esetén itassa fel homokkal, földdel vagy a kármentő készletével és az előírásoknak megfelelő módon
ártalmatlanítsa. Kármentő készlet az AdBlue forgalmazók kínálatában elérhető.

A cikk alapjául a Greenchem AdBlue?
c. kiadványa szolgált, amiért köszönet
a GreenChem Hungary Kft .-nek.
Az AdBlue folyadék névadója a német
autógyártói szövetség, a VDA (Verband der
Automobilindustrie e.V.), mely egyben a
termék regisztrált védjegye is.

A kiömlött AdBlue-t SOHA NE PRÓBÁLJA MEG ÚJRA HASZNÁLNI!

Felhasznált irodalom:
Dr. Bereczky Ákos – Dr. Varga Zoltán: Motor és erőátviteli rendszerek mechatronikája
Dr. Hajdú József – A füstgázkezelés fejlődése a mezőgazdasági erőgépek motorjainál
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A gépek lehető leghatékonyabb kihasználása érdekében egész
évben, folyamatosan tartunk gépkezelői oktatásokat azon cégek és
magánszemélyek részére, akik tőlük vásárolnak mezőgazdasági és/
vagy építőipari gépeket.
Az oktatáson az egyes gépek sajátosságait mutatják be cégünk
szervizmérnökei, tapasztalt szerelő kollegáik segítségével.
Megismertetik a gépkezelőket a kezelőszervekkel, a vezérlő- és
jelző szimbólumokkal, a mindennapi karbantartási és ellenőrzési
feladatokkal, hasznos tanácsokat adnak a gépek takarítási
módozataival, illetve tárolásával kapcsolatban. Bemutatják az egyes
géptípusok felszereltségét és ezen túl az opcionális tartozékokat,
hiszen egy-egy megfelelően megválasztott kiegészítő segítségével
a gépek hatékonysága jelentősen növelhető.

Ne hagyja ki
ezt a lehetőséget!
Tájékozódjon kurzusainkról,
keresse kolléganőinket!
Illés Kitti:
FENDT, LANDINI, HYUNDAI, SULKY
+36-79/526-473
Schwanné Budai Ildikó:
CLAAS, HORSCH, BERTHOUD
+36-79/526-478

„Aki úgy gondolja,
tanulni drága,
próbálja ki,
mennyibe kerül
tudatlannak lenni.“
21

(Dolf de Roos)

Gyetvai Szandra:
GPS, MANITOU, GEHL
+36-79/526-410
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MOTORFELÚJÍTÁS

A FÉ K T E RE M
GAR ANCIÁT
JE L E N T

• Miért és mikor jött létre a motorfelújító
műhely és fékterem?
Az átadásra 2008-ban került sor, a bajai központi
telephelyünkön. Célja az AXIÁL Kft. által értékesített erőgépek motorjainak garancia időn belüli,
és azon túli javítása, teljes körű felújítása.
• Mely motortípusok találhatók a palettán?
A felsorolásban számos ismert motormárka
megtalálható: Perkins, Deutz, MAN, Mercedes,
Caterpillar, Iveco, Yanmar, Kubota, John Deere,
New Holland. Ezek a főbb típusok, természetesen
előzetes egyeztetést követően szívesen adunk
ajánlatot egyéb típusok felújításának tekintetében is.
• Egy motor felújításával kapcsolatosan
milyen költségekre lehet számítani?
Számokkal kifejezni a választ ebben a formában
nem szerencsés, hiszen minden eset egyedinek
mondható. Általánosítani azért sem érdemes,
mert sok mindentől függ. A motor típusától, hengerek számától, illetve a hiba mértékétől. Kérésre
előzetes ajánlat elkészítésére van lehetőség ezzel körvonalazódnak a költségek, amelyekre számítani lehet, azonban ezt tájékoztató jelleggel
tudjuk készíteni, hiszen a pontos adatokhoz csak
a felújítás során jutunk hozzá.
• Milyen lehetőségek vannak szezonális
munkát végző (betakarítógépek), vagy
állattenyésztésben dolgozó erőgépek
motorjainak javításánál, az állásidő
okozta kiesés mérséklésére?
Az általunk forgalmazott erőgépek bizonyos típusaihoz rendelkezünk cseremotorokkal. Ezek
teljesen felújított, teljesítménymérési dokumentációval rendelkező motorok, amelyek a készlet
erejéig raktárról megvásárolhatók. A „cseremo-
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ADJON ÚJ SZÍVET
GÉPÉNEK!
tor” szó használata abból adódik, hogy függetlenül az ügyfél meghibásodott motorjának állapotától, a régi motor leadása mellett vásárolhatók
meg ezek a felújított motorok a meghatározott
áron. Természetesen ez is egy lehetőség a gép
meghibásodásából adódó kiesés mérséklésére.
Ezen kívül gyári felújított, és komplett új motorok
beszerzésére is adódik lehetőség motor-típustól
és gyártási évtől függően.
• Előzetes árajánlat kérése esetén, milyen
információk szükségesek a meghibásodott géppel kapcsolatban?

Tudnunk kell a gép pontos típusát, alváz- és motorszámát, motorkódját esetleg pontos üzemórát, és a hibajelenséggel kapcsolatban is várhatóak kérdések.
• Ha valaki nem biztos abban, hogy erőgépe motorját teljesen fel kell újítani, de
gyengének, erőtlennek érzi, milyen lehetőségei vannak?
Amennyiben kapcsolatban áll cégünk munkatársaival, abban az esetben ügyfélkapcsolati vezető
kollégánkkal való egyeztetést követően kifejezetten
TLT-tengellyel rendelkező traktorok teljesítményének mérésére is tudunk ajánlatot, időpontot adni.
Akár helyszínre történő kiszállással is. Egy ilyen méréssel lehetőség van a traktor motorjának vizsgálatára anélkül, hogy a motort kiszerelnénk, a gépet
megbontanánk.
Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal hozzám, vagy keressék ügyfélkapcsolati vezetőinket!
Szakáll László
szervizmérnök
30/ 424-5250
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HIDROSZTATIKA JAVÍTÁS
A 2016-os év elején megkezdtük cégünk bajai
telephelyén az általunk forgalmazott gépek hidrosztatika egységeinek javítását.
A javításra szoruló alkatrészek bármelyik vidéki
telephelyünkön leadhatók, onnan szállítjuk Bajára.
A javítandó egységek: hidromotorok, hidrosztatika szivattyúk (pl.: kombájnok hidrosztatika hajtásai, hidroszivattyúi).
A hiba megállapításáról, feltárásáról jegyzőkönyv készül, fényképes melléklettel.
Egyeztetés és árajánlat elfogadása után kezdődik a javítás. A felújított egységekre 6 hónap
garanciát vállalunk.
Hidrosztatikai rendszer megbontása esetén: pl.
egy hidromotor meghibásodása esetén, szükséges a hajtószivattyú vizsgálatát is elvégezni,
valamint a kapcsolódó csővezetékek állapotáról
meggyőződni, került-e szennyezőanyag a rendszerbe (amely pl. későbbi ismételt meghibásodást okozhat: fémszennyeződés, kopásból, törésből eredő szennyeződés,
rendszertömítés darabjai.
Az esetlegesen felmerülő későbbi
garanciális reklamációk elfogadása
érdekében a felújított egységek beszereléséhez és üzembe helyezéséhez

VONALBAFÚRÁS

mindenképp cégünk az AXIÁL Kft. szerviz szakemberének jelenléte szükséges. Ennek oka:
hidrosztatika-rendszerek bonyolultsága és érzékenysége. A felújított egységek légtelenítése,
ellenőrző mérése további speciális eszközöket,
valamint szakmai hozzáértést igényel.

VONALBAFÚRÓ
A mezőgazdaságban és az építőiparban
használatos gépeknél is elterjedt kötési forma,
egymáshoz képest elforgó elemeknél, a csapolás.
Ahhoz, hogy az elemek ne sérüljenek, a csapokat
perselyezni kell, így az esetleges kopás csak itt
jelentkezik. Az idő előrehaladtával, a leggondosabb
karbantartás mellett is előfordul, hogy a csap és
a persely olyan mértékben károsodik, hogy csak
cserével már nem lehet visszaállítani az eredeti
állapotot, mert már a csapolt elem is sérült.
Ilyenkor a legáltalánosabb javítási forma, amikor
a furatot kézzel felhegesztik és visszaköszörülik,
esetleg túlméretes perselyt építenek be.
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Ennek több hátránya
van, hiszen itt a
furatközpontosságot szintelehetetlen tartani, mely
később nagyobb károsodáshoz vezet, illetve a
túlméretes persely többletköltséget jelent.
Ebben a javításban segít a vonalbafúró gép, mely
elengedhetetlen javító eszköz a modern gépiparban.
Pár jellemző adat:
Vonalbafúrás: 22-400 mm átmérőig
Belső furathegesztés: 25-400 mm átmérőig
Menetfúrás: 45 mm átmérőig
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AMIÉRT ÉRDEMES EZT A SZOLGÁLTATÁSI FORMÁT VÁLASZTANI:
- elsőbbség a hibafeltárás és a javítási munkálatok megkezdésében;
- az egyetlen szolgáltatásunk, amely lehetőséget ad telefonos segítség nyújtására, ami kisebb hibák
esetében nagymértékben lerövidítheti az állásidőt;
- a szükséges alkatrészt az ország legnagyobb mezőgazdasági alkatrészraktára biztosítja;
- szerelőink a legmodernebb informatikai eszközökkel rendelkeznek, amelyek segítségével azonnali felvilágosítást tudnak nyújtani az alkatrészes raktárkészletről, illetve a helyszínen meg is tudják rendelni.
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