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A „bevált módszeren ne változtass, csak javíts” elv
alapján Szlovákiában több mint húsz, Romániában
pedig tíz éve tartjuk kapcsolatainkat az ügyfelekkel,
szolgáljuk ki a gépigényeket, adunk garanciában,
majd azon túl is műszaki szolgáltatást, később pedig
a lehető legrövidebb időn belül biztosítjuk az elkopott
alkatrészeket. Ennek alapja a napi alkatrész-kiszállítás az AXIÁL Logisztikai Központ és cégeink
központja között.

szervezni az itthoniakkal, a magyarul elkészült
leírások pedig az ő közvetítésükkel jutnak el a többi
kollégához.
Feladatom felügyelni és fejleszteni a gépértékesítés minőségét, volumenét, kínálatát a Hriadel-nél
és a Munax-nál. Ennek alapjául az AXIÁL 25 éves
magyarországi múltja, és ezen belül az én húszéves
gépértékesítési és vezetői tapasztalataim szolgálnak.
A felénk támasztott követelmények eltérők mindhárom országban. Romániában egy éve vezették be
a gépkatalógus rendszert, Szlovákiában három éve
várják a gazdák, hogy traktorokra és munkagépekre
támogatáshoz jussanak.

Célunk összefogni a három ország beszerzéseit,
ezzel is javítva a kondícióinkat: kedvezőbb árakat
tudunk elérni, amiből Ön is proﬁtálhat. Ebben nagy
segítségünkre van a közösen fejlesztett, és teljesen
egyformán működő vállalatirányítási rendszerünk.

A gazdasági környezet bizonytalanságai miatt hoszszabbak a döntési periódusok, és rövid a kereskedők
felkészülési ideje a szállításra. Nekünk ezekhez kell
alkalmazkodni, mert a legfőbb irányelvünk: az ügyfelek igényeire szabott kiszolgálás!

További előny, hogy az ottani kollégák egy része
beszél magyarul is, így közös tanfolyamokat tudunk
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RÖVID HÍREK
Speciális négyoszlopos

EMELŐ

Csornai telephelyünkön beüzemeltünk
egy egyedi kivitelezésű, négyoszlopos mobil emelőberendezést, melyet
a gyártóval, a Proﬁ Master Kﬅ-vel
együttműködve kimondottan mezőgazdasági járművekre fejlesztettünk
ki. A rendszer teljes terhelhetősége

20 tonna, emelési magassága
1,9 méter, így a szerelőkollégák
kényelmesen állva hozzáférhetnek
a gép alsó részegységeihez. Az egyedi
konstrukciónak köszönhetően állítható
a villatávolság, így 400-1800 mm
kerékátmérő között használható a

SZAKKÉPZÉSI DÍJ

berendezés. A kar kinyúlása lehetővé
teszi akár a 710 mm széles abroncsú gépek biztonságos emelését is.
Speciális és kisebb tengelytávolságú
gépek esetén – például targonca – az
egyik oszlop speciális emelő adapterrel szerelhető fel. Ekkor három

oszloppal tudjuk felemelni a javítandó
gépet. A napi munkán kívül kiválóan
használható az oktatások, szerviztanfolyamok alkalmával is, hiszen
az összes résztvevő egyszerre tudja
biztonságosan megtekinteni a gép
részegységeit.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Reinhold Claas, a CLAAS felügyelőbizottságának tagja,
2016. március 26-án ünnepelte 85. születésnapját. August
és Paula Claas harmadik gyermeke okleveles közgazdasági
mérnök, aki egyike volt az első diákoknak a darmstadti
Műszaki Egyetem akkoriban újnak számító Gépészmérnöki
és Közgazdaságtani szakán. A CLAAS ügyvezetésébe
1957-ben lépett be. A kombájnok és a bálázók továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt, a 70-es évekig az ő
irányításával bővítették a bálázógyárat a franciaországi
Metzben, és ő fejlesztette tovább a jelenlegi méretére.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara (DUIHK) idén is meghirdette
Szakképzési Díj pályázatát, hogy támogassa azon kiemelkedő projekteket és
kezdeményezéseket, amelyek jelentősen
elősegítik Magyarországon a gyakorlatorientált szakképzést. A MEGFOSZ, melynek
az AXIÁL is tagja, a pályázaton kooperációs
kategóriában a „Legyél Te is mezőgépész”
programjával indult, s be is jutott a végső
forduló jelöltjei közé. A MEGFOSZ, széles
körű összefogásban, közel száz mezőgazdasági céggel és szakiskolai hálózattal
működik együtt a mezőgépész szakma
népszerűsítésében.
Ez a helyezés megerősítette a Szövetséget
abban, hogy jó úton halad, és folytatni
kell a munkát. Célja, az együttműködést
az AXIÁL segítségével is olyan mértékre
fejleszteni, amivel Magyarországon egyedülálló példát mutathat!
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A CLAAS-nál már évekkel ezelőtt átadta a stafétabotot
ﬁának, Volker Claasnak, de nem vonult teljesen nyugalomba, továbbra is ellát reprezentációs feladatokat a családi
vállalkozásban.

I. MAGYAR AGRÁR KUPA
Első ízben, de hagyományteremtő
szándékkal rendezték meg az
I. Magyar Agrár Kupát és Családi
Napot, amelyre az agrárium
közigazgatási és kereskedelmi
szekciójából is jelentkeztek csapatok. A harminc csapatból álló
mezőnyben képviselte magát a
Földművelésügyi Minisztérium, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a
Nemzeti Földalapkezelő és még
számos illusztris szervezet.

A kereskedelmi szekciót képviselő
társaságok között hazánkban
vezető piaci pozíciót betöltő mezőgazdasági nagyvállalatok indultak,
köztük cégünk, az AXIÁL Kﬅ . Az
AXIÁL Kﬅ . csapata (Pécsi Lajos,
Pintér Zsolt, Csáki-Felső Sándor,
Nagy Gábor, Kodó Gábor, Schäfer
Pál, Závodszky Róbert, Király
Szabolcs, Molnár Miklós, Romsics
Róbert) egy vereség, négy győzelem és egy döntetlen után végül a
második helyezést szerezte meg.
Gratulálunk!

Pécsi Lajos
csapatkapitány a díjjal

RÖVID HÍREK
ÉLVONALBAN A FENDT

A két éve csökkenő tendenciát mutató európai
traktorpiacon továbbra is vezető helyet foglal el

a Fendt márka. Az Európai Unió 25 tagállamából
Magyarország – traktorpiacának (50 LE feletti
nyugati erőgép) nagysága alapján – a 16. helyen
szerepel a 2015. évi eladási adatok szerint. Eladási
darabszámát tekintve hazánk a tíz legtöbb Fendt
traktort felvevő ország közé tartozik, és cégünk,
tizenegy százalékos piaci részesedéssel, a Fendtkereskedő országok között 2014-hez képest egy
helyezést javítva, a negyedik helyet érte el.
Egyre több kis- és közepes magyar gazdálkodó
választja a Fendt 200-as és 300-as szériát, melyek
közül az utóbbi teljesen megújult az „S4” típusaival. A traktorcsaládok POWER és PROFI kivitelben
is kaphatók. Arról, hogy az egyes gazdaságoknak
milyen gépet ajánlunk, érdeklődjenek weboldalunkon vagy üzletkötő munkatársainknál!

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

hirado@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2016. június 10.

KERESZTREJTVÉNY

GRATULÁLUNK ELŐZŐ
SZÁMUNK NYERTESEINEK!
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A kisorsolt maketteket postán küldjük el.
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RÓMÁBAN

MOSEL PARTI
VÁR

NAURU
FŐVÁROSA

JAPÁN PÉNZ,
FILLÉR

KUTYAFAROK!
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REZI HATÁRAI!
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Szerbia

SIMONFA
HATÁRAI!

SZIKLADARAB

A

VEGYJEL
ARANY

PAKSI
SPORTKLUB

KÖZÉPKÉK!

NÉVELŐ

Filotás István,
Tamási
Klein József,
Városlőd
e-mail: Burányi Georgina

Aleksander Blatnik
TERÜLET
JELE

EGYENLŐ
RÉSZBEN

A keresztrejtvény nyertese Molnár Anita, Vásárosdombó. Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2016. június 10-ig várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre, vagy a
hirado@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá: HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

Nigéria

Azuka Nwokocha
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Oldalcím

SÁR ÚR NAGY ÚR. KIFOGOTT MÁR NÉHÁNY GÉPEN A VILÁGTÖRTÉNELEM SORÁN. FEKETE PÁLON ÉS CLAAS TRAKTORJAIN NEM FOG KI, ŐK
ÁLLJÁK A HORTOBÁGY PEREMÉNEK MOSTOHA
VISZONYAIT. MINÉL LÁGYABB A TALAJ, ANNÁL
KEMÉNYEBB EMBER ÉS GÉP KELL HOZZÁ!
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Fotó: Porció Norbert

Oldalcím

EGYEK

Egyek község
felé tartva
mindenfelé víz
csillan a fű közül,
a szántók mélyebb
részeit beltengerek foglalják el, a
dűlőutak kerékvágása mintha csatorna lenne.
Bőséges volt mostanában az égi áldás, szinte
mocsárvidékké változtatta a Hortobágy
környékét. Kócsag álldogál, hattyúk úszkálnak, ahol birkának kéne legelni. Fekete Pál
tanyájához ugyan kissé gödrös, de aszfaltozott út vezet, ám azon kívül a sár az úr. Nem
az a sár, amely lehúzza a csizmát, hanem
amely elnyeléssel fenyeget, és anno, tőlünk
keletebbre, tényleg elnyelt egy villámháborúnak indult hadműveletet... A gazdán mégsem
látszik, hogy aggasztanák a körülmények.
Kemény, mint a kézfogása, ide való, ide illő
állatokat tart, és ide való, ide illő gépeket
használ.
Rajta kívül csak egy embert láttam a tanyán,
őt is lóháton, viszont egy komplett állatseregletet. Mostanában nagyon jól megy a
húsmarha, négyszázat tart: magyar tarkát,
de egy gulyányi szürkét is – hatalmas szarvaikkal ezeréves folyamatosságot jelképeznek. Ezenkívül van persze szépszámú ló,
harminc-negyven malac, négyszáz birka és
sok baromﬁ, köztük ügyesen repülő, de tálon
sem rosszul mutató gyöngytyúkok. Egy kis
húsért, tojásért nem kell boltba menni!
Furán változott meg a világ. Régen állatok
adták az erőt a mezei munkához: hány szekeret, ekét lehetne elhúzni ennyi lábasjószággal? Ma már csak néhányan tudnak Egyek
nagyjából hatezer lakója közül befogni egy
lovat, patkolni meg senki, úgyhogy dologtalanul élnek a derék patások, és az ember szolgálja ki őket, rakja eléjük az ennivalót, gépek
segítségével. Márpedig rengeteg munka ez!
Kétszáz hektár szántót kell megművelni a
12-15 aranykoronás, szikfoltos, savanyú,
kemény talajon. Négyszáz hektár gyepet kaszálnak, hogy összejöjjön háromezer mázsa
szemestakarmány, kellő mennyiségű lucerna,
valamint a szálastakarmány és a mély
alomnak való szalma, kukoricaszár. Eladásra
szinte semmi sem megy, mindent betárolnak.
A lucernát négyszer kaszálják évente, a gye-

pet egyszer. Egyedül szalmabálából 3200-at
hordtak be tavaly, és amikor tavasszal kihajtják a gulyát a legelőre, s elhordják a hónapok
alatt felgyülemlett trágyát, abból fel lehetne
építeni a Hortobágy legmagasabb hegyét.
Két CLAAS traktor áll, katonásan egymás
mellett a telepen: egy AXION 850 (250 LE) és
egy ARION 640 (170 LE). Van még a birtokukban két darab, négy-öt éves, nemsokára
csereérett MTZ és egy 110 lóerős Landini
is – homlokrakodóként az előbbieket veszik
igénybe. Már csak azért is, mert Fekete Pál
sajnálja a CLAAS-okat gyötörni ebben a
dágványban. Van ezenkívül egy csúszókormányzású Gehl rakodógép, trágyavillával
ellátva – sáros küllemén látszik, hogy nem
sima aszfalton és ápolt gyepen dolgozik, de
mintha rám kacsintott volna: Bírom, semmi
gond! Gumit azért évente kell cserélni rajta.
De hogyan választotta ki Fekete Pál a CLAAS
traktorokat? 2002-ben tudták kigazdálkodni
az áttérést a lóvontatásról a gépre. És mivel
az AXIÁL-tól vásároltak homlokrakodót és
bálázót az MTZ-hez, majd Landini traktort,
kialakult a kapcsolat a cég embereivel, ott volt
a számuk Fekete úr telefonjában, így magától
adódott, hogy amikor kellett, ismét a bajai
cég területi képviselőjéhez forduljon. Aztán
még feljebb akart lépni egy fokkal, komfortosabb traktort szeretett volna, ezért négy éve
CLAAS-ra váltott, megvette az ARION 640-et,
amelyet azóta is csak maga vezet, mást rá
nem hagyna ülni. Az volt a reménye, hogy
sokoldalúságának köszönhetően ez mindenre
jó lesz. Tényleg egy mindenes traktor, de a
teljesítménye nem akkora, hogy nagy sebességgel végezhessen nehéz talajmunkákat, így
azokkal rendre elmaradtak. Például négyfejes
eke helyett hármast, vagy kis munkaszélességű tárcsát, kultivátort használva nem lehet
jól kihasználni a rövid időjárási ablakokat,
így aztán amikor mások szántottak, ők még
a kukoricaszárat bálázták, januárra jutottak
szántáshoz, csúsztak a munkák.
Ebben persze szerepet játszott az is, hogy
kevesen vannak a gazdaságban. Fekete
Pál mellett a ﬁa segít be időnként, de ő
jogi diplomát szerzett, nem földművesként
képzeli el a jövőjét, a gazda inkább az erdész

végzettségű lányára és a vejére számíthat.
Nem nagy a csapat, ugyanakkor nagyon sok
munkát adnak az állatok, hiszen azok minden
nap enni akarnak. Amikor onnan megszabadulnak egy-egy kis időre, akkor lehet kimenni
a földekre, de örök kapkodás és lemaradás
volt az életük. Nagy tapasztalat volt.
Két esztendeje aztán a Rába Steiger felváltására megérkezett a nagyobb, teljesítőképesebb AXION 850, azzal már lehet altalajt
lazítani, hatékonyan szántani, tárcsázni,
kombinátorozni. Egyáltalán nem mellékes,
hogy ez a traktor háromszoros sebességgel
vontatja az eszközöket. Az a traktoros ült
rá gépkezelőnek, aki korábban a Steigerrel dolgozott. Nagyon elégedett vele, mert
komfortos, nagyon halk a fülkéje, jól lehet
rádiót hallgatni, és sokat segít az elektronika.
Tökéletesen megbízhatónak mutatkozott az
AXION, komolyabb hibája egyáltalán nem
volt, csak egy-két elektromos vezeték lazult
meg, amit pillanatok alatt lehet rendbe hozni.
Hasonlót lehet elmondani az ARION-ról is. A
négy év alatt kétezer üzemórát teljesített, és
összesen két üzemzavar történt: az olajszűrőnél lecsúszott egy cső, és tönkrement
egy generátorcsapágy, amelyet garanciában
kicseréltek.
Bármily strapabírók és megbízhatók ezek a
traktorok, fontos az érzés, hogy ha kell valami, reggel szólnak az AXIÁL-nak, és délben
megérkezik az alkatrész. Ahogy visszatekintünk a családi gazdaság gépvásárlásaira,
végül is az derül ki, nem traktormárkák
mentén gondolkodnak, hanem AXIÁL-os
traktort és eszközt akarnak vásárolni, mert
onnan mindig jót kapnak, és később is maximális háttértámogatásra számíthatnak. Ami
különösen fontos egy olyan vidéken, ahol
fokozott az igénybevétel, mert időnként a sár
az úr.

KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró
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Újragondolt
A német Fendt traktorgyártó gyökeresen átdolgozta a
300-as Vario szériát. Megnéztük a gyakorlatban is az
új S4-es széria változtatásait, valamint meghallgattuk
a tesztelésre kiadott gépek
kezelőinek véleményét.
A 300-as már több mint
harminc éve oszlopos tagja a
Fendt termékkínálatának.
A 300-as Farmer, és az újonnan kiadott – belső körökben
csak S4-esnek nevezett –
300-as Vario között 35 év
telt el. Ezalatt több mint
128 ezer traktort adtak el,
egyedül 2006 óta 17 ezer
fokozatmentes Variót.

300-as

Míg 1980-ban a széria legerősebbjének számított a 86 lóerős
309-es modell, mára ugyanebben a szériában a legkisebb, 310-es
Vario is 100 lóerővel indul.
Manapság a 100 és 130 lóerő közötti gépek a kisüzemi gazdaságok
„mindenesének” számítanak. A Fendt ezt a szegmenset négy külön
teljesítménykategóriával szolgálja ki: a 310, 311, 312 és 313-as
Varióval.

ÚJ KONCEPCIÓ:
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Az új 300-as motorjának kérdését házon belül oldotta meg az
AGCO (AGCO Power motor), és elérhetővé vált a „Tier-4-ﬁnal” károsanyag-kibocsátási normába sorolt kivitel is.
A Fendt élt a lehetőséggel, és alapjaiban dolgozta át a 300-as
szériát. A régi önhordó felépítményt osztott fél-vázas szerkezet
váltja fel. Erre kerül a motor, a hűtés, a mellső emelőmű, az első
TLT, az első felfüggesztés, valamint a homlokrakódó csatlakoztatási pontjai is.
A Visioplus kabin és a „panoráma” első szélvédő már szériafelszereltség az alsó középkategóriás munkagépen is. A 300-as kategória sokoldalúságából kiindulva a Fendt két különféle felszereltséggel nyit a vásárlók felé: a Power és a Proﬁ régebbi ismerőseink a
traktor nagyobb testvérei révén. Proﬁ Plus felszereltség e kategóriában nem áll rendelkezésre.
Tradicionálisan a Fendt minden modelljében széria a fokozatmentes Vario váltó, a jól bevált TMS határterhelés-szabályozással.
A hidraulika-szelepek és az opcionális fülkerugózás továbbra is
mechanikusak. Rugózott első híd, a vevő kívánságára, természetesen rendelhető.

AGCO-POWER MOTOR
A 4,4 literes, négyhengeres AGCO-Power motor
Tier 4 ﬁnal besorolása a külső kipufogógázvisszavezetés (AGRex), az oxidációs részecskeszűrő (DOC), és az AdBlue kombinációjának
köszönhető.
Összehasonlításként: az elődök Deutz motorjához képest az új 30 Nm-rel nagyobb nyomatékra
képes.
Üresen nagyon robbanékony a teszhtelt
313-asunk. Egy teli konténer szilázs-takarmány
előtt már érezhetően keményebben dolgozik,
ami egyáltalán nem szégyen.

RÉGI ISMERŐSÜNK: A VÁLTÓ
Az ML-75-ös váltó már régóta bevált. Újdonság a
gázpedál érzékenységi tartományának tolókapcsolós állítása a jobb oldali konzolban, ezáltal
kiesik az elődből ismert ide-oda kapcsolgatás. A
beállított elérhető sebességet a középső kombi
kijelzőn láthatjuk.
Az S4-es modellben már a 2.0-ás automata határterhelés–szabályzó hangolja össze a
motort és a váltót a mindenkori legmegfelelőbb
teljesítmény energiatakarékos leadására.

ÖNHORDÓ HELYETT
FÉLKERET-VÁZ
A motor és a váltó nincs többé tömbszerűen
egybeépítve, mint a régebbi és más típusú vagy
gyártmányú traktoroknál. A motor, a nagyobb
Fendt traktorokéhoz hasonlóan, félkeret-vázon
fekszik. Ez pozitívan hat a kormány maximális elfordíthatóságára és a fordulókörre. A váz
fölöslegessé teszi a homlokrakódó és a mellső
emelőmű segédvázát.
8,5 tonnás megengedett össztömegével az új
300 Vario egy jó fél tonnával nehezebb, mint az
elődje volt, és az új felépítésnek köszönhetően

még plusz 80 kilogrammot rászámolhatunk.
A munkavégzést a Power kategóriában
84 l/perces tandemszivattyú szolgálja, vagy
opcióként választható a Load-Sensinges,
110 l/perc teljesítményre képes hidraulika-rendszer. Ez utóbbi széria a Proﬁ felszereltséghez.

Oldalcím

Új a Power kezelőkar, ez váltja többé-kevésbé
kedvelt, „golﬂabda” kezelőgolyót. Lehetőséget
ad a gyorsítás-lassítás mellett a tempomat
beállítására, a mentett motorfordulatszámok
lehívására, a traktor gyorsulásának beállítására,
és végre átveszi az irányváltó szerepét is. A „Go”
és az „End” kapcsolókkal működtethetjük a hátsó
hidraulikus emelőket.
A 300-as Proﬁ a nagyobb traktorok technikai
felszereltségét kínálja az alsó-középkategóriában. A multifunkciós joystick minden Fendt-tulajdonosnak és traktorosnak ismerős lehet. A
hétcolos (17,78 cm) Vario terminált a traktorhoz
optimalizálták.

FÜLKE, IGAZI KILÁTÁSSAL
A Visioplus fülkében a kezelőnek mindig tökéletes a rálátása a mellső munkagépre. A friss
levegő kedvelői kibuktatható panoráma-szélvédőt rendelhetnek, illetve a jobb oldalra is ajtót,
az egybefüggő üveg helyett. A Power felszereltségben mechanikus a kabinrugózás, míg a
Proﬁ kényelmesebb, pneumatikus megoldást
kínál a komfort növelésére. A teszt során pozitív
meglepetést okozott, hogy még 40 km/óránál is
kellemes az utazás a pneumatikus rugózással.
A fülke belülről nagyon rendezett. Az új, multifunkciós terminál magába foglalja a váltó, a
hidraulika, a TLT, a klíma, a világítás, valamint
a hátsó ablaktörlő kezelését. Egyes elemek színezve vannak és könnyen tapinthatók, így hamar
megtalálja a kezelő, amit szeretne. A kormány
mellől az összes gomb elkerült a jobb oldalon
található kezelőfelületre. Ez mind ízlés dolga,
minket nem zavart a teszt során.
A kabin hangszigetelt, az egyik legcsendesebb a
piacon (72 dB).

ÖSSZEGZÉS:
A Fendt, a Tier 4 ﬁnal fejlesztést jól kihasználta,
sokat javított, és sok jól használható újdonságot
vezetett be. Ilyenek a félkeret-vázas szerkezeti
felépítés, az irányító kar, a terminál, az új motor,
a rugózott első híd, az új kabin stb.
Minden gazdálkodónak érdemes egy pillantást
vetnie a szériafelszereltségű gépekre, melyek
ideális megoldást nyújthatnak az eddigi problémákra.

Forrás: dlz agrarmagazin/Landtechnik TEST
Jahrbuch 2016

Fordította, átdolgozta:

JANDRICS PÉTER
AXIÁL-Fendt ösztöndíjas
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Tovább szárnyal
Agrifac Condor

2012-es magyarországi bemutatkozása óta évről évre egyre több Condor kezdi meg munkáját nálunk, és bizonyítja
rátermettségét. Idén kerek évfordulóhoz ért a típus, elődje, a ZA3300-as 1986-ban került piacra, már Stabilo Plus
alvázzal, de még mindössze 110 centiméteres hasmagassággal. A legnagyobb előrelépést 2011 hozta, amikor az Agritechnica kiállításon bemutatták az állítható hasmagasságú Condort. Azóta nemcsak nálunk, hanem világszerte találkozhatunk ilyen permetezőkkel, Angliától Ausztráliáig.

A világnak egyre több élelmiszerre van szüksége, amit az egyre csökkenő mezőgazdasági
területről kell biztosítani, ezért hatékonyabb,
egyszerűbb és gyorsabban dolgozó gépekre
van szükség. Az Agrifac ezt szem előtt tartva
fogalmazta meg a „4 előny” koncepciót, a hatékonyság, a gazdaságosság, az ergonómia és a
környezetvédelem jegyében. Sokan úgy képzelik, hogy e tulajdonságok bonyolult felépítéssel
és nehézkes üzemeltetéssel járnak, de a Condor
rácáfol erre, sőt talán nem túlzás azt mondani,
hogy az egyik leginkább felhasználóbarát permetező jelenleg a piacon.

AGRIFAC CLEARANCEPLUS NAGY
HASMAGASSÁGGAL
A növényvédelem sok esetben igényel speciális
megoldásokat. A cél a lehető legnagyobb termés elérése. Ennek érdekében fejlesztette ki az
Agrifac a Condor ClearancePlus típust, lépcsőzetes hasmagasság-állítással. Akár 200 centiméter is elérhető, így növényvédelmi munkákra
magas állományban – kukorica, napraforgó – is
alkalmas.

KARCSÚ FORMÁJÁVAL
BIZTONSÁGOSAN HALAD A SORBAN
A keskeny – mindössze 60 centiméter szélességű – kerék, kormányzás és hajtásház jóvoltából a gép biztonságosan halad a kukorica és
napraforgó sorközében, nem roncsolja a növényt, márpedig az egészséges és sérülésmentes növény a jó betakarítás elsődleges tényezője. Ezzel az Agrifac egyedinek számít a piacon,
ahol egyes típusok közel 66 százalékkal szélesebb felépítésűek.

NAGY HASMAGASSÁG ÉS STABILITÁS
EGYEDI KOMBINÁCIÓJA
Gyári védőburkolat és ﬂexibilis
hasvédelem
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Olyan növények esetében, mint a spárga, a napraforgó vagy éppen a kukorica, a fejlődési stádium későbbi szakaszaiban nagy hasmagasságra

van szükség – ez több mint fontos, ha nem a
legfontosabb tényező. Például napraforgóállomány kezeléskor sérülhet vagy akár le is szakadhat a növény tányérja, ha nem megfelelő
a magasság. A nagy hasmagasság jelentősen
befolyásolja a gép stabilitását, de mivel építési módjának köszönhetően a súlypont a gép
középpontjába esik, a legnagyobb kiemelkedés
mellett is biztonságos a közlekedés.

KIVÁLÓ STABILITÁS ÉS OPCIÓS
LEHETŐSÉGEK NYOMTÁVÁLLÍTÁSSAL
Az Agrifac Condor ClearancePlus fokozatmentes
nyomtávállítása 190-265 vagy 225-300 centiméter között állítható. A jól bevált és bizonyított
StabiloPlus alváz garantálja a gép és a keret
stabilitását, illetve a komfortot, a legszűkebb
nyomtávval is, a lengőkaros futómű pedig rendkívül jól követi az egyenetlen talajfelszínt.

ERŐSÍTETT HAJTÁS
Dombos területre is van megoldás: a Condor
ClearancePlus permetező erősített, nagyteljesítményű hidromotorjaival bármilyen körülmények között megállja a helyét. Nagyon hatékony
a nyomaték továbbítása a talajra, ezáltal optimálisan oldhatók meg a növényvédelmi feladatok, a világ bármely régiójában.

Gépbemutató
Jól áttekinthető kezelőfelület
érintőkijelzős terminállal

Nagy hasmagasság és kiváló
stabilitás

MOUNTAINMASTERPLUS
A dombokkal és hegyekkel tarkított területek
növényvédelmi munkáihoz fejlesztette ki az
Agrifac a Condor MountainMasterPlust. Alváza
azonos a Condor ClearancePlus típuséval, de a
négy magasságállító munkahenger egymástól
függetlenül működik, így biztonságosan szintezi
saját magát, egészen húsz százalékos lejtésig,
tovább javítva a stabilitást és a munka komfort-

ját. További előnye, hogy olyan szögben dolgozik
a lejtőn, amilyenben a növények is állnak, így
nem okoz sérülést az állományban.

MOBILTELEFON A PERMETEZÉSBEN?
Az okostelefon és a táblagép már alapvető
kellékei mindennapjainknak, számos új lehetőséggel könnyítik meg életünket és a munkát

GPS-vezérlésű, levegővel
működtetett fúvókák

akár a mezőgazdaságban is. Kiváló példa erre
az EcotronicPlus applikáció, melyet a 2015-ös
Agritechnicán mutatott be az Agrifac: a felhasználó mobilkészülékről vezérelheti a fúvókákat. A
másik új program kimondottan a gépkezelőknek
szól: a Visual Guide egy képekkel és videókkal
szemléltetett információs anyag a gép és egyes
funkcióinak működéséről.

SZABÓ GÁBOR
termékemenedzser

AZ AGRIFAC CONDORT A MAGYAR
VISZONYOKNAK MEGFELELŐEN
MÓDOSÍTOTTA A GYÁRTÓ. GYÁRI
VÉDŐBURKOLAT KERÜLT BELÜLRE
A KEREKEKRE, ÉS FLEXIBILIS
HASVÉDELMET IS KAPOTT A GÉP.
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FRAMEST
repce
A jó gazda szeme előtt lassan sárgul a
repcetábla, bújik ki a kukorica, majd a
kalászok szépen felvetik fejüket, tartalmas érést ígérve. Bízva a jó aratásban,
már most gondoljunk az utána következő talajművelésre! Főleg annak tükrében, ahogy talajaink kijöttek a télből,
s megﬁgyelve azok állapotát aratásig,
legyen képünk arról, mi vár majd ránk
az első talajszelvény megmozdításakor.
Tarlóápolás, lezárás, lazítás, magágykészítés – hány művelettel, milyen mélyen,
mivel?
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Nekünk, gyártóknak sokan felteszik a kérdést,
mikor, milyen mélyen lazítsanak? Mindig ott,
akkor és úgy, ahogy a TALAJ megkívánja.
Tapasztalataink szerint a nehezebb talajokban érdemesebb az aratást követően rögtön
elvégezni ezt a műveletet, a szükséges
mélységben. Hántás előtt vagy után? A FRALAZ
speciális kései nem hoznak fel rögöt, a henger
visszazárja a talajt, tehát majdnem mindegy.
Érdemes kipróbálni mindkét módszert, s az

búza
adott táblánkon, adott talajviszonyoknál már
meglátjuk, melyik a jobb, s a következő években nem találgatunk, hanem biztos tudásra
alapozhatjuk a döntést. Közel hatszáz eladott
lazító végzi jól a dolgát. Akik használják, élvezik
a rendesen meglazított, nem pedig áttúrt talaj
előnyeit, a fontos visszazárást.

árpa
A tarlóhántás módszere az elmúlt hat-nyolc
évben sok irányba ágazott el.
Sekélyen tárcsával, kultivátorral; mélyebben
tárcsával, kultivátorral; közvetlenül lezárni;
külön menetben, stb. Egy biztos: A tárcsa
akkor is tudjon kellő mélységbe behatolni, ha

„AZ ADOTT ÁLLAPOTÚ, ÉS A SZÁRMARADVÁNYNAK MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ
TALAJT A KÍVÁNT MÉLYSÉGBEN DOLGOZZUNK ÁT, S TÖMÖRÍTSÜK KELLŐEN.”
Jobban megadják a talajnak, víznek és a
növénynek is az esélyt. Akár tüskés, akár mélytömörítő a henger, eredményes az elvégzett
munka.

a legnehezebb agyagtalajon, száraz körülmények között dolgozunk, vagy éppen az idő
nem enged a szorításból, s túl nedves körülmények között kell dolgozni. A FRADISC X és V

Gépbemutató
borsó
tárcsákból háromszáz körüli darab dolgozik a
földeken, úgy, ahogy az agronómia megkívánja.
Állítási lehetőségei kezessé teszik munka közben. De leginkább akkor van nagy becsülete,
amikor gondban van a használó: túl száraz, túl
kemény, túl sok a szármaradvány, túl darabos
a szántás, stb. A FRADISC ekkor mutatja meg
igazán, mit tud. Klasszikus gép lévén talán nem
pörög a divattal, de egy jó Beethoven-mű bárhol, bármikor megállja a helyét, divat ide vagy
oda. Ha a tárcsa után valamelyik jól bevált
FRAROLL-t kapcsoljuk, agronómiailag javítjuk a
gép munkáját, és elősegítjük a talaj beéredését
és jó vízháztartását. Kicsit cammogósnak tűnik
ez a gépkapcsolat, de csak addig, amíg egy
ügyes traktoros megmutatja, hogy gond nélkül
lehet ezzel a vonattal parádézni, utána már
csak gyönyörködhetünk a remek felszínben, a
jól átdolgozott, tömörített talajszelvényben.
A gépből ki kell hozni, ami benne rejlik, a sok
eladott gép gazdája ezt már bizonyította.
Ha a fenti három műveletet összerakjuk,
kapunk egy kombinált eszközt. Nálunk ez lett

tarló
a CONDISC kondicionáló tárcsa. A talajfelszínt
a tárcsával megműveljük olyan mélyen és
szögben, ahogy ott és akkor kell, a késekkel a
25-35 centiméteres mélyebb réteget átlazítjuk, kondicionáljuk, kellő teret adva a jó víz- és
levegő-háztartásnak, áttörve a tömörebb
rétegeket is. Majd a tárcsasorral még aprítunk, keverünk a felszínen, s az egészet
lezárjuk. Megtömörítjük egy VT víztakarékos
gumihengerrel, vagy egy mélytömörítő acél
MT-hengerrel, ízlés szerint a domináns talajhoz
igazodva.
Jó-e ez az egymenetezés? Ha a talaj és az
agronómia kellően felkészült a módszerre,
akkor sok pénzt és főleg időt takaríthatunk
meg. A gép munkáját jól be lehet illeszteni a
talajművelési rendszerbe, de alapozni is lehet
rá, mint fő irányvonalra. Az állítható tárcsaszögnek, az egyenes, keskeny szárú késeknek
köszönhetően nem egy alkalommal oldottak
meg a géppel már-már lehetetlennek tűnő feladatokat, művelésre alkalmassá téve pár ezer
hektár földet, amely márciusig víz alatt volt.

Lehet a gépet jól állítani, trükközni vele. Úgy,
ahogy a talaj és az agronómus akarja. Nagy
előnye a tárcsák mérete, a szögek állíthatósága. A kések nem hoznak fel nagy hantokat,
nem szaggatnak, akármelyik kapát teszik fel az
öt különböző szélességű közül.
Még kelnek, növögetnek növényeink, de már
most gondoljunk arra, hogy mivel és hogyan
műveljük majd meg a tarlót, ha… Sok „ha”
esetében adtak már és adnak majd a jövőben
is megoldást a fenti FRAMEST gépek!

NYÁRÁDI ATTILA
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Technológia

Mi is az a

pneumatikus cseppképzés?
A Berthoud pneumatikus permetezőgépek önálló gépként, hidas traktorra szerelve, vagy szüretelő kombájn felépítményeként biztosítanak
vegyszertakarékos, kiváló minőségű cseppelhelyezést.
Minden cseppnek élettartama van, amely a
szórócső elhagyásától a levél felületére csapódásig tart. Ezzel jól kell gazdálkodni, kellő
gondossággal kell kiválasztani a megfelelő
gépet. A Berthoud gyártmányskálájából
különböző térállású ültetvényekhez lehet gépet választani. A nyomóarmatúrából kilépő,
szabályozott mennyiségű folyadékot nagy
sebességű levegőáramlás bontja cseppekre,
és továbbítja.
A keletkező cseppek több mint 80 százaléka
50-150 mikron közötti mérettartományú,
nem sodródik, de lefolyást sem okoz, megfelelő technikával jól kezelhető, irányítható.
Ehhez proﬁ kialakítású szórócső és 80 m/s
feletti légsebesség szükséges, amelyet nagy
teljesítményű radiálventilátor kelt. Amenynyiben a 120 csepp/cm2 fedettséget tartjuk
elfogadhatónak, a vegetáció állapotától
függően 50-200 liter/hektár körüli lémennyiséggel kalkulálhatunk. A szórócsőbe
kis nyomáson beérkező permetlé menynyiségét kalibrált fúvóka szabályozza. Az
innen túljutott szabályozott mennyiség egy
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műanyag lapon elkenődik, innen sodorja
magával a nagy sebességű kilépő levegő.
A gömbön elforgatható szórócsövön egyedileg állítható a kilépő permetlé mennyisége
és iránya, ha csak a fürtzónához, vagy a
növény korai növekedési stádiumában kis
lombfelülethez kell igazítani. Ennek célja,
hogy kiváló minőségű permetlevet juttasson
a levél felületére. Szőlőültetvényekben erre
a feladatra a légporlasztásos permetezőgépek a legalkalmasabbak, mint a Berthoud
Twist’air.
A Twist’air két egységből áll: a három ponton traktorra függesztett ventilátorházra
erősített szórókeretből, valamint egy 600,
800 vagy 1000 literes vontatott tartályból.
Igazán furcsa, de ez a legjobban kezelhető
megoldás. Mivel a szórókeret együtt mozog
a traktorral, sokkal jobban lehet kontrollálni
a mozgását, illetve megkönnyíti a sorvégi
fordulókat. Négy félsor, azaz két egész sor
egyidejű permetezésére alkalmas, 180-250
centiméter közötti sortávolságú szőlőül-

tetvényekben. Elektrohidraulikus keretműködtetésével még mikroteraszok esetén is
gyorsan, pontosan beállítható a szórócsövek
pozíciója.
A „királykategóriába” tartozó Win’air ABMost
szórókeretével 1,80-2,50 méter illetve
2,00-3,20 méter közötti sortávolságú
ültetvények nagy teljesítményű pneumatikus gépe. Elektrohidraulikus keretvezérlése
alkalmassá teszi hat félsor, azaz három
egész sor permetezésére, egy menetben. Itt
sincs szükség nagy teljesítményű permetező
szivattyúra, hiszen a vegetáció állapotától
függően 50-170 liter/hektár a kijuttatandó
lémennyiség. A műszakonkénti teljesítmény
55-60 hektár is lehet.

BERTA JÁNOS
termékmenedzser

Alkatrész

Megbízható

alkatrészek

A növényvédő szerek nem olcsók, ezért az okos gazda nagyon is
szem előtt tartja a gyorsaságot, a hatékonyságot és növényvédőszer-takarékosságot a kijuttatásnál.

Ezért fontos, hogy a legapróbb alkatrész is megbízható legyen, hiszen
mennyi bosszúságot tud okozni akár csak egy fúvóka is, ha nem használható!

Szerencsére nálunk nem kell várni: permetezőkhöz
mindenféle alkatrészt raktárról, rövid határidővel
biztosítunk. Keressék boltjainkat, alkatrészes területi
képviselő kollégáinkat vagy nézzenek körül webshopunkban!

Szivattyú
Szivattyú membrán
Szelep szivattyúhoz
Csigatömlő
Permetező tömlő
Fúvóka
Nyomásmérő óra
12V-os membránszivattyú

Oldalcím

MINDEN

A MEZŐGAZDASÁGBAN FONTOS SZEMPONT
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IGÉNYE. A
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN EZ AZT IS JELENTI,
HOGY CSAK A SZÜKSÉGES MENNYISÉGBEN
ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MÓDON JUTTASSUNK
KI NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET.

csepp célba talál!

Az alacsony felvásárlási árak és drága inputanyagok korában különösképp fontos, hogy egyetlen cseppnyi permetlé se menjen veszendőbe. A Horsch permetezőgépei éppen ebben kínálnak előnyt a vetélytársakkal szemben.
Proﬁ mezőgazdaságban nincs helye „bioművelésnek”: permetezés nélkül olyan csekély a terméshozam, illetve annyira gyenge
a termény minősége, hogy csak szubvencióval lehet életképes
az üzem. De az sem mindegy, hogyan permetezünk, ha húszezer
forintba is belekerül egyetlen liternyi inputanyag – annak minden
egyes molekuláját hasznosítani kell! És itt jön be tényezőként, hogy
milyen permetezőgépet választunk. A piacon változatos a kínálat,
sok márka kelleti a termékeit, és igazából egyikre sem mondhatjuk,
hogy rossz, alkalmatlan. A jobbak mind tudják a kötelezőt: a ﬁnom
szórásképet, a GPS-es szakaszolás lehetőségét, a talajkövetést. Ha
viszont ez így van, akkor mi szól a Horsch mellett, mi indokolja, hogy
épp egy ilyenbe ruházzon be valaki?
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Noha kínál a Horsch kétféle önjáró permetezőgépet is, a „buldogfülkés” PT 280-at és a „kutyaorrú” PT 330/350-et, most a vontatott
Leeb modellekre (GS és LT) összpontosítunk, mert gazdaságossági
előnyeik miatt ezek számíthatnak nagyobb elterjedésre hazánkban:
egy vontatott permetezőgép mintegy harmadába kerül az önjárónak, de csak az idény egy részében köt le egy traktort, amely
egyébként más feladatokra használható, miközben a munkájának
teljesítménye és minősége ugyanolyan. Igaz, hogy szabad magassága nem nagy, és nem is volna értelme növelni, hiszen a traktor
eleve alacsony építésű, de ezt ügyes gazdák kiegyenlítik úgy, hogy
művelési sávot hagynak üresen, és annak a két oldalán valamivel
sűrűbben vetnek.

Oldalcím

KÍSÉRLETI
EREDMÉNYEK

Tehát ha egy gazdaságnak
már van egy adott erőgép-állománya, és csak permetezésben kell fejleszteni, korszerűsíteni, nyerő alternatíva lehet a
vontatott permetezőgép.
Mégpedig azon belül is a
Horsch gyártmányú, a nagyon
precíz, kis magasságot lehetővé tevő keretvezérlés okán,
amellyel veri a konkurenciát.

GIROSZKÓP
A Horsch nagy gazdaságot
tart fenn, ahol folytonosan
kísérletezik, diplomatervezőket
is meghív témák kidolgozására, és független intézeteket bíz
meg az eredmények ellenőrzésével. Így nem üres marketingszólam, hanem bizonyított
tény, hogy egyedülálló keretvezérlésének köszönhetően a
Horsch gépekkel alacsonyabbról lehet permetezni, jobban
hasznosul az anyag.
Versenyelőnye két tényezőnek köszönhető. Az egyik
a váztól teljes mértékben
függetlenített keret, giroszkópos vezérlése – ilyet csak a
Horsch kínál! A giroszkóp egy
pörgettyű, amely állandóan
tartja saját forgástengelyét,
és ha ahhoz képest bármerre
elbillen a keret, azt érzékelők
jelzik a számítógépnek, amely
két ferde állású pneumatikus munkahengerrel tartja
mindig vízszintesen a keretet.
36 méteres munkaszélesség
mellett ez egyáltalán nem

mindegy, hiszen
mégoly kis hepehupákon
haladva is, a karok végén már
megengedhetetlenül nagy
lenne az elmozdulás.
Ennyi önmagában mindig
elegendő is lenne, ha kizárólag teljesen sík, vízszintes táblákon dolgoznánk.
Földünk felszíne azonban
dimbes-dombos... Itt jön be
egy másik Horsch unikum, a
BoomControl Pro keretradar.

KERETRADAR
Szokás minden térérzékelőt
radarnak titulálni, pedig,
akárcsak az autók „parkolóradarja”, ez is ultrahanggal
működik. Négy érzékelő van a
gépen: mindkét kar közepénél
és végénél egy. Letapogatja
és a hosszan kinyúló karokkal precízen követi a felszínt:
ha mélyedésben halad a
traktor-permetező gépkapcsolat, akkor megemeli a
szárnyakat, ha dombgerincen,
akkor lesüllyeszti, és asszimmetrikusan áll be, ha arra
van szükség. Mindezt persze,
villámgyors reakcióinak
jóvoltából, a permetezőgép
technológiailag lehetséges
maximális sebességénél,
akár 30 km/óránál is. Ha nem
annyira dombos a terület,
elegendő lehet a kétérzékelős
BoomControl Eco is.
Ez a megoldás megkíméli a
gépkezelőt egy olyan dilemmától, hogy melyik ujját
harapja meg: míg más per-

metezőgépek esetében
kompromisszumot kell kötni
a csillapított, de a talajt nem
valami ﬁnoman követő, illetve
a szabadon mozgó, de lengése
miatt nem olyan alacsonyra állítható keret között, itt
mindkét előny egyszerre a
miénk: simán, stabilan tartják
minimális magasságukat a
talaj fölött a szárnyak.

Többféle összeállításban rendelhető fúvókatartók

Jól áttekinthető vezérlőfelület
külön monitorral

KARLOVITZ KRISTÓF

De mennyi az a minimális? Az bizony
30 centiméter, a vetélytársak ötvenével
szemben. Abszolút értelemben csak egy
arasznyi a különbség, de úgy is mondhatjuk, hogy csaknem megfelezhetjük a
permetezés magasságát! És ez az, ami
számít, például egy tarló gyommentesítésekor.
Szélcsatornás vizsgálat és szántóföldi kísérletek alapján kiderült, hogy 50
centiméterről 25-re csökkentett szórásmagasság már 3 m/s szélerősségnél
több mint 20 százalékkal csökkenti az
elsodródást, ráadásul úgy, hogy a fúvókák jóval ﬁnomabb – körülbelül feleakkora méretű – cseppeket képeztek, ami
további szórásminőségi előny.
A JKI-val (Julius Kühn-Institut) és a
Német Növénykórtani Szövetséggel
(Deutsche Phytopatologische
Gesellschaﬅ) közösen végzett nagy
parcellás vizsgálatok, több kultúrában
(búza, árpa, repce, burgonya) és az
összes tavaszi permetezési eljárásban is
igazolták, hogy az új szórókeret-szabályozás optimális talajkövetést, nagyobb
munkasebességet, kisebb cseppméretű
permetezést, és csekély elsodródási kockázatot valósít meg, jelentősen javítva
az üzemeltetés hatékonyságát.
Ha ehhez még hozzávesszük a Horsch
permetezőgépek egy további sajátosságát, a négyes fúvókacsoportokat,
amelyek között automatikus az átkapcsolás a menetsebesség és a lémennyiség függvényében, és kiszámítjuk, hogy
mennyi időt nyer ezzel a kezelő, még
közelebb kerülünk a helyes döntéshez. De
még ez sem minden. Ahhoz, hogy évek
során át gördülékenyen menjen a munka,
ki tudjuk használni a rövid időjárási
ablakokat, és akkor, annyiszor mehessünk ki permetezni, ahogy megköveteli a
kártevők felbukkanása, stabil szerviz- és
alkatrészháttérre, kiváló vevőszolgálatra
van szükség. Amelyet az AXIÁL garantál
ügyfeleinek.

szakújságíró
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Esik eső csendesen,
széna ázik rendesen!

BE!
A SUPERTINO ABS 15S BÁLACSOMAGOLÓ SZÉNA, SZALMA
ÉS SZENÁZS BÁLÁK FÉNY- ÉS
UV-BIZTOS FÓLIÁVAL TÖRTÉNŐ
BECSOMAGOLÁSÁRA ALKALMAS.

RÉGEN, ELŐSZÖR JÁRVA A LAJTÁN TÚL, FOGALMAM SEM VOLT, MIK AZOK A FEHÉR GURIGÁK AZ ERDŐ SZÉLÉN. AZ
AXIÁLNÁL MEGKEZDETT MUNKÁM ELEJÉN JÖTT EGY EMBER, ÉS BÁLACSOMAGOLÓT KERESETT. NA, Ő VILÁGOSÍTOTT FEL
ERRŐL A TECHNOLÓGIÁRÓL ÉS ELŐNYEIRŐL. ELADTUNK NEKI EGY SUPERTINO ABS 15 S BÁLACSOMAGOLÓT, AMELY OLYAN
JÓL MŰKÖDÖTT A GAZDASÁGÁBAN, HOGY A NAPOKBAN MEGRENDELTE A MÁSODIKAT.
Szinte hallani lehet, ahogy nő a lucerna meg a
fűszéna, hamarosan itt a kaszálás ideje. Mikor
fog esni az eső? Amikor száradni kellene a szénának! Ha viszont becsomagolta, akkor örömmel nézheti, hogyan esik az aranyat érő májusi
eső.
Az ABS 15S bálacsomagoló egy vontatott,
egytengelyes, hidromotoros hajtású, hengeres
bálák csomagolására alkalmas munkaeszköz,
amellyel széna- és szenázsbálák tekercselhetők
be fény- és UV-biztos fóliával. A vonórúd leszerelésével akár függesztve is használható.
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A szorítókar és az asztal segítségével tudjuk
a bálát a forgóasztalára épített két bordázott
hengerre tenni. Az erőgépről egy hidraulikakörre
van szükség. A gép váza olyan kialakítású, hogy
akár önálló hidraulika-rendszerrel is lehet dolgozni, ilyenkor a TLT-hajtásra kell helyezni egy
szivattyút. Az 1000 kg teherbírású munkaasztalon 90-160 cm átmérőjű, 120 cm széles bála fér

el, de Hesstonnal készített bála nem. Az asztal
vízszintes síkú körmozgásakor a bálák szimmetriatengelyükre merőlegesen, valamint a hajtó,
bordázott hengerpár hatására szimmetriatengelyük körül forognak, a vízszintes forgómozgás
pedig a fóliamenetek átfedését eredményezi
(beállításunkkal két réteget tekert bálánként). A
bálákat 500-750 mm széles, speciális összetételű, öntapadós fólia vonja be. Egy ilyen tekercscsel 20-35 bálát lehet becsomagolni. A munkaasztalra helyezett bálák összetett mozgása és
tömege biztosítja a gumibevonatú előfeszítő
hengerpárral megvezetett tekercselőanyag lefejtéséhez szükséges húzóerőt.
A csomagolás megkezdéséhez a traktorral
megközelítjük a bálát, majd a felvevőkar nyitásával, illetve a munkaasztal megdöntésével
ráállunk. A felvevőkart visszazárjuk, így megfogtuk a bálát. A rögzített bálát a munkaasztal vízszintes helyzetbe állításával csomagolási
pozícióba hozzuk, és ezt követően a felvevőkar

kinyitása után elindítható a befedéshez szükséges forgómozgás. Egy bála csomagolási ideje
45-60 másodperc. A traktor fülkéjében elhelyezett vezérlőegységen előre be lehet állítani
a tekercselési számot, ezt követően a befedett
bálát a felvevőkar szorításával újra rögzítjük,
majd a munkaasztal megdöntésével a kar nyitását követően a talajra gördítjük. Eközben egy
recés kés automatikusan elvágja a fóliát.
Gyakorlott gépkezelő napi 300-350 bálát tud
becsomagolni. Egy gazdálkodó tapasztalata
szerint csapadékos időjárásnál 50-60 százaléknyi takarmányt tudott volna megmenteni, ha
van ilyen gépe.

ANGELI GYULA
termékmenedzser
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DEBRECENI AXIÁLOS BIRKAPÖRKÖLT
A jó pörkölt titka a jó alapanyag. A faggyút
alaposan el kell távolítani a húsról. Mind
a csontos, mind a színhús darabokat ízlés
szerint, megfelelő méretűre daraboljuk.
A jó birkapörkölt másik titka, hogy minden
része legyen benne (fej nélkül), azaz vagy
egy fél, vagy egy teljes birkát főzzünk
egyszerre.
Első lépésben a húst megabáljuk, azaz
ecetes, babérleveles vízben kifőzzük, így
elvesszük a kellemetlen faggyús ízét. Az
„abároló lé” tetején felgyűlt habot leszedjük ,
majd leöntjük a vizet a húsról, félre tesszük.
A pörkölt alapja az üvegesre sült hagyma
(kevés paradicsomot és paprikát is rakhatunk
hozzá). Mivel szeretjük a szaﬅos pörköltet,
a hagyma mennyisége a hús tömegének
minimum az ötöde legyen (sokkal több sem
jó, mert édes lesz az étel). Óvatosak legyünk
a hagyma alá rakott zsír mennyiségével, a
lehető legkevesebbet használjunk! A birka

zsíros húsú, ha sok zsírt használunk már az
első lépésben, túlzottan zsíros lesz a pörkölt.
A hagyma-alapra rárakjuk a megabált húst.
Lehetőség szerint ne öntsünk rá egyből vizet.
Pörköljük meg a húst (kapassuk meg), ha
nem abáltuk túl, akkor levet fog engedni, így
ráérünk a vízzel!
A már fövésben lévő húst elkezdjük ízesíteni.
Birkáról van szó, van időnk, alapesetben
(ha nem túl öreg állatot dolgoztunk fel) 3-4
óra alatt fő meg az ételünk. Piros fűszerpaprikával kezdünk. Alap mértékegységnek
elmondhatjuk, hogy kilónként 2 dkg paprikával dolgozhatunk. Ennek a csípős-csemege
arányát a vendégeink ízvilága szerint állítsuk
be. Mi a csípős felé hajlunk.
Az elfőtt vizet folyamatosan pótoljuk.
Sózás: többek szerint a sózással várni kell,
mert a hús felkeményedik tőle, és nehezebben fő. Viszont ha későn rakjuk bele, akkor a

hús nem veszi fel a sót, csak a szaﬅ lesz sós,
a hús nem. Mi ráérünk, hamar sózunk. Alap
mértékegység itt lehet 2.5 dkg kilónként.
A kóstolgatást addig folytassuk, míg
a csontokról nem kezd leválni a hús.
Ízközömbösítőnek alkalmazzunk házi pálinkát, minden kóstolás között!
Ha megfőtt a pörköltünk, köretként főtt
burgonyával tálaljuk. A savanyú uborka és a
friss puha kenyér se maradjon le az asztalról.
Ha nem fogyókúráznak a vendégeink,
nyugodtan lehet karikára szelt sült krumplit
is köretnek készíteni. Ezt sokan idegennek
találják, de kóstolás után mindenki elfogadja.
Testes száraz vörösborral kísérve segítjük a
gyomrunk működését, szomjasabbak esetleg
fröccsel!

Jó étvágyat
kívánunk!
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DR. SOÓS SÁNDOR

ÚJ GÉPEK BEMUTATKOZÁSA

TurboMix
sorozattal bővült

szakújságíró

az RMH keverőkiosztó kocsicsalád
A nagy hozamú tehenészetekben, bizonyos állatállomány-nagyság felett, TMR monodiétás takarmányozási
technológiával oldható meg biztonságosan és gazdaságosan a 10-11 000 liter/laktációnyi termelés. A termelési szinthez igazodva minden hazai tejhasznú tehenészetben alkalmazzák is. Az RMH LACHIS INDUSTRIES
LTD. ehhez való, függőleges csigás stabil-, illetve telepíthető keverőket, egy- és kétcsigás magajáró-, valamint
egy-, két-, és háromcsigás vontatott takarmánykeverő-kiosztó kocsikat gyárt.

2. ábra:

RMH TurboMix
silómaró
3 CR 12 anyagú házzal

1. ábra:

RMH TurboMix 28

felemelt silómaróval
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A TurboMix sorozat tagjai a Mixellent családhoz hasonlóan erős, robusztus létravázúak. A
járószerkezet mellső- és hátsó Carraro hídja trapézkormányzású. A futómű hajtása hidrosztatikus, háromfokozatú mechanikus váltón keresztül, változtatható szállítási mennyiségű Sauer
szivattyúval és hidromotorral. A TurboMixre és
egyébként a márka önjáró gépeire egyaránt jellemző érdekesség, hogy Farm hajtási módban
(azaz a gép életének kb. 95 százalékában) a
motor fordulatszáma max. 1700 l/perc, ahol, a
hidrosztatikus túlméretezésnek köszönhetően,
minden funkció kellően hatékony, így biztosított a motor kis fogyasztása és hosszú élettartama. A járószerkezet országúti üzemmódban
kétkerék-kormányzású, de kapcsolható négykerék-kormányzás és oldalazó üzemmód is. Az
országúti sebesség max. 40 km/óra, úgynevezett farm üzemmódban 20 km/óra; a kerékrugózás hidropneumatikus.
A nyújtott keverőtartályok az előző sorozatokhoz hasonlóan kúpos kialakításúak, két függőleges csigával. A csigák kúpos palástján a
keverőlemezek és a kések csigavonalban vannak elhelyezve, a tartályban pedig hidraulikusan
állítható, kikapcsolható, illetve programozható
automatikus funkciójú ellenkések vannak. A
tartályok alsó palástfelülete egy méter magasságig 3 CR12 kopásálló és korrózióálló, 10-12
százalékos krómacél ötvözetű lemez, akárcsak
a silómarófej háza. Ez a konstrukció biztosítja
a keverőtartályok akár húszezer üzemórás

élettartamát, javítás nélkül.
Ekkora valós élettartamra
– nagyobb javítás nélkül –
egyébként hazai viszonyok
között is több példa van.
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A közepes és nagyobb tejelő tehenészetek
hatékonyságának fokozása érdekében újabb
innovációkkal jelentkezett a gyár. Az idehaza
is jól bevált kétcsigás, 2.25 méter szélességű
Premium és Platinum (15-22 m3 között), valamint a Mixellent (20-30 m3-es) takarmánykeverő-kiosztó kocsikból álló gépcsaládok mellé
kifejlesztették a TurboMix sorozatot. A 20-2224-26-28-30 köbméteres, szintén két függőleges csigás, és 2,34 méter szélességű gépek idén
már a hazai piacon is elérhetők (1. ábra).

A TMR-technológia szempontjából igen fontos a silómaró kialakítása (2. ábra),
rajta a kettős spirálvonalban elhelyezkedő marókésekkel. Számuk és pontos
elrendezésük több évtizedes tapasztalat eredménye, és garantálja a TMRMágnestálca és ötujjas mágnesszett a fémhulladékmentes
összetevők gyors betöltését,
TMR érdekében.
kellő mértékű előaprítását
(erjesztett tömegtakarmányok rostszerkezeté- rendkívül fontos az állatállomány emésztőnek védelme!). A keverőcsigákat axiáldugattyús rendszeri sérüléseinek, ebből adódó elhullásáSauer szivattyú hajtja hidromotorokkal, két for- nak csökkentése szempontjából!
dulatszám-variációval. Természetesen megmaA konstrukcióra tágas és szellős motortér a
radt a TMR-receptek kezelését és pontos elkészítését biztosító elektronikus mérlegrendszer. A jellemző, amely a karbantartási munkák kényelnégypontos mérőcellás rendszer jeleit a LABEL mes, biztonságos elvégzését teszi lehetővé. A
mérleg-fejegység értékeli ki, és rögzíti a korábbi hűtőventilátor az előző változatokhoz hasontípusok megszokott pontosságával. A receptú- lóan hidromotoros hajtású, változtatható forrákat saját számítógépén, LABEL-szoﬅ verrel dulatszámú és forgásirányú. A biztonságos víz-,
készíti el a takarmányozási vezető, majd egy és olajhűtésről nagy felület gondoskodik. Az új
T-Data kit nevű adathordozóval tölti fel a gép magajáró keverő-kiosztó kocsik erőforrása a
vezetőkabinjának mérleg-fejegységére. A keze- kisebb és a nagyobb tartálytérfogat-kategórilési komfortot légrugós vezetőülés és légkondi- ákban egyaránt választható, hathengeres, közös
nyomócsöves, vízhűtéses Deutz vagy Volvo
cionált, tágas fülke biztosítja.
Penta motor lehet. A 20-22 köbméteres kiviteA takarmányt hidromotor-hajtású láncos, lek teljesítménye 208 lóerő, a 24-30-asoké 268
kaparóléces konvejor osztja ki. A kiosztandó (Deutz), vagy 282 LE (Volvo Penta).
anyagmennyiség – a választott munkasebesAz RMH TurboMix takarmánykeverő-kiosztó
séghez igazodóan – „suberrel” állítható be. A
konvejor alaphelyzetben a keverőtartály alatt kocsik megtartották az előző változatok jól
helyezkedik el, kiosztáskor pedig hidraulikusan bevált funkcionális, szerkezeti és szoﬅ veres
kitolható, legfeljebb 400 milliméterrel. A kon- vezérlési megoldásait és kezelési komfortját.
vejor végénél a 45 fokos szögben lévő mágnes- Ezzel párhuzamosan elhagytak egyes elektrotálca, valamint fölötte az ötujjas mágnesszett nikus, automatizált funkciókat, így könnyebben
erős neodymium állandó mágneseket tartal- elérhetők a kevésbé tőkeerős gazdaságoknak,
maz – ezt az opciót egyre gyakrabban kérik a tehenészeteknek is, és az etetéstechnológia
megrendelők (3. ábra). A mágneses fémválogató tekintetében minden igényt kielégítenek.
MŰSZAKI JELLEMZŐI

A TURBOMIX MAGAJÁRÓ KEVERŐ-KIOSZTÓ KOCSIK FONTOSABB
Típus

Raktérfogat
(m)

Saját
tömeg (kg)

Max. teherbírás (kg)

Összes
tömeg (kg)

TurboMix 20

20

16 200

10 000

26 200

TurboMix 22

22

16 700

10 000

26 700

TurboMix 24

24

17 500

10 000

27 500

TurboMix 26

26

17 900

10 600

28 500

TurboMix 28

28

18 200

11 400

29 600

TurboMix 30

30

18 500

12 000

30 500

Motor

Keverés

Silómaró

Futómű

Sauer hidraulika
szivattyú és motor,
két fordulatszám

Spirális késelrendezés és
Sauer hidraulika,
kétirányú hajtás

Kapcsolható
négykerék-hajtás,
Sauer hidraulika +
mechanikus váltó

Deutz 208 LE
Volvo Penta 208 LE

Deutz 268 LE
Volvo Penta 282 LE
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GAZDATIPP
GYAKORLATI VÉLEMÉNYEK
LANDINI 5-110H ÉS 6-140C
NÉV:

Dormán Zoltán

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

230 ha (ebből 30 ha almaültetvény)

Tizenöt éve vagyok AXIÁL-ügyfél, mind gép-, mind alkatrész-vonalon.
A CLAAS kombájnjaim és bálázóim mellett a traktorokat is az AXIÁL
Kﬅ-től vásároltam, az évek során Landiniből hatot. Idén kettőt, egy
5-110H, valamint egy 6-140C típust. De van axiálos munkagépem is
bőven, Monosem, Sulky műtrágyaszóró, Berthoud Racer és két Berthoud
Arbo, és Oehler pótkocsik gazdagítják a palettámat. Az idén vásárolt két
Landini kiválasztását a márka 15 év alatt bizonyított megíbzhatósága,
strapabírása és a kedvező ár-érték arány indokolta. Tetszett a kabin és
a kezelőszervek megújítása, és fontos volt a kedvező fogyasztás is. Ezek
mellett a szerviz közelsége és megbízhatósága is segített a döntésben.
Annyira jók a tapasztalataim ezzel a megújult szériával, hogy gondolkodom 2016 őszére egy újabb gépvásárlásban. Mindenképpen bátran
javaslom másoknak is a Landini felfrissített szériát!

VASBOLDOGASSZONY

Dormán Zoltán
családi gazdálkodó

FENDT 313 VARIO SCR, FENDT CARGO HOMLOKRAKÓDÓVAL
NÉV:

B.SZ.V. Kﬅ.

PROFIL:

húsmarha végtermék-előállítás

GAZDASÁG:

500 ha

Az ország egyik legészakibb csücskében, a szécsényi járásban található
Ludányhalászi környékén gazdálkodunk, mintegy 500 hektár földterületen, amelynek 90 százaléka rét. Gazdaságunk fő proﬁlja húsmarha
végtermék-előállítás, Charolais fajtával.
Gépparkunk gerince két Fendt 313 Vario SCR traktor. 2014-ben vásároltuk ezeket az AXIÁL Kﬅ-től, egy 312-es Variót leváltva. Mindkettőt
gyári, Fendt Cargo homlokrakódóval rendeltük, hiszen állattartó telepen
aranyat ér a jó homlokrakódó. A két Fendttel takarítjuk be a takarmányt,
kaszálunk és bálázunk. Ezek a TLT-s munkálatok nagyszerűen végezhetők el, mert mind a 135 lóerő egyenletesen adódik át a munkagépre. A
fokozatmentes Vario váltóval megszakítás nélkül, kényelmesen dolgozhatunk, az okos TMS-rendszer pedig még üzemanyagot is megtakarít.
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NÓGRÁDSZAKÁL

ifjabb Bagoly Szabolcs és
Bagoly Szabolcs
ügyvezető

TOPCON SYSTEM 250 RTK
NÉV:

Patkó Norbert

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

175 ha

Tavaly már ezzel a rendszerrel sikerült az őszi vetés, ami kérdésem
akkor felmerült (szakaszolás, területek kizárása), a gépkezelői oktatáson
megválaszolták. A Horsch vetőgépem remekül csatlakozott a Topcon automatikus kormányzáshoz. Úgy gondolom, szépen fokozatosan beletanulok a használatába, a szójavetést már kifejezetten várom. A táblahatárok
és a táblán belüli útvonalak egyszerűen felvehetők, elmenthetők, később
bármely erő- és munkagép kombinációval azonnal használhatók. Ezt
tényleg csak RTK-jellel lehet igazán kihasználni. Ha kormányoz helyettem, két nap alatt fáradok el úgy, mint előtte egy nap alatt. A rendszer
segítségével könnyedén vehető a pár napos munkacsúcs, amit le kell
küzdeni! Mindemellett jelentős költséget takaríthatok meg. Gyors, pontos.
Én nagyon meg vagyok vele elégedve, ajánlanám a használatát mindenkinek, aki megteheti.

Patkó Norbert
egyéni vállalkozó
DIÓSVISZLÓ

OEHLER TDK 200
NÉV:

Koppánymenti Mg. Szövetkezet

PROFIL:

növénytermesztés, bérmunka, szolgáltatás

GAZDASÁG:

1800 ha

2007-ben vásároltuk az első Oehler TDK 200-as pótkocsit, megkezdve a
kiöregedett HW-k lecserélését. Miután meggyőződtünk használhatóságáról és előnyeiről, újabb négyet vettünk. A terményt szállítjuk be a tábláról
a telephelyre, zömmel földutakon. Az átlagos távolság körülbelül hat-, a
legnagyobb 18 kilométer. A kisnyomású ballonos gumiabroncs kevéssé
rombolja a talaj szerkezetét. Tandem futóművével, erős rugózásával, jó
súlyeloszlásával mindenütt jól vontatható. Alváza masszív, platója három
oldalra billenthető. A nagy raktérfogat – több mint 20 m3 – kisebb fajsúlyú termékek szállítását is gazdaságossá teszi. A padló és az oldalfalak
vastag lemezből készültek és mindenhol jól záródnak, így az apró magvak
sem hullanak ki. Ponyvatartója középen magasított. A TDK-200 pótkocsi megfelel igényeinknek és elvárásainknak, egy ilyennel több mint két
HW-kocsit váltottunk ki, így kevesebb szerelvénnyel, kisebb fogyasztással,
hatékonyabban, gazdaságosabban s gyorsabban szállítunk. A traktorosaink
is megkedvelték, szeretnek vele dolgozni, idén még kettőt veszünk belőle.

Korpádi Lajos - elnök
Neimeier János - műszaki vezető

NAGYKÓNYI
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Oldalcím

Landini

Megugrottuk a 2100-at!

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser

Napos, de kissé hűvös februári napon, az AXIÁL Kﬅ . zalaegerszegi telephelyén átadtuk a 2100-adik magyarországi Landini traktort! A szolid és szűk körű eseményen a büszke tulajdonos mellett a forgalmazó képviselői vettek
csak részt. Nem volt óriási ünneplés, hisz a zalai gazda nem kedveli a felhajtást. Egy szerény ceremónia azért
belefért: a Landini mellett az eredeti kicsinyített mása és egy emlékplakett sok éven át emlékeztetni fogja ügyfelünket, hogy övé lett a kerek számú traktor. E találkozó jó alkalom volt arra is, hogy többet megtudhassak az
újdonsült tulajdonosról, és ezt az alábbi sorokban kívánom megosztani Önnel, kedves Olvasó.

-

A TULAJDONOSRÓL

Kovács Jenőnek hívják azt a nemesnépi szerencsés gazdát, aki magáénak mondhatja a
2100-adik Landinit, egy 7-215-öst. A családi
gazdaság hozzávetőleg összesen 140 hektár
saját és bérelt területet művel az ország délnyugati részén, néhány kilométerre a szlovén határtól. Fő tevékenysége a szántóföldi
növények – elsősorban kalászosok, kukorica és
repce – termesztése. De van még valami, ami
nemcsak egy rész a vállalkozásban, hanem
hobbi is: a 210 családos méhészet. Nagy
lelkesedéssel tud beszélni a méhekről, amelyek
már 1973 óta részei életének, a velük kapcsolatos tennivalókról, a vándorlásokról és persze
a pörgetésekről, ahol a munkája – és persze
a szorgos méheké – testesül meg a folyékony
„aranyban”.
Persze a gazdasággal kapcsolatos temérdek
munkát nem lenne képes egyedül elvégezni.

26

Nagy szerep jut itt a családnak, testvére és
ﬁa jelentősen kiveszi a részét. Szükség is van
rájuk, hiszen itt a normális csúcsokat tovább
fokozza a méhészet, a vándoroltatással. Van
egy mondás, miszerint minden sikeres férﬁ
mellett ott áll egy nő. Beszélgetésünk folyamán Jenő külön kiemelte, nehogy kifelejtsem
a felsorolásból feleségét, aki a legnagyobb
támogatója a munkában és persze lélekben
is. (Elnézését kérem, hogy nem vele kezdtem a felsorolást.) Hát ilyen egy igazi családi
vállalkozás.

-

A KEZDETEKRŐL ÉS A
JELENRŐL

A földműveléssel először 1988-ban került
közelebbi kapcsolatba a szakács végzettségű
Kovács Jenő. A ’90-es évek kárpótlásai, illetve
földvásárlásai kapcsán jutottak jelentősebb
területhez, amelyen már érdemes volt elkezdeni önállóan a gazdálkodást. Felújították a
meglévő gazdasági épületeket. Szülei öreg

fejősteheneket béreltek az állami gazdaságtól,
tizenhármat. Ez az állomány huszonnégyre
szaporodott 2003-ig, amikor is tizenöt év után
az állattartást felszámolták az egyre szigorodó
szabályok miatt. Maradt a növénytermesztés
és a már említett méhészkedés.
Területeik nagy része nem a könnyen művelhető kategóriába tartozik, ezért nagyon fontos
a megfelelő technikai háttér. A földek legnagyobb aranykorona értéke 15, ami szintén
nehezíti a megfelelő jövedelmezőség elérését.
És ha már a nehézségeket érintjük, akkor meg
kell említeni az osztrák gazdák jelenlétét is,
akik magas bérleti díjaikkal nagyobb termelési
költséget generálnak.

-

LANDINI, AMELY MÁR
TÖBBSZÖR IS BIZONYÍTOTT

A gépesítés egy Super Zetorral és háromvasú
ekével kezdődött, melyről egy fejet le kellett

2007-ben következett egy Landini Landpower
165-ös. Ez a 160 lóerős is jól teljesített több mint 5000
üzemórán át. Elégedett vele, kedvező fogyasztása,
megbízhatósága miatt, és mert a nehéz körülmények
között úgy húzza a munkagépeket, mint egy igavonó.
A megváltozott időjárás következtében lerövidült a
műveletekhez rendelkezésre álló idő, nagyobb kapacitású munkaeszközökre van szükség. Ezen ok miatt
döntött még egy, de valamivel nagyobb teljesítményű
erőgép beállítása mellett. A Landini, mint lehetőség
adott volt, de azért szétnézett a piacon más márkák
között is. Végül mégis a már ismert gyártmány mellett
határozott, jórészt, mert lehetősége nyílt a kiválasztott 7-215-ös típus kipróbálására munkakörülmények
között, saját birtokán. Arra a kérdésemre, hogy mi
fogta meg igazán, azt a választ kaptam, hogy olyan
traktorban találta magát, amely nagyon jól kezelhető,
az elvárt teljesítményre képes, és ár-érték arányban
is teljességgel megfelelt az elképzeléseinek. Persze
ez már más, mint az eddig megszokott korábbi két
mechanikus Landini: a jól ismert ZF-váltót már elektromosan lehet terhelés alatt kapcsolni, akár kézzel, akár
automatikusan, de nem utolsó dolog a nagyobb kényelem sem. Ezenfelül a kétéves teljes körű gyári garancia
is megnyugtató a traktor minőségét illetően.

-

KAPCSOLAT AZ AXIÁLLAL

Ahogy már említettem, a kapcsolat az AXIÁL Kﬅ-vel a
2000-es évek elején kezdődött. Kovács úr azóta több
gépet is vásárolt tőlünk, például vetőgépeket, pótkocsit, de a cég által forgalmazott másik traktormárkát
is. A jelenlegi géppark korszerűnek mondható, de az
évek és üzemórák elteltével folyamatosan használódik el, amihez egyre biztosabb műszaki háttérszolgáltatás szükséges. Emiatt partnerünk nem aggódik,
mert elmondása szerint a sok évre visszanyúló
kapcsolatunk során mindig gyorsan és korrekten reagáltunk a felmerülő kérdésekre, problémákra.

-

TERVEK, FEJLESZTÉSEK

erőgép-oldalon. Munkagépekből legközelebb valószínűleg egy permetező – a mostani 25 éves helyett –, illetve
egy forgóborona-vetőgép kombináció lesz soron.
A gazdaság méretének növelésére nem látnak
további lehetőséget. Céljuk a vállalkozás szinten tartása illetve, hogy minél több tevékenységet önállóan
tudjanak végezni. Ennek érdekében saját magukat is
rendszeresen képzik, például a ﬁával növényvédős
tanfolyamot is elvégezték. Jenő tudatosan tervezi a
jövőt, illetve, ha eljön az ideje, a gazdaság irányításának az átadását. Ennek érdekében folyamatosan
tanítja ﬁát a gazdálkodás fortélyaira, aki már jó ideje
kiveszi részét a munkákból.

-

LANDINI 7-215

A 7-215-ös, a Landini jelenlegi zászlóshajója a
magas igényeket kielégítő műszaki tartalmat testesíti meg, könnyű kezelhetőséggel és megbízhatóan.
Hathengeres, 6,7 literes, F.P.T. erőforrása Tier 4i
emissziós besorolású, és maximálisan 212 lóerőt
teljesít Dual Power elektronikával. A 24/24 fokozatú
ZF-gyártmányú ROBOSHIFT sebességváltó a manuális működtetés mellett kétféle automatikus móddal
könnyíti meg a munkát.
A „Lounge Cab” fantázianevű fülkében a kezelő
igazi csúcstechnikájú környezetben találja magát,
sok kényelmi funkcióval. Ezek közül csak néhányat
kiemelve: teljes mértékben elektromosan vezérelt
függesztőszerkezet és kihelyezett hidraulikaszelepek, az irányítást segítő 12 colos érintőképernyő
(opció), ISOBUS-csatlakoztatás és-vezérlés (opció),
valamint a táblavégi forduló automatika.
A Landini 7-es széria kiváló választás a közepes
méretű gazdaságok talajmunkás-alapgépeként, de a
szállítási munkákban is hatékonyan használható.

AXIÁL Partner

venni a nehéz talajok miatt. 1991-ben, az akkori ﬁnanszírozásnak köszönhetően növekedett a géppark egy
MTZ-vel és a hozzá kapcsolható munkaeszközökkel.
A Landini márkával – és az AXIÁL Kﬅ-vel – 2002-ben
találkozott először a Kovács család, amikor egy korszerű erőgépet kerestek elérhető áron gazdaságukba.
Ekkor vásárolták meg azt a 90 lóerős Ghiblit, amely
ez ideig közel 8600 üzemórát teljesített, és csak úgy
jellemezte, hogy egy „csodálatos” traktor.

PÁL József
bemutatógép kezelő

Elég sokat bemutatóztam már a hetes
szériával, és tapasztalatom szerint nagyon
szeretik a partnerek.
Főleg az újfajta
ZF-váltó nyerte el
a tetszésüket, ezzel
terhelés alatt is lehet
váltani. Jó nagy, tágas
a hetes széria fülkéje, szerintem sokkal
kényelmesebb, mint
az elődjéé. A motorja
nagyon erős, alacsony
fordulattal is jól lehet vele
dolgozni. Ha terhelés alatt
visszaveszem a fordulatot
1300-1400-ig, majd újra
gázt adok, akkor gyorsan,
dinamikusan visszaáll
ugyanarra a fordulatra,
mint amiben előtte dolgoztam. Nehéz munkában,
például szántásnál is
bőven elég az
1800-1850-es fordulat,
így kevesebb üzemanyagot fogyaszt, de a
maximális teljesítményt
már le tudja adni.
Vonulásnál, 40 km/óra
sebességnél is csökkentett, 1500-as fordulaton
dolgozik a motor, ez is
üzemanyagtakarékos.

Mint mondta, fejleszteni mindig kell. Gépesítés terén
a mostani beruházással már rendben vannak az
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HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

WWW.AXIAL.HU

KOMBÁJNOK

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

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: 2546
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 295
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, 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: 7193-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2439
ELHELYEZÉS: ELADÓ
TELJESÍTMÉNY: 366
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, DCS, 3D,
SZK, GAV7.5

CLAAS
LEXION 660

CLAAS
TUCANO 320

CLAAS
TUCANO 440

CLAAS
TUCANO 440

CLAAS
TUCANO 440

AZONOSÍTÓ: 7198-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2066
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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: 6538-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2926
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 260
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, DCS, GA6.0,

AZONOSÍTÓ: 6440-14
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2809
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 260
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, DCS,
SZK, GA6.6

AZONOSÍTÓ: 6736-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2996
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 260
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, DCS, SZK,
GAV6.0

JOHN DEERE
9640 WTS

NEW HOLLAND
TX 66

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)

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

CLAAS
TUCANO 450
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AZONOSÍTÓ: 5612-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4025
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 281
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, SZK,
GAV6.0, 4WD,

264
JOHN DEERE 2
- AXIÁL (213)
AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:

S: NYÍREGYHÁZA
250
6899-15 ELHELYEZÉ
:
1997 TEL JESÍTMÉNY
KAB, KL, SZ, GA5.4
G:
TSÉ
REL
SZE
 FEL
4881

A:
AKCIÓS GÉP ÁR

7 710 000 FT+

ÁFA
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CLAAS
ARES 557 ATZ

CLAAS
ARES 697 ATZ

CLAAS
ARION 420

CLAAS
ARION 420

CLAAS
AXION 820

AZONOSÍTÓ: 7250-16
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7126
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 104
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, EH, AV, PS

AZONOSÍTÓ: 7307-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4911
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 140
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, AH, AV, EH, FPS, RH,
RK, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 0038-13
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1491
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 110
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV

AZONOSÍTÓ: 7068-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3940
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 110
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH, AV, PS

AZONOSÍTÓ: 0065-11
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4372
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 197
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AV, AH, EH, LF1+2

CLAAS
AXION 820

CLAAS
AXION 830

FENDT
FARMER 411 VARIO

AZONOSÍTÓ: 6487-14
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4716
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 190
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, RK, PS, AV,
AH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 6642-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5900
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 206
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV, PS,
RH, RK, CEBIS

AZONOSÍTÓ: 6710-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3028
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 110
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, VARIO

FENDT
820 VARIO

FENDT
930 VARIO

FENDT
FAVORIT 930 VARIO

LANDINI LANDPOWER
165 TDI TECHNO

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

AZONOSÍTÓ: 7161-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1926
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 207
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RH, RK, LF1+2, EH, VARIO

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

AZONOSÍTÓ: 4932-12
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9314
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300.475866757308
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, FH, EH, RH, RK, IKH,
AV, AH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7127-15
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2860
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, AH, AV, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7138-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1373
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, AH, AV, LF1+2

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

LANDINI
VISION 100

MASSEY FERGUSON
7495

NEW HOLLAND
TL 90A

NEW HOLLAND
TM 190

AZONOSÍTÓ: 1319-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1702
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 157
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, AH, AV, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7020-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1634
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR - AXIÁL (207)
TELJESÍTMÉNY: 95
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH, AV

AZONOSÍTÓ: 4379-11
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4639
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 194.425560842964
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, AV, AH, IKH,
LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7223-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4714
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 90
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, HILO, MH, AH, CSV, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7295-16
ÉVJÁRAT: 1998
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7850
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 190
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, AH, AV, FUG

FENDT 311 VA

AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:

0020-13
2013

349

AKCIÓS GÉP ÁR
A:

ELHELYEZÉS:

RIO SCR

TEL JESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG:

NYÍREGYHÁZA - AXIÁ

L (213)
112
KAB, KL, 4WD, AH, AV,
LF1+2, VARIO

19 000 000 FT

+ ÁFA
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AMAZONE
AMAZONE 300

BERTHOUD
FORCE 1000/16

BERTHOUD TRACKER
DPT 3200/18 AX

CLAAS
QUADRANT 2200

CLAAS
ROLLANT 160

AZONOSÍTÓ: 7011-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, 1/2TCS, MSZ3.0

AZONOSÍTÓ: 7274-16
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, MSZ16

AZONOSÍTÓ: 0035-12
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, T3200, MSZ18.0

AZONOSÍTÓ: 5210-13
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1, BM1.2X0.7, ZSK

AZONOSÍTÓ: 5962-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF1.8, BM1.2X1.5,
HK, ZSK

CLAAS
ROLLANT 260

CLAAS
VARIANT 360

CLAAS
VARIANT 380

CLAAS
VARIANT 380 RC

GREGOIRE BESSON
SPB9

AZONOSÍTÓ: 6061-14
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF1.8, BM1.2X1.5, HK

AZONOSÍTÓ: 5363-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
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

AZONOSÍTÓ: 6787-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1, BM1.2X0.9-1.7,
HK, ZSK, RC

AZONOSÍTÓ: 6335-14
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
FELSZERELTSÉG: V5, EBF, EEH

HORSCH
TERRANO 6 FX

KUHN
MAXIMA

LEMKEN
SOLITAIR 9

MONOSEM
NG PLUS 12 VONT.

MONOSEM
SCD 6

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

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

AZONOSÍTÓ: 7294-16
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

AZONOSÍTÓ: 6200-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: PÉCS - AXIÁL (205)
FELSZERELTSÉG: 12S, OCS, TLT, MON, TCS, GR, PRO

AZONOSÍTÓ: 7049-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TEL, 6S

MONOSEM
SCD 6

RABE
RABE

SIMBA
FLATLINER 500 3.0/3

SIMBA
12 C

SUMO
TRIO 4.5

AZONOSÍTÓ: 1023-30
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
FELSZERELTSÉG: TEL, 6S

AZONOSÍTÓ: 5189-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: (MON), 6S, TCS, MTR, GR, TEL

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: 6259-14
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: MSZ4.5

KOTRÓGÉPEK, HOMLOKRAKODÓK, KOMPAKT RAKODÓK,
TELESZKÓPOS RAKODÓK, TARGONCÁK, ADAPTEREK, EGYÉB
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CASE
WX210

CASE
721 E

CATERPILLAR
TH 330 B

CLAAS
SCORPION 9040

FERROFLEX
P2L

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

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: 5657-13
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LANDINI
IKERKERÉK

MANITOU
FFGR 1950

MANITOU
M 304

AZONOSÍTÓ: 5845-14
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: IKH

AZONOSÍTÓ: 7024-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR - AXIÁL (207)

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

FANTUZZI
FDC 120/1200
AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:
ELHELYEZÉS:
TELJESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG:

6660-15
1994

12780
BAJA - AXIÁL (1901)
155
KAB, D, EM4.0, ET12,
DUX, VH2450, OM,

AKCIÓS GÉP ÁRA:
5 140 000 FT+ ÁFA

MANITOU
MLT 735 120 LSU

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

MANITOU
MLT 845 120 LSU

MANITOU
MT 1440

AZONOSÍTÓ: 7280-16
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2172
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 120
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET3.5, RV

AZONOSÍTÓ: 0080-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 981
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 137
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LS, EM8.0, ET4.0, RV

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,

AZONOSÍTÓ: 6841-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8122
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 101
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM14, ET4.0

MANITOU
MT 932

KUBOTA
SNOW BLOVER 1

ALLU
SM312

HYUNDAI
R 250 LC7

HYUNDAI
30D7

AZONOSÍTÓ: 7079-15
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 95
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9.0, ET3.2, RV

AZONOSÍTÓ: 12 BX
ÉVJÁRAT: :6030-14
MINŐSÉG: 
TELJESÍTMÉNY: CSORNA - AXIÁL (206)

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

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

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

Ez igazán CLAAS!
Szemet gyönyörködtető vidéken, a Cserhát közepén fekszik Bercel. Az odalátogató idegennek csodás a táj, a helyben
gazdálkodónak nem mindennapi munkahely. A Nógrád megyei település egyik legsikeresebb családi vállalkozását Séllei
György agrármérnök, a cég egyik szakembere mutatta be. Mint elmondta, a rendszerváltás hajnalán a helyi szövetkezet
felszámolásával jutottak a tejelő tehenészeti telephez, majd kárpótlásból földet szereztek, így ma közel 700 hektáron
gazdálkodnak. Mindez a 90-es évek közepére állt össze, s azóta is sikerült a gazdaságot egyben tartani. Eleinte élőállat-export volt a fő tevékenységük, ám az elmúlt 5-6 éveben szinte kizárólag a hústermelésre összpontosítanak.
BERCEL

„Talajaink kötöttek, hivatalosan barna erdőtalajok, ráadásul agyagpadokkal tarkítottak”- jelezte
a ﬁatal gazda, hogy nem egységes a talajszerkezetük. A domborzat sem teszi könnyebbé gazdálkodásukat, sok a tíz százalék feletti lejtésű
terület. Átlagosan 17-19 aranykoronás földek
a berceli területek, Kisbágyonban viszont ennél
jobbak. Víznyomásos táblájuk alig van, helyette a
meredek lejtőkkel küzdenek.
„Az első 10-15 évben alulgépesítettek voltunk, túlvállaltuk magukat, gyakorta csúsztunk a feladatokkal, kapkodtunk, hogy utolérjük
magunkat”- magyarázta a gazda. Ennek is volt
betudható, hogy az elvégzett munkának sem a
minősége, sem az ideje nem volt mindig optimális. Az elmúlt 8-10 évben viszont sikerült gépesítésben behozni a hátrányt, így ma akár többet is
tudnának vállalni.
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„Hétszáz hektár már elég nagy volt ahhoz, hogy
felkeltsük a gépkereskedők ﬁgyelmét”- hangsúlyozta Séllei György, már a kezdetektől látókörükbe került az AXIÁL. Budapestiként eleinte
naponta jártak ki Bercelre, s az AXIÁL Késmárk
úti telepe oda-vissza útba esett, bármikor betérhettek a kérdéseikkel. Így alakult az ismeretség,
s amikor már gépvásárlásra került sor, kézenfekvőnek látszott, hogy az AXIÁL gépkereskedőjét
keressék meg. A ﬁatal munkatársakkal hamar
megtalálták a közös hangot, kiderült, hogy kiváló
üzletpolitikát folytatnak. Nem csak jó viszonyt
sikerült kialakítani, de mindig versenyképes árakat adtak a termékeikre.
Az első nagyobb „axiálos” beruházás egy CLAAS
MEGA 204-es kombájn volt 2002-ben. Bár

megszerették, ezt cserélték le tavaly a TUCANO
440-re, amely a MEGA továbbfejlesztett változata. Az első gépük ötládás kombájn volt, a mai
hatládás, ezért nagyobb a TUCANO 440-es napi
teljesítménye, már megfelel az igényeiknek.
A választásban az is a márka mellett döntött, hogy a kezdetek kezdetén már CLAAS
DOMINATOR 108-cal dolgoztattak, s a szomszédos Magyarnándori AG-ban is használtak CLAAS
kombájnokat. Így a térségben hamar kialakult a
márka kultúrája és presztízse. „Az alkalmazottaink is CLAAS gépeken szocializálódtak”- tette
hozzá a szakember.
Az export érdekében – főleg a 90-es években –
körbejárták az országot, sok olyan céggel kerültek kapcsolatba, akik maguk arattak, s senki
nem tudott rosszat mondani a CLAAS-okról. Még
akkor sem, ha mást típust használtak. Ráadásul
kezdetben Galgahévízről jártak hozzájuk béraratásra, szintén CLAAS kombájnokkal, így saját
területükön szerezhettek kedvező tapasztalatokat. Keveset álltak a gépek, nem szórták el a
magot, s könnyű volt őket beállítani. „A CLAAS
kombájn munkájának köszönhetően az étkezési búzát a kombájnból tudjuk eladni, nem kell
külön tisztítani”- mutatott rá Séllei György az
aratás minőségére. Számukra ez azért is lényeges szempont, mert míg régebben búza-, tavaszi
árpa-vetőmagot állítottak elő, ma inkább aprómagvakkal – olajretek, bíborhere, lucerna, vöröshere – foglalkoznak.
„Több évtizedes tapasztalatú szakemberekkel
dolgozunk”- jegyezte meg Séllei György. Látják,
hogy a TUCANO olyan nagy teljesítményű eszköz,
amelynek minden részegységét minőségi munkavégzésre fejlesztették ki, csak meg kell tanulni
megfelelően beállítani. Az AXIÁL háromnapos
tanfolyamot szervezett, hogy a gépkezelő megismerje a kombájnban rejlő lehetőségeket. Elméleti
és gyakorlati bemutatón sajátították el a beállítás rejtelmeit csakúgy, mint a napi karbantartási

feladatokat. „Persze, amikor megjött a gép, és
megtörtént a beüzemelés, még egyszer átismételték a tudnivalókat”- hangsúlyozta a szakember, emellett ha munka közben kérdés merül fel,
van hová fordulni.
Az is fontos tényező, hogy zökkenőmentesen tudtak egyik kombájnból átülni a másikba.
Komfortfokozata kiváló, akár 12 órás műszakot
is le lehet vele dolgozni, különösebb fáradtság
nélkül. Ráadásul minimális a meghibásodás.
„Azért is választottam a CLAAS-t, mert használtan is jól tartja az értékét”- hozott fel egy újabb
indokot Séllei György: az AXIÁL nagyon kedvezően számította be a 12-13 éves MEGA-t az újba.
Gépeiket kímélik, nem végeznek bérmunkát,
évente csak kevés munkaórát „tesznek beléjük”.
Az AXIÁL szervize bármilyen probléma esetén
maximum 48 órán belül megjelenik. A sikeres
együttműködést jelzi, hogy a közelmúltban bálafóliázót vettek, de egyéb munkagép is érkezett
a bajai központú cégen keresztül. A legutóbbi
beszerzésük egy GPS-sorvezető, főként a műtrágyázáshoz és a növényvédelemhez használják.
„Az ezt megelőző nagy gépberuházásunk az
ezredforduló utánra tehető, amikor agrárhitelt
kaptunk”- ecsetelte a gazda. Ezt tízéves vásárlási
csend követte, azalatt visszatermelték a hiteleket, s kis tartalékot gyűjtöttek, miközben áttértek
a termeltetésről a saját ﬁnanszírozású gazdálkodásra. Napjainkra újra eljutottak arra a szintre,
hogy gép- és épületberuházást tervezhetnek.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró

AXIÁL Partner
Katona János
bemutatógép kezelő

„TÖBB ÉVTIZEDES
TAPASZTALATÚ
SZAKEMBEREKKEL
DOLGOZUNK”

A 208-as MEGA-ról
azt mondják, elnyűhetetlen, és sok
helyen még most is
ezeket használják.
De aki már modernizálni akar, TUCANO
440-re vagy 450-re
vált. Ezekben APScséplőrendszer
található, mint
korábban a
MEGA-nál, vagy mint
jelenleg a nagytestvérnél, a LEXION-nál.
A CEBIS-terminál alapfelszereltség, s ez lehetővé
teszi, hogy hasznos opciókat rendeljünk hozzá, mint
az elektromos rosta- és
cséplőhézag-állítás, vagy
a kosárhézag állítása.
Sokan meg is rendelik ezeket az opciókat a géphez,
mert használatukkal rengeteg idő takarítható meg,
és kényelmessé teszik a
munkát, de összességében mégsem olyan drága,
mintha egy LEXION-t vennének. Csépléstechnológia
szempontjából szerintem
kategóriájuk királyai:
optimálisan, kevés veszteséggel, kicsi törésszázalékkal csépelnek. A
kis- és középgazdaságok
tökéletes választása.

33

25 év

22

22
PÓK János

22 éve, hogy legkisebbik lányommal a karomon, a család többi tagjával az oldalamon,
megjelentem a régi, hullámpala tetejű, fa
oldalú raktárépületben ücsörgő háromtagú
„sorozóbizottság” előtt. A beszélgetés annyira
jól sikerült, hogy pár nap múlva már hegesztettem össze az eladópultot és a polcokat.
Két dolog fontos ahhoz, hogy szeressek egy
munkahelyet: a megbecsülés és a jó hangulat.
Mint ahogy a cégnél eltöltött éveim száma
mutatja, úgy tűnik, megtaláltam a helyem.

22

SZÉNÁSINÉ Erhardt Katalin

A tulajdonosok mindig sokat tettek a
dolgozókért, legyen szó akár munkaeszközökről, akár közös főzésekről, közös
nyaralásokról, csapatépítésekről, buszkirándulásokról a kiállításokra, egészségügyi szűrésekről, és még sorolhatnám. Jó
kis csapat ez, ezért szeretek itt dolgozni.

KASZA Istvánné

A céltudatos irányítás, a töretlen
akaraterő, a kitartás, az emberség,
a kimeríthetetlen energia, a sikerbe
vetett feltétlen hit, hihetetlen
eredményeket produkált. Mekkora
öröm sok nagyszerű kollégával
együtt ünnepelni a sikereket,
büszkén olvasni a kórház falán
elhelyezett táblák köszönő sorait
az AXIÁL Kﬅ . támogatásáért,
gyakran viszontlátni cégünket a
médiában.

1
FEKETE Gábor
A legszebb emlékem eddig az aktív
részvétel az osztatlan sikert aratott
AgrárgépShow megszervezésében,
lebonyolításában. A rendezvényt sikernek könyveltük el, mert mindenkitől
rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.
Ennek igazolására elég megnézni az
AgrárgépShow-ról készült
videónkon a tömeget, a jókedvet!
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21

15

13
MEZŐFI Gábor

Szeretem a mezőgazdaságot,
a gépészetet, a szakmámat, és
nagyon jó csapat van itt a cégnél. A
kezdettől fogva itt dolgozó kollégák
között minimális a ﬂ uktuáció.
Ugyan rengeteget változott a 25 év
alatt a technika, de ezzel tartanunk
kell a lépést. Nem áll meg a fejlődés, és a mi szakmai tudásunkat is
fejleszteni kell.

WÉBER Zoltán

Tizenhét évvel ezelőttig egy hasonló
cégnél dolgoztam, amely nem volt fejlődőképes, így örömmel mondtam igent az
AXIÁL megkeresésére. Nem bántam meg
azóta sem. Azok a legszebb pillanatok,
amikor a partnerek pozitív visszajelzésekkel keresnek fel.

13

SZABADOSNÉ
Bergmann Adrienn
Itt érzem, hogy fontos a munkám, számítanak rám. Kikérik a véleményemet. Nem
csak porszem vagyok a nagy gépezetben,
hanem fontos láncszem. Nagyon fontos
nekem, hogy az AXIÁL az egyik legstabilabb
cég Magyarországon.

MAROSVÖLGYI László
Öt éve volt egy gerincműtétem,
akkor több mint fél évig táppénzre
kényszerültem. Amikor jeleztem
Rittgasszer Péternek, a szervizüzletág
igazgatóhelyettesének, hogy vissza
szeretnék térni a csapatba, akkor Peti
azt mondta: „Mi az, hogy visszatérni?
Innen nem mentél el!”
– ez akkor nagyon jól esett.

14
KOVÁCS Ervin

4

Oldalcím

Az AXIÁL Kﬅ . 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.

A legmélyebb nyomot az hagyta
bennem, amikor felvettek. Megvolt a
felvételi beszélgetés, kiderült, hogy
sikerült, és bejöttem a papírokat
intézni. Akkor megkaptam az axiálos
ruhákat is. Én pedig hazavittem,
mindet kibontottam a csomagolásból,
és szépen kiterítettem a nappaliban. Akkor, a kiterített ruhákat látva
tudatosult bennem, hogy sikerült,
felvettek, axiálos vagyok.

KOVÁCS Krisztina

Egyik legmaradandóbb emlékem,
hogy pár hónappal a belépésem
után „megnyertem” egy 400 fős
„World Claas Show” szervezését
Párizsba, amire a főnököm annyit
mondott: „Nyugi, ha ez meglesz,
a szakmai utakat már lazán
megszervezed!”
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Oldalcím

PRÉMIUM TERMÉK KEDVEZŐ ÁRON,

KÉSZÍTSE FEL RAKODÓGÉPÉT A SZEZONRA!

MICHELIN XMCL GUMIKÖPENY
03-900-0544-00
A Michelin XMCL mintázatú gumiköpenyeit különféle
rakodógépekhez ajánljuk mezőgazdasági és ipari felhasználásra egyaránt. Speciális kialakításának köszönhetően a
hagyományos gumiköpenyeknél magasabb élettartamúak
és nagyobb a tapadásuk.
Méret:
460/70R24
Terhelési index:
159 (4375 kg)
Sebesség index:
A8 (40 km/óra)

•
•
•
NETTÓ:

180 000 Ft

228 600 Ft

BRUTTÓ

RMTR001 KERÉK EMELŐ-SZERELŐ GÉP
Kerékcsere egyedül? Nem probléma!

Ajánlatunkban szereplő kerék emelő-szerelő gép nagyon praktikus eszköz.
Egyszerűvé teszi a nagyméretű gumiköpenyek cseréjét, mozgatását.

WEBSHOP AKCIÓ BRUTTÓ
NETTÓ:

185 000 Ft
08-010-0129-16
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234 950 Ft

Oldalcím
TECHNIK-PLUS PROFESSIONAL
UNIVERZÁLIS SZÓRÓADAPTER

ASPÖCK MUNKALÁMPA
LED-technológia a mezőgazdaságban

•
•
•
•

Tartson lépést a legújabb mezőgazdasági
trendekkel!

5 LED-es, 3000 Lumen fényáramú kocka
alakú munkalap szúró és terítő verzióban is!
IP és ADR-minősítéssel rendelkezik (IP6K9K)
teljes mértékben por- és vízálló
polikarbonát lencse és alumínium ház

Hazánkban is egyre elterjedtebb a zöldtrágyázás alkalmazása. Ehhez nyújt segítséget a kínálatunkban megjelent Technik-Plus univerzális szóróadaptere. A TP-adapter
használatával a talajművelés és vetés ideje csökken,
hiszen meglévő munkagépre szerelhető fel.

BRUTTÓ

34 160 Ft

NETTÓ:

26 898 Ft

08-003-0148-03 (TERÍTŐ VERZIÓ – SUGÁRZÁSI SZÖG 60°)
08-003-0148-04 (SZÚRÓ VERZIÓ – SUGÁRZÁSI SZÖG 20°)

NETTÓ:

03-472-1700-00

KRÄNZLE
NAGYNYOMÁSÚ
HIDEGVIZES
MOSÓ HD 7/122

csillag-villáskulcs készlet (racsnis)
Kiváló minőségű króm-vanádium ötvözetből
készült hatrészes csillag-villáskulcs készlet.
10-19 mm méretben.

WEBSHOP AKCIÓ BRUTTÓ
NETTÓ:

6000 Ft

NETTÓ:

BRUTTÓ

95 000 Ft

120 650 Ft

295 000 Ft

KREATOR

Ha kompakt és hordozható magas
nyomású mosóra van szüksége
A HD 7/122 típusú Kränzle mosó puritán megjelenése egy kiváló
tisztítóerővel rendelkező kompakt gépet takar, így mobil használatra
kifejezetten alkalmas. 120 bar nyomás mellett óránként 420 liter teljesítményre képes. 10 méteres magasnyomású tömlővel szerelt.

BRUTTÓ

232 283 Ft

7620 Ft

08-010-0015-50

08-011-0551-15
Az akció a készlet erejéig, vagy 2016. május 31-ig leadott megrendelésekre érvényes. Nem teljes körű tájékoztatás.
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Alkatrészüzletág

CAMSO –

A munka
ott kezdődik,
ahol az út
véget ér

Korábbi számunkban már olvashattak róla,
hogy az AXIÁL Kﬅ . megkezdte hivatalos
együttműködését a CAMSO cégcsoporttal,
és a jövőben jelen lesz a gumihevederes
járószerkezetek piacán.

JUHÁSZ-NAGY LÁSZLÓ

termékmenedzser
+36 30 535 0348
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A CAMSO mérnökei az egyszerű átszerelés
mellett a hatékony üzemeltetést és a hosszú
élettartamot tűzték ki célul. Járószerkezeteik
szinte gondozásmentesek. De ne szaladjunk
ennyire előre, kezdjük a felszereléssel!
A CAMSO gumihevederes járószerkezet a
vetélytársakkal ellentétben nem igényli
segédalváz és tartókonzolok felszerelését,
egyszerűen a traktor vagy kombájn leszerelt
kereke helyére tehető fel, közbetét-tárcsával.
A közbetét-tárcsa a járószerkezet furatosztásához alakítja a kerékagy furatképét. Mivel
elég nagy tömegről van szó (mérettől függően 1,5-2 tonna), a mozgatáshoz rakodógép
alkalmazását javasoljuk.
A központi olajszint ellenőrzését követően azonnal megkezdhetjük a munkát, a
járószerkezet nem igényel semmilyen más
beállítást. A heveder egyenes futását a belső
fogazású heveder és a központi hajtókerék
fogazásának kapcsolata garantálja. Egy
időben, konstrukciótól függően, 6-8 körmön
keresztül adja át a hajtókerék az erőt a
hevedernek.
A szerkezet minden eleme a CAMSO gyáregységeiben készül, a világ több pontján. A
CAMSO (korábbi nevén Camoplast) számos
nagy mezőgazdasági gépgyártó (CLAAS,
Challenger, JD, CNH, AGCO) gumihevederbeszállítója, ami egyben garantálja a termék
minőségét.
A CAMSO járószerkezeteken mindössze egy
zsírzópont található, ez védi a portól a hajtókerék csapágyazását. A járószerkezet összes
többi forgó részének kenése olajfürdős.
A napi karbantartás gyorsan elvégezhető,
ugyanis csupán a heveder előfeszítését kell

ellenőriznünk egy mérőóra leolvasásával,
valamint a zsírzóponton két-három pumpálásnyi zsírt a szerkezetbe juttatni, és indulhat
a munka. A központi agyban két egymással
szembefordított kúpgörgős csapágyazás és
egyedi tengelykialakítás garantálja az időtállóságot. A futógörgőket a CAMSO gyáregységében gumírozzák. A futómű úgynevezett
„bogiként” egy ponton kapcsolódik a vázhoz,
így tökéletes a talajkövetés. A járószerkezet váza a konstrukciótól függően ﬁx és
csillapított kivitelű lehet. Természetesen a
járószerkezet legnagyobb igénybevételnek
kitett egységét, a gumihevedert is a CAMSO
gyártja, kifejezetten a mezőgazdaságra
kialakított erősített belső szerkezettel, amely
hosszabb élettartamot tesz lehetővé.
A gyártó folyamatosan fejleszti termékét.
A járószerkezet egyaránt használható traktorokon és kombájnokon, a kombinálásnak
csak a gépek geometriai méretei szabnak
határt. Egy traktorra vásárolt járószerkezet kombájnon is alkalmazható lehet, de
természetesen az ilyen igények kielégítését
komoly felméréseknek és egyeztetéseknek
kell megelőzni.
Hamarosan a 200 lóerőnél kisebb teljesítmény-kategóriájú traktorokra is elérhetők
lesznek járószerkezetek, különböző kertészeti növénykultúrák műveléséhez. Ezenkívül folyamatban van a nagytraktorokra szerelhető
keskeny (16 col) változatok tesztelése is.
Természetesen a kombájn-járószerkezetek
sem maradnak ki a fejlesztésből. Egyes géptípusokra már elérhető a saját véglehajtású
kivitel, amely lehetővé teszi a gyári sebességértékek elérését.
A gumihevederes járószerkezetek egyre
nagyobb teret hódítanak, Európában és a
tengeren túl egyaránt. Aki ﬁgyeli a technika
fejlődését, láthatja, hogy valamennyi gépgyártó nyit feléjük.
Amennyiben mélyen fekvő terülteket művel
vagy hosszú távon gondolkodva hatékonyan
szeretné művelni területeit, jó befektetés
egy CAMSO járószerkezet. Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal!

Alkatrészüzletág

A járószerkezetek alkalmazásának célja elsősorban a talajnyomás csökkentése, és már
szinte csak melléktulajdonságként említhető,
hogy az egyre változékonyabb időjárási
körülmények mellett is pontos és problémamentes munkavégzést tesz lehetővé. Hisz
mindannyian tudjuk: a legfontosabb, hogy az
adott munkafolyamat akkor és úgy legyen
elvégezve, amikor és ahogy ideális.

Andrea Pavan
Regionális értékesítési vezető,
EMEA – Agriculture

A hevederes járószerkezet nem csak egy eszköz, mely esős évben
is megoldhatóvá teszi
a betakarítást. A
gazdálkodók egységnyi idő alatt egyre
nagyobb területet
akarnak megművelni
maximális hozam mellett, amihez nagyobb,
nehezebb gépekre van
szükség. Ezek nagyobb
talajtömörödést okoznak,
ami a talajszerkezetet
javító további munkamenetet kíván. A CAMSO
gumihevederes járószerkezete 30-80 százalékkal
csökkenti a talajnyomást
a gumiabroncshoz viszonyítva. Ez száraz időben is
komoly előny: akkor végezhetjük el az egyes munkafolyamatokat, amikor arra
a növénynek szüksége van,
és nem amikor minimális
taposási kár mellett tudjuk
megközelíteni a területet.
A gumihevederes járószerkezet nem költség, hanem
hosszú távú befektetés,
melyet minél többet használjuk, annál hamarabb
megtérül, legyen szó száraz
vagy éppen esős évről.
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Permetezőgépek
A mai felgyorsult világban egyre inkább követelmény, ami régen „csak” elvárás volt gépeinktől, mint az
üzembiztonság és a csekély fenntartási költség. Fontos, hogy a gépeket ne csak szezon előtt vizsgáljuk
át rendszeresen, de közben is, és javítsuk ki a hibákat, hogy minimálisra csökkenjen a meghibásodás
esélye használat közben.

1

Munka végeztével minden esetben
fontos a permetezőgép tisztítása kívül-belül. A tartályt és permetezőrendszert
kimoshatjuk kint a szántóföldön, a gép „tisztavíz-tartályából”. Ha ez elmarad, a maradék
vegyszer könnyen beleszáradhat a fúvókákba, csapokba, csövekbe, előbb-utóbb
dugulást okozva, aminek elhárítása nagyobb
munka, mint az átmosás lett volna.

2

A gép külsejét tisztíthatjuk nagynyomású mosóval, de ügyeljünk: az elektromos alkatrészekre (csatlakozók, szenzorok,
szakaszolók, elektromos szabályzó, stb.) ne
irányítsuk a vízsugarat.

3

Ne feledkezzünk meg a szűrők
tisztításáról, amire akár naponta többször
is szükség lehet, attól függően, hogy milyen
vizet töltöttek a tartályba. Amennyiben tiszta vizet használnak, a szűrők nem tömődnek
el. Lehetőleg olyan vizet használjanak, ami

kevés szilárd szennyeződést (homokot)
tartalmaz, mert a homok rendkívül gyorsan
nagymértékű kopásokat okozhat a berendezésben (szabályzó szelep, fúvókák, szivatytyú, stb.).

8

A kardántengelyt rendszeresen
kell zsírozni, a burkolatát szemrevételezzük,
és ha sérült, cseréljük ki, mert balesetveszélyes lehet.

4

9

5

10

6

11

Ellenőrizzük a csővezetékeket,
csapokat, és amennyiben szivárgást észlelünk, hárítsuk el a hibát.

Nézzük át a keretet, vázat,
amennyiben repedést, sérülést észlelünk,
javítani kell.

Ellenőrizzük le a hajtóművekben,
szivattyúban az olajszintet, szükség esetén
töltsünk utána.

7

Csuklópontok, zsírzópontok kenése meghatározott időközönként, rendszeresen.

Időnként ellenőrizzük a fúvókák
teljesítményét, amennyiben a kopás mértéke (gyári értékhez képest) nagyobb mint tíz
százalék, ajánlott a fúvókákat cserélni.

Ellenőrizzük a hidraulikus
alkatrészeket, amennyiben olajszivárgást
észlelünk, hárítsuk el a hibát.

Rendszeresen ellenőrizzük a
gumiabroncsokban a levegőnyomást.

TÓTH LÁSZLÓ
szervizmérnök
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3

nyomószűrő
és szívószűrő

6

4

olajszintek

csapok

8
kardán

9
fúvókák
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Oldalcím

A
betakarítás
feszített tempója
mellett is fontos a pontos
és tényszerű hibamegállapítás? Igen! Hogy miért, erre
válaszolok alább. Cikkemet
csak azon olvasóinknak
ajánlom, akik már találkoztak a lenti problémákkal.

RITTGASSZER PÉTER

szervizüzletágigazgató-helyettes
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A pontos meghatározáshoz szükséges:
• egy mérőtálca, amely általában 0,5x0,5 m-es,
• arató- cséplőgép üzem közben = a betakarításnak megfelelő sebességgel haladjon;
• menet közben a két tengely között becsúsztatva a kombájn hossztengelyéig.
Fontos, hogy ennek a mérésnek a lebonyolítása esetén a
szecskázó és/vagy a pelyvaterítő kikapcsolt állapotban legyen.

1. Az időjárás viszontagságai, esetleg a kapacitás hiánya
miatt a növény túléretté válik, mire egyáltalán el tudjuk kezdeni
a betakarítást. A túlérett kalászokból kipereg a mag, ebből
adódik a túlérési veszteség. Ilyenkor nemcsak a gép mögött,
hanem már előtte is találunk szemeket a földön, anélkül, hogy
a betakarítógép hozzáért volna a növényhez.
2. A pergési veszteségben szerepe van a kezelőnek
is. Okozhatja a motolla helytelenül megválasztott kerületi
sebessége, valamint a terményhez viszonyított függőleges és
vízszintes pozíciója. A termény továbbítása a ferdefelhordóhoz
nem megfelelő, ha a konzolcsiga vezérelt bedobó ujjai helytelenül vannak beállítva. A konzolcsiga mögötti tisztítólemez a
termény felcsavarodását hivatott meggátolni, és megakadályozza a termény „kirepülését” az adapterből. Mindezek mellett
„különleges” növények betakarítása esetén kiegészítő berendezésekre van szükség.
Repcében toldat, valamint oldalkasza (jobb oldali) kell,
napraforgó esetén, napraforgó-adapter mérsékli a pergési és
a levágás elmaradásából adódó veszteséget. Szója betakarításakor ﬂexibilis vágóasztal növeli a hatékonyságot és szintén
csökkenti a levágatlansági veszteségeit.

Szervizüzletág

I. VESZTESÉGEK
AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

II. CSÉPLÉSI VESZTESÉGEK
LEHETSÉGES OKAI:
1. Leválasztó egységnél (ládák vagy rotor(ok)) esetén
• Túl nagy haladási sebesség,
• nincs meg a megfelelő szalmarázó fordulatszám;
• zöld állomány.

2. Tisztítórendszernél
• Túl nagy haladási sebesség,
• nem megfelelő a tisztítólevegő mennyisége és/vagy
iránya,
• kevés a tisztítólevegő, nem tudja a rosta kiválasztani
törekből, pelyvából a szemeket;
• sok a tisztítólevegő, a szemeket kifújja a tarlóra.

3. Cséplési veszteségek: mindazon szemek, kicsépeletlen kalászdarabok tartoznak ide, amelyek a rostáról, illetve a
másodlagos leválasztásból (szalmarázó láda vagy rotor(ok))
kerülnek a tarlóra.

CSÉPLŐRÉSZ-VESZTESÉGMÉRÉS:
Példa: gabonabetakarítás LEXION 660
Szemek száma: 40 (tálcán számolt)
Cséplő rendszer szélessége: 1,7 m
Ezermag tömeg: 47 g
Hozam: 6 t/ha búza
Adapter szélesség: 6.6 m
Növény megnevezése

40 x 1,7 x 47
6 x 6,6

x 0,004 =

0,32%

EZERMAGTÖMEG (g) ÁTLAG

(MIN-MAX)

búza

47

40-55

árpa

47

40-55

rozs

35

30-40

zab

37

30-45

kukorica

325

200-450

rizs

25

23-27

borsó

325

150-500

bab

500

300-700

repce

4.50

3.5-5.5

szója

230

180-280

napraforgó

45

30-60
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AXIÁL Partner

A MAG DICSÉRETE
MEZŐGÉPÉSZ SZEMMEL VÉGIGNÉZVE VARGA FERENC SZAKMAI ÉLETÚTJÁT IMPOZÁNS A KÉP. MAKÓN
VÉGZETT MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐKÉNT, AZ APÁTFALVI ARANYKALÁSZ SZÖVETKEZETBEN GYŰJTÖTTE
A GYAKORLATI TAPASZTALATOKAT, MAJD 1994-TŐL GÉPI SZOLGÁLTATÓ. ARATÁSSAL INDULTAK, S RÖVID IDŐN
BELÜL VETÉSSEL BŐVÍTETTÉK A VÁLLALKOZÁST. A TALAJMUNKÁT TAVALY KEZDTE EL GYEREKEIVEL – AKIK
KÖZÜL AZ IDŐSEBB SZINTÉN MEZŐGÉPÉSZKÉNT VÉGEZ, MÍG AZ IFJABB MÁSODÉVES GÉPSZERELŐ –, ŐK IS
BELEÉRTEK A FELADATBA. VARGÁÉKRÓL AZ A HÍR JÁRJA, MEGBÍZHATÓAN
ÉS PONTOSAN DOLGOZNAK.
Bérelt géppel aratott, majd vásárolt egy CLAAS 106-ost. A CLAAS
MEGA 208-as 2004-ben került a vállalkozásba – így már két kombájnnal dolgozott –, majd az „öreget” értékesítve vette a LEXION
450-et. Megbízhatóság, jó munkaminőség állította a CLAAS mellé.
Az AXIÁL-ról kérdezve pedig a gyors és pontos kiszolgálást, a proﬁ
szervizszolgáltatást emelte ki. Jó partneri kapcsolatot építettek,
amelyben szinte barátként kezelik az ügyfelet.
Varga Ferenc ritkán vásárol új eszközt, mivel – ahogyan mondja –
gépészként könnyebben kijavítja az esetleges hibákat. Így került
a vállalkozásba használtan a MEGA és a LEXION is, amelyekkel
ugyanolyan minőségű munkát végez, mint az újakkal. Ez alól kivétel
a Monosem MS ikersoros vetőgép, amely újként idén állt üzembe a
cégnél.
Hatvan kilométeres körzetben – Battonyától Szegedig, Tótkomlós,
Kaszaper térségében –, 1500-2000 hektáron szolgáltat gépi munkát. Vetéssel, aratással, újabban talajmunkával járja a határokat,
s az elmúlt két évtized alatt 30-40 gazdát felölelő partneri kört
sikerült kialakítania. „Az sem baj, ha valaki elmegy, így legalább lesz
összehasonlítása a konkurencia munkájáról” – két-három év után a
többségük visszatér.
Az első – 15 soros – Monosem vetőgépet az ezredfordulót megelőzően vásárolták. Ez a pneumatikus eszköz sokkal pontosabbnak
bizonyult, mint a korábbi kanalasok. Abban az időben ilyen aprómag-vetőgépet, amely a mákot is szemenként teszi a földbe, alig
lehetett látni az országban. Szinte kapkodtak a munkája után.
Korábban nagy divatja volt az öntözött hagymának, ma már alig
jönnek megrendelések. Miközben öt-hat éve még nem volt igény
fűszerpaprika-vetésre, ma újra népszerű. Jó volt az időzítés, amikor
üzembe álltak a pneumatikus vetőgépek, áttértek át a repce szemenkénti vetésére. A korábbi vetőgépekkel ugyan ki tudták juttatni
a megfelelő mennyiségű vetőmagot, csak nem lett homogén a
tőállomány. A Monosemmel viszont a tőtávolság mellett a vetési
mélység is sokkal egyenletesebb. Eleinte repcéből hektáronként
500 ezer szemet vetettek a gazdák, mára a felét. Emellett hagyma,
petrezselyem, sárgarépa, mák szerepel a listájukon. „Mákot

szemenként, hektáronAPÁTFALVA
ként 45 dekával, kétcentis
tőtávra vetni? Ehhez már
precíziós vetőgép kell!”jegyezte meg Varga Ferenc.
Egyre nagyobb az igény a bakhátas
– ikersoros – vetésre, amely elsősorban a gyökérzöldségeknél indokolt, mert sokkal hosszabb, egyenesebb és simább lesz a gyökér.
Aprómag-vetéssel főként a kisebb gazdákat szolgálja ki.
Megesik, hogy a gazdák egyszerre jelentkeznek a szolgáltatásáért,
Varga Ferencnek viszont nem a mennyiség, hanem a pontosság,
minőség a legfontosabb. „A gazda megvár, ha megismeri, milyen
munkát végzek”- tette hozzá, hogy új termelőt ma már ritkán vállal.
Ha tudják, hogy esik az eső, akkor azzal is tisztában vannak, hogy
miért nem megy dolgozni. Megtanultak kompromisszumot kötni.
„Ma a legtöbb eszközzel nem mechanikai, hanem elektronikai
problémák merülnek fel”- indokolja a szakember, hogy szezonban a
szervizesek teljesítő képessége is véges. Gépvásárláskor az üzembiztonság a legfontosabb szempont. A MEGA 208-ast mindenki a
legjobb kombájnnak mondja. Nagy teljesítményű, tisztán dolgozik,
minimális elektronikával – csak ami szükséges –, kevés a hibalehetőség. A Monosem is pontos, az üzemeltetés szinte csak beállítás
kérdése.
„Az utolsó csavarig leírtam, hogyan is kérem a vetőgépet” – már az
első Monosemet az igényeire szabták, tudta, milyen nortonszekrénnyel, gerendellyel, magtartállyal, talajmeghajtó kerékkel rendeli,
milyen magporszívót, vákuummérőt kér rá. Az első évben 600-700
hektárt vetett vele, ami igazi nyúzópróbának bizonyult. A termelők
kapkodtak utána. Drága a vetőmag, a Monosem pedig takarékosan
dolgozik, a megspórolt mag árán a megrendelő „visszahozta” a
vetés munkadíját.
Az általa beszerzett Monosem annyira speciális, hogy nem sokat
adnak el belőle, ilyen értékű eszközt 5-10 hektárra nem vesznek meg. Éppen ezért a francia gyár szakemberei is kíváncsiak
a tapasztalataira. Az elmúlt másfél évtized alatt a gyárban
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AXIÁL Partner
1994-BEN SZÉLESÍTETTE A MONOSEM VETŐGÉP-KÍNÁLATÁT, AMIKOR MEGKEZDTÉK A MEC A ÉS MS VETŐGÉPEK
GYÁRTÁSÁT. AZ APRÓMAG VETÉSRE ALKALMAS MS AZ NG-SOROZATOKHOZ HASONLÓAN PNEUMATIKUSAN MŰKÖDIK.

változtattak a vetőgépen – bár az elv
ugyanaz maradt –, ma is jól működik a régi.
„Az AXIÁL-t dicséri, hogy öt hét alatt
behozták az egyedi igényre „fazonírozott”
új Monosem MS vetőgépet az országba” –
mutatott rá Varga Ferenc. Január végén ültek
le először tárgyalni, s a kérés az volt, hogy
március elejére az udvarán álljon. Ha nem
sikerül megoldani, akkor egy évvel tolódik az
üzlet, húsvét után már más végezte volna el
helyette a munkákat. Március 10-én meg is
érkezett, nem volt ideje pihenni, a bakhátas
kultúrák 80 százalékát elvetették vele.
Az AXIÁL-on keresztül zökkenőmentesen zajlott a hitelfelvétel, szinte csak aláírni kellett a
papírokat. Hasonló tapasztalatokat szerzett
az alkatrészellátással is.
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A szakember véleménye szerint a mezőgazdaságban sokan már csak papíron nevezhetők gépésznek. Leggyakrabban nem az
eszközzel van a probléma, hanem a gépkezelővel. „A határban feltűnően lassan aratott
tiszta állományú napraforgót egy LEXION
660-as, nekem sehogyan sem fért a fejembe,
hogy egy 70 milliós gép miért ilyen gyatrán
dolgozik” – jegyezte meg Varga úr. Rájött,
hogy a gépkezelő a gyári beállítást használta, hát „piszkált” rajta egy kicsit. Érdekes
módon azonnal meglódult a kombájn.
Varga Ferenc nem csak egyszerű gépkezelő,
kreativitása a műhelyében is megmutatkozik.
Gépeivel sokat vonul, így azok szállítását
meg kellett oldania. A 105-ös kombájn vágóasztal-szállító kocsija síkplatós, a kerekeit
gyorsan ki lehet venni. „Vettünk egy talpaló

munkahengert, amit hidraulikával megemelek, kiveszem a kereket, a kocsit leeresztem
a talajra, s máris rá lehet tenni a vetőgépet”
– nyolc perc alatt szállítási helyzetben van a
vetőgép. Úgy húzzák maguk után, mint egy
pótkocsit.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró

ÁTK

Az AXIÁL kínálatában mindenki megtalálja a gazdaságához leginkább illeszkedő gépet. A teljesség
igénye nélkül bemutatunk néhány géptípust,
melyeket akár a 2016. március 25-én megjelent
“Állattartó telepek korszerűsítése” pályázattal is
megvásárolhatnak.

pályázattal támogatható gépeink
MANITOU MLT

teleszkópos rakodógépek
•
•
•
•

Kompakt rakodógépek 1,8 – 2,0 m szélességgel,
univerzális rakodógépek LSU-hidraulika rendszerrel,
nagy teljesítményű rakodógépek 4-6 tonna teherbírással;
széles munkaeszköz-választék állattartó telepi munkákhoz.

RMH

önjáró (11-30 m) és vontatott (8-45 m)
takarmánykeverő-kiosztó kocsik
• Egy- (8-16 m³), két- (16-32 m) és háromcsigás
(30-45 m) vontatott függőleges csigás etetőkocsik,
• önjáró etetőkocsik egy- és kétcsigás kivitelben;
• ECM-rendszer – alacsony fogyasztás és kezelőbarát üzemeltetés.

ANNABURGER
trágyaszórók

• 11-32 tonna megengedett össztömeg,
• tökéletes szóráskép nagy munkaszélességgel;
• 16 tonna felett silószállító felépítménnyel szerelhető
– jól használható csibetrágya és mésziszap szórására.

SUPERTINO VM 2

függőleges tengelyű etetőkocsik
• Vontatott kétcsigás kivitel 12-16 m³
• szalmafúvó funkció;
• 15 komponensből 15 receptúra készíthető -tökéletes keverés,
jól fejlődő állatok.

OEHLER ASW 200

letoló kocsi trágyaszóró hátfallal
• 20 tonna össztömegű kocsi csavarozható tépőfogas,
röpítő tányéros szórószerkezettel,
• tökéletes szóráskép nagy munkaszélességgel;
• jól használható csibetrágya és mésziszap szórására.
A pályázat beadására nyitva álló időszak kezdete a vonatkozó állatfajtától függően 2016. május 2-6.
További információ a pályázatokról: www.palyazat.gov.hu l Ajánlott gépeinkről területi képviselőinknél tájékozódhat!

Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok
Szakkiállítás és Vásár
2016. május 19-22.
Hódmezővásárhely, 47-es főút 195-ös km

Látogasson el az AXIÁL standjára! (B/434)

