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Kedves Olvasók!
2016 az évfordulók éve! Köztudott, hogy huszonöt éves lett az AXIÁL, de vajon azt is tudják,
hogy huszadik évfolyamát kezdte el újságunk, az
AXIÁL Híradó? Az első szám még csak négyoldalas volt, ebbe belefért a cég rövid bemutatása,
néhány akkor forgalmazott gép, sőt, még egy
alkatrészes oldal is.
Mára értékesítésünk és vevőgondozásunk nagyon hatékony eszköze az újság. Nincs nagy titok:
minőségi tartalmat kell előállítanunk. Kevés, ha
kijelentjük, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás márpedig jó, és pont.
Ráadásul mindenkinek más a jó. Ezért kell
többféle véleményt összegyűjtenünk és Önök
elé tárnunk. A termékmenedzserek és üzletkötők
főleg technikai, technológiai oldalról közelítenek
egy témakörhöz. Az alkatrészes és szervizes kollégák az értékesítés utáni vevőgondozás felől. A
bemutatógép-kezelők nagyon hasznos gyakorlati
tanácsokat tudnak adni. Sőt, még partnereink is
segítenek, hiszen a partnerriportokban és a gazdatippekben elmondják tapasztalataikat. Mind-

ezt már csak össze kell gyúrni és emészthető
formában kell tálalni. A vásárló úgyis maga
dönti el, kell-e az adott termék.
Van azért, ami semmit sem változott
újságunk húsz évében, mégpedig cégünk
hitvallása: „A szolgáltatás fontosabb, mint
a nyereség, a nyereség nem cél, hanem a
szolgáltatás eredménye.” Ezt láthattuk az
első számban, és olvashatjuk ma is, minden
egyes Híradóban.
Segítsenek, hogy még jobb szolgáltatásokat
nyújthassunk! Küldjék el észrevételeiket,
kérdéseiket a hirado@axial.hu e-mail címre, s
mi legjobb tudásunk szerint megválaszoljuk a
kérdéseket, figyelembe vesszük ötleteiket.
Addig is jó olvasást kívánok a Híradón dolgozó
munkatársaim nevében!
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RÖVID HÍREK
HELYSPECIFIKUSAN,
HATÉKONYAN
Az eseményről és a prezentációkról bővebben a www.axial.hu
weblapon tájékozódhat.

A „PREGA Digitalizáción innen és túl” címmel a precíziós mezőgazdaság lehetőségeit ismertető konferenciát szervezett az Agroinform.hu, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárinformatikai Klaszter. Az eseményen közel 300 cég
több mint félezer fővel vett részt. Az aranyfokozatú támogató AXIÁL Kft. két
munkatársa informatív előadással készült; dr. Mesterházi Péter Ákos, precíziós gazdálkodási csoportvezető „A helyspecifikus növénytermesztés létjogosultsága” címmel
tartott előadást, Karpjuk György termékmenedzser pedig „GPS-eszközök használata a
mezőgazdasági bérmunkában” prezentációval készült.

SERVICE AWARD
GTE DÍJ

15. alkalommal ítélte oda a német
AGRARTECHNIK szaklap a nemzetközi Service
Award díjat a legjobb mezőgazdasági technológiákat forgalmazó vállalatoknak. A díjazottak
kihirdetését komoly kritériumrendszer alapján
elvégzett vizsgálat előzi meg, amelynek célja,
hogy rávilágítson a vállalkozások gyenge pontjaira, hiányosságaira. A Német Mezőgazdasági
Napokon átadott díjat idén szolnoki csapatunk
kapta meg, és díjazták az AXIÁL Kft. román
leányvállalatát, a Munax céget is. Összesen 13
német, román és magyar indulónak ítélték oda
a Service Award díjat, mely jó alapot jelent a
további fejlődéshez.

Az Agrárgépshow rendezvényen idén harmadjára ítélték oda az Év Magyar Mezőgépe Innovációs díjat, amely a hazai mezőgépipar termékfejlesztési eredményeinek
rangos szakmai és erkölcsi elismerése. A 23
zsűrizett gép közül idén „Az év magyar mezőgépe” elismerést a Framest Kft. Framest
Kreator 7000 síkvázas magágykészítő-gépe

érdemelte ki. Ez a kombinátor magyar
szellemi termék, hazai gyártású és forgalmazású. A díjat Dr. Kerényi György elnök és
Horváth Roland, a Magyar Mezőgazdaság
Kft. marketing vezetője adta át a szakosztály rendezvényén Nyárádi Attilának,
a Framest Kft. ügyvezetőjének.

Gratulálunk a szolnoki és román kollégáknak!

LENYŰGÖZTE A DLG POWERMIX BÍRÁLÓIT!
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Az 1999-es bevezetése óta bestseller a FENDT
700-as Vario. Ez nem csupán a magas eladási
mutatókban körvonalazódik, hanem a kimagasló
ár-érték arányban és az iránymutató technikai
felszereltségben is. A groß-umstadti DLG tesztbázison egy ilyen új 724-es Fendt Variót vettek
górcső alá, már „Tier 4 Final” károsanyag kibocsájtási kategóriából. „A DLG PowerMix tesztcik-

lusai során szinte mindegyik vizsgált munkafolyamatban a 724-es Vario bizonyult a legkisebb
fogyasztásúnak. Kiemelkedően jól teljesített a
TLT-vel és a kombinált (vontatás, TLT, hidraulikahasználat) munka során. A referenciaértékeket
a Tier 4 Final kategóriából két traktorral, a Tier
4 Interimből pedig öttel vetették össze.” – írja a
Traction (2016/01) szaklap.

RÖVID HÍREK
VIZUÁLIS KISOKOS
Az alkalmazások új lehetőségeket nyitnak. Kiváló
példa erre az Agrifac EcotronicPlus applikációja,
mellyel a felhasználó képes vezérelni a fúvókákat,
vagy a legújabb eredményük, a gépkezelőknek kifejlesztett Visual Guide (ábrás használati utasítás). Ez
a program videókon keresztül mutatja meg, hogyan
lehet optimálisan üzemeltetni az Agrifac Condort.
Nincsenek írott vagy valamilyen nyelven elmondott
szövegek, így biztosan mindenki számára érthetők,
befogadhatók az információk. Az alkalmazás letölthető Apple készülékekre az App Store-ból, valamint
Androidos készülékekre, a Google Play-ből. A tárház
folyamatosan bővül, tehát egyre több és több videót
töltenek fel az idők során.

AGRIFAC APP:
A QR-kód beolvasásával
azonnal letöltheti az
alkalmazást mobiljára!

..., A HANGYA

HŐSKÖLTEMÉNY

RÓMAI EZER

TELEKVÉG!
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VŐ,
TRÉFÁSAN

AZ IZOMBAN
REJLIK

e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2016. április 15.

A kisorsolt maketteket postán küldjük el.

GERECSEI
TELEPÜLÉS

2

hirado@axial.hu

GRATULÁLUNK ELŐZŐ
SZÁMUNK NYERTESEINEK!

KERESZTREJTVÉNY

INDULATSZÓ

Mostani számunkban is arra kérjük Önöket,
hogy küldjék el annak a 3 cikknek a címét,
amelyek Önök szerint a leghasznosabb
információkat tartalmazták, vagy amelyek
a legjobban tetszettek. Válaszaikat postai
úton vagy elektronikus formában a

N
A FOSZFOR
VEGYJELE

KORSZAKHATÁROK!

LENDÜLET
JELE

ÜRES KÉZ!

VELENCEI
UTCÁK

KÖZÉPKÉK!

TÖKMAG

DÁTUMRAG

KÖZÉPEN
ELŐÍRÓ!

TÉLI JÁRMŰ

ÜGYVÉD A
TUDÓJA

KUTYA
LAKHELY

Andrey Salivanov
Orosz föderáció

ÍZESÍT

PÁRATLAN
NÓTA!

ERDÉLY
KÖZEPE!

BÍZNI KEZD!

FELMORZSOLÓDIK

T

Szabó Luca,
Zagyvarékas
Telek Tibor,
Abony
e-mail: Csóka Pálné

BELGA
AUTÓJEL

LENDÜLET
JELE

KÖTŐSZÓ

A KÁLIUM
VEGYJELE

LAPOS

A keresztrejtvény nyertese Lukács Lénárd, Csanytelek. Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2016. április 15-ig várjuk az AXIÁL Kft. 6500 Baja, Szegedi út 147. címre, vagy a
hirado@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá: HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

Hidayatullah Taufan
Indonézia

Aktuális

SZOLGÁLAT ÉS

SZOLGÁLTATÁS
Különös cég az idén 25 éves jubileumát ünneplő AXIÁL:
dinamikusan fejlődik, nyilvánvalóan nyereséges és sikeres, ugyanakkor humánus, barátságos arculatú. Munkatársaival és ügyfeleivel kölcsönösen hűségesek egymáshoz. Ritkaság! Kíváncsi voltam a titkára, de Harsányi Zsolt
ügyvezető-tulajdonossal beszélgetve rájöttem, hogy
nincs itt semmi titok: a vezető személyiségének kisugárzásán múlik minden.

Külső munkatársként öt éve
foglalkoztat az AXIÁL, nagyon
sok dolgozójával találkoztam
és beszélgettem a géppróbák
során. Idővel feltűnt valami:
mindenki csak jót mondott a
cégről és vezetéséről. Persze
ha valakinek problémái lennének, valószínűleg nem nekem
önti ki a szívét, de idővel akkor
is kialakult az érzés, hogy ha
munkahelyet kellene választanom, egyik jelöltem az évtizedek alatt megismert sok-sok
magyar és multinacionális
vállalat közül éppen ez lenne:
Harsányi Zsolt csapatában
szeretnék dolgozni. És nemcsak azért, mert ösztönösen a
sikerhez csatlakozik az ember.
A megérzést bizonyossággal
szerettem volna felváltani,
ezért beszélgetésre kértem az
ügyvezető urat.
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Rögtön a kezdetben
egy ekkora birodalom
volt a víziód?

Sokan kezdték szerényen, de
csak egy mikrovállalkozásból lett
AXIÁL. Mi volt a különbség?

Dehogyis! 1991-ben tönkrement
a BKR, a Bajai Kukoricatermesztési Rendszer, ahol dolgoztam, és
egyszerűen csak meg akartunk élni két kis gyerekünkkel,
így lettem kényszerből önálló,
megannyi kollégámmal és
sorstársammal együtt. A korábbi
elfoglaltságomat folytatva IFA
és Zetor alkatrészeket árultam,
Polski Fiat 650-essel jártam
beszerezni Csehszlovákiába, Lengyelországba. Micsoda kalandok
voltak a korlátozottan kiváltható
valutával, zokniba rejtett pénzzel,
amit aztán a sparheltbe rejtett
az üzletfél... 34 négyzetméternyi
iroda-bolt raktárt béreltünk, az
üres dobozokat a polcon hagytuk,
hogy többnek lássék az áru.

Mások megelégedtek azzal, hogy némi
nyereséggel eladnak egy csomó alkatrészt. Nemigen jutottak ötről a hatra,
sokan befuccsoltak. Én viszont volt
szervizmérnökként tudtam, hogy például nem hengerhüvelyre vágyik, akinek
lerobbant a gépe, hanem arra, hogy az
adott javításhoz szükséges sokféle alkatrész mindegyikét megkapja egy helyen,
egyetlen utánajárással. Megszereztem
az alkatrész-katalógusokat, csehül és
németül is kiismertem magam bennük,
ésszerű készleteket állítottam össze, és
az utolsó csavarig minden szükségeset
együtt kínáltam. Persze, hogy hozzám
szoktak az ügyfelek, nőtt a forgalom, a
bevétel, a cég. Nem tudatos döntés, valami nagy elhatározás eredménye volt ez,
hanem egy ésszerű üzleti modellé. A többi
magától jött.

Oldalcím
HARSÁNYI ZSOLT
AXIÁL Kft. tulajdonos, ügyvezető
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Aktuális

Egy bizonyos nagyság fölött nem
csinálhat mindent maga az ember.
Hogyan szemelted ki a munkatársakat?

vitte külföldre az illetőt... Különben sok kollégának szívügye az AXIÁL. Talán azért is, mert
az emberek hajlamosak úgy viselkedni, ahogy
a főnöktől látják.

Az első ötön múlik a cég későbbi sorsa! A
közelből válogattam, volt kollégák, ismert
szomszédok, derék sváb emberek közül.
Adódott olyan furcsaság, hogy diplomás
ember vezette az Avia teherautót. Alapelvem,
hogy meg kell bízni a hús-vér emberekben,
bennük lehetett, és én meg is bíztam. Tudom,
mit várhatok el valakitől, mert olyan családból jöttem, ahol minden nyáron dolgoztam
a gazdaságban. Építettem egy máktisztító
gépet, Pesten telefonfülkékből hívogattam
fel bejgliszezon előtt a pékeket, hogy ki venne
mákot. Egy fél Zsiguli árát hoztam össze
belőle. A céghez is dolgos kollégákat várok.
Idősebb Bátyity Antal kezdettől nálunk van,
már a fia is itt dolgozik, ügyvezető-társam,
Pintér Zsolt 1993 óta erősíti csapatunkat.

A sikerhez megfelelő üzletpolitika
is kell. Mi a lényege a Tiédnek?

Ma már egyébként szervezett az utánpótlás:
Büksi János és csapata gondoskodik róla.
Ösztöndíjakat adunk, nyári szakmai gyakorlatot kínálunk egyetemistáknak, igyekszünk
megszerezni a tehetséges, rátermett fiatalokat. Meg kell találni azokat az emberi
tulajdonságaikat és belső értékeiket, amelyek
valamilyen munkakörre különösen alkalmassá
teszik őket. Gyakornokként megismerhetik
az egyes területeket és az ottani kollégákat,
ez megkönnyíti a választást, és csökkenti a
melléfogás esélyét.

Már nem ismerhetsz
mindenki személyesen. Milyen a
kapcsolatod a gárdával?
Mindenkit csakugyan nem ismerek, de azokat,
akik már pár éve nálunk dolgoznak Baján,
egytől-egyig. Naponta sok időt töltök azzal,
hogy járom a céget, beszélgetek. Mindenki
elmondhatja, és szükség esetén nyíltan el is
mondja, ha problémája van. Ezáltal nagyon
erős személyes kötődések alakulnak ki. Leépítés egyszer fordult elő a történetünkben,
húsz embert kellett elküldeni, ez a legros�szabb, ami történhet, remélem, soha többé
nem kényszerülünk rá. Egyébként minimális
a fluktuáció, ötéves távlatban megmarad az
emberek 85-90 százaléka. Önszántából alig
megy el valaki, bár volt rá példa: a szerelem
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Ugyanaz, mint kezdetben az alkatrész-árusításkor: nemcsak gépet adunk el, hanem megoldunk egy összetett problémakört. A gazdák
feladata a földművelés és az állattenyésztés,
ehhez értenek, ezt szeretik, ebben jók. Nekünk
pedig az a feladatunk, hogy a gépek beszerzésének és üzemeltetésének gondját minél
nagyobb mértékben levegyük a vállukról,
ezzel egyre kevésbé kelljen foglalkozniuk.
Ma már egyetlen traktortípusnak is annyiféle
változata és opciója van, hogy szakember
legyen a talpán, aki meg tudja mondani,
melyik a legalkalmasabb egy adott gazdaságnak, bizonyos munkakörre. Ezért nemcsak
szóbeli tanácsadással állunk rendelkezésre,
hanem országjáró körútra küldjük bemutató
gépeinket, ahol kiválóan képzett tesztpilótánk
mutatja be, sőt az érdeklődő személyesen kipróbálhatja őket. Értékesítőink tanácsot adnak
pályázatok elnyeréséhez, segítenek finanszírozási kérdésekben. Amikor pedig megvan már
a gép, betanítják az ügyfél dolgozóit, például
a TOPCON GPS-rendszer használatára – ez
nemrég jött be, aki pár éve végzett, az egyetemen sem hallhatott róla, tőlünk viszont sokan
megtanulták már.

karbantartás, az átalánydíjas szerződés lehetősége, és a gyors alkatrészszállítás, illetve
helyszíni javítás. Szervizhálózatunkat folytonosan bővítjük, hogy közel legyünk a gazdákhoz. Kényelmük és biztonságuk érdekében az
emberek szeretnek teljes körű szolgáltatást
választani, és mi éppen ezt kínáljuk nekik. Az
elégedett ügyfél pedig hűséges ügyfél.

Kemény piaci versenyző vagy? Milyen a viszonyod a vetélytársakkal?
Azzal, hogy elértünk egy bizonyos méretet és
piaci részesedést, nyilván a saját érdekünket
érvényesítjük, de semmit sem teszünk kimondottan azért, hogy másokat kiszorítsunk,
legyőzzünk. Az sem zavar, hogy a szolgáltató
jellegű működésünkkel példát mutatunk másoknak, mert számíthatunk arra, aki már szerzett nálunk kedvező tapasztalatokat. Ezt a
hozzáállást igazolja vissza, hogy megválasztottak a MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszközés Gépforgalmazók Országos Szövetsége)
elnökének, amelyben benne van a szakma 95
százaléka, és ahol másokkal közösen dolgozhatok az egész ágazat sikeréért. Felelősséggel
jár, amelynek tisztelet a jutalma.

Mit adnál tovább
élettapasztalatodból?
Gyakran idézem Henry Fordot, aki azt mondta,
hogy

„A NYERESÉG NEM CÉL, HANEM A
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE.”

Természetesen nagyon fontos a
jó minőség. Csak erre sokat adó
cégek termékeit árusítjuk, legyenek külföldiek vagy magyarok. Mivel pedig elértük azt
a nagyságot, amelyre már odafigyelnek a
gyártók, már meghallgatják véleményünket,
és előfordul, hogy speciálisan a magyar piac
igényeire szabnak egy típust, amely csak
nálunk kapható. Amúgy pedig terjed a gazdák
körében a nézet, hogy ha valamit forgalmaz
az AXIÁL, akkor az csak tisztességes minőségű, megbízható és tartós lehet.

A későbbiekben a zökkenőmentes használatot
kell biztosítani, hiszen némelyik nagy értékű
gép, például egy kombájn, csak rövid időszakokban dolgozik, akkor viszont katasztrofális
egy üzemzavar következménye. Az ilyesmit
előzi meg az idény előtti, kedvezményes

Azt már én teszem hozzá, hogy lám, milyen sok cég ívelt fel és hullott alá az elmúlt
negyedszázadban, míg az AXIÁL fokozatosan
növekedett és erősödött, mert nem hirtelen
nagy kaszálás volt a célja, hanem egy ügy
szolgálata, olyan szolgáltatással, amely idővel
magától hozza meg minden tekintetben a
sikert. Egy kulcsemberen, az ő felfogásán és
példáján múlik az egész.

KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

Az erősen ötvözött acélok a 20. század termékei, minőségi
fejlődésükre és széleskörű elterjedésükre nagy hatással volt az
ipari fejlődés. Az acél rozsdaállóságával már az 1800-as évek
végén foglalkoztak, azonban az áttörést a német Krupp szabadalma hozta meg 1912-ben, amikor feltalálták az ausztenites
acélt. Ugyanekkor az Egyesült Államokban egy mérnök szabadalmaztatni szerette volna a martenzites acélt, amit végül
1919-ben sikerült elérnie.
Ötvözött acélnak nevezzük mindazokat az acélokat, amelyek
vason és szénen kívül ötvözőket is (pl. Si, Mn, Cr, Ni) tartalmaznak. Az ötvözés célja az acél lényeges tulajdonságainak – szilárdság, hőszilárdság, hőállóság, éltartósság, korrózióállóság,
kopásállóság, vegyi ellenálló képesség – megváltoztatása, a
fizikai, kémiai, villamos, mágneses és egyéb jellemzők javítása.

A NORMA-Group kínálatában megtalálhatók mindazok a rozsdamentes bilincsek, amelyek a legszélesebb körű felhasználói
igényeknek megfelelnek. Különösen fontos az élelmiszeripari
és vegyipari berendezések területe. Ezek gyártásának lényeges
szempontja, hogy a felhasznált acélok álljanak ellen az élelmiszerek, vegyszerek maró hatásának, de bírják a tisztításhoz,
fertőtlenítéshez használt szerek „támadását” is. Ugyanilyen
fontos, hogy az acél felületén nehezen tudjanak megtapadni és
szaporodni a káros baktériumok.
Az élelmiszeripari edények, tejfeldolgozó tartályok, borászati
berendezések, csővezetékek, üstök, palackok, stb. DIN 1.4301
(KO-33), vagy DIN 1.4571 (KO-35) ausztenites acélból készülnek, így kézenfekvő ebben a környezetben a NORMA W5-ös
anyagminőségű bilincseinek használata, amelyek anyaga szintén DIN 1.4571 rozsdamentes acél.
E kiváló acélminőségű bilincseket olyan felhasználási területekre is ajánljuk, ahol víz, sav vagy lúg hatásának vannak
kitéve. Így például az állattenyésztésben, illetve a növénytermesztésben például a permetezéshez.
Az építőiparban a vizes és a szennyvízzel kapcsolatos munkák vehetik jobban igénybe a bilincsek anyagát, de ezekre a
felhasználási területekre is tökéletesen megfelelnek a NORMA
W5 bilincsek.

SZILÁGYI TAMÁS

termékmenedzser

Gépbemutató

A
SOKOLDALÚ
MANITOU MLT 960
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Két hidraulikus munkahengerrel
működtetett fogazott palástja hatékonyan, kis erőfeszítéssel vág szenázs- vagy
szilázsblokkokat. Munkaszélessége 1,7 méter, kapacitása
0,85 m 3 . Működtetéséhez nem
kell hidraulikus opciót felszerelni a rakodógépre.

1

SILÓMARÓ-HENGER

SILÓBLOKK-VÁGÓ

Ha igazán sokoldalú munkagépre van szükség, vagy jelentős
mennyiségű anyag mozgatására keresnek hatékony megoldást,
akkor a Manitou MLT 960 rakodógép a legjobb választás. Használja ki még jobban a rakodógépét speciális munkaeszközökkel!

Ideális nagy mennyiségű anyag kimarására, amelyet aztán terménykanállal, vagy
univerzális kanállal lehet felmerni a talajról.
Robusztus kivitele kifejezetten alkalmas
kemény, nedves silókukorica marására.
A 2,4 méter munkaszélességű adapter
hidraulikus hajtást kap a rakodógépről,
és lánchajtás továbbítja a teljesítményt a
maróhengerre. Működtetéséhez hidraulikus
opciókat kell felszerelni a rakodógépre.

2

Az üzemméretek különbözősége miatt fontos a kiválasztott gép megfelelő motor- és hidraulikus teljesítménye,
emelési magassága és teherbírása, illetve az, hogy
mindenféle talajviszonyok között képes legyen a teher
biztonságos mozgatására.
Nagyobb termelőüzemekben, ahol az anyagmozgatás
is komoly méreteket ölt, jó választás a legnagyobb
teljesítményű és gyors MLT 960 teleszkópos rakodógép.
Lenyűgöző képességeivel maximálisan megállja a helyét,
gyors, erős, és masszív, ugyanakkor kifinomult, precíz,
és gazdaságos. Akár hat tonna mozgatására, és kilenc
méteres emelési magasságra képes, sikeresen ötvözi
az építőipari teleszkópos rakodógépek nagy kapacitását
a mezőgazdasági MLT-széria extrém strapabírásával.
Tömege 11.700 kg, hatalmas ellensúlyok tartják talajon
mind a négy kerekét. Négy köbméteres könnyűanyag-kanállal felszerelve villámgyorsan rak meg terménnyel egy
teherautót. Nemcsak a teherbírás tekintetében kivételes
ez a típus a Manitounál, hanem a hajtóművével is. Az
univerzális, 6-8 méteres MLT-típusok hidrodinamikus

hajtásával szemben az új MLT 960
hidrosztatikusat
kapott, a márkánál
SÁFRÁNY MÁRIÓ
termékmenedzser
újdonságnak számító
fokozatmentes erőátvitellel. A DANA által szállított
hajtómű a teljes 0-40 km/h sebességtartományban sima
hajtást tesz lehetővé, biztosítva a hat tonnányi teher
egyenletes és finom mozgatását.

Gépbemutató

HASZNÁLJA KI JOBBAN
A MANITOUJÁT!

Egy ilyen nagy teljesítményű teleszkópos rakodógépet
nagyon nehéz kihasználni! – mondja több gazdálkodó, miközben arra gondol, hogy csak terményt, trágyát, esetleg
bálákat lehet rakodni vele. Tény, hogy a legismertebb és a
legnépszerűbb munkaeszköz a terménykanál és a trágyavilla, de valójában sokkal változatosabb a kínálat, számos
munkaeszköz kapható almozásra, istállótrágya mozgatásra, könnyű anyag és bála rakodására, földmunkára,
vagy speciális állattartási feladatokra. Most szarvasmarha-telepeknek ajánlunk néhány adaptert, amellyel sokkal
jobban kihasználható akár egy MLT 960 is.

SZALMATERÍTŐ

SILÓMARÓ-KANÁL

Az elmúlt 15 évben
hatalmasat fejlődött a teleszkópos
rakodógép alkalmazhatósága a
mezőgazdaságban:
az egykori célgép
univerzális munkagéppé lépett elő. Jelentős szerephez jut
az anyagmozgatási
és logisztikai folyamatok szinte összes
fázisában, legyen
szó rakodásról vagy
szállításról. Sőt,
egy megfelelő teljesítményű teleszkópos rakodógép, a
hozzá csatlakoztatható különféle eszközökkel, az egyik
legsokoldalúbb
munkagép lehet.

Hidromotoros hajtású silómaró-henger és kanál kombinációja, amellyel
a takarmányt egyből a kanálba lehet
tölteni. Hengerét két darab hidraulikus
munkahenger pozicionálja automatikusan. A kanál munkaszélessége 2,3 méter, kapacitása 1,8 m 3, használatához
hidraulikus opciókat kell a rakodógépre
szerelni.

3

Szögletes-, vagy körbála terítésére alkalmas. A szalma- vagy szénabálát akár 15 méter távolságba
képes elteríteni.

4
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Filléres alkatrészek teszik ki a különbséget



…HA POR

KERÜL A RENDSZERBE

Vége az Agrárgépshownak. Rengeteg kíváncsi látogató nézte meg alaposabban, vagy futólag a kiállított gépeket. Annyi
mindent mondtunk el róluk, de sokszor magunk sem tudtuk, hogy bemutattuk-e az összes apróságot, amelyek valóban
megkönnyítik és eredményesebbé teszik a munkát? Hiszen „az ördög a részletekben rejlik.”

A Fendt traktorprospektusokban egy kis zöld
jel mutatja a márkára jellemző megoldásokat, most ezek közül veszünk alaposan
szemügyre egyet. Valamennyi Fendt traktor
kihelyezett hidraulikakörének csatlakozóját
egy kis porvédő fedél zárja le. Más traktorokon is van ilyen – mondhatja bárki. Igaz, de
nem mindegy, mi van mögötte!
A kis fedeleket, mindegyik hidraulikakör esetében, mindig visszazárja egy filléres rugó,
amikor kihúzzuk a munkagép tömlőjét. Így
nem kerülhet por a csatlakozóhüvelybe, majd
a hidraulikarendszerbe illetve a hajtóműbe.
A Fendt egyébként sem ad esélyt pornak a
hidraulikatartályba jutni, hiszen a visszatérő
olaj szűrőn megy át. Hát az ön traktorján?
A hidraulika- és a Vario-hajtómű két elkülönített rendszert alkot. Ha például vetőgépet
kellene a szomszédból kölcsönkérni, vagy a
munkagép hidraulikus rendszerében meghibásodik valami, nem kerül veszélybe a Fendt
hajtóműve.
További jellemző, hogy a Fendt hajtóműben
elegendő 2000 üzemóránként olajat cserélni,
nem kell a hidraulikaolajjal együtt „félidő-
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ben” lecserélni a teljes olajmennyiséget.
Ez nem csak költségtakarékos, hanem környezetbarát megoldás is.
A különálló olajtartálynak köszönhetően a
kivehető olajmennyiségnek nem szab határt
a hajtómű minimális olajigénye.
Az említett kis fedelek más-más színűek,
megfelelve a vezetőfülke kezelőelemeinek,
hogy könnyű legyen azonosítani az egyes
hidraulikaköröket. Ha pedig idővel meghibásodik egyik-másik hidraulikakör, akkor a
munkagép tömlőit átdugjuk a másik vezérlőszelepbe, a terminálban pedig a megszokott
kezelőelemhez hozzárendeljük az új kört. Az
egészből észre sem venni semmit, dolgozunk
a megszokott módon!
A hidraulikaszivattyúk a motor névleges fordulatszámán (például
2100/perc) adják le névleges
teljesítményüket (esetünkben 205 l/perc). Ezt
azért jó tudni, mert
amikor a fordulókban, kiemelt munkagéppel haladva,

nincs szükség nagy vonóerőre és amúgy is
lassabban megy a traktor, az elektronika a
legkisebb fogyasztásra – 1200-1400/perc –
állítja be a motort. Ekkora fordulatszámon a
hidraulikaszivattyú teljesítménye mindössze
kétharmada lesz a névlegesnek (példánkban
körülbelül 140 l/perc), épp mikor a legtöbb
fogyasztót (munkahengert, hidromotort)
működtetjük a munkagépen. Érdemes tehát
vásárláskor nagyobb szivattyút választani
a traktorhoz, hogy ne kelljen megemelni a
motor fordulatszámát, amivel együtt nőne
a fogyasztás is. A Fendt traktorokhoz kéthárom szivattyú közül lehet kiválasztani a
megfelelőt.
A rendelkezésre álló hidraulikus
teljesítményt illetően lényeges különb-

forduló-automatikájába (Variotronic TI). Ha például
egy váltvaforgató eke megfordításához 10 l/perc
átfolyás mellett öt másodperc kell, akkor hat másodpercre állítva az időzítést, egyetlen gombnyomásra biztonságosan és automatikusan átfordul
az eke.

Technológia

ség lehet két traktor prospektusadatai között. A
Fendtnél a prospektusadat tényleg minden esetben
rendelkezésre áll a kihelyezett körökön, még
akkor is, amikor a traktor kormány-munkahengere
hirtelen sok olajat képes elnyelni a fordulóban. A
Fendt 300-as szériától már LS-szivattyúk vannak a hidraulikarendszerben, ezek szolgáltatják a
kormányzásnak is az olajat mindaddig, amíg nincs
maximálisan leterhelve a rendszer. Akkor ugyanis
a rosszabb hatásfokú kormányszivattyú (amely
alapesetben a hidraulikarendszer vezérlőnyomását
biztosítja) veszi át a kormányzást és a hidraulika-

Gyakorlati
vélemény

Az új, POWER felszereltségű Fendt 300 S4 Vario
automatikusan összeköti a két szivattyút, amikor
nagyobb hidraulikus teljesítményre van szükség,
illetve leválasztja, ha már nem kell a plusz térfogatáram. Ezzel üzemanyagot takarít meg.

Antal Attila
bemutatógép-kezelő

szivattyú teljesítménye kizárólag a munkagépet
szolgálja ki.

PRIORITÁS: ELSŐ AZ EGYENLŐK KÖZÖTT!
A Fendt traktor termináljában szabadon kiválaszthatjuk, hogy melyik kihelyezett hidraulikus kör kapjon prioritást, a kormányzás természetesen mindig
elsődleges. Ez a kör a továbbiakban annyi olajat
kap, amennyit beállított a kezelő, a többi pedig a
„maradékot” kapja, még ha ezáltal egyes, kevésbé
fontos funkciók le is lassulnak. Például a vetőgép
ventilátorának fordulóban is megadott fordulatszámon kell működnie, nehogy elejtse a magot,
de közben a csoroszlyák, illetve a nyomjelzők
működtetése lehet lassabb is.

MIT REJT MÉG A KIS PORVÉDŐ?
Olyan hidraulikakört, amelyben valamennyi vezérlőszelep mennyiség(0-100 l/perc; 500-as szériától egy
körben 140 l/perc; F1000-es:
170 l/perc) és időszabályzású (0-60
másodperc, illetve /hidromotor-funkció/).
Kikapcsol, ha például átfolyik rajta
25 liter olaj, vagy ha a bekapcsolástól eltelt
hat másodperc. Ezért is lehet szükség esetén
felcserélni őket, és ezért integrálhatók a traktor

A Fendtnek szinte mindegy, hogy egy adott hidraulikakör „alsó” vagy „felső” csatlakozóhüvelyébe
csatlakoztatjuk a munkagép tömlőjét, mert a
funkciók mindkét irányban működnek és egymástól függetlenül szabályozhatók. Egy körön belül
be lehet állítani, hogy 30 l/perc teljesítménnyel
emelje ki a vetőgépet a traktor, de csak 20 l/perc
visszafolyás mellett engedje le. Ez azért jó, mert a
tele vagy az üres magtartályú vetőgépet sem ejti
le a traktor, hanem olyan lassan teszi le, ahogy a
gépkezelő szeretné.
Az összekapcsoláskor és oldáskor elcseppenő
résolaj sem megy veszendőbe: kis tartályba jut és
nem folyik végig a traktor hátulján, mielőtt a földre
kerülne.
Ahogy egy gazdaságra sem kizárólag a termésátlag és az év végi eredmény jellemző, hanem az is
hogy összesöpörték-e az udvart, a traktoroknál is
sokkal több múlik a részleteken, mint hinnénk!

Miért jó, ha be tudjuk
állítani a traktoron a
hidraulikaolaj-átfolyás
mértékét? Ez egyrészt
megkönnyíti a pilóta
munkáját: nem kell figyelnie, nehogy feleslegesen bekapcsolva
maradjon a hidraulika,
mert a beállított idő
után magától kikapcsolja az automatika.
Másrészt ez a funkció
kíméli mind a munkagép, mind az erőgép
hidraulikarendszerét.
Ha a kezelő a munkafolyamat elvégeztével
elfelejtené kikapcsolni,
vagy lustaságból nem
kapcsolná ki a hidraulikát, akkor az plusz
fogyasztás mellett fölösleges feszültséggel
járna a rendszer egyes
elemeiben, a traktoron
és a munkagépen.
Tehát a kényelmen
és a praktikumon túl
anyagi vonatkozásai
vannak, és a biztonságos üzemeltetés tekintetében is jelentős a
szerepe.

KRESZ GÁBOR

Fendt-referens
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Újdonság
KILENC ÚJ MODELL MAX CUT SÍNNEL
A felső-bajorországi Bad Saulgauban, Európa
legnagyobb zöld régiójában állítja elő a CLAAS
550 dolgozója a szálastakarmány-betakarítás
teljes gépkínálatát. 2012 óta húszmillió eurót,
mintegy 6,2 milliárd forintot fordítottak ezek
fejlesztésére, gyártására. Számtalan innováció
könnyíti meg a munkát, például az új MAX CUT
kaszasín, az ACTIVE FLOAT hidropneumatikus tehermentesítő, a COMMUNICATOR II és OPERATOR
kezelőegység sok hasznos beállítási funkciója,
valamint a Safety-Link biztonsági modul.

ÉBREDŐ

ERŐ

A MAX CUT KASZASÍN JELLEMZŐI
Az új MAX CUT az előző P-CUT kaszasín koncepció továbbfejlesztett változata. Megtartottak számos jól bevált dolgot, többek között a
gyors késcserét, valamint a Safety-Linket. Az
új, egyben préselt kaszasín hullámos formája
javítja a vágás minőségét, ugyanis előrébb került
a hajtóegység a tárcsákkal, így a korábbihoz
képest nagyobb az átfedés, hatékonyabb a
terményvágás. A betétek beljebb helyezkednek
el, ezért a tárcsák nagyobb átfedéssel dolgoznak, tehát nagy biztonsággal elkerülhető,
hogy csíkozzon a kasza. A csíkozás jelenségét
a tárcsák kései idézik elő: mozgásukkal erős
levegőáramlást generálnak, a zárólevegő még
vágás előtt elfekteti a terményt a kasza pengéje
előtt, ezért nem tökéletes a vágás. A három
csavarral rögzített cserélhető betét csökkenti a
levegő áramlási sebességét, illetve álló helyzetben tartja a terményt. Ráadásul, ahol a kések
hátrafelé mozognak, ellenkésként funkcionál a
betét, megtámasztva a terményt.
A CONTOUR után a hátsó függesztésű DISCO 50
szériájú kaszákat is továbbfejlesztették, a
2016-os szezonra megújult a külsejük, és az új
2750 (C/RC), 3150 (C) és 3550 modellek kifinomult technikájukkal, 2,6-3,4 méteres munkaszélességükkel kisebb gazdaságoknak is könnyen
elérhetővé váltak. Sok különböző finomítás
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SAFETY-LINK

MECHANIKUS VÉDELEM ÜTKÖZÉS ELLEN

mellett, mint a vonószerkezet,
a terményterelő-lemez és a
MAX CUT kaszasín, újdonság az
opcionális tárolókeret is, amely
lehetővé teszi a kasza helytakarékos tárolását, valamint
könnyebb karbantartását,
illetve csatlakoztatását.
MAX CUT kaszasínnel és egyéb
finomításokkal tökéletesítve
megújultak a vontatott DISCO
3150 TC/TRC kaszák is – a
CLAAS szinte minden egyes
DISCO modellt MAX CUT

kaszasínnel kínál, a legkisebb,
2,6 méteres, rugós csillapítású, szársértő nélküli, hátsó
függesztésűektől egészen a
legnagyobb, 10,7 méteres,
szársértős, triplex kaszakombinációkig.
Az év nagy újdonsága a CLAAS
DISCO 1100-as, a piacon elérhető legnagyobb, 10,7 méter
maximális munkaszélességű,
traktorra függeszthető tárcsás
kasza. Ez is rendelhető gumihengeres (RC), illetve verőujjas

szársértővel (C). Méretei megnövekedtek, de a szállítási magassága négy méter alatt marad, és
a szállítási szélessége is kevesebb
három méternél. Ezt a hidraulikusan összehúzható kaszaegységek
teszik lehetővé, a külső és a belső
védőponyva pedig automatikusan
összecsukódik. Szállítás során a
kasza hidraulikusan reteszelhető,
így biztonságos a közúti vonulás,
sőt szállítási helyzetben is tárolhatjuk a kaszát.

VONTATOTT
DISCO 3150 TC

Újdonság

ACTIVE FLOAT

ALAPBÓL BIZTONSÁGOS
A kasza számos részegysége szolgálja a biztonságot és a precíziós
munkát. Legfontosabb a Safety-Link,
az ütközés elleni védelem, valamint
az ACTIVE FLOAT hidropneumatikus
tehermentesítő.
A SAFETY-LINK fantázianevű biztonsági modul már a P-CUT kaszasínkoncepcióban is remekül működött,
ezért megtartották. Akkor aktiválódik,
amikor akadályba ütközik a tárcsa. A
hajtótengelyen van egy beszúrás, úgy
méretezve, hogy törjön el, ha a tárcsára ható erő kárt tenne a hajtásház
fogaskerekeiben. A tárcsa nem tud
leesni, mert biztonsági csavar rögzíti.
A meghibásodást azonnal észrevenni,
mivel az adott tárcsa nem forog, nem
vág terményt. A biztonsági modul
könnyű cseréje után folytathatjuk a
munkát.
A DISCO CONTOUR és TREND kaszákat mechanikus ütközésvédelem óvja
az esetleges sérülésektől. Akadályba
ütközéskor nemcsak egyszerűen
hátra vagy felfelé hajtja a kaszát,
hanem át is emeli az akadályon. A
továbbhaladáshoz elegendő egy rövid
megállás, majd ismét aktiválható a
mechanikus védelem ráhajtás ellen.
Az előző CONTOUR széria sokat bizonyított ACTIVE FLOAT
hidropneumatikus tehermentesítő
rendszere az új modellekben is
megtalálható: kaszálás közben a
vezetőfülkéből igazíthatjuk a tehermentesítő rendszerrel a mindenkori
viszonyokhoz a felfekvési nyomást.

LÁSZLÓ ATTILA

termékmendzser

Martin Ober
fejlesztésért felelős projektvezető
                                 CLAAS GmbH

Az új kaszasín
szinte egyik
alkatrésze sem
tömegtermék,
mind egyedi
gyártás. Minden
egyes csavar
helyzetét és
funkcióját jól
átgondoltuk. Csak
kiváló minőségű
alapanyagokból
készülhet tökéletes termék, ennek
megfelelően már a
kezdetektől rendkívül
szigorú ellenőrzési folyamatokat alkalmazunk a
Bad saulgaui üzemünkben a gyártás során.
Például az egyik fázisnál
szenzor figyeli, hogy a
beépített tárcsák száma
megfelelő-e. Ha túl kevés
van benne, megszólal egy
riasztó. Ha túl sok, nem
engedi a rendszer tovább
a részegységet. Egy másik fázisnál megnézzük a
súrlódási ellenállásokat,
minden megfelelően
szigetelt-e. Összeszerelés
közben is maximális hibamentességre törekedtünk,
minden munkafolyamatot többféle módszerrel
ellenőrzünk. Így lesz
tökéletes a végeredmény.
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 Mint kés a vajban.
Videón a Horsch Joker RT munkája.

Tudta-e Ön?

HORSCH Joker RT
Az elmúlt egy-két évben nagy változásokon ment át a Horsch egyik legnagyobb
darabszámban értékesített munkagépe, a
Joker RT rövidtárcsa. Az eredeti Joker RT,
amely most a Classic nevet viseli, továbbra is bent maradt a portfólióban. Amivel
kiemelkedik az új Joker RT: nincs többé
ugrálás, billegés, pattogás! A rövidtárcsák tipikus billegését a Joker RT Classic
esetében már megoldották egy hidraulikus akkumulátorral, a Joker RT-ben pedig
a járószerkezetet betették a tárcsa és a
henger közé, ezáltal megszűnt az ugrálás, és nem utolsósorban nőtt a szállítási
biztonság.
A járószerkezet integrálásának köszönhetően a lezáró hengerek palettája kiegészült a dupla sorban elhelyezett kivitelekkel, így rendeléskor kérhetjük a gépet
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EZ A TÍPUS NAGYON STABIL, AZ ÖSSZES TALAJTÍPUSRA
AJÁNLJUK. A HENGERELEMEK EGYMÁSBAFUTÓK, ÍGY
KITŰNŐ AZ ÖNTISZTULÁSA.

dupla RollPackkal, vagy a jól bevált SDhenger dupla soros kialakításával.
A tárcsák csapágyazása nem változott,
továbbra is teljesen karbantartásmentes, de
sokkal nagyobb átmérőjű és
stabilabb lett az előzőnél.
A rövidtárcsa 52 cm-es tárcsalapjait párosával rögzítik
a tartókarokra. Előnye akkor
mutatkozik meg, amikor nagy
mennyiségű szármaradvánnyal
kell megküzdeni, mivel óriási az
átömlő keresztmetszet. A csipkéstárcsák könnyen hatolnak a
talajba, szögüket nem kell állítani, mert a széles gumibakozás
jóvoltából laza vagy nehéz
talajban is mindig megtartják
az optimális 17 fokos állást.

A legújabb fejlesztés egy mellső „darabolóhenger” , amely a tárcsák előtt aprítja a
hosszú szármaradványt.

Gépbemutató

RENDELJE MEG

JOKER
RÖVIDTÁRCSÁJÁT
KIHAGYHATATLAN ÁRON

ÉS HASZNÁLJA KI A MAXIMÁLIS
KEDVEZMÉNYT A RENDELÉSKOR!

A 2016. MÁRCIUS 31-IG
LEADOTT RENDELÉSEK ESETÉN
16% KEDVEZMÉNYT
BIZTOSÍTUNK A GÉP
LISTAÁRÁBÓL.
Ne mulassza el a lehetőséget,
a részletekről érdeklődjön területileg
illetékes üzletkötő kollégánknál.
Segítségével megoldható például a repce
sekély, mindössze 2-3 centiméteres tarlóhántása, teljes átfedés mellett. A magas
tarlóval vágott napraforgót sem kell
külön hengerrel vagy szárzúzóval járni,
ezt is teljesen eltünteti a rövidtárcsa. A
nagy, méterenként egy tonnás súlyarány
garantálja, hogy a tárcsák jól behatolnak
az akár nehéz, kiszáradt talajba is. Nem
kell megdönteni a tárcsalapokat, így sem
dugul a Joker, ami szintén a megnövelt
távolságok, vagyis a nagy átömlő keresztmetszet érdeme.
A „darabolóhenger” mellett a Joker 5 - 6
- 8 RT-re mellső simítót is lehet szerelni,
amellyel a szántás vagy az egyenetlen
talajfelszín dolgozható el.
A még könnyebb beállítás érdekében hidraulikus mélységállítással is kérhetjük a
Jokert, ekkor ki sem kell szállni a fülkéből
a mélység fokozatmentes állításához.
A zöldítés és a köztes növény vetése is
megoldható a Joker rövidtárcsára szerel-

hető DuoDrill aprómagvetővel, amely
460 liter térfogatú és ISOBUSkompatibilis, tehát ha a traktor is olyan,
akkor a DuoDrill a traktor monitoráról,
vagy automatikus GPS-kormányzás esetén a GPS-éről is vezérelhető.

Az akció a meghatározott időpontig,
illetve a készlet erejéig érvényes.
Szállítás:
legkésőbb 2016. július végéig.

A Joker RT a fejlesztéseknek köszönhetően
még sokoldalúbbá vált, és méltán számít
legmodernebbnek a Horsch rövidtárcsái
között.
A zöldítést, a tarlóhántást, a magágy-készítést és a nagy tarlóval vágott növények
szármaradvány-bedolgozását is kitűnő
minőségben tudja elvégezni.

SZABÓ GÁBOR

termékmendzser
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ÚJABB LÉPÉS
LANDINI 6-OS ÉS 7-ES V-SHIFT MODELLEK

A LANDINI NÉV MÁR NEMCSAK
AZ EGYSZERŰ, MECHANIKUS
TRAKTOR SZINONIMÁJA
– AHOGY SOK ÉVEN ÁT A
GAZDÁK FEJÉBEN ÉLT -,
HANEM A MAGAS IGÉNYEKET
KIELÉGÍTŐ, KÖNNYŰ
KEZELHETŐSÉGET, KÉNYELMET
ÉS MEGBÍZHATÓSÁGOT NYÚJTÓ
TECHNIKA MEGTESTESÍTŐJE.

TÖBB MINT HÁROM ÉVVEL EZELŐTT
KEZDŐDÖTT AZ A FOLYAMAT,
AMELY TÖBB ÚJ LANDINI SZÉRIA
MEGJELENÉSÉT, ÉS A MEGMARADÓK
KORSZERŰSÍTÉSÉT EREDMÉNYEZTE.
ENNEK MOSTANI ÁLLOMÁSÁN
TOVÁBBFEJLESZTETTÉK A MÁR
JÓL ISMERT 6-OS ÉS 7-ES
SZÉRIÁT, TÖBB ÚJDONSÁG
MELLETT FOKOZATMENTES
ERŐÁTVITELLEL (CVT), ILLETVE
TRAKTORTERMINÁLLAL (DSM) ÉS
ISOBUS ELÉRHETŐSÉGGEL LÁTTÁK EL.
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A két gépcsalád négy- (6-os) és hathengeres
(7-es) FPT-motorokat kapott, 136 és 195 LE
teljesítmény között. Ezek a 4,5 és 6,7 literes
gépek közös nyomócsöves befecskendezéssel,
elektronikus vezérléssel és SCR-rendszerrel
teljesítik a Tier 4i emissziós előírásokat.
Sajátosságuk a „Dual Power”, amely automatikusan nyújt extra teljesítményt, nehéz TLTmunkák és szállítások során.
A felfelé nyitható motorháztető megkönnyíti
a karbantartást és a tisztítást. Ez utóbbihoz
járul, hogy az elöl elhelyezett hűtők külön-külön, legyezőszerűen kinyithatók.

„ROBOSHIFT” vagy „ V-SHIFT”
Idéntől már kétféle sebességváltó áll rendelkezésre. Az egyik a korábbról már ismert
24 fokozatú (mászócsoport esetén 40)
„ROBOSHIFT”, 6 sebességcsoporttal és 4
powershift fokozattal, illetve a manuális mellett kétféle automatikus móddal. Az utóbbiak
finomhangolhatók a pontos és a takarékos
használat érdekében.
Az új Landini „V-Shift” modellek a német ZFfel közösen kifejlesztett fokozatmentes, CVThajtóműveit kapták. Közel nulla és 40, de akár
50 km/óra sebesség között bármilyen érték
beállítható fokozatmentesen. Négy sebességtartomány igazodik a különböző munkakörülményekhez. A „ROBOSHIFT” verzióhoz hasonló
kart ergonomikusan helyezték el a vezetőülés
jobb oldali kartámláján. Ez a „V Easy Pilot”

A KEZELŐ NÉGYFÉLE ÜZEMMÓD
KÖZÜL VÁLASZTHAT

1

névre keresztelt multifunkciós fogantyú azonban már nagyobb tudású: innen választhatók
ki például a sebességváltó tartományai, vagy
válthatunk irányt egy nyomógombbal. A kar
előre- vagy hátramozgatásával növelhetjük,
illetve csökkenthetjük a traktor sebességét a
gázpedál vagy a kézigáz-kar nélkül. Továbbá
itt találjuk a függesztőszerkezet mozgató
gombját, illetve innen aktiválhatjuk a táblavégi
forduló-automatikát és a tempomatot is.

TLT NÉGY FOKOZATBAN
Négy TLT-fordulatszám közül választhatunk:
540, 540E, 1000, 1000E. Elektrohidraulikus
működése simán, moduláltan biztosítja a
munkaeszköz finom indítását. A meghibásodásokat automatikus ki- és bekapcsolással
kerüli el.
A „Dual Power” rendszer működés közben
szükség szerint, automatikusan növeli a TLT
teljesítményét.

PROFESSZIONÁLIS HIDRAULIKA,
ELEKTRONIKÁVAL KOMBINÁLVA
A hidraulika elektronikus vezérlése Bosch
gyártmány. A zárt központú rendszer változó szállítású axiáldugattyús szivattyúja
123 l/perc olajáramot képes szolgáltatni a
függesztőszerkezetnek és a kihelyezett szelepeknek. A működtető kapcsolók jól kézre
esnek a multifunkciós V Easy Pilot karon és
a kartámaszon. Az emelőszerkezet maximális kapacitása 9300 kg, a csatlakozása 3-as
kategóriájú. Az erőszabályozó érzékelőit az
alsó függesztőkarokba építették, ami precíz
vezérlést eredményez.

AUTOMATIKUS:

2

MANUÁLIS:

3
TLT:

CRUISE:

a kiválasztott és
állandó értéken
tartott sebességhez hangolja a
gép a motor fordulatszámát és a
váltó áttételét.

a kezelő állítja be
a motor fordulatszámát, az
elektronika pedig
gondoskodik a
kívánt menetsebességnek megfelelő áttételről.

a TLT bekapcsolásakor az elektronika állandó
fordulatszámon
tartja a motort.

ki lehet választani egy adott
menetsebességet, melyet a
rendszer folyamatosan tartani
fog.

Maximálisan hat kihelyezett hidraulikaszelep
rendelhető, ezek is elektrohidraulikusan működtethetők. Opció egy kis joystick, amellyel
például a fronthidraulikát vagy a frontrakodót
vezérelhetjük.

Gépbemutató

NÉGY- ÉS HATHENGERES ERŐMŰVEK

HIGH-TECH KEZELŐTÉR:
ÉRINTŐKÉPERNYŐ, ISOBUS
A „Lounge Cab” vezetőfülke nívós környezete
már ismerős a korábbi 6-os és 7-es szériából.
A négypilléres, sík padozatú fülke és a hátul
pántolt ajtók biztosítják a könnyű beszállást
és az utolérhetetlen körkilátást. A felsőkategóriás, légrugózású Grammer vezetőülés
többfunkciós kartámasza magában foglalja a
traktor fő vezérlőelemeit, köztük a V Easy Pilot
multikart is. Az elején kapott helyet a V-Shift
változatok egyik jellemzője, a DSM (Data
Screen Management) monitor, melynek 12
colos érintőképernyőjén nyomon követhető és
beállítható a traktor működése.
Újdonság még, hogy a traktor és a munkaeszközök közötti kommunikáció érdekében
ezekhez a traktorokhoz megrendelhető az
ISOBUS-rendszer, és a szükséges csatlakozási
lehetőség. A két egység közti dialógus eszköze
az érintőképernyő.
A teleszkóposan állítható és dönthető kormányoszlop a műszerfallal együtt mozog, így
mindig akadálymentes a rálátás a műszerekre.
A túlnyomásos, tiszta, pormentes fülkében
hatékony, automatikus klímaberendezés tartja
a beállított hőmérsékletet. A kezelő hűtött
tárolóban tarthatja innivalóját.
A traktor utasa szintén kényelmesen utazhat
a kárpitozott pótülésnek köszönhetően, amely
felhajtható és elrejthető, hogy könnyen és
biztonságosan lehessen beszállni.

4

SEBESI ISTVÁN

termékmendzser
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AXIÁL Partner

KÉT FIÁVAL MŰKÖDTETI RIPORTALANYUNK, NAGY ZOLTÁN
A BÁCS MEZŐ KFT-T. A HAGYOMÁNYOS SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG A NAPOKBAN
CSERÉLI ÚJRA AZ EDDIGI MONOSEM VETŐGÉPÉT. A RÉGIVEL SZERZETT TAPASZTALA-TAIRÓL KÉRDEZTÜK AZ ÜGYVEZETŐT.

Cégünk családi vállalkozás, két fiammal dolgozunk benne. Százhetvenöt hektáron hagyományos szántóföldi növényeket termesztünk: közel
hetven hektáron árpát, nyolcvanötön kukoricát és
kicsit több mint huszonöt hektárra napraforgót
vetettünk. A vetésforgót idén az új szabályoknak
megfelelően állítottuk össze. Szerettünk volna
borsót is termeszteni, de sajnos a hűtőháztól
nem kaptunk kvótát, mivel nem öntözhetők
a területeink. Garán és környékén, ahol gazdálkodunk, nagyon szűkre szabott az öntözési
lehetőség.
Talán ez az egyetlen akadálya annak, hogy
azt termesszünk, amit akarunk. A vetőgépünk
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biztosan nem az, azzal bármit elvethetünk!
Egy Monosem NG Plus 3-at használtunk eddig,
igencsak elégedettek voltunk vele, keveset kellett
javítani. De már tíz éves, elkopott. Meg aztán
jöttek a változások, amelyeket követni kellett. A
régi gép osztott műtrágyatartályos, abba csak
kis zsákot lehetett beletenni. A mai világban meg
már Big Bag zsákkal kell dolgozni, ezért feltétlenül nagy műtrágyatartályosra kellett cserélnem
a régi gépet. Új növényvédelmi előírás a deflektor
használata, azaz a pneumatikus szívólevegős
vetőgépeken a magokról esetlegesen ledörzsölődő port megfelelő csővezetékkel, a deflektorral
a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
A régin nem volt ilyen, fel kellett volna szerel-

ni, de ez az újnak már tartozéka. Erre a gépre
már kértük az elektronikus sorelzárást, hogy a
traktorfülkéből lehessen irányítani, ez régen nem
volt. Az új gépem, amit hamarosan át is vehetek,
egy Monosem NG Plus 4 hatsoros szemenkénti
vetőgép Monoshox csillapítással, elektronikus
szakaszolással és nagy, 980 literes tartállyal.
A régi géppel annyi problémánk volt, hogy néha
eltörtek a cúgpántok. Egyazon vázon volt a
vetőkocsi és a műtrágyatartály, és ez bizonyos
körülmények között túlterhelte ezeket a pántokat.
Az új gépen külön vázon van a műtrágyatartály
és a vetőkocsi, úgyhogy reméljük, ez a probléma
is megoldódik.

HAGYOMÁNYOS VETŐELEM

MONOSHOX

AXIÁL Partner

lehetett lekötni kukoricát, most 4000
forintot kínáltak, tehát 20 százalékkal kevesebbet. És ugye nagyon sok
helyen a kukorica a fő profil itt délen,
és azért húsz százalékkal kevesebb

AZ ÚJ GÉP KIVÁLASZTÁSA

az AXIÁL központja nincs messze tő-

bevétel, az nagy különbség.

lünk. Ez azért is jó, mert ha probléma
Először körbekérdezem gazdatár-

van, akár két-három órán belül nálunk

És ugyanezt mondják a búzára, ár-

saimat, melyik gépről mi a vélemé-

van a szervizszerelő a megfelelő

pára. Talán a napraforgó az egyedüli

nyük. Így gyakorlati tapasztalatokon

alkatrésszel. Csak ha valami speciális

olyan növény, amit még keresnek is,

alapuló ismereteket szerzek: némelyik

alkatrész kell, akkor kell várnom egy-

és aránylag kifizetődik. Pont ezért

vetőgép műtrágyatartályát az elhe-

két napot, míg behozzák külföldről, de

változott a kukorica és a napraforgó

lyezése miatt nehéz megközelíteni,

egyébként egyedülálló készlet áll ren-

vetésaránya is országszerte; durván

vagy a másiknak nem elég nagy a

delkezésre. Ennek meg is van az ára,

150-200 ezer hektárral kevesebb ku-

magtartálya, nem fér bele egy egész

de így biztosan a lehető legkeveseb-

korica lesz, azt mondják, és annyival

zsáknyi vetőmag. Azután megkeresek

bet áll a gép, ami szezonban rendkívül

több napraforgó. Most egyedül ez lát-

három-négy vetőgépet forgalmazó

fontos. Elégedettségem miatt vagyok

szik rentábilis növénynek. Aztán majd

céget is. A gép kiválasztásakor a

már tizenöt éve az AXIÁL ügyfele.

év végén derül ki, mi lesz, de összességében nem túl jók a kilátások.

műszaki paraméterek és az ár mellett
fontos figyelembe venni az alkatrész-

MEGFONTOLTAN
GENERÁCIÓK

és szervizhátteret is. Nekem fontos a
személyes kapcsolat is, mert ha azo-

Idén biztos, hogy nagyon megfontol-

nos a műszaki tartalom és nagyjából

tan kell gazdálkodni. Télen ismét elég

A kisebbik fiam végzettsége mező-

az ár is, akkor mindenképpen olyan

sok gazdarendezvényre elmentünk. A

gazdasági gépész, miután végzett,

mellett döntök, amelyik cég üzletkötő-

termést átlagosnak prognosztizálják,

automatikusan a családi vállalkozás-

jével nagyon jó a kapcsolatom.

de a terményárak az előrejelzések

ban kezdett el dolgozni. Ahogy a cég

szerint még a tavalyinál is lejjebb

fejlődött, a nagyobbik fiam is bekap-

A kapcsolatápolás pedig mindig is

fognak menni. Nagyon át kell tehát

csolódott, már ő is közvetlenül részt

erőssége volt az AXIÁL-nak. Felhív-

gondolni idén a költségvetést. A

vesz ebben a munkában. Remélem,

nak, küldik az újságot, jön a hírlevél,

vegyszer és a vetőmag ára adott,

hogy amit eddig közösen felépítet-

e-mailben is mindig válaszolnak. A

de a többi költséget, hogy hányszor

tünk, azt valamelyikük tovább fogja

boltban kérdezhetek az alkatrészes

menjünk rá a talajra talajmunkákkal,

vinni, mert különben nincs értelme az

kollégáktól. Ha pedig meg akarok

egyszer, kétszer vagy háromszor –

egésznek. Bár, nem tudhatjuk, hogy

nézni egy új gépet, akkor bemegyek

ezeket azért már meg kell fontolni.

mi lesz, a mezőgazdaságban még egy

az AXIÁL telephelyére, és megtehe-

Mindenképpen költségérzékenynek

évet sem lehet előre látni, nemhogy

tem, mert ott a legújabbak mindig

kell lenni, mert nem lesznek akkora

tízet, vagy még többet.

láthatók, körüljárhatók, megfoghatók.

árbevételek, mint tavaly vagy tavaly-

Ráadásul

előtt. Akkor például 4800 forintért

Szerencsére én úgy látom, hogy a
fiaim tovább viszik a gazdaságot. De
nem is kell ennél jobb, itt az em-

MONOSHOX

ber tudja, hogy a magáét, magáért
csinálja.

VAS MAGDOLNA

marketingmenedzser

Gyulai Gaál Tamás
üzletkötő

A Monoshox
lengéscsillapítás jóvoltából a vetési
sebesség a
hagyományos
6-7 km/óráról
10-12
km/óra növelhető, mert
ennél a megnövelt sebességnél
nem „pattog
be”a vetőkocsi,
így garantált a
vetési mélység és
a tőtávolság pontos
tartása. A 980 literes
műtrágyatartály és a
megnövelt térfogatú
magtartály lerövidíti
a töltési időket. Ennek
és a nagyobb vetési
sebességnek köszönhetően úgy növekszik
a gép hatékonysága,
területteljesítménye,
hogy kétség sem férhet
a vetés precizitásához.
A Monosemmel kapcsolatban meg kell még
említeni a kiváló alkatrészellátást, a szerviz
szakértelmét és a jó
húsz éves tapasztalatunkat e gépkel. Úgy
gondolom, az elmúlt
időszakban sok gazdánál bizonyítottak ezek a
vetőgépek.
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GAZDATIPP
GYAKORLATI VÉLEMÉNYEK

RMH MIXELL 26 VONTATOTT TAKARMÁNYKEVERŐ-KIOSZTÓ KOCSI
NÉV:

TEDEJ Agrártermelő és Szolgáltató Zrt.

PROFIL:

állattenyésztés, növénytermesztés és kertészet

GAZDASÁG:

1800 fejőstehén, 1500 húsmarha,
35 000 sertés, egymillió baromfi,
7000 ha növénytermesztés, 126 ha kertészet

Beszerzéskor csak függőleges keverőcsigás takarmánykeverő-kiosztó jöhetett
szóba, amely megfelelő aprítás mellett a mérlegrendszernek köszönhetően
nagy tömegű, tökéletesen homogén TMR-t tud készíteni és azt különböző
méretű istállókban kiosztani. Természetesen megnéztük a gépek mögött álló
alkatrész- és szervizhátteret is.
Az RMH maximálisan megfelelt szempontjainknak. Kapacitásának köszönhetően csökkent a takarmányozási idő, a kezelők könnyen és gyorsan megtanulták a
használatát, és az automatikus adatgyűjtéssel egyszerű ellenőrizni munkájukat.
Habár egy bálabontóval elő kell aprítani a szálas takarmányokat, a TMR-ünk
az országban az elsők között van, erre alapozva továbbléphetünk a precíziós
takarmányozás útján.

TEDEJ

Rákóczi András
Vezérigazgató helyettes

TOPCON SYSTEM 250 RTK
NÉV:

Lapu Ferenc

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

-

2015 óta használjuk a Topcon automatikus kormányzást X25-ös monitorral.
A rendszer biztosan tudja a +/- 2 centiméteres pontosságot. Egy Fendt 930-as
traktorunk van, amellyel a Horsch Terranónkat is húzzuk. GPS nélkül biztosra
veszem, hogy félméternyi ráfedéssel dolgoztunk, ezt a Topcon használatával sikerült lecsökkenteni. A munkagép teljes szélességét kihasználva tudjuk
megmunkálni a talajt. A jelentős üzemanyag-megtakarítás mellett megnőtt a
területteljesítményünk. Sok kis táblánk van, ahol a mezsgyetartásban nagy az
eszköz szerepe. Nincs vita a területhatárokon. Ezen a vonalon szeretnénk tovább
lépni permetező-szakaszolással is, hogy inputanyagot takarítsunk meg és ne
juttassunk ki haszontalanul növényvédőszert. A Topcon kényelmi szempontból
is jó választásnak bizonyult. Igaz a reklámszöveg, miszerint egész napi munka
után sem fáradok el. Este tíz órakor még fütyörészek a fülkében.
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KUNCSORBA

Lapu Ferenc
Családi gazdálkodó

FENDT 310 VARIO S4
NÉV:

ABA-VITIS Bt.

PROFIL:

szőlőoltvány- és szőlőtermesztés

GAZDASÁG:

szőlőültetvény 40 ha, oltvány iskola 4 ha,
szántó 8 ha

2015 őszén vásároltuk meg a Fendt 310 Vario S4 traktorunkat. Azért esett rá a
választásunk, mert már hét éve használunk egy Fendt 309 Variót és nagyon meg
vagyunk vele elégedve. Jelenleg négyezer-ötszáz üzemóra van benne, de még
nem hibásodott meg. Teljes mértékben ki tudjuk használni a fokozatmentes váltót
és a TMS előnyeit, akár közúton szállításkor, akár munkavégzés közben.
Az új gépünk egy korszerűbb kivitelű, extrákkal felszerelt, profi változat. Ehhez
már tudtunk rendelni rugózott első hidat és pneumatikus rugózású fülkét, így
nagyon komfortos. Nagyon sokat segít a sorvégi fordulóknál beprogramozható
munkagép- és traktorvezérlés, például az automatikus TLT-indítás, a motorfordulatszám-beállítás, a sebesség-beállítás egy gombnyomásra, ami nagyon
megkönnyíti a munkavégzést. Még 12 órányi munka után sem holtfáradtan esünk
ki a gépből!

ABASÁR

Szedmák György
Tulajdonos

CLAAS DISCO 3050 C PLUS
NÉV:

SZIME-COOP Kft.

PROFIL:

állattenyésztés, növénytermesztés

GAZDASÁG:

150 db húsmarha. 450 hektár

Családi gazdaságunkat 1989-ben alapítottuk, 450 hektárt művelünk meg
évente, repce, búza, kukorica és egyéb takarmánynövények termesztésével,
illetve állattenyésztéssel foglalkozunk. A kezdetektől fogva kapcsolatban
vagyunk az AXIÁL Kft-vel, a teljes munkagép sorunkat innen szereztük be.
2010-ben CLAAS DISCO 3050 PLUS kaszát, 2013-ban pedig egy LINER 650
TWIN rendképzőt és egy VOLTO 770 T rendterítőt vásároltunk, 2014-ben pedig
a DISCO 3050 C PLUS kaszánkat. Évente 200-250 hektár rétet és pillangós
növényt kaszálunk le. A választás fő szempontja a szársértő volt – szenázs
készítéséhez nélkülözhetetlen. Ezáltal a széna optimális időben, egy-két nappal
korábban takarítható be. Már bánom, hogy a korábban vásárolt kaszát nem
szársértővel választottam. Eddig semmilyen hátrányt nem tapasztaltunk, meghibásodás nem történt. Bátran merem ajánlani mindenkinek.

GŐSFA

Méhes József
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Újdonság

PRECIZITÁS a műtrágyaszórásban
Mivel a műtrágyaárak emelkedésével számolhatunk, és a műtrágya terheli a környezetet, nagyon fontos a megfelelő mennyiség
kijuttatása. A SULKY tapasztalatai szerint minél egyszerűbb
géppel és logikusabb beállításokkal tudjuk kijuttatni, annál pontosabb a munka. A szemmérték és a kalibráció pontatlanságainak kezelésére pedig segítségül hívjuk az elektronikát.

Mitől pontos?
A szóráskép a teljes szélességű szórás és a szegélyterületek beszórásának
pontosságától függ. Az
egyenletes adagolást
a haladási sebesség, a
folyamatos mennyiség
felügyelet és a szegélyterületek körültekintő
beszórása befolyásolja. A
SULKY azonban nem csak a
keresztmetszeti szórásképet
használja fel, hanem világelsőként, alkalmazza a szórás
háromdimenziós képét.

A szóráskép
Több egymást átfedő réteg
kijuttatásával egyenletes
szórásképet kapunk. A SULKY
erre fejlesztette ki az epszilonszórólapátját, amely két külön
műtrágyaréteget hoz létre, de

 Böngésszen
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teljes Sulkykínálatunkban
weboldalunkon!

mivel kéttárcsás a szóró, és egy
szórótányéron két lapát van,
négyszeres az átfedés, sőt azáltal, hogy oda-vissza mentben
juttatjuk ki a teljes mennyiséget,
fogásonként nyolcszoros átfedést kapunk. A fogások közötti
átfedés is nagyban befolyásolja a szóráskép minőségét. A
legdurvább hiba a csíkos vetés.
Ez gépbeállítási probléma, tehát
nagyon fontos, hogy egyszerűen
legyen beállítható a gép, jól tervezett beállítási segédlet álljon
rendelkezésre, valamint nem árt,
ha minél jobban ellenőrizhető a
beállítás. A szórásszélesség állításához a SULKY a mozgatható
kiömlőgarat elvét választotta:
minél közelebb esik a műtrágya
ráfolyási pontja a szórótányér
középpontjához, annál hosszabb
a műtrágyaszemek gyorsulási
útja, így annál szélesebb a szórás, és viszont.

TRIBORD 3D
SZEGÉLYTERÜLETEK SZÓRÁSA
A teljes szélességű szórás után térjünk rá a
szegélyterületek beszórására. Ezt kétféleképpen tudjuk elvégezni: a tábla szélén haladva,
vagy az első művelőútról. Miután a műtrágyaszórók művelőúttól-művelőútig szórnak,
szükség van egy olyan eszközre, amellyel a
szórásszélesség megfelezésével be tudjuk
szórni a táblaszélt, mégpedig úgy, hogy megfeleljünk az agronómiai és környezetvédelmi
előírásoknak. Károkat okozhat az esetleges
túlszórás a szomszédos növényállományban,
vagy ha a területünk melletti vízfolyásba kerül a környezetterhelő műtrágya. A
SULKY megoldása a TRIBORD 3D táblaszéli
szóróeszköz, amely szintén a ráfolyási pont
áthelyezésével, plusz egy hajlított táblaszéli
szórólapáttal működik.

FUNKCIÓK
Három funkciója a normál szórás, a táblaszéli
szórás és a környezetvédelmi szempontból
jelentős erdőszéli szórás. Az egyenletes
adagolást folyamatosan egyenletes átfolyás
biztosítja, egy darabból préselt fenéklemez
révén, amelyen nincsenek sarkok és hegesztési varratok, így nem akad fenn a műtrágya,
valamint a lengő boltozódásgátlóval, amely
állandó mozgásban tartja az anyagot. Az
adagolás egyenletessége függ még a tartály

telítettségétől és a változó terepviszonyoktól.
A nyomás minden esetben 90 fokban hat a
tartályfenékre, és ez nagyban befolyásolja az
adagolás folyamatosságát. Gondoljunk csak
egy 4000 literes műtrágyaszóróra, amelyben
oldalanként akár 2-2,2 tonna súly is nehezedhet a teljesen feltöltött tartály fenekére,
de részleges kiürülés után már csak 200 kiló
van benne. Az oldalkifolyású tartályfenék a
súlykülönbségekből származó nyomáskülönbségeket hivatott minimalizálni.

normál szórás, táblaszéli szórás, erdőszéli szórás

ELEKTRONIKA
Az egyéb hibaforrásokat az elektronika
küszöböli ki. A mérlegrendszerrel folyamatos
kontroll alatt tarthatjuk a tartályban lévő műtrágyamennyiséget. Leginkább a műtrágya
folyási tulajdonságaiból származó adagolási
különbségek kiküszöbölésére szolgál. Működési elve, hogy statikus módban meghatározunk egy átfolyási együtthatót, majd szórás
közben átváltva a dinamikus módra a számítógép a sebesség függvényében korrigál, a
tolózárak szabályozásával. A háromdimenziós
szóráskép egyértelműen felhívta a figyelmet

Σ epsylon szórószerkezet

arra, hogy a hosszirányú szórásegyenletesség a tolózárak megfelelő idejű nyitásával és
zárásával optimalizálható.

ECONOV
Alaptrágyázáskor és fejtrágyázáskor különös
figyelmet kell szentelni a szegélyterületek
és forgók túl-, illetve aluladagolására. A
szórásszélességgel a hibafaktor is egyre
nő, mivel a kezelő egyre nehezebben tudja
szemmértékre megítélni, hogy mikor kell zárni,
illetve nyitni a tolózárakat. A SULKY STOP and
GO rendszere minimalizálja ezeket a hibákat:
a GPS-koordináták alapján tudja a gép, hol
szórtunk már, így szükség szerint nyitja a
tolózárakat. Továbbfejlesztése az ECONOV
elektronika – mára a műtrágyaszórás csúcsa.
A teszteredmények rávilágítottak, hogy nemcsak a tolózárak automatikus szabályzására
van szükség, hanem az automatikus szórásszélesség szabályzására is. Természetesen
a szakaszvezérléssel együtt az oldalankénti
mennyiségszabályzást is meg kell oldani, mert
a szakaszok számának csökkentésével a területre kiszórt mennyiséget is mérsékelni kell.
Az AXIÁL Kft. által forgalmazott SULKY gépek
megbízható és a felhasználói igényeket
tökéletesen kielégítő eszközök növényállományunk tápanyagszükségletének lehető
leghatékonyabb biztosítására.

LISZ PÉTER

termékmenedzser
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Gépbemutató
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A futóműveket Európa vezető
gyártója, a BPW szállítja, valamennyi típust kétkörös légfékkel
felszerelve. A kezdetben sok
kellemetlenséget okozó futózott gumikat újakra cseréltük.
Valamennyi típus platófeneke
5 mm-es acéllemezből készül.
Az oldalmagasítók 2,5 mm
vastag, különböző magasságú
egységekből állíthatók össze,
az igényeknek megfelelően.
Hátsó gabonakieresztő ablakkal
speciális ürítés hajtható végre,
hidromotoros csigával vetőgépet
vagy műtrágyaszórót is egyszerű
kiszolgálni. Ezeket a csigákat a
német CANAGRO cégtől szerezzük be, 170-220 mm átmérővel
és akár 5.5 méter hosszúsággal.
Nagyobb vetőgépek feltöltéséhez vontatott kivitelű, állítható
magasságú feltöltőcsigát is
gyárt a cég. A pótkocsik biztonságát automatikus billentéshatároló garantálja, a terményt
egyszerűen, állványról kezelhető
takaróponyva óvja.

Bővülő
Oehler kínálat!
2002 ÓTA FORGALMAZZUK AZ OFFENBURGI
CÉG TERMÉKEIT, AMELYEKBŐL MÁR TÖBB MINT
HÉTSZÁZ SZOLGÁLJA A MEZŐGAZDASÁGI
VÁLLALKOZÁSOKAT. KÍNÁLATUNKBAN ELŐSZÖR A 12
ÉS 18 TONNÁS FORGÓZSÁMOLYOS, KÉTTENGELYES
ÉS TANDEM PÓTKOCSIK SZEREPELTEK, DE NÉHÁNY ÉV
TAPASZTALATÁVAL SIKERÜLT A GYÁR TULAJDONOSÁT,
OEHLER URAT MEGGYŐZNÜNK, HOGY A MAGYARORSZÁGI
VISZONYOKHOZ SZÜKSÉG VAN A KETTŐ KÖZÖTTI
KATEGÓRIÁRA. ÍGY MEGKEZDŐDÖTT A 14 TONNÁS,
KÉTTENGELYES, HÁROM OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSIK
GYÁRTÁSA.

Tudta-e Ön?

AZ OEHLER KOCSIK JÓL
TERHELHETŐK ÉS NAGY
TEHERBÍRÁSÚAK.

Másik régi
vágyunk, a nagy
teherbírású pótkocsi
is valóra vált.
A 24 tonnás, háromtengelyes,
forgózsámolyost már nem egy
helyen használják megelégedéssel, van olyan cég, amely már többet
is vásárolt. A 12, 16 vagy 20 tonna
össztömegű teknős, hátrafelé billentő
pótkocsikat először az állattartó telepek
vették, trágyaszállításra. Franciaországban szinte kizárólag ilyen kocsikkal
dolgoznak. Hazánkban is egyre többen
keresik ezeket a járműveket, mert kisebb
a tömítetlenség esélye és a gépkezelőnek
nem kell kiszállni az oldalak lenyitásához,
felcsukásához. Alacsonyabb raktárakban is használhatóak, mivel 2014-től
bevezették az oldalra billentő változatot.
Ezek oldalait is hidraulikus munkahenger
nyitja, zárja.

Gépbemutató

Idén jelent
meg a piacon
az új 18 tonnás,
lehordóláncos szervestrágya-szóró, amelynek
röpítőtányéros rendszere
nagy munkaszélességben szórja
egyenletesen a trágyát. Az első gép
tesztelését megkezdjük, amint rá lehet
menni a szántóföldre.
Szintén a kiállításon mutattuk be a
22 tonnás letolókocsit, röpítőtányéros
trágyaszóró adapterrel. Ezt a trágyaszóró
kocsival együtt szeretnénk kipróbálni.
Trágya és siló
szállítására ezek a
kocsik optimálisak, mivel
a szekrény hátrafelé bővül.
Gyakorlati tapasztalat szerint
a továbbfejlesztett „gömbölyített”
teknőből az összes trágya kifolyik,
nincs szükség ütögetésre, mint más típusokon. A kocsi élettartamát és a vontatási „komfortot” növeli a rugózott vonórúd,
amely felszerelhető K 80-as vonófejjel.

Szabad területen nézhették meg a
látogatók a 12 köbméteres, horganyzott
tartályos, terítőtömlővel ellátott szippantó tartálykocsit. Ezek a 5-25 köbméteres
űrtartalmú szippantók Nyugat-Európában egyre jobban terjednek, de nálunk
még csak néhány horganyzott és festett
kivitelű van. A hígtrágya-kijuttatóval
felszerelt kocsikkal szeretnénk segíteni az
állattartókat a környezetvédelmi előírások betartásában.

A választékot bővítve a teknős pótkocsik között megjelent a tridemes kivitel,
amelynek fordulékonyságát hidraulikus
kényszerkormányzás biztosítja. Ezekkel
szinte kamionnyi rakományt lehet egyszerre szállítani. A nagyobb pótkocsikat
560-as gumikkal szereljük fel.

Tavasszal érkezik az első forgózsámolyos, 14 köbméteres szállítótartály. Ezen
sem szivattyú, sem kompresszor nem
lesz. Két kocsi összekapcsolásával, a közlekedési előírások betartásával, ideálisan
ki lehet szolgálni önjáró permetezőt vagy
hígtrágya-kijuttatót.

A termékskálán a 12 és 18 tonnás kocsik
mellett megjelent a háromtengelyes,
24 tonna össztömegű bálaszállító kocsi
is, szálastakarmány és szalma mellett raklapos áruk vagy big-bag zsákok
szállítására. A hannoveri kiállításon
bemutatták a Krassort rendszerű, gyors
bálarögzítő rendszert. Rugalmasságuknak köszönhetően az oldalsó csövek akár
50 cm-es különbséget tudnak kiegyenlíteni, nincs szükség a bálák egyenkénti
spaniferes rögzítésére és menet közbeni
újrahúzásra. Ezt a változatot bemutattuk
a januári Agrárgépshow-n, ahol nagyon
sok ember tetszését nyerte el a robusztus
felépítés és a gyors rakományrögzítés.

A kibővült Oehler választékkal a mezőgazdaságban szinte minden szállítási
feladata megoldható.

ANGELI GYULA
termékmenedzser
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Újdonság

MEGÚJULT
RAPTOR

Előrehaladott növekedési stádiumú
ültetvényen állománypermetezést, illetve
bérmunkát végezve nem nélkülözhető egy
nagy hasmagasságú, nem traktorral vontatott, nagy keretméretű permetezőgép.
A Berthoud magajáró permetező előnye,
hogy nem szezonális gép, hiszen a tavaszi
növényvédelmen túl használni lehet oldott
műtrágyák kijuttatására, deszikkálásra
is, műszakonként 200-250 hektár fölött.
Központi forgócsapon felfüggesztett,
háromszög keresztmetszetű szórókerete
24 és 42 méter munkaszélesség között választható, a Deutz motor, tartálymérettől
függően, 175, 217 vagy 245 lóerős.
Munka közben a szórókeret mindig a futóművel párhuzamosan áll be, lengéscsillapítókkal semlegesíti a nemkívánatos lengést.
Rétegvonalak mentén permetezve követi
a terep lejtését. Minden szórókeret-funkció
elektrohidraulikus, így opcióként ultrahangos szórókeret-szabályzó rendszerrel is
felszerelhető.
Nagy munkasebességhez nagy teljesítményű szivattyú szükséges: a Berthoud Raptor duplaturbinás centrifugálszivattyú 550
litert szállít percenként, 3 bar nyomáson.
Maximális nyomása 8 bar.
A kiszórandó dózist a nyomás, vagy a hektáronkénti mennyiség alapján szabályozza
az EC.TRONIC monitor, amely 15 darab,
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tetszőleges hosszúságú keretszakaszt tud
kezelni. GPS-alapú automata szakaszoláselőkészítést tartalmaz.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSSEL
ÚJULT MEG A RAPTOR
Az eddig is kiváló terepjáró képességű gép
Bosch-Rexroth bolygóműves hidrosztatikus
hajtásának 120 literes eddigi olajmennyisége 140-re nőtt, alacsonyabb motorfordulatszámon nagyobb nyomatékkal hajtja
a kerekeket. 0-18 km/óra és 0-25 km/óra
között válaszhatók a munkasebességek.
Közúton a 40 km/óra sebesség 17001800/min fordulatszámnál tartható.
A 4000 és 5000 literes gépek fontos
opciója, hogy a szabad hasmagasságuk
hidraulikusan állítható 125 centiméterről 180-ra, így napraforgóban, illetve
deszikkálásban is kártétel nélkül használhatók.

BERTA JÁNOS
termékmenedzser

SOK PARTNERÜNK ISMERI A
VONTATOTT ÉS FÜGGESZTETT
BERTHOUD PERMETEZŐGÉPEK
MEGBÍZHATÓSÁGÁT, PONTOS
PERMETLÉSZABÁLYZÁSÁT,
SZÓRÓKERET-STABILITÁSÁT. 120
ÉV GYÁRTÁSI TAPASZTALATA
REALIZÁLÓDIK BENNÜK, A MODERN
TECHNIKA ÉLVONALÁBAN JÁRNAK.

Új monitor, a gép
paramétereinek egyidejű
megjelenítésére (sebesség,
motor fordulatszám, sebességfokozat, hidraulikus
nyomtávállítás és aktuális
nyomtáv, …).
ECO funkció alapkivitelben:
• A gépkezelő beállítja a haladási sebességet a gép
pedig a terhelés függvényében szabályozza
a motor fordulatszámát és a váltó áttételét.
• A funkció kombinálható a cruise control
sebességrögzítővel.

Az új kartámasz
elektromosan állítható a legkényelmesebb pozícióba.
A gombok funkcióit
piktogramok mutatják.
	
Teljesen
új kabin
CAT 4
légszűréssel.

Új, elfordítható
vezetőülés,
automatikus
súlyállítással,
ülésfűtéssel és
szellőzéssel.

 A QR-kód
beolvasásával
böngésszen a magyar
termékek között!

Gépbemutató

MEGBÍZHATÓ MAGYAR MINŐSÉG
Az Agro-Contakt 2000 Kft. és az AXIÁL kapcsolata hosszú évek óta igen szilárd. Bármennyire sürögtekforogtak az Agrárgépshow látogatói a törökszentmiklósi cég standján, sikerült rövid interjút készíteni az
energikus tulajdonossal, Dr. Deák Lajossal.

ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓ

HOGYAN ALAKULT KI A KAPCSOLAT
AZ AXIÁL KFT-VEL?
Már 25 éve, alapítása óta ismerem a bajai
céget. Én régebben a szolnoki Mezőgépnél
dolgoztam termelési igazgatóként, ekkorra
datálódik az ismeretség. Amikor megszűnt a
Mezőgép, megvásároltam a gyártási jogokat, s
ezek alapján gyártjuk most Törökszentmiklóson
az eredeti CLAAS-licencű kétdobos kaszákat.
Vannak saját fejlesztésű vontatott négydobos
kaszáink és kéttárcsás műtrágyaszóróink,
valamint természetesen itt a szárzúzó család,
másfél, három- és hatméteres kivitelben. De
meg kell említenem a darugémjeinket is. Mind jó
minőségű, igazi magyar termék.
Gépeink megbízható minőségére talán a legjobb
bizonyíték, hogy az AXIÁL is forgalmazza őket,
amely csak magas minőségi színvonalhoz adja
a nevét. Ezzel nálunk nincs is gond, termékeink
megfelelnek az ISO 9001-es minőségbiztosítási
normáknak. Egyébként rendkívül korrekt a kapcsolatunk a bajai céggel, tőlük vásároljuk a gépgyártáshoz szükséges kereskedelmi termékeket,
például kardántengelyeket, hidraulikus munkahengereket, hidraulika tömlőket, vontatott gépeink keréktárcsáit és köpenyeit, csapágyakat,
kötőelemeket, és sok egyebet. Cserébe az érté-

MŰTRÁGYA SZÓRÓSZERKEZET

kesítésnél igénybe vehetjük az AXIÁL szakembergárdáját és logisztikáját. A minőségből soha
nem engedtünk, és ezt a szemléletet adtam át
fiamnak is a céggel együtt. Most ő az ügyvezető
és a fő tulajdonos, de azért még én is besegítek,
főleg a műszaki és fejlesztéssel kapcsolatos
döntésekbe és a minőségbiztosításba.
MILYEN GÉPEKET TUDNA AJÁNLANI AZ
AXIÁL HÍRADÓ OLVASÓINAK?
Bár az újság megjelenésekor már vége a
műtrágyázásnak, mindenképpen szeretném
bemutatni a műtrágyaszóróinkat. Az M 5615
típusú kéttárcsás eszköz bármely CAT II. és CAT
III. függesztési kategóriájú traktorral alkalmas
a farmergazdaságok műtrágyázási feladataira,
valamint gabonafélék szórvavetésére. Az alváz
nagy szilárdságú, hajlított lemezekből és zártszelvényekből hegesztett szerkezet. A kétféle
magasítóval növelhető tartályt élhajlításokkal
merevített, hegesztés nélküli, csavarozott lemezekből alakítjuk ki. A traktorra hátsó hárompontfüggesztéssel lehet csatlakoztatni, és az erőgép
TLT-je hajtja, kardántengellyel.
A szórószerkezet valamennyi műtrágya
típushoz hozzáállítható, lapátozással ellátott,
szöghajlítóművel forgatott röpítőtárcsával. Az
adagolószerkezetet a röpítőtárcsa forgatása

ROTÁCIÓS KASZA

befolyásolja. Kitűzhető Fényjelző Berendezést (KFB) külön megrendelésre tudunk adni a
géphez.
TDF-1000 DARUGÉM (ZSÁKEMELŐ):
A Big-Bag műtrágyás zsákokat könnyedén lehet
kezelni a TFD-1000 hidraulikus darugémmel,
amely az erőgépek hidraulikus három pontjára
csatlakoztatható. A gémoszlop csuklópontján
keresztül egy teleszkóposan kinyúló kart mozgat,
kettős működésű hidraulikus hengerrel. A teher
(BIG zsák) a teleszkópos kar végén elhelyezett
horogra, illetve egy opcionálisan rendelhető speciális függesztékre köthető. A darugém az erőgép
hidraulikarendszeréről működik. A munkabiztonságról a nyomásszabályzó- és a zuhanásgátló
szelep gondoskodik.
LÁNCOS ERDÉSZETI ZÚZÓ
Ezt az eszközt cserjék, bokros területek, nyiladékok karbantartására, valamint legelőtisztításra ajánljuk. A speciális zúzógép a korszerű
nyugati traktorokhoz is csatlakoztatható.
A gépekről bővebb tájékoztatást
Angeli Gyula termékmenedzser nyújthat
a +36 30 385 8382 telefonszámon.
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A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
MATÁN ISTVÁN (matani@axial.hu) Mobil: +36 30 606 2926,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 450

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 550

AZONOSÍTÓ: 6789-15
ÉVJÁRAT: 2001
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5009
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, IMO, AC/CAC,
SZK, GA7.5,

AZONOSÍTÓ: 6672-15
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6079
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 260
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GA6.0,
KAD6(CONSPEED6-75FC)

AZONOSÍTÓ: 6596-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6165
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 285
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, SZK,
GA6.0,

AZONOSÍTÓ: 6437-14
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2403
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 295
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, GAV6.0

AZONOSÍTÓ: 6598-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3493
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, SZK,
GA6.6,

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 560

CLAAS
LEXION 660

AZONOSÍTÓ: 5705-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3389
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, GA6.0

AZONOSÍTÓ: 5082-13
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3782
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, SZK,
GA6.6

AZONOSÍTÓ: 6595-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2852
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, SZK,
GA6.6,

AZONOSÍTÓ: 6812-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2656
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 360
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, GA6.6,

AZONOSÍTÓ: 7199-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1782
ELHELYEZÉS: ELADÓ
TELJESÍTMÉNY: 366
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, DCS,
3D, SZK, GAV7.5

NEW HOLLAND
TX 66

CLAAS
LEXION 660

CLAAS
TUCANO 320

JOHN DEERE
2264

JOHN DEERE
9640 WTS

AZONOSÍTÓ: 6646-15
ÉVJÁRAT: 2001
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4895
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 275
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK,
GA6.1, ROK,

AZONOSÍTÓ: 7198-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2066
ELHELYEZÉS: ELADÓ
TELJESÍTMÉNY: 366
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, DCS,
3D, SZK, GAV7.5

AZONOSÍTÓ: 6980-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1607
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 238
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, SZK, GA4.9,

AZONOSÍTÓ: 6899-15
ÉVJÁRAT: 1997
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4881
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, GA5.4

AZONOSÍTÓ: 6716-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4782
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 316
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GA6.1,
KAD6(GERINGHOFF 4+2 HS)

JOHN DEERE
9640 WTS

MASSEY FERGUSON
7260

NEW HOLLAND
CSX 7060

AZONOSÍTÓ: 6898-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5316
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 280
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 4WD, SZK,
GA5.5, KAD6(GERINGHOFF HS)

AZONOSÍTÓ: 6658-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3496
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 270
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GA6.1

AZONOSÍTÓ: 6772-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2635
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 272
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, SZK,
GA5.1

CL AA S LE XIO N 660

AZON OSÍTÓ: 7193-16
ÉVJÁ RAT: 2013
MINŐ SÉG: 
ÜZEM ÓRA: 2439

ELHE LYEZ ÉS: ELAD Ó
TELJE SÍTM ÉNY: 366
FELS ZERE LTSÉ G: KAB, KL, SZ,
AC/C AC, TT, DCS, 3D, SZK, GAV7
.5

AKCIÓS GÉ P ÁR A: 56
000 000F T+ ÁFA

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

WWW.AXIAL.HU

TRAKTOROK

A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
DEÁK CSABA (deakcsaba@axial.hu) Mobil:+36 30 330 2574,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
ARION 650

CLAAS
AXION 820

CLAAS
AXION 830

FENDT
FAVORIT 926 VARIO

FENDT
210 VARIO

AZONOSÍTÓ: 0073-13
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2340
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 175
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AV, AH, EHH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 0060-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3374
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 197
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AV, AH, EHH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 6642-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4073
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 200
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV, PS,
RH, RK, CEBIS

AZONOSÍTÓ: 6930-15
ÉVJÁRAT: 1998
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7753
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 260
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV,
VARIO

AZONOSÍTÓ: 0008-14
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 520
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 99
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RK, 4WD, RH, LF1+2,
FH, EH, AH, AV, RM, VARIO

FENDT
516 VARIO SCR

FENDT
930 VARIO

FENDT
930 VARIO

LANDINI LANDPOWER
165 TDI TECHNO

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

AZONOSÍTÓ: 9999-14
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 692
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 163
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RK, 4WD, RH, LF1+2,
EH, AH, AV, VARIO

AZONOSÍTÓ: 6866-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6802
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV,
VARIO

AZONOSÍTÓ: 6861-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9038
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV,
VARIO

AZONOSÍTÓ: 7127-15
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2860
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF01+2, MH, AH, AV

AZONOSÍTÓ: 7131-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1481
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF01+2, MH, AH, AV

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

MASSEY FERGUSON
7495

NEW HOLLAND
TG 255

AZONOSÍTÓ: 1326-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2010
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 157
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF01+2, MH, AH, AV

AZONOSÍTÓ: 4379-11
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4359
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 194
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, AV, AH,
IKH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 5807-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6016
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 282
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, PS, AV,
AH, LF1+2

LANDIN I STARLAND 240
AZONOSÍTÓ: 4342-11
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7523

ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 240
FELSZERELTSÉ G: KAB, KL, 4WD, PS,
EH, AV, AH, LF1+2

AKCIÓS GÉP ÁRA: 6 100 000 FT+ ÁFA

NEW HOLLAND
8970A

NEW HOLLAND TG 285

PRONAR 82 A

LANDINI
7-235 TECHNO

CLAAS
ARION 420

AZONOSÍTÓ: 6689-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9585
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 240
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV, PS

AZONOSÍTÓ: 6374-14
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7947
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 280
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EH, AH, AV, PS

AZONOSÍTÓ: 7246-16-357
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1325
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 85
FELSZERELTSÉG: KAB, AH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 6224-14
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 400
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 175
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, AV, AH, IKH

AZONOSÍTÓ: 7068-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3936
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 100
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH, AV, PS
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A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
FARAGÓ FERENC (faragof@axial.hu) Mobil: +36 30 474 9705,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

BERTHOUD
MAJOR 3200/24

CLAAS
QUADRANT 2200

CLAAS
QUADRANT 3300 RF T

GREGOIRE BESSON
RB7

GREGOIRE BESSON
SPB9

AZONOSÍTÓ: 7235-16
ÉVJÁRAT: 0
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, T3200, MSZ24

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

AZONOSÍTÓ: 4107-13
ÉVJÁRAT: 0
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.35, BM0.9X1.2

AZONOSÍTÓ: 0020-13
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: V4, EBF, EEH,

AZONOSÍTÓ: 1047-29
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

CLAAS
VARIANT 260

CLAAS
VARIANT 360

CLAAS
VARIANT 380

AZONOSÍTÓ: 5009-13
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1, BM1.2X0.9-1.5,
HK, ZSK

AZONOSÍTÓ: 5687-13
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1, BM1.2X0.9-1.55,
HK

AZONOSÍTÓ: 6015-14
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1, BM1.2X0.9-1.7,
HK

HORSCH
TERRANO 6 FX

JOHN DEERE
852

KUHN
MAXIMA

KVERNELAND OPTIMA
12 SOROS VETŐGÉP

MONOSEM
NG PLUS 12 VONT.

AZONOSÍTÓ: 6848-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ6.0

AZONOSÍTÓ: 6739-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, HK, BM90-150, RF1,80

AZONOSÍTÓ: 6643-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, 6S, TCS, MTR, GR, TEL

AZONOSÍTÓ: 6003-14
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, 12S, TCS, FIX

AZONOSÍTÓ: 6232-14
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: 12S, OCS, TLT, MON, TCS, GR

MONOSEM
NG PLUS 6

MONOSEM
SCD 6

SIMBA
FLATLINER 500 3.0/3

SIMBA
12 C

CLAAS
ROLLANT 260

AZONOSÍTÓ: 6695-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, 6S, TCS, MTR, FIX

AZONOSÍTÓ: 1023-31
ÉVJÁRAT: 0
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 7037-15
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: 3 KÉSES

AZONOSÍTÓ: 5834-14
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ4.2

AZONOSÍTÓ: 6699-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF1.8, BM1.2X1.5, HK

CL AA S RO LL ANT 160
AZON OSÍTÓ: 5962-14
ÉVJÁ RAT: 2004
MINŐ SÉG: 

)
ELHE LYEZ ÉS: BAJA - AXIÁ L (1901
,
FELS ZERE LTSÉ G: TLT, MON, RF1.8
BM1.2X1.5, HK, ZSK

800 000 FT+ ÁFA
AKCIÓS GÉ P ÁR A: 2

KOTRÓGÉPEK, HOMLOKRAKODÓK, KOMPAKT RAKODÓK,
TELESZKÓPOS RAKODÓK, TARGONCÁK, ADAPTEREK, EGYÉB

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

ÉPÍTŐGÉPEK

A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
SZABÓ LÁSZLÓ (szabol@axial.hu) Mobil: +36 30 525 1993,
Fax: +36 96 592 148 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
SCORPION 9040

MANITOU
MLT 845 120 LSU

HYUNDAI
HL 760-7

HYUNDAI
R 250 LC-7

HYUNDAI
15L-7

AZONOSÍTÓ: 6972-15
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4923
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 140
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9.0, ET4.0, FK,
TM2,5, LF1

AZONOSÍTÓ: 5398-13
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7313
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 121
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM8.0, ET4.5

AZONOSÍTÓ: 5007-13
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 10871
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 206
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM4.0, ET6.0, FK3.0

AZONOSÍTÓ: 5005-13
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5182
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LSZ600, FK0,6

AZONOSÍTÓ: 6844-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
FELSZERELTSÉG: G, EM3.35, ET1.5, OM

HYUNDAI
30D-7

MANITOU
M 30-4

MANITOU
MLT 735 120 LSU

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

MANITOU
MLT 845 120 LSU

AZONOSÍTÓ: 6083-14
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: D, EM3.1, ET3.0,
DUX, VH1200, OM,

AZONOSÍTÓ: 6635-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 233
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 95
FELSZERELTSÉG: KAB, EM4.7, ET3.0, TRX, VH1100, 4WD

AZONOSÍTÓ: 6140-14
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8500
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 101
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET3.5, TEK2.0

AZONOSÍTÓ: 6713-15
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 395
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 137
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM8.0, ET4.0, TEK2.5,
RV, LS

AZONOSÍTÓ: 6260-14
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 10140
ELHELYEZÉS: SZOMBATHELY - AXIÁL (214)
TELJESÍTMÉNY: 123
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM8.0, ET4.5,

WEBER
TA-2200

WEIDEMANN
4204D/P

MANITOU
MLT 940 L 120 LSU

AZONOSÍTÓ: 4971-13
ÉVJÁRAT: 1988
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: E, EM6.0, ET0.25

AZONOSÍTÓ: 6430-14
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8931
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 102
FELSZERELTSÉG: KAB, EM3.6, ET2.0, RV, TEK

AZONOSÍTÓ: 280-00-872
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4547
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 120
FELSZERELTSÉG: KAB, KL

FANTUZZI FDC 120/1200
AZONOSÍTÓ: 6660-15
ÉVJÁRAT: 1994
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 12780

ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 155
FELSZERELTSÉ G: KAB, D, EM4.0,
ET12, DUX, VH2450, OM,

AKCIÓS GÉP ÁRA: 5 140 000 FT+ ÁFA

MANITOU
TERMÉNYKANÁL

SPECIÁLIS
MUNKAESZKÖZ

CASE
WX210

CASE
721 E

CATERPILLAR
TH 330 B

AZONOSÍTÓ: 6891-15
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TEK 2.5

AZONOSÍTÓ: 4890-12
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

AZONOSÍTÓ: 7096-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3524
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 175
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MK1.0

AZONOSÍTÓ: 6773-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5100
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 230
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM4.5, ET6, FDK5.0

AZONOSÍTÓ: 7097-15
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8020
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 95
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET3.3, RV,
TEK2,5, TEK2
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Oldalcím

BOLDIZSÁR KRISZTINA (20)
szakma: 
mezőgépész
iskola: 
SZIE, Gödöllő
öszöndíj időtartama: 
5 év

Nem ismeretlen nekem az AXIÁL, sőt elmondhatom, hogy kötődésem a bajai
céghez nagyban befolyásolta a szakmaválasztásomat is. 14 éves korom óta rendszeresen az AXIÁL-nál végzem nyári gyakorlataimat, a rendezvényeken segítek, számos ismerőst
szereztem már itt. Mindig is érdekeltek a gépek, s egyre többet foglalkoztam a mezőgazdasággal, a földekkel, a gépekkel, és idővel megérett a döntés, hogy biztosan ebbe az irányba
tanulok tovább. Nagyon sokat hallottam a Szent István Egyetemről, ott tanuló ismerőseim
csupa jót meséltek az oktatás színvonaláról, a gépészmérnök szakma szépségeiről, és egyáltalán arról, hogy megéri ebben a szakmában elhelyezkedni, hiszen a cégek keresik a jól
képzett szakembereket. Amikor elvégzem az egyetemet, az AXIÁL-nál próbálok majd elhelyezkedni. Tudom, hogy a gépészmérnökök nagyon sokféle munkakörbe kerülhetnek ott: van
ismerősöm, aki a diploma megszerzése után üzletkötő lett, van, aki alkatrészes- vagy éppen
gépes termékmenedzser. Én legszívesebben szervizmérnök lennék. Ahogy elképzelem, a
szervizmérnökök a bonyolultabb műszaki problémákat oldják meg, vagy – ahogy jönnek az
új technológiák, technikák – az új ismeretekből képezik magukat, s a megszerzett tudást
továbbadjál a szerelők, vagy adott esetben az ügyfelek felé. Szeretek új dolgokkal foglalkozni, értem is az új technikákat. Úgy gondolom, hogy a GPS-alapúak egyre gyorsabban, egyre
nagyobb teret hódítanak majd. De persze, ahogy a technika fejlődik, biztosan lesznek
olyan nagy változások, amelyekre most még számítani sem tudunk. Szerintem

KERESZTES ATTILA (24)
szakma: 
gépészmérnök
iskola: 
SZIE, Gödöllő
öszöndíj időtartama:  2,5 év
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pont ez benne a kihívás, és az AXIÁL-nál biztosan lesz módon minden
újdonsággal megismerkedni!

a szórakozás, hogy versenyautókat szerelgetett. Így ragadt rám is ez a hobbi, meg a gépészet
iránti elkötelezettség.
Úgy érzem, jól választottam, érdekesnek és izgalmasnak találom az egyetemen tanultakat. A tanárok
kitűnő szakemberek, és úgy hiszem, gépészekre mindig is szükség lesz. A véletlenek nagyon szerencsés
összjátéka segített az axiálos ösztöndíjhoz. Édesapám ugyanis hivatásos vadász a Egererdő Zrt-nél. Éppen
kinn jártam nála, amikor Harsányi Zsolt úrék hajtóvadászatra jöttek apáékhoz. Apa bemutatott neki, és a
beszélgetés során kiderült, hogy gépésznek készülök, Harsányi úr pedig felajánlotta az ösztöndíj lehetőségét,
amivel éltem is.

Diákként az AXIÁL-nál
Oldalcím

A családunkban és a környezetemben mindig is sokkal több fiú volt, mint lány. Ráadásul felénk rengeteg az autóverseny, s emiatt gyakorlatilag szinte mindenkinek az volt

Örülök, hogy nem kell majd azon gondolkodnom, hol dolgozom az egyetem elvégzése után. Bár ha nem lennék
szerződéses, akkor is szívesen mennék az AXIÁL-hoz, mert amit láttam és tapasztaltam a cégből, az a barátságos és családias a légkör, nagyon tetszik nekem. Ez egy korrekt, és valóban jó nevű cég Magyarországon.
Most még úgy gondolom, leginkább a szervizüzletágnál dolgoznék majd az egyetem elvégzése után.
Ez azért még képlékeny, úgy hiszem, elég lesz majd szakirány választás után pontosítanom,
alaposabban utána néznem, hogy milyen lehetőségeim lennének gépészmérnökként a bajai
cégnél. Addig még van néhány évem, és ki tudja, ennyi idő alatt milyen hatalmas változások történhetnek a gépész szakmában is. Annyira gyorsan fejlődik minden, hogy
nem egyszerű követni, de mivel kellően érdeklődő vagyok, szeretek és akarok
tanulni, mindennek utána nézni és olvasni, biztos vagyok benne,
hogy képes leszek lépést tartani a fejlődéssel.

Többen jelentkeztünk az osztályunkból az AXIÁL-hoz
gyakorlatra, de a hozzáállásunk és a tanulmányi eredményeink alapján hármunkat választottak végül ki erre a munkára.
Azért jelentkeztem ide, mert úgy gondolom, hogy ez egy biztos munkahely
lenne az iskola elvégzése után. Kisgyerekkorom óta érdekelnek ezek a nagy
gépek, és sok ismerősöm dolgozik már itt, van, aki csak egy, de van, aki már háromnégy éve is. Annyi a különbség, hogy ők az AXIÁL Szervizüzletágánál helyezkedtek
el, míg én most a Manax műhelyében töltöm a gyakorlatomat. A suli elvégzése után
mindenképpen beadom majd a jelentkezésem a céghez, remélem, hogy jó benyomást
teszek most a gyakornoki időm alatt, és számításba is veszik majd ezt. A Manaxhoz
szeretnék majd kerülni gépkezelőként. Az itt dolgozó ismerőseim véleménye ugyanaz,
mint amit én is tapasztalok, hogy jó itt a közösség, az ember tudja magát képezni, sokat
lehet itt tanulni. Én is szeretek bejárni. A munkatársaim mindenben segítenek, olyan

KREISZ ZOLTÁN (20)
szakma:  gépésztechnikus
iskola:  Bereczki Máté, Baja
öszöndíj időtartama: 
1 év

feladatokat kapok, amikből tanulhatok. Gépésztechnikusi tanulmányaim előtt négy
évig a Bereczki sporttagozatára jártam, és érettségi után döntöttem úgy, hogy
a Bereczki gépész szakát is elvégzem. Nyitott vagyok a tanulásra, ha bármi
továbbképzésre kell majd a Manaxnál is mennem, akkor azt szívesen
teszem majd.
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Rendezvény

AGRÁRGÉPSHOW 2016

JUBILEUMI
DÍSZSZEMLE

MINTHA CSAK AZ AXIÁL 25 ÉVES JUBILEUMÁNAK TISZTELETÉRE
RENDEZTÉK VOLNA AZ IDEI AGRÁRGÉPSHOW SZAKKIÁLLÍTÁST:
A MEZŐGAZDASÁG BAJAI ÓRIÁSA MUTATTA MEG MAGÁT A LEGNAGYOBB TERÜLETEN, ÉS TALÁN NEM TÚLZÁS AZT MONDANI,
HOGY A LEGSZÍNVONALASABBAN.

Aki járt már Genf, Frankfurt, Detroit,
Párizs vagy éppen Tokió autószalonján,
megállapíthatta, hogy az AXIÁL kiállítása állta az összehasonlítást egy-egy
prémiummárka ottani standjával. És ha
már összehasonlítás: nem is emlékeztetett arra, amit anno ugyanitt, a budapesti Vásárvárosban, a Mezőgazdasági
Kiállításon lehetett látni. A mai gépek
ugyanis már nem darabos, nyers küllemű, érdes kidolgozású masinák, hanem
dizájnos, a legkorszerűbb elektronikával megpakolt, a luxuskocsikat sok
tekintetben verő hightech alkotások, és
az AXIÁL Kft. minden tekintetben méltó
hozzájuk.
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Csak néhány adat a kiállítás dimenzióinak érzékeltetésére: az együttesen
megrendezett 34. AGROmashEXPO és
6. AgrárgépShow alkalmával 18 ország
350 kiállítója mutatta be termékeit
és szolgáltatásait. Kilenc pavilon – az
AXIÁL egyedül töltötte meg a D pavilon
több mint ötezer négyzetméterét – és a
hozzájuk tartozó szabad terület, tehát
38 ezer négyzetméter telt meg több
ezer mezőgazdasági géppel, köztük
260 traktorral. Ezekre minden idők legnagyobb számú látogatója, több mint
45 ezer ember volt kíváncsi.

Műsorra várva

A D-pavilonba belépő érdeklődők a
színpadtól az irányító táblákig mindenhol találkozhatnak az AXIÁL
jubileumi arculatával. Az ünnepi
grafikák a vállalat legfontosabb
irányelveit fejezik ki, az immár 25
éve, szívvel és lélekkel gyakorolt
ügyfélközpontúságot és a jelenlétet a mezőgazdasági élet minden
színterén. A csillogó gépekre
kíváncsian felülő, a formaruhát
viselő szakemberekkel beszélgető
érdeklődők pedig teljes mértékben
átérezhették, hogy a huszonegyedik század pulzusán tartják az
ujjukat.
Aki interaktívabb programra
vágyott, szakmai játékra nevezhetett be a szervizstandon. A
pár kérdésből álló teszt helyes
megválaszolásával rajtjogot
szerzett versenyzők időre oldottak
meg egy tesztet a Topcon GPSterminálon, majd kipróbálhatták
magukat alkatrész-kiszállítóként,
egy nem mindennapi, valósághű
szimulációval. Közben a kávézóban komoly tárgyalások zajlottak
a gyártócégek képviselőivel, és
a mezőgazdasági vállalkozások
illetékeseivel. Igazából nem is
egyszerűen szakkiállítás volt az
egész, hanem afféle ünnep, amelyre sokan elhozták a gyerkőcöket,
ők a játszószobában foglalhatták
el magukat, és természetesen vásárfiával mehettek haza, mert volt
ajándékbolt és pólófestő is.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a kiállítás sztárjainak, a
díjazott gépeknek szólt. Nemzetközi
Termékfejlesztési Nagydíjat kapott
a CLAAS QUADRANT 5200 RFT
nagykocka-bálázó és a Fendt 1000
Vario traktorszéria, míg Nemzetközi
Termékfejlesztési Prémium Oklevéllel a Horsch BoomSight permetező
keretvezérlési rendszer kiegészítő
opciót, Nemzetközi Termékfejlesztési
Elismerő Oklevéllel pedig a CLAAS
AXION 800 univerzális traktort,
a Landini 6-140C LS traktort, a
Manitou MLT 960 teleszkópos rakodógépet, a Krassort rakományrögzítős Oehler DDK 240 B bálaszállítót
és a TUME Titan 3000 aprómag- és
gabonavetőgépet ismerték el.
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Az ünnepélyes megnyitón Ganczer
Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója és Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter mondta el
ünnepi beszédét. A magas színvonalat mutatta, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján a Termékversenyre
érkezett 45 (rekordszámú) nevezés
közül 15 pályázat részesült Nagydíjban vagy Különdíjban. A nyertesek a
megnyitón vehették át a díjakat és az
okleveleket.

Naponta kétszer a
színpad körül gyülekezett a közönség,
hogy megtekintse az
5-let Show-t, amelyen látványos fényés hangtechnika, valamint a Loca Chicas
táncoslányainak a
négy évszakot bemutató produkciója
dobta fel a hangulatot.
Loca Chicas táncoslányok

A legnagyobb érdeklődés mégsem
nekik szólt, hanem öt újdonságnak,
öt jövőbe mutató konstrukciónak,
öt gyártó legújabb fejlesztésének,
amelyeket Winkler Róbert, a Totalcar
műsorvezetője segített megismerni.
A főszereplők, ugyan nem valóságos
színpadi fellépéssel, hanem virtuálisan megjelenve az óriás-kivetítőn,
a CLAAS QUADRANT 5200, a Fendt
1050 Vario S4, a Landini 7-215, a
Manitou MLT 960 és a Gehl R220
voltak.
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Fendt 1000 Vario

Azok kedvéért, akik nem látogathattak el az
Agrárgépshow-ra, nézzük meg most együtt a
legnagyobb figyelmet keltett gépeket. Kétségkívül a Fendt 1050 Vario ötlött leginkább
szembe, már csak puszta méretei okán is:
egyszerűen a többiek fölé tornyosult, standard
(elöl kisebb, hátul nagyobb kerekű) traktorból
senkinek sincs nagyobb. Egyedül az orrsúlya
3,2 tonna... A típus abszolút újdonság, az első
darabok egyike volt látható nálunk. Kapásból
elnyerte Hannoverben és a párizsi SIMA kiállításon az „Év traktora” címet, ami nem is csoda
a 12,4 literes MAN motor 380-500 lóereje, a
részecskeszűrő nélkül megoldott kipufogógáz-kezelés, a hátsótól független VarioDrive
elsőkerék-hajtás, a kis fordulókör (sugár: 7 m)
és a guminyomást menet közben, gombnyomásra beállító Grip Assistant rendszer ismeretében. A maga műfajában ez most a világelső.

CLAAS LEXION 670

Teljesen új típus a CLAAS QUADRANT 5200 is, amelynek érdekessége, hogy a német márka 1921 óta most változtatta meg
először a nagyon jól kitalált és közel száz esztendőn át bizonyított kötözőfejét, s az új HD2-es konstrukció ebben a nagykocka-bálázóban debütál. Erősen, gyorsan köti meg a csomót,
hosszabb madzagvéget hagy, így nem csúszik le a csomó. A
kezelőnek csak a kívánt tömörséget és a bálázóanyagot kell
megadnia, a tömörítőnyomást már automatikusan szabályozza az APC (automatic pressure control) berendezés. A dugat�tyú percenkénti löketszámát 51-ről 56-ra növelték és meghosszabbították a bálacsatornát. Az 5200 teljesítménye jóval
nagyobb a típuselőd 3200-énál, szalma és zöldtakarmány
bálázására egyaránt használható.
A Landininél új vonalat jelez a 7-215 traktortípus. Az olaszok
eddig arról voltak ismertek, hogy nem dobták sutba a bevált
hagyományos erőátvitelt: aki egyszerű, jó ár/érték-arányú,
masszív és strapabíró, mechanikus gépet keres, amelyen
maga váltogathatja a sebességfokozatokat, náluk megtalálja – sőt a 140-160 lóerős kategóriában már csak egyedül
náluk. A gazdák részéről nem is maradt el a visszaigazolás:
hazánkban 1999 óta 2100 darabot vettek. Egyébként, ahogy
hallom, Nyugaton erősödik az idegenkedés a túl sok elektronikától, így meglehet, hogy nem maradi, hanem éppenséggel
egy aktuális igényre reagáló márka a Landini? Ám persze ők
is haladnak a korral, a két éve elindított fejlesztés eredményeképpen a 7-215-tel megjelent a kínálatukban a motor

A Landini csúcsmodelljei
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Durva munkára finom gép – ez a Manitou
MLT 960, a franciák csúcsmodellje, amely
hat tonnát képes kezelni, és kilenc méteres
magasságba emelhet, tehát nagyon termelékeny, igen tekintélyes rakodási teljesítménnyel. Ez még önmagában nem nagy
szó, csak masszív vas és erős motor kell
hozzá, a Manitout viszont az teszi igazán
különlegessé és értékessé, hogy fokozatmentes, hidrosztatikus CVT-erőátvitelével
nagyon finoman képes mozogni, és a teleszkópos gém, illetve az adapterek is érzéssel kezelhetők, mintha csak szabad kézzel
dolgozna az ember. Nyilván az erőnek és
az érzékenységnek ez a kombinációja és az
elsőrangú ergonómia indította a zsűrit az
elismerő oklevél odaítélésére, de számított
még, hogy légfékkel, vonófejjel pótkocsit
vontathat a gép, ezáltal még hatékonyabb.
Az 5-let Show színpadán villantott a Gehl
R220 csúszókormányzású, radiális emelésű
rakodó- és munkagép is, amely a maga
nemében a nagyobb kategóriát képviseli
kétméteres magasságával és 1,2 méternyi
szélességével, de azért ügyesen mozog
épületben, szűk helyeken. Két sebességfokozata van, maximuma 20 km/óra. A D-pavilonban bontókalapáccsal állították ki, és
ha nem is illett volna ott rögtön bemutatni
képességeit a betonpadlózaton, mokány és
robusztus kivitele kétséget sem hagyott,
hogy látványos eredményre lenne képes.
Mivel a hozzá kapható eszközök nem éppen
pillesúlyúak, kezelői nagyra értékelik majd a
hidraulikus adaptercserét (Power Adapter),
de örülhetnek a tágasabb fülkének és a
jobb kilátásnak is.
A bálaszállítás Achilles-sarka, hogy hiába
rakjuk meg gyorsan és könnyen rakodógéppel a pótkocsit, hosszas és nehézkes munka
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188-212 lóerejét továbbító ZF gyártmányú
Roboshift váltómű, 24 fokozattal, valamint
több automatikus és manuális funkcióval.
További könnyítés a tágasabb fülkében ülő
gépkezelőnek, hogy tetszése szerint négyféle funkciót rakhat a jobboldali kartámaszban elhelyezett gombra. A legnagyobb poén
azonban majd idén következik: kihozzák a
fokozatmentes váltót!

a spaniferes rögzítés. Elvileg egy idő után
újra kéne húzni a hevedereket, de tegyük
szívünkre a kezünket: ki áll meg ezért? Így
aztán lehet drukkolni, hogy ne a legros�szabb pillanatban essen le egy mázsás
guriga. Ezt a dilemmát oldja fel az Oehler
DDK 240 B bálaszállító pótkocsi hidraulikus, gyors működésű, duplacsöves korlátja,
amely először szépen sorba rendezi, majd
fuvar közben biztonságosan rögzíti a bálákat. Tervezői, jól ismerve a traktorosokat,
akik hajlamosak a megengedett össztömegnek megfelelő rakományt felpakolni,
erősített alvázzal jócskán túlterhelhetőre
méretezték a konstrukciót. 125 centiméteres átmérőjű bálából hivatalosan 34 darab
a DDK 240 B kapacitása, de szenázsból
sem csak nyolc-tíz bálát lehet rátenni.
De nemcsak külföldi márkák arattak babért:
az AXIÁL standján kiállított Framest Kreator
7000 síkvázas magágykészítő-gépe érdemelte ki „Az év magyar mezőgépe” elismerést. Ez a kombinátor magyar szellemi alkotás, hazai gyártású és hazai forgalmazású,
és a cég egyéb termékeihez hasonlóan
megfelel a legnehezebb talajviszonyokra is.
A díjat a Framest Kft. ügyvezető igazgatója,
Nyárádi Attila vehette át.
Ragyogó műszaki megoldások, briliáns ötletek, remek gépek csillagszórója volt a
2016-os Agrárgépshow, és azon belül az
AXIÁL kiállítása – de a sokat tapasztalt
gazda nagyon jól tudja, hogy egyetlen gép
sem lehet jobb a mögötte álló szolgáltatásnál. És éppen ez az, amit a termékekhez
hozzátéve meggyőző ajánlatot, nyerő csomagot tud kínálni a bajai központú, de országos hálózatú cég. Szép egy showműsor,
de győzni a mindennapok valóságában kell!

9 méteres emelési magasság

Csúszókormányzású Gehl R220

KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

Horsch Maestro 8.75 CC
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25 év

SZÍVVEL-LÉLEKKEL!
15

15
éve axiálos

15

éve axiálos

KOSZORUS Gábor

éve axiálos

HETYEI Bernát

Az AXIÁL-nál a siker a domináns, és
ahol siker van, ahhoz jó hangulat
is párosul, ha pedig jó a hangulat, akkor jól megy a munka is, ha
pedig jól megy a munka, akkor jön
a siker… és körbe is értünk! Ehhez
persze szükség van a segítőkész,
sikeréhes kollégákra, kiváló munkakörülményekre. Kell ennél több?!

FEHÉRNÉ Éva

Saját jó élményként többször is átéltem: gyermekvállalás után is visszavárnak! Nem a kifogásokat keresik,
hogy kisgyermekes anyukaként miért
nem vagy jó játékos, hanem a megoldásokat, hogy ebben a szituációban
melyik csapatba tudnál legjobban
beilleszkedni.

Szeretek itt dolgozni, mert jó a közeg,
az itt dolgozók igyekeznek teremteni
valamit, és ez minden nap arra motiválhat másokat, hogy saját magát is
„tegye oda”. A munkám során minden
nap lehetőségem nyílik olyan problémákat megoldani, amik kiküszöbölésével valami gördülékenyebbé válik. Ilyen
apró sikerek tartják fenn az ember
lelkesedését.

6

hónapja axiálos

ROMSICS Róbert
Még csak néhány hónapja vagyok tagja az
AXIÁL Kft. kollektívájának, és már rájöttem,
hogy beilleszkedésemet a cég filozófiájának
és a vállalati alapelvek elsajátításával kell
kezdenem. Az egyén tisztelete, az egymás
iránti figyelem és udvariasság legalább
olyan fontos részét képezik a vállalat mindennapi életének, mint a cég üzleti partnerei
és a vevőelégedettség.
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15

10

15

éve axiálos

éve axiálos

éve axiálos

GERGELY Zsolt

Szakmailag tudok fejlődni, ehhez az
AXIÁL maximálisan biztosítja a feltételeket. Nagyon felkészült kollégák
vesznek körül, együtt eddig minden
problémát meg tudtunk oldani. A
legszebb élményem a boltok közötti
versenyben elért első helyezés volt,
aminek jutalmaként egy sümegi hos�szúhétvégén hatalmasat buliztunk a
brigáddal.

Nagyon kevés olyan céget ismerek –
pedig már elég sokkal kapcsolatba
kerültem az évek során – ahol ilyen
nagyszerű emberek dolgoznak együtt.
Szerintem sikerre vagyunk ítélve! Nagyon jó a kapcsolat a kollégák között.
Ha így tudjuk tovább csinálni, akkor
szerintem jó irányban megyünk.

7

Ifj. BÁTYITY Antal
Tagja vagyok a cég második generációjának, édesapámmal együtt dolgozom,
igaz, más területen. Már két lányom
van (4 és 1 évesek), akiknél otthon a
Barbie-baba, fésülködő asztal mellett
van egy Bruderes Manitou vagy pótkocsis Fendt traktor is. Gyakran hallom
– „Apa, játsszunk traktorosost!”

Jó itt dolgozni, mert azt csinálhatom, amihez értek és amit szeretek is, ráadásul folyamatosan
fejlődhetek. Mindig újul a technika, képzéseken veszünk részt, ez
egy kis pezsgést ad a mindennapi
munkához, ami nagyon tetszik. A
kollégák is fiatalok és rendesek,
tetszik a galeri!

8

éve axiálos

KISS Roland

6

KATONA János

HIDASI Zoltán

éve axiálos

éve axiálos

Oldalcím
25 év

Az AXIÁL Kft. negyed évszázados jubileumát ünnepli. Ez alkalomból a www.axial.hu weboldalon sorozatot indítottunk,
ahol kollégáink elmesélik, miért szeretnek nálunk dolgozni, sőt, egy-egy legszebb emléküket is felelevenítik.
Cikksorozatunkban rövid ízelítőt adunk ezekből a megszólalásokból.

Véleményem szerint minden
lehetőség adott, hogy tökéletesen elvégezzük a munkánkat.
Folyamatosan részt veszünk különböző oktatásokon, és mindig a
legfejlettebb, legjobban felszerelt
gépekkel és eszközökkel tudunk
dolgozni.

VAS Magdolna

Ehhez a közösséghez tartozni
nekem azt jelenti, hogy a legjobbak között dolgozhatok. A
cégnek nem véletlenül nagyon
jó a híre országszerte: jól és
folyamatosan képzett, elkötelezett munkatársak „tolják a
cég szekerét”.
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KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

Annaburger HTS 33.16 átrakókocsi

KIVÁLT EGY KOMBÁJNT
Bizonyos gépek megkerülhetetlenek a
mezőgazdaságban: traktor, eke, vetőgép,
kombájn nélkül lehetetlen termelni. Az
átrakókocsi nem ilyen, viszonylag új szereplő, és sok helyen mindmáig elvannak nélküle. Feladata csupán annyi, hogy a kombájntól kivigye a magot a szállítójárművekig.
Tehát ugyanolyan idényszerűen
használják, mint a kombájnt,
ugyanakkor nem olcsó, szóval
nagyon hatékonynak kell lennie,
hogy kifizetődjék – és egyáltalán, mi szükség rá, mikor azokkal
a normál traktorpótkocsikkal is
megoldható a dolog, amelyekre a
tábla szélén átömleszti az anyagot?
Az egésznek a titka a hatékonyság és az időtényező. Nagy
teherautó, amely a végfelhasználás távolabbi helyére szállítja
gazdaságosan a terményt, eleve
be sem tud hajtani a táblára a
kombájnig, és ha megpróbálná,
nagy valószínűséggel elakadna, megsérülne. A közönséges
traktorpótkocsinak olyan a
kialakítása, hogy menet közben,
a kombájnnal párhuzamosan
haladva, csak részlegesen tölthető fel, a vége felé mindenképp
meg kell állni, nehogy a földre
csorogjon a mag egy része. Kevés is fér rá,
sűrűn kell ismételni a műveletet, akadozik
az aratás. Márpedig a költséges kombájnt
maximálisan ki kéne használni, egyébként
pedig a mind szélsőségesebb klíma csak
rövid időre nyit az aratáshoz megfelelő
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ablakot, és ha az alatt nem sikerül learatni
mindent, lábon pusztulhat el a termés egy
része. Nos, egy jól kiválasztott átrakókocsi
25 százalékkal növeli a kombájn aratási
teljesítményét.
Épp ezért fejlesztette ki a német cég
az Annaburger átrakókocsi-családot,

MÉG HOGY KIVÁLT?
TALÁN INKÁBB
KISZOLGÁL!
– VÉLHETI TÉVESNEK
A CÍMET VALAKI. PEDIG
VALÓBAN: HA BEÁLLÍTUNK
EGY ÁTRAKÓKOCSIT,
AKKOR EGGYEL KEVESEBB
KOMBÁJNNAL ÉRHETÜNK
EL UGYANOLYAN BETAKARÍTÁSI TELJESÍTMÉNYT.
CSAKHOGY HARMADÁBA
KERÜL.
tandem-, illetve tridem futóművel. Nagyon magas műszaki színvonalú, komoly
szerkezet ez, nem afféle pótjármű, ahogy
a „pót”-kocsi szóból vélhetnénk. Aki megnézi az átrakókocsi elején a hidraulikus
szeleptömböt, a nyomásmérő műszerek-

kel és az állítókarokkal, rögtön felismeri,
hogy ennek a kezelésére nem vasvillához
és lapáthoz szokott egyszerű ember,
hanem jól képzett gépkezelő kell. A traktor
speciális vonórúddal húzza, a gömbfejet tartozékként adják a pótkocsihoz. A
fülkéből szabályozni lehet a vonórúd
magassági állását. Kanyarodáskor az első és a hátsó tengely
kerekei megfelelően elfordulnak,
hogy kisebb legyen a fordulókör,
de tolatáshoz ki lehet kapcsolni
ezt a funkciót. Vonulás közben
lehajtjuk az egyébként magasra
nyúló ürítőcsövet, természetesen
hidraulikával. Kézi munka nem
sok maradt: a takaróponyvát kell
kurblival csukni vagy nyitni. Az
éjszakai műszakot munkalámpák
segítik. Ráadásul, egy speciális
extra szerelvénnyel egyszerűen
és gyorsan megoldható a vetőgépek és műtrágyaszórók feltöltése is. Mindegyik Annaburger
átrakókocsi felszerelhető mérőberendezéssel és nyomtatóval.
Az egész hadműveletet a Dombegyházi Agrár Zrt-nél tanulmányoztam. Mint Isztin Ferenc
vezérigazgatótól megtudom,
hatezer hektár szántón gazdálkodnak, többek között innen
látják el alapanyaggal az 1180 koca és
szaporulata takarmányozását. Nagyok a
táblák, és hosszúak a vonulási útvonalak.
Eddig nem használtak átrakókocsit, de felismerték, hogy szükséges: megesett, hogy
mindössze két kombájn-ürítésnyi 16 tonna

Teszt

A gyár leterheltségét figyelembe véve már most gondoljon a
betakarításra és rendelje meg az Ön számára legkedvezőbb
térfogatú Annaburger átrakó kocsit. Keresse területileg illetékes
gépes üzletkötőinket!

gabonával elakadt a közepes kategóriájú
pótkocsis traktor, a nagyokat meg nem
lehet erre használni, más munkájuk van.
Nemrég vettek hát egy Annaburger HTS
33.16-ot. Igaz, három közönséges pótkocsi áráért, viszont egy kombájnénak csak
a harmadáért, és ez utóbbi a lényeg...
Nézzük csak ezt a 200 hektáros táblát,
amely másfél kilométer hosszan nyúlik
el a nagy pótkocsis traktorral járható két
földút között. Három nagy teljesítményű kombájn dolgozik, ezek lépcsősen
indulnak, így nem egyszerre telik meg a
magtartályuk, a cég egyetlen Annaburgere
kiszolgálja őket. Üresen 30-35 km/órával
robogunk a soron következő kombájnhoz, ahogy mellette megyünk, vastag
sugárban ömlik át a kukoricaszem az
ürítőcsigából. A pótkocsi homlokfalának
kémlelőablakain át jól látni a traktorfülkéből a feltöltés fokát – még csak harmadáig van, választani lehet, hogy további egy
vagy két kombájntól átvegyük a terményt,
vagy egyből induljunk a szállítójárművekhez. A rakva is 20-25 km/órás sebességnek köszönhetően pár perc alatt kiérünk
hozzájuk, kettőt menten megrakunk. A
pótkocsinak a 330 lóerős Fendt fülkéjébe
bevezetett külön kis kapcsolótáblájáról
lehet mindent irányítani: a raktér aljában
a két tolattyú („súber”) nyitását-zárását,
az ürítőcsiga működését és a felső végén
a csőr beállítását, nincs ebben semmi
boszorkányság, bár még a profi kezelők
is gyakorlatlanok egy kicsit. Egyszerű
ez, hamar rá merik majd adni
a TLT-kardántengelyen és a

hidraulikán átvihető maximális 240 lóerős
teljesítményt, mivel tapasztalják, hogy
nem megy mellé az anyag. Megvolt tíz
perc alatt, nyomás vissza egy másik kombájnhoz, egy fordulónk nem tartott tovább
húsz percnél.
Ha közel száz hektárral végeztünk, 750
tonna kukorica az eredmény, ehhez valamivel több mint húsz fordulót teljesített az
Annaburger átrakókocsi. Nélküle húszhuszonöt hektár másnapra maradt volna,
elemzi az eredményt Lunk Tibor ágazatvezető. Tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy
az átrakókocsi nagyjából ugyanannyival
növeli a termelékenységet, mint még egy
kombájn. Csakhogy az árkülönbség miatt
egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket
kell megvenni. A helyes válasz: mindkettőt, a gazdaság méreteinek megfelelő
optimális darabszámban. Ez a lehető
leggazdaságosabb megoldás.
Keretes
Négyféle kivitel
Az Annaburger négyféle kivitelben gyártja
a HTS sorozatot, 21, 23, 30 és 33 tonna
megengedett össztömeggel, illetve 25,
28, 33 és 36 köbméter hasznos térfogattal. A két kisebb tandem, a két nagyobb
tridem-futóművű. Az átrakási teljesítmény
egységesen 15 köbméter percenként, a
teljesítményigény rendre 190, 190, 210 és
240 lóerő.

Tudta-e Ön?

Fotók: Török Zsolt

AZ ÁTRAKÓKOCSIKKAL JELENTŐSEN CSÖKKENTHETŐK A KOMBÁJNOK
ÁLLÁSIDEJE. A SZÉLES KEREKEK MIATT CSÖKKENTHETŐ A TALAJ TÖMÖRÖDÉSE IS.
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Erre már

SZÜKSÉGÜNK VAN!
A mai világban nem engedhető meg, hogy ne a legjobban csináljuk, amit csinálunk. Erre kell törekednünk, s akkor meglesz az eredménye, és ennek elengedhetetlen része, hogy olyan rendszer legyen a traktorban, mint a Topcon. Szabó Gyula Sárkeszin gazdálkodó
partnerünket kérdeztük tapasztalatairól.

Tudta-e Ön?

A MAXI-NET HÁLÓZATBA KÖTÖTT BÁZISÁLLOMÁS RENDSZERE AUTOMATIKUS ÁLLOMÁSVÁLASZTÁSSAL DOLGOZIK. A RENDSZER FIGYELI A FELHASZNÁLÓ POZÍCIÓJÁT ÉS MINDIG A MEGFELELŐ BÁZIST
HASZNÁLJA A KORREKCIÓ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. AZ ÁLLOMÁSVÁLTÁS A HÁTTÉRBEN AUTOMATIKUS MEGTÖRTÉNIK, NEM A FELHASZNÁLÓ FELADATA.

PÁR SZÓ A KEZDETEKRŐL
Gazdálkodó család vagyunk, apraja-nagyja
gazdálkodik. ’89-ben kezdtük brojlercsirke
neveléssel, abból folyamatosan fejlődtünk. 2007 környékén kezdtünk bele a
növénytermesztésbe, azóta hozzájött az
állattenyésztés, próbálunk mindig előre
menetelni. Közepes méretű gazdaságunkban zömében klasszikus szántóföldi növényeket (búza, repce, napraforgó, kukorica)
termesztünk.
Szeretünk mindent megadni a földnek,
ami jár. Ha megfelelőt adunk, megfelelőt
várhatunk is vissza.
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MI VOLT AZ ELSŐ LÉPÉSÜK A
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS FELÉ?
Régen egy alap-sorvezetőnk volt, csak
műtrágyaszórásra, mert permetezésnél
művelő nyomokat használtunk. Gépkezelő
munkatársunk számolgatta a sorokat a kapásoknál, továbbá figyelte a csatlakozást
az előző műveleti sorhoz. Később, amikor
vetőgép, műtrágyaszóró és permetező
vásárlás előtt álltam, újra felvetődött a
sorvezetés, és a gépvezérlés ISO-BUS-on
keresztül.
MIÉRT VÁLASZTOTTA A TOPCONT?
Elejétől fogva kapcsolatban állunk az
AXIÁL Kft-vel, és nagyon jó gondolat volt a

részéről, hogy kedvező kondíciókkal kínált
egy nagytraktort, a 936-os nagytraktort,
Topcon-rendszerrel felvértezve. Elkezdtünk
dolgozni a traktorral, és megtapasztaltuk
a technika számtalan pozitív hatását, így
most már van két teljes rendszerünk, és
ki van építve másik két traktorunkban a
komplett előkészítés, ezeknél csak a monitort és az antennát kell áthelyezni.
OKOZOTT PROBLÉMÁT A
RENDSZER MEGISMERÉSE?
Kezdeti nehézség szinte nem is nem volt,
mert János (területi képviselő) nagyon korrekt, és egyértelmű tájékoztatásokat adott
mindig a felmerülő kérdésekre, megtanította

MIK A POZITÍVUMAI AZ
AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁSNAK?
Egyrészt a gépkezelő kényelmesen tud
dolgozni, a munka kevésbé fárasztó. Használatával valamennyi művelet pontosan
kivitelezhető, ez kulturált, korrekt mezőképet eredményez. Másrészt a befektetett
energia szempontjából sem mindegy,
mekkora az átfedés, félméteres, vagy 2-3
centis. Permetezésnél nagy segítség a virtuális szakaszolás, nem kell figyelni, hogy
fúj-e vagy sem a munkagép.
Lényegében, amire nekünk szükségünk van,
azt a monitorunk mind tudja. A gépparkot
alkotó műtrágyaszórót, permetezőgépet
ISOBUS-on keresztül vezérli. Ezekhez a gépekhez direkt nem is vettem gyári monitort,
mert a Topconnal valamennyi munkagép
vezérelhető.
Jakab, a vőjelölt gyorsan és alaposan
kiismerte a technikát. Az elvégzett munkák
minden paramétere letölthető a monitorról, melyek kielemzése után láthatjuk
a számítógépünkön, hogy hol, mi történt,
milyen sebességgel, hány literrel, hány
kilogrammal. Pontosan látjuk a számokat,
megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a
rendszerből.
HASZNÁLNAK RTK-KORREKCIÓT?
Az első rendszerünk, ugye a 936-os
nagy traktorral együtt érkezett, amelyet
leginkább nehéz talajmunkákra használunk, ott nem feltétlenül szükséges az RTK
pontossága. Ahol lényegesebb, az a vetés
és a permetezés. A 936-al nem permetezünk, de jött a kérdés, mivel fogunk vetni?
Két 200 LE körüli Fendt gépünkbe van
még beépítve, azokkal végezzük ezeket a
műveleteket. A mAXI-NET-et szántóföldi
körülmények között még nem próbáltuk,

már az őszi munkák után csatlakoztunk
a hálózathoz. Az AKG (agrár-környezetgazdálkodási program) területmérési
jegyzőkönyveinek elkészítése miatt vettük
igénybe a mAXI-NET hálózatot, így eddig
ezzel egyelőre még csak a területméréseket végeztük a pályázathoz, centiméteres
pontossággal. Majd tavasszal tudom megmondani, ha elkezdődnek a munkák, hogy
mennyire párhuzamos a párhuzamos.
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a rendszer kezelését a munkatársaknak, és
azóta minden remekül működik. Másrészt
könnyen is tanulható a rendszer. Úgy látom,
hogy most már a munkatársak is tudják
használni. Aki idősebb, az is meg tudja
tanulni, mert nincs agyonbonyolítva. A mai
elektronikus világban ugyanúgy fontos a
gépkezelő felkészültsége is, mint a szerviz
vagy a szakember, akihez kérdéseinkkel
bizalommal fordulhatunk. Még nem volt
olyan probléma, amit ne orvosoltak volna.

MEKKORA KÖLTSÉGET TUDNAK
MEGSPÓROLNI?
Bevallom, nem végzünk számításokat,
mert sajnos nincs időnk rá. Magunknak
tevékenykedünk, nincs kinek elszámolnunk.
Meggyőződésünk azonban, hogy időt és
energiát takaríthatunk meg a rendszer
használatával, ez a költségek csökkenését
eredményezi.
ÖNNEK MEGTÉRÜLT EZ A
BEFEKTETÉS?
Feltétlenül, aki úgy gondolja, kérdezze
meg az anyagi vonzatáról területi képviselőjét, mert mind a kiépítésének, mind az
üzemeltetésének költsége van. De minden
gazdatárs jó a számításokban, mindenki
maga tudja mi mennyi idő alatt, hogyan térülhet meg. Én úgy gondolom, ha megkockáztatják a rendszer kiépítését, nem fogják
megbánni. Nagyon nagy segítség kényelmi
szempontból, de a költségek és az idő
megtakarítása szempontjából is. Örülök,
hogy m éltünk a lehetőséggel!
MIT TANÁCSOL GAZDATÁRSAINAK?
Az alapokat tartom a legfontosabbnak,
egy jó traktor, egy jó munkaeszköz és ez
a kiegészítő is fontos, lényeges része a jó
technikának.
Azt gondolom, hogy a gazdálkodók már
rájöttek, vagy rá fognak jönni, hogy ez egy
nagyon jó segédlet, ezt használni kell!

PAPP MÁTÉ

termékmenedzser asszisztens
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EZZEL MINDENKI NYER
Kiváló Átalánydíjas Partnerek az Agrárgépshow-n
Nem elég csak eladni egy gépet. A gépvásárlást követő vevőgondozás talán még nagyobb jelentőségű az értékesítésnél. Hiszen a
hosszú távon is elégedett ügyfél a legjobb ügyfél.
2001-ben indítottuk el átalánydíjas szervizszolgáltatásunkat, e
szolgáltatási forma keretein belül egy évre előre szerződve látjuk el a
mezőgazdasági és építőipari gépek szakszervizét. Előnyeit egyre több

partnerünk ismeri fel és használja ki, hiszen 2014-ről 2015-re 29
százalékkal növekedett a megkötött átalánydíjas szerződések száma. A megkezdett hagyományokat folytatva a januári Agrárgépshow
kiállításon három kiváló ügyfelünknek adta át az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi, valamint Mezőfi
Gábor vevőszolgálati- és Torgyik Attila szervizüzletág igazgató a
Kiváló Átalánydíjas Partner díjat.

Átalánydíj előnyei

ELŐRE
TERVEZHETŐ
KÖLTSÉGEK

ÁLLANDÓ
MŰSZAKI
GÉPFELÜGYELET
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KIEMELT
SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁS

DOKUMENTÁLT,
PONTOSAN
NYOMONKÖVETHETŐ
MUNKÁLATOK

TELEFONOS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
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2016-BAN DÍJAT NYERT PARTNEREINK:

BODORICS PÁL

BORBÉLY ISTVÁN

SIMON LÁSZLÓ

Répcevölgye 2001 Kft.

Dunavecse

Búzavirág Kft.,
Túrkeve

Nyugat-Dunántúlon, magas színvonalon dolgozunk. Vetésszerkezetünk régóta nagyjából állandó, bár az utóbbi időben még meghatározóbbá
vált a vetőmag előállítás. A zöldítés jegyében,
az állattenyésztésünket kiszolgálva növeltük a
pillangós növények, elsősorban a lucerna vetésterületét. Minőségi munkát jó gépekkel lehet
végezni. Talán nem is a gépek színe a fontos,
hanem hogy az a gép mikor működik és mikor
vesztegel. Egyre kevesebb idő áll rendelkezésre
ahhoz, hogy optimális időben tudjuk elvégezni
a munkáinkat. Úgyhogy szezonban a gépnek
dolgozni kell, ha törik, ha szakad.
CHERNELHÁZA-DAMONYA

Harsányi úr előadásában hallhattuk, milyen
komoly elemzéseket végeznek egy-egy géptípus
munkával töltött idejéről, hogy abból hány százalék a hasznos munka. A nagyobbik fiam diplomadolgozatához is hasonló elemzéseket végzett
egy elektronikus eszközzel. Engem is meglepett,
hogy milyen kevéssé vannak kihasználva gépeink. A kihasználás egyik tényezője természetesen
az, hogy a gépek mindig üzemképesek legyenek,
ezt garantálja az átalánydíjas szerződéssel biztosított professzionális szervizháttér. De munka
közben is csökkenteni kell a holtidőt – az ürítési
időszakokat, vonulóidőket. Ezt mi úgy próbáljuk elérni, hogy amennyire lehet, tömbösítjük
a különféle növények termesztését, ezáltal le
tudjuk csökkenteni bármelyik gép, gépkapcsolat
vonulási idejét, és így a holtidőket is.

Nagyon régóta, gyakorlatilag 1992-től
kezdődően állunk partneri kapcsolatban az AXIÁL-lal. Solt és Dunavecse
térségében gazdálkodva, alapvetően
szántóföldi kultúrákkal foglalkozunk, ami
mellett kisebb mennyiségű cukorrépa,
csemegekukorica, zöldborsó is található a vetésforgóban. A gépparkunkra
igen büszke vagyok, elkötelezett Fendt
rajongóként hiszek a szlogenjükben: „Aki
vezet, Fendtet vezet!”.
Egyetlen típus mellett köteleztük el magunkat, ez szerintem azért fontos, mert
így még jobb a szerviz- és alkatrész-ellátottság. Ha beszerzek egy alkatrészt,
azt később bármelyik gépembe be tudom
szereltetni. Voltam kinn Hannoverben,
láttam a Fendt standját. Lenyűgöző
volt, úgy gondolom, nagyon elöl járnak a
fejlesztésben. De aki nem elöl halad, az
hamar lemarad.

DUNAVECSE

Bár a Fendtek nagyon jó minőséget
képviselnek, és megbízható az alkatrészellátás, megkötöm rájuk az átalánydíjas
szerződéseket, mert azokkal valamennyire a nyugalmamat is megvásárolom. Így
tudom, hogy előbb érnek oda a szerelők,
ha kell, és folyamatosan nyomon követik
a gépeim állapotát.

Az Alföld közepéről érkeztem, Túrkevén gazdálkodunk két évtizede. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk.
TÚRKEVE

A kft saját területe körülbelül 1600 hektár,
emellett jó pár helyi gazdálkodónak szolgáltatunk.
Egyeseknek A-tól Z-ig gyakorlatilag mindent, de
van, akinek csak egyes részfeladatokat, például
növényvédelmet, betakarítást, egyéb munkákat.
Ezért nagyon fontos a gépparkunk és annak állapota. Szerencsére elég fiatal gépeink vannak, ami
azt is jelenti, hogy aránylag üzembiztosak. De a
karbantartásukra is nagy gondot fordítunk. Ebben
remek partnerre találtunk az AXIÁL Kft-ben, többek között átalánydíjas szerződéseink vannak a
gépek javítására. A javításokat nagyon pontosan,
rugalmasan és gyorsan elvégzik, így gyakorlatilag
géphiba nélkül tudjuk végrehajtani a munkákat.
Mivel újak a gépek, nincs sűrűn meghibásodás,
de azért apró-cseprő gondok mindig akadnak.
Túrkevéről azt kell tudni, hogy az ország egyik
legmélyebb pontja, elég „vendégmarasztaló”. Ha
esetlegesen több a csapadék a kelleténél, akkor
beragadnak a gépek a sárba, egy-két drótkötelet
be kell vetnünk, és ilyenkor óhatatlanul történnek
sérülések is. Szóval nem véletlenül kötöttük az
átalánydíjas szerződéseket. Ráadásul tapasztaljuk, hogy évről évre egyre nagyobb teret hódít az
elektronika. Az AXIÁL a megfelelő eszközeivel ki
tudja olvasni a hibákat a masinákból. Jönnek, laptoppal rácsatlakoznak, és a gép szinte megmondja, mik a hibák, mit kell orvosolni.
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MOTORFELÚJÍTÓ

MŰHELY ÉS FÉKTEREM
TÖRTÉNETE
A motorfelújító műhelyt és féktermet 2008ban adták át, a bajai központi telephelyünkön. Célja, hogy az AXIÁL Kft. által értékesített erőgépek motorjának garanciaidőn belüli,
és azon túli javítását, illetve a teljes körű
felújítás feladatköreit el tudjuk látni.
Számos ismert motormárka javítását és
felújítását vállaljuk: Perkins, Deutz, MAN,
Mercedes, Caterpillar, Iveco, Yanmar, Kubota,
John Deere, New Holland. Ezek a főbb típusok, de természetesen előzetes egyeztetést
követően szívesen adunk ajánlatot egyéb
típusok felújításra is.
MILYEN KÖLTSÉGEKRE LEHET
SZÁMÍTANI?
Számokkal kifejezni a választ ebben a formában nem szerencsés, hiszen minden eset
egyedinek mondható. Általánosítani azért
sem érdemes, mert sok mindentől függ: a
motor típusától, a hengerszámtól, illetve a
hiba mértékétől. Kérésre előzetes ajánlatot
készítünk, ezzel körvonalazódnak a költségek,
amelyekre számítani lehet, de ez csak tájékoztató jellegű, hiszen a pontos adatokhoz
csak a felújítás során jutunk hozzá.
HOGYAN MÉRSÉKLIK AZ
ÁLLÁSIDŐT?
Bár általánosságban minden gépnél, de az
idénymunkát végző (betakarítógépek), vagy
az állattenyésztésben dolgozó erőgépek esetén különösen fontos, hogy az állásidők minél
rövidebbek legyenek. Az általunk forgalmazott erőgépek bizonyos típusaihoz rendelkezünk cseremotorokkal. Ezek teljesen felújított
motorok, teljesítménymérési dokumentációval, és a készlet erejéig raktárról megvásárolhatók. A „cseremotor” szó arra utal,

hogy az ügyfél meghibásodott motorjának
állapotától függetlenül, meghatározott áron
vásárolhatók meg ezek a felújított motorok,
a régi motor leadáskor. Ám ez csak az egyik
lehetőség a kiesés mérséklésére, mert a
motortípustól és gyártási évtől függően lehet
gyári felújított, és komplett új motorokat is
vásárolni.
ELŐZETES ÁRAJÁNLAT KÉRÉSEKOR MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNI?
Tudnunk kell a gép pontos típusát, alváz
és motorszámát, motorkódját, esetleg az
üzemórák pontos számát, a hibajelenséggel
kapcsolatban is várhatók kérdések.
HA VALAKI NEM BIZTOS A MOTORFELÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉBEN, DE MÉGIS
ERŐTLENNEK ÉRZI MOTORJÁT, MILYEN
LEHETŐSÉGEI VANNAK?
Vegye fel a kapcsolatot cégünk munkatársaival. Egyeztetünk ügyfélkapcsolati vezető
kollégánkkal, és ajánlatot, időpontot tudunk
adni kifejezetten TLT-tengelyes traktorok
teljesítményének mérésére, akár helyszíni
kiszállással is. Ezáltal kiszerelés, megbontás
nélkül van lehetőség a traktor motorjának
vizsgálatára.
Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal
hozzám, vagy keressék ügyfélkapcsolati
vezetőinket!

Karlovitz Kristóf
szakújságíró

Motorklinika
Henry Ford, akitől
a jelmondatunk
származik, azzal lett
sikeres, hogy egyszerű
autókat és traktorokat
gyártott, amelyeket
egy farmer is meg
tudott javítani a pajtájában. Egy mai traktor
percenként 150 ezres
fordulatszámon pörgő,
vörösen izzó turbóval,
ezredmilliméteres
pontosságú alkatrészekkel, és számítógépekhez csatlakozó
érzékelőkkel ellátott
motorja azonban
kizárólag megfelelően
felszerelt műhelyben
tartható karban. Az
AXIÁL motorfelújító
műhelye és fékterme
ma már nélkülözhetetlen a nagy értékű
gépek megbízható
működéséhez.

SZAKÁLL LÁSZLÓ

szervizmérnök
+36 30 424 5250
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HIDROSZTATIKA
JAVÍTÁS
Év elején bajai telephelyünkön megkezdtük a cégünknél forgalmazott gépek hidrosztatika-egységeinek javítását. Javításra hidromotorok, hidrosztatikus szivattyúk (pl.: kombájnok hajtása, hidroszivattyúi) adhatók le bármelyik vidéki telephelyünkön, onnan szállítjuk
Bajára. A hiba megállapításáról, feltárásáról jegyzőkönyv készül, fényképes melléklettel.
Egyeztetés és az árajánlat elfogadása után kezdődik a javítás. A felújított
egységekre hat hónap garanciát vállalunk.
Hidrosztatikai rendszer megbontásakor, például egy hidromotor
meghibásodása esetén, meg kell vizsgálni a hajtószivattyút,
valamint a kapcsolódó csővezetékek állapotát is: került-e
szennyező anyag a rendszerbe (fémszemcsék, kopásból,
törésből eredő szennyeződések, tömítésdarabok, amelyek későbbi, ismételt meghibásodást okozhatnak).
A hidrosztatikus hajtás folyadéknyomással viszi át az
energiát az erőgép és a munkagép között. Térfogatkiszorításos elven működő szivattyúból, forgó mozgást
végző hidromotorból vagy egyenes vonalon mozgó
munkahengerből, az ezeket összekötő csővezetékből,
valamint a működtetést vezérlő szelepekből és segédberendezésekből áll.
A szivattyúkat többnyire dízel- vagy benzinmotor működteti. Az
egyszerűbbek percenként állandó térfogatot szállítanak (az erőforrás állandó fordulatszáma esetén) de vannak olyan szivattyúk is, melyeknek folyadékszállítása változtatható.

A hidraulikus rendszerben számos igénybevétel éri és érheti az energiaközvetítő folyadékot. A legfontosabb üzemeltetési szempont az
előírt minőségű és mennyiségű folyadék használata, illetve annak cseréje a megadott üzemidő vagy elhasználódás után. Mind természetes elhasználódás, mind helytelen üzemeltetés miatt, vagy esetleges anyaghibákból adódóan, előfordulnak meghibásodások, amelyek a
gép részleges, illetve teljes üzemzavarához vezetnek.
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Néhány, a leggyakrabban előforduló
hiba és lehetséges okai:

1

Üzemképtelen
a gép

2

A rendszer
bizonytalanul
működik

3

• nincs vagy kevés az olaj
a rendszerben
• tömlő-, vezetékszakadás („P”- ág)
• hibás szivattyú
• rossz szivattyúhajtás

• levegős a rendszer
(kevés olaj, szívóági tömítetlenség)
• nem megfelelő minőségű az olaj
• szennyezett, eltömődött szűrők
(szívóági, nyomóági, tartályági)

A gép lassan
működik
•
•
•
•
•
•

hideg olaj
alacsony fordulatszám
a szivattyú kevés olajat szállít
levegős a rendszer
eltömődött szűrők
nyomáshatároló szelep rosszul van
beállítva
• hidraulikus irányító készülékek
hibásak (HIK)

4
5
6

Melegszik
a rendszer
•
•
•
•
•

kevés az olaj
szennyezett az olaj
magas fordulatszám
belső tömítetlenségek
keresztmetszet-csökkenés (fojtás),
helytelen méretű vezeték, tömlő
beépítése miatt
• olajhűtő eltömődött
• nyomáshatároló szelep nem működik megfelelően

Habos olaj

Mind a hibakeresés, mind a javítás elengedhetetlen követelménye a szakszerűség
és a megfelelő műszerezettség, tehát
szakszerviz közreműködése! Az esetleges
későbbi garanciális reklamációk elfogadása érdekében mindenképp szükséges
az AXIÁL Kft. szerviz-szakemberének
jelenléte a felújított egységek beszerelésekor és üzembehelyezésekor. Ez kiemelten vonatkozik a hidrosztatikus hajtásra,
amelynek szerkezeti elemei csak megfelelő
célszerszámokkal, műszaki információkkal és beállítási értékekkel javíthatók
megfelelően.

• kevés az olaj
• vizes az olaj
• nem megfelelő az olajminőség
(viszkozitási probléma)
• szívóági tömítetlenség
• rossz szivattyútengely-tömítés
(ez általában olajfolyással is
együtt jár)

Zajos szivattyúműködés
• alacsony olajszint
• magas fordulatszám
• olajtartály szellőzőnyílása
eltömődött
• szűrő szennyezett
• a szivattyú valamelyik alkatrésze
nagyon kopott vagy eltörött

KAPOCSI VAJK

hidraulikaműhely vezető

RABB GÁBOR

szervizmérnök gyakornok

A FELJAVÍTOTT EGYSÉGEKET
BE KELL VIZSGÁLNI PRÓBAPADI
JÁRATÁSSAL!
Hidrosztatikus egységek javítása
esetén elengedhetetlen az olajszerviz (olaj, és olajszűrők cseréje).
Ennek hiányában a feljavított egységek nagyon rövid időn belül ismét
meghibásodhatnak!
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GASZTROVAT
COMBOS TR AK TOROS TAVA
SZIASAN
ELKÉSZÍTÉSE
1.

425 fokra előmelegítet t

szintre. A csir kecombok

bor sozzuk a húst.
2.

3.

4.

5.
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süt őben tegyük a süt őrá
csot a har madik
at vág juk ket té alsó és
felső combra . Sózzuk és

Két nagy ser penyőben hev
ítsük fel a vajat és az olív
aolajat, mindkettő ből fele -fele arányban juss
on mindkét ser penyőbe.
Osszuk el bennük a
csir kecombokat, és magas
hőfokon süssük öt per cig.
Ezután for dítsuk
meg, és további egy per
cig pirítsuk a má sik oldalu
kat is. Tegyük át egy
ser penyőbe.
Abban a ser penyőben, am

iben így már nincs hús,
pároljuk kör ülbelül két per cig a póréhagym
át, amíg elkezd puhulni.
Adjuk hozzá a
húslevest és a bal zsame
cetet, forraljuk fel. Sózzuk
és bor sozzuk ízlés
szerint . Önt sük ezt az ece
tes-húsleveses-póréhag
ymás keveréket egy
közepes méret ű tepsibe
.
Helyezzük a csir kecombok

at a póréhagymára a bőr

ös részével felfelé,

majd tegyük be az előme
legítet t süt őbe 25 per cre
. Azután kapcsoljuk
be a grill funkciót kör ülb
elül két per cre, amíg a csir
ke bőre aranyszínű
és ropogós nem lesz . Teg
yük a csir kecombokat egy
tányérra.
Önt sük vissza tepsi aljá
n maradt levet az egyik
ser penyőbe, forraljuk
fel, és főzzük addig, míg
a folyadék kör ülbelül ere
deti mennyiségének
a felére el nem fő, nagyjá
ból öt per cig. Adjuk hozzá
a bor sót , az apróra
vágott tár konyt, a petrez
selymet és a tejfölt. Kör
ülbelül két per cen
keresztül főzzük , amíg a
szósz kicsit besűrűsödik.
Ha kell , sózzuk és
bor sozzuk , majd önt sük
a csir kecombokra és tála
ljuk .

HOZZ ÁVALÓK
☑☑ 8 egész csir kecomb
☑☑ Só
☑☑ Frissen őrölt bor s
☑☑ 3 evőkanál vaj
☑☑ 3 evőkanál extraszűz

olívaolaj
☑☑ 3 nagy póréhagyma,
hos
szában kettévágva
és 3 centis darabokra vág
va
☑☑ 1 csésze csir kehúsl
eves
☑☑ ¼ csésze fehér bal
zsamecet
☑☑ 250 gramm zsenge
bor só
☑☑ 2 evőkanál apróra
vágott tár kony
☑☑ 2 evőkanál apróra
vágott petrezselyem
☑☑ ½ csésze tejföl

SZERVIZVERSENY

EREDMÉNYEK

Az idei, 2016-os Agrárgép-show-n ismét megmérettethették magukat kedves Partnereink és az iskolások is. Az iskolák csoportteljesítményét is értékeljük. A versenyzési jogot pár kérdésből álló „beugró” teszt helyes megválaszolásával lehetett elnyerni. Ez után a versenyzőnek
időre kellett megcsinálnia egy 9 kérdésből álló feladatsort Topcon GPS-terminálon, amihez segítségül adtunk útmutatókat. Ha ezeket a kis
akadályokat legyőzte kipróbálhatta magát, hogy milyen is lehet időre, ralipályán, alkatrész-kiszállítóként száguldozni. A feladatok elvégzésének ideje alapján napi győzteseket hirdetünk, partner és tanuló kategóriában is.

1 DB BETA EASY DUGÓKULCS KÉSZLET

1 DB ISTER 57 RÉSZES
SŰRÍTETT LEVEGŐS KÉSZLET
+ 5 DB BOSCH FÚRÓKÉSZLET

5db

EGYÉNI NYERTESEK

TANULÓK

2016.01.27.
Fekete Imre (Dömsöd) 
488 pont
 (GPS: 4:10 perc; szimulátor: 3:38 perc)

2016.01.27.
Kozma László 
387 pont
Bácska-Topolya Mezőgazdasági
Szakközépiskola, Szerbia, Csantavér
 (GPS: 2:48 perc; szimulátor: 3:39 perc)
2016.01.28.
Bartalus Erik 
261 pont
Széchenyi István Egyetem, Győr
 (GPS: 1:17 perc; szimulátor: 3:04 perc)
2016.01.29.
Csepregi Tamás 
387 pont
Karolina Ált. Iskola, Szeged
 (GPS: 3:08 perc; szimulátor: 3:19 perc)
2016.01.30.
Nyerges Olivér 
408 pont
II.Rákóczi Ferenc Ált. Iskola, Galgahévíz
 (GPS: 3:02 perc; szimulátor: 3:45 perc)

2016.01.28.
Borbás Dávid (Röszke)
478 pont
 (GPS: 4:23 perc; szimulátor: 3:35 perc)
2016.01.29.
Sáfrán Mihály (Dömsöd)
449 pont
 (GPS: 3:39 perc; szimulátor: 3:50 perc)
2016.01.30.
Mácsai Martin (Galgahévíz)  344 pont
 (GPS: 2:35 perc; szimulátor: 3:09 perc)

ISKOLÁK
2016.01.27.
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium, 
Tokaj
2016.01.28.
Széchenyi István Egyetem, 

Győr

2016.01.29.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest
2016.01.30.
Kaposvári Egyetem, 

GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK ÉS MINDEN INDULÓNAK!

Kaposvár

Szemenkénti vetőgép akció!

27.000 EUR
nettó

34.290 EUR
bruttó

Nyugodtan szemezzen vele!
A megrendeléshez, most csak 10% foglaló szükséges! További információért forduljon
bizalommal területi képviselőinkhez, vagy keresse Lisz Pétert, a +36 30 300 7906-os
telefonszámon. Az akció 2016. április 15-ig, vagy a készlet erejéig tart.

HA TAVASZ, AKKOR

LANDINI

5-100H (95 LE) és
5-110H (102 LE) modellek
Univerzális felhasználásra
• tágas síkpadlós vezetőfülke
• növelt kapacitású üzemanyagtank és
hidraulikaszivattyú
• klíma
• légrugós ülés

már nettó 38.500 EUR-tól
(bruttó 48.895 EUR-tól)

6-130C (121/133 LE) és
6-140C (130/140 LE) modellek
Univerzális felhasználásra
• FPT motor Dual Power rendszerrel
• klíma
• légrugós ülés
• nagy önsúly és tengelytáv

már nettó 50.700 EUR-tól
(bruttó 64.389 EUR-tól)

5-100D (95 LE) modellek
Univerzális felhasználásra
• egyszerű kezelhetőség
• mechanikus sebességváltó és hidraulika

már nettó 34.900 EUR-tól
(bruttó 44.323 EUR-tól)

Csak az akciós készlet erejéig! Részletekkel kapcsolatban keresse területileg illetékes üzletkötő kollégáinkat!

