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Kedves Olvasók!
Az AXIÁL Kﬅ . idén ünnepli huszonötödik születésnapját. Erre nagyon büszkék vagyunk. Sok
nehézség ellenére sikerült a cégnek folyamatosan
nőnie, és a partnerek igényeit szem előtt tartva
fejlődnie. Ez köszönhető Önöknek és összes
kollégánknak, akik a negyed évszázad alatt „szívvel-lélekkel” dolgoztak azon, hogy gépeink időben
eljussanak partnereinkhez, ezeket a gépeket gondosan karban tartsák, a szükséges alkatrészeket
időben és a kellő helyre eljuttassák. Ez a gépezet
nem tudna működni olajozott fogaskerekek nélkül. A cég életében mindenkinek fontos szerepe
van, legyen szó akár a lelkes és lendületes kollégáinkról vagy kiváló partnereinkről. Ami talán a
legfontosabb ebben a „gépezetben”, hogy magyar
motor hajtja. Mi úgy érezzük, ebben a motorban
van még erő és nyomaték!
Ezt az erőt igyekszünk kinyerni kollégáink folyamatos és szakszerű oktatásával, műhelyeink
folyamatos korszerű fejlesztésével és boltjaink
kiszolgálási rendszerével. A mai világban folyamatosan tanulnunk kell nekünk is és a jövő generációjának is. Ezek tudatában nagy hangsúlyt fektetünk a jövő mezőgépészeinek megtalálására,

oktatására és motiválására. Folyamatos kapcsolatban vagyunk gépész szakközépiskolákkal és
agrár, illetve műszaki egyetemekkel. A hallgatók
számára gyakorlati helyet biztosítunk és segítjük
őket a vizsgákra való sikeres felkészülésben.
Így az év felénél elmondhatjuk, hogy nem állunk
meg a fejlesztések útján. Partnereink igényeit
ﬁ gyelembe véve tovább korszerűsítjük telephelyeinket Magyarország tizennyolc pontján.
Beruházások kezdődtek többek közt Kerecsenden
és Orosházán is, valamint felújítjuk a tatabányai telephelyen a szervizműhelyt és a hozzá
tartozó irodákat, hogy minél színvonalasabban és
magasabb minőségben tudjuk kiszolgálni az Önök
igényeit a kor legmodernebb technikáival.
Most az aratási szezonban is minden kollégánk
azon dolgozik, hogy Önök minél sikeresebben
tudjanak dolgozni gépeikkel, eszközeikkel. Akár
hétvégén is segítenek ügyeleti rendszerünkkel!
Kívánok gazdag és jó minőségű termést és az
aratás után jó pihenést!

Umenhoﬀer Péter
marketingigazgató

3

Tartalomjegyzék

10
14

32
44

4

38
29
8
30
20

Fendt 700 Vario

KIS TRAKTOROK, KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNYEK
Landini 2-es széria

12

10
12

NAGYOBB TEJHOZAM

14

A JÖVŐ AZ OKTATÁSON MÚLIK

16

GAZDATIPP

18

CLAAS SHREDLAGE

CLAAS traktorral tanítanak

Gyakorlati vélemények

A MÉLYMŰVELÉSTŐL
A MAGÁGYKÉSZÍTÉSIG
Framest Fralaz

20

A MANAX 15 ÉVE

29

KOR- ÉS JÖVŐKÉP

32

ALKATRÉSZ BÖRZE

34

GÖRGŐSLÁNCOK ELLENŐRZÉSE

38

ÜGYES MINDENES

40

A SZERVIZMÉRNÖKÖK ÉLETE

46

SOK KICSI SOKRA MEGY

48

Interjú Vass Zoltán ügyvezetővel

ENI kenőanyagok

Akciós alkatrészkínálat

40

08

ARATÁS UTÁN, RAKODÁS ELŐTT
Manitou MLT gépcsalád

Alkatrészüzletág

Karlovitz Kristóf tesztelt

Szervizüzletág

Ifj. Kiss Lászlónál jártunk

Tartalomjegyzék

A HÉTSZÁZÁT!

5

RÖVID HÍREK
HELMUT CLAAS

két CLAAS kombájn összes adatát és eredményét lehet tanulmányozni
a terminálokra telepített PROFI szoﬅ verekkel. Az ünnepélyes átadón az
egyetem hallgatói, igazgatói, rektorai, valamint a CLAAS Hungária képviselői mellett Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kﬅ . tulajdonos-ügyvezetője és
Jan-Hendrik Mohr, a CLAAS vállalatcsoport vezetőségének tagja is részt vett.

OKTATÓTEREM
Április végén, a gödöllői Szent István Egyetemen átadták az AXIÁL Kﬅ .
és a CLAAS közösen létrehozott oktatótermét. A Helmut Claas-teremben
a távdiagnosztikai rendszerek alkalmazásáról szerezhetnek átfogó
ismereteket a hallgatók, akik tíz terminálon dolgozhatják fel a CLAAS
TELEMATICS egység adatait. Az adatok valódiak, CLAAS traktorok és

BORVIDÉKEN ÁT!

Nem is igazán tavasz a tavasz futóversenyes
hír nélkül! Szerencsére Pók Janó kollégánk
most sem hagyott minket cserben: május
elején teljesítette a 7. Borvidék Félmaraton 28
kilométeres távját. „Ismét elég kemény volt
a pálya, amit még egy kis eső is nehezített.
Voltak szakaszok, ahol csúsztunk-másztunk
a sárban. Mára olyan izomlázam lett – már jó
rég nem volt –, hogy alig bírok járni.” Kibicnek
semmi sem drága, így nyugodt szívvel mondhatjuk: szerintünk megérte az izomláz, hiszen
abszolútban 2:31:28-as idővel, 433 indulóból
47., korosztályában pedig harmadik lett. Janó,
gratulálunk!
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ENERGIATAKARÉKOS
AGRIFAC-GYÁR

ÁLLATTENYÉSZTÉSI
NAPOK 2016
Olvassák el weblapunkon
bővebb beszámolónkat is!

2017 júliusáig építési- és átépítési munkálatok folynak a holland Agrifac központban, melyek célja a szigorúan energiatakarékos előírásoknak megfelelő gyártelep
létrehozása. A nagyjából 3000 négyzetméternyi napelemekkel az új gyár energiafelhasználás szempontjából „nullszaldós”,
azaz a tervek szerint a teljes energiafelhasználásukat a napelemek energiájából
fedezik. A munkálatok nemcsak az irodákat, hanem a szerelőcsarnokokat is érintik,
előnyeiből minden munkahely proﬁtál.

A XXIII. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár
egy nemzetközi világtalálkozó elemeként
összesen 160 ezer négyzetméteren, 574
kiállító és 17 tenyésztő-szervezet részvételével biztosított magas színvonalú
szakmai programot a kilátogató közel
hatvanezer vendégnek. Cégünk is jelen
volt egy ötszáz négyzetméteres szabadtéri standon az állattartáshoz köthető
gépekkel. A standunkra látogatók Fendt
300 S4, Landini 5H és CLAAS 850 AXION
traktorok mellett Manitou teleszkópos
rakodót, RMH Premium 21 önjáró takarmánykeverő-kiosztókocsit, CLAAS bálázót, Supertino VM2-16 vontatott etetőkocsit, valamint egy Framest Regular 4000
rövidtárcsát is szemügyre vehettek.

RÖVID HÍREK
MIT CSINÁL A GROVE OROSHÁZÁN?
A 2011-ben bejelentett fejlesztési programunk újabb
állomása az orosházi telephely
bővítése. A 6000 négyzetméteres telken 875 négyzetméter
hasznos alapterületű, nyeregtetős épület épül. A szervizműhely épületében a daruzott
műhelycsarnok mellett raktár,
iroda, valamint szociális- és
kiszolgáló helyiségek kapnak
helyet. A szervizműhely mellett
183 négyzetméteren mosót is
építtetünk. A munkálatokat,
melyek befejezése az év végére

várható, az építőgép-kínálatunkban újonnan, 2016 januárjától
elérhető Grove daru gyorsítja
fel. Az orosházi alkatrészboltban a felújítás teljes ideje alatt
zavartalan a kiszolgálás!

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. 08. 15.

KERESZTREJTVÉNY

GRATULÁLUNK ELŐZŐ
SZÁMUNK NYERTESEINEK!
SIEMENS,
RÖVIDEN

A kisorsolt maketteket postán küldjük el.

ÁRAMERŐSSÉG
JELE

TELJESÍTMÉNY
JELE

Vadászlaki Zoltán,
Alsónémedi
Kapeller Zoltán Oszkár,
Mezőszilas
e-mail: ifj . Fekete József, Győrújbarát

ÁRAMERŐSSÉG
JELE

INDULATSZÓ

JAPÁPN
LEGYEZŐ

ELEMI
TÖLTÉS JELE

TÖKMAG!

ERRE A
HELYRE

AMPER

TERÜLET
JELE

RÓMAI 500

REMIZ
BEJÁRATA!

INDULATSZÓ

OXIGÉN
VEGYJELE

NÉVELŐ

OSZTRÁK
AUTÓJEL

KÁRTYAJELZÉS

LENMAG!

ZÓJA ÍRÓJA

PÁSZTOKUTYA

SIEMENS,
RÖVIDEN

RESZKET,
TRÉFÁSAN
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É

VEGYJEL
LETÉCIUM

SZÍNLEL,
MÍMEL
KÖZÉPEN
FOGÓ!

FRANCIA
HÍRÜGYN.

KÖR
ÁTMÉRŐJE

ROMÁNIAI
VÁROS

VERONAI
FOLYÓ

BOSSZÚS
SZÓCSKA

FÓKUSZPONT

BOXOLÓ;
WOLFRGAMM

XIN YANG
KÍNA

ALLEPO MAI
NEVE

A keresztrejtvény nyertese Tóbi Dávid, Szekszárd. Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2016. 08. 15-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

OVIDIU AMBROZIE BORTA
ROMÁNIA
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Technológia
„LEGYEN ERŐS, DE NE TÚL NAGY.” „LEGYEN KOMPAKT, DE NE TÚL KICSI.” NAP MINT NAP TALÁLKOZUNK ILYEN IGÉNYEKKEL.
A VÁLASZ EGYSZERŰ: FENDT 700 VARIO – A PERFEKT, VALAHA LÉTEZETT LEGKERESETTEBB FENDT TRAKTOR, ÚJ, INNOVATÍV, MÉG HATÉKONYABB FORMÁBAN – AKI VEZET, FENDTET VEZET!
A korábbi 700-as széria alapos vérfrissítés és
ráncfelvarrás után háromféle felszereltséggel
érhető el: vevői a Power, a Proﬁ és a Proﬁ Plus
kivitel közül választhatnak. Precízió, fordulékonyság, funkcionalitás és komfort szinonimája
az új gép. Széles, 145-től 240 lóerőig terjedő
teljesítményskálájának köszönhetően tökéletesen beleillik egy bérvállalkozó gépparkjába,
mint induló lóerő-kategória, de büszkén vállalja
egy családi gazdaság vezérgépének szerepét
is, hiszen a könnyű mezőgazdasági munkától
kezdve a szállításon keresztül a nehéz talajmunkákig mindennel megbirkózik.
Nézzük meg közelebbről az új 700 Vario S4
legfontosabb fejlesztéseit.

MOTOR ÉS VÁLTÓ:
Szériafelszerelés a fokozatmentes Vario váltó,
amely állandó fordulatszámon tesz lehetővé
megszakításmentes munkavégzést. A hathengeres, 6,1 literes, közös nyomócsöves Deutz-dízelmotorral a kompakt-nagytraktor könnyedén

éri el a szállításhoz ideális 50 km/órás sebességet, illetve adja le a maximális 1058 Nm-es
nyomatékát, mindezt redukált, 1700-as fordulatszámon, pénzt és időt spórolva meg. Nincs
túltöltés („boost”), nincsenek rejtett kapcsolók,
titkos teljesítmény-históriák, csak állandó száz
százalékos nyers erőleadás.

Bosszantó lenne munkát azért félbehagyni,
mert nullához közelít az üzemanyag-mutató.
A 700-as széria 400 literes üzemanyag- és a
38 literes AdBlue-tankja viszont, a TMS
határterhelés-szabályzással együtt, biztosítja,
hogy az első leállás egyben az utolsó is legyen
a nap végén. Van pedál-funkció azoknak, akik
szeretik neki taposni, de a modern pilóta joystickkal gyorsíthat, lassíthat.

illetve hibakereséskor a váltó csatlakozójára
köthetjük a diagnosztikai készüléket, felgyorsítva a hiba keresését, megoldását.

HIDRAULIKA:
1952-ben Marktoberdorfban kigurultak az
első Fendt F12 Dieselross („Dízelparipa”)
kistraktorok, 277,5 daN-os hátsó, hidraulikus
emelőművel, 9 liter elvonható olajmennyiséggel. Akkoriban óriási mérnöki teljesítmény volt
ez a 12 lóerős kistraktortól, egyben hatalmas
segítség a gazdaságoknak. Azóta eltelt több
mint hatvan, fejlesztéssel teli év – az új 700-as
Vario széria elvonható olajmennyisége 64 liter,
hátsó hidraulikája pedig 10 360 daN emelőerő
leadására képes. A hátsó sárhányóról közvetlenül, pontosan emelhetjük, illetve süllyeszthetjük a munkagépet, ki- és beszállás nélkül.

A külön váltó- és hidraulikaolajnak köszönhetően az erősebben szennyeződő hidraulikaolaj nem keveredhet a váltóéval. Ez óvja a
Vario-váltót. Újdonság, hogy karbantartáskor,

„HATÉKONYSÁGOT NYÚJTANI”- EZZEL A MOTTÓVAL NYITOTTA MEG AZ AGCO/FENDT AZ ÚJ TRAKTORGYÁRÁT 2012
VÉGÉN. A FENDT AHEAD2 PROJEKT KERETEIN BELÜL 85 000 M²-EN ÚJ INFRASTRUKTÚRÁT LÉTESÍTETTEK, 80 000 M³
FÖLDET ÉS SÓDERT MOZGATTAK MEG, 18 M MAGAS ÉPÜLETEKET ÉPÍTETTEK, VALAMINT 20 000 M³ BETONT ÉS 850 TONNA
ACÉLT HASZNÁLTAK FEL, ÉS KEREK EGY KILOMÉTER HOSSZÚ GYÁRTÓSORT HELYEZTEK ÜZEMBE MARKTOBERDORFBAN.
A PROJEKT ÉRTÉKE 230 MILLIÓ EURÓ VOLT.
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ELEKTRONIKA:
Beépített applikációk, színes ikonok, animációk, érintőképernyő, naprakész frissítések,
választható kijelzőméret, USB-csatlakozás –
nem tabletről vagy okostelefonról beszélünk,
hanem a 700-as Fendt Vario kezelőfelületéről!
ISOBUS-kompatibilis munkagépek visszajelzéséhez nincs szükség kiegészítő monitorra,
mert a Varioterminál kijelzőjén automatikusan
jelenik meg minden, átlátható, ergonomikus
felületen. Sötétedésbe, alkalmanként éjszakába nyúló munka esetén az LCD-kijelző,
fényviszonyoktól függően, magától sötétedik
és világosodik, a gépkezelő bármely napszakban szemmel tarthatja a monitort.

Járt utat járatlanért el ne hagyj! – tanít a mondás. Ezért segít, időt és pénzt megtakarítva a
jó „úton” maradni a Fendt +/- 2 cm pontosságú
VarioGuide beépített nyomkövető rendszere.

FELÉPÍTÉS, FUTÓMŰ:
„Ki kell szállnom, mert nem látom, hol az eleje.” Bizonytalan a manőverezés, sőt balesetveszélyes is lehet, ha traktorunk ormótlan nagy
eleje miatt alig vagy semennyit nem látunk
előre, lefelé. Erre megoldás a Fendt 700 Vario
kompakt, rövid és keskeny motortere. Optimális kilátást biztosít előre, és a motor nagy súlya
nem terheli az első tengelyt.

A Fendt teljesen megújította a 700-as széria
első futóművét. Az átlagon felüli kormányozhatóság a Fendt-Reaction kormányműnek köszönhető. A traktor precízen reagál a
kormánykerék elmozdítására, viszont egyenes
menetben nem tér le a vonalról, így bátran,
magabiztosan közlekedhetünk vele. Az opcióként választható VarioActive kormányzással,
például a táblavégi fordulóban, vagy homlokrakódóval dolgozva, egységnyi kormányelfordításra majdnem kétszer akkorát fordulnak el
a kerekek.
A rugózott első tengely szériatartozék. Ilyennel
nagyobb vonóerőre képes az erőgép, és a terü-

letteljesítménye is nagyobb. 100 mm rugóúttal
kényelmesen és biztonságosan utazhatunk.
Ha úgy kívánják a körülmények, a rugózás a
fülkéből, gombnyomásra ki-be kapcsolható.
Fontos, hogy munkagépünk képes legyen
leadni a benne rejlő teljesítményt. A Fendt
innovatív, lamellás diﬀerenciálzárral szereli
fel a gépek első-hátsó tengelyét, valamint
automatikus Locomatic rendszerűvel az elsőket, így gyorsan és hatékonyan jut az erő 100
százaléka a talajra.

FENDT CARGO:
Homlokrakodó! A 700-as széria nemcsak
szánt, vet, hoz-visz, de még emel is. A VisioPlus kabin 77 fokos látómezeje és felfelé ívelt
első szélvédője lehetővé teszi a Fendt Cargo
homlokrakodók maximális kihasználását. A
vezetőülésből jól rálátni a teljesen felemelt
munkaeszközre, illetve kanálra. A Varioterminálba integrált keresztkapcsolóval jobb kézzel
kezelhetjük a homlokrakodót, a ballal megszakítás nélkül forgathatjuk a kormányt, illetve
válthatunk irányt. A Cargo Proﬁ változathoz
beépített mérleg, rázó-, illetve memóriafunkció
jár. Korábban elmentett beállításaink egyszerűen, a Varioterminálból előhívhatók.

ÖSSZEGZÉS:
Ez a traktor intelligens, szívós, munkabíró,
biztos járású, hosszú életű, akárcsak az öszvér.
Számos nemzetközi teszten elismerték, bátran
ajánlom családi gazdaságokba mindenes
vezérgépnek, állattartó telepekre hű segítőtársnak, valamint bérvállalkozóknak, igazi,
bárhol bevethető aduászként.

Technológia

„LEGYEN ERŐS, DE NE TÚL NAGY.” „LEGYEN KOMPAKT, DE NE TÚL KICSI.”

AGCO FUSE

Tanulmányi Labor
Gödöllőn
A Szent István Egyetem gépészmérnöki
karának frissen átadott laborjában
felépítették a Fendt 900-as traktorok komplett GPS-alapú robotkormányzás-rendszerét és egy hatsoros
vetőgépet, hogy a hallgatók kipróbálhassák az elméletben tanultakat. Egy
táblára felszerelték a 900-as Fendt
variocenterét (terminál, kezelőszervek)
és egy 900-as Vario teljes vezetőfülke-elektronikáját. Ezzel minden
szimulálható, a traktor működtetésétől a munka dokumentálásáig.
Hat számítógép és egy projektor
fokozza az oktatás hatékonyságát.
Az átadón a hallgatók mellett
jelen volt Dr. Tőzsér János rektor,
Dr. Szabó István rektorhelyettes,
Prof. Martin H. Richenhagen, az
AGCO elnöke, és Harsányi Zsolt, az
AXIÁL Kﬅ . ügyvezető-igazgatója.
Beszédében Richenhagen kitért
a szakemberképzés ﬁnanszírozására. Elmondta, hogy az AGCO
évente több mint 350 millió dollárt költ műszaki fejlesztésre.

JANDRICS PÉTER
AXIÁL-Fendt ösztöndíjas

Az átadó napján a Szent István
Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori címet adományozott
Prof. Martin H. Richenhagennek.
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Újdonság
Oldalcím

KIS TRAKTOROK, KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEK

AZ ELSŐ LANDINI TRAKTOR – EGYBEN AZ ELSŐ OLASZ TRAKTOR – 1925-BEN
KÉSZÜLT EL, MELYBEN TESTET ÖLTÖTT AZ ALAPÍTÓ, GIOVANNI LANDINI ÁLMA, EGY
ÖNJÁRÓ MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉP. EZ A MAGA 2400 KG TÖMEGÉVEL, EGYHENGERES IZZÓFEJES MOTORJÁVAL 30 LÓERŐRE VOLT KÉPES, AMI ABBAN AZ IDŐBEN
FIGYELEMREMÉLTÓ TELJESÍTMÉNYNEK SZÁMÍTOTT.

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser

MINT AZ UTÓBBI IDŐBEN MEGSZOKHATTUK A LANDININÉL, SZÁMOZÁSSAL LÁTJA EL ÚJ SZÉRIÁIT.
NINCS EZ MÁSKÉNT A MISTRAL TRAKTORCSALÁDOT A KOMPAKT KATEGÓRIÁBAN VÁLTÓ 2-ESEK
ESETÉN SEM. AZ ÚJ LANDINI-ARCULATNAK MEGFELELŐ KÜLSŐVEL, HÁROM MÉRETBEN, KÉT VÁLTOZAT KERÜLT AZ OLASZ GYÁRTÓ KÍNÁLATÁBA EBBŐL AZ UNIVERZÁLISAN HASZNÁLHATÓ SZÉRIÁBÓL.
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Ezek a gépek alkalmasak a különféle ültetvényekben – szőlőben, gyümölcsösökben –, de elférnek
a fóliasátrak alatt és üvegházakban is. Persze a
mezőgazdaság mellett kommunális területeken,
parkgondozásban és például golfpályákon is
megtalálhatjuk ezeket. Kisebb rakodási feladatokhoz frontrakodóval is felszerelhetők. Az új kettes
sorozat egy kompakt méretbe csomagolt műszaki
koncentrátum, amelyet a teljesítmény, a kényelem
és a sokrétűség tesz egyedivé kategóriájában.
A már jól bevált Yanmar motorok a Mistrálon és az
agrárfelhasználáson kívül számos területen bizonyították megbízhatóságukat és gazdaságosságukat.
A 44 és 54 lóerő közötti teljesítménykategóriában
három típust találunk: 2-45, 2-50 és 2-60. A TNVszériájú motorok két kisebb típusa mechanikus befecskendezésű, míg a legnagyobb már 16 szelepes,
turbós és kipufogógáz-visszavezetéses (EGR).
Az újraformált motorháztető hátrafelé nyitható, ami
lényegesen leegyszerűsíti a hozzáférést a motor
egyes részeihez (pl. szűrők), megkönnyítve a napi és
az időszakos karbantartást.
Az alap-sebességváltó 12 fokozatú, szinkronizált,
a hagyományos értelemben vett irányváltóval, így
előre és hátra is ugyanannyi sebességet kapcsolhatunk a 30 km/órás csúcssebességig. A kertészeti
kultúrákban előfordulnak olyan munkaműveletek,
melyek szuperlassú tempót igényelnek. Ehhez
rendelhető mászócsoport az erőátvitelbe, és így a
kapcsolható fokozatok száma 16 lesz.
Az összes kezelőszerv – az ergonómiai követelményeknek megfelelően – elöl, a kormánykerék körül

található. A műszerek egyszerűen leolvashatók és
könnyen érthetők.
Egy ilyen kistraktor esetén fontos követelmény,
hogy kis helyen lehessen vele manőverezni. Ennek
megfelelve a Landini tervezői a hajtott első híd
maximális bekormányzási szögét 55°-ra állították,
illetve a kerekek dőlésével ezt tovább fokozták.
A teljesítmény maximális leadása érdekében diﬀerenciálzárat kapcsolhatunk elektrohidraulikusan,
elöl és hátul egy időben.
Lehetőségünk van kardántengellyel hajtott munkagépek üzemeltetésére is – mint például fűkaszák, mulcsozók –, melyhez hátul 540 és 750/perc
fordulatszám áll rendelkezésre. Persze sebességarányos TLT-hajtás is került a 2-esekbe. Amenynyiben jobban szeretnénk, hogy munkagépünk
elöl legyen felszerelve, akkor frontfüggesztést is
rendelhetünk kétféle változatban – egy kisebb és
egy nagyobb kapacitásút. Kardános eszközökhöz
természetesen beépíthető egy percenként 1000
fordulatú kihajtás is.
Hátul az új, mechanikusan vezérelt függesztő szerkezet és a kihelyezett hidraulika-vezérlőszelepek
ideálisak ehhez az erőgépmérethez és teljesítménykategóriához.
A tandem hidraulikaszivattyú percenként
48 litert szállít, amiből 28 litert tudunk használni
az emelőkarok vagy a külső szelepek működtetésére. Az 1. kategóriás, gyorskapcsolós hátsó függesztőszerkezet 1200 kg súlyú teher felemelésére
képes. A traktor maximálisan három darab kettős

működésű kihelyezett hidraulika-vezérlőszelepet
tartalmazhat, amelyek közül a harmadikat úszó
funkcióval is ellátták.
A hidraulika kezelőszervei ergonomikus és kényelmes helyen, a vezetőüléstől jobbra találhatók.
A Landini 2-es sorozat traktorai alapkivitelben
fülke nélküliek, lehajtható, borulásvédő kerettel, de
igény szerint rendelhetünk hozzá gyári vagy – ha
ezt nem a traktorvásárláskor tesszük – utángyártott biztonsági vezetőfülkét. Az opciók közül
az aktívszenes fülkeszűrő nagymértékben óvja
a kezelőt a növényvédelmi munkák káros vegyi
anyagaitól. Persze a tökéletes kilátást biztosító,
nagy üvegfelületek miatt nem célszerű megspórolni a klímaberendezést sem.
Újdonság az elődhöz képest, hogy amennyiben
az átlagnál alacsonyabb helyen kell dolgoznunk,
választhatjuk a standard kivitelnél 94 mm-rel alacsonyabb GE jelzésű változatot is, új első tengellyel
és a hátsó véglehajtás módosított pozíciójával.
A kormánynál mért magassága hozzávetőleg
1200 mm, amit természetesen befolyásol a választott kerékméret. Ha már kerék, akkor érdemes
megemlíteni, hogy a traktorok hagyományos
mezőgazdasági-, vagy gyepek karbantartására alkalmas úgynevezett gyepgumikkal is rendelhetők.
A Landini 2-es széria traktorait – a teljesség igénye
nélkül – ajánljuk kis- és közepes gazdaságoknak,
önkormányzatoknak, sportpályák üzemeltetőinek,
de akár repülőterek karbantartására is alkalmasak.

2-045

2-050

2-060

4TNV84-KLAN
44/32
40

4TNV88-KLAN
47.5/35
40

4TNV84T-2XLAN
54.2/39.9
40

●


●


●


1200
180

1200
180

1200
180

MOTOR
YANMAR, TIER 3
MAX. TELJESÍTMÉNY (ISO)
ÜZEMANYAG TARTÁLY TÉRFOGAT

LE/KW
L

SEBESSÉGVÁLTÓ
ALAP-VÁLTÓ + IRÁNYVÁLTÓ: 12 ELŐRE + 12 HÁTRA (30 KM/H)
ALAP-VÁLTÓ + IRÁNYVÁLTÓ + MÁSZÓ: 16 ELŐRE + 16 HÁTRA

HÁTSÓ 3-PONT FÜGGESZTŐSZERKEZET
EMELÉSI KAPACITÁS
MAX. ÜZEMI NYOMÁS

KG
BAR

TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (A JELZETT KEREKEKKEL)
ELSŐ GUMIABRONCSOK
HÁTSÓ GUMIABRONCSOK
MAGASSÁG A KORMÁNYIG
TELJES HOSSZ (PÓTSÚLLYAL)
MIN. SZÉLESSÉG
TENGELYTÁV 4WD
HASMAGASSÁG
TÖMEG PÓTSÚLY NÉLKÜL (120 KG) (+FÜLKE A STD MODELLNÉL 150 KG)

MM
MM
MM
MM
MM
KG

260/70R16
320/70R24
1312

240/70R16
320/70R24
1218

260/70R16
320/70R24
1312

3225
1383
1760
385

240/70R16
320/70R24
1218

260/70R16
320/70R24
1312

3225
1383
1760
295

385

240/70R16
320/70R24
1218
3225
1383
1760

295

385

295

1460

1460

1460

1083 - 1314
872 - 1258

1083 - 1314
872 - 1258

1083 - 1314
872 - 1258

NYOMTÁVOK
ELSŐ NYOMTÁV ÁLLÍTHATÓSÁG
HÁTSÓ NYOMTÁV ÁLLÍTHATÓSÁG
Jelmagyarázat: ● standard  opció
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A gépcsalád szakmai elismertsége vitathatatlan a magyar mezőgazdaságban, minden
második gép a Manitou valamelyik típusa. A
jogszabályi és támogatási lehetőségek ismeretében tovább növekszik azoknak a gazdaságoknak a piaci szerepe, amelyek a növénytermesztést az állattartással kapcsolják össze;
ezeknek egyre fontosabb, hogy a technológia
kiszolgálási fázisa is minél hatékonyabb legyen.
A megvalósítás fontos eszköze a teleszkópos
rakodógép. A téma kapcsán az AXIÁL Kﬅ . által
1998 óta forgalmazott Manitou gépcsalád MLTsorozatának újabb fejlesztéseit említjük meg.
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A három fő csoportra osztható Manitou
MLT-szériát kifejezetten a mezőgazdaságnak
fejlesztették ki. Az első a kompakt méretű, szűk
helyekre, alacsony építésű istállókba ajánlott
rakodógépeké. A gépcsalád egyik tagja a
75 lóerős MLT 625, amely a legkeskenyebb
(1.82 m) gép a szériában, magassága pedig
2 méter. Mivel szűk helyen manőverezésre, ﬁnom mozgásokra való, hidrosztatikus hajtása a
legkisebb teljesítményű, 90 l/perces fogaskerék
szivattyúval. A kompakt széria másik tagja az
MLT 629, átmeneti típus: kis helyen manőverezhet, de már nagyobb mennyiségű munkát tud
elvégezni. Motorja 100 lóerős, hajtása hidro-

dinamikus; ezáltal nehéz terepen is megállja
a helyét. A 629-nek van még két variánsa:
egy magasabb fülkéjű, kényelmesebb, illetve
ezt lehet 24 colos kerékkel rendelni, nehezebb
terepre.
Elterjedt az úgynevezett univerzális gépcsalád,
általános, de nagyobb igénybevételű munkára.
Legfőbb jellemzőjük a 24 colos kerék, a
120 lóerős motor és a 150 l/perces axiáldugattyús szivattyú. A típusok közül kiemelendő
az MLT 634, amelynek külső méretei szinte
megegyeznek a 7 méteres emelési magasságú
gépekével.

tomatikusan is működtethető, csúcssebessége
40 km/óra. Nagyobb emelési magasságú testvére az 1040-es, azonos motor- és szivattyúteljesítménnyel, illetve kabinnal. Nyilván ritka az
ekkora emelés igénye, de a Manitou megoldást
szeretne nyújtani a legszűkebb rétegeknek is.

A 7 méteres univerzális gépek között van egy
nagyobb, 4.1 tonna teherbírású is, az MLT 741. A
motor és a szivattyú teljesítménye megegyezik
az előbbiével, de ehhez nagyobb munkaeszközök csatlakoztathatók: 3 köbméteres kanál,
2.4 méter munkaszélességű trágyakanál és
a 2400 mm széles trágyavilla. A gépet hátsó
pótsúly stabilizálja, ezért tudja biztonságosan
felemelni a plusz 600 kg-ot.

eltér a korábbi MLT-verzióktól: a motorteljesítmény már 141 lóerő, s a hajtáslánc újra
hidrosztatikus lett. Többnyire sík terepen
használják, ahol nincs szükség a nehéz terepen
előnyös hidrodinamikus hajtásra. Fokozatmentes CVT-váltót is tettek mellé, ami szintén
egyedülálló a Manitou MLT-szériájában; így az
MLT 960 elsősorban nagygazdaságok hasznos
gépe lehet.

A nagy teljesítményű kategória legkisebb
típusa az MLT 840, nagy munkaeszközökkel. A
nagyobb motor (137 LE), és hidraulikaszivattyú
(180 l/perc) révén gyorsabb a munkavégzés.
5/3-as Powershiﬅ váltója mechanikusan és au-

A két legnépszerűbb munka a gabona- és a trágyarakodás az állattartó telepeken, az adapterek választéka azonban bővült, s konstrukciójuk
folyamatosan racionalizálódik. Az új Manitou
MLT-szériának speciális bálafogó eszközei is

Van még egy régebbi típus e kategóriában,
az MLT 845, kisebb teljesítményű motorral
és szivattyúval (120 LE, 150 l/perc), viszont a
teherbírása 4,5 tonna. Ezáltal lassúbb a munka,
de sok gazdálkodónak tetszik a robusztus kivitel
és a „lassabb, de erősebb” elv. Szintén újdonság
tavalytól az MLT 960, amelyre már négy köbméteres terménykanalat is rá lehet tenni. Nagy
magtárban, vagy akár kikötőben, egész napos
folyamatos gabonarakodással óriási mennyiséget tud megmozgatni. Ez jelenleg a legnagyobb
a Manitou MLT-szériában, s több megoldásban

vannak, ami csomagolt-, kör- és kockabálához egyaránt jó. Előtérbe kerülnek a különféle
etetéssel kapcsolatos munkaeszközök is, pl.:
etetőkanál, takarmánykeverő kanál, bálabontó
adapter és nagyon sok speciális, főleg állattartó
telepeken alkalmazható adapter. Ezekből az
AXIÁL 15-félét tart raktáron, s még további
35-40-féle adaptert szállít megrendelésre.

Gépbemutató

A legnépszerűbb típus az eladások közel felét
kitevő, 100 illetve 120 lóerős MLT 735-ös,
szintén 150 l/perces axiáldugattyús szivattyúval. Nem túl nagy rakodási mennyiségre az MLT
732 100 javasolt: a 100 lóerős motorral és
100 l/perces fogaskerék-szivattyúval ára lényegesen kedvezőbb, mint az MLT 735-é. Olyan
gazdaságokban, ahol évi 3-400 óránál többet
nem kell rakodni, és kevés az állattenyésztési
munka, teljesen megfelel. A Manitou MLT-szériában többnyire mechanikus a váltó: sok ügyfél
kedveli a hosszabb élettartam, a kevesebb
sebességváltás (egy telephelyen belül dolgozik)
és a több gépkezelőből adódó alacsonyabb
üzemeltetési színvonal miatt. Az MLT 735 120
típus választási lehetőséget ad mechanikus,
vagy Powershiﬅ váltó között, és 95 százalékban a kedvezőbb árú mechanikust választják a
gazdálkodók.

Az univerzális család egyszerű megoldásai növelik az üzembiztonságot. A mechanikus váltó,
az egyszerű hajtáslánc, a kevesebb elektronika
miatt is szeretik a gazdák a Manitou gépeket.
A 6-7 méteres változatokba épített Tier 4-es
Deutz motorok pedig a korábbi Tier 3-asokhoz
képest 10 százaléknyi gázolajat takarítanak
meg. Betonon, aszfalton végzett munkákhoz
többféle gumiabroncs-márkát kínál opcióban az
AXIÁL. A gép stabilitását a kötelezően beépített
terhelésérzékelő szabályozza: a kritikus ponton

a hidraulika letiltja a további mozgásokat, így
a kezelő nem kerülhet veszélyes szituációba.
Amennyiben teherrel kell nagyobb távolságot
megtenni, akkor viszont célszerű a hidroakkumulátoros lengéscsillapító opciót is kiválasztani
a gép megvásárlásakor.

DR. SOÓS SÁNDOR
szakújságíró

13

CLAAS

AZ MCC SHREDLAGE SZEMROPPANTÓ KIZÁRÓLAG A
CLAAS JAGUAR SILÓZÓKHOZ
RENDELHETŐ! (JAGUAR 870 ÉS
JAGUAR 940-980 TÍPUSOKHOZ)

NAGYOBB

TEJHOZAM

hosszú kukoricaszecskával?
A SHREDLAGE takarmányozási eljárás manapság a siker garanciája az Egyesült Államokban. Milyen műszaki
megoldás áll mögötte, illetve miben mutatkoznak meg az állítólagos sikerek a tejtermelő gazdaságokban?
Elsősorban ezekre a kérdésekre adunk választ a következő cikkben.
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Az amerikai farmerek döntéseit jelentősen
befolyásolják a különböző tudományos vizsgálatok eredményei.

A 250 mm átmérőjű SHREDLAGE hengerek soronként 110 és 145, fűrészfog proﬁlú foggal és
egymással szembeforgó, speciális spirálnúttal
készülnek. A két henger közötti 50 százalékos
fordulatszám-különbséggel teljesen újszerűen feldolgozott kukoricaszecska keletkezik.
A kukoricanövény nagyfokú rostosodását és
a szem nagymértékű szétzúzását – utóbbi
csak kis darabokban lelhető fel az anyagban
–, a spirálnút, a fordulatszám-különbség és
az eltérő fogszám kombinációja biztosítja. A
szárdarabokról a külső héj mellett a szárkéreg
is ledörzsölődik. A rostdarabok megnövekedett
felülete kiváló támadási felületet nyújt a mikroorganizmusoknak, illetve a speciális eljárásnak köszönhetően jobb a tömörítés a silóban.
A CLAAS 2015-ben vásárolta meg a
SHREDLAGE hengerek licencét az amerikai cégtől, és a paderborni üzemében készült fel a gyártásra. A SHREDLAGE roppantóhenger a JAGUAR
870 illetve a 940-980 modellekhez érhető el.

SZÁMOS NYITOTT KÉRDÉS
Az új takarmányozási eljárás mellett és ellen
szóló érvek már jó ideje foglalkoztatják a szakembereket, gazdálkodókat, most már Európában is. Szerkezeti hatás, keményítőtartalom,
takarmányozási költségek, az állat egészségi
állapota és a takarmányozási stratégia mellett,
a megfelelő tömörítés, szállítási költségek és
a megfelelő silótér is ott áll a kérdések között.
Ennyire egyszerűen átültethető ez az amerikai
takarmányozási módszer az európai viszonyokra? Döntő szerepet játszhat a kukorica fajtája,
érettsége és szárazanyag tartalma?

KIFIZETŐDIK A JÓ
TAKARMÁNYSZERKEZET
A SHREDLAGE takarmányozási stratégia főleg
a nagy kukoricatartalmú takarmánykeverékeket célozza meg. Alkalmazásával a szalma
arányának csökkentése mellett magas ﬁzikailag hatékony rosttartalmat lehet elérni. Akkor
is, ha ígéretesek az eredmények, a legvégén az
embernek, az üzemvezetőnek kell eldöntenie,
hogy az adott takarmányozási mód mennyire
illeszkedik a gazdaságban használatos takarmányokhoz. Bár a hosszú szecskájú szilázs
betakarítási költségei nem csekélyek, sokkal
jelentősebbek azok az előnyök, amelyeket a
csökkenő alaptakarmány-költség, a növekvő
tejhozam, a nagyobb tejzsírtartalom és az
állatok jobb egészségi állapota biztosít.

Az általános gazdasági számításokban a takarmányozási költségeken felüli tej-árbevétel
(amerikai árakat ﬁgyelembe véve) SHREDLAGE
esetén 16,14 euró/tehén/nap, hagyományos
szilázzsal pedig 15,90 euró/tehén/nap. A
kalkulációban ﬁgyelembe vették a SHREDLAGE
nagyobb betakarítási költségét is. A megnövekedett energiateljesítményt a jelentősen
megnövekedett szem- és kukoricanövény-feltárás, és az ebből kifolyólag kialakult nagy,
a bendőben hasznosítható keményítőhányad
eredményezte. Ezt támasztja alá a laboratóriumban elvégzett ún. „CSPS-érték” vizsgálat

Forrás:
Trends Magazin – Georg Döring, CLAAS

MIHALOVICS TAMÁS

termékmenedzser

Heti tejhozam 3,5 %-os zsírtartalomnál
46,2

Diagramm forrása: Wisconsin Egyetem, 2012

A ROPPANTÓHENGER

Egy másik, 2014-ben végzett vizsgálat során
hibrid kukoricából készült SHREDLAGE-t hasonlították össze hagyományos technológiával
készült szilázzsal, illetve lucernaszénával kombinált szilázzsal. Korrigált tejzsírtartalmakat
vizsgálva végül a SHREDLAGE takarmánnyal
51,1 liter, míg a másik két szilázzsal 50 liter
illetve 47,3 liter/tehén/nap tejhozamokat állapítottak meg. Mindez ismét az első vizsgálattal
kimutatott többlethozamot igazolta.

Tejhozam kg / tehén / nap

Az amerikai Shredlage L.L.C egy műszaki
fejlesztéssel új takarmányozási stratégiát fejlesztett ki, ez az úgynevezett SHREDLAGE. Szabadalmaztatott roppantóhengerrel 2008 óta
rendkívüli szem- és kukoricanövény feltárást
biztosítanak 26-30 mm szecskahosszúságú silókukoricában, illetve szárazanyag tartalomtól
függően 21 mm szecskahosszúságig.

A Wisconsin-Madison Egyetem tejgazdaságtudományi osztálya már 2012-ben végzett pontos takarmányozási vizsgálatokat a
SHREDLAGE kapcsán. Nyolc héten keresztül
hasonlították össze a 3,5 százalék tejzsírtartalomra korrigált tejhozamokat. Átlagosan
1,1 liter/tehén/nap volt a többlethozam a
SHREDLAGE javára.

(Corn Silage Processing Score = kukorica szilázs
feldolgozottság pont). Mialatt hagyományos
módon készült szilázsban a keményítőhányad
68 százalék, a SHREDLAGE esetében 72 százalék feletti. Mindezek mellett a 36,1 százalékos
rost-emészthetőség (a hagyományos szilázsé
32,2 százalék) lényegesen jobb tápanyag-ellátottságot eredményez.

Technológia

VÁLASZOK KUTATÁSOK
ALAPJÁN
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Vizsgálati hét ▶

Shredlage
Hagyományos kukoricaszilázs
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CLAAS

az

A JÖVŐ

oktatáson

múlik
Földesi Gyula a budafoki Soós István Borászati Szakképző Iskola vezetése mellett kézbe vette a Szigetcsépi Tanüzem megszervezését és igazgatását is: azét a
Csepel-szigeti intézményét, amely az Földművelésügyi
Minisztérium agrárszakképzéssel, a tanulók gyakorlati
oktatásával szemben támasztott igényét tükrözi. A 400
millió forintos mintaprojekt célja egy olyan képzőközpont,
ahol a tanulók termelési munka közben tanulják meg az
életben elengedhetetlen szakmai fogásokat.

bemutatni, amelybe a Szent István Egyetemmel felvett kapcsolat révén az egyetemistákat
is be tudják vonni. Minőségi labort hoznak
létre, ahol a termesztett és az élelmiszeripari
termékeket tudják vizsgálni, emellett kísérleteket végezhetnek. „Ráadásul a határon túli
szakemberek képzése is megoldható” – jegyezte meg Földesi Gyula. Már két gyakornoki
programon vannak túl.

A szigetcsépi gyakorlóterület a fővárosi és
megyei agráriskoláké is, ahol összefüggő és
egyedi gyakorlatokat egyaránt le lehet vezényelni.
„Egy diáknak a szakmája mellett értenie kell
a hozzá kapcsolódó területekhez is, így lehet
teljes életpályamodellt kialakítani” – emelte
ki Földesi Gyula. Fontos például az élelmiszeripari iskoláknak az alapanyag-termelés, a
„gépeseknek” a gyakorlási lehetőség, akár a
szántóföldön.
„Szigetcsép még nincs készen, tovább szeretnénk fejleszteni” – jegyezte meg a szakember.
A „földtől az asztalig” programot igyekeznek
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„Az ötlet 2010-ben merült fel, s mára sikerült
az infrastruktúrát megújítani, a legfontosabb
gépeket beszerezni” – hangsúlyozta a szakember. Az eddigi mínuszról most értek el nulla
szintre, ahonnan van hová fejlődni. Az első
időkben még nem volt lehetőségük eszközöket
vásárolni, így elsősorban magyar központú
cégeket kerestek meg, de csak ketten álltak
melléjük. Ezek közül az AXIÁL vállalta fel
teljes mellszélességgel a szigetcsépi kezdeményezést. Ráadásul a szakemberképzés
kérdésében hamar megtalálták a hangot az
ügyvezetővel. „Ha azt akarjuk, hogy ne maradjon le a magyar mezőgazdaság, akkor az
oktatásban kell nagyot lépnünk” – magyarázta Földesi Gyula. Együttműködésüket tovább
erősítette, hogy az AXIÁL tudta a legjobb
ajánlatot tenni.

Első körben egy CLAAS ARION 650-es traktor
vásároltak, majd jött a Monosem vetőgép,
erre a közelmúltban tettek új adagolót, amelylyel növelni lehet a hatékonyságát.
A CLAAS beszerzésével egy olyan géphez
jutottak, amely minta a jövő nemzedékének.
A bajai központú cég mellett szólt a szerviz
is. Bármilyen problémájuk adódik, fél napon
belül megjelennek a szakemberek, s további
12 órán belül hozzák az alkatrészt is. Jó áron,
az iskola sajátos igényeit ﬁ gyelembe véve,
rugalmas ügyintézéssel dolgoznak, megfelelő
szervizháttérrel. Mindez kiegészül azzal, hogy
bemutatókat is tudnak a tanulóknak szervezni. Bemutatókra eszközökkel jelenik meg az
AXIÁL, s élőben demonstrálja a műveleteket.
„Ha mezőgépész-képzésről beszélünk, akkor
el kellene felejtenünk, az olajos, ’rozsdás-vasas’ múltat” – jelezte az igazgató, hogy ma a
mezőgazdaságban keresett, jól ﬁ zető szakma
a gépész. A legkorszerűbb technika jelenik
meg az agráriumban. Szigetcsépen a traktorra – felügyelet mellett, de – fel kell ültetni
a tanulókat, ismerjék meg, mivel kell majd
dolgozniuk.

Oldalcím
A CLAAS ARION már másfél éve szalad a
szigetcsépi homokon. Ezekre a gépekre oda
kell ﬁ gyelni, s akkor meghálálják a törődést.
„Szerencsére él-hal érte a kezelője” – árulta el
Földesi Gyula: technikus ﬁa előtt egészen más
dimenziót nyitott meg a 170 lóerős CLAAS. A
műszaki megoldások, a felhasználás sokoldalúsága mellett kíméli vezetőjét, a permetlevet, a port kizáró klímatechnika hozzájárul a
komfortérzethez. Ha nem tud dolgozni az eredeti traktoros, a munkaerő-hiány miatt nehéz
másvalakit ráültetni a 40 milliós gépre. „Meg
kell védeni a dolgozót, s ez pénzbe kerül, de
megéri” – nyilvánult meg a vezetői felelősség.
Tapasztalataik szerint nagyon jó a CLAAS fogyasztása, egy másik típushoz képest az éves
különbözet másfél millió forint. Igény szerint
bérmunkát is végeznek a traktorral,
így megtermeli saját szervizköltségét.
Tapasztalatuk szerint az AXIÁL szemlélete
iskolabarát, azonnal megjelennek, ha kell,
de elfogadják, ha kicsit később tud ﬁ zetni az
intézet.
A közeljövő terveiben szerepel egy sok feladatra bevethető traktor bérlése, különösen

a növényvédelmi munkákból vehetné ki a
részét. A 400 milliós beruházási keretből
buszokat is vásároltak, a kiemelt bemutatókra összegyűjtik az iskolák tanulóit. A
projekt következő állomása az állattenyésztés kialakítása lesz, amely a szántóföldi
takarmánytermelésre épül.
„Azon túl, hogy fontosnak tartom a szakmai képzést, piacképes termékeket kell
előállítanunk” – tette hozzá a szakember.
A tanuló ugyanis másként áll a feladathoz,
ha a fogyasztók mérik meg munkájának
végtermékét. A kezdeti nulláról indulva ma
már 370 hektoliter bort adnak el Budafokon.
Szigetcsépen a húsmarha-termelés mellé
vágópontot terveznek – amely bérvágást is
végezhet –, s ezt logikusan a húsfeldolgozás követi. Ugyanez a folyamat levezethető
a tejjel is. Mobil gyümölcslé-feldolgozóval
már most rendelkeznek, a tábla szélén készítenek ivóleveket. Lépésről-lépésre lehet a
piacot felépíteni.
Földesi Gyula szükségesnek tart további
eszközbeszerzést is. Kombájn mindenképpen
kell, nemcsak a 160 hektár szántó miatt,
hanem reményeik szerint további területe-

ket is kapnak hasznosításra. Úgy vélik, egy
kis bérmunkával 7-8 éven belül visszajön a
kombájn ára. A beszerzésben számítanak az
AXIÁL közreműködésére, ahol figyelembe
veszik, hogy oktatási intézményről van szó,
s nem az azonnali üzleti haszonszerzésre
törekszenek. A jövő nemzedéke a tangazdaság eszközein szocializálódik, otthonosan
kezeli ezeket, s majdan gazdaként is ezek
mellett dönt. „Az AXIÁL-lal azért is szeretek
együtt dolgozni, mert mindig a legfrissebb
tudást hozza hozzánk.” – magyarázta az
igazgató.
Fotók:

VortexFoto Stúdió

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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GAZDATIPP
GYAKORLATI VÉLEMÉNYEK
CLAAS VARIANT 360 KÖRBÁLÁZÓ
NÉV:

Jakab István

PROFIL:

bérmunka

MUNKA:

Évi 5000-9000 bála bérben

Eddig is CLAAS géppel báláztam, egy ROLLANT 240-nel: harmincezer
bálát készítettem el hiba nélkül, csak a kopóalkatrészeket kellett cserélni
rajta. Azért váltottam most a VARIANT-ra, mert szerintem ez a mai kiszámíthatatlan időjárási körülmények között jobban bevethető. Szeretem a
CLAAS termékeket, kezelésük könnyen megtanulható, termináljuk vagy a
munkagép kezelőegysége is könnyen átlátható, praktikus. Több munkafolyamatot is lehet látni a színes kijelzőn, így egyszerűbb a kezelés. Az
új bálázó óránkénti teljesítménye ideális körülmények között 40-70 bála.
Még csak egy hete van szolgálatban, de bátran ajánlom mindenkinek!
Szépen nyeli az anyagot, és jól lehet vele haladni. Nem is beszélve arról,
hogy az AXIÁL itt van a közelben, azonnal tudnak reagálni a szerviz-,
illetve alkatrészigényeimre. Esős időben a bálaháló-behúzó hajlamos elakadni, mivel az ott található gumi a felvett portól és esőtől saras lehet,
de kis odaﬁgyeléssel ez elkerülhető.

Jakab István
egyéni vállalkozó

GARA

SULKY SX 4 VETŐGÉP
NÉV:

Zöld Mező Mg. TSZ

PROFIL:

növénytermesztés, állattenyésztés

GAZDASÁG:

1160 ha, 530 fejőstehén és növendékeik

1160 hektáron gazdálkodunk, hogy a 250 fejős tehenet és növendékeiket,
összesen 530 állatot ellássuk takarmánnyal. 350 hektáron búzát, 240-en
tavaszi árpát, 40 hektáron őszi árpát, repcét és takarmánykeverékeket
vetünk a Sulky vetőgépekkel. A vetőgépeket kedvező áruk, egyszerű, jól
átgondolt műszaki megoldásaik, könnyű kezelhetőségük, a könnyen és
gyorsan beállítható magmennyiség miatt választottuk. Nagyon fontos
az is, hogy a Sulky vetőgépek pontosan vetnek, és a függesztett gép
könnyen mozog kisebb parcellákon is. Apró magok vetéséhez is kiváló. A
géphez opcióban rendeltünk tömörítőkerék-garnitúrát, amit én nagyon
előnyösnek tartok a nálunk jellemző dunai öntéstalajokon. A tárcsás
csoroszlyák kevésbé érzékenyek a nedves talajra. A két Sulky vetőgéppel vetjük a teljes gabona- és aprómagos-területeket. Kisebb, 90 lóerős
erőgépekkel, könnyen tudjuk üzemeltetni vetőgépeinket.
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KUNSZIGET

Szalay Győző
ügyvezető

GREGORIE-BESSON SPSLB9 VÁLTVAFORGATÓ EKE
NÉV:

Pálhalmai Agrospeciál Kﬅ.

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

4200 ha

2014-től már üzemeltettünk egy hatfejes féligfüggesztett GregorieBesson váltvaforgató ekét. Erős, megbízható, minőségi munkát végző
forgatásos talajművelő gépnek ismertük meg. 2015-ben tíz és tizenkét
fejes ekék kerültek be a beruházási terveinkbe. A típus kiválasztásakor
legfontosabb szempontoknak a megbízhatóságot, valamint az ekkora
méretű ekék gyártásában lévő jártasságot tartottuk. Tejelő marhatelepünk és sertéstelepünk is van, melyeken évi 50 000 tonna trágya képződik, így nagyon fontos a jó eke, amivel a trágyát és szármaradványokat
jól le lehet forgatni. Ezek ﬁgyelembe vételével döntöttünk Gregoire ekék
mellett. A nagyobb ekét vontatott hárompontos függesztéssel rendeltük
(trailed liﬅer) azért, mert a mi erőgépünk mérete és teljesítménye miatt
nem rendelkezik 3-pont függesztéssel, valamint osztott vázas kivitelben.
Tavaly ősszel közel 2000 hektárt szántottunk fel a két új ekével jelentősebb probléma nélkül.

DUNAÚJVÁROS

Kapusi Tamás
műszaki vezető

RMH MIXELLENT 18 ÖNJÁRÓ ETETŐKOCSI
NÉV:

Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.

PROFIL:

növénytermesztés, állattenyészés

GAZDASÁG:

5600 ha / 840 tejelő tehén + 400 húsmarha
és szaporulata, 500 ezer tojótyúk, 1200 koca

A forgalmazó és a magyarországi képviselet műszaki háttere, a referenciák fontosak voltak, a szervizhálózat kiépítettsége és gyors elérhetősége
nagy szerepet játszott a döntéskor. Figyelembe kellett vennünk a telepi
adottságokat, a közlekedő utak szélességét, egyszóval a telephez adaptált méretű kiosztókocsi kellett. A függőleges keverőcsigák homogénre,
gyorsan keverik a TMR-t. A napi takarmányozási idő közel egy órával
rövidült! Mivel jobb a TMR homogenitása, mint a megelőző módszerekkel,
a tehén nem tud válogatni, minden összetevőt kénytelen elfogyasztani.
Némely TMR komponens hosszmérete lehetne kicsit rövidebb is, de ez
nem okoz problémát. Az RMH napi 33-40 tonna takarmányt kever, ez
évi 12 000-15 000 tonna. Kezelése könnyű, egyszerűen elsajátítható, az
ehhez szükséges program felhasználóbarát. A kiosztott mennyiségekről
adatokat szolgáltat, ami nyomtatható, ez nagyon segíti az ellenőrzést!

SZERENCS

Sváb István
szarvasmarhaágazat-vezető
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Oldalcím

Az utóbbi esztendőkben örvendetesen megnőtt azon
gazdálkodók száma, akik a biztonságosabb termelés
érdekében fontos szerepet szánnak a talaj megfelelő
szerkezeti állapotban tartásának. Szerencsére a talajművelésről szóló írásokban is kiemelt helyet kap a
mélyítő művelés fontossága.

Kétezernél több Framest Fralaz lazítókés tartja jó kondícióban a földeket, és térnek vissza vetésforgószerűen három-négyévente ugyanoda. A
táblavégi forgók és a művelőutak 1-1 késes évenkénti lazítása mindenképpen indokolt.
A Framest lazítók függesztett rendszerű munkagépek 60-260 kW-ig.
Háromszög alakú vázuk nagy szakítószilárdságú, melegen hengerelt
zártszelvényből készül. A lazítókések mobil késtartó bilincsekkel kapcsolódnak ehhez. Lehetőséget biztosítunk, hogy a kések közötti távol-
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ságot az adott talajviszonyokhoz (nedvességi viszonyokhoz) lehessen
igazítani. A kések egyenesek, az alsó résznél enyhén negatív szögállással, ez csökkenti a mélyebb rétegek felszínre vagy felszín közelébe emelését. A kés kopóéle is enyhén negatív szöget zár be a függőlegessel, ez
csökkenti a felszínre hozott hantok és rögök arányát, főleg a nyár végi
sekélylazításkor, repce alá. A jó emelő-repesztő hatást a késekre szerelt
szárnyas kopócsúcs biztosítja. Egyre gyakrabban találkozhatunk azzal
a művelési móddal, hogy az őszi szántás helyett lazítót használnak parabola-formájú késekkel. Hibátlan elgondolás, ha úgy vonulunk a télbe.

A munkafolyamat során
keletkező minimális árkot
az állítható pozíciójú tüskés, vagy gyűrűs henger
zárja le. A hengerek a tömörítés mellett pontosan
határolják a mélységet.
A szármaradvány-bedolgozást felszínközeli műveléssel, és az őszi magágy
készítését tárcsás művelőeszközökkel ajánlja a
Framest Kﬅ . Ebben szerepelnek „X” és „V” elrendezésű tárcsás boronák,
valamint kombinált eszközök is. Azért tárcsa, mert
attól várható megfelelő
aprító hatás, a kultivátoros művelőeszközöktől
nem. A szármaradvány
lebomlását megkönnyíti,
ha minél több talajjal találkozik. Egy tárcsalapra
eső 100 kilogramm feletti
tömegük a legszélsőségesebb talajállapotok között
is garantálja a megfelelő
mélységű munkavégzést.
Kombinált gép, melyet a
kisebb gazdaságok számára szánunk, a Framest
Reptill. A talajt kevesebb
menettel műveli meg,
110-160 kW teljesítményű
traktorral. Alkalmas mind
sekély, mind pedig mélyebb tarlóápolásra, lezárt
tarló vetés előtti átdolgozására, szántás elmunkálására, tárcsázott talajok
szabályozott művelésére.

Gépbemutató

Nyár végi használata megfontolandó, hiszen olyan
nagy méretű rögöket okoz,
amelyek csapadékszegény
időszakban elművelhetetlenek. A FRALAZ tulajdonosok mindkét kialakítású
művelőeszközt használhatják, hiszen az egyenesés a parabola-kés pozíciója azonos a késtartó
bilincsben.

Jellemzői:
• Feladata, hogy a talajt 20-30 centiméter
mélységben átforgatás nélkül kellően átlazítsa,
emellett a felszíni 4-10 centimétert megkeverje
és aprítsa anélkül, hogy a mélyebb rétegeket
összekeverné.
• A megfelelően kondicionált talajt a vízveszteség
elkerülése érdekében zárja le.
• Lezáróhenger nélkül is alkalmazható nedves időben, amikor teljes keresztmetszetű átdolgozás
és szellőztetés a cél.
• A késeket csak a keréknyomban meghagyva,
szántáselmunkálásra, lezárásra is alkalmazható.

Alapfelszereltségben
három részből áll:
1.

Egyedileg állítható mélységű, merev szárú
kondicionáló kések.

• A kések nyírócsavaros vagy hidraulikus biztosításúak. Gyorskapcsolású fegyverzettel különböző
méretű, kis élszögű kapákkal szerelhetők fel.
105, 140, 235, 305, illetve 330 mm szélesek
lehetnek.
• A kések mélysége egyedileg, csapokkal állítható.

2.

Két sor, egymásba fűzött 440 mm átmérjű
hullámos tárcsasor.

• Jól aprítja és keveri a felszín közeli 2-8 cm
közötti talajréteget. A tárcsáknak nincs behúzó
hatásuk, könnyen gördülnek, ezért kicsi a
vonóerő-igény. Visszatemeti a késárkokat és
morzsalékos felszínt hagy maga után.

3.

Lezáróhenger

• A teljes műveletet egy beragadásmentes
VT-gumihenger zárja le, kellően tömörítve az
átmozgatott talajréteget. A henger újrafutózott
fúvatlan gumiabroncsokból áll, melyek csőre
vannak felfűzve. A fúvatlan abroncs jól letisztítja magáról a nedves talajt.
Vontatható kivitel is készült, amit az indokolt, hogy
akár 95 kW teljesítménnyel is üzemeltethető legyen.
Ez eddig a gép tömege miatt nem volt lehetséges,
mert függesztett gépként használva nem közlekedett biztonságosan.
A nagyobb testvér a Framest Codisc, mely szintén kombinált munkaeszköz. 660 mm átmérőjű
tárcsalapok egy tengelyre fűzve, jó behúzó- és
öntisztuló képességgel. A hántást, forgatást azonnal
követi a sekélylazítás, kondicionálás, majd ismét
tárcsasor jön, a további aprításhoz, keveréshez.
A három műveletet egy henger zárja le. A tárcsák
szögei, valamint a kések mélysége is könnyen és
pontosan beállíthatók, ezzel jól igazodnak az agronómia igényeihez.
Kombinált eszközként használva a teljesítményigénye 190-220 kW, kondicionáló kések nélkül 120 kW.
A kombinált eszközök mögött hagyott talajszerkezet
és -felszín lehetővé teszi a vetést, „arra alkalmas”
vetőgéppel. Megőrzött nedvességtartalma és kiváló
struktúrája jó kelési és áttelelési eséllyel kecsegtet.

BERTA JÁNOS
termékmenedzser
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TEGYEN P(R)ONTOT
a vetési munkákra!

A kulcsszó: egy menetben – Horsch Pronto
Aprítás – egyengetés – visszatömörítés – vetés – lezárás, egy munkamenetben. Ez teszi lehetővé a mindenkori precíz
vetést. A Pronto egy duplatárcsás csoroszlyákkal felszerelt, tárcsás művelőeszközzel kombinált vetőgép, amelyet a
hagyományos forgatásos talajművelésben, kultivátor után vagy mulcsba vetésre is alkalmazhatunk.

A mulcsos talajművelést a csökkentett menetszám jellemzi, ezért
a vetéssel egy időben készítjük a
magágyat, és aprítjuk, talajba keverjük a talajfelszíni növényi maradványokat. Ebbe a talajba kerül
a vetőmag.

A tárcsa,
mint művelőeszköz a vetéstechnikában már
bizonyított. A munkamélységet munka
közben fokozatmentesen állíthatjuk. Az aktuális
munkamélységről pontos visszajelzést kapunk.
A sorban az AS-proﬁlú gumikerekes henger követi,
amely a művelőeszköz és a vetősín között foglal
helyet. Sávos visszatömörítést biztosít, és így
„utat” képez a mögötte haladó nyomókerék által
megvezetett duplatárcsás TurboDisc csoroszlyáknak. Így megszünteti a talajegyenlőtlenségeket,
a nagy rögöket széttöri, és optimális feltételeket
teremt minden egyes vetőcsoroszlyának. A gumikerekek közötti távolság megakadályozza, hogy
kövek szoruljanak közé, és megrongálják. A nagy,
780 mm kerékátmérő a Prontot különösen könynyen vontathatóvá teszi. Minden modellen ezek a
kerekek járószerkezetként is szolgálnak.
A Pronto duplatartállyal is szállítható, ez azt
jelenti, hogy a vetéssel egy időben a műtrágyát
is ki tudjuk juttatni. A műtrágya-csoroszlyák
a rövidtárcsa és a gumikerekes henger között
helyezkednek el.

22

A
vetéssel egyidejűleg
kijuttatott műtrágya
előnye, hogy így koncentráltan kerül
a talajba (nem szétszórtan), meghatározott
távolságra a vetőmagtól, ezáltal nem égeti ki,
és jobban hasznosul. A duplatartályos kivitel
befogadóképessége a munkaszélesség függvényében 2800 vagy 5000 liter lehet. A műtrágya
és vetőmag 60-40 százalékos arányban oszlik
meg a főtartályban.
A vetőgép kezelése egyszerű, könnyen és gyorsan elsajátítható, nagyon csekély karbantartást
igényel (a művelőtárcsák, és vetőtárcsák teljesen karbantartásmentesek). Nagy sebességnél a
vetőmag pontos elhelyezése megköveteli a nagy
csoroszlyanyomást. A Pronto 5-120 kilogrammig
fokozatmentesen állítható nyomást tud kifejteni
csoroszlyánként. A TurboDisc rendszer maximális
csoroszlyanyomás mellett is képes a +/- 7,5 centiméteres kilengésre és a talajfelszíni egyenlőt-

lenségek pontos lemásolására. A nagynyomású
csoroszlya és nyomógörgő
kombinációja lehetővé teszi a
pontos vetést vegyes, illetve rögös
talajviszonyok között is. A tárcsák enyhe
szögállása biztosítja a könnyű vontathatóságot.
A keverőtengely nélküli adagoló csupán öt részből áll (ház, hajtás, vetőelem, adagolócsapágy és
hátfaltömítő él), és villanymotor hajtja. Különböző vetési mennyiségekhez különböző rotorok
állnak rendelkezésre, melyeket néhány pillanat
alatt gond nélkül kicserélhetünk. Vetés előtt egyszeri leforgatással kalibrálunk. A ﬁnom érzékelők
és az építési mód lehetővé teszik a pontos és
gyors reakcióképességű adagolást, és a vetőmag
kíméletes kezelését.

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser

széles alkalmazási területre
Terrano FM – Nehéz szántóföldi kultivátor

HOGYAN IS ÉPÜL
FEL A GÉP?

Gépbemutató

TERRANO MUNKAGÉPEK
A Terrano FM-széria gépei 5,6 vagy 7 méteres munkaszélességben érhetők el. Sekély tarlóhántáshoz és mélyebb műveléshez is alkalmazhatók. A központi járószerkezet nagymértékben javítja a szállítást.

GERENDELY-KIALAKÍTÁS
A gép négygerendelyes. A gerendelyek
TerraGrip kapatartói 28 centiméteres húzástávolságra helyezkednek el egymástól. Ennek
köszönhetően intenzív a talajforgatás, ugyanakkor az egy gerendelyre eső 112 centiméteres
kapaosztásnak köszönhető nagy áteresztőképesség dugulásmentes munkát biztosít nagy
mennyiségű tarló-szármaradvány estén is.
TERRAGRIP KAPATARTÓK
Mindhárom munkaszélességű gépen erőteljes,
rugós biztosítású TerraGrip kapatartók vezetik
a talajban a kapákat, és tartják pontosan a
mélységet. Túlterhelés esetén a kapák gyorsan
kitérnek az akadályok elől, majd rugónyomással gyorsan és pontosan visszatérnek a
beállított mélységbe. A nagyra méretezett
forgópontok nem igényelnek karbantartást.
KÖNNYEN CSERÉLHETŐ MULCHMIX KAPÁK
A jól bevált meredek szögállású MulchMix kapa
gondoskodik csekély vonóerőigény esetén is a
kiemelkedő keverőhatásról és mély talajművelésről. Három fő része (orrbetét, fordítólemez
és szárny) egymástól függetlenül cserélhető.

VISSZATÖMÖRÍTÉS A LEZÁRÓ
HENGEREKKEL
– talajszerkezethez választható hengertípussal
A központi szállítószerkezet biztosítja a kultivátor kiegészítő elemeinek különösen nagy
variálhatóságát. Az egyenletes talajfelszín
eléréséhez a henger előtt visszaterelő tárcsasor van, amelynek olajban futó csapágyazása
karbantartásmentes. A gép rendelhető a jól
ismert, egyenletesen tömörítő SD-hengerrel,
dupla RollFlex, FarmFlex vagy dupla RollPack
hengerrel.
MŰTRÁGYA KIJUTTATÁS A TERRANÓVAL
A Partner HT függesztett tartállyal, az őszi
alapműveléssel egy menetben, ki tudjuk juttatni
a műtrágyát is. 2800 literes központi tartálya
40:60 arányban osztott. Kivitelezése olyan,
mint a Pronto vetőgépek műtrágyás (PPF)
rendszeréé: a tartály két adagolójával kétféle
műtrágyát juttathatunk ki, a kívánt arányban
összekeverve. Az adagolótól szállítócsövön jut
el a műtrágya az elosztótoronyhoz, amelyet a
kultivátor típusához igazodva lehet kiválasztani
a kicsitől (Terrano 3 FX) egészen a nagyokig
(Terrano 7 FM). Az elosztótoronyból a kapákhoz kerül a műtrágya és egy állítófüllel tudjuk

irányítani, hogy hova, milyen mélységben jusson
a talajba a hatóanyag (hasonlóan a Focus
vetőgéphez). Ezáltal csak sekélyen, vagy csak
mélyen, vagy a művelés mélységében, vagy
fele-fele arányban változtatható az adagolás.
Az ilyen módon kijuttatott műtrágya jobban
hasznosul és hosszabb ideig stabilan marad, így
a növények könnyebben fel tudják venni.

FOGLALJUK ÖSSZE, HOGY
MILYEN ELŐNYÖKET NYÚJT
A TERRANO FM:
• Négygerendelyes, masszív
felépítés;
• Sekély és mélyművelésre
egyaránt alkalmas;
• A központi járószerkezettel
fordulékony, közúti szállítása
biztonságos;
• TerraGrip kapatartók, 500 kg
kioldó erővel,
• Akár dupla soros hengerrel is
felszerelhető.
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850 SPEEDSTAR
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A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
MATÁN ISTVÁN (matani@axial.hu) Mobil: +36 30 606 2926,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 440
AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:
ELHELYEZÉS:
TELJESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG:

6789-15
2001

5009
BAJA - AXIÁL (1901)
250
KAB, KL, SZ, IMO,
AC/CAC, SZK, GA7.5,

AZONOSÍTÓ: 7134-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 873
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 412
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZR, KAD6(RU450)

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

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 570

CLAAS
LEXION 660

CLAAS
LEXION 660

CLAAS
LEXION 450

AZONOSÍTÓ: 6599-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3488
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, SZK,
GA6.6,

AZONOSÍTÓ: 7104-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3245
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 395
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GAV9.0,

AZONOSÍTÓ: 7196-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1955
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 366
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, TT, DCS, 3D,
SZK, GAV7.5

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

CLAAS
MEGA 218

CLAAS
MEGA 360

CLAAS
TUCANO 320

CLAAS
TUCANO 440

CLAAS
TUCANO 440

AZONOSÍTÓ: 6818-15
ÉVJÁRAT: 1998
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5500
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 270
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GA6.6,
KAD6(UNI4+2)

AZONOSÍTÓ: 5150-13
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4066
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 245
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, BO, SZ, AC/CAC, SZK,
GA5.1,

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

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

CLAAS
TUCANO 450

CLAAS
TUCANO 450

NEW HOLLAND
CX 8060

NEW HOLLAND
TX 66

CLAAS
MEGA 204

AZONOSÍTÓ: 5347-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3092
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 275
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, SZK,
GAV6.0

AZONOSÍTÓ: 5612-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4030
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 281
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 3D, SZK,
GAV6.0, 4WD,

AZONOSÍTÓ: 7146-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4065
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, TT, QM, SZK,
GAV6.1, ROK

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

AZONOSÍTÓ: 6826-15
ÉVJÁRAT: 2001
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4741
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 200
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS, GA5.1,
KAD6(6011SA)

AKCIÓS GÉP

ÁRA: 13 000 000 FT+

ÁFA

AZONOSÍTÓ: 5705-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3392
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 330
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, GA6.0
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A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
MIKLÓS KRISZTIÁN (miklosk@axial.hu) Mobil:+36 30 330 2574,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

LANDINI
6145 L

CLAAS
ARION 420

CLAAS
ARION 650

CLAAS
AXION 820

CLAAS
AXION 850

AZONOSÍTÓ: 0003-15
ÉVJÁRAT: 2015
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2581
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 143
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, 4WD, AV, AH, LF1+2

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

AZONOSÍTÓ: 7233-16
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1773
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 170
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AV, AH, EHH, LF1+2

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: 7358-16
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3209
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 254
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, AH, AV, RH,
RK, PS, IKH

CLAAS
CHALLENGER 55

FENDT
FARMER 411 VARIO

FENDT
FAVORIT 930 VARIO

FENDT
FAVORIT 930 VARIO

FENDT
718 VARIO

AZONOSÍTÓ: 7451-16
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7724
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 270
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, PS, AH

AZONOSÍTÓ: 6710-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3028
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 110
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, EH, 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: 6866-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6802
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RH, EH, AH, AV, LF1+2,
VARIO

AZONOSÍTÓ: 7224-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9392
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 180
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RK, 4WD, RH, LF1+2, EH,
AH, AV, VARIO

FENDT
820 VARIO

FENDT
930 VARIO

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

LANDINI
REX 100 F

LANDINI
5100 H

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

AZONOSÍTÓ: 6869-15
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8213
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 300
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RH, EH, AH, AV, LF1+2,
VARIO

AZONOSÍTÓ: 7137-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1255
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, 4WD, AV, AH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 1029-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2002
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 92
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, CSV, AH

AZONOSÍTÓ: 7447-16
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 919
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 100
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH, AV

MASSEY FERGUSON
5445

MASSEY FERGUSON
8690 DYNA VT

NEW HOLLAND
TG 255

AZONOSÍTÓ: 7216-16
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4551
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 92
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, AH, AV, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7461-16
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3017
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 340
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH, AV, PS, RH

AZONOSÍTÓ: 5807-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6019
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 255
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, PS, AV, AH,
LF1+2, IKH

CLAAS
ARION 420
AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:
ELHELYEZÉS:
TELJESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG:

AKCIÓS GÉP

0086-13
2013

1482
BAJA - AXIÁL (1901)
110
KAB, KL, LF1+2,
EH, AH, AV

ÁRA: 13 000 000 FT+ ÁFA
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HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

WWW.AXIAL.HU

MUNKAGÉPEK

A jelen oldalon szereplő és a www.axial.hu oldalon található gépekről
FARAGÓ FERENC (faragof@axial.hu) Mobil: +36 30 474 9705,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
ROLLANT 260

CLAAS
VARIANT 360

CLAAS
VARIANT 380

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

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

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

IH
6200 AB
AZONOSÍTÓ:
MINŐSÉG:
ELHELYEZÉS:
FELSZERELTSÉG:

AKCIÓS GÉP
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6370-14

(1901)
AXIÁL
BAJA TCS, MSZ4

ÁRA: 3 000 000 FT+ ÁFA

FRAMEST
FRADISC 4000 X

FRAMEST
FRAKOMB 5000

FRAMEST
FRAKOMB 8000

FRAMEST
REPTILL HB 3.0

GREGOIRE BESSON
RB7

AZONOSÍTÓ: 7415-16
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
FELSZERELTSÉG: MSZ4.0

AZONOSÍTÓ: 7259-16
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ5.0

AZONOSÍTÓ: 7043-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ8.0

AZONOSÍTÓ: 7042-15
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
FELSZERELTSÉG: MSZ3.0

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

GREGOIRE BESSON
SPB9

AMAZONE
AMAZONE 300

KVERNELAND
DX 6

LENGYEL
5.0

MAGYAR
3

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

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

AZONOSÍTÓ: 7338-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ6.0

AZONOSÍTÓ: 4597-12
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ5.0

AZONOSÍTÓ: 6941-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ3.0

RABE
CERIA 300

TÁRCSA

VOGEL NOOT

3 TALAJLAZÍTÓ

AGRIFAC
CONDOR 4000/3624

AZONOSÍTÓ: 5191-13
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: TCS, MSZ6

AZONOSÍTÓ: 7013-15
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: MSZ8.0

AZONOSÍTÓ: 6618-15
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: TCS, MSZ4

AZONOSÍTÓ: 7076-15
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 7408-16
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 780
ELHELYEZÉS: ELADÓ
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, T4000, MSZ36.0

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

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

ÉPÍTŐGÉPEK

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

CATERPILLAR
TH 330 B

CLAAS
SCORPION 9040

CLAAS
SCORPION 9040

DIECI
SAMSON 60.9

FANTUZZI
FDC 120/1200

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: 0003-13
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4184
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 140
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9.0, ET4.0, TEK3.0, RV

AZONOSÍTÓ: 0005-13
ÉVJÁRAT: 0
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2139
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 140
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9, ET4, RV, TEK3, FM

AZONOSÍTÓ: 7481-16
ÉVJÁRAT: 0
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2699
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 45
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RV

AZONOSÍTÓ: 6660-15
ÉVJÁRAT: 1994
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 12780
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 155
FELSZERELTSÉG: KAB, D, EM4.0, ET12, DUX,
VH2450, OM,

GEHL
SL 5240 SXT 2SPEED P2

HYUNDAI
R 250 LC7

HYUNDAI
15L7

INDECO
HP 3000

JCB
53170

AZONOSÍTÓ: 0011-14
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 515
ELHELYEZÉS: VEVŐ
TELJESÍTMÉNY: 68
FELSZERELTSÉG: DUAL JOYSTICK VEZÉRLÉS

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

AZONOSÍTÓ: 6843-15
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2460
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
FELSZERELTSÉG: G, EM3.32, ET1.4, OM,

AZONOSÍTÓ: 0002-08
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 7083-15
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 7140
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 100
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, ET3.1, EM7, RV, TEK2.5

LANDINI
IKERKERÉK

MANITOU
FFGR 1950

MANITOU
MLT 735 120 LSU

MANITOU
MLT 735 120 LSU

CASE
721 E

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

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

AZONOSÍTÓ: 7284-16
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3228
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 120
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET3.5, TEK2.5

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

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

MITSHUBISHI
FG 25 T11

MANITOU
MT 1740

RAKODÓKANÁL

MANITOU MLT
735 120 LSU

AZONOSÍTÓ: 4783-12
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9414
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 50
FELSZERELTSÉG: KAB, G, EM3.7, ET2.5, DUX, VH1100

AZONOSÍTÓ: 283-00-141
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4197
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 101
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, DH

AZONOSÍTÓ: 0018-07
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ÜZEMÓRA:
ELHELYEZÉS:
TELJESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG:

AKCIÓS GÉP

6140-14
2007

8500
BAJA - AXIÁL (1901)
101
KAB, KL, EM7.0,
ET3.5, TEK2.0

ÁRA: 9 540 000 FT+ ÁF
A
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HOZZÁVALÓK
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☑

10 kg vaddisznóhús

☑

20 dkg disznózsír

☑

20 dkg füstölt kolozsvári szalonna

☑

1,5 kg vöröshagyma

☑

1 fej fokhagyma

☑

2 db zöld erőspaprika

☑

2 db tv paprika

☑

4 db paradicsom

☑

1 db pritamin- vagy kaliforniai paprika

☑

1 tubus pirosarany (kicsi)

☑

1 evőkanál Erős Pista

☑

2 db babérlevél

☑

5-6 szem borókabogyó

☑

Só, bors, kömény, majoranna

☑

2 dl száraz vörösbor

☑

5 evőkanál pirospaprika

VADDISZNÓ-PÖRKÖLT

„AXIÁLOS RENDEZVÉNY” MÓDRA
Elkészítés: A szalonnát apró kockákra vágjuk,
és lassú tűzön a zsírban pörcösre sütjük. A
felaprított vöröshagymát ráöntjük, hozzáadunk 1 evőkanál sót, 1 teáskanál egész
köményt, és többszöri kevergetés mellett
üvegesre pirítjuk. Ráteszünk 2 evőkanál
pirospaprikát, elkeverjük , öntünk rá egy
kevés vizet, beletesszük a kockára vágott
paprikákat, paradicsomot. 1-2 perc forralás
után hozzáadjuk a felkockázott húst, amit
fehéredésig pirítunk. Amikor a hús kiengedte
a levét, kipótoljuk annyi vízzel, hogy éppen
ellepje. Felforraljuk, hozzáadjuk a pirospaprikán kívül az összes fűszert: ízlés szerint sót,

borsot, Erős Pistát, pirosaranyat, fokhagymát, babérlevelet, borókabogyót.
Amikor már kezd puhulni a hús, hozzáadjuk a
vörösbort és a maradék pirospaprikát.
Addig főzzük, amíg a hús megpuhul, és a
pörköltünknek sűrű szaﬅja lesz.
Tálalhatjuk babérleveles főtt burgonyával,
nokedlival, (holnapi) friss kenyérrel, uborkával, csípős almapaprikával.
Jó étvágyat!

Egyetlen fővel és nyolc géppel indult 2001-ben a MANAX Kﬅ .,
2016-ban harminchét ember közel kilencszáz bérgépért felel.
Vass Zoltánt, a MANAX Kﬅ . ügyvezetőjét az elmúlt
tizenöt év dinamikus fejlődéséről kérdeztük.
BORBÉLY ZSANETT
marketingmenedzser

MESÉLJ KÉRLEK A KEZDETEKRŐL!
A szóbeszéd szerint a MANAX név a Manitou és az AXIÁL szavak összevonásából jött létre. Azért épp Manitou, mert akkoriban partneri oldalról erre
mutatkozott leginkább kereslet.
Az eredeti koncepció szerint azoknak biztosítottunk gépbérleti lehetőséget,
akik nem engedhettek meg maguknak gépvásárlást, de munkájukhoz szükségük volt gépi segítségre. Már kezdetben is csak az AXIÁL által forgalmazott
géptípusokat adtunk bérbe, hiszen ez már akkor is garancia volt a jó minőségre. Akkoriban még csak rövidtávú gépbérletre volt lehetőség.
Mára rengeteg visszatérő partnerünk lett, akik évről évre igénybe veszik
konstrukcióinkat. Most már akár éves bérletbe is adjuk a gépeket, így partnereink előre tudják tervezni, költségvetésükbe illeszteni a bérgépek költségét.
Gépeinket folyamatosan, szakszerűen karbantartjuk, stabilan lehet számítani
rájuk. Ha valami mégis történne, ott vagyunk a háttérben, szükség esetén cseregépet biztosítunk. Ügyfeleink a bérlet során megismerik és megszeretik az
általunk kínált típusokat, hozzászoknak használatukhoz – nem meglepő, hogy
egy későbbi vásárlás során igen gyakran döntenek a már megkedvelt márka,
típus mellett. Ezáltal kicsit az AXIÁL nagyköveteivé is váltunk.
A rövid és hosszú távra szóló bérletek mellett akár gépkezelővel együtt, vagy
akár precíziós gazdálkodási eszközökkel felszerelve is kínálunk gépeket, Magyarország teljes területén, hat területi képviselő útján. Nem „konzerv-ajánlatokat” adunk, hanem a gazdaságok egyéni igényeit ﬁgyelembe véve javasolunk munkára gépeket, gépkapcsolatokat, eszközöket és technológiákat.

MI A JÖVEDELMEZŐBB: A HOSSZABB VAGY A
RÖVIDEBB TÁVÚ BÉRLET?
Nekünk értelemszerűen a napos bérlet kedvezőbb, a gazdáknak viszont nem
feltétlenül. Mérlegelni kell! Ha valaki tudja, hogy egy adott gépre többször
szüksége lesz egy év folyamán, például egy állattartó telepen egy Manitou teleszkópos rakodóra, akkor érdemes hosszú távú bérletben gondolkodnia. Egyrészt így kedvezőbb lesz a konstrukció, másrészt ﬁ xen kalkulálhat a költséggel.
És persze az is biztos, hogy az adott gép a megállapodás szerint folyamatosan
rendelkezésre áll, hiszen az AXIÁL leányvállalataként anyavállalatunk országos lefedettségű logisztikai- és szervizhálózatát használjuk.

Biztosítani, hogy állandóan rendelkezésre álljon a gép, túlmutat az alkatrészés szerviz-ellátottságon, és embert próbáló feladat. Például a betakarítógép-ﬂ ottánk tizenkét gépből áll. Ezt úgy irányítani, hogy mindenhova időben
eljussunk, komoly szervezőmunkát igényel.
Természetesen a napos bérletnek is megvannak az előnyei. A kisebb gazdaságoknak lehet, hogy csak két-három napra kell egy rakodógép. Erre is tudunk
alternatívát kínálni, értelemszerűen más költségekkel. Aki bizonytalan, hogy
melyik megoldással jár jobban, annak javaslom, kérjen több variációra is árat,
s az egyértelmű számok alapján már tud dönteni.

MI A JELLEMZŐBB, KEZELŐVEL VAGY ANÉLKÜL
KÉRIK ÜGYFELEIK A GÉPEKET?
Mindkettő kedvelt megoldás. Inkább úgy fogalmaznék, vannak típusok, melyeket jellemzően csak kezelővel adunk bérbe. Általánosságban elmondhatjuk,
hogy a nagy, proﬁ – ha úgy tetszik – drága gépeket kizárólag kezelővel lehet
bérelni.

EGY ÉVE TÖLTÖD BE A MANAX KFT. ÜGYVEZETŐI
POZÍCIÓJÁT. NEHÉZ VOLT ÁTVENNI A FELADATKÖRT?
Húsz éve vagyok az AXIÁL csapatában, teljesen más területről érkeztem.
Korábban az alkatrészüzletágat erősítettem, a beszerzési oldalon tevékenykedtem, ritkán kerültem kapcsolatba a vevőkkel. A mostani pozícióm pedig
abszolúte erre orientálódik.
Folytatni szeretném az elődöm megkezdett munkáját, arra törekszem, hogy
továbbra is minden jól, talán picit jobban is menjen, hiszen mindig, minden
területen van fejlesztési lehetőség.
Szeretnék az informatika irányába nyitni, annak előnyeit egyre inkább alkalmazni a gazdálkodásban. Fontos, hogy minél többet tudjunk a gazdákkal
foglalkozni és a területen lenni. Ezért kell, hogy a számolást, papírmunkát,
adminisztrációt végezze el helyettünk a számítógép, hiszen arra való. Egyre
több gépünk van felszerelve GPS-eszközökkel, alapgépek helyett nyitunk a
specializáltabb, komolyabb felszereltségűek felé. Jellemzően két-háromévente
teljesen ki is cserélődik a gépállományunk. Ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket értékelik a gazdák, és mi arra törekszünk, hogy ők elégedettek legyenek.
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GPS

PM

A KWS Magyarország Kﬅ . muroKGY
nyi Nemesítő Állomása, illetve
nemesítési munkája a korai- és
középérésű kukoricahibridekre
fókuszál. Hibridjeinket a nemesítők több tízezer parcellában
vizsgálják, mielőtt köztermesztésbe kerülnének, különböző talaj- és
mikroklimatikus körülmények
között. Vizsgáljuk a hibridek
termőképességét, betegség-ellenálló képességét, és egyéb fontos
tulajdonságaikat, amelyek érdekesek lehetnek. Tenyészkertjeinkben
szülői vonalakat ﬁgyelünk meg és
tartunk fenn, de szolgáltatunk is
külföldi nemesítő állomásoknak.

Speciális feladatra hivatott
PM

TOPCON

PM

PM
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Papp Máté
Termékmenedzser-asszisztens

Fotók: Juhos József

www.precizgazda.hu

PM

KGY

HOGYAN KEZDTÉK EL HASZNÁLNI
A GPS-T?

Fontos nekünk, hogy minél ponKGY
tosabb legyen a hibridek közötti
összehasonlíthatóság, és hogy
azonos feltételeket biztosítsunk a
növényeknek (tenyészterület, térállás, fény- és tápanyag ellátottság,
stb.), ezért első lépés az RTK-korrekciós automatikus kormányzás
volt, az egyenes sorok és pontos
csatlakozások érdekében.

A vetési szezon végén, egy fülledt májusi napon
látogattuk meg a magyarországi vetőmagpiac meghatározó szereplőjét, a KWS Magyarország Kﬅ .-t,
Békés megyei telephelyén. Kreisz György kísérletvezetőt kérdeztük, miért választották a Topcon
automatikus kormányzást, illetve Vandlik Gábor
gépkezelőt a frissen szerzett tapasztalataikról.

Rákóczi Péter
Kelet-magyarországi GPS területi képviselő

MILYEN A KAPCSOLATUK AZ
AXIÁL KFT.-VEL?

Mondhatom, kiváló, rugalmasan
kezelik a gépeink karbantartását,
illetve az alkatrészellátást, teljes
mértékben elégedettek vagyunk.

AUTOMATIKUS
KORMÁNYZÁS

RP

KÉREM, MUTASSA BE CÉGÜKET
ÉS TEVÉKENYSÉGÉT PÁR
MONDATBAN.

MIÉRT A TOPCONRA ESETT
A VÁLASZTÁS?

Az AXIÁL munkatársa (Rákóczi
Péter) nagyon rugalmasan adott
lehetőséget tesztelni a berendezést (még vásárlás előtt), amit
ár-érték arányban is megfelelőnek találtunk.

KGY

PM

MIK AZ EDDIGI TAPASZTALATOK, MILYEN
AZ ELVÉGZETT MUNKA MINŐSÉGE?

Könnyű kezelhetőség, áttekinthető
menürendszer, hozta a várt minőséget. A már kikelt kísérleti növénykultúráinkban szinte tökéletesek a
csatlakozások, és a sorok nyílegyenesek, különösebb problémát nem
tapasztaltunk.

PM

RP
KGY

RP

KORÁBBAN HASZNÁLTATOK VALAMILYEN
ALAPSZINTŰ SORVEZETŐT EHHEZ?

Ezelőtt csak nyomjelzővel vetettünk.

VG

VG

VÁLTOZOTT A MUNKAVÉGZÉS
KOMFORTJA?

Persze! Kis, jellemzően 1 km/órás se- VG
besség mellett reggel 8-tól este 8-ig
ﬁgyelni, kormányozni, hogy egyenesen menjek, elég fárasztó. Este
már nem tudtam olyan pontosan
dolgozni. Ehelyett csak bekapcsolom
a kormányzást, és szépen, gyakran
1 centimétert kiírva megy a gép.

HOGYAN VETNEK BE EGY ILYEN KÍSÉRLETI
PARCELLÁT?

Mindig gazdálkodó által kijelölt,
VG
szabályos derékszögű táblákon
dolgozunk. A köpenyt (szegést) és a
munkairányt egyszerű 90°-os elfordítással veszem fel a Topconnal. Kötött
irányú munkavégzés szükséges,
balról jobbra. Extra feltétel még a hét
méter vetés, 80 centiméter kihagyással, ezt speciális vetőgép végzi.

PM

PM

VG

OKOZOTT PROBLÉMÁT A MUNKA
MEGSZAKÍTÁSA?

Egyáltalán nem. Visszaálltam oda,
ahol előző este befejeztük. Bekapcsoltam, betöltött a rendszer, pár
méter múlva az iránytű is beállt. A
mAXI-NET RTK-korrekciónak köszönhetően másnap reggel, a beállítások
bármilyen módosítása nélkül,
± 2-3 cm pontossággal visszaállt a
rendszer.

ÖN SZERINT MIT HOZ A JÖVŐ A
GPS-TECHNOLÓGIÁBAN?

Óriási ütemben fejlődik a technika,
KGY
aki nem naprakész, hamar lemarad.
A partneri körben páran használnak
GPS-t, ez viszont folyamatos fejlesztéseket kíván, akárcsak a gépesítés.
A KWS-en belül is folyamatos a
fejlesztés, GPS-vezérlésű vetőgépeket
tesztelnek, ezt hamarosan a parcella-vetésbe kívánják integrálni.

TEHÁT AKKOR SÖTÉTEDÉSKOR BE IS
FEJEZTÉTEK?

Korábban igen. Igazság szerint semmit sem lehetett látni este 9 után.
A traktor fényszórói körülbelül négy
méterre világítottak el a traktor orra
elé, az nem sok. Most volt, hogy
az időjárás miatt este 11-ig kellett
dolgoznunk, nyomjelzővel azt sem
tudtam volna megmondani, hova
megyek.

KGY

GONDOLKOZTAK-E ESETLEG TOVÁBBI
FEJLESZTÉSEKBEN E TÉREN?

Egyelőre csak vetéskor és esetleg
sorköz-kultivátorozáskor használnánk, mivel az egyéb talajmunkákat
szerződött partnereink végzik.

PM

PM

PM

NEHÉZ VOLT ELSAJÁTÍTANI
A RENDSZER HASZNÁLATÁT?

Voltak kisebb kérdéseim, de nem
olyan ördöngős. Volt szerencsém
korábban kipróbálni egy másik
gyártó rendszerét. A Topcon sokkal
könnyebben megtanulható. Sokat
segített a súgó – a másiké angol
nyelvű volt, a Topcon menüje viszont magyar.

VG
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Oldalcím

Eni – Kor- és jövőkép
Agipból Eni
Az olasz kormány a nemzeti energiastratégia kidolgozására
1953-ban megalapította az Ente Nazionale Idrocarburit
(Nemzeti Szénhidrogén Társaság, röviden Eni). A vállalat nem
csak beszerezte, finomította és árusította a kőolajtermékeket,
de például jelentős volt a gázüzletága is, de tevékenysége
hamar kibővült főként sztráda menti éttermek és motelek
üzemeltetésével, majd 1964-ben elindult a máig meghatározó
kenőanyaggyártás is.

A híres hatlábú kutya
Agip hirdetés 1945-ből

A nagy múltú olasz olajtársaság
idén ünnepli fennállásának
90. évfordulóját. Ebből az alkalomból teszünk most egy kis
retro-sétát, és tekintünk a jövőbe,
a következő 90 évre.
1926, Olaszország. Az éppen regnáló pénzügyés gazdasági miniszterek közösen nyújtanak
be egy törvényjavaslatot az olajkutatás
és -készletezés, valamint az olajipari
termékforgalmazás szabályozására, és meg
is alakul az Azienda Generale Italiana Petroli,
vagyis az Agip (Olasz Általános Olajvállalat).
A cég nemzetközi színtérre lépett, amikor
1928-ban a britekkel közösen megkezdte az
olajkutatást a mezopotámiai térségben (a
mai Törökország, Irak és Szíria egy része).
Az innen kezdődő dinamikus terjeszkedést
a II. világháború sem tudta igazán megtörni
– ez alatt a dél-amerikai kontinensre
összpontosított a cég.
A híres hatlábú kutya-embléma megjelenésére
egészen 1952-ig kellett várni. Az új logó
bevezetése része volt annak a megújulási
folyamatnak, amelyet Enrico Mattei neve
fémjelez, és amelynek eredeti célja a fasiszta
diktatúra idején létrejött vállalat felszámolása
lett volna. Ezzel szemben Mattei jelentős
átszervezést hajtott végre, jelentősen
megerősítve az óriáscég szerepét, sőt, az addigi
nagy olajvállalatok egyeduralmát is megtörte.
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Az autópályák menti benzinkutak kávézókkal és éttermekkel egészültek ki

Az Eni Magyarországon
Bár az Agip motorolajok az egykori ÁFOR
kúthálózaton kaphatók voltak korábban is, a hazai
gyártás akkor indult meg, amikor a ’70-es évek
második felében Magyarországon megjelentek
a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek.
Gondot okozott azonban, hogy ezekhez a hazai
kínálatban nem voltak megfelelő kenőanyagok.
Ekkor a Komáromi Kőolajipari Vállalat az Agippal
kötött licencszerződést, és egészen a kilencvenes
évek első feléig gyártott világszínvonalú
kenőanyagokat.
A vállalat egyik sikerterméke a SINT 2000 sorozat, a kereskedelmi forgalomban elsőként kapható
szintetikus összetevőt is tartalmazó kenőanyagok egyike.

eni.com/hu

Egy garázs mélyén felbukkant 4 liter
30 éves olaj
A négy doboz érintetlen SINT 2000-es, 10W40
viszkozitásindexű motorolajat megtalálója
nem akarta kidobni. Érdeklődött, és egy
szakember azt tanácsolta, hogy – még ha eredeti
csomagolásban is van – ne töltse be autójába,
mert már elöregedett.
A négy bontatlan dobozt magához véve
elment az Eni budaörsi főhadiszállására, hogy
azokat nekik, mint relikviát kínálja fel, ám a cég
lelkes szakemberei meglátták a lehetőséget a
kenőolaj további laboratóriumi vizsgálatában.
A dobozok és azok tartalma így jutott el az
Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt.
(ÁMEI) laboratóriumába, ahol felnyitották az
egyik dobozt, és az olajat alávetették a jellemző
vizsgálati módszereknek. Az eredmények
önmagukért beszélnek.

Mit, miért mérnek?
A motorolaj legfőbb jellemzője a viszkozitás.
Mindenkinek ismerősen cseng a két szám
között lévő „W”. A vizsgált SINT 2000 motorolaj
10W40-es jelölésű volt. A 30 éves kenőanyagon
elvégzett mérés eredményeiből egyértelműen
kiderült, hogy három évtized alatt mit sem
változott ez a mutató, tehát a SINT 2000
ennyi idő elteltével is széles hőmérsékleti
tartományban biztosítja a megbízható
üzemeltetést.

Már a doboz felnyitásakor szemet szúrt azonban,
hogy az olaj színe a megszokottnál sötétebb.
Ez a jelenség természetes, hiszen az oxidációs
folyamatok a légmentes lezárás ellenére is
végbemennek – volt rájuk idő. Bár a savas
összetevők aránya a megszokottnál valamivel
magasabb értéket mutatott, a laboratóriumi
szakvélemény summájában egyértelmű
fogalmazást találunk:
A megfelelő körülmények között tárolt motorolaj
minden káros következmény nélkül betölthető a
teljesítményszintjének megfelelő motorba – ami
azért igen megnyugtató, ha a jövőre gondolunk.

Fejlődés és jövőkép
A SINT 2000 sorozat a maga idejében
csúcskategóriás terméknek számított.
Ahogyan az idő, úgy a fejlesztés sem állt
meg. 2011-ben jelent meg a SINT sorozat
méltó utódja, az eni i-Sint család, amely a
legkorszerűbb belsőégésű motorok igényeit is
kielégíti, legyen az turbófeltöltővel vagy akár
dízel részecskeszűrővel felszerelve. Tehát az
Eni napjaink teljes motorpalettáját kiszolgáló
kenőolaj-termékcsaládot kínál az autósoknak.
Sőt, az i-Sint tech sorozat az egyes autógyárak
speciális igényeinek is megfelel.

Az energia nem vész el,
csak átalakul
A múlt és a jelen termékeit áttekintve egyértelmű
a fejlődés, elsősorban annak köszönhetően, hogy
az Eni kutatás-fejlesztési programja mindig is
szerves részét képezte a cég stratégiájának. A
milánói fejlesztési központban egy-egy projektre,
az egyre jobb kenőanyagok kifejlesztésére
eurómilliókat szánnak. Napjainkban még
újabb bio-komponensek kifejlesztése áll a
középpontban.
Készülve a cég következő kilencven esztendejére,
már papírra vetették az Eni 2050-ig szóló
fejlesztési stratégiáját, tehát biztosak lehetünk
benne, hogy a fejlődés nem áll meg, és a
magas minőségű kenőanyagokat a jövőben
is megtaláljuk minden autós bolt polcain és a
szervizekben. Az Eni magyarországi jelenléte
tehát töretlen, és az autósok továbbra is
számíthatnak a legkorszerűbb motorolajok és
egyéb kenőanyagok összes előnyére.
www.eni.com/hu

A termékekről
további információk

Az Eni i-Sint
személygépjárműkenőanyag termékcsaládba tartozó
anyagok az Agip
tapasztalatát és
tradícióit ötvözik az
Eni kutatási
eredményeivel
és piacvezető
technológiai
megoldásaival.

Kezdődik a SINT 2000
laborvizsgálata

33

AXIÁL Partner

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI 210 DB MINŐSÉGI SZERSZÁMMAL FELTÖLTVE
08-015-4020-00

BETA 2400S-O7/E-M

Minőségi, nagy ellenállóképességű,
zárható biztonsági kocsi BETA szerszámokkal
5+1+1 teleszkópos, csapágyazott ﬁók
5 db 70 mm magas ﬁók
1 db 140 mm magas ﬁók
1 db 210 mm magas ﬁók
Habgumi védőszőnyeggel bélelt ﬁókok;
Statikus teherbírás 800 kg,
Beépített oldalsó palacktartó.

•
•
•
•

NETTÓ:

»
»
»

336 000 Ft

BRUTTÓ

426 720 Ft
TITAN TRUCK MASTER

hordozható műanyag-gázolajtartály
Biztonságos üzemanyag-szállítás!

•
•
•
•
•
•

NETTÓ:

430 liter űrtartalom;
Nehézgépek – betakarítógépek, traktorok, földmunkagépek – tankolásához a munkaterületen
(nem kell a töltőállomásra eljutni, csökken a munkakiesés);
Gépjárművön szállítható;
A tartályba beszerelt válaszfal szállítás közben csökkenti az üzemanyag hullámzását. A válaszfal
nélkül szállított üzemanyag a tartály vagy akár a jármű hirtelen borulását okozhatja;
ADR tanúsítvánnyal rendelkezik,
Tartozékok: 12 V-os, maximálisan 40 l/perc teljesítményű szivattyú, 4 m hosszú tömlő pisztollyal,
szívótömlő rácsos szűrővel, úszós üzemanyagszint mérés, szállítás alatti üzemanyag veszteséget
megakadályozó légtelenítő, zárható fedél.
BRUTTÓ

332 285 Ft
08-010-0088-12
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422 000 Ft

AXIÁL Partner
BOSCH SAROKCSISZOLÓ
GWS 850 CE 125

IWELD MIG 315 IGBT
CO-HEGESZTŐ
MIG/MMA kétfunkciós IGBT-technológiás
hegesztő-inverter

•

Univerzális sarokcsiszoló
850 Watt teljesítmény;
Fordulatszám-szabályozás;
Lágy indítás és állandó fordulatszámot
biztosító elektronika;
125 mm-es tárcsaátmérő;
Elfordulásbiztos védőburkolat,
Keskeny kialakítás, könnyen kézre áll.

•
•
•
•
•
•

•
•

WEBSHOP AKCIÓ BRUTTÓ

NETTÓ:

20 472 Ft

26 000 Ft

NETTÓ:

BRUTTÓ

277 165 Ft

08-014-0147-01

CO2-védőgázas, fogyó és bevont elektródás
hegesztés. Alkalmas porbeles- és alumíniumhuzal hegesztésére is. Szükség esetén
kontaktgyújtású AWI-hegesztésre is használható;
Hegeszthető anyagok: ötvözött és közepesen ötvözött acélok, rozsdamentes acél, illetve alumínium,
Mikroprocesszor-vezérelt.

352 000 Ft

08-005-0425-09

NK52 vadriasztó ágyú

•
•
•

•
•

WALTERSCHEID
VONÓFEJ-SZETT
TARTÓBAKKAL

Védhető terület 2-4 ha;
LCD kijelző;
Programozható paraméterek:
lövések hangereje
(90-140 decibel),
száma,
a lövések közötti szünet;

»
»
»

Belarus (MTZ) erőgépekhez

•
•
•

Különféle kiegészítők: telefonos távvezérlés, lopásvédelem,
Az ár nem tartalmazza a működtetéshez szükséges PB-gázpalackot,
illetve akkumulátort.
NETTÓ:
NETTÓ:

BRUTTÓ

85 827 Ft

109 000 Ft

182 000 Ft

Állítható magasság;
38-as átmérő, csapszeges,
Automatikus vonófejjel.

WEBSHOP AKCIÓ BRUTTÓ

231 140 Ft

08-000-5925-40

08-005-0135-91
Az akció a készlet erejéig, vagy 2016. július 31-ig leadott megrendelésekre érvényes. Nem teljes körű tájékoztatás.
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25 év

Kardántengelyek felújítása
a mezőgazdaságnak
A magyar mezőgazdasági vállalkozások sok hajtott munkagépének magas az átlagéletkora, és sokszor a hajtó kardántengelyek is közel azonos korúak. Ezek a használat során
gyakran sérülnek szerkezetileg. A sérüléseket, a kialakulásuk szempontjából, három csoportba sorolhatjuk:

1

A TERMÉSZETES KOPÁS
OKOZTA SÉRÜLÉSEK:

2

A KÜLSŐ BEHATÁSOK
OKOZTA SÉRÜLÉSEK:
A túlterhelésből adódó sérülések:

• A kardánkeresztek kopása (tengelyirányú mozgás érezhető a
kardánkeresztnél);
• A csúszóproﬁlok kopása (kardánfelek proﬁljai radiális irányban
mozognak egymáshoz képest);
• A csatlakozóvillák belső felületén
kialakított bordák kopása;
• A műanyag védőburkolat elöregedés miatti törése;
• A nyomatékhatárolók biztonsági
elemeinek kopása (dörzstárcsa
kopása),
• A szabadonfutó hajtásátvivő
elemeinek kopása.

•
•
•
•
•

A kardánkereszt törése;
A csúszóproﬁlok elcsavarodása;
A csatlakozóvillák belső felületén a bordák elcsavarodása;
A csatlakozóvillák törése;
A nyomatékhatároló biztonsági elemeinek gyors
kopása (a nyomatékhatároló külső felülete
is „megéghet”, elszíneződhet),
• A szabadonfutó hajtásátvivő elemeinek
törése vagy gyors kopása.

Az egyéb külső hatás okozta sérülések:

Tájékozódjon
Alkatrészüzletágunk
többi szolgáltatásáról is
weblapunkon!
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• A kardántengely csúszóproﬁljainak elhajlása;
• A védőburkolatok törése,
• A biztonsági berendezések működésének mechanikus
akadályozása (a nyomatékhatároló lehegesztése).

A KARBANTARTÁS HIÁNYÁBÓL
ADÓDÓ SÉRÜLÉSEK:
• A kardánkeresztek túlhevüléséből származó sérülések
(a porvédő hiánya, tűgörgők sérülése);
• A csúszóproﬁlok berágódása, túlzott kopása;
• A szabadonfutó hajtásátvivő elemeinek
túlzott kopása, letapadása,
• A védőburkolat csapágyazásának
sérülése, extrém esetben
megolvadása.

Alkatrészüzletág

3

SZAKVÉLEMÉNY

Wölﬂ György
termékmenedzser

KARDÁNTENGELYHIBÁK MEGELŐZÉSE:

a kívánt értékre módosítjuk a
kardántengely-túlterhelésgátlók
leoldási nyomatékbeállítását.

Hajtott
munkagépek
üzemeltetése sérült
kardántengellyel balesetveszélyes! Súlyos, esetenként
halálos munkahelyi balesetet okozhat,
ha a kardántengelyekről védőburkolatok
részben vagy teljesen hiányoznak. Az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
munkatársai évről évre sok mezőgazdasági vállalkozásnál végeznek ellenőrzéseket, és a kardántengelyek munkabiztonsági elemeinél (védőburkolat)
sok hiányosságot tapasztalnak. Ezen hiányosságok
megállapításáról minden esetben jegyzőkönyv
készül, és ha a kijavításra megállapított határidő
után ismételten hiányosságokat állapítanak meg,
akkor bírságot szabnak ki.
Az AXIÁL Kﬅ . 1999 januárjában létrehozott kardántengely-szervizében vállalja a partnereinktől
hozzánk eljuttatott, bármely gyártmányú kardántengelyek, illetve alkatrészeik javítását, felújítását, alkatrészkészletünknek köszönhetően rövid
határidővel. A kardántengelyek szakszerű javítását
kollégáink magas szintű szakmai hozzáértése,
folyamatos képzése, valamint a szervizműhely
speciális szerszámozottsága biztosítja.
Kardántengelyes szolgáltatásainkat 2003-ban
nyomatékmérő pad üzembe helyezésével egészítettük ki. Ezzel pontosan meghatározzuk, illetve

A műhely leterheltsége partnereinknek köszönhetően folyamatosan növekszik, éves szinten
1800-2000 kardántengelyt újítanak fel kollégáink.
Hogy történik a felújítás?
Partnereink által alaposan megtisztított kardántengelyeket vidéki üzleteinkben dolgozó kollégáink
átveszik, majd eljuttatják a bajai központba. Itt
szakembereink egy alapos állapotfelmérés után
ajánlatot készítenek, amelyben ﬁgyelembe vesznek gazdaságossági szempontokat is. Ez alapján
partnerünk a felújítás, vagy egy új kardántengely
vásárlása mellett dönthet.
Többéves tapasztalataink alapján arra kérem
partnereinket, hogy lehetőleg ne várják meg a
felújítással a gépi munka megkezdésének idejét,
hanem korábban juttassák el hozzánk az átvizsgálásra szánt kardántengelyeket, így idejében
rendelkezésükre fog állni.
Szeretném felhívni a ﬁgyelmet, hogy szakműhelyünkben nem csak kardántengely felújítással
foglalkozunk, de vállaljuk egyedi méretű hidraulika-, mosó- és klímatömlők gyártását, felújítását,
bálázókés köszörülést, Kränzle mosók szervizét
is. Kívánságra görgősláncokat a kívánt hosszra
darabolunk.

A kopást rendszeres zsírzással lehet
lassítani. Az egyszerűbb kardánokat
8-25 óra után kell
kenni, de például a
Walterscheid Power
Drive kenési periódusa 250 üzemóra. Ne
csak a kardánkereszteket zsírozzuk, hanem
a többi mozgó alkatrészt
is (proﬁlcsövek, a burkolatok műanyagcsapágyai,
biztonsági elemek).
Ha huzamosan (pl. télen)
nem használták a
dörzstárcsás nyomatékhatárolójú kardántengelyt, akkor a légnedvesség hatására a súrlódó
betétek összetapadhatnak
az acéltárcsákkal, és
emiatt akár a beállított
érték 2-2,5 szeresénél
oldhat a kuplung, sérülést
okozva a hajtásláncban.
Ezt a a nyomatékhatároló
szellőztetésével lehet
megelőzni: a kuplung
előfeszítését megszüntetjük, és gépkapcsolatban
3-4 percig járatjuk, hogy
szétváljanak a lamellák,
majd állítsuk vissza a
gyári leoldási értéket.
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Oldalcím

Görgősláncok ellenőrzése,
illetve szükség szerinti cseréje

Mezőgazdasági gépekben, ha nagy erőket kell átvinni, elterjedtek a görgősláncok. Maguk a görgősláncok és a lánckerekek viszonylag egyszerű és olcsó hajtáselemek, jó hatásfokkal. A láncszemek és a lánckerékfogak egymásba kapaszkodnak, így alakzáró kapcsolat jön létre. Erőzáró szíjhajtások nagy igénybevétel esetén megcsúszhatnak, ellentétben a
lánchajtással.
Az ipari szabványméretek a gyártók különböző gépein egységesítik ezen alkatrészeket. A láncokat és lánckerekeket olcsón és nagy darabszámban állítják elő a különböző gyártók, betartva a méreteket és a megkövetelt szakítóerőt.

A GÖRGŐSLÁNCOK IDŐVEL
ELKOPNAK, ÉS EZ ÉRVÉNYES
A LÁNCKERÉK FOGAIRA IS.
Minél nagyobb az átvitt erő és minél koszosabb a környezet, annál előbb jelentkezik
a kopás. A hibára abból ismer rá az ember,
hogy a lánc megnyúlik, aminek következtében nem ül be a fogárokba, hanem a lánckerék fogának oldalán kapaszkodik. Az alkatrész beszerzésekor csak arra kell ﬁ gyelni,
hogy a megfelelő láncot vásároljuk meg.
Hogy minden rendben menjen, vigyük magunkkal a gyári láncot vagy pedig pontosan
vegyük le méreteit tolómérővel. Az AXIÁL
Kﬅ . értékesítői akár személyesen, akár telefonon pontos felvilágosítást tud adni, hogy
mely fontos méretek megadása szükséges.
A legbiztosabb módszer természetesen az,
ha típusjelzés alapján érdeklődünk a lánc
után, ezt a heveder oldalába vésve találunk
meg. Ez a típusszám pontosan megadja a
lánc fajtáját.
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Amire még érdemes odaﬁgyelni, hogy léteznek a normától eltérő egyéb láncok is. A DIN
szabvány szerint készült láncok nemcsak az
előírt méreteknek, hanem a szakítóerőnek is
megfelelnek. A méretek tolómérővel könnyen
ellenőrizhetők, de hogy az előírt minimális
szakítóerőnek megfelel-e, azt egy laikus már
nem tudja megállapítani. Ennek betartását a
DIN szabvány garantálja.

A LÁNCKOPÁS PROBLÉMÁJA
TULAJDONKÉPPEN ABBAN
REJLIK, HOGY A LÁNC MINDIG
HOSSZABB LESZ, AZAZ NYÚLIK.
Mivel a fogak közti távolság a lánckerekeken
alig vagy nem változik, egy idő után már nem
passzol a lánchoz. Extrém esetben a lánc
már felmászik a fogak csúcsára. Ha szükség
van a láncfeszesség korrigálására, akkor
már feltételezhető a lánc nyúlása. Lecserélni akkor kell, ha egy új lánchoz képest
körülbelül három százalékos a megnyúlás.
Nem kell ahhoz specialistának lenni, hogy

ránézésre megállapítsuk a nyúlás mértékét.
Legegyszerűbben és legbiztosabban úgy
lehet ezt megállapítani, ha egy használt
és új láncot egymás mellé fektetünk. Ha a
használt láncon már jelentkezik a nyúlás
(legfeljebb 3 százalék!), annak ellenére, hogy
a láncszemek száma egyezik az új láncéval,
akkor ezt a láncot le kell cserélni. Amennyiben ﬁgyelmen kívül hagyjuk a nyúlást, a lánc
előbb vagy utóbb elszakad. Mivel a belső
hevedernek kisebb a keresztmetszete, mint
a külsőnek, tapasztalat alapján az szakad el
elsőként.

A KOPÁS NEMCSAK A LÁNCOT, HANEM A LÁNCKERÉK
FOGAIT IS VESZÉLYEZTETI.
Alapszabályként 3:1 arány érvényes: három
új lánccserét követően cserélni kell a kapcsolódó lánckerekeket is. Ez így szerencsésnek
mondható, ugyanis egy lánckerék felújítása
sokkal drágább.

FELÉPÍTÉSE

Alkatrészüzletág

A GÖRGŐSLÁNC

Görgőslánc helyes mérése
A görgősláncban megkülönböztetünk belső és külső
láncszemeket. A belső
láncszemhez tartozik kettő
darab belső heveder. E hevederek kettő darab furatába
perselyeket préselnek be
szorosan. Ezekre kerülnek
a forgásra képes görgők,
melyek a láncok minőségétől függően készülhetnek
hajlított, húzott, illetve
hidegfolyatott kivitelben.

AZ OSZTÁS
Az osztás két csap tengelye közt mért távolság. Mivel
ez az érték nehezen mérhető, ezért a következők szerint kell eljárni: mérje meg két görgő távolabbi pontjai
közötti távolságot, majd ebből vonja le egy görgő
átmérőjét, és már meg is kapta az osztást.

A BELSŐ MÉRET
Ez a belső hevederek közötti távolság. Nincs más
dolgunk, mint menetirányra merőlegesen lemérni.

A láncszem külső hevedereiben találhatók a szorosan bepréselt csapok. Ezek
a csapok, az egyszerűbb
szerelhetőség érdekében,
egy kicsivel kisebb átmérőjűek, mint a hüvely. Miután
minden egyes elemet
összeszerelnek, a csapokat
elszegecselik. A minőségi
láncoknál az említett elemeken felül O-gyűrűk kerülnek beépítésre a tömítés
érdekében, ezzel növelve
a görgőslánc élettartamát. A felsorolt elemekből
nemcsak egysoros, hanem
kettő- vagy 3 soros, de
speciális igény esetén többsoros lánc is kialakítható.

A HEVEDER ERŐSSÉGE
Mivel a mezőgazdasági technikákban a nagy igénybevétel miatt erősített láncokat alkalmaznak, ezért a
hevederek erősségét a vastagság mérésével szintén
jegyzékbe kell venni.

A GÖRGŐS LÁNCHAJTÁSOK A LEGJOBBAN ELTERJEDT ERŐÁTVITELI ELEMEK, MELYEK HASZNÁLATA
TÖBB SZÁZ ÉVRE TEKINT VISSZA.
KÓSIK LÁSZLÓ
termékmenedzser
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KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

Minden hájjal megkent, a helyét bármilyen feladatkörben megálló munkatárs a Fendt megújult 312 sorozata.
Napraforgó-sorközművelés közben
próbáltam ki, és nagyon könnyűnek
találtam a kezelését – ha ki tudják
annyira használni, hogy kiﬁzetődjön,
alig képzelhető el jobb nála.
Persze eleve sokat vár mindenki a Fendttől,
hiszen a traktorok királyának számít, és az árai
miatt is komoly követelményeket támasztunk
vele szemben. Egy-egy új modelljétől az a
minimum, hogy összegzését adja a mai legmodernebb technikának. Nem is panaszkodhatnak emiatt a derék németek, hiszen ők tették
magasra a mércét... A 300-as család aﬀéle
mindenes, a Fendt-hierarchia alsó harmadában
foglal helyet, tehát nem egy erőmű, viszont
kompakt méreteivel nagyon ügyesen mozog,
és egyaránt beválik zöldsoron, növényápolásra,
kommunális munkákra, s úgy általában univerzális háztáji traktorként. Golfpályán éppoly jól
mutat, mint kinn a határban. Ráadásul benne
van mindaz a ﬁnesz és raﬁnéria, amely a márka nagyobb típusait az átlag fölé emeli.
Ennek megfelelő érdeklődéssel utaztam
Bágyogszovátra, megismerni az alaposan felfrissített, új Fendt 312 Vario S4 Proﬁt. A nagy
napraforgó-táblánál találkozom Palival, aki a
terület gazdája, Rolival, aki ma beavat a rejtelmekbe engem, az örökös kezdő gépkezelőt,
és persze találkozom a géppel is. A feladat
sorköz-művelés, az arasznyi növények között,
amelyeket a tábla szélén igencsak megritkítottak a környék elszemtelenedett nyulai.
Első pillantásra feltűnik a réginél tágasabb
VisioPlus fülke, nagy, osztatlan jobb oldali ablakával és felül hátrafelé ívelő, magas
szélvédőjével, amelynek jóvoltából kiválóan
rálátnánk a Fendt Cargora, ha éppen olyannal dolgoznánk. Így, fényes nappal, nem lesz
szerepe a sok munkafényszórónak sem –
egyszer azokat is kipróbálnám! Beszállás után
csakugyan úgy érzem, mintha nem is fülkében
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Fotók: Erdős Zsolt

ülnék, hanem a szabadban, annyira jó a
kilátás. De honnan ilyen ismerős a kezelőrendszer? Hát persze, egységesített a
Fendt, ebben a traktorban is ugyanolyan
minden, mint a nagyobbakban. Jó így,
egyrészt mert nagyon jól kitalált, ergonomikus az egész, másrészt, mert ha több
traktorja van egy gazdaságnak, nem kell
mindig átszokni egyikről a másikra.
Országjáró bemutató gép ez, üres a jobb
oldali ablak fölötti konzol, ahová GPS
vagy eszköz képernyőjét teheti majd a
vevő, de most ilyenekre semmi szükség,

mert csak annyi a feladat, hogy a növénysorokhoz igazodva húzzuk a sorközművelőt. Itt mindjárt kiugrik a „kis” Fendt
nagy előnye: a gumiabroncsoknál csak
2090 mm széles, így alapgumizással éppen el tud menni a 2250 mm sorközű növénykultúrában. Nagyobb traktorra külön
művelőkerék-garnitúrát kellene feltenni,
költség és munka árán. Így már indulhatok is, persze mindössze az irányváltó
megpöccintésével és gázadással. Most
magam kormányzok és szabályozom a
sebességet, és ez tetszik. A tábla elején
a Vario Joystick gombjával leengedem az
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Gépszemle: könnyű felhajtani a motortetőt, és tisztítani a hűtőket
eszközt, és a hűtőmaszk középső bordájával
célozva haladok, nagyjából tíz kilométeres
sebességgel. Az, hogy a Vario-hajtómű fokozatmentesen, és észrevehetetlenül működik,
nem újság, de hogy óránként 20 méter és
40 kilométer között tudja ezt, kalapemelésre
késztet. Mindemellett ﬁgyelni kell, mert pár
centis kitérés is károsítaná a növényeket, egy
idő után azt veszem észre, hogy ha felnézek,
futni látszik alattam a föld.
Közben azért meg tudom ﬁgyelni a traktort,
amely a Power kivitelt felszereltségben és
néhány képességben felülmúló Proﬁ modell. Az első futómű szintszabályzós-, és
a fülke légrugózása (a korábbi spirálrugós
volt) szinte azt az érzést adja, hogy repülő
szőnyegen ülök, igaz, elég sima is az esőverte, megszáradt talaj. A kormányzás remek!
Abszolúte nincs holtjátéka, nagyon érzékenyen, de nem túl hevesen reagál. Nem centi-,
hanem milliméter pontosan lehet menni vele.
Ebben szerepet játszik, hogy bekapcsoltuk az
összkerékhajtást, jól irányba húznak az első
kerekek.
Körülményeim nem is lehetnének kellemesebbek. A rádiót kikapcsoljuk, hogy tudjunk

Könnyű centiméteres pontossággal kormányozni a sorok között

beszélgetni, de a digitális klímaberendezés
közben azért működik, idebenn tavasz van,
míg odakinn már meleg nyár. A kísérőülés
alatt eddig is volt tárolóhely az elemózsiának, de ez most már hűthető és melegíthető.
Motorhang csak annyi, hogy a műszerekre
vetett pillantás nélkül is tudjam: nem állt le.
Ez egy wellness-traktor! Persze el lehetne
végezni ezt a munkát akár egy MTZ-vel is, de
milyen állapotba kerülnék egy hajnaltól estig
tartó műszak végére? Ezerszer bebizonyosodott már, hogy a gépkezelő komfortja nem
luxus, hanem fontos hatékonysági tényező.
A táblavégi fordulónál leesik egy kicsit az állam. Ahhoz képest, hogy hajtott, nagyon alá
lehet szedni az első kereket, és egészen kis
körön térünk vissza a következő sor elejére.
A keréknyomunkat viszont alig látni, mert a
mindössze hattonnás saját tömeggel minimális a talajtaposás. El tudom képzelni, milyen jól manőverezhető a 312 szűk helyeken,
istállóban, vagy akár kinn a szántóföldön, ha
vigyázni kell a szomszédos területre.

mális fogyasztása 199 g/kWh, névleges teljesítménynél pedig 230 g/kWh körül alakul.
Akinek ez túl elméleti: az AXIÁL bemutatógépének mostani próbái során hektáronként
valamivel három liter alatti átlag jött ki,
úgyhogy hosszú munkaidőre elegendő, amit
egyszer beletöltenek a 210 literes tankba.
Minden nagyon szép, minden nagyon jó,
mindennel nagyon meg vagyok elégedve,
mondaná Ferenc Jóska, ha ő ülhetett volna
a helyembe. Lehet viszont, hogy az árat
meghallva kérdőn felvonta volna szemöldökét. Észrevehetően többe kerül más,
szintén modern traktoroknál. Viszont miután
elmagyaráztuk, hogy ebben alapfelszerelésként van meg gyakorlatilag minden, amit
más gyártmányokhoz sok pénzért kellene
megvenni, sőt olyasmi is, ami azokhoz egyáltalán nem elérhető, akkor már bizonyára
rábólintott volna, hogy rendben van, nem
drága ez a Fendt 312 Vario S4 Proﬁ, hanem
értékes. Nem mindenkinek éri meg, de aki ki
tudja használni az átlag feletti képességeit,
annak nagyon.

Természetesen alapvető fontosságú kérdés a fogyasztás. A négyhengeres,
129 lóerős AGCO Power motor opti-

EZ A TESZT A PROFI VÁLTOZATRÓL SZÓL, AMELYET ELSŐSORBAN A FELSZERELTSÉGE KÜLÖNBÖZTET MEG A VALAMIVEL EGYSZERŰBB, DE ALAPTULAJDONSÁGAIBAN UGYANOLYAN KIVÁLÓ, JUTÁNYOSABB POWERTŐL.
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NÖVELJE A
HATÉKONYSÁGOT
MX HOMLOKRAKODÓVAL
Újabb gyártó termékeivel bővítettük a gépüzletág kínálatát: a francia MX cég
traktorra szerelhető homlokrakodóinak kizárólagos forgalmazását kezdtük el a
közelmúltban. A prémiumtermékeiről Európa-szerte híres gyártó különös ﬁgyelmet szentel a vásárlói igények minél szélesebb körű kielégítésének, ezért az
univerzális traktorokhoz való rakodók mellett külön szériákat fejlesztett ki az
ültetvénytraktorokhoz, a kompakt kistraktorokhoz, valamint munkaeszközöket,
frontfüggesztés-rendszereket és tömbsúlyokat is gyárt.
A legmodernebb 3D szkennerrel hetente két traktortípushoz fejlesztenek adaptációt a mérnökök, összesen 35 traktormárka 7000 különböző típusához képesek homlokrakodót kínálni.

AZ UNIVERZÁLIS TRAKTOROKHOZ KÉTFÉLE
HOMLOKRAKODÓ-SZÉRIÁBÓL VÁLASZTHATUNK:

HOMLOKRAKODÓK

szinte minden
traktortípushoz
+20 %

A standard U300 rakodómodellek mechanikus párhuzamvezetésű gémmel
készülnek, és főleg a 60-130 lóerős kategóriában népszerűek.
Professzionális felhasználásra, nagy mennyiségű anyag rakodására már a T400
sorozat rakodóit ajánljuk inkább, az MX által szabadalmaztatott hidraulikus párhuzamvezetésnek köszönhetően nagyobb emelési sebességgel és
20 százalékkal több anyag rakodására képes kanállal. Így lényegesen hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé más gyártmányú homlokrakodóknál.
Számos más szabadalom is fűződik az MX nevéhez, mint például a FITLOCK 2+
rendszer, amellyel kevesebb mint egy perc alatt csatlakoztatható a rakodógép a
traktorhoz, vagy a FLEXPILOT alacsony nyomású hidraulikus joystickos vezérlés,
amely legalább olyan ﬁnom és pontos vezérlést tesz lehetővé, mint a drágább
elektronikus joystick.
Ha anyagmozgatási feladatainak megoldására túl nagy beruházás lenne egy
teleszkópos rakodógép, vagy úgy érzi, nem tudná megfelelően kihasználni, akkor
az MX traktorra szerelhető homlokrakodó a megoldás! Érdeklődjön a gépüzletág
területi képviselőinél!

SÁFRÁNY MÁRIÓ
termékmenedzser

Kanál merítés más
homlokrakodóval

Kanál merítés MX T400
homlokrakodóval
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2019

2017

2016

2015

Szervizüzletág
Szerviz

14 éve

VARIÓVAL!
FENDT traktorokkal és kezelőik oktatásával 2002
óta foglalkozom. A kezelői oktatásokon és a partnerek személyes felkeresésekor nemcsak én adom át
ismereteimet, hanem a kezelők is rengeteg információt szolgáltatnak. Ezeket folyamatosan beépítjük az
oktatások anyagába, továbbadjuk az újabb generáció
gépkezelőinek, szervizeseinek.
VARIO váltó

Terminál, határterhelés beállítása

E kurzusok alkalmával sokszor szembesülök
azzal, hogy a gépkezelő nem tudja kihasználni
a Vario traktor technikai potenciálját, az automatizálási lehetőségeket. A helyes kezeléssel
és a megfelelő időben elvégzett minőségi
karbantartásokkal jelentősen csökkenteni
lehet a gép állásidejét, illetve növelni élettartamát és hatékonyságát. Külön kiemelném a
VARIO-hajtómű kezelésével kapcsolatban a
határterhelési százalék beállítását az adott
munkának megfelelően, és a Joystick négyfokozatú gyorsítási mérték-kapcsolójának helyes
beállítását. Ezáltal, a tempomat és a helyes
motorfordulatszám megválasztásával, elkerülhetjük a „rendkívül magas” nyomáscsúcsokat
a hajtóműben, kedvező fordulatszám-tartományig tudjuk terhelni a motort, üzemanyagot
takarítva meg.
Joystick
FIGYELEM: VARIO traktorokhoz
kiemelten fontos a gyári szűrők
használata, továbbá Magyarországon a VARIO hajtóműben alkalmazott kenőolaj felejen meg az STOU
15W-40 API GL 4 előírásnak!
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EGYES TRAKTORAINK
MÁR RENDELHETŐK
VARIO GRIP (ABRONCSNYOMÁS-SZABÁLYZÁS)
RENDSZERREL, ITT A
TERMINÁLRÓL AKÁR MENET KÖZBEN, EGY ELŐRE
PROGRAMOZOTT ÉRTÉKRE
ÁLLÍTHATJUK TENGELYENKÉNT A NYOMÁST.

FONTOS a helyes abroncsnyomás és a munkának megfelelő súlyozás kiválasztása. Irreálisan
alacsony abroncsnyomással ne törekedjünk
maximális vonóerő-leadására, mert jelentős
kárt okozhatunk. Mindig vegyük ﬁgyelembe az
abroncsgyártó előírásait, a terhelés függvényében. A helytelen súlyozással felboríthatjuk
erőgépünk vonóerő-leadását. Vegyünk egy
példát: hátul ikerkerék súlyok nélkül – elöl kis
abroncsnyomás frontsúllyal, ez esetben az elsőkerék-hajtás elemeire jóval nagyobb terhelés
jut a megengedettnél, a kuplungja akár meg is
csúszhat.

Szervizüzletág
Oldalcím
Szerviz
2022

2021

2020

Az utóbbi években gyártott FENDT VARIO traktorok motorja kipufogógáz-utókezeléssel felelnek meg az előírásoknak. Kell vagy nem kell, ezzel
együtt kell élnünk, mivel a fejlődés nem állhat meg, és a környezetünk
védelme nagyon fontos. Az SCR-rendszerekben AdBlue folyadékot kell
alkalmazni, amely a gépkezelőkre is plusz feladatokat ró.
FONTOS! Figyeljünk az AdBlue folyadékra, ne tároljuk napon, ne hígítsuk
ivóvízzel! Hosszabb tárolás esetén a koncentráció 32,5 százalék alá
csökkenhet. Ügyeljünk a betöltő edény tisztaságára, a rendszerbe (tankba) jutó szennyeződések, kristályosodások dugulást okozhatnak, ami
a továbbiakban teljesítménycsökkenést válthat ki. Szintén ide tartozik

a DPF-fel (részecskeszűrővel) ellátott VARIO traktorok esetében, hogy
amennyiben 500 üzemórányi olajcsere perióduson belül öt állóhelyzeti
regenerálást (leégetést) végeztünk, a motorolajat le kell cserélni, mert
felhígul!
Nagyon sok technikai újdonságot ismerhettem meg az elmúlt évek alatt,
és láthattam, milyen változásokon ment át a traktortechnika. Műszaki
szempontból kiemelkedik a tavalyi Agritechnica kiállításon bemutatott
X1000 sorozat és azon belül is a motor, egy lenyűgöző konstrukció.

Holset változó geometriás turbófeltöltő
A közeljövőben, pontosabban ez év végén
elkezdődik a széria sorozatgyártása, és voltam
olyan szerencsés, hogy részt vehettem az
X1000 sorozat motor-oktatásán az MAN
Truck & Bus AG nürnbergi oktatóbázisán. A
mérnökök a technika legjavát adták bele a
12,43 literes, hathengeres, hengerenként
négyszelepes, cserélhető hengerperselyes,
Euro IV kipufogógáz kibocsátási normát
teljesítő motor fejlesztésébe. Egy mozdony
nyomatékát, 2420 Nm-t képes kifejteni, az
520 lóerő meglepően alacsony, 1100-1450/
perc fordulatszám-tartományban elérhető. A
megoldás a FENDT iD Technology nevet kapta.
A fordulatszám 650-től 1700/percig terjed,
amiből fejlett kenőrendszerre következtethetünk, akár 12 bar nyomással! A Bosch EDC 17
elektronikus szabályzású, közös nyomócsöves
befecskendező rendszer nyomása 1800 bar,
Bosch CP 3.4 szivattyú táplálja az IMA-kódú
injektorokat. A belépő levegő mennyiségét
pedig forróﬁlmes érzékelő méri, a hengereket
változó geometriájú Holset turbófeltöltő látja
el, töltőlevegő-hűtőn keresztül. A vezértengely
felülfekvő, a hengerfejtömítést csak a csavarfuratok szakítják meg, mert a hűtőfolyadékot
és a kenőolajat külső vezetékek továbbítják.

A motor AGR rendszerrel és SCR katalizátorral, de oxidációs katalizátor és részecskeszűrő
nélkül felel meg az EURO 4 kipufogógáz-kibocsátási szabályoknak. A hatásos NOx-átalakítás érdekében a katalizátor előtt egy
speciális keverő biztosítja a kipufogógázok és
az AdBlue folyadék optimális eloszlását.
Most már harmadik éve követem nyomon a
D2676 LE 521 típusú motort az 1050 VARIO
traktorban és legnagyobb megelégedésemre
probléma nélkül teljesíti az üzemórákat!
Kívánom minden üzemeltetőnek, hogy használják, illetve használják ki ebben a remek
technikában rejlő lehetőségeket!

HÁY JÁNOS
szervizmérnök
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Oldalcím
Szerviz

TÓTH LÁSZLÓ
szervizmérnök

„…De a szervizmérnökök élete
nem csak játék és mese…”
A mese átvariált sora jól
szemlélteti a szervizmérnöki munka sokrétűségét
és sokszínűségét. Utazások, oktatások, külföldi
kapcsolatok nagyon jól
hangzanak és kétségtelenül a munkakör pozitívumai, ugyanakkor megvannak a beosztásnak a
maga nehézségei is. Tóth
László szervizmérnök
foglalta össze a munkakör
szépségeit és árnyoldalait.
Minden szervizmérnöknek
megvannak a maga termékei, amelyek szerviztevékenységéért felel. Általában
egy mérnök egy termékkörért felel, ezt azonban sok
tényező befolyásolhatja, úgy
mint a gép bonyolultsága
vagy az eddigi értékesítési
darabszámok, illetve egyéb
szempontok. Hozzám a
Horsch, Berthoud és Agrifac
márkájú gépek tartoznak.
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Középpontban az emberi kapcsolatok: kapcsolattartás, segítségnyújtás, oktatás
Szervizmérnökként munkánk jelentős részét a kapcsolattartás teszi ki az emberekkel. Így nem csak a „gépek
nyelvén” kell értenünk, nem árt a kommunikációs képesség, jó, ha beszélünk egy vagy akár több idegen nyelven, és
könnyen feltaláljuk magunkat társaságban. Miért van szükség ezekre a tulajdonságokra?

1.

2.

Egyrészt a gyártókkal tartjuk a
kapcsolatot. Ez ugyan a szervizoldalra korlátozódik, viszont
olyan fontos dolgokat takar,
mint például a hibajelzések,
gépekkel kapcsolatos észrevételek kommunikálása. Egy-egy
új hibajelenségre közösen
próbálunk megoldást találni.
Természetesen mindez idegen
nyelven, azon belül is szaknyelven megy.
Abban a szerencsésnek mondható helyzetben vagyunk, hogy
sok esetben a gyártók nálunk
tesztelnek első szériás gépeket,
vagy továbbfejlesztett alkatrészeket próbálnak ki a gyakorlatban. Ezeknek a teszteknek
a szervezése, lebonyolítása és
felügyelete is hozzánk tartozik.

3.

4.

A ma már 18 telephelyen és a
központi műhelyben dolgozó,
összesen 194 szervizszerelő
kolléga támogatása, mentorálása szintén mérnöki feladat.
Ha valamilyen hiba megoldásához szükséges, gyakran
személyesen veszünk részt
a javításban. Problémásabb
esetekben a speciális műszerek
mellett elengedhetetlen az
aktív részvétel. A különféle
opciók felszerelését is sok
esetben koordinálom.
A mérnökök nem csak a gyártókkal, de ügyfelekkel is kapcsolatban állnak. Évente több
alkalommal a gyártó egy-egy
embere eljön Magyarországra,
és ilyenkor partnereket látogatunk meg. A gyári szakemberek

ilyenkor „első kézből” szereznek
információkat a gépek üzemeltetéséről, illetve az ügyfelek is
„direktben”, a gyártóval tudják
megbeszélni esetleges problémáikat, feltehetik kérdéseiket.

5.

Jól felépített ügyfélkapcsolati
hálózatunk mellett, a személyes ismeretség okán gyakorta
engem hívnak ügyfeleink
megoldani a problémát. Ez szezonban nehéz, mivel egyszerűen sajnos nincs idő rá, hogy
mindenkinek közvetlenül segítsek, hiszen a számok törvénye
alapján is sokkal hamarabb
tud reagálni az országosan
18 ügyfélkapcsolati vezető
és 194 szervizszerelő.

Szervizüzletág
Szerviz

A TUDÁS TOVÁBBADÁSA
A kapcsolattartás egyik speciális formája az oktatás. A kollégákkal
gyakorta veszünk részt gyártói oktatáson, vagy hazánkba érkezik
szakember, aki tanfolyamot tart nekünk. Ebben az esetben a szervezői munka egy része szintén ránk hárul. Újonnan belépő kollégák oktatása, képzése is a feladatok közé tartozik. Az oktatás témaköréhez
tartozik, hogy a szervizinformációkat a szervizmérnökök fordítják le a
szerelőknek. Ez kell és nagyon hasznos, de sajnos nagyon időigényes.
Az új vagy bonyolultabb gépekből kezelői tanfolyamokat tartunk
ügyfeleink részére.
Cégünk nagy hangsúlyt fektet a bemutatógépes-csapat munkájára.
Az is a mi feladatunk, hogy tagjait megismertessük az új gépek technikai lehetőségeivel. Az ő oktatásukat főleg szezon elejére tervezzük,
hiszen a gépbemutatók idején nem csak proﬁ módon kell kezelniük a
gépet, de tudniuk kell bemutatni az ügyfeleknek is.

AZ UNALMAS PAPÍRMUNKA
Az izgalmas munkákhoz egy nagy adag „papírmunka” is társul.

•

A gyártók gyakorta javítóprogramot írnak ki, ami lényegében azt jelenti, hogy egy-egy alkatrészt új, továbbfejlesztett változatra kell cserélni. Ennek koordinálása szintén mérnöki feladat. A gyárral egyeztetve például én adom ki a feladatokat az illetékes szervizszerelő
kollégáknak, de sok esetben a szükséges alkatrész megrendelése is a
szervizmérnök feladata.

•

A szervizmérnöki munka talán legszárazabb része a beüzemelések,
garanciális javítások jelentése a gyár felé. Utóbbiak esetében a kicserélt alkatrészek csomagolása, visszaküldése is a mi dolgunk.

•

Előfordul, hogy valamilyen speciális javításhoz külsős szakembert,
céget veszünk igénybe, akkor annak az ügyintézése is ránk hárul.

NÉHÁNY APRÓSÁG RÁADÁSKÉNT
Beszámolóm végére körvonalazódik, mennyire sokrétű a szervizmérnöki tevékenység. Ezen túlmenően általában aktívan részt veszünk a
cég által szervezett rendezvények, illetve kiállítások előkészítésében
és azok lebonyolításában. Esetenként külsős, amolyan „vendégelőadóként” szerepelünk különféle, főként műszaki vagy mezőgazdasági
oktatási intézményekben.

KIEMELT FELADATOK:
✓ szaktudás folyamatos
fejlesztése
✓ gépkezelői kurzusok
✓ kollégák szakmai
támogatása
✓ problémás esetek
megoldása
✓ kapcsolattartás
partnerekkel

A munkám egyik legszebb és legfontosabb része, hogy szakmai tudásom folyamatosan fejleszthetem. Ez nem választható opció, hanem
alapvető elvárás mind a vezetőség, mind a partnerek felől,
de elsősorban önmagamtól.
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MEGY

AZ ELAPRÓZÓDOTT BIRTOKSZERKEZET SOK MAGYAR GAZDASÁG PROBLÉMÁJA. EZZEL KÜZD IDŐSEBB ÉS IFJABB KISS LÁSZLÓ IS RÉMEN: NÉMELYIK
TÁBLÁJUK A SOK KÖZÜL OLYAN KICSI, HOGY KOMOLYABB GÉPPEL RÁ
SEM LEHET MENNI. EZ A KÖRÜLMÉNY HATÁROZTA MEG TRAKTOR- ÉS
GÉPVÁSÁRLÁSUKAT IS
Ahogy Rémre érkezik a látogató, idilli kép fogadja: láthatárig szelíden hullámzó táj, szépen zöldülő vetések között várja a takaros
község – egyébként Kiskunság legmagasabb pontja, az Ólomhegy közelében. Minden adottnak tűnik hát, hogy eszményiek
legyenek a mezőgazdálkodás feltételei is. Csakhogy a pillanatkép
nem mutatja a történelem viharait és azok következményeit.
Annál többet tudhatunk meg ezekről, ha leülünk beszélgetni Kiss
László gazdával és ugyanilyen nevű ﬁ ával, akik barátságosan
fogadnak, és a beszélgetés végéig sem tűnik el a kedves mosoly
az arcukról.
Az apa Tompáról nősült ide, helyi szójárással „bevándorló”.
Felesége földjén kezdett gazdálkodni, 1982-ben, de ez csak
kiegészítette főfoglalkozását: gépcsoportvezetőként dolgozott
a helyi Dózsa György téeszben. A rendszerváltás után részarány
szerint tulajdonba vettek földterületeket, két és fél hektár került
vissza a családhoz. Megélhetési alapnak szinte semmi. Később,
ahogy tehették, vásároltak hozzá, jelenleg 200 hektárt művelnek, ebből 80 saját, a többi bérelt. Ez már rendben is lenne, csakhogy 60 darabra oszlik a terület, és abból 27 egyhektárnyi kis
parcella, de van két-, három, öt- és hathektáros is. Némelyiknek
a szélessége nem haladja meg a hat métert, egy nagyobb géppel
rámenni sem igen lehet, nemhogy megfordulni – rögtön belemennének a szomszédéba, ami Rémen sem jó alapja a tartós
barátságnak.
Ha itt a bibi, miért nem cserélnek? Amiért egész Magyarországon
ugyanezzel szenvednek a gazdák: ősi ösztönnel kapaszkodik
mindenki a földecskéjébe, meg nem válna tőle, még ha maga
is tagosíthatna így, sőt még akkor sem, ha cserébe a gyöngébb
földért nagyobb darabot kapna, hogy stimmeljen az aranykorona-érték, amit Kissék felajánlottak már. Inkább a „dögöljön meg
a szomszéd tehene” felfogás érvényesül, így aztán kénytelenek
alkalmazkodni a helyzethez. Földjeik tíz kilométeres sugarú körben helyezkednek el, a legtávolabbi Bácsbokod határában van,
rengeteg idő és sok pénz megy el a vonulásokra.
Apa és ﬁ a hagyományos szántóföldi növényeket termel a
könnyű művelésű barna erdőtalajon: árpát, búzát, tritikálét,

AXIÁL Partner

SOK KICSI SOKRA

RÉM

tönkölybúzát, zabot,
lucernát, kukoricát, napraforgót. Állattartásuk
minimális, a terményeket értékesítik. Arra törekszenek, hogy ne
kelljen szolgáltatást igénybe venni, mert akkor nem az ideális
pillanatban kerülhetne sor a munkák elvégzésére. Ennek megfelelően megvan minden gépük, a szántástól az aratásig önállóan
oldhatnak meg bármit. Amikor elkezdtek komolyabban gépesíteni, a nemrég alapított AXIÁL-nál még csak a Zetor és Landini
szerepelt a választékban, Kissék viszont a akkori kedvező ár-érték arány okán New Holland traktort vásároltak, amelyből már a
hetedik dolgozik náluk. Meg vannak vele elégedve, ám időközben
elcsúsztak az árarányok. Anno jóval olcsóbb volt a New Holland,
de mostanra jelentéktelenre olvadt az árelőnye a Fendthez
képest. Immár az a nagy kérdés, hogy a kiegyenlített mezőnyben
ki adja a legjobb csomagot, ki tesz több és értékesebb szolgáltatást a termék mögé. És ezt a versenyt az AXIÁL nyerte, a második traktor már egy Fendt 312 lett, decemberben vették.
Miért esett erre a mindössze 125 lóerős típusra a választás,
amikor komolyabb talajmunkákra kétszer ekkora teljesítményűeket kínálnak a márkák, így maga a Fendt is? Egyrészt, mert
az említett kis földdarabokon nagyon jól teljesít, függesztett
háromfejes ekével. Másrészt a rugózott első hídjával és fülkefelfüggesztésével nagyon komfortos, „többet ülünk benne, mint
a nappaliban, nem mindegy, hogy 16 óra után hogyan szállunk
ki belőle”, mosolyog idősebb Kiss László, elismerve, hogy a gép
rengeteg lehetőségének kihasználásáért szinte újra tanulhatott
traktorozni. Elégedettek a 312-es fogyasztásával is, amely kukoricavetésben 3,5 liter hektáronként.
Kissék gépparkja egyébként úgy néz ki, mint egy AXIÁL-kiállítás:
van függesztett, hatsoros Monosem szemenkénti vetőgépük,
TUME gabonavetőgépük, Monosem kultivátoruk, Sulky műtrágyaszórójuk, és úgyszintén függesztett Berthoud permetezőjük, valamint Annaburger trágyaszórójuk. A szerves trágyát
egyébként szalmáért cserébe kapják egy másik gazdaságtól.
Ezek láttán már meg sem kérdem, hogy elégedettek-e az AXIÁL
alkatrészellátásával, karbantartó szolgáltatásával. Na és épp
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fotók: Földvári István

MAGYARORSZÁG 83 SZÁZALÉKA TERMŐTERÜLET, 63 SZÁZALÉKA MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ TERÜLET, EZ
UTÓBBI FELE SZÁNTÓFÖLD. A KSH GAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSÁNAK VÉGLEGES EREDMÉNYEI SZERINT 2013-BAN MINTEGY 8800
GAZDASÁGI SZERVEZET FOLYTATOTT MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET. A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
EGYÉNI GAZDASÁGOK SZÁMA 2013-BAN 482,5 EZER VOLT. 2014-BEN A BETAKARÍTOTT SZÁNTÓTERÜLET NAGYSÁGA
2 817 265 HEKTÁR VOLT.
FORRÁS: WWW.KSH.HU

folyamatban van egy újabb nagy beszerzés:
a CLAAS TUCANO 440 kombájnjukat, amely
az ő földjeikre nagy volt, bérmunkára
viszont kicsi, LEXION 660-asra cserélik.
Igen, messzire is járnak bérmunkában
aratni, tavaly például Tata környékén, de
idén már Csehországba is szerződnek.
600 kilométer talpon – nem csekélység,
konvojban mennek, Komáromig eljutni is tíz
órába telik.
Két elégedett, boldog ember? Minden
jel szerint igen, a jót örömmel fogadják,
a rosszat humorral viselik el. Például a
brutálisan sok adminisztrációt. „A hülye
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parasztnak érteni kell a kotlósültetéstől az
áfa-visszaigénylésig mindenhez” – mereng
idősebb Kiss László. És az APEH hivatalnoknője még csodálkozott, hogy ő, a gazda,
nem ismer fejből minden nyomtatványt.
Kamarai tagság, regisztrálás itt és ott,
röpködnek az ötven-százezer forintok.
Adódnak viszont kellemesebb élmények
is, például tavaly tavasszal gyárlátogatás
a Fendtnél, majd a kombájncsere kapcsán a CLAAS harsewinkeli üzemében.
Természetesen ezek az utazások is erősítik
eleve kiváló kapcsolatukat az AXIÁL-lal.
Nemcsak sok kis földdarab megy sokra,
hanem sok pozitív tapasztalat is!

KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

RÖVID HÍREK
CSEPPNYI
ÖNZETLENSÉG
Büszkén mondhatjuk:
már hagyomány az
AXIÁL bajai telephelyén
a véradás. Cégünk átlagosan évente kétszer
szervez véradást Baján,
előzetesen meghirdetve
a dolgozók körében,
akik rendszeresen, szép
számmal részt is vesznek. Ez alkalommal harminc kolléga „áldozta vérét” a jó ügy oltárán.

VONALBAFÚRÁS MOZDONYON

Vonalbafúró szolgáltatásunkat egy különleges gép javításában alkalmaztuk: munkatársaink
egy Mk48 keskeny nyomtávú dízelmozdony felújításában segédkeztek. Nagykanizsán kellett
dolgozni az alváz-kereszttartó és a forgóváz-kereszttartó közötti királycsapszeg furatának
kialakításán.

„FENDT-ASZTIKUS”
PÁR!

NATURÁLBAN
NYOMJÁK!
Májusban hosszú és nehéz felkészülés után állt
színpadra Mészáros András, tatabányai boltvezető kollégánk a Szentlőrincen megrendezett
Naturál Testépítő & Fitness Modell Országos
Bajnokságon és Nemzetközi versenyen. András
a Mr. Physiqe kategóriában indult 29 társával
együtt. A 180 centiméter magasság feletti
alkategóriában 15 ﬁtnesz-modellel versenyzett,
végül az irgalmatlan erős mezőnyből a döntőben
a hatodik helyet szerezte meg, ezzel kvaliﬁkálta
magát a világbajnokságra. Gratulálunk neki!

Patthy Sándor és Barna, apa és ﬁa, a klasszikus növénytermesztés mellett állattartással is
foglalkoznak. Egy 413-as és egy 924-es fordítós Fendttel húzzák az igát, illetve üzemeltetnek különböző gépeket. Az elmúlt években
a munkacsúcsok kiegyenlítésére rendszeresen béreltek Fendt traktort a Manax Kﬅ .-től.
Barna is tevékenyen részt vesz a munkákban,
s mellette kukoricanemesítéssel foglalkozik.
A ﬁú nemrég életének új szakaszába lépett,
amelyen Noémi szegődött mellé társnak. Az
igát továbbra is a Fendttel húzatja majd, hogy
maradjon ideje a családjára is.
Kívánunk nekik sok boldogságot, gyermekáldást, a gyerekeiknek egy-egy Fendt traktort!

NYITVA TARTÁS
A mezőgazdasági dologidőben, és az aratás közeledtével cégünk meghosszabbított
nyitva tartással várja ügyfeleit.

•
•

Hétfőtől péntekig 7:00 és 16:00 óra között tartanak nyitva üzleteink.
A nyári betakarítás idején (ami az ország területén más és más időpontban, de várhatóan június második felétől kezdődik), szombaton 7:00-16:00 óráig, illetve
vasárnap 7:00-12:00-ig tartunk nyitva.

Ezen felül ügyeletes kollégáink az aratás teljes ideje alatt nyitvatartási időn túl is
elérhetők lesznek mobiltelefonon!

