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KEDVEZMÉNYES, HOSSZÚ TÁVÚ
MEZŐGAZDASÁGI GÉPBÉRLETEK
2021. szeptember 1. és október 29. között
a következő géptípusokra:
• Fendt 720/722, 824/826
• CLAAS AXION 830/850

Bővebb információ:
www.axial.hu/
manax-akcio

A tájékoztatás nem teljeskörű. Nem minősül ajánlatnak.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció.

EVÉS ÜZEMÓRÁS MODELLEK,
ÉN AZONNALI CSEREGÉP
A szolgáltatás fontosabb
mint a nyereség, a nyereség nem cél,
hanem a szolgáltatás eredménye!”
Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Eseménydús nyarat tudhatunk magunk mögött. Miután
véget ért a június 9-10-én megrendezett a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow–Mezőfalva rendezvény, nem
pihentünk.
Azonnal készültünk a következő eseményünkre, a július
18-án tartott jótékonysági futásra, melyet az AXIÁL Kft.
30. születésnapja alkalmából szerveztünk meg a vállalat
székhelyét adó Bács-Kiskun megyei településen, Baján. A
hatalmas sikerrel zárult rendezvényen mintegy 700 futó
vett részt, akik az AXIÁL Kft-vel közösen ötmillió forinttal
támogatták a bajai Szent Rókus Kórházat.
Július utolsó péntekén részt vettünk a Balatonlelle-Rádpuszta településen tartott VitiTech szőlészeti bemutatón,
ahol a speciális, ültetvény permetezők- és traktorok mellett
a nemrég palettánkra vett Gregoire szőlőkombájnokkal is
megismerkedhetett a közönség.
A szakmai programok sorában ki kell emelnünk a Fendt
júliusi, és a CLAAS augusztusi sajtótájékoztatóját, melyeket
idén nyáron digitális keretek között tartottak meg. Mindkét
kiemelt márka tartogatott újdonságokat, melyekről magazinunk oldalain olvashat.

Fontos mérföldkő az AXIÁL Kft. történelmében az egy hónap
tesztüzem után, augusztus 16-án elindult mAXI-NET 2.0,
Magyarország legkorszerűbb RTK korrekciósjel-szolgáltatása. A mAXI-NET 2.0 minden eddiginél korszerűbb, pontosabb
és megbízhatóbb, valamennyi műholdas helymeghatározó
rendszer – GPS, GLONASS, GALILEO és BeiDou – jeleit tartalmazó, a teljes országot lefedő korrekciósjel-szolgáltatás.
Augusztus 27-én közel egy évig tartó építkezést követően
átadtuk megújult Alkatrész Logisztikai Központunkat, melyet
a Pénzügyminisztérium támogatásával valósítottunk meg.
A bővítés és az épületben található új automata
kisalkatrészraktár, görgős átfolyós rendszer, raklaphelyek és
targoncák hozzájárulnak dolgozóink munkakörülményeinek
javításához, valamint a minőségi és gyors ügyfélkiszolgálás
biztosításához.
Mindezekről, valamint közkedvelt gépmárkáinkról, alkatrészeinkről, szolgáltatásainkról és partnereink véleményéről
olvashat az idén 25 éves AXIÁL Híradóban, melynek megjelenését a szeptemberi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokra időzítettünk.
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RÖVID

HÍREK

TÚL A
HÚSZEZREDIK
VÁSÁRLÁSON
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
HAGYOMÁNNYÁ VÁLT, HOGY
MEGAJÁNDÉKOZTUK A
WEBSHOP.AXIAL.HU OLDALON
ESZKÖZÖLT JUBILEUMI
VÁSÁRLÁST LEBONYOLÍTÓ
ÜGYFELEINKET. BÜSZKÉN
JELENTJÜK, HOGY NEMRÉG
ELÉRTÜK A BŰVÖS HÚSZEZRES
SZÁMOT!
A korábbi években a szerencsés háromezredik, ötezredik, tízezredik megrendelést leadó,
egyúttal vásárlást lebonyolító ügyfeleinket
ajándékoztuk meg, ezúttal pedig a húszezrediket díjaztuk.
Ezt a megrendelést Székely Jenő adta le
2021. június 21-én. Partnerünket bruttó
100.000 Ft értékű ajándékkal leptük meg,
melyet Szűcs Zsolt északkelet-magyarországi
régióigazgatónk és Szeli Gábor alkatrészüzletágunk területi képviselője adott át.

HATALMAS SIKERREL ZÁRULT AZ

AXIÁL JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS
HOZZÁVETŐLEG HÉTSZÁZAN VETTEK RÉSZT AZ AXIÁL KFT. 2021. JÚLIUS
18-ÁN, VASÁRNAP DÉLELŐTT MEGRENDEZETT JÓTÉKONYSÁGI FUTÁSÁN,
MELYET BAJÁN RENDEZTEK MEG.

Köszönjük a bizalmat!
A csoportképen balról jobbra:
Szeli Gábor (AXIÁL Kﬅ .), Székely Jenő nyertesünk, Szűcs Zsolt (AXIÁL Kﬅ .)

A koronavírus járvány miatt az egészségügyben dolgozók fokozott erőkkel álltak helyt
az elmúlt időszakban, így amikor az AXIÁL
Kﬅ . eldöntötte, harmincéves születésnapja
alkalmából egy jó ügyet támogat, nem is volt
kérdés, hogy a cég városában működő bajai
Szent Rókus Kórházat fogja segíteni.
„A születésnapos általában kapni szokott,
de mi adni szerettünk volna. Ígéretünkhöz
híven megdupláztuk a jótékonysági futás
során befolyt összeget. Másfél millió forint
folyt be a nevezésekből és adományokból,
így másfél millió forintot tett az összeghez
hozzá az AXIÁL Kﬅ is. Harsányiné dr. Fodor
Gyöngyi magánszemélyként úgy döntött, hogy
további kétmillió forinttal támogatja a jó célt,
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így a mai napon összesen ötmillió forintot
adunk át a bajai Szent Rókus Kórháznak.”
– mondta Umenhoﬀer Péter, az AXIÁL Kﬅ .
marketingigazgatója.
Az összeget Dr. Tóth Gábor a kórház főigazgatója vette át, aki elmondta, hogy az AXIÁL
Kﬅ . saját dolgozóinak egészségét is kiemelten
jól kezeli és a kórházat is több alkalommal
támogatta már. Az összeget – amely több lett,
mint gondolták –, elsősorban ápoláskönnyítő
eszközök beszerzésére fogják fordítani, valamint a traumatológia is részesülni fog belőle.
„Az AXIÁL Kﬅ . Baja egyik legsikeresebb cége,
további sikereket kívánunk nekik és szeretném
megköszönni mindenkinek, hogy támogattak
bennünket.” – mondta a főigazgató.

www.axial.hu

MEGFOSZ SZAKMAI RENDEZVÉNYEN

MUNKATÁRSAINKAT
MÉLTATTÁK

2021. JÚNIUS 23-ÁN RENDEZTÉK MEG A MEGFOSZ SZAKMAI
RENDEZVÉNYÉT, AHOL ÁTADTÁK A MEGFOSZ 2019. ÉS 2020.
ÉVI SZAKMAI DÍJAIT, VALAMINT A WORLDSKILLS ELŐVÁLOGATÓ VERSENY NYERTESEIT IS DÍJAZTÁK.
A szakmai díjazottak között volt Karagity István, az AXIÁL Kﬅ . szervizmérnöke is, aki „Fiatalok a szakmáért” elismerésben részesült. A díjat
olyan maximum 40 éves, aktív, hatékony és kreatív tag kaphatta meg,
aki pályája útján rövid idő alatt sokat ért el, munkája kiemelkedő és
eredményesen vesz részt a csapatmunkában. Munkatársunk többek
között tevékenyen részt vesz mind az utánpótlás-nevelés elősegítésében, mind a WorldSkills, EuroSkills és SkillsHungary magyar agrárgépész versenyzőinek felkészítésében.
A WorldSkills nehézgép-szerelő
versenyszám előválogató versenyének első helyezettje Hambalgó Ferenc Ádám, az AXIÁL Kﬅ . székesfehérvári mobil-szervizszerelője lett. A 21 éves, közel két éve az AXIÁL
Kﬅ-nek dolgozó ﬁatalember nagyszerű teljesítményt nyújtott a
verseny valamennyi fordulójában, ezáltal ő nyerte el a lehetőséget,
hogy a több hónapos felkészülés után képviselje hazánkat a nemzetközi versenyen 2022-ben Shanghaiban.
Gratulálunk mindkettőjüknek!

ISMÉT KIHELYEZETT

VÉRADÁS

OLVASSON és

!

Mostani számunkban is arra kérjük
Önöket, hogy küldjék el annak a három
cikknek a címét, amelyek Önök szerint
a leghasznosabb információkat tartalmazták, vagy amelyek a legjobban
tetszettek.
Válaszaikat elektronikus formában a
jatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2021. október 29.

ELŐZŐ SZÁMUNK NYERTESEI:
OLVASSON ÉS NYERJEN:

Mikola Katalin
Vaskó Edit
Szabó Károly

Sajóvámos
Nyíregyháza
Püspökladány

Iratkozzon fel
AZ AXIÁL
HÍRLEVÉLRE

A BAJAI TELEPHELYEN
A 2020. ÉVI, KORONAVÍRUS MIATTI KIHAGYÁS UTÁN 2021-BEN ISMÉT
KIHELYEZETT VÉRADÁST SZERVEZTEK JÚLIUSBAN A BAJAI TELEPHELYEN.
A KEZDEMÉNYEZÉSRE ÁLTALÁBAN ÉVENTE KÉT-HÁROM ALKALOMMAL SZOKOTT
SOR KERÜLNI, MELYEN HOZZÁVETŐLEG 20-30 DOLGOZÓ JELENIK MEG.
A véradás hozzávetőleg 15-30 perces folyamata során
meghatározzák a vér típusát, a hemoglobin koncentrációt, megmérik a jelentkező vérnyomását, meghallgatják
szívverését, és a kötelezően kitöltendő űrlapon számos
egyéb dologra hívják fel az ember ﬁgyelmét. Arról nem
is beszélve, hogy az orvosi vizsgálat és a vérvétel során
kitüntető ﬁgyelmet kap a résztvevő, így bátran kérdezhet, informálódhat szinte bármilyen általános egészségügyi témáról.
Az AXIÁL Kﬅ . 2018-ban lett „Véradóbarát Munkahely”, a
címhez méltón tovább folytatja a kihelyezett véradások
hagyományát.

https://bit.ly/320bqdm

és értesüljön első kézből
a hírekről, akciókról!
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A CLAAS BEMUTATJA A

TRION-T,

AZ ÚJ KÖZÉPKATEGÓRIÁS

BETAKARÍTÓGÉPÉT
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A TRION sorozat 20 új kombájnjával a CLAAS
folytatja - a betakarító gépek piacán - 2019-ben
elkezdett modellfrissítését.

A TRION MODELLEK ÁTTEKINTÉSE:
TRION
520
530
530 MONTANA
530 TERRA TRAC

ELSŐDLEGES
LEVÁLASZTÁS

MÁSODLAGOS
LEVÁLASZTÁS

APS
• 1420 mm cséplőszélesség
• 450 mm gyorsítódob
• 600 mm cséplődob

5 szalmarázó
láda

640

MAX. MOTORTELJESÍTMÉNY
(ECE R120)

MAGTARTÁLY

190 kW/258 LE

8000 l

225 kW/306 LE

9000 l
(10500 l)*

225 kW/306 LE

9000 l

650
650 MONTANA
650 TERRA TRAC
660

APS
• 1700 mm cséplőszélesség
• 450 mm gyorsítódob
• 600 mm cséplődob

260 kW/354 LE
10500 l

6 szalmarázó
láda

660 MONTANA

300 kW/408 LE

11000 l

660 TERRA TRAC

10500 l

710

10500 l

720 MONTANA

270 kW/367 LE

720 TERRA TRAC
730
730 MONTANA
730 TERRA TRAC

APS

10500 l (12000 l)*

ROTO PLUS
szimpla rotor

• 1420 mm cséplőszélesség
• 450 mm gyorsítódob
• 600 mm cséplődob

11000 l (12000 l)*
300 kW/408 LE

11000 l
11000 l (12000 l)*

750
750 MONTANA

10500 l

12000 l
ROTO PLUS dupla
rotor

750 TERRA TRAC

320 kW/435 LE

11000 l
12000 l

*opció
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A vállalat alig két éven belül megújítja
teljes kombájn palettáját. A legkorszerűbb
TRION széria 5 és 6 szalmarázó ládával
büszkélkedhet, míg a hibrid kombájnok
szimpla és duplarotoros kivitelben is elérhetők. Számos gép TERRA TRAC, illetve
MONTANA változatban is kapható. A „Fits
your farm“ mottónak megfelelően a gépek
minden gazdasághoz illeszkednek, amely
páratlan a betakarítógépek között.

A kerekes gépek, a TERRA TRAC és a
MONTANA modellek széles választéka,
számos vágóasztal variációval kiegészítve
minden üzemnek és minden üzemeltetési
irányzatnak megfelelő kompromisszumok
nélküli megoldást kínálnak.

A TRION négy kiemelkedő tulajdonságával
felel meg a szakemberek rendkívül széles
követelményeinek világszerte:

KÉT LEVÁLASZTÁSI
KONCEPCIÓ, HÁROM
MODELLSOROZAT

•

A három új TRION modellsorozattal a
CLAAS példátlan módon bővíti a termékkínálatot a 258 lóerős 5 ládás géptől a
435 lóerős duplarotoros hibrid kombájnig.
A 20 új modell a legkorszerűbb kezelőtámogató rendszerekkel felszerelt, a legmagasabb vezetési és kezelői kényelemmel,
valamint kiemelkedő hatékonysággal
rendelkezik.

•

•

•

4
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az áttekinthető hajtásokkal – időt
takarít meg és kiszámíthatóbbá teszi
a felmerülő költségeket.

Az új TRION a magas szintű üzem- és
növényspeciﬁkus alkalmazkodóképességet tanúsít a betakarítás során
– egyszerű, szerszámmentes, gyors
a kultúrák közti átállás, számos vágóasztal típussal, 12 soron vagy akár
12 méter munkaszélességig. Emellett
a vezetőfülke kényelme, valamint
a járószerkezet és a hajtásrendszer
egyedi kialakításai páratlanok.
A TRION minden betakarítási körülmény között nyújtott teljesítményének köszönhetően a hatékonyság és
a termelékenység közötti kompromisszum már a múlté. A korábban
bevált APS cséplőrendszer a JET
STREAM tisztítórendszerrel, a nagyméretű magtartállyal a nagy ürítési
sebességgel párosulva extrém nagy
teljesítményt eredményez. Egyszerű,
hatékony és kevés karbantartást
igénylő hajtáslánc az intelligens
motortechnikával és a DYNAMIC
POWER kombinációjával biztosítja az
alacsony üzemanyag-fogyasztást.
A TRION precízsége a legújabb
technológiák és kezelőtámogatórendszerek, mint például a CEMOS
AUTOMATIC automatikus betakarításhoz történő felhasználásának
köszönhetően – függetlenül a
gazdaság méretétől – hozzájárul
a teljesítményoptimalizáláshoz és
a kezelői kényelem magas szintű
biztosításához.
A TRION megbízhatóságát világméretű teszttevékenységekkel biztosítottuk. Egyszerű és időtakarékos
karbantartás az ügyfél számára – a
megbízható hajtáslánccal, hosszabb
karbantartási intervallumokkal és

A TRION termékcsalád alapvetően három
modellsorozatból áll, rázóládás és hibrid
kombájnokkal, illetve két cséplési szélességgel:
•

TRION 500 öt rázóládával, APS
WALKER cséplőrendszerrel, 1,420
mm cséplőszélesség

•

TRION 600 hat rázóládával, APS
WALKER cséplőrendszerrel, 1,700
mm cséplőszélesség

•

TRION 700 APS HYBRID cséplőrendszerrel (TRION 710 – 730 ROTO
PLUS rotorral, TRION 750 ROTO PLUS
duplarotorral); 1,420 mm cséplőszélesség

A széles teljesítménytartomány számos
újfajta leválasztó rendszere mellett
minden sorozat felszerelhető a legkorszerűbb opciókkal. Mostantól nemcsak hat
TERRA TRAC gumihevederes változat van
az árlistában, hanem hat járószerkezet
szintező MONTANA gép is elérhető.

KÖVETKEZETES ÁTALAKÍTÁSOK A LEGMAGASABB
TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN
Minden TRION modellben az elsődleges
leválasztást az APS cséplőrendszer –
gyorsítódob (450mm átmérő) és nagy

cséplődob (600 mm átmérő) – végzi,
amely egyenletes és nagy terményáramot
biztosít, és hosszú munkanapokat tesz
lehetővé.
A szemek 90 százalékának kíméletes cséplése már itt megtörténik. A vezetőfülkében
található CEBIS monitor segítségével
mindhárom dob sebessége szinkronizálva állítható. A gyorsító- és cséplőkosár
a CEBIS-en keresztül párhuzamosan és
szinkronban változtatható. A hidraulikus
túlterhelés elleni védelem lehetővé teszi
a teljesítményhatáron történő munkavégzést, elkerülve az eltömődéseket
és megakadályozza az idegen tárgyak
okozta sérüléseket. A különféle cséplésű
növényekhez és cséplési körülményekhez
tervezett MULTICROP előkosár három
kosárszegmense szükség esetén kőgyűjtő
vályún keresztül könnyen kicserélhető. A fő
kosár igényektől függően különböző kosaras szegmensekkel szerelhető fel, ugyanis
az egyik kosár szegmens opcionálisan
cserélhető szegmensként lett kialakítva.
A másodlagos leválasztást a TRION 500
és TRION 600 gépekben öt vagy hat rázóláda végzi, 7,48 vagy 6,25 m2 leválasztó
felülettel. A MULTIFINGER SEPARATION
SYSTEM (MSS) alapfelszereltség, hogy
egyenletesen fellazítsa a szalmaszőnyeget és ezáltal jelentősen növelje az
leválasztási teljesítményt, különösen
nagy szalmanedvesség vagy összenőtt
növények esetén.

A TRION 720 és
a TRION 730 egy rotorral hajtja végre
a másodlagos leválasztást. A zászlóshajó, a TRION 750 viszont dupla rotort
használ a másodlagos leválasztáshoz. Az összes APS HYBRID és ROTO
PLUS típusú TRION gépen a rotorok
sebessége folyamatosan változtatható, függetlenül az APS cséplőrendszer
sebességétől. A hidraulikus rotortakaró
lemez állítás (TRION 720/730 esetében
opcióként manuális) lehetővé teszi akár
négy rotorszegmens lezárását, ezáltal
csökkentve száraz szalma esetében a
rostarendszer terhelését.

JET STREAM TISZTÍTÁS 3D/4D
DŐLÉSKIEGYENLÍTÉSSEL
A magas áteresztőképesség elérése
érdekében minden TRION-t egy rendkívül
hatékony JET STREAM tisztítórendszerrel – hidraulikus variátorral működtetett
turbina ventilátorral és az előtisztításhoz
kettős tisztítószéllel szerelt ejtőlépcsővel
– látták el.
A felső és alsórosta teljes rázófelülete a
TRION 500-ban és a TRION 700-ban
5,1 m2, a TRION 600-ban pedig 5,8 m2.
Az aktívan vezérelt 3D tisztításnak
köszönhetően a maximális tisztítási teljesítmény akár 20 százalékos oldalirányú
dőlés esetében is biztosított. Emelkedőn
vagy lejtőn történő cséplés esetén az
AUTO SLOPE rendszer a ventilátor sebességét automatikusan beállítja. A TRION
700 esetében az opcionális 4D tisztítás
biztosítja a folyamatos betakarítási teljesítményt lejtőn is.

CEMOS KEZELŐTÁMOGATÓ
RENDSZEREK
Az igényektől függően minden TRION
felszerelhető a CEMOS AUTOMATIC és a
CEMOS DIALOG különféle automatikus és
a kezelést segítő rendszereivel, amelyek
nemcsak a teljesítményt növelik, hanem
optimalizálják a hatékonyságot és a cséplési minőséget, tehermentesítve ezáltal a
kezelő munkáját.

•

Az AUTO CROP FLOW érzékeli az
elsődleges és másodlagos leválasztás, valamint a motor terhelési
csúcsait és szükség esetén megállítja
az anyagáramlást a cséplőszerkezetben.

•

A CRUISE PILOT három előre választható üzemmódban automatikusan szabályozza az haladási sebességet: 1. sebességtartó automatika:
az állandó menetsebességhez
2. állandó áteresztőképesség: a részegységek állandó kihasználásához,
még az erősen változó betakarítási
körülmények mellett is 3. maximális
áteresztőképesség: veszteségszabályozással a gép teljesítményhatárának küszöbén.

•

AUTO SLOPE beállítja a turbina ventilátor-fordulatszámát, ha a TRION
emelkedőn felfelé vagy lejtőn lefelé
halad, így a tisztítási teljesítmény
állandó marad.

•

CEMOS AUTO CLEANING: A ventilátor sebessége, a felső és alsó rosta
nyílásai automatikusan a változó
cséplési körülményekhez alkalmazkodnak.

•

CEMOS AUTO THRESHING: Az
APS cséplőrendszer kosárhézaga és
sebessége automatikusan a cséplési
körülményekhez igazodik.

•

CEMOS AUTO SEPARATION:
a TRION APS HYBRID funkciója
automatikusan beállítja a rotor sebességét és a rotortakaró lemezek
helyzetét a változó betakarítási
körülményekhez.

Típustól és kiviteltől függően a magtartály méretek 8000, 9000, 10500, 11000
vagy 12000 l. Az ürítési sebesség 90 és
130 l/s között van. Az ürítőcsiga nagy,
105 fokos elforgatási szögének köszönhetően a kezelőnek kitűnő rálátás nyílik a
terményre, amikor az a pótkocsira kerül.
Opcióként a PROFI CAM kamerarendszer közvetlen, széles látószögű rálátást
biztosít a szállítójármű pótkocsijára vagy
felépítményére, ezáltal még pontosabb ürítést tesz lehetővé. Opcióban a
CMOTION többfunkciós karral állítható az
ürítőcsiga surrantója, így menet közben is
rendkívül precíz ürítés lehetséges.

SZALMASZECSKÁZÓ
Abban az esetben, ha a szalma a szántóföldön marad, a rendelkezésre álló
szalmaszecskázó és törekterítő kiváló
munkát végez. A STANDARD CUT alapfelszereltségként, 52 késsel a TRION
400 és 700-as keskenyebb kivitelű
gépekhez, illetve 64 késsel a TRION 600
szélesebb cséplőrendszerrel felszerelt
gépekhez rendelhető. A SPECIAL CUT
szalmaszecskázók 72, illetve 88 késes
kivitelben léteznek a TRION-okhoz.
A terítési szélesség és irány manuálisan, vagy opcionálisan elektromosan
a CEBIS-ből állítható. A nagy munkaszélességhez kapható radiális oszlató
megbízhatóan és egyenletesen teríti
szét a szecskázott szalmát és a pelyvát
a teljes munkaszélességen. Automatikus terítésirány szabályzás áll rendelkezésre mind a normál törekoszlató, mind
a radiális törekoszlató esetében, amely
a beállított érzékenységtől függően –
oldalszélben és lejtőn - automatikusan
beállítja a dobás irányát az egyenletes
eloszlás érdekében.

12000 LITERES MAGTARTÁLY
130 L/S ÜRÍTÉSI SEBESSÉGGEL
A nagy áteresztőképességhez nagy ürítési
teljesítmény és
ennek megfelelően nagy méretű
magtartály is
szükséges.
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ÚJ MOTOROK
- MEGSZOKOTT HATÉKONYSÁG

6 X MONTANA
ÉS 6 X TERRA TRAC

Mind a négy TRION sorozat a legújabb generációs Cummins hathengeres motorral
dolgozik. A TRION 500-as és TRION 640es sorozatban a STAGE V Cummins B6.7
motor található 6,7 literes lökettérfogattal, a TRION 650, TRION 660 és a
TRION 700 modellekben Stage V Cummins L9 motor található 8,9 literes lökettérfogattal. A Common-Rail befecskendezésű motorok névleges teljesítményüket
már alacsony 1900 fordulat/ perc
fordulatszámnál adják le, közúton haladva a zajszintjük rendkívül alacsony
és 1650 fordulat/perc mindenképpen
üzemanyag-takarékosnak mondható.
Ezenkívül a DYNAMIC POWER automatikus teljesítménybeállítás minden motoron
alapfelszereltség.
Ha nincs szükség teljes motorteljesítményre – például rendrerakás során – a
motorvezérlő egység csökkenti a teljesítményt és ezáltal szükséges befecskendezett gázolaj mennyiségét is. Ez az
intelligens vezérlésnek köszönhetően akár
10 százalékot is megtakaríthat az üzemanyagköltségeken. Az alacsony fordulatszám mellett a TRION-ok a hatékonyság
szempontjából megfelelnek a CLAAS
kombájnnal szemben támasztott összes
elvárásnak.

A TRION megjelenésével nőtt a MONTANA
járószerkezet kiegyenlítéssel és a TERRA
TRAC gumihevederes járószerkezettel rendelhető modellek száma. A TRION MONTANA járószerkezet akár 18%-os oldalirányú és akár 6% hosszanti dőléseket
is kiegyenlíti. A TRION MONTANA modellek POWER TRAC
összkerékhajtással vannak
felszerelve, az
AUTO SLOPE
szabályzás és
az első hídban
elektromosan
kapcsolható
diﬀerenciálzár opciós tételként
rendelhető. Az
összes járószerkezet típushoz 2 sebességes váltó áll rendelkezésre.

A TRION 500 és a TRION 600 üzemanyagtartálya 600 vagy 800 literes, a TRION
700 esetében 800 vagy 1000 literes kérhető. A kipufogógáz emissziós normáinak
biztosításához 80 vagy 100 literes AdBlue
tartály áll rendelkezésre.
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A TERRA TRAC járószerkezettel – három
különböző hevederszélességgel
635-890 mm között – hat modell áll rendelkezésre az új TRION sorozatban, köztük
az 5 szalmarázó ládás TRION 530 TERRA
TRAC. A gép külső szélessége – a keskeny
gumihevederrel – hasonlóan a TRION 700
TERRA TRAC modellekhez 3,29 m, a
735 mm-es hevederrel pedig 3,49 m.
A TRION 600 TERRA TRAC modelleknél a
gép külső szélessége 635mm-es hevederrel 3,49 m. Az összes TERRA TRAC
modellnél, vagy kerekes gépnél, akár
30 km/h haladási sebesség is lehetséges.

ADAPTEREK
SZÉLES
VÁLASZTÉKA
A TRION-ok számos
CLAAS adapterrel
kombinálhatók. A CERIO
vágóasztalok mellett
VARIO vágóasztalok,
CONVIO szalagos vágó-

asztalok és összecsukható vágóasztalok
is rendelhetők. A talaj közelében lévő
növények, például borsó vagy szója
betakarításához választhat a MAXLEX és
a CONVIO FLEX szalagos adapter között,
mindkettő ﬂexibilis kaszával készül. Az
adapterek választékát a szemes kukorica
betakarítására szolgáló CORIO és CORIO
CONSPEED adapterek, valamint a napraforgó betakarításhoz szükséges SUNSPEED adapterek egészítik ki. Az automatikus
adapterfelismerésnek köszönhetően a
TRION mindig tudja, milyen adapter van
rácsatlakozva, így automatikusan hozzárendeli a szükséges beállításokat.
A ferdefelhordó ﬁ x kivitelben vagy opcionálisan mechanikus, illetve a vezetőülésből működtethető hidraulikus vágási szög
állítással is rendelhető. A ferdefelhordóban a behordóláncok opciós

tételként gumiszalagos kivitelben is
rendelhetők. Az alacsonyabb működési
zajszint mellett ez hosszabb élettartamot
és kevesebb karbantartást eredményez.
A ferdefelhordó behúzóhengerei nyitott
vagy zárt kivitelben is kérhetők.
Az alapfelszereltséget gazdagító hidraulikus visszaforgatás egy új „lassú
behúzás“ funkcióval egészült ki.

A KORSZERŰ VEZETŐFÜLKE
LEGÚJABB GENERÁCIÓJA
A TRION sorozat másik kiemelkedő
eleme az új vezetőfülke. Több helyet
kínál, különösen a fej és a láb zónában,
és opcionálisan bőrüléssel is rendelhető,
amelyet mindkét irányban 30 fokkal el
lehet forgatni a megfelelő ülési helyzet
kialakítása érdekében. A lábtartók szintén rendelhetők, hogy a vezető kényelmes ülőhelyzetben ülhessen.

A nagyobb első és oldalsó szélvédőknek,
valamint a vékonyabb A-oszlopoknak köszönhetően a rálátás az adapterekre és a
környezetre első osztályú. A 12 hüvelykes, nagy felbontású, nagy kontrasztú
HD kijelzővel rendelkező CEBIS terminál
kiváló képminőséget biztosít minden
fényviszony mellett, és három, egyénileg állítható fő képernyő menüt kínál. A
CEMOS DIALOG és a CEMOS AUTOMATIC
mostantól a
CEBIS-be lett
integrálva.
A működtetés
érintéssel és
egy forgató / nyomógombbal
lehetséges.
Ezenkívül
minden
cséplési és
tisztítási beállítás
elérhető a kartámasz jobb oldalán található közvetlen hozzáférési gombokkal.
A CEBIS terminál és a kartámasz
egymástól függetlenül a vezető
ergonómiai igényeihez igazítható. A
CMOTION menetkar segítségével, amely
a hagyományos kezelőkar alternatívájaként kapható, a kezelő mindig kézben
tudja tartani a legfontosabb funkciókat
a gyors reagáláshoz, és a „kedvencek“
között akár hét egyedi beállítást is
elmenthet.
Ezenfelül számos opció kérhető a gépbe,
pl. egy 30 literes hűtőrekesz, egy 360
fokos LED munkalámpa csomag vagy egy
360 fokban forgó ablaktörlő.

NÉGY KORMÁNYZÁSI
RENDSZER ÉS ÚJ CEMIS 1200
Az automatikus kormányzásnál az ügyfelek négy rendszer közül választhatnak.
A LASER PILOT kormányzás az állomány
bal szélén vezeti a gépet. A FIELD SCANNER a vezetőfülke tetejére van szerelve,
és a meglévő (lehetséges bal és jobb)
állomány szélek és művelőutak optikai
szkennelésével irányítja a TRION-t. A
szemeskukorica betakarítása során a
TRION-t a CORIO és a CORIO CONSPEED
adapterekre felszerelt AUTO PILOT sorkövető kormányozza.
A negyedik lehetőség a GPS PILOT, műhold alapú navigációval és az új CEMIS
1200 terminállal, amely 12“-os képátlóval rendelkezik. Ez a megoldás 2D és 3D
megjelenítést, online feladatkezelést és
dokumentációt kínál, TELEMATICS rendszeren, vagy USB pendrive-on keresztül
történő adatok exportálásával, hozamtérképezéssel és a valós idejű hozamméréssel és -megjelenítéssel.

A 2022-ES SZEZONRA MÁR
RENDELHETŐ
Az összes TRION modell az európai
piacokon már megrendelhető a 2022-es
betakarítási szezonra. Észak-Amerikában
és Oroszországban a bevezetés a
2023. évi szezonra várható.
A bevált TUCANO 300, 400 és 500
sorozatok teljes gyártása és értékesítése Oroszországban folytatódik a TRION
bevezetéséig.
Forrás, kép: CLAAS
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AZ IGAZIT!
E példamutató történet arról szól,
hogy egy nagy mezőgazdasági cég
miképp, és hogy jutott hozzá
a céljainak legmegfelelőbb
vezérgépéhez.

NAGYBAJCS

A 45 éves múltra, előzményekre
visszatekintő Bácsai Agrár Zrt.
gabonaféléket, és olajos növényeket
termeszt a Szigetköz alsó részén,
Győr közelében, 1700-1800 hektárnyi, öntéstalajú földeken. Hogy nem
ma kezdte tevékenységét, lemérhető
abból is, hogy szinte muzeális négy
Rába Steiger traktora van, valamennyi levizsgáztatva, üzemkészen.
Volt, hogy egyikük húzta ki a sárban
megsüllyedt modern erőgépet, egyik
tengelyét megemelve. Már nem
sokat használják ezeket, mert előjönnek apróbb hibák, a negyvenéves
érdemdús masinákon.
E fontos terület, a gépek beszerzése
és üzemeltetése a Mosonmagyaróváron mezőgazdasági gépészmérnökként végzett Aradi Milán műszaki
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vezető feladata. Ő meséli el, hogy
újabb gyártású traktorokból sem
egyöntetű a gépállományuk, vannak
sötétzöld-sárga szarvasosok és
sötétkékek is.
Mivel régi jó partnere az AXIÁL-nak a
Bácsai Zrt., hiszen van három CLAAS
LEXION kombájnjuk, JAGUAR silózójuk, VARIANT körbálázójuk, HORSCH
Pronto és Maestro vetőgépük, öt
Manitou rakodógépük és FRAMEST
FRAROLL hengerük, szívesen fogadták tavaly ősszel bemutatásra
a CLAAS AXION 930-as traktort.
Ugyancsak náluk járt bemutatkozni
a CLAAS 960 TERRA TRAC gumihevederes járószerkezetű nagytraktor,
amelyről Agritech kiadványunkban
közöltünk cikket). Megtetszett a
930-as, meggyőző volt szántási

teljesítménykifejtése, ahogy valóban
átadta névleges teljesítményét a
talajra, általános minőségi hatása és
az összbenyomás. Legszívesebben
rögtön ott fogták volna a demógépet, azonnal el is kezdtek is tárgyalni
megvásárlásáról. Számított a kedvező árajánlat, noha a műszaki vezető
megjegyzi, hogy „megéri egy picivel
drágább jó traktor”.
A CLAAS AXION 930 csakugyan
ilyen, komoly érv mellette az
alacsony fordulatszám koncepció,
amelynek köszönhetően maximális

a teljesítmény, a forgatónyomaték és a
csúcssebesség, miközben lassabban jár
a motor, és jelentősen csökkennek az
üzemköltségek. Ebben szerepet játszik az
átgondolt CMATIC váltóvezérlés, hatására
dinamikusan, lágyan és üzemanyag-takarékosan közlekedik, dolgozik a traktor. A
kezelők a CIS+ felszereltség multifunkciós
karját és a DRIVESTICK-et értékelhetik,
miként a CIS színes kijelzőjét is az A-oszlopon, valamint az elektronikus vezérlőeszközöket és a CSM fordulómenedzsmentet.
További értékes jellemzője a típusnak a
CEBIS felszereltség egyedülálló háromujjas kezelése a CMOTION multifunkciós
karral, a 12 colos CEBIS érintőképernyő,
elektronikus vezérlőeszközök sora, illetve a
szántóföldi- és eszközmenedzsment. Ezeket alaposan áttanulmányozva, megszületett a döntés: ez lesz a jó választás!
Novemberben megrendelték a már személyesen megismert bemutatógépet, decemberben érkezett meg az AXIÁL csornai
telephelyéről. A járvány miatt online-tanfolyamon készülhettek fel kezelésére, de
volt személyes bemutatás is. Az AXION
februárban állt munkába, azóta a cég
vezérgépeként dolgozik, talajmunkákon,
eddig 660 üzemóra van benne. Hétfejű
ekét, mélylazítót, nehéztárcsát „húz, mint
kutya a lábtörlőt”. Csupán egy apróság
jelentkezett: hibajelzés a műszerben, de
nem zavar semmit, és a csornai kollégák
már foglalkoznak vele.

Gyakorlati próbára a sokoldalú Lendvai
Szilárd mellé ülök a fülkébe. Ő aztán
sokféle traktoron dolgozott már, tapasztalatkincse aranyat ér. „Először féltünk a
CLAAS-tól, hogy nehéz lesz beletanulni, de
kiderült, hogy nagyon egyszerű, mindent
látok és beállítok a monitoron, aki tud
használni egy okostelefont, ezt is tudja.
Két hét alatt hozzászoktam!” A többihez
képest ez sokkal jobban fejti ki a vonóerőt,
jó a súlyelosztása, 1400-as fordulatszámon leadja teljes nyomatékát. ECO üzemmódban saját magát vezérli, rábízhatja
magát az ember. Kényelmes a fülke, minden kézre áll, jó ezzel a traktorral dolgozni.
Szilárd viccelve büszkélkedik vezérgépével:
„a cégnél az enyém a legnagyobb!”
„Voltak nálunk demón más traktorok is, de
a CLAAS 930 szerepelt legjobban”, erősíti
meg a gépészeti vezető szavait Szilárd.
Érzem, hogy nem az AXIÁL újságírójának
akar kedvében járni kedvező véleményekkel, csak rá kell nézni elégedett arcára,
ahogy az AXION-nal foglalkozik, és magára a gépre, hogy milyen tipp-topp rendben
tartja, ez már érzelmi kötődést sejtet.
Ahogy kifelé haladunk a tarlóra, hozzáteszi értékeléséhez, hogy egyik táblától
a másikig nagyon gyors a vonulás, simán
lehet tartani az 50 km/órás sebességet.
A hepehupás dűlőutakon én is érzem a
traktor rugózásának kitűnőségét, hiszen
a kísérőülés elég spártai a vezetőéhez képest, de még ezen is kellemes a hintázás.

Munka közben tetszéssel hallgatom a motor barátságos brummogását, „műszaki
fülem” a legcsekélyebb erőlködést sem
érzékeli. Hét kilométer per órával húzzuk
a tárcsát, a motor 70 százalékig van
igénybe véve, és 34 liter körül fogyaszt
hektáronként.
Végül ismét Aradi Milánnal beszélgetek egy kicsit. Elmondja, hogy ugyan jól
felszerelt a műhelyük, de számítógépes,
szoﬅ veres témában nehéz lenne kellően
felkészült embereket találni, szívesebben
bízzák magukat színvonalas vevőszolgálatra. Hiszen a lényeg a gépek rendelkezésre állása, hogy a munka dandárja
idején ne álljanak le. Ezért átalánydíjas
karbantartási szerződéseket kötöttek az
AXIÁL-lal. „Nagyon elégedettek vagyunk
a bajaiak szolgáltatásával, és úgy látjuk,
hogy többféle korábbi kísérlet után cégünk
rátalált az igényeinek legjobban megfelelő vezérgépre. Könnyen lehet, hogy ha
tartósan beválik a CLAAS AXION 930,
akkor sorra ezzel a márkával hajtjuk végre
a nagytraktorok esedékessé váló cseréjét.”
Azzal a benyomással távoztam a Bácsai
részvénytársaságtól, hogy erre minden
esély megvan. Igaz, még csak fél éve szolgál új vezérgépük, de ennyi tapasztalat
alapján is biztosak lehetnek, hogy hosszú
távra tervezhetnek a márkával, miként az
AXIÁL háttértámogatásával is.
Szöveg, kép: Karlovitz Kristóf
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FENDT 500 GEN3
FENDT 900 GEN7
FENDT 1000 GEN3

Mindhárom új széria funkcionalitását FendtONE
munkaállomás fokozza, növelve a gép egyénre szabható kezelésének lehetőségét, és javítva az ergonómiát. A kartámaszban megújultak a Fendt ismert
kezelőelemei, rugalmas nyomógombkiosztással és
akár három kijelző felülettel (10 colos műszerfal,
12-es terminál a kartámaszon, 12-es tetőterminál).
Ha új funkciót rendel a gépkezelő egy adott nyomógombhoz, akkor a funkciónak megfelelő színkódot is
megkapja a kezelőelem, segítve az eligazodást.
A 3L joystick, irányváltó-kapcsolóval lehetővé teszi
például, hogy homlokrakodóval dolgozva ne kelljen
fogást váltania a gépkezelőnek.

A FendtONE oﬀ boarddal bárhonnan láthatja a gépét
és annak műszaki paramétereit, valamint az elvégzett munkákat. Az elvégzendő feladatokat néhány
kattintással, online eljuttathatja a traktorra. PDF
formátumú munkabeszámolót kérhet le az elvégzett
munkáról, ami a dokumentáció alapjául szolgál a
későbbiekben.
Fejlettebb a Fendt Section Control és a Fendt VRC is.
Akár öt munkagép szakaszainak független kapcsolása, illetve öt munkagép egyidejű kapcsolása (Multi
Device Control) lehetséges. 144 részszakaszolás és a
szórásmennyiség szakaszonként változó szabályozása (ha a munkagép alkalmas rá) szintén megoldható
a Fendt fejlesztéseivel.
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ÖNTISZTÍTÓ LÉGSZŰRŐ, AUTOMATIKUS PORELSZÍVÁS: FENDT 900 VARIO GEN7 ÉS 1000 GEN3
Jellemzően Dél-Amerikában naponta két-három légszűrőt is kell cserélni nagytraktorokban, a porviszonyok
miatt. Ilyen munkakörülményekre fejlesztette ki a Fendt
– első traktorgyártóként – integrált és teljesen automatikus porelszívó-rendszerét, a 900-as és 1000-es szériájú traktorokhoz. A tisztítóciklus a terminálon keresztül
működtethető, és automatikusan elindítható, tehát nem
kell beavatkoznia a járművezetőnek. A levegőellátást
külön sűrítettlevegő-tartály biztosítja. Speciálisan e
célra tervezett szelep megnyitásával, nagyon rövid időközönként, nagynyomású levegőt fúj be a légszűrőbe. A
szűrőből kiszabaduló port elszívja a ventilátor. Mindezt
a jármű mozgása közben, nem kell megállni hozzá. A
rendszerhez speciális légszűrőre van szükség, melyet
körülbelül két év elteltével kell cserélni.

ÚJ HÁTSÓ TLT FORDULATSZÁM:
900/1000 FORDULAT/PERC
A megszokott hátsó TLT fordulatszámok (540E/1000 és
1000/1000E) mellett az új 900 és 1000-es Fendt traktorokban mostantól kapcsolható lesz egy új is, a 900/1000
fordulat/perc. Használata közben, hirtelen fordulatszámesés esetén – ami különösen faaprításkor gyakori – még
mindig elegendő nyomaték áll rendelkezésre, állandó
anyagáramot téve lehetővé.
CSÖKKENEK A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
Az új Fendt 900 Gen7 és 1000 Gen3 motorok hidraulikus
szelepemelő tőkéi feleslegessé teszik a szelephézag-állításokat. A motorolajcsere intervalluma 500-ról 1000
órára nő, aminek előfeltétele csekély hamutartalmú olajok
használata. E két változtatással csökken az állásidő és a
karbantartás költsége.
A Fendt 800, 900 és 1000-es szériák alapfelszereltségként
készülnek laminált biztonsági üveggel. Ezáltal tovább nő a
vezetési komfort, mivel a fülkében csökken a zajszint (vastagabb, ragasztott üveg) és fűthető a szélvédő. A kisebb
kőfelverődések javíthatók lesznek, nagyobb kődarab nem
töri szét az ablakot.
A Fendt traktorok orrsúlyának felvételéhez, illetve lerakásához eddig sem kellett mellső emelőmű, megoldható volt
a komfort orrsúlytartóval és a mellsőtengely rugózásával.
Ezentúl e műveletekhez már be sem kell szállni a traktorba. A mellső emelőmű vezérlőgombjai helyén két gombbal,
a traktor mellett állva is lehet emelni vagy süllyeszteni az
első tengelyt, könnyebb a súlyokat fel/leszerelni.
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FENDT 500 VARIO GEN3 ÚJÍTÁSAI
A harmadik generációs Fendt 500 Vario infotainment rendszere a tetőbe épített több
mikrofonnal és hangszóróval biztosítja a kiváló hangzást, továbbá
külső hangforrások széles
skálájához képes csatlakozni. Az új szériájú traktor
elejére is kérhető
ISOBUS csatlakozó,
illetve négy kameracsatlakozó, vagy
a traktort díszítő
krómcsomag.
További újítás
a harmadik
kihelyezett
kör a homlokrakodóhoz,
amellyel akár
három funkciót
lehet egyidejűen végrehajtani (például
körbála-fogó
leengedését,
kitolását és kinyitást) növelve a
munkateljesítményt.
A traktor álló helyzeti
üresjárati fordulatszámát 850-950/percre
csökkenti az elektronika.
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Két új NewAg a Manitou kínálatában

Alig akad már a Manitou mezőgazdasági teleszkópos rakodói között,
amely nélkülözné a NewAg széles
körben ismert kiváló tulajdonságait.
Két új típussal bővült a család, egyik
az univerzális kategóriába érkezett
MLT 741-130 PS+, a másik a sorozat
legnagyobbja, az MLT 961-160 V+ L.

2016-os megjelenése óta folyamatosan kedvelik
a felhasználók a NewAg szériát. Legfőbb jellemzői a többféle hajtásrendszer és sebességváltó,
a felhasználóbarát kijelzők és kezelőszervek, az
egyszerűbb és biztonságosabb fellépés a fülkébe,
a lényegesen jobb rálátás a munkaeszközre és
a rakodógép környezetére, a kiváló hangszigetelés, és számos kényelmet, hatékonyságot növelő
megoldás.
Több újítás és szabadalom fűződik hozzájuk,
például az egyetlen darabból álló ívelt fülkeüveg,
amely felett a védőrács minden egyes lamellája
különböző szögben áll, tökéletes rálátást biztosítva
a munkaeszközre, annak bármely pozíciójában. A
műszerfali kapcsolókat a gépkezelő egyszerű mozdulattal kiveheti és áthelyezheti a neki megfelelő
helyre. Az ülés kartámaszába épített – azzal együtt
mozgó – JSM joystickkel biztonságos és kényelmes
a gém és a munkaeszközök működtetése.
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Eddig a hétmétereseknél ebben a kategóriában a Manitou csak a CVT
váltós MLT 741-140 V+-t kínálta, mostantól powershiﬅ változat is
rendelhető. Ez kedvezőbb beruházási lehetőség, alacsonyabb árfekvése miatt. Természetesen vásárláskor nem csak a matek számít, fontos
kérdés, milyen célra veszik a rakodót, mennyire intenzív a használata
és nem utolsósorban, mekkora munkakomfortot várnak (pl. powershiﬅ
vagy CVT váltó).
Leegyszerűsítve a képletet az új MLT 741-130 PS+ az MLT 737 alapjaira épített (motor-sebességváltó), de az MLT 741-140 V+ rakodási
paramétereit és karakterisztikáját hordozó típusa a Manitounak.

A legerősebb NewAg
A NewAg XL gépcsalád MLT 841 és MLT 1041 típusai mellé csatlakozott az új MLT 961-160 V+ L, mely hat tonna emelőerejével, kilenc
méteres emelési magasságával és alvázszintezésével e széria legerősebbje. Nagygazdaságok, szövetkezetek hatékony anyagmozgatója.
Új, 156 lóerős Yanmar Stage V motorjának az elődhöz képest tíz százalékkal nagyobb a teljesítménye, viszont ugyanennyivel kevesebbet fogyaszt.
805 Nm nyomatéka közel 50 százalékos növekedést jelent, jóvoltából
könnyen megbirkózik nehéz teremviszonyokkal és vontatási feladatokkal.

Új alternatíva négy tonna felett
Az MLT 741-130 PS+ megjelenésével új választási lehetőség nyílt a négy tonna feletti
emelőkapacitású és hét méteres emelési
magasságú Manitou gépek között. Erőforrása a kategóriában már megszokott Deutz,
129 lóerővel, természetesen már a Stage V
emissziós normának megfelelően. A gépet
hidrodinamikus egység és 6/3-as powershiﬅ
váltó hajtja, amely alkalmas automatikus kapcsolásra – mint a népszerű MLT 737-130 PS+
típusban. A csúcssebesség is azonos,
40 km/óra. Ez a hajtásrendszer a legmegfelelőbb megoldás a mezőgazdaságban megszokott nehéz terepi anyagmozgatáshoz, mélyalmos trágya rakodásához, vallja a Manitou.
Ez az univerzális gép 150 liter/perc teljesítményű, LSU rendszerű axiáldugattyús hidraulikaszivattyúja egyszerre három műveletet is
lehetővé tesz gyors gémmozgással, nagymértékben növelve a rakodási teljesítményt.
A NewAg kezelőtér a már megszokott, színvonalas komfortot nyújtja, alacsony, 72 dB(A)
belső zajszinttel. Több újítás is megjelenik
ezen a gépen: ajtóvilágítás, erősített tükörszárak, automatikus rögzítőfék, jelenlétszenzor a
JSM joystickon, amely a pilóta kezét érzékelve
engedi működtetni a gép hidraulikafunkcióit.

Az M-Vario Plus fokozatmentes (CVT) erőátvitel kétféle működési móddal (komfort és dinamikus) képes 40 km/óra maximális sebességre.
A komfort sima vezetést garantál, nagyobb pontossággal, a dinamikus
pedig élénkebb gyorsulást tesz lehetővé. Több, mint 30 százalékkal
nőtt a korábbiakhoz képest a vonóerő. Precízebb rakodást biztosít az
„Inching” funkció gyorsabb hidraulikamozgása és ﬁnom araszolása.
Hidraulikarendszerének 200 l/perc kapacitású LS axiáldugattyús
szivattyúja gyors és kombinált gémmozgásokat garantál.
A fülke magasabbra került, jobb a kilátás a gép közvetlen környezetére. HighView kamerával a gém végéről (opció) a kezelő belelát a pótkocsiba, amit éppen rakodik. A fülke 69 dbA belső zajszintje kivételesen
alacsony a piacon megszokott más típusokhoz képest. A halk külső
zajhoz nagyban hozzájárul a csendes motor.
A JSM Autopower gázpedál vagy kézi gázkar nélkül, automatikusan
szabályozza a motor fordulatszámát, ezzel a gémmozgások sebességét a joystick mozgatásakor, de nem befolyásolja a haladási sebességet. Új biztonsági felszerelés az ajtó alatti, kinyitáskor bekapcsoló
lépcsővilágítás. Több a tárolóhely, és szerszámos rekesz került a
fülke alá. Az új MLT 961 négy felszereltségi szinttel érhető el: Classic, Premium, Elite és Platinum. Opcióként vagy alapként (a Platinum
verzióban) rendelhető új, adaptív légrugózású vezetőülés, fűtéssel
és elektromosan állítható deréktámasszal, amely felére csökkenti a
vibrációt, ezáltal a fáradtságérzetet.
A teljesítményt tovább növeli a kifejezetten az MLT 961-hez tervezett
és jóváhagyott új, 4500 literes kanál. A gépnél szélesebb, 2,70 méteres, fokozza a munkateljesítményt.
A NewAg XL termékcsalád teljesítménye és kényelme kiemelkedő,
üzemköltsége nagyon csekély. Ezzel az új modellel a Manitou
NewAg XL termékcsaládja a csúcskategóriás modellek átfogó skáláját
kínálja.

21

BIOGAZDASÁGOK

ALAPGÉPE

VEGYSZEREZŐK

VETÉLYTÁRSA

A vegyi termékek folyamatosan szigorodó forgalmazási forgalmazási és felhasználási szabályainak köszönhetően, egyre jobban hódítanak a mechanikus gyomírtó eszközök. A HORSCH megálmodta, majd megépítette a
sokak által csak „Transformers”-ként ismert Transformer VF termékcsaládot.
A HORSCH precíziós sorközművelő kultivátor családtagjainak neve Transformer 6-9-12-18 VF (VF-változtatható keret),
ahol a számjelzés nem a megművelt sorok számát, hanem a
gerendely hosszát adja meg méterben. A gép kiemelt jellemzője
a váz hidraulikusan oldalra tolható kerete, amelyet proporcionális szelep tol el simán és pontosan, illetve a CLAAS CULTI CAM
kamerarendszer, valamint a kapakocsik hidraulikus kiemelése
– e funkciók összehangolt, együttes munkája teszi igazán precíz
munkaeszközzé.
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A hat méter munkaszélességű gépek három részben csukhatók,
a 9-12-18 méteres változatok pedig ötben, így szállításkor három
méter a szélességük és négy a magasságuk. Kivétel a 18 méteres
változat; megfelelő adatai 5,9 és 4,7 méter. A Transformer keretmagassága 660 milliméter, ami igen előnyös a kései vetésű soros
növénykultúrákban (kukorica, cukorrépa). A munkaeszközökhöz
illeszkedő belső U-proﬁlon könnyedén eltolhatók a gerendelyen,
illetve le és felszerelhetők a kapakocsik, ezáltal egy gép többféle
sortávolságú kultúrában használható. A Transformer VF-fel
15–90 centiméteres sortávolságok fedhetők le.

A munkaeszközöknél a precíz munka, illetve az egyszerű és
gyors beállítás áll a középpontban. A munkamélység nagyon
egyszerűen, szerszám nélkül állítható. A kapakocsik, a HORSCH
termékekről begyűjtött tapasztalatok alapján, széles és stabil
paralelogramma-formájúak, hogy még igen kötött és köves
talajokon is hosszú legyen az élettartam, és jó a munka eredménye. A kapakocsik kettős működésű kiemelő munkahengerei
különösen kötött talajban is lehetővé teszik az egységek
hidraulikus terhelését.

Az ISOBUS-os SectionControl funkció automatikusan
kiemeli az egyes szegmenseket. GPS-szel meghatározza
az aktuális pozíciót, és a táblaszéleken, táblavégi fordulóknál,
átfedéseknél vagy az előre meghatározott területeken automatikusan, egyesével kiemeli a paralelogrammákat. Az automatikus
sorkiemelésnek köszönhetően, minimalizálódnak a táblaszéli
átfedések, állandó a munkaminőség a teljes földterületen, és a
termelékenység növelése mellett csökken a gépkezelő terhelése.

A precíz munkát fejlett kamerarendszer segíti, amelynek a
színfüggetlen 3D-sorfelismeréssel széles a felhasználási területe,
de a színválasztás 2D-módban több alkalmazási lehetőséget
nyújt, a kamera már két centiméter magas állományban alkalmazható. A pontosság növelésére két kamerával is felszerelhető
a gép, és ezekhez LED-munkalámpa választható, hogy az éjszaka
és a rossz fényviszonyok között is lehessen dolgozni.

A kapakocsik számos méretű lúdtalpkapával szerelhetők
fel, illetve opcióként választható sorvédő lemez vagy sorvédő
tárcsa, továbbá a sorok gyommentesítésére gumiujjas sortisztító
kerék.

Kép: HORSCH
Szöveg: Gyurik Bence
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ÚJ KORSZAK
KEZDŐDÖTT
A LANDINI
TRAKTOROKNÁL
Ez már nem az a Landini
A Landini 2021-ben megújítja teljes termékpalettáját,
sorra jelennek meg újabb modellek. A fejlesztési versenyben meghatározó tényező a kibocsátási normák szigorítása, valamint a felhasználói igények szélesebb körű
kielégítése.
Az összes új generációs traktoron megjelenő friss dizájn
jelzi, hogy korszakhatárt lépett át a Landini. Kevésbé
feltűnők, de sokkal fontosabbak a műszaki innovációk.
Ezeknek köszönhetően a Landini 5-120 Dynamic döntős
lett a 2022-es Év Traktora verseny univerzáliserőgép-kategóriájában!

ÚJ ERŐFORRÁS
Az új 5-ös széria három modelljének teljesítménye 95, 102 és 114 lóerő.
A 3,6 literes, közös nyomócsöves befecskendezésű, elektronikus vezérlésű, rugalmas nyomatékú motort új gyártó szállítja: a
nagyobb „testvérekhez” hasonlóan, az FPT
technologies. A legmodernebb utókezelési
eljárással teljesíti a Stage V normát, teljesen megfelel az EU szabályozásának. Az
utókezelő rendszert sikeresen integrálták a
motorháztető alá, így továbbra is kivételesen jó a gépkezelő kilátása. E megbízható
új motorok jellemzően keveset fogyasztanak, nagy a nyomatékuk, ami leolvasható
a jelleggörbéről: kisebb fordulatszámnál
adják le a maximális teljesítményt és nyomatékot.
A kezelőelemek közül az „Engine Memo”
kapcsolóval állandó motorfordulatszámot
lehet beállítani, elmenteni és gombnyomásra aktiválni.

24

A Landini új arculatát tükröző, felfelé nyíló
motorháztető könnyű hozzáférést biztosít
a rendszeres szervizek és karbantartások
elvégzéséhez. Az új erőforráshoz nagyobb,
135 literes üzemanyagtartály jár.

alatti motor-fordulatszámmal tarja a
40 km/órás csúcssebességet. Eredménye
a hagyományos megoldásokhoz képest az
alacsonyabb zajszint és kisebb fogyasztás,
valamint a motor hosszabb élettartama.

MODULÁRIS SEBESSÉGVÁLTÓ

Az új 5-ös sorozat többféle TLT változatot
is kínál, elektrohidraulikus verzióban, a
sebességváltótól függően. Kettő vagy négy
fordulatszámmal (540, 540 Eco, 1000 és
1000 Eco) rendelhetők. De választani lehet
sebességarányos hajtást is.

Széles a sebességváltó-kínálat. Mechanikus vagy hidraulikus (PS) irányváltó, négy
szinkronizált sebességfokozat és három
csoport az alap, amelyhez két opció adható:
Hi-Lo (HL) vagy High-Medium-Low (HML)
terhelés alatti kapcsolási lehetőség, ezenkívül mászócsoport is, igen lassú munkákhoz.
A HML kivitel kedvező tulajdonsága, hogy
14 sebességfokozat áll rendelkezésre a
jellemzően 5 és 12 km/h sebesség közötti
munkatartományban.
A maximális fokozatszám: 48 előre és 16
hátra.
Említést érdemel az „ECO FORTY” funkció
(powershiﬅ opciónál), amely 1900/perc

ERŐTELJES HIDRAULIKA
Az alapváltozatok mechanikus szabályozású hidraulikájúak, ergonomikus emelőrendszer vezérléssel (E.L.S.), amely még
ezen egyszerű kivitelben is gyorsan, pontosan emeli és süllyeszti a hidraulikakarokat
az előre beállított értékre. Persze választható elektromosan szabályozott Landtronic
opció is. Itt már a ’potmétereké’ a főszerep,
melyek precízebb állítást tesznek lehetővé.

munkákat nagy méretű tetőablak segíti.
Nemcsak a pilótára, hanem az alkalmi
kísérőre is gondoltak a konstruktőrök. Az
utasülést előre, a vezető bal oldalára helyezték, méretében és komfortjában megfelel az elvártaknak. A korszerű kárpitoknak
és burkolatoknak köszönhetően alacsony
lett a belső tér zajszintje.
KÉTFÉLE FELSZERELTSÉGI SZINT
A nagyobb szériájú traktorokhoz hasonlóan
szélesebb körű felhasználói igényekre biztosít megfelelő alternatívát az új modell: az
Active alacsonyabb, egyszerűbb felszereltségi szint, a Dynamic több opcióval teszi
konﬁgurálhatóbbá a traktort.

A hidraulikus elemek működtetéséhez
62 l/perc teljesítményű fogaskerékszivattyú, maximálisan 190 bar nyomáson szállítja az olajat, ami tandemmel
még kiegészül egy 32 literes résszel is a
kormányzáshoz vagy az egyéb hidraulikus
traktorfunkciókhoz (diﬀerenciálzár, összkerékhajtás, powershiﬅ stb.). A Dynamic
verzióhoz 82 l/perc szállítási teljesítményű
szivattyú is elérhető.
Fontos megjegyezni, hogy a hárompont-függesztés elektromos erőszabályzása már az alsó függesztőkaron érzékeli a
vonóerőt, igen precíz munkát eredményezve. A függesztő szerkezet emelőkapacitása
4.500 kilogramm a kapcsolódási pontokon.
Munkaeszközök működtetéséhez, alapesetben három hátsó kihelyezett szelep van, ez
tovább bővíthető egy negyedikkel, valamint
rendelhető középre még kettő, ezek a traktorra szerelt rakodógépet működtetik. Igény
szerint rendelhető fronthidraulika is, amely
front TLT-vel egészíthető ki, így nem gond
az előre szerelhető munkagépek üzemeltetése sem.

kat azonos színnel ellátva). Ez érvényes a
sebességváltó, a hidraulika működtető elemeire éppúgy, mint a világítás és az egyéb
elektromos berendezések kapcsolóira.
A váltókarok közelebb kerültek a vezetőhöz,
nem fárasztó fokozatot váltani. A stílusos
és jól megvilágított műszerfal a kormányoszloppal együtt dől, így minden pozícióban
rálátni a műszerekre, kontrollámpákra és
a kijelzőre. Az alapfelszereltség része a
légrugózású vezetőülés és a légkondicionáló. A szellőzőrendszer, a légcsatornák
elhelyezése egyenletes hőmérséklet-eloszlást, ezáltal kellemes munkakörülményeket
eredményez. A levegőszűrők a tető helyett
a hátsó oszlopokba kerültek, egyszerűsítve
a karbantartást és a cserét.

Az elődmodellhez képest megjelent a
rugózott első híd, valamint mechanikus
rugózású fülke növeli a gépkezelő komfortérzetét, könnyíti a munkavégzést, a
LED-es munkalámpák száma akár tíz
is lehet. A gyári műholdas rendszer,
a robotkormányzás, az Isobus rendszer és a távdiagnosztikai rendszer
is jelzi, hogy a Landini háza táján
új korszak köszöntött be.

A négypilléres konstrukciónak köszönhetően tökéletes a kilátás, és a rakodási

KOMFORTOS KABIN
A traktorok megjelenését jelentős mértékben meghatározza a TOTAL VIEW SLIM
fantázianevű vezetőfülke. Teljesen sík
padozatán nincs semmiféle akadály (sebességváltó alagút). Az ergonómiát továbbra
is szem előtt tartva, a kezelőszerveket logikusan és praktikusan helyezték el, az egyes
funkciókat csoportosítva (az összetartozó-
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HATÉKON

ANNABURGER
HTS 34.16
ÉS HTS 24.16
ÁTRAKÓKOCSIK
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NYSÁG
Az Annaburger nem
tétlenkedik, egyre
újabb mezőgazdasági
pótkocsikat fejleszt, dob
piacra. Most az átrakó-,
a betakarítógépkiszolgáló járművek
szegmensében
lépett előre minőségi
gyártmányaival.
Különböző igényekre,
immár hat méretben,
25-től 46 köbméterig
tudunk pótkocsit
ajánlani.

jegyében

Az átrakókocsik elsődleges előnye a
gyorsabb és zökkenőmentesebb betakarítás. A kocsira megállás nélkül tudja
a terményt üríteni a kombájn. Miután a
betakarítógépektől összegyűjtötték az
anyagot, a tábla szélén álló szállítójármű mellé állva lehet átrakni. Tapasztalatok alapján átrakókocsival egységnyi
területen kb. 25 százalékkal rövidebb
ideig tart aratni. Más szóval, rutinos
gépkezelők négy kombájn korábbi teljesítményét képesek három betakarítógéppel és egy átrakókocsival elérni, és
árban is kedvezőbb ez a felállás.
A két új, igazi proﬁknak készült típus, az
Annaburger HTS 24.16 és HTS 34.16,
hatalmas, 33 és 46 köbméteres
tartálykapacitással, megengedett
össztömegük 24, illetve 34 tonna. Az
ürítési sebességet megnövelő, nagyobb átrakócsiga 600 mm átmérőjével képes 20 köbméter/percre. Változás
a korábbi modellekhez képest, hogy
a csiga szöge 43 fokos tartományban állítható. Ennek köszönhetően a
maximális ürítési magasság 5,7 méter,
illetve, ha nagyobb távolságot akarnak
a szállítójármű és az átrakókocsi
között, az 3,2 méter is lehet (speciális
surrantóval 4,65 m). Hogy a járművek

nagyobb távolsága ne eredményezzen
jelentős magasságvesztést, a csiga
végére 2,3 méteres, hidraulikusan
csukható surrantót lehet kérni.
A hidraulikus tridem futómű, a hidraulikusan csillapított vonórúd, valamint
a szabványos elektronikus kényszerkormányzás garantálja a magas szintű
vezetési kényelmet, a menetstabilitást,
és kíméli a gumiabroncsokat. Abroncsok 800 milliméteres szélességig
rendelhetők, rendkívüli stabilitást
biztosítva közúton és a tarlón egyaránt, minimalizálva a talajtaposást az
egytengelyes átrakókocsikhoz képest.
A speciális, V-alakú, hidraulikus csillapítású vonórúd és az alváz súlytöbblet
nélkül eredményez nagyobb stabilitást,
alacsonyabb tömegközépponttal. Az
opcionális, nagy pontosságú UniScale
mérlegnek a futóműveknél és a vonórúd végénél elhelyezett érzékelőivel
már a területen közvetlenül megmérhető a betakarított termény.
Az átrakókocsi tartálya válaszfallal
kettéosztható, hogy például egyszerre
lehessen műtrágyát és vetőmagot
kiszállítani a vetőgépekhez. Ezen anyagok precíz – akár kis mennyiségű – kitárolását segíti az opcióban rendelhető
hidraulikus hajtású csiga. Az anyagáram két hidraulikus adagoló zsaluval
szabályozható, a pótkocsi terhelésével
összhangban, ﬁnoman hangolva az
ürítési teljesítményt.
Az átrakókocsi fontos szempontja
a könnyű tisztíthatóság. A munka
végeztével a rakodótér teljes hosszában elnyúló, hidraulikusan mozgatható
fenéklemezekkel egyszerű eltávolítani
a termény- vagy műtrágyamaradványokat. Emellett a csigáknál is vannak
tisztító nyílások.
Szöveg: Somogyi Ákos
Kép: Annaburger
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BAKSA-RÁDFAPUSZTA

Azoknak, akiknek kevés az idejük és az
emberük az őszi talajmunkákra, mégis
minőségi munkára törekednek, ideális
választás a Grégoire Besson SPMLWB9
6 vasú félig függesztett variós eke: menet közben, a fülkéből is változtatható a
fogásszélessége, és ehhez automatikusan igazodik a többi paraméter is. Ott
is elkel egy eke a gazdaságban,
ahol szándékuk szerint sohasem szántanának.
a régi tapasztalatok
és az új szakmai tudás
birkózásának is, és eközben az
elfogadás és a kompromisszumok
szép példáit is láthattuk.
„Már
túl vagyunk az aratáson, tarlóhántást,
lazítást, trágyakihordást
végzünk, egyszerre csinálnánk
mindent, annyira összecsúsztak a munkák” – e szavakkal, ugyanakkor szívélyesen fogad minket Kiss-Nagy Szabolcs
(42), az Arabilis Kft. műszaki vezetője.
Baksa-Rádfapusztán vagyunk, a család
(a szülők és a három gyermek) tulajdonában álló cég telephelyén. 250 saját, meg
80 hektár bérelt földön termesztenek
kukoricát, búzát, napraforgót, repcét,
árpát, „mikor mi adja ki a vetésforgót. A
tavalyi kiugró eredményekhez képest idén
gyengébb volt a termés, de az időjárási
viszontagságokhoz képest kifejezetten
jónak mondható”.
Az apa, Kiss-Nagy Lajos (67) ugyan nem
volt jelen, ám beszélgetésünk során
nagyon sokszor szóba került. Nem csak
azért, mert ő a cég alapítója és fő működtetője. Tanúi lehettünk a generációs
ellentétek diszkrét megnyilvánulásainak,
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A rendszerváltás után, a helyi téesz –
ahol Kiss-Nagy Lajos telepvezető volt
– privatizálásával alakult meg a kft.
elődje. „Akkoriban szinte minden faluban
volt csirketelep”, az új cég fő profilja is az
állattartás lett. A keletkező trágya hasznosítására beszálltak a földprivatizációba
is, megteremtve a növénytermesztési
ágazat alapjait. 2012-ben a kft. a vagyonelemek megosztásával kettészakadt,
így jött létre Kiss-Nagyék családi kft-je.
Baromfit azóta is tartanak, korábban
tojástermelési céllal, jelenleg pedig
húscsirkét. „Napos koruktól 6 hét alatt
felhizlaljuk, és mennek a vágóhídra. Egyegy telepítés – évente ötször – százezer
hibridet jelent. Az öcsém és az alkalmazottak foglalkoznak az állattartással, mi
meg apámmal ketten visszük a növénytermesztést.”

ma.
Ám viszonylag gyorsan kiderült,
hogy nem ez lesz az igazi
hivatásom.” Amikor egy németországi munka után hazajött, már
fuvarosként igyekezett boldogulni.
„A kötelező sorkatonaság letöltése után
egyéni vállalkozóként folytattam a
fuvarozást. Aztán a megalakuló családi
kft-ének kellett valaki a mezőgazdasági
munkákra, így kezdődött a traktoros
életpályám.” Időközben elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Főiskolai Karát Hódmezővásárhelyen.
MI A MUNKAMEGOSZTÁS ÉDESAPJA
ÉS ÖN KÖZÖTT?
Mindenki mindent csinál. Aztán vannak
saját földek is, ezekre ki-ki maga készíti
el a tápanyag-visszapótlási és vetési
terveket. Tulajdonképpen azért vannak a saját földek, mert igazából nem
sok beleszólást engedett édesapám,
pedig ha az ember szakdolgozatot írt a
témáról, akkor megvannak a határozott
elképzelései.
MOST MÁR VAN TEKINTÉLYE AZ
ÉDESAPJÁNÁL?
(A válasz nagy nevetés.)
Ő A NAGY SZAKÉRTŐ?

Kissé kanyargós út vezetett idáig. Először cukrásznak tanult, „csúcsidőben 30
ezer tojást hordtunk ki, sok cukrásznak
is, és gyerekként megtetszett ez a szak-

Nyilván a generációk másként látják a
dolgokat, de tulajdonképpen jól is van ez
így. Ő építette fel ezt a céget.

KI
DÖNT A
GÉPVÁSÁRLÁSOKRÓL?
Közösen édesapámmal.
MIÉRT A GRÉGOIRE BESSON EKÉT
VÁLASZTOTTÁK?
Ez előtt is ilyen ekénk volt, csak nem variós. 12 évig szolgált – ez nagy teljesítmény
egy ekénél –, és amikor már nagyon megkopott, egyszerűbb volt egy újat beszerezni. Tetszett, hogy az előző konstrukció
bonyolult megoldásai leegyszerűsödtek,
könnyen beállítható, az erőgép is simán
viszi. Jól áttekinthető rendszerű, számomra az az egyik legkedvezőbb pontja,
hogy a szállító kereke a gerendelyen belül
fut, így a tábla legszéléig ki lehet szántani vele. Variós voltának köszönhetően
hidraulikusan állítható a fogásszélesség,
így akár menet közben, a fülkéből is lehet
módosítani. Például, ha egy nagy táblában különböző minőségű a talaj. Az is
nagy előnye, hogy amikor változtatok a
fogásszélességen, akkor hozzáállítódik a
többi paraméter is. Egy átlagos napon 1517 hektárt fel lehet szántani vele, de egy
nagy táblában akár húsz hektár fölött is
teljesít. Nagyon elégedettek vagyunk vele,
már három szezont megcsinált.

tás
nélküli új
talajművelési
módszerek pártján
állok. A saját rendelkezésű földemet több mint 10 éve
szántás nélkül művelem.
A TAPASZTALTAK VISSZAIGAZOLJÁK
VALAMELYIK MÓDSZERT?
Ez inkább évjáratfüggő. Ha nagyon
csapadékos az ősz, előfordul, hogy nem
lehet grúberezni, akkor bizony szántani
kell! Egyébként láttam egy kimutatást
arról, hogy mely tényezők milyen szerepet
játszanak a jó termésben. Meglepő volt
számomra, hogy e szerint a talajművelés
csak pár százalékot számít. Ami leginkább meghatározza, az a tápanyag és az
időjárás.
AKKOR KINEK JÓ EZ AZ EKE?
Egy eke mindig jó a gazdaságban! Valahol
a két módszer között lehet az igazság.
MILYEN TERVEIK VANNAK?

KITARTANAK A HAGYOMÁNYOS SZÁNTÁSOS-FORGATÁSOS TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS MELLETT?
Nem mindent szántunk, hanem grúberezünk is. Hogy mikor melyik, az főleg az
időjárástól függ. Ez kompromisszum is
apám és köztem, mert én inkább a forga-

Beadtuk támogatási kérelmünket a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó
precíziós fejlesztések pályázatra. Belekezdtünk egy építkezésbe is egy növénytermesztési központi hely kialakítására,
ahol a vegyszereket, vetőmagot, szerszámokat, karbantartás anyagokat tárolnánk.

Aztán
majd
ehhez szeretnénk egy csarnokot
is hozzáépíteni, hogy a
komolyabb gépeket ne a szabad ég alatt tartsuk. És gondolkozom
valamilyen szakmérnöki továbbképzésen
is: a Szegedi Tudományegyetem induló drónpilóta-képzés és a növényorvosi
között vacillálok.
MIKOR ANNYI IDŐS LESZ, MINT MOST
AZ ÉDESAPJA, MILYENNEK KÉPZELI EL
AZ AKKORI CÉGET?
Akkor a növénytermesztést már teljes egészében a precíziós technológiák
alkalmazásával végezzük. Az így elérhető
költségmegtakarítással mindenképpen
növekszik a hatékonyságunk. Ha még a
termésátlagunkat is megjavítja, az már
dupla haszon lesz.
Szöveg, kép: Popovics Gizella
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A LEGSZERENCSÉSEBB EMBER, AKINEK

A HOBBIJA EGYBEN A MUNKÁJA IS
SZÉP IDŐBEN, JÚLIUS VÉGÉN, NÉHÁNY NAPPAL A GABONA ARATÁSA
UTÁN TALÁLKOZTUNK SIMON PÉTER ŐSTERMELŐVEL, AKI EGYEBEK
KÖZÖTT A NEMRÉG ÜZEMBE HELYEZETT BERTHOUD TRACKER
PERMETEZŐ HASZNÁLATÁNAK TAPASZTALATAIRÓL BESZÉLT.
Tolna megyében, Szekszárdtól északnyugatra található Kölesd és Zomba
község. A körülöttük lévő mezőgazdasági
területek nagyon változatosak, a kötött
talajtól a homokig minden megtalálható
itt. „Nálunk kevés a sík terület, a többségében domboldalakon termelünk, azok
minden szépségével és nehézségével
együtt” – mesélte a helyi adottságokról
a ﬁatal szakember. „A családunkkal két
gazdaságot fogunk össze, a kölesdi részről apósom, János bérleményekkel együtt
számolt közel 80 hektárját és a saját,
zombai 50 hektárunkat.

Kizárólag szántóföldi növények; repce, búza, árpa, kukorica és napraforgó
termesztésével foglalkozunk, amelyek
megoszlása teljesen változó a vetésforgóban, mert nagyon sok a vadkárral
terhelt területünk, ezért muszáj
alkalmazkodnunk a szomszédos
kultúrákhoz. Így nem mindig azt
vetünk, amit szeretnénk, vagy
épp kellene, mert igyekszünk
ezzel is csökkenteni a vadak
dézsmálását.”

Péternek a mezőgazdaság a gyerekkori, beteljesült szerelme: minden azzal
kezdődött, hogy édesapja kombájnos és
gépszerelő volt a helyi termelőszövetkezetben, neki pedig megtetszett a gépek
világa. Ahogy ő fogalmazott: „a kombájn
illata 4 évesen elvarázsolt, a rajongás pedig azóta tart.” Ezért az iskoláit is eszerint
választotta, a szekszárdi Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium elődjében végzett
szakközépiskolai, majd technikusi képzést.
Az udvarra beérve látni, hogy a színben három, szépen karbantartott
CLAAS gép pihen: egy 830 AXION
erőgép, egy LEXION 550 és egy
MEGA 204 kombájn.

KÖLESD, ZOMBA

A permetező
könnyen beilleszkedett
a gazdálkodásba,
...a jót könnyű
megszokni”
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tunk is a mezőgazdaság digitális
átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása
programban. Az adatalapú
gazdálkodás megvalósításában nagy segítségünkre van az új Berthoud
Tracker permetezőnk, amit
Orosvári Gábor területi
képviselő közreműködésével
szereztünk meg.

„A kapcsolatunk
az AXIÁL Kﬅ . munkatársaival régóta tart, mert édesapám
időközben ágazati vezető lett, ő felelt a
gépek üzemeltetéséért az alkatrészek
beszerzésétől kezdve a szervizelésig.
Ezáltal már jóval hamarabb személyesen
megismertem a szekszárdi csapatot, mint
ahogy gazdálkodni kezdtem volna. Mivel
az apósom is nagyon jó viszonyt ápol
velük, így én már egy jól működő, kész
kapcsolatrendszert használhattam.
A szekszárdi területi központ munkatársairól egyetértünk abban a környékbeli és
az ismerős gazdatársakkal, hogy országos szinten is az egyik legjobbak, az öreg
motorosok nagyon proﬁn kézben tartják
a dolgokat. Kiemelkedően jól teljesítenek az alkatrészutánpótlás és a szerviz
terén is. Nálunk is volt már olyanra példa
aratás idején, hogy a CLAAS-kombájnunk
vízpumpája vasárnap délután szétment,
mi rögtön telefonáltunk a szekszárdi
kollégáknak, akik intézkedtek, és már
aznap elmehettünk az alkatrészért Bajára
és folytathattuk is a betakarítást. Ez egy
nagyon fontos dolog, ezt a hozzáállást és
segítőkészséget az ember nem adja fel
ígéretekért, vagy azért, mert más gépeknek esetleg szebb a színe” – fogalmazott
Péter.

AZ EGYRE PONTOSABB ÉS
OKSZERŰBB GAZDÁLKODÁS
RÉSZE A BERTHOUD
„A precíziós mezőgazdaság alapjait nagyjából 10 éve tettük le, akkortól használunk
sorvezetőt a gépeken. 2021-től pedig a
permetezőt már a sorvezető szakaszolja,
illetve indítja és állítja meg. Ezt szeretnénk még tovább fejleszteni az automata
kormányzás alkalmazásával, erre pályáz-

A vásárlás érdekes előzménye,
hogy eredetileg nem ezt a típust
néztük ki magunknak. A történet úgy
kezdődött, hogy több Berthoud permetezőt is ismerünk, amelyik a környéken
dolgozik, azok viszont a kisebb, Sprinter
típusok.
A modell megtetszett nekünk, arra kértünk árajánlatot, ám eközben kijött
egy akciós felszereltségű, nagyon kedvezményes árú
Tracker is az AXIÁL-kínálatban, ezért ezt
választottuk. Bár
a 3200 literes,
18 méter munkaszélességű,
EC TRONIC
vezérléssel, digitális
szintjelzővel,
Berlogic kezelőpanellel, inox
permetlé csövekkel rendelkező gép
alapfelszereltsége is
csábító volt, bővítettük
az igényeket a vásárlásnál.
Egy alsó feltöltő csonkot, az alapból 6
helyett 9 szakaszt, keretvilágítást, a domborzati viszonyok miatt pedig légféket
kértünk, hogy a permetező tökéletesen
megfeleljen a gazdálkodási gyakorlatunknak.
A Tracker 4 állású fúvókatartóval jött hozzánk, így könnyen át tudunk állni az adott
művelethez szükséges fúvókatípusra.
A gép kezelése egyszerű és egyértelmű, a kezelőpanelhez közel egy jól áttekinthető táblázat segít abban, hogy
az összes csapot abba az állásba
tegyük, amire éppen szükségünk van.
A permetező könnyen beilleszkedett a
gazdálkodásba, az elektronikai része nem
volt új és idegen, hamar megtanulható,

mert a jót könnyű megszokni” - mesélte
mosolyogva Simon Péter.
„Számunkra a Berthoud Tracker
permetező egyik legnagyobb előnye,
hogy takarékoskodik a vegyszerrel.
Jó példa erre, hogy amíg korábban egy 14
hektáros táblát 16 hektárnyi permetszerrel tudtuk kezelni amiatt, mert nem téglalap formájú, hanem alaktalan területről
van szó, amelyben van háromszög alakú
rész is, ezzel 14,3 hektárnyi vegyszerre
tudtuk csökkenteni a mennyiséget. Az
automata szakaszolást egy Trimble GFX
750 monitor vezérli, mivel úgy gondolom,
hogy 2 méterenként manuálisan már nem
lehet megfelelően irányítani a szakaszvezérlést. Már a vásárláskor tudtuk, hogy
tovább lépünk a kormányzás, valamint
vetőgép és műtrágyaszóró vezérlés automata irányításához. A traktorunk, amelyik
jelenleg a permetezőt vontatja,
egyelőre nem ISOBUS-képes, így a Trimble
monitort fogjuk
továbbfejleszteni, hogy ne
kelljen külön
kijelzőket
használni a
munkagépekhez.
A precíziós
pályázatban
pedig egy
Monosem vetőgép beszerzését tervezzük
megvalósítani” –
mesélte.
A kérdésre, hogy mit szeret a
legjobban az agrárszakmában, Péter így
válaszolt:
„A szabadságot. A helyzetek döntő
többségében a szabadban és szabadon hozok döntéseket. Gazdálkodóként
az időjárástól függünk, mástól nem
nagyon, így, ha időt szeretnék tölteni a
családommal, azt jó munkaszervezéssel el tudom intézni, amit a feleségem,
Anita, és a kisﬁ am, Zétény is értékel.
A szakma szeretete pedig minden
napomat szebbé teszi. Úgy gondolom, az a legszerencsésebb ember,
akinek a hobbija egyben a munkája
is, nekem pedig ez megadatott.”
Szöveg és fotó:
Csurja Zsolt
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A Framest egymás mellett felsorakoztatott munkagépeivel fogad
minket vajdácskai (Zemplén megye) telephelyükön Bárány Péter
(36) egyéni vállalkozó. Feleségével közös, valamint testvére egyéni
vállalkozásának, és apja, anyja, húga + 8 hónapos kislánya családi
gazdaságának földterületein, összesen 700 hektáron gazdálkodik.
„Két állandó alkalmazottal és egy szezonmunkással én csinálok
mindent, az értékesítést, a vásárlást, még a papírmunkát is.” Fő
növényeik a búza, a napraforgó és a kukorica. „A repcét két éve
hagytam el, mert nemigen kedveztek neki a Bodrog-közi belvizek.”
Édesapja alapította a családi céget 1994-ben. Ekkor fogott a földvásárlásokba, és váltott a fóliasátras kertészkedésből – amelyből
az indulótőke származott – a szántóföldi növénytermesztésre.
„Apám 2007-ig aktívan itt volt velünk, majd fokozatosan átadta a
céget, és 2010-ben elment nyugdíjba.
ZÖKKENŐMENTESEN MENT A GENERÁCIÓVÁLTÁS?
„Igen, és ez nagyon nagy dolog. Sok helyről hallom, hogy az apa
nem egyezik a fiával, mindenbe beleszól. Nálunk ez nincs így,
noha teljesen más a szemléletünk. Apám bölcs ember, látta, hogy
teljes odaadással viszem a gazdaságot, bízott bennem. Van egy
szép nyaralója a Bodrog partján, ott horgászgat, és nem szól bele
semmibe.”
MI VEZETTE ERRE A PÁLYÁRA?
„A gépek! Már a kezdetekkor is új gépeket vásárolt apánk, mi meg
a tesómmal áhítattal csodáltuk ezeket. Egyébként az is sokat
számított, hogy mindig eljártam vele üzletelni is, és beletanultam a
dolgokba. A mezőgazdasági középiskoláról első körben lecsúsztam,
mert nem akartam Sátoraljaújhelyben, a szülővárosomban tanulni.
Inkább Sárospatakra mentem épületgépész-technikumba. Utána
aztán Abaújszántón elvégeztem a mezőgazdasági szakközépiskolát is. Főiskolára már nem mentem, inkább beálltam dolgozni.
Semmi hátrányom nincs belőle, szépen felvirágoztattuk a gazdaságunkat.”
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HOGYAN SZERZI BE A LEGÚJABB SZAKMAI INFORMÁCIÓKAT?
„Régóta nagyon jó kapcsolatban vagyok az AXIÁL
üzletkötőivel, és ahogy jönnek
be az új dolgok, sok meghívás
érkezik tőlük tanácskozásokra, bemutatókra. Mindig arra
törekszem, hogy frissüljön a
gépparkunk, ne kelljen szerelni, csak beülni és menni!”
ÉS A GÉPEKEN TÚLI TUDÁST?
„Édesapámtól, meg a szakközépiskolában is nagyon sokat tanultam, aztán rengeteg mindent saját tapasztalat útján. Meg is
fizettem a tanulópénzt.”
MONDJON EGY KIRÍVÓ ESETET!
„A vajdácskai határban 8-10 éve terjedt el a rozsnok. Ez a gyom
kikeléskor úgy néz ki, mint a gabona. Mire észrevettem, úgy
elnyomta a búzát, hogy az 50 hektáros táblában szinte semmit
sem arattunk.”
A GÉPVÁSÁRLÁSOKBAN KI DÖNT?
„Megbeszéljük az alkalmazottakkal, mire van szükség, és mi
lenne jó a talajviszonyainkra. Gépeink 95 százaléka az AXIÁL-tól
van, az ő üzletkötőikkel is intenzíven konzultálunk, sokat járnak
hozzánk demózni, gépeket is kapunk tesztelésre. Először mindent
kipróbálunk, utána vásárolunk – de eddig még sohasem volt
olyan, hogy kihoztak egy gépet, és én nem vettem meg.”

HOGYAN FEDEZTÉK FEL MAGUKNAK
A FRAMEST MUNKAGÉPEIT?
„Négy évvel ezelőtt egy szántóföldi
bemutatón láttam először a FraDisc
6000-es tárcsás boronát. Ez lett az első
Framest gépünk. Aztán szépen sorban
jött a többi: a FraLaz középmély lazító,
a FraRoll henger és a FraKomb 6000
magágykészítő kompaktor. Nemsokára
meglesz a következő is: a nagy teljesítményű Kreator 8000 magágykészítő. Egy
Fendt 380 MT hevederes traktor lesz a
gépkapcsolata.”
MI FOGTA MEG EZEKBEN A GÉPEKBEN?
„Elsősorban az, hogy magyar gyártmány,
így Magyarországon marad a pénz.
Aztán ránézésre is látszik, hogy milyen
robosztus: erős anyagból készült erős
gépek, precíz, szép munkát végeznek.
Ár–érték arányban meg egészen kiválók:
egy-egy nemzetközi márka hasonló
munkagépei úgy 50%-kal drágábbak,
viszont a minőségben nincs semmi
különbség. Tartósság szempontjából is
állja az összehasonlítást. Hatékony és
üzembiztos, gyorsan lehet haladni vele.
Megjegyzem, az első választáskor az is
garancia volt, hogy az AXIÁL forgalmazza őket.”
MILYEN TERVEI VANNAK?
„Nagyon szeretném még növelni a
területeinket, mert a gépparkunk meg
az erőnk bírna még többet is. Jövőre bővíteni és modernizálni akarjuk a telepet
is. A precíziós pályázat keretében pedig
beadtunk egy 400 milliós csomagot, a
traktorokat meg a munkagépekeinket
cseréljük nagyobb teljesítményűekre,
és a vetőgépeink is mind precíziósak
lesznek.”

Szerencsére október elsejére már
elvetettem a búzát, csak utána jött az
özönvíz. A tavaszi belvizet is sikerült a
főcsatornába elvezetnünk. 6,5 tonna
üzemi átlaggal zártuk az aratást, javító
és malmi minőséggel!”
TÍZ ÉVBŐL HÁNY BELVIZES?
„Három-négy biztosan. Tavaly például
aratás előtt kaptunk 350 mm-es esőt,
szó szerint a vízből vágtuk ki a búzát.
Az AXIÁL jóvoltából sikerült gyorsan
gumihevedert vennünk a kombájnhoz.
Ugyanakkor a gyönyörűen virágzó
napraforgómat 120 hektáron teljesen
elvitte a víz.”
KIKAPCSOLÓDÁS?
„Az erdélyi hegyekbe járok motorozni.
Három évvel ezelőttig még versenyeztem is, de már nincs időm a felkészülésre. December óta az új »hobbim« a
kislányom lett, vele töltök minden lehetséges időt. Megoldom, hogy pedagógus
feleségemmel nyáron is nyaralhassunk,
télen pedig síelni járunk. Szórakozni is
csak kell: gyakran tartunk grillpartikat
és egyéb összejöveteleket a sátoraljaújhelyi birtokunkon.”
„Hobbi a munkám is! Csak így lehet felfogni a mezőgazdaságot. Ha az időjárás
bekavar, hatalmas károkat okoz, és amikor úgy érzem, mindennek vége, akkor
azt mondom: jövőre jobb jön!”
Szöveg, kép: Popovics Gizella

„Tervezés alatt van egy tároló, ezt a
terménytárolók, szárítók és tisztítók
fejlesztésére meghirdetett pályázatból
oldanánk meg. A raktárunk most is tele
van búzával, várjuk a legjobb árat. De
egy hónap múlva kezdődik a napraforgó-aratás, lassan át kell adni a helyet
neki.”
MILYEN VOLT A BÚZATERMÉS?
„Igen-igen jó, pedig az ősz nagyon
csapadékos volt a Bodrog-közben.
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BERETTYÓÚJFALU

A HAJDÚ-BIHAR MEGYE DÉLI RÉSZÉN FEKVŐ BERETTYÓÚJFALUN
LÁTOGATTUK MEG IFJABB KOVÁCS ZSIGMOND GAZDÁLKODÓT,
HOGY MEGHALLGASSUK, MIKÉNT VÁLT BE NÁLA A MONOSEM NG
PLUS TELJESEN ELEKTRONIKUS HAJTÁSÚ PRECÍZIÓS VETŐGÉP.

Zsigmond beleszületett és bele is
szeretett a gazdálkodásba. Elsőre a
főként állattartással, tejelő szarvasmarhával és némi földdel foglalkozó
nagyszülei hatására köteleződött el a
szakma mellett. A családja hagyományait ő is folytatta: Püspökladányban
a mai Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum Karacs Ferenc Gimnázium,
Technikum és Szakképző Iskola elődjében mezőgazdasági gépszerelő
/gépüzemeltető szakot végzett, amit
sikeres mezőgazdasági technikus
vizsgával bővített. Ahogy befejezte az
iskolát, 2002-ben édesapjához csatlakozva el is kezdte a termelést.
A Simba angliai és a HORSCH németországi gépgyárának meglátogatása
során a látottak, a hallottak és az
ottani gazdákkal folytatott beszélgetések hatására tértek át a forgatás
nélküli technológiára.

FORGATÁS NÉLKÜL, FOLYAMATOS
FEJLŐDÉSBEN
“Akkoriban nem volt szokványos letenni az ekét, de az évek előrehaladtával
bebizonyosodott, hogy jó döntés volt.
Sokat olvasok a témáról az interneten,
igyekszem odafigyelni minden fontos
és érdekes információra, valamint az
AXIÁL Híradóban megjelenő újdonságokra is” – mondta ifjabb Kovács
Zsigmond. A tanulás mellett az új
fajták és vizsgálati eredmények is
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érdekelnek, nyitott vagyok mindenre,
szeretek kísérletezni. Az átállás az
elején volt nehéz, az első években
nehezen tudtuk növelni a termésmennyiséget, sőt, megkockáztatom,
még kicsit csökkentek is a számok. Ám
ez nem rövid távú folyamat és az idő
beigazolta a várakozásokat. Évről évre
könnyebb lett a talajművelés, a fuzáriummal, a pocokkal sem volt gond, és
a gyomirtás szempontjából is sokkal
jobb lett a helyzet, mint a szántásos
műveléssel. Aztán pedig megjöttek a
magasabb hozamok is, így kiegyenesedett a technológia.
A Hajdú-Bihar megye déli részén
található közel 300 hektárunkon a
szikes és a nagyon kötött, valamint a
kiváló minőségű csernozjom talajok is
megtalálhatók. Főként búza, árpa, kukorica és napraforgó kultúrák váltják
egymást, a kalászosok esetében a fő
hangsúlyt a vetőmagok előállítására
helyezzük. Ezeken kívül zöldtrágya
vetőmagot is készítünk: az olajretek
és a homoki zab mellett 2021-től a
zöldborsót is kipróbáltuk, ami annyira
bevált, hogy maradni is fog a vetésforgóban. A saját földjeinken egy évtizede már kizárólag forgatás nélküli
műveléssel dolgozunk, csak bérben
szántunk – mondta a gazdálkodó.
Ehhez a munkagépek döntő többségét az AXIÁL Kft-től szereztük be:
egy HORSCH Pronto gabonavetőgép,
egy Terrano kultivátor, több Framest

eszköz és egy
Grégoire Besson
eke teljesít nálunk
szolgálatot. A riport
alanya, az NG Plus
sorozatban a negyedik
Monosem vetőgépünk, és
eddig minddel teljesen elégedettek
voltunk és vagyunk. Az utolsó cseréjét
az indokolta, hogy váltani akartunk
a teljesen elektromos meghajtásra,
így a vetőegység, a műtrágya- és a
mikrogranulátum-szóró is így működik
benne. Az első szezonja után örömmel
tapasztaltuk, hogy rengeteg vetőmagot és műtrágyát meg tudtunk
spórolni, pedig csak a féloldali tartályt
zártuk el a műveletek során – mesélte
Zsigmond.
A technológiát tovább szeretném fejleszteni, a differenciált vetés és műtrágyázás megvalósítását tervezem. Mivel
maga a vetőgép alkalmas rá, a kombájn képes a hozamtérképezésre, így
már csak össze kell rakni a rendszert.
Ehhez még a beadott precíziós pályázatunk sikere szükséges. Ha nyerünk,
egyrészt kombájnt, traktort és egy
újabb Monosem vetőgépet veszünk,
továbbá egy HORSCH permetezőt,
valamint Joker rövidtárcsát tervezünk
beszerezni. Ugyan a mostani permetezőnk is GPS vezérlésű, de a kijuttatás
sebessége az óránként 8 kilométernél
megáll, ezen mindenképpen növelni
szeretnénk egy GPS-es szakaszvezérléssel ellátott HORSCH géppel.

ÍGY MŰKÖDIK A MONOSEM
VETŐGÉP
A vetőgép ISOBUS-os vezérlési rendszerével nagyon jók a tapasztalataink,
tökéletesen működik. Fontos, hogy
ezáltal nincs szükség plusz monitorra,
a traktor kijelzőjéről kifogástalanul
kezelhető. Én abban hiszek, ha egy
monitorról megy a GPS, valamint a
vetőgép és a traktor vezérlése is.
A teljesen elektromos hajtással jelentős mennyiségű vetőmagot spóroltunk
meg; hihetetlen volt, hogy vetéskor
mennyi mag maradt meg. A legelső
Monosem vetőgépünk egy vontatott
NX direktvetőgép volt, utána viszont
mind MONOSHOX lengéscsillapítással
ellátott vetőkocsival érkeztek, ennek
használatával és a vetés minőségével
pedig teljesen meg vagyok elégedve. A vetőgép karbantartása nagyon
egyszerű, csak a tömörítőkerekeknél
és mélységhatárolónál lévő zsírzópontok igényelnek kezelést, ezeken

kívül szinte semmi dolgunk nem volt
vele. Úgy gondolom, hogy a lánchajtás
megszüntetése hibátlan döntés volt a
gyártó részéről.
A vetőgép választásakor az egyik legfontosabb szempont a szakaszolás lehetősége volt, hogy változtatni tudjuk a
kijuttatott mennyiséget, ezért rendeltük
ilyen felszereltséggel az eszközt. Ezzel a tőszámváltás és a kijuttatott műtrágya súlymennyiségének
változtatása egy pillanat alatt megvan,
természetesen ki sem kell szállni a kezelőfülkéből. Ráadásul a mikrogranulátumot is ugyanígy, a megadott határokon
belül lehet módosítani. Eddig csak egy
kisebb gondunk volt vele: a nekünk
megfelelőnél kisebb műtrágyakijuttató
csigák voltak benne, ezért nem tudta a
szükséges mennyiséget kiadni a gép.
Ám ezt hamarosan cserélik a debreceni
területi központ munkatársai. A 40 kilométerre lévő telep szakembereivel
kifejezetten jó a kapcsolatunk, mindig

hamar itt
vannak, ha
szükséges. Ám
szerencsére nem
nagyon kell jönniük, mert
jól működnek a gépek. Én a
magam részéről pedig igyekszem minden szezont megelőzően
idejében felkészülni az igényeimmel a
vetés, a permetezés és az aratás előtt,
hogy nyugodtan hajthassam végre az
előzetes feladatokat.
A munkában azt szeretem a legjobban,
amikor a betakarítás végeztével már
látom, hogy mit sikerült megvalósítani
a megelőző év terveiből. Például egy
hektáronkénti 8 tonnás búza termésátlagnak tudok örülni, ám folyamatosan azon gondolkodom, hogyan lehetne még tovább javítani a technológián,
az eredményeken és a minőségen –
mondta ifjabb Kovács Zsigmond.
Szöveg, kép: Csurja Zsolt
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BELVÁRDGYULA

TEHERHORDÓK
HEGYMENETBEN

BELVÁRDGYULÁN AZ ELSŐ KÉT, ZDK 180-AS OEHLER PÓTKOCSIT MÉG 2005-BEN VÁSÁROLTÁK, MAJD 2014-BEN
NÉGY DARAB HÁROMTENGELYESSEL – DDK 240-ESEKKEL – ISMÉTELTEK, EZT KÖVETŐEN 2018-BAN ÉS 2019-BEN
IS EGY-EGY BÁLASZÁLLÍTÓVAL LETTEK GAZDAGABBAK. A MEGBÍZHATÓ, SZÍVÓS ÉS NAGY MUNKABÍRÁSÚ
SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK OTTHONRA TALÁLTAK A BARANYAI TELEPÜLÉSEN.
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A Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt.
Baranya megye egyik meghatározó részvénytársasága. Mint Wilhelm József, a cég
vezérigazgatója hangsúlyozta, legfontosabb tevékenységük a növénytermesztés
és a mezőgazdasági szolgáltatás. Közel
1200 hektár saját területet művelnek, és
emellett több, mint négyezer hektáron
szolgáltatnak. Főbb növényeik az árpa,
a búza, a kukorica, valamint az olajos
növények közül a repce és a napraforgó.
Ugyanakkor növénytermesztésük fontos
feladata a szarvasmarha-ágazat takarmányszükségletének előállítása.
Dombos, tagolt területeken dolgoznak,
ami nap, mint nap komoly kihívások elé
állítja eszközeiket. A szállítást közúti vonulás színesíti. A terményszárító és magtár
a közelben van, de berkesdi szarvasmarha telepük 18 kilométerre fekszik, ami
földúton – ha az időjárás engedi – ennek
alig kétharmada. A több, mint 30 kilométerre épült nagyharsányi gabona-tárházat
1993-ban az állami gabonaforgalmi vállalatok privatizációja kapcsán vásárolták.
Ezen a telepen 20 ezer tonna tárolókapacitással rendelkeznek. Sok az „áttárolás”, így a 18 és a 24 tonnás pótkocsik
rendszeresen ingáznak Belvárdgyula és
Nagyharsány között. Korábban teherautó
ﬂottát tartottak fenn, de gazdaságossági
okokból Oehler pótkocsikra váltottak.
Útjaik több, mint a felét földúton teszik
meg az Oehler pótkocsik. Ezeket a mezőgazdasági „sztrádákat” – függetlenül, hogy
kinek a feladata lenne, vagy ki jár rajta – a
Zrt. tartja karban. Fontos, hogy járhatók
legyenek, mert üzembiztonságra törekszenek. „Az a munkaeszköz, amely Belvárdgyulán megállja a helyét, mindenhol
bátran ajánlható” – utalt a vezérigazgató
a nehéz terepviszonyokra, s a sok teljesített
üzemórára. Hangoztatják is: az a jó gép,
amelyik megállás nélkül dolgozik.

„Míg egy erőgép maga mögé akaszt két
régi, átalakított pótkocsit, amire felfér
tíz-tíz bála, addig egy Oehler önmaga
elvisz 24-et” – érvelt a szakember a
hatékonyság mellett. A négy-ötezer szalmabálát és a lucerna illetve réti szénát, a
terményt rövid időn belül be kell tudni tárolni. „Nincs akkora pótkocsi, amit mi ne
tudnánk úgy megpakolni, hogy a rugója
ki ne egyenesedne” – vázolta a valóságot,
addig rakják, míg túl nem folyik a mag az
oldalfalon. Ezzel sem lenne gond, ha sík
úton kellene vontatni, de amikor lendülettel mennek vízmosásos, kátyús útra, igazi
nyúzópróbának vannak kitéve a pótkocsik.
Ahhoz, hogy Belvárdgyulára beszállítson
valaki, két feltételnek bizton meg kell
felelni: jó legyen az eszköz és kifogástalan
a vevőszolgálat. Tudjuk, olyan gép nincs,
ami ne állna meg, viszont abban az esetben legyen mögötte megfelelő és gyors
alkatrészellátás, szerviz. „Saját pénzünket
költjük, alaposan átgondoljuk a beruházást” – utalt a jó ár-érték arányra.
Ma 12 Oehler pótkocsit üzemeltetnek.
Masszív, erős, robosztus gépek, bírják a
belvárdgyulai terepet. Legfőbb feladatuk
a termény beszállítása, a bálák mozgatása, ám közülük kettőt már felszereltek
vetőmagtöltő-adapterrel, így kiszolgálja a
vetőgépet. Mióta pedig munkába állították
a bálaszállítókat is – nagy rakfelületüknek
köszönhetően –, ezekkel szállítják ki a
műtrágyaszóráshoz a big-bag zsákokat is.
A tavaszi vetéstől az őszi vetésig folyamatosan úton vannak.
A bálázók, a hat kombájn és a munkaeszközök jó része az AXIÁL-tól származik.
A CLAAS munkatársaival személyes,
baráti kapcsolat alakult ki, akik 2003 óta
kétévente – amikor egy-egy új típussal

jelennek meg a piacon – náluk készítik el a
prospektusfotókat, a bemutatóﬁlmeket.
Számíthatnak saját műhelyhátterükre,
kollégáikra, így csak akkor veszik igénybe
az AXIÁL szakembereinek tudását, ha
valamit nem tudnak megoldani. Gépészként tudnia kell, hol van az a határ, amikor
a bütyköléssel már nagyobb kárt okoz,
mintha kihívná a szervizeseket.
Sokan gondolnák, túl sok gépük van. Ám
ha ezt egy nyugati gazda gépparkjával
hasonlítanák össze, akkor azonos hektárnagyságra vetítve a kintieknél lényegesen
több jut. Miközben ott ötéves korában cserélik a betakarítógépeket, Belvárdgyulán
8-10 évnél tartanak. Üzemóraszámuk nyugati összehasonlításban soknak számít,
míg a magyar viszonyok között kevés.
Még egy beruházásuk van hátra, s ha
ennek keretében elkészül a tárolójuk,
akkor tető alá kerül „minden szál” széna és
szalma. Most négyezer négyzetméternyi
fedett tárolókapacitással rendelkeznek, s
ehhez pályázat útján további 1200 négyzetmétert szeretnének megépíteni.
A szakember véleménye szerint ahol nincs
szarvasmarha, csak szántóföldi növénytermesztés, ott májusban és augusztusban szünetet tarthatnak, akár be is
zárhatnak. Belvárdgyulán egymást érik a
szállítási csúcsok: folyik a betakarítás, miközben már megy a bálázó. Míg a csapat
egyik része a búzát hordja, a másik fele
a bálákat szállítja. És még szerencsésnek
mondhatják magukat, ha neméppen akkor
kell a lucernát, a réti szénát is kaszálni.
Valamit visz a gép, állandó mozgás van
Belvárdgyula határában.
Szöveg, kép: Viniczai Sándor

Tapasztaljuk, egyre kevesebb idő jut a
munkák optimális idejű elvégzéséhez.
Nyáron adott húsz nap, hogy a kalászos
gabonákat, a repcét biztonságba helyezzék. Ehhez kell a gépek számát, teljesítményét beállítani. Ha komolyabb esőt kap
a jó minőségű búza, nagyban romlik a minősége, amit nem szabad megkockáztatni.
Nemcsak a kombájnok teljesítményét kell
harmonizálni, hanem a szállítókapacitást
is. „A szárító nem állhat” – fogalmazta
meg az alapvetést, hogy 24 órán keresztül
dolgozzon, mindig időben be kell tudni vinni a gabonát. Aratáskor naponta akár száz
vagon nyers terményt is mozgatni kell.
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JELLEMZŐK
A Cummins B4.5 és B6.7 típusú motorok nem igényelnek kipufogógáz-visszavezetést (EGR), illetve dízel-részecskeszűrő
(DPF) regenerálást a gépkezelőtől.

••
••

Főbb fejlesztések az új szériában:
terhelésérzékelős hidraulikarendszer,
joystick kormányzás,
Ride Control System (gémlengés csillapítás),
Boom Floating (gémvezérlés).
A család legkisebb tagja a HW140A, üzemi súlya 14.900-17.080 kilogramm közötti.
A HW140A alváza és forgó felső szerkezete
nagyrészt megegyezik a HW160A típuséval,
amelynek üzemi súlya 17.580 kg – 19.880 kilogramm.

A HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BEMUTATTA AZ A-SOROZATÚ GUMIKEREKES
KOTRÓGÉPEK TELJESEN ÚJ, EU STAGE V
DÍZELMOTOROS TERMÉKCSALÁDJÁT.
A JELENLEG ELÉRHETŐ NÉGY,
14-23 TONNA ÜZEMI TÖMEGŰ
GÉP MINDEGYIKE CSEKÉLY
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÚ
CUMMINS DÍZELMOTORJA
KOMBINÁLT UTÓKEZELŐ
RENDSZERŰ, EGR NÉLKÜL, ÍGY NAGYOBB A
TERMELÉKENYSÉG,
KISEBB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSSAL.

A kompakt farsöprésű HW170ACR kizárólag
kétrészes gémmel érhető el, a HW210A pedig
21.280–23.840 kg közötti üzemi tömeggel teszi
teljessé a választékot.

EU STAGE V, CSEKÉLY EMISSZIÓJÚ MOTOROK
A HW140A, HW160A és HW170ACR 4,5 literes Cummins B4.5
dízelmotorja az előző generációs gépek nagyobb, 6,7 literesét
váltja fel. A változó geometriájú turbófeltöltős kompakt motor Flex-Module kétkamrás kipufogórendszere dízeloxidációs
katalizátorból (DOC), dízel-részecskeszűrőből (DPF) és szelektív katalitikus redukcióból (SCR) áll. Nincs szükség kipufogógáz-visszavezetésre (EGR), ami csökkenti a szervizköltséget,
miközben takarékosabb elődénél. A motor teljesítménye megnőtt, a HW140A, HW160A és HW170ACR típusoké 129 kW (173
LE), szemben az előző generációs HW140 117 kW-jával (156 LE).
A gépet Rexroth terhelésérzékelős hidraulikán keresztül hajtja,
amely terheléstől független áramlásszabályozással biztosítja az
állandó működési sebességet, és a kezelőnek a jobb irányíthatóságot. A három gép újratervezett, egymásra helyezett hűtőmodulja
megkönnyíti a tisztán tartást. Mostantól alapfelszerelés a hidraulikus
hajtású, visszafordítható hűtőventilátor, csökkenti a túlmelegedés
kockázatát, és minimalizálja a tisztítás és karbantartás állásidejét.
A nagyobb HW210A megtartja 6,7 literes motorját, mely a Cummins legújabb B6.7 típusa.
A változó geometriájú turbófeltöltős B6.7 utókezelő rendszere katalizátorból, részecskeszűrőből és SCR-ből áll, egyetlen modulban. E motornak sincs szüksége EGR-re, sem
kézi DPF-regenerálásra. A kisebb motorhoz hasonlóan nőtt a teljesítmény, maximuma 145 kW (195 LE). A 21 tonnás gépnek két Kawasaki hidraulikaszivattyúja van.
Az elektronikus szivattyúáramlás-szabályozással (EPFC), amely a Hyundai
HX210A és HX220AL lánctalpasokon már bizonyított, rendkívül produktív a
gép. Előnye a minimális áramlási sebesség csökkentése, ami, üzemmódtól
függően, akár 8-11 százalékkal javítja a fogyasztást. Az automatikus üresjárat alapfunkcióként csökkenti tovább a fogyasztást, a motorzajt és a kipufogógáz-kibocsátást.

38

MEGÚJULT

A HYUNDAI GUMIKEREKESKOTRÓGÉP SZÉRIÁJA!

https://bit.ly/3l3LqIZ
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KEZELŐI KÉNYELEM
A vezetőfülkébe be- és kijutást az ISO 2867 biztonsági előírásnak megfelelő lépcsőkkel javították.
További lépcsők könnyítik meg szervizmunkákhoz a
hozzáférést a gép felső szerkezetéhez. A mostantól
párhuzamos ablaktörlők az első szélvédő mindkét
részén nagyobb mértékben lefedik az alsó és a felső
ablakokat.
Az A-sorozat modelljei a Hyundai Advanced Around
View Monitoring (AAVM) rendszere videokamerákkal
nyújtanak 360 fokos képet a fülke monitorán a gép
környezetéről. Ötméteres körzetben mozgó munkásokat, illetve tárgyakat intelligensen felismerve
(IMOD) ﬁgyelmezteti a gépkezelőt. Opcionálisan
rendelhető egy második monitorral ellátott radar
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is, amely nappal vagy éjszaka tízméteres távolságig ismer fel hátul álló vagy mozgó tárgyakat. Az
új kormányoszlop alsó és felső része billenthető,
teleszkópos. Kisebb üzemi sebességnél használható
az opcionális joystick-kormányzás is, az irányváltás
pedig a joystickekre került, maximális irányítást biztosítva a kezelőnek. Valamennyi modell nyolccolos
érintőképernyőjén látható a gép összes funkciója és
vezérlési beállítása. Az új Jog Dial modul áthelyezett
forgókapcsolója és funkciókapcsolói megkönnyítik a
menük elérését az érintőképernyőn. Az A-sorozatú
modellekhez opcionálisan rendelhető Ride Control lehetővé teszi a gép egyenletes haladását hepehupás
talajon. Akkumulátor nyeli el a talaj hatásait, enyhén
lebegteti a gémet, javítva a kezelő kényelmét. E
funkció földmunkákhoz használható.

ROBOSZTUS, MÉGIS KOMPAKT FELÉPÍTÉS
A HW140A és HW160A kotrógépek felépítménye 100 milliméterrel előrébb került, növelve a
gép stabilitását. Ezenkívül 150-nel előbbre helyezték a felső szerkezet jobb oldalát, hogy
nagyobb lehessen az üzemanyagtartály, illetve 230-cal a bal oldali részt, hogy javuljon a
kilátás a fülkéből, és tágasabb legyen a motortér. A HW140A és HW160A hátsó kinyúlása
200 milliméterrel csökkent, ezáltal javult a manőverező képesség szűk helyeken, miközben
növekedett az emelőkapacitás.
A HW170ACR hátsó kinyúlását 410 milliméterrel csökkentették, az öntött ellensúly közel
800 kilogrammal nehezebb a korábbi hegesztettnél. A felső szerkezet szélessége 25-tel
nőtt. Ez a kompakt rádiuszú modell az új HW A-sorozat zászlóshajója, amelyet kifejezetten
a gyorsan növekvő szolgáltatási piac ügyfeleinek igényeihez terveztek, ahol elengedhetetlenek a 17-18 tonnás, jól manőverezhető gépek.
A gépek hátsó tolólapja opcionálisan felszerelhető vonószemmel. A HW modellek sokoldalúságát elektromos pótkocsi-dugaszolóaljzat és pótkocsiürítő hidraulikus csatlakozók növelik.

SZERVIZ
A-sorozatú modellek áttervezett motorburkolata
nagyszerű kilátást biztosít hátrafelé. Könnyebben
nyitható és zárható, hozzáférhetővé teszi az összes
napi karbantartási, ellenőrzési pontot. Az elektromos üzemanyag-töltőszivattyú automatikus leállító
funkciója mostantól megakadályozza a gázolaj
túltöltését.
A HW140A, HW160A és HW170ACR nagy sűrűségű
polietilén sárvédőkkel készül, a korábbi fém helyett. A HW210A megtartja az előző generáció fém
védőburkolatát. Az EU Stage V fokozatra áttérés
részeként a kotrógépek megkapták az Engine Connected Diagnostics funkciót is. A szerviztechnikusok

távolról, okostelefonos alkalmazással hozzáférhetnek a motor hibakódjaihoz, így a javításhoz vagy
szervizhez szükséges információkkal érkezhetnek
a helyszínre. A gyors hibadiagnosztikát a Cummins
Quickserve támogatja. A gépvezérlő rendszer lehetőséget biztosít az ügyfeleknek a képernyőn megjelenő
menük szerkesztésére, megakadályozva a gép egyes
funkcióinak illetéktelen használatát.
További modellként 2022-ben kerül a kínálatba egy
újabb csökkentett farsöprésű modell – HW150ACR

Fordította: Kövecs Bálint
Forrás, kép: Hyundai
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SZEGED

A KORÁBBI FELSZABADULÁS
SZÖVETKEZET ALAPJAIN
1992-BEN ÖT KFT. ALAKULT,
EGYIKÜK A SZEGEDI KÖZPONTÚ KAROTIN. SOKAN
KÉRDEZIK, SÁRGARÉPÁS
CÉGRŐL VAN SZÓ? A VÁLASZ
KÉZENFEKVŐ: A LUCERNÁBAN IS VAN BÉTA-KAROTIN.

42

Kezdettől a lucerna a vállalkozás
jellemző növénye, s maradt a mai
napig. Különösen idéntől. Korábban
maximum ezer hektáron termesztettek lucernát, amelyből két telephelyükön lucernapelletet állítanak elő.
Még a hetvenes években Mosonmagyaróváron gyártott, forgódobos
MGF-OB szárítóikat üzemeltetik, de
már korszerűtlenek. Ezért 2019-ben a
spanyol APISA céggel új technológia
beszállítására és összeszerelésére szerződtek, majd idén elkészült
Közép-Európa és Magyarország
egyetlen, a kor igényeinek megfelelő
lucernafeldolgozó üzeme.
A Karotin Kﬅ . hazánk legjelentősebb
lucernapellet-előállítójává vált, éves
termelése – kedvező időjárás esetén
– meghaladja a tízezer tonnát, a
magyarországi gyártás több, mint
harmadát.

„Termékeinkre egyre nagyobb a
kereslet belföldön és az exportpiacokon” – indokolta a döntést Sáringer
Sándor Tamás, hosszú távon látnak
perspektívát a lucernában. Mezőgazdasági gépészként a beruházást
megelőző években tanulmányozták
a különböző gyártási folyamatokat, Spanyolországba, Romániába
utaztak, megnézték miként működik
a fejlett technológia. A cég ügyvezetője hozzátette, 2017-ben pályázati
lehetőség nyílt, s ezt elnyerve építettek korszerű lucernaüzemet, melyet
2021 májusában adtak át telepükön,
Szeged határában. A beruházás 1,6
milliárdos költségéből 507,24 millió
forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatás, 520,95 millió pedig
kedvezményes kamatozású kölcsön
volt. Az új üzemben nemcsak pelletet
lehet gyártani, hanem dehidratált

lucernabálákat is. Óriási az érdeklődés, termelésük 70 százaléka
exportra megy, elsősorban Kínába
és Közel-Keletre.
A beruházáshoz felmerült az igény
nagyteljesítményű homlokrakodóra
is, így került a céghez a derékcsuklós
Hyundai HL955 XT és egy teleszkópos Manitou. A Hyundai feladata
elsősorban az alapanyag mozgatása. A típusválasztáskor ﬁgyelembe
kellett venni, hogy nagy igénybevételnek van kitéve, monoton, egész
napos a munka. Nagy teljesítményű
a szárítóüzem, szinte állandóan
mozgatni kell az árut. Éppen ezért
elvárás volt, hogy megbízható, nagy
teljesítményű és strapabíró legyen
a rakodó. Ezért választották a
Hyundait. Ugyanakkor mellette szólt
az ár-érték arány , miközben fontos
szempont volt a megfelelő szervizháttér. Az AXIÁL mellett pedig azért
döntöttek, mert eddigi tapasztalataik szerint, ha úgy hozta a szükség, mindig időben megérkezett az
alkatrész, vagy a szervizes szakember. Nem utolsósorban, a régi, jó
kapcsolat alatt kiépült közöttük a
bizalom. A Manitou nem ismeretlen
előttük, korábban már vásároltak
belőle, de a bajai központú céghez
köti őket a Fendt traktor, különböző
munkaeszközök is, bár az új törzscsuklós rakodó elsőként igazolt át az
építőiparból a mezőgazdaságba.

A teljesítmény, a gazdaságos
fogyasztás, valamint a műszaki
megoldások is a Hyundai HL955 XT
mellett szóltak, mert biztonságosabb, hatékonyabb, kényelmesebb
és nem utolsósorban sokoldalúbb
munkát tesznek lehetővé. Eddigi
tapasztalatuk szerint rakodógépük
ugyanolyan fejlett technológiát képvisel, mint amilyen kényelmes.
Bár tudjuk, a rakodógépek a vállalkozások szürke eminenciásai, a
Hyundai HL955 XT a legkorszerűbb
eszköz, a felhasználói szempontból
fontos összes extrával felszerelve
rendelték, mint 4D kamerarendszerrel. Örömmel vették a könnyen
hozzáférhető szervizpontokat, a
központi zsírzó berendezést – ha
véletlenül elfelejtené a gépkezelő, elvégzi helyette –, ezek fontos
elemei az üzembiztonságnak, az
állagmegóvásnak.
A Hyundai szinte egymagában viszi
vállán az új lucernafeldolgozót, bár
több teleszkópos rakodó is áll a
háttérben.
A Karotin Kﬅ . nagy súlyt helyez gépeik megóvására. Szeretnék hosszú
távon használni, így elengedhetetlen
a rendszeres szerviz, a meghibásodott alkatrészek cseréje.

A vállalkozás évek óta halad a precíziós
gazdálkodás irányába, még ha nem
is teljes mértékben állt át. A talaj- és
hozamtérképezés, a diﬀerenciált tőszámú vetés vagy tápanyag-kijuttatás
még gyerekcipőben jár, viszont évek
óta szinte minden gépüket felszerelték
RTK rendszerrel, vagy egyikből teszik a
másikba. Mára a talajmunkától kezdve
mindent ezzel támogatnak. Indulnak
a mezőgazdaság digitális átállásához
kapcsolódó precíziós fejlesztésekre kiírt
pályázaton, s szeretnék tovább fejleszteni a megkezdett elképzelést, az eddig
hiányzó hozamtérképpel, a növényvédő szer és a tápanyag diﬀerenciált
kijuttatásával, illetve vetéssel, azaz
megjelenhetne a precíziós technológia.
Számukra azért is fontos, mert nagyon
heterogén területeik megkívánják a
helyhez adaptált gazdálkodást.
Amikor a túlgépesítésről kérdezem,
Sáringer Sándor rávágja: „Soha nem
baj, ha van benne egy kis plusz tartalék, nem kell mindig maximálisan
leterhelni, csúcsra járatni az eszközöket.” Talán a Hyundai HL955 XT-nél
eggyel kisebb teljesítményű rakodógép
is megbirkózott volna a feladatokkal,
de így hosszabb távon tervezhetnek
vele.
Szöveg, kép: Viniczai Sándor

„A lucernafeldolgozás idénymunka, májustól októberig tart.
A Hyundai a termény mozgatásából is kiveszi a részét, amit
korábban teleszkópos rakodókkal
oldottunk meg” – utalt a szakember a megnövekedett termelésre, s
hogy a Hyundaiban egy sokoldalúan
felhasználható eszközhöz jutottak.
A HL szériát alaptípusainál hosszabb
gémmel látták el, így mezőgazdasági vállalkozóknak is bátran ajánlja
az ügyvezető. A magas ürítésű
kanállal könnyűszerrel feltölthetők
a legnagyobb pótkocsik is. Emelőmagassága négy méter, de ez a
speciális kanál még fél méterrel kitolja. Úgy érezték, szükség lehet egy
másik, 2,8 köbméteres földkanálra
is, amelyet elsősorban a telepen
belüli kisebb építési feladatokra
használnak.
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MEGBÍZTUNK
A ZSÁKBAMACSKÁBAN

S

zokatlan beszerzés története következik: egy vállalkozó
úgy vágott bele húszon-milliós gép vásárlásába, hogy ki
sem próbálta. Arra alapozott, hogy csak jót kaphat a Schäﬀer
márkától, és az AXIÁL-tól, és nem is csalódott.

A Szilos Farm Kﬅ . Somogyszob melletti
telephelyének új mázsaházának még be
sem rendezett irodája jelzi, hogy a tulajdonos Antalﬁ Szilárd nem saját kényelmét
tartja elsősorban szem előtt, hanem a
gazdaság tökéletes működését. Hétszáz
hektárnyi bérelt földön termesztenek
hagyományos szántóföldi növényeket,
búzát, repcét, napraforgót, kukoricát.
Kiszállítás, értékesítés előtt a termény
átmegy korszerű szárítójukon, amellyel
bérmunkát is vállalnak. Évi hat-hétezer
tonnányi szemes terményt pakolnak át a
közelítő járművekből a szárítóba, onnan
a fedett tároló csarnokba, és végül kamionra. Másik ágazatuk a blonde d’Aquitaine húsmarhatartás – oklevél jelzi, hogy
ebben is magas szintet értek el.
Rakodási feladat tehát kétféle van náluk:
a terményé és az istállóban, amelyet
tisztán tartanak ugyan, de a rakodógép
kereke azért csak-csak trágyás lesz,
utána nem mehet be a malmi minőségű
termények csarnokába. A munka zömét
egy nagy homlokrakodó látja el, e mellé
kerestek kisebb, szűk helyeken is ügyesen
mozgó gépet, a szarvasmarhák ellátására.
Antalﬁ Szilárd korunk tipikus gazdálkodója, otthonosan mozog az interneten, széles körű tudás birtokába jutott a géppiacról. Nemcsak a hazánkban kurrensnek
számító gyártmányokat ismerte meg,
hanem felﬁgyelt az 1956-ban alapított, és
mezőgazdasági, építőipari rakodó-, illetve
emelőgépeivel azóta nagyon jó hírnevet
szerzett német Schäﬀer márkára is.
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Szlogenjük: maximális erő a legkisebb
helyen. Valamelyik típusuk lett volna a favorit,
de másfelé fordult a Szilos
tulajdonosának ﬁgyelme,
mert a német cégnek nem
volt szervizháttere hazánkban.
Ez egy csapásra megváltozott,
mikor híre ment, hogy az AXIÁL
felvette kínálatába a Schäﬀer
kompakt, nagyobb és teleszkópos
rakodógépeit. Így már egészen más
a helyzet! Antalﬁ Szilárd szakmai
pályafutása kezdetétől, húsz esztendeje tart kapcsolatot a bajaiakkal, volt
Fendt traktora, és HORSCH nehéztárcsát,
kultivátort, szemenkénti vetőgépet használ. Teljes mértékben elégedett az AXIÁL
szolgáltatásával.
A gépbeszerzés indításakor azért nem
szűkült be a látóköre, hideg fejjel gondolkodó üzletemberként tavaly ősszel, az
„Állattartó telep korszerűsítése” pályázatra csatlakozva, megversenyeztetett
három céget. Az ajánlatok beérkezésekor
kiderült, hogy nemcsak a helyi követelményekhez legjobban passzoló gépet
tudja felajánlani Baja, hanem árban
is legkedvezőbb volt, méghozzá nem
csekély különbséggel – az egyik vetélytárs negyedével több pénzt kért volna a
portékájáért. Kínai gyártmány lett volna
fele ennyiért is, de „ki tudja, hogy az miből
van, nem merném megvenni”. Ez eldöntötte a versenyt.

A választás a Schäﬀer 5680 T teleszkópos, törzscsuklós típusra esett, amely,
kompakt méreteit meghazudtolóan
2400 kilogramm emelőkapacitású,
emelőmagassága 4740 milliméter, de
fordulókörének belső sugara mindössze
1,74 méter.
A történetben szokatlan, hogy Antalﬁ
Szilárd csak kiállításokon látott eddig
ilyen gépet, ahol beleülhetett, de nem

kormány-műszerfal egységgel is úgy
fűztem be magam. Kosárlabdázó
alkatúak és pocakban erős férﬁak nem
ebben a gépben találják meg ideális munkakörülményeiket. Majd egy
karcsúbb alkalmazott dolgozik rajta.
Neki bizonyára tetszeni fog a kezelés
kifogástalan ergonómiája, a hatásos
klímaberendezés, a barátságos, halk
motormormogás mellett jól hallgatható
rádió, és a lengő hátsó futómű, amely
kiegyenlíti a talaj egyenetlenségeit,
illetve minden körülmények között
jó erőátadást biztosít. Nekem is első
pillantásra világossá vált, hogy
ha korlátozott helyviszonyok között
kellene manővereznem, ezt a gépet
választanám az eddig megismertek
közül.

SOMOGYSZOB

próbálhatta ki. Kapott egy jó minőségi
benyomást – és ennyi! Még csak az
AXIÁL bajai telephelyére sem ment el
közelebbi ismerkedésre. Zsákbamacskát vettetek, kérdem? Igen, de
feltétel nélkül megbíztam a Schäﬀerben és az AXIÁL-ban, egyik sem árul
gagyit, tudtam, hogy nem csalódhatok!
A riportom előtti héten gurult le a
trélerről a gép Somogyszobon, még néhány további munkaeszköz beszerzése
folyamatban van. Természetesen azonnal beleült új szerzeményébe, hiszen
akit többféle rakodógéppel dolgozott
már, bármilyennel elboldogul.

Üzemeltetési tapasztalatok tehát
nincsenek még, de első benyomások
vannak. Melyek ezek?
Jó minőségű, méretéhez képest erős,
komoly felszerelésű a gép, bár nem
légrugós, csak mechanikus rugózású
az ülése. Könnyedén emeli a másfél
köbméteres terménykanalat, fürgén
mozog. Van viszont egy sajátsága:
nemcsak külső méreteiben kompakt,
hanem ugyanilyen a fülkéje is. Az
átlagosnál kicsit magasabb Antalﬁ
Szilárd koppanásig hátratolt üléssel
éppen jól elfér benne, a 182 centimmel be tudtam ülni, de még felhajtott

Mivel még csak most kezdődött a kétéves vagy kétezer üzemórányi garanciális időszak, átalánydíjas karbantartási
szerződést nem kötöttek a Schäﬀerre.
Ha felmerülne valami apróság, majd
megoldja az AXIÁL, de vélhetően nem
sok dolga lesz.
E történet tanulsága majd egy év
múlva derül ki. Semmi kétségem,
hogy jó döntésnek bizonyul majd a
„zsákbamacska” vásárlás, de érdekes
lenne megtudni a konkrét üzemeltetési tapasztalatokat, üzemgazdasági
jellemzőket, hogy olvasóink minél
pontosabb és sokrétűbb adatok alapján
ismerkedhessenek meg a Schäﬀer márka első magyarországi fecskéjével, és
annak alapján következtethessenek a
többiektől várható jellemzőkre, ár-érték
arányra.
Szöveg, kép:
Karlovitz Kristóf
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MI IS AZ A

CPH
Constant Pressure Hydraulic magyarul állandó nyomású hidrauliÉrdekesség: éveken át versengka. Már 2008-ban kifejlesztette a
tek a vezető márkák a tarló
CLAAS, a 494-es JAGUAR-okhoz,
kombájnokba 2011 óta építi be.
magasságában, vagy inkább
Szükségessé vált, hiszen akkorra
alacsonyságában, és a betakaegyre szélesebbek, nehezebbek
rítás gyorsaságában. Büszkék
lettek a vágóasztalok, valamint
a gépen is egyre több hidraulivagyunk, hogy az esetek többsékus funkciót tud ellátni. Ha jól
gében a CLAAS LEXION-ok bizoemlékszem, abban az évben jött
nyultak legjobbnak.
ki a gyár a 10,5 méteres vágóasztallal, ami óriási lépés volt,
hiszen mikor 1995-ben megszületett a LEXION, 7,5 méteres volt a
Visszatérve a CPH-ra, a 2011-es
legnagyobb. Utána folyamatosan növelték, sokáig a
rendszer a mai előfutára volt, azóta
kilencméteres volt a csúcstartó.
nagyobb lett az olajszükséglet, egyre
Most 13,8-nál tartunk. Persze ez az európai piacra
több opciós egységet állít a CEMOS
gyártottakra igaz. Amerikában, ahol csekélyebb az
automatika, s ne feledjük, hogy
átlagtermés, ennél szélesebbek is előfordulnak, de
megnőtt a motorteljesítmény, illetve
azok már támasztókerekes, szalagos behordóval
a károsanyag-kibocsátás visszaszorendelkező vágóasztalok.
rításával a hűtési igény. 2013-ban a
nagyobb C6X-es gépeken megjelent a
A CPH folyamatosan tart fenn 200 báros rendszerméretei miatt nagyobb olajszükségletű
nyomást (a korábbi gépeké 180 bar), és amint szükDynamic Cooling fekvő hűtő. Ezen okok
ség van hidraulikus energiára egy funkció működtemiatt is van nagy szükség a CPH-ra.
téséhez, azonnal ott van a szelepek kapcsolásakor.
Normál hidraulikával szemben nem kell várakozni,
míg felépül a nyomás. Ezt legegyszerűbben a kerti
locsoló analógiájával lehet bemutatni: A megnyitott
MIT KELL A GÉPKEZELŐNEK TUDNIA
csapnál felépül a rendszernyomás, a locsolópisztoly
OLAJCSERÉNÉL ÉS KARBANTARTÁSNÁL
működtetésekor a folyadékot azonnal eé tudom
A CPH-RÓL?
juttatni a kívánt helyre. Nem kell várni, hogy átérjen a tömlő teljes hosszán. Ez a rendszer terméA karbantartásához azt kell tudni, hogy
szetesen „több pisztolyt” is el tud látni egyszerre.
például egy LEXION olajcsere-periódusa ezer
A lényeg, hogy az olaj szinte azonnal ott van az
óra, ez alatt kopadékok keletkeznek, romlaegységeknél, ezzel felgyorsul azok reagálása.
nak az adalékanyagok tulajdonságai (például
kavitációgátló adalék). A gépen van karbantarMiért tartom szükségesnek, hogy most beszéljünk
tásszámláló, illetve szervizeseink tudják, hogy
róla? Mert a C8-as szérián komoly fejlesztéseket
mely pontokat kell átnézni. Ezt garanciaidőn
vezettek be. A CLAAS mindig is nagyon figyelt a
belül szakszervizeseink oldják meg, de célszerű
tarló minőségére, magasságára, ami nem elsősorutána is rájuk bízni. Miért?
ban esztétikai szempont, hanem nagyon fontos
a további munkák szempontjából. Harminc éve
Vegyünk egy egyszerű példát. A kezelő jóhiszeelképzelhetetlen volt a szántás nélküli talajműveműen, de nem megfelelő olajat tölt a rendszerbe,
lés, de ma már nagyon kevesen szántják a tarlót,
ezzel súlyos meghibásodásokat, akár milliós nagyáltalában erre kifejlesztett szántóföldi kultivátságrendű károkat is okozhat. Másik nagy veszély a
orral művelik meg, és ehhez fontos a megfelelő
rendszer hibás feltöltéséből adódhat.
magassága.
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Ehhez speciális feltöltő szivattyúra, megfelelő szakértelemre van szükség, ezért semmiképen sem javasoljuk, hogy
a kezelő maga próbálja meg. A hidraulika axiáldugattyús
szivattyúja nagyon érzékeny a tömítetlenségre, levegősödésre. Szerelőnk először leengedi az olajat a hidraulikából, majd
a gép oldalán, a feltöltő csonkon, speciális szivattyúval tölti
fel alulról a rendszert, hogy minimalizálja az olajban rekedő
levegőbuborékok mennyiségét. Ezt követően egy „nullára
állító” kábellel, nulla szállítással működteti a szivattyút, hogy
„kipréselje” a maradék levegőt is az olajból. Levegős olajjal
működtetve ez a szivattyú néhány üzemóra alatt teljesen
tönkremehet, komoly következmény károkat okozva, javítása
napokba-hetekbe telhet. Aratási szezonban ilyen mértékű
kiesés nem megengedhető.
Ha nincs időben lecserélve az olaj, először a szűrőeltömődés-szenzor jelez hibát a gépkezelőnek, ám ekkor egy megkerülő szelepen keresztül az olaj szűretlenül fog keringeni a
rendszerben, nagyban növelve a meghibásodás esélyét.
A CPH rendszer gyakorlati hasznát, a gyors, szinte azonnali
reakciót, például talajkövető automatikát használva, vagy
előre beállított vágási magasságot aktiválva látni legszembetűnőbben. Ha megfelelően beállították az agresszivitást,
a vágási pozíció aktiválásakor azonnal az előre beállított
magasságra süllyeszti a gép az asztalt, így táblavégi forduló
után nem lesz szakállas a tarló. AutoContourt használva,
dombos, vízmosásos terepen látszik, hogy sokkal gyorsabban
reagál a domborzat változásaira, nagyban megkönnyítve a
gépkezelő feladatát.

Önök mondták

– díjazott szerelőink

A tavalyi évben vezettünk be egy lehetőséget
Partnereink részére mellyel, véleményezhették
szervizszerelőinket. Minden egyes, elektronikusan
megküldött munkalap kapcsán egy linkre kattintva 5 fajta szempont szerint (maximálisan 5x5=25
pontot adva) értékelhették az általuk elvégzett
munkát.
2021. első félévében az elért eredményeket figyelembe véve az alábbi kollégákat jutalmaztuk:
Fenyvesi Rudolf

Baja

5.0 átlag

Toldi Norbert

Üllő

4.92 átlag

Herédi Károly

Üllő

4.87 átlag

Szekszárd

4.87 átlag

Horváth Gábor III

A kollégák jutalma 35-35 ezer Ft értékű
EMAG vásárlási utalvány.
Mellettük mindenki mást is megillet az elismerés,
összességében 4.65-ös átlagot értünk el, erre mindannyian büszkék vagyunk!
Szöveg:
Karagity István és Vadász Ildikó
Kép: Kürti Ivett

Köszönjük Partnereinknek, hogy ilyen módon is
segítik munkánkat!
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A LEGTÖBB PIACI SZEREPLŐT MEGLEPTE AZ MNB, MIKOR JÚNIUSBAN
BEJELENTETTE, HOGY NEM HOSZSZABBÍTJA MEG AZ NHP FORRÁSOK
ELÉRHETŐSÉGÉT A VÁLLALKOZÁSOK
SZÁMÁRA. AZ ELSŐ SOKK UTÁN
MINDENKI VETT EGY NAGY LEVEGŐT,
ÉS HAMAR KIDERÜLT, HOGY AZ ÉLET
NEM ÁLL MEG.

Számtalan ﬁnanszírozási lehetőség
közül választhatnak ügyfeleink most
is. Az Axiál Financial Services Kﬅ .
pénzügyi tanácsadói segítenek eligazodni az útvesztőben. Cikkünkben
pedig ehhez igyekszünk megteremteni
az alapokat, hogy mikor melyik konstrukció felé érdemes venni az irányt.
Amit már az elején le kell szögeznünk,
hogy nem létezik egyértelműen jó
vagy rossz konstrukció. Sőt még olcsó
vagy drága sem létezik. Mert lehet,
hogy amelyik látszólag olcsó, a végén
annak megﬁzetjük az árát egyéb
költségekben. Vagy ha másban nem,
mondjuk az ügyintézési határidőben.
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Régóta tudjuk ugyanis, hogy az idő pénz.
Éppen ezért, minden esetet egyedileg
kell megvizsgálni ahhoz, hogy a lehető
legjobb döntést tudják meghozni a
ﬁnanszírozással kapcsolatban.
A médiában hallhatóak, olvashatóak a
gazdaság újraindításához kapcsolódó
támogatott ﬁnanszírozási lehetőségek.
Az NHP után jönnek az új mozaikszavak, mint EXIM és KAVOSZ. Mindegyik
kedvező, az AFS-en keresztül is elérhető
forrás, de vannak feltételei, sőt buktatói.
Az EXIM bank konstrukciói a pandémia
által előidézett negatív hatásokra próbálnak segítséget nyújtani. Ez jelenleg
a KKV-k számára kiírt fordulatprogram.
Nagyon kedvező, ﬁ x 1,5%-os kamatozású forint alapú beruházási hitel
vagy lízing is igényelhető. Ezenkívül
választhatnak EUR alapú devizaﬁnanszírozást is ﬁ x 0,5%-os kamatköltségen.
A jogosultság feltételei között szerepel,
hogy az előző évhez képest 6 hónapos
összehasonlításban jelentkeznie kell
valamely meghatározott gazdasági mutató romlásának. Ilyen lehet (a teljesség
igénye nélkül) például a nettó árbevétel,
a rendelésállomány vagy az üzemi eredmény. Az önerő meghatározott mértékű:
Áfa +15%. Viszont ezt őstermelők
és ÖCSG-k sajnos nem igényelhetik.
Valamint azt is fontos tudni, hogy ez a
forrás jelenlegi tudásunk szerint csak
az idei évben elérhető, a szerződést
2021.12.31-ig meg kell kötni.
A KAVOSZ által nyújtott Széchenyi Hitelkártya Programot már sokan ismerik.
Ezzel párhuzamosan indult útjára júliustól az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel
GO! program. Szintén kedvező, 0,5%-os
kamatozású forint alapú forrást kínál.
A kamaton felül ﬁzetendő még szerződéskötési díj (1,5%), különböző feltételek

mentén változó nagyságú, de maximum
1%-os kezességi díj, és minimális folyósítási jutalék. Ahogy a neve is mutatja, ez egy hitelkonstrukció. Bankokon
keresztül elérhető, ami a biztosítékok
összetettsége miatt lényeges szempont lehet. Főleg ha nem építéssel járó
beruházást valósítunk meg. Szeptember
elsejétől elindult azonban a Széchenyi
Lízing GO! lízingkonstrukció. Így tehát
elérhető már eszközalapú forrásként
lízingcégeken keresztül is. A kamat itt is
0,5%/ év. Ezen kívül ﬁzetendő egyszeri
költségként 1,5% (de max. 1,5 millió Ft)
szerződéskötési díj a ﬁnanszírozott öszszegre vetítve. A nagy kérdés a KAVOSZ
konstrukciók esetében az lesz, hogy a
kedvező költségek mellett mennyire tud
felgyorsulni az ügyintézési folyamat.
Elvben az EXIM és a KAVOSZ által
nyújtott lehetőségek is kombinálhatók
a Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtott pályázatokkal. Viszont nagyon ﬁgyelni kell arra, hogy a fentiek
mindegyike kamat és költségtámogatott konstrukció. Ami azt jelenti, hogy
támogatástartalma van. Egy projekt
maximum 50%-os támogatástartalommal rendelkezhet. Ha például már VP-s
forrásból elértük az 50% támogatási intenzitást, akkor ugyan igénybe vehetjük
ezeket a forrásokat, de annak támogatástartalmát le kell vonni a pályázaton
elnyert összegből.
A lízingcégek által nyújtott piaci hitel
és lízing konstrukciók kamat költségei
magasabbak a fentebb részletezett
lehetőségeknél.
Viszont
olimpiai bajnok úszónk, Milák Kristóf
sebességéhez hasonlítható gyorsasággal intézhetők,
egyszerű ügyintézési folyamattal járnak,

•
•

•
•

nem igényelnek egyéb fedezetbevonást,
és szabadon kombinálhatók a vidékfejlesztési pályázatokkal.

Továbbra is azt gondoljuk, hogy a
pályázati eredmények kihirdetését
követően sorban állás lesz a ﬁ nanszírozóknál. Ha a pályázatokat beadták
is, azt tanácsoljuk, ne elégedjenek meg
ennyivel, ne dőljenek hátra. Nem jár
kötelezettséggel, ha kitöltik az online
adatlapot. Viszont rengeteg időt spórolhatnak vele, ha nem a dömping idején
teszik ezt, hanem a tömeget megelőzve, még a döntések kihirdetése előtt.
Használják ki, hogy a nyaralás után,
talán könyvelőik is kicsit könnyebb
időszakot élnek, mint az év vége közeledtével, netalántán a jövő év elején a
bevallási időszak közepén.
Az AFS Kﬅ . bankfüggetlen, gyors,
hatékony megoldásokat keres, talál és
szállít Önnek. Forduljon országos lefedettséggel működő pénzügyi tanácsadói hálózatunkhoz! Az Ön igényeihez
igazodva, a körülményeket ﬁ gyelembe
véve átbeszéljük a lehetőségeket, és
közösen kiválasztjuk a legmegfelelőbb
ﬁ nanszírozási konstrukciót!
Pénzügyi tanácsadóinkat keresse
a következő elérhetőségeken:
SZOLNOK
Farkas Cecília

+36 30 373-4678
CSORNA

Farkas Zsóﬁa

+36 30 373-6063
SZÉKESFEHÉRVÁR

Forintos Tamara

+36 30 639-6772
PÉCS

Idei Ditte

+36 30 479-7381
BÉKÉSCSABA

Kanka Vivien

+36 30 920-7623
DEBRECEN

Makai Andrea

+36 30 871-5865
BAJA

Márics Norbert

+36 30 348-6850
NYÍREGYHÁZA

Mezőné Lukács Szilvia

+36 30 628-3156

ÜLLŐ
Pesti-Varga Eszter

+36 30 152-7275

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Szenti Anita

+36 30 373-2942
ZALAEGERSZEG

Takácsné Pete Judit

+36 30 372-5669
Szöveg:
Horváth Dóra

mAXI-NET 2.0
RTK korrekciós jelszolgáltatás
az ország legkorszerűbb RTK hálózatáról

A pontos helymeghatározás a precíziós gazdálkodás egyik legalapvetőbb eleme. Az AXIÁL Kﬅ. augusztus 15-én indította el
megújult RTK korrekciós jelszolgáltatását.
Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Mesterházi Péter
Ákossal, a cég precíziós gazdálkodási
csoportvezetőjével.

>> 2016 óta nyújt RTK korrekciós
jelszolgáltatást partnereinek az AXIÁL Kﬅ.
teljes országos lefedettséggel mAXI-NET
néven. Alig 5 év elteltével ez a szolgáltatás
megújult. Mit takar ez a megújulás? Kisebb
korszerűsítést, vagy nagyobb modernizálást?
Ez tényleg megújulás! Augusztus óta egy
teljesen új hálózatról biztosítjuk a jelszolgáltatást, a régi hálózat felszámolásra
került. Új bázisállomások, új háttér infrastruktúra került kiépítésre.
>> Alig 5 év után teljes rendszercsere? Mi
indokolja ezt? És miért éppen a Trimble
megoldására esett a választás? Persze
lehet, hogy kézenfekvő, hiszen az AXIÁL
alapvetően Trimble forgalmazó.
Alapvetően a gyors technológiai fejlődés az
ok. Amikor 2016-ban a korábbi mAXI-NET
hálózatunk kiépült, abszolút korszerűnek
számított. Már nem a ’90-es években, az
USA-ban indult elvet követte, amikor is
egymástól független, önálló, „egymásról
nem tudó” bázisállomásokat telepítünk
és folyamatos rádió kommunikációval
sugározzuk a jelet az arra járó gépeknek. A
bázisállomások mögé került egy ún. caster
szoﬅver, ez fogadta az egyes bázisok
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jelét, és biztosította a
korrekciót az arra jogosult
műholdvevőknek (gépeknek) immáron mobilinternet kapcsolaton keresztül.
Ennek a megoldásnak a legfőbb előnyei,
hogy a rádiós hálózatokhoz képest jóval
kevesebb bázisállomással (55 db) elérhető
volt az országos lefedettség, ill. hogy 1-1
bázisállomás kiesése nem okozott megállást a munkavégzésben, mert az a bizonyos
caster szoﬅver automatikusan átkapcsolta
a vevőt egy másik bázisállomásra. De az
elmúlt 5 évben is hihetetlen technikai fejlődés ment végbe a műholdas helymeghatározás terén! Ha nem ebben élünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez az egész
lényegében pár bázisállomásról szól, meg
pár kiegészítő elemről. De ha az ember egy
kicsit mélyebben belelát, lenyűgözi, hogy
mennyi és milyen technikai megoldás van a
háttérben, melyek révén végül a felhasználó
kap egy korrekciós jelet, ami biztosítja neki a
2,5 cm pontos helymeghatározást.
És hogy miért Trimble? Bizonyos értelemben véletlen, hiszen ez nem a mi hálózatunk. Az együttműködő partnerünk, az
Infobex Kﬅ . hálózata, mi „csupán” viszonteladóként értékesítjük a szolgáltatást a
mezőgazdasági felhasználóknak. Másrészt
persze azt látom, hogy nem véletlen.
Amennyire tudom, messze nem a Trimble
kínálja a legolcsóbb megoldást. De itt egy
olyan szolgáltatásról beszélünk, ahol több
ezer felhasználót kell kiszolgálni, folyamatosan, jelkimaradás nélkül, és nagyon pontosan. Nem mellesleg, az Infobex Kﬅ . más

piaci szegmensekben
is szolgáltat (pl. földmérők),
ahol mások az elvárások, más fajta
adatszolgáltatásra is szükség van, mint
a mezőgazdaságban. Tehát nagyon sok
múlik a háttér infrastruktúrán is, amiben a
Trimble nagyon erős.
>> Tudnál példát mondani az említett
technikai fejlesztésekre?
Az egyik dolog, ami engem nagyon
megfogott, hogy ha elolvassa az ember a
Trimble rendszerére vonatkozó technikai
leírásokat, vagy az azokhoz kapcsolódó
pár évvel ezelőtti szakmai, ill. tudományos
közleményeket, gyakorlatilag tételesen
végigmegy minden olyan tényezőn, ami
ronthatja egy GPS vevő helymeghatározási pontosságát (pl. műholdpályahiba,
ionoszféra hatás, stb.) és mindegyikre van
valamilyen fejlesztésük, ami a korábbi
megoldáshoz képest pár század, vagy tized
mm pontosság javulást hoz. Vagy ott van
az a bizonyos RTX modul. A Trimble-nek
van egy globális infrastruktúrája, melynek
révén a világ szinte minden részén képesek
2,5 cm-es helymeghatározási pontosságot
biztosítani a Centerpoint RTX korrekciós
jel révén. A mAXI-NET 2.0 esetében ez
a jel is felhasználásra kerül – az egyes
bázisállomások jelének pontatlanságát
ezt az RTX jelet felhasználva pontosítja a
rendszer, mielőtt egyáltalán beküldené azt
a szerverre a korrekciós jel előállításához.
Számomra lenyűgöző, hogy egy olyan
rendszerről beszélünk, aminek minden eleme a tökéletességre való törekvésről szól,
akár a tized, vagy század mm-ek szintjén
is. De lehetne beszélni azokról a megoldásokról is, amelyek sok felhasználó biztos
és hatékony kiszolgálását teszi lehetővé,
nem utolsósorban a kiküldött korrekciós jel
széles körű testreszabhatóságáról.

műholdakat a 2GNSS mAXI-NET és
a 4 GNSS mAXI-NET 2.0 használata esetén.
A VRS rövidítés pedig a „Virtual Reference
Station”, azaz a „Virtuális Bázisállomás”
megoldást takarja. Ebben az esetben az
erőgépen lévő műholdvevő a korrekciós
jelet nem egy adott bázisállomástól kapja.
A háttérben dolgozó caster szoﬅver alkalmazás a gép közelébe egy virtuális bázisállomást generál és erről látja el korrekciós
jellel annak műholdvevőjét. A korrekciós
jelet a gépet körülvevő bázisállomások
jeleinek felhasználásával állítja elő.
Ez azért fontos, mert így mindig a műholdvevő pozíciójának leginkább megfelelő
korrekciós jel kerül előállításra. Éppen
ezért nincs szükség a GPS eszközöket adott
bázisállomáshoz csatlakoztatni, a rendszer automatikusan kezeli a bejelentkező
felhasználót. Ez esetleges bázisállomás
kiesésnél is biztonságot jelent – a caster
szoﬅver újra deﬁniálja a gépet körülvevő
bázisállomások körét, és folytatja a jelszolgáltatást – automatikusan.

DE A
FELHASZNÁLÓK
SZÁMÁRA LEGINKÁBB
KÉZZELFOGHATÓ
AZ A BIZONYOS KÉT BETŰSZÓ,
A 4GNSS ÉS VRS.
A 4GNSS azt jelenti, hogy mind a 4, hazánk
felett látható műholdas helymeghatározó
rendszer – az amerikai GPS, az orosz
GLONASS, az európai Galileo és a kínai
BeiDou – jeleit is veszi a rendszer és beépíti
a korrekciós jelbe. Ennek az a jelentősége, hogy a mezőgazdasági gépeken lévő
műholdvevők – RTK jel használatakor –
csak azoknak a műholdaknak a jelét tudja
használni, amiről származó információ a
korrekciós jelben is van. Pl. a kínálatunkban
lév ő új generációs Trimble GPS eszközök
képesek valamennyi műholdas rendszer
jelének vételére. De a régi mAXI-NET
rendszerünk csak a GPS és GLONASS
rendszerekről tudott információt adni a
korrekciós jelben (2GNSS). Ezáltal nem
lehetett kihasználni ezt a technikai előnyt.
A mAXI-NET 2.0 esetében a 4GNSS miatt
ezek a GPS eszközök sokkal több műholdat
fognak tudni használni működésük során.
Ez lényegében kizárja annak lehetőségét,
hogy a kevés látható műhold miatt pontatlanná váljon az automatikus kormányzás,
vagy bármilyen GPS alapú gépvezérlés,
vagy netán – kedvezőtlen esetben – meg is
szakadjon az RTK helymeghatározás.

MA MAGYARORSZÁGON EZ AZ
EGYETLEN RENDSZER, AMELY
TELJES ORSZÁGOS
LEFEDETTSÉGGEL BIZTOSÍT
4GNSS KORREKCIÓS JELET
VRS HÁLÓZATBAN.
További előnye ennek a megoldásnak, hogy
a korábbi technológiákhoz képest lényegesen nagyobb távolságra helyezhetők el
egymástól a bázisállomások, így mindöszsze 23 bázisállomással tudunk országos
lefedést biztosítani. Ez kevesebb, mint fele
annyi bázisállomást jelent, mint a korábbi
rendszerünknél, tehát a rendszer energia-

Az ábra – stílszerűen – 2021. augusztus
15-én, Baján mutatja a látható
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Látható műholdak a mAXI-NET ill. a mAXI-NET 2.0 használatával (Trimble GNSS Planning)

felhasználása is nagyjából ilyen mértékben
csökken. Tehát a mAXI-NET 2.0 zöldebb
rendszer, mint elődje volt.
>> Mi a helyzet azokkal a felhasználókkal,
akiknek régebbi, kevésbé korszerű GPS eszköze van, netán nem Trimble gyártmányú?
Gond nélkül használják ők is az új szolgáltatásunkat. Problémát nem okoz náluk
sem, de a fenti előnyöket akkor tudják
kihasználni, ha az ő eszközük is 4GNSS. A
gyártmány pedig mindegy. Eddig sem csak
Trimble eszközöknek adtunk korrekciós
jelet, ezen a jövőben sem akarunk változtatni. Lényegében bármilyen gyártmányú
eszköznek tudunk korrekciós jelet adni,
amelyik képes a mobilinternet (modem)
kapcsolatra.
>> Említetted, hogy a mAXI-NET 2.0 mögött
nem a saját hálózatotok áll. Jelenthet ez
bármilyen változást a szolgáltatás minőségét illetően?
Negatív változást biztos nem! A saját
korábbi hálózatunkat is az Infobex Kﬅ .
üzemeltette. Ebben ők proﬁk, ezért is
dolgozunk együtt. Könnyű belátni, hogy azt
a nagyon gyors technikai fejlődést, ami a
műholdas helymeghatározás terén zajlik,
csak az tudja követni, akinek ez a proﬁlja. Nekünk nem ez. Idővel lemaradnánk,
elszakadnánk a legfrissebb technológiától.
Legyen hát azé a hálózat, aki erre specializálódott. Nekünk nem a hálózatra van
szükségük, hanem a korrekciós jelre. Nem
beszélve arról, hogy a modern technológiának ára is van. Minél több célú a felhasználása, annál kedvezőbb a befektetés
megtérülése. Mi csak a mezőgazdasági
piacon vagyunk érdekeltek, az Infobex Kﬅ .
szolgáltat földmérőknek, és jelen van olyan
új szegmensekben is, mint a drónok, vagy
önvezető autók. Az Infobex hozzáértését
jól mutatja az is, hogy az új hálózatot az
Európai Űrügynökséggel (ESA) megkötött
megállapodás alapján, általuk támogatva
építették ki. Ha az ESA alkalmasnak látja
erre őket, akkor azt gondolom, a partnereinknek sincs miért aggódniuk.
Szöveg:
Baranyiné Hutai Anikó
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BALATONLELLE

Balatonlelle-Rádpuszta szőlészeti napjának gyakorlati bemutatóját,
illetve állógépes kiállítását a Rád-Vin
Kft. szőlőültetvényén, a kapcsolódó
előadásokat a Rádpusztai Élménybirtok
előadótermében tartották.
Az előadók között volt Sebesi István, az
AXIÁL Kft. Gregoire gépekért felelős termékmenedzsere. Megtudtuk tőle, hogy
a Gregoire céget 1946-ban alapították,
akkor még szőlészeti munkaeszközöket
gyártott. 1978-ban hozták ki az első
traktorvontatású, majd 1989-ben az
első önjáró szőlőkombájnt. 1991-től
lépett ki a cég a világpiacra, ma már
hozzávetőleg 32 országban van képviselete. Referenciáik száma nagyságrendileg negyvenezer.
2017-től készülnek a ma is elérhető GL
sorozat modelljei, elődjeikhez képest új
dizájnnal és műszaki fejlesztésekkel.
A Gregoire központja Coqnacban van,
éves szőlőkombájn-gyártási kapacitása
négyszáz darab. Betakarítógépeikkel
leginkább két területet céloztak meg, a
szőlészeteket és az olívaültetvényeket.
Portfóliójuk 21-féle szőlőkombájnjába
beleértendők az egyes modellek különböző variációi is, melyekkel figyelembe
vették az ültetvények üzemméreteit,
sortávolságait, ezeknek megfelelően
tudnak szőlő-betakarítógépet ajánlani
ügyfeleiknek.

az egyes egységekhez, ugyanakkor
jobban tudnak igazodni a szélesebb
sorú ültetvényekhez. A gépek emelhetők, süllyeszthetők, hiszen nemcsak sík,
hanem dombos terepen is dolgoznak. Az
önjáró és vontatott gépek maximálisan
három méter magasra tudnak üríteni.

GL(X)8.4
és GL(X)8.6
gépek jönnek
szóba. Az önjáró
szőlőkombájnokat négyvagy hathengeres Deutz motor
hajtja, 136-190 LE teljesítménnyel.

Traktorvontatású szőlőkombájnok

A pikkelyes gyűjtőtálcára potyognak a
lerázott szőlőszemek. Ezeknek a hossza
nagy mértékben befolyásolja a gép
haladási sebességét, minél hosszabb,
annál jobban lehet haladni a géppel, és
annál kevésbé áll fent az elpotyogás,
elszóródás veszélye.

A vontatott gépek 1,7 m sortávolságú
ültetvényektől használhatók, a sorok
magassága 1,95 m lehet.
Az egyszerűbb, szerényebben opcionálható változat a Gprima. Vontatása
kisebb teljesítményű traktorral is megoldható (kb. 70 LE), és ha a körülmények
szükségessé teszik, felszerelhető 630
köbcentiméteres kerék-hidromotorokkal.
Ezek nyomása a traktorfülkéből állítható, megfelelő segédhajtást biztosítva a
szerelvénynek. A kezelő kompakt vezérlőpultról, intuitív piktogramokkal, könynyedén működtetheti a gép funkcióit. A
Gprima 500 mm magasra emelhető, a
tartálykapacitása 2x1500 liter.
A vontatott gépek közül a G3.220 magas technikai szintet képvisel, lényegesen több opcióval lehet ellátni. Összes
funkciója teljes egészében a fülkéből
vezérelhető. Ez a változat 2x1300 vagy
2x1600 liter tartálykapacitású, és már
700 mm magasra emelhető.
Önjáró szőlőkombájnok

Mind a vontatott, mind az önjáró
Gregoire gépek szüretelő alagútja a
legszélesebb a piacon, ennek a gép
tisztításánál, karbantartásánál óriási a
jelentősége, mert könnyebb hozzáférni
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A legszűkebb szőlőkbe (1,3 m sortávolságtól) a GM7.4-es típus a megfelelő
választás, majd a szélesebb sorokhoz
(1,5-1,6-1,7 métertől) a GL6.4, GL7.4,

Hátraürítő, kéttartályos gép: a GL6.4
(2x1400 vagy 2x1800 literes tartálykapacitás), a GL7.4, a GL8.4 és a
GL8.6, utóbbi három típus 2x1500 vagy
2x2000 literes tartálykapacitással
kérhető.
Oldalra ürítő, középtartályos gépek:
a GX8.4 és GX8.6, 3200 vagy 3500
liter tartálykapacitással. Alacsonyabb
a súlypontjuk, ezáltal stabilabbak.
Ezeket nehéz terepviszonyokra ajánlják,
kiváltképp nagyobb lejtésű ültetvényekre, ugyanakkor nem olyan nagy, 2,7-2,8
méteres az ürítési magasságuk. Ezekből
a kivitelekből magyar piacra még nem
került gép.
Alapvetően két alsó elszívó ventilátor
távolítja el a leveleket, szármaradványokat, de opcióban kérhető felső ventilátor vagy EASYclean bogyózó-szétválasztó rendszer, a termés további
tisztítására. Az utóbbival akár 99,8
százalékos terméstisztaság is elérhető.

Se
be
si

ván
Ist
Velük akár a VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó
precíziós fejlesztések támogatása című
pályázat keretében is támogatható a
gépbeszerzés.

Szőlő-betakarítógépek egyéb hasznos megoldásai
A Gregoire-nak saját permetező modulja is van, mely
széles sortávban használt önjáró alapgépre szerelhető
fel, növelve kihasználtságát. Ilyen látható Magyarországon, Visontán, ahol két GL8.6-os gép dolgozik. Az
üzemeltetők elmondása szerint akár 25 százalék körüli
a vegyszer-megtakarítás az alagútrendszerű Gregoire
„permetezőkombájnnal”.

Az előadáson ismertetett modellek
közül egy önjáró GL8.6 és egy vontatott
Gprima szőlőkombájnt tekinthettek meg
az érdeklődők, melyeket Sebesi István
termékmenedzser mellett Tóth Péter
gépkezelő mutatott be a látogatóknak.
Szöveg: Borbély Zsanett
Kép: Kürti Ivett

Az alapgépet különböző adapterekkel (csonkázó,
soraljművelő) lehet felszerelni. Amennyiben ezek
ISOBUS-kompatibilisek, nagyon egyszerűen, az
alapgép vezérlését felhasználva kezelhetők, tehát
nem kell külön monitor és vezérlőegység.
Súlymérő rendszerrel is elláthatók a gépek, ez
a betakarított mennyiséget kijelző NEOmass.
A NEOtrack rendszer GPS-alapú sorjelző,
a leszüretelt vagy épp lepermetezett
sorokat jelzi.
A NEOmap hozamtérképező
rendszer, soronként jegyzi a
betakarított mennyiségeket, magában foglalja a
NEOmasst is.
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FELKÉSZÜLTÜNK A

SZÜRETRE

ITT A SZŐLŐBETAKARÍTÁS IDEJE!
GREGOIRE ALKATRÉSZKÉSZLETEINKET FELTÖLTÖTTÜK, HOGY A SZÜRET ALATT MINDEN
IGÉNYT KI TUDJUNK ELÉGÍTENI. MINDEN SZÜKSÉGES KOPÓALKATRÉSZT KÍNÁLUNK, A RÉGEBBI ÉS
AZ ÚJABB GÉPEKHEZ EGYARÁNT.

A FŐ KOPÓALKATRÉSZEK
raktárainkból azonnal elérhetők, de
váratlan meghibásodásokat is ki tudunk
szolgálni, négy-öt munkanapon belül,
normál szállítással, de ha szükséges,
gyorspostás szállítással akár egy-két
munkanap alatt is.

GREGOIRE ORIGINAL ÉS
UTÁNGYÁRTOTT
alkatrészeket is kínálunk. A Gregoire
Original alkatrészek növelik a gépek
élettartamát. Ezeket úgy tervezték, hogy
szigorú üzemeltetési feltételeknek feleljenek meg.

SZŰRŐK
A szűrők kifejezetten ezekhez a gépekhez
készültek, védik a szennyeződésektől és a
gyors elhasználódástól. Minden géptípushoz szükséges hidraulika-, levegő- vagy
üzemanyagszűrőt készletezünk.

HIDRAULIKATÖMLŐK
A gépeken sok a hidraulikatömlő, például
a G8.270-en ötszáz méternyi. Ezeket
a gyártástól kezdve ellenőrzik, hogy a
lehető legjobb minőséget tudjuk nyújtani
a partnereinknek. A tömlők megbízható-
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sága a betakarítás kulcstényezője.

HIDROMOTOROK,
HIDROSZIVATTYÚK
Lényeges egységek a gépekben a különböző hidromotorok, hidroszivattyúk,
melyek biztosítják a megfelelő erőátvitelt, árameloszlást, forgatónyomatékot
és megkönnyítik a haladást meredek
lejtőkön is. Ezekhez és tartozékaikhoz
minden szükséges pótalkatrész megvan
nálunk.

PIKKELYEK
Fontos elemei a gép betakarítóegységének a pikkelyek, melyek hatására
szinte egy szőlőszem se eshet le a
földre. Különleges anyagból készülnek, és
pneumatikus feszítésüknek köszönhetően
nem igényelnek karbantartást, mechanikus rendszer hiányában minimális a
kopás és a korrózió. Alakjuk tökéletesen
fed, és lehetővé teszi a 15 centiméteres
legalacsonyabb magasságú szüretelést
is. Időtálló alkatrészek, de törés, hiba
bármikor előfordulhat, így ezek pótlására
is fel vagyunk készülve.

FELHORDÓHEVEDEREK
A felhordóhevederek 95 százalékban javíthatók, minden szükséges pótalkatrészt
tudunk adni. A hevederek nagyon ellenállók a szakadással szemben, ez teszi
lehetővé javításukat. Lapátjaik könnyen
cserélhetők pár csavar kicsavarásával. A
betakarító rész egyik legfontosabb eleme
a rázóegység, ezenbelül a rázóbotok.
Ezek igénybevétele az egyik legnagyobb
a szüret alatt. Előfordul, hogy cserélni
kell ezeket, ami pár perc alatt végrehajtható. Ennek tudatában nagy mennyiséggel készültünk fel rázóbotokból minden
típusú betakarítógéphez, ha szükség van
rá, azonnal elérhetők.
Szöveg: Keresztes Attila
Forrás, kép: Gregoire

A Gregoire alkatrészekkel kapcsolatban érdeklődjön üzleteinkben, az ország 19 pontján!

A REXNORDOT 1891-BEN ALAPÍTOTTÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN,
A REXNORD KETTE GMBH 1962 ÓTA GYÁRT GÖRGŐS- ÉS EMELŐLÁNCOKAT A
NÉMETORSZÁGI BETZDORFBAN, RHEINLAND-PFALZ TARTOMÁNYBAN.
A REXNORD EBBEN AZ IPARÁGBAN KIEMELKEDŐ MINŐSÉGÉÉRT ELISMERT
NAGYVÁLLALAT.

A 29 ezer négyzetméteres gyár körülbelül
háromszáz alkalmazottal állít elő évente négy és fél millió méter láncot, például
görgős- és emelőláncokat, a világ számos
ismert mezőgazdasági gépgyártójának. Extrém teljesítményű görgősláncai a legjobbak
a legkeményebb munkakörnyezetben és
nagy igénybevételű alkalmazásokban.
Több, mint nyolcezer fajta lánctípus, széleskörű felhasználhatóság, több évtizednyi tapasztalat és következetes fejlesztés biztosítja a Rexnord termékek kiváló konstrukcióját,
állandó és megbízható teljesítményét, nagy
teherbírását. Speciális igényekre egyedi
megoldásokat kínálnak.
A Rexnordnál átvezetik a gyártási eljárásba
a vevőkkel közösen, összhangban kidolgozott fejlesztéseket. 650 speciális gyártási
eszközt alkalmaznak a láncok gyártására.
Több, mint harmincféle különleges acélt,
ötvözetet, rozsdamentes, szabadalmaztatott anyagot munkálnak meg. Ezenfelül
a Rexnord többféle kenőanyagot is ajánl a
láncokhoz. Az acél felületi ﬁnomságára és

hőkezelésére irányuló vevőigények tették a
Rexnordot specialistává e területen.
A Rexnord láncokat kiváló minőségű alapanyagok, ideális kialakítású alkotóelemek,
hidegen formázott csapok és perselyek,
golyóval kalibrált furatok, optimális anyagkeménység és intenzív szemcseszórás különböztetik meg más gyártók termékeitől. A
Rexnord láncokat nagy teher alatt előre befuttatják, csökkentve az egyébként szokásos
láncbejáratási nyúlást.
A hosszabb élettartamért minden csapot,
perselyt és görgőt szemcseszórással kezelnek. Ez a hatékony hidegmegmunkálás
tovább szilárdítja a felületet és növeli a terhelhetőséget. A RexPro görgők hosszú ideig
ellenállnak a berágódásnak. Ezt különleges
nemesítéssel és szemcseszórással érik el.
A varratmentes felület kiemelkedően jó
csapágyfelületet és sima, nyugodt futást
garantál.
A görgősláncok DIN szabvány szerint készülnek. Ellentétben az általánosan elterjedt

véleménnyel, a lánc minőségét nem a szakítószilárdság határozza meg, hanem az ellenállás az ismétlődő terhelésekkel szemben,
és a kopásállóság. A tényleges minőséget a
láncok kifáradása és kopásállósága alapján
állapíthatjuk meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a különböző gyártóktól származó
görgősláncok minősége a termék szabványossága ellenére nem mindig azonos. A
Rexnord saját termelési eljárása eleget tesz
a minőséget meghatározó kritériumoknak,
mint az anyagkifáradással szembeni ellenállás és a kopásállóság.
A lánctagot képező csapok és a perselyek
kellő mélységű betétedzett kéregvastagsága lényegesen hozzájárul az élettartam
meghosszabbodásához. A nagy gonddal kiválasztott különleges fémanyagok lehetővé
teszik az abszolút változatlan, első osztályú
termékminőséget.
A Rexnord láncai az európai és japán gyártmányú minőségi láncoknál 8-10-szer ellenállóbbak, a DIN 50021 SS szerinti sóköd-permet tesztben vizsgálva. A Rexnord RexPro
hajlási merevsége 100 százalékkal jobb, agresszívabb környezetben is.
Összehasonlítva a korábbi láncokkal a Rexnord RexPro új, nagy teljesítményű láncainak
kopásállósága 8-12 százalékkal jobb. Szemben az eddigi standard kenéssel, a RexPro
kenés 150 százalékkal nagyobb védelmet
nyújt a dörzsölődés miatti összehegesztődés
ellen (DIN 51834). Az új RexPro kenőanyag
nem tartalmaz nehézfémeket, nincs benne
teﬂon és szilikon, ezáltal szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé.
A Rexnord láncokról érdeklődjön az AXIÁL
Kﬅ . üzleteiben!
Szöveg: Kósik László
Forrás, kép: Rexnord
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ÁTADTUK MEGÚJULT
ALKATRÉSZ LOGISZTIKAI KÖZPONTUNKAT
2006.05.31.
ALAPKŐLETÉTEL

Augusztus utolsó
péntekén adtuk át
az idén megalapításának harmincadik évfordulóját
ünneplő AXIÁL Kft.
megújult Alkatrész Logisztikai
Központját, mely
beruházás a Pénzügyminisztérium
támogatásával
valósult meg.
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A bajai székhelyén található Alkatrész Logisztikai Központ alapkövét
2006. május 31-én tette le Harsányi
Zsolt és Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi tulajdonos-ügyvezető, valamint
Pintér Zsolt ügyvezető.
A központ akkori ünnepélyes átadására
2007. január 25-én került sor.

„Egy álmunk
vált valóra”
– hangzott el az eseményen, melyet a 8
méter belmagasságú, 4200 négyzetméteres raktárcsarnokban tartottak. Ebben
a csarnokban 4000 EUR raklapon, illetve
13.000 polcos tárolóhelyen mintegy 3500
tonna alkatrész tárolására nyílt lehetőség. A létesítmény létrehozása nélkülözhetetlen volt az AXIÁL Kft. hálózatának
ellátása, magas szintű kiszolgálása
érdekében. Ráadásul a beruházás óriási
előrelépésnek számított a cég életében,
hiszen egy fűtetlen egyszintes raktárt váltott fel az új komplexum, amely mindmáig
Baja környékének kiskereskedése, a teljes
cégcsoport nagykereskedelmi bázisa, továbbá az alkatrészüzletág irodaközpontja.
Már az épület megtervezéskor fontos
szempont volt a bővíthetőség, így az idő
előrehaladtával a fedett terület fokozatosan nőtt, ami lehetővé tette a logisztikai
központ, a tárolóhelyek és az alkatrészek
számának növekedését is, de a raktár
bővülésével egyre többféle, alkatrészekhez kapcsolódó szolgáltatás is elindult,
mint például a hidraulikatömlő-gyártás,
bálázókés-élezés, Kränzle magasnyomású
mosók szakszervize vagy a kardántengely-felújítás.
2020-ra érett meg az idő arra, hogy a
létesítményen jelentős bővítést eszközöljenek, mely beruházás hozzávetőleg
egy évet vett igénybe. A bővítés mögött
húzódó okok között szerepel, hogy a gépek egyre nagyobbak és bonyolultabbak,
illetve egyre gyakoribb a típusváltás.

A világ felgyorsult, a mezőgazdasági
munkavégzésre rendelkezésre álló idő
egyre kevesebb. Vagyis többféle, méretében nagyobb, vagy nehezebb alkatrészt
kell készleten tartani, nagyobb mennyiségben, amely koncepció jelentőségét a
világszintű koronavírus-járvány tovább
növelte, hiszen az ellátási láncok lelassultak, az árak pedig emelkedtek. A minőségi
és gyors kiszolgálás pedig továbbra is
elengedhetetlen!
Az augusztus 27-én átadott, összesen 8500 négyzetméteresre bővített
Alkatrész Logisztikai Központ mindezen kihívásokra válaszolva épült. Az
épület egy 48x48 méteres alapterületű,
14 méter hasznos belmagasságú csarnokkal bővült. A hozzáépítésre került épület egy része egy 38.000 doboz tárolására
alkalmas Schäfer Miniload rendszerű automata kisalkatrészraktárt foglal magában, melyet egy PR600-as raklapos KDR
görgős átfolyós rendszer követ - ez utóbbi
a műanyag ládák egyirányú, görgőkön
áramló tárolására szolgál négy szinten és
24 oszlopban. Szintén az új épületrészben
található egy induktív megvezetésű, 1800
mm szélességű munkafolyosóval bíró
raklapos magasraktár. Itt található egy
PR600 típusú raklapos állványrendszer
5500 raklaphellyel. Az automata raktár
tárolóegysége az új épületben található,
de hozzáférési pontjai szállítópályákkal
összekötve a régi épületben kerültek
kialakításra, ami magával vonta a régi
raktárrész átalakítását is. Az anyagmozgatáshoz beszerzésre került három
darab vertikális/felrakó, valamint három
darab horizontális, komissiózó elektromos
targonca. A bajai központú cég ezen túlmenően a környezettudatosság jegyében
50 kW-os napelemrendszert is telepített,
valamint az átadón bejelentették, hogy
a vállalati gépjárműflottát elektromos
autókkal bővítik, melyekből munkatársaink beszerezték az első modelleket városi
közlekedés céljából.

Összesen kétmilliárd forintos beruházás valósult meg, melyből a
Pénzügyminisztérium Nagyvállalati
Beruházási Támogatási Programja
révén egymilliárd forintnyi támogatásban részesült az AXIÁL Kft.
A nagyszabású projekt ünnepélyes átadóján a beruházásban résztvevő innovatív
és lelkiismeretes kollégák kitüntetésére is
sor került. Elismerést kapott az AXIÁL Kft.
munkatársai közül Vedelek Zsolt, Oroszi
Levente, Müller Ferenc, Szabó István,
Illés László, Koszorus Gábor, Umenhoffer
Ferenc, Umenhoffer Gábor, Polyák Tamás,
Mezőfi Gábor, Haász László, Pintér Zsolt,
valamint az Infobex Kft. munkatársai
közül Pozsár Máté, Benedek Norbert, továbbá a PALLÉR TRIÁSZ Kft-től Magi Tibor
Zsolt építész, valamint a GEMENC BAU
Kft-től Werner Miklós generálkivitelező.
Az elismerések átadása után Varga Mihály pénzügyminiszter, Harsányi Zsolt és
Harsányi Dr. Fodor Gyöngyi az AXIÁL Kft.
tulajdonos-ügyvezetői, valamint Pintér
Zsolt az AXIÁL Kft. ügyvezetője vágta át a
nemzeti színű szalagot több száz meghívott üzleti partner jelenlétében.
Az AXIÁL Cégcsoport fejlesztési
tervei nem érnek itt véget, folyamatban van egy, a miskolci telephelyhez kötődő felsőzsolcai beruházás,
továbbá a tervek között szerepel egy
mobilműhely építése is Baján.
Videó: Steinhauser Tamás
Fotó: Kürti Ivett
Összeállította: Borbély Zsanett

https://bit.ly/3zybSyX
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Augusztus utolsó napján, az AXIÁL Kﬅ . Baján található központi telephelye adhatott
otthont az AXIÁL-SYNGENTA AgrOmega találkozónak, melyen a két cég képviselői
mellett jelentős üzleti partnereik is részt vettek.
A találkozó vendégeit Harsányi Zsolt,
az AXIÁL Kﬅ . tulajdonos-ügyvezetője és
Petter László, a SYNGENTA kiemelt partnerkapcsolati vezetője köszöntötte.
A köszöntő után a vendégek az augusztus
27-én átadott megújult és kibővített
AXIÁL Alkatrész Logisztikai Központot
járták be, hogy megismerkedjenek a
beruházás megoldásaival, melyek továbbra is az ügyfelek minőségi és gyors
kiszolgálását biztosítják.
A logisztikai központot Koszorus Gábor,
az AXIÁL Kﬅ . Alkatrészüzletágának igazgatója mutatta be. Előadásából megtudta
a hallgatóság, hogy éves szinten hozzávetőleg 200.000 cikkszámot forgatnak.
Részben ez a hatalmas mennyiségű termék indokolta a fejlesztést, amely nem
csupán az ügyfelek elvárásait hivatott
kielégíteni, hanem a dolgozók munkakörülményeinek javítását is.
Utóbbit erősítette meg Harsányi Zsolt
is előadásában, aki elmondta, hogy
bár robotizálását és automatizálást
hajtottak végre, de a munkatársakat
megtartják, sőt folyamatosan keresik
a megbízható, műszaki ismeretekkel
rendelkező, szakképzett munkaerőt.
Majd beszámolt a cég másik nemrégiben
bevezetett újításáról, a mAXI-NET 2.0-ról,
mely valamennyi műholdas helymeghatározó rendszer – GPS, GLONASS, GALILEO
és BeiDou – jeleit tartalmazó, a teljes
országot lefedő, Magyarországon jelenleg
a legkorszerűbbnek számító RTK korrekciósjel-szolgáltatás.
Petter László elmondta, hogy a
SYNGENTA is nyitott a digitalizáció irányába, amelytől nem kell tartani, mert az
nem jelent mást, mint „hasznot termelni
a használójának”. Tóth Tamás, a
SYNGENTA vetőmag ágazatának marketing vezetője előadásában hozzátette,
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hogy a nagyüzemű mezőgazdaság megítélése rossz, ezen szeretnének változtatni
és a vállalat új céljai között szerepel a
klímaváltozást csökkentő innovációk
támogatása.
Heicz Péter, a SYNGENTA agrár-innovációért felelős dél-kelet európai vezetője
prezentációjában röviden bemutatta
a SYNGENTA új digitális platformját,
a CROPWISE-t. Ez tulajdonképpen egy
esernyő márkanév, amely több terméket
foglal magában, melyek egytől egyig
a döntéshozatal megkönnyítésére és a
jövedelmezőség növelésére irányulnak.
Az úgynevezett Seed Selector és Spray
Assist platform már megjelent, az előbbi
a vetőmag-választási folyamat egyszerűsítésére és optimalizálására szolgál,
utóbbi pedig a környezet megóvása mellett – növeli a szántóföldi permetezések
hatékonyságát.
Player Péter, a HORSCH szervizmérnöke a HORSCH permetezőcsaládjait
ismertette, majd a legújabb Leeb VN és
VL önjáró permetezőket mutatta be.
A széria frontkabinnal, 300 LE feletti
motorral szerelt. A VN a keskeny, a VL a
széles nyomtávú modelleket jelöli.
A fokozatmentesen, hidraulikusan állítható nyomtávtartományok lehetővé teszik,
hogy a gép szinte bármilyen domborzati
viszonyhoz, növénykultúrához passzoljon.
A VN 2,25-3 méter, a VL 2,6-3,5 méter,
illetve a 3-4 méter között állítható.
Mindegyik variáns 2 méteres hidraulikus
hasmagassággal rendelkezik, a modellek
5000, 6000 és 8000 liter tartálykapacitással érhetők el. A szórókeret stabilitásáról a BoomControl keretvezérlési rendszer
(Pro, ProPlus változatok) gondoskodik,
ami többféle szélességben és igény
szerint akár fúvókánkénti szakaszolással
is rendelhető. A SectionControl automatikus szakaszkapcsolás alapfelszereltség

gyári terminál használata esetén, de
az ISOBUS kapcsolat révén más
gyártmányú terminálokkal is vezérelhető
a permetezés. Újdonság a PrecisionSpray
rendszer, amely fúvókánkénti szakaszolást is lehetővé tesz.
Dr. Mesterházi Péter Ákos, az
AXIÁL Kﬅ . precíziós gazdálkodási csoportvezetője elmondta, hogy a helyspeciﬁkus
növénytermesztésnek számos kihívása
van mind a gazdálkodók, mind a szolgáltatók, szaktanácsadók részéről.
Ezekre a kihívásokra ad választ a mezőgazdasági térinformatika, mely többféle
adattípusból építkezik.
• Alapadatok: tulajdonos/gazdaság/tábla struktúra, tábla
határok, AB egyenesek stb.
• Helyspeciﬁkus adatok: hozam-,
domborzati térképek stb.
• Zónákhoz kapcsolódó adatok:
talajlabor eredmények, zóna
termőképességi index, elővetemény, szervestrágyázás, talajjavítás stb.
• Kiegészítő adatok:
távérzékelési adatok (vegetációs
indexek), meteorológiai adatok,
talajhőmérséklet, talajnedvesség
stb.
Ezen adatok segítségével lehet kijuttatási
tervet készíteni és ezeket végrehajtani,
amennyiben ehhez megvan a megfelelő
eszközrendszer. Az AXIÁL Kﬅ . a
mAXI-MAP nevű szoﬅ verszolgáltatással segíti az adatgyűjtést, a térképés tervkészítést, mAXI-NET 2.0 RTK
korrekciósjel-szolgáltatással, valamint
a Trimble GPS-eszközökkel a precíz
mezőgazdasági munkavégzést.

Összeállította: Borbély Zsanett
Kép: Földvári István
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AXIÁL HASZNÁLTGÉPEK
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Használtgépes kínálatunk elérhető a
hg.axial.hu weboldalon!

NYÍREGYHÁZA, Orosi út 7. km
Paczári Béla +36 30 525 7528

CSORNA, Bartók Béla u. 61.

Nyíregyháza

Építőgépek, targoncák, teleszkópos rakodók:

A hg.axial.hu oldalon található gépekkel
kapcsolatos bővebb információért
keressék termékmenedzsereinket!

Szabó László + 36 30 525 1993

Csorna

SZÉKESFEHÉRVÁR, Mártírok u. 76.
Pordán Tibor + 36 30 626 0344

SZOLNOK, Nagysándor József u. 26.
Törőcsik Ignác +36 30 348 6834
Pap Illés +36 30 569 0458

Székesfehérvár

Szolnok

BAJA, Szegedi út 147.
Kombájnok, silózók:

Hetényi Bence +36 30 606 2926
Traktorok:

Okostelefonjával
a kódot leolvasva
azonnal eléri a weboldalt!

Munkagépek:

Faragó Ferenc +36 30 474 9705

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Teleszkópos rakodók:

Miskei József +36 30 348 4496
Zöldsoros gépek, permetezők:

Szilágyi Imre +36 30 606 5694
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BAJA

Miklós Krisztián +36 30 330 2574

Használtgép-üzletág igazgató
Csorba István +36 30 444 5103

AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

MANITOU MLT 737 130 PS+

AGRIFAC CONDOR 4000/27(21)

CLAAS TUCANO 470

Azonosító: 0006-18-872
Évjárat: 2018
Üzemóra: 3833
Teljesítmény: 130 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB, ET3.7

Azonosító: 1534-02-856
Évjárat: 2015
Üzemóra: 5540
Teljesítmény: 280 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: T4000, KL, KAB, MSZ24

Azonosító: 0563-03-987
Évjárat: 2011
Üzemóra: 2641
Teljesítmény: 326 LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: SZK, CAC, GA6.6, 3D, SZ, KL, KAB

Érdeklődjön!

Érdeklődjön!

37.973.000 Ft bruttó

CLAAS ARION 640

CLAAS VARIANT 465 RC PRO

CLAAS DISCO 2650 RC

Azonosító: 0039-16-58
Évjárat: 2016
Üzemóra: 2772
Teljesítmény: 170 LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

Azonosító: 2048-02-307
Évjárat: 2017
Üzemóra: 18874
Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: RC, BM1.2x0.9-1.55, HK, RF2.1, MON,
TLT
9.525.000 Ft bruttó
7.500.000 Ft nettó

Azonosító: 2109-02-938
Évjárat: 2014
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: MSZ2.6

2.921.000 Ft bruttó

FENDT 720 S4 VARIO

CLAAS AXION 850

CLAAS LEXION 770 MTS

Azonosító: 0051-18-955
Évjárat: 2018
Üzemóra: 3273
Teljesítmény: 200 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL,
KAB, GPSS, GPSK
52.705.000 Ft bruttó
41.500.000 Ft nettó

Azonosító: 1988-01-629
Évjárat: 2012
Üzemóra: 4720
Teljesítmény: 250 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

27.940.000 Ft bruttó

22.000.000 Ft nettó

26.543.000 Ft bruttó

20.900.000 Ft nettó

29.900.000 Ft nettó

2.300.000 Ft nettó

Azonosító: 1917-03-347
Évjárat: 2017
Üzemóra: 963
Teljesítmény: 570 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, QM, TT, 3D, SZ, KL, KAB,
GPSK, GUH, GPSH, GAV12.3

Érdeklődjön!
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HOZZÁVALÓK
•

400 g padlizsán

•

2 fej vöröshagyma

•

400 g hámozott paradicsom

•

300 g mozzarella

•

50 g frissen reszelt parmezán

•

1 csokor friss bazsalikom

•

1 dl olívaolaj

•

csipet só

•

csipet bors

ELKÉSZÍTÉS
Először készítsük el a paradicsommártást.
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Ha már aranybarnák, szedjük ki és tegyük
papírtörlőre.

A felaprított vöröshagymát kevés olajon pároljuk puhára.

A sütőt melegítsük elő 200°C-ra.

A paradicsomokat vágjuk nagyobb darabokra,
adjuk a hagymához, majd fedő nélkül főzzük
össze. Ízesítsük sóval, borssal, végül a kész
mártást öntsük át egy tűzálló tálba.

A mozzarellát vágjuk vékony szeletekre, fedjük
be vele a padlizsánokat, sózzuk, borsozzuk,
majd a szeleteket göngyöljük fel és fogpiszkáló segítségével tűzzük meg.

A padlizsánt mossuk meg és a szárát távolítsuk el. Hosszanti irányban vágjuk fel fél cm
vastag szeletekre.

A tekercseket helyezzük a paradicsommártásba, szórjuk meg parmezánnal, majd forró
sütőben kb. 10 perc alatt süssük készre.

Egy serpenyőben forrósítsunk fel olajat és a
padlizsánszeletek mindkét oldalát süssük 2-2
percig.

Tálaláskor szórjuk meg friss bazsalikomlevelekkel.

A különbözõ földek különbözõ megoldásokat
igényelnek. Az új CLAAS TRION.
Bárki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, tudja, hogy minden földnek megvannak a sajátosságai.
Ezért kifejlesztettünk egy új kombájnt, amely minden kihívásnak megfelel. A CLAAS TRION. Az új
CLAAS TRION választásokat kínál, nem kompromisszumokat. Egyedi kihívásokhoz, konkrét
célokhoz és egyéni sikerekhez készül.

Az új CLAAS TRION. A gazdaságodra szabva!
trion.claas.com

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu

Ismerje meg jobban
az új TRION kombájnt!

