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Az utóbbi év korábban nem is sejtett, egyáltalán
nem várt változások egész sorát hozta mindenkinek. Ezek érintik az összes gazdálkodó területet,
a termeléstől a kereskedelemig. Eszünkbe juthatnak a tej- vagy gabonapiaci bizonytalanságok,
esetleg a termőföld-vásárlási lehetőségek, ezek
mindegyike a mindennapokra is jelentősen kihat.
Cégünk eltökélten, a korábbi minőségi irányelvek
mentén szolgáltat, a megváltozott körülmények
között is. Hogy miért? Mert egy ilyen helyzetben
még fontosabb, hogy idejében, a legjobb szakembergárda reagáljon a felmerülő igényekre. E
piaci kihívások miatt hoztuk létre közel egy éve az
alkatrészüzletágat és szervizüzletágat egységesítő Vevőszolgálatot, hiszen az alkatrész és
szerviz kereskedői, szolgáltatói és végfelhasználói
oldalon is az egymásra utaltság elve alapján
szoros egységet kell, hogy képezzen.
A számtalan kihívással teli év a hátunk mögött
visszaigazolja törekvésünket. Bár a körülmények
folyamatosan változnak, de egy biztos, szolgáltatásaink tükrében: a nevünk egyet jelent a
minőséggel. Természetesen a piaci mozgások
is hatással vannak jelenünk alakítására, ezekre
mindig reagálnunk kell. Tesszük ezt elsősorban
az alkatrész-értékesítésünk előkészületben lévő
ráncfelvarrásaival, melyek egyértelmű célja,
hogy továbbra is közel legyünk partnereinkhez, akár
személyesen, akár interneten keresztül szolgáljuk ki.

A Vevőszolgálaton belül az alkatrészüzletágnál
275 fő dolgozik, közülük 170 munkatársunk áll
közvetlen kapcsolatban partnereinkkel. A szervizüzletág 236 dolgozójából 155 mobil szerelő tart
napi kapcsolatot a vevőkkel. Természetesen az
ő elvárásaiknak is meg kell felelnünk. Jóformán
ugyanez történt 1991-ben is, amikor – mint új
szereplő – beléptünk a hazai mezőgazdasági
alkatrész piacra. Az igények mentén cégünk
az alkatrész-értékesítés kondícióit is igyekszik
a piaci elvárásoknak megfelelően alakítani.
Raktárkészletünk folyamatosan 6 milliárd forint
feletti. Évről évre egyre nagyobb jelentőséggel
bírnak a szezon előtti, vagy akár szezon közbeni
előrendelési és ﬁ x áras akcióink.
Mindez megjelenhet az alapárak és kedvezmények más kezelésében, webes kiszolgálás bővítésében, valamint az adott alkatrészre vonatkozó
lehetőségek szélesítésében.
Kérem legyenek nyitottak az újdonságokra, ebben
a változó világban mi is idomulunk, formálódunk, statisztikákat vizsgálva elemzünk. Árak,
kedvezmények, termékek... döntéseinket csakis az
vezérli, hogy hosszú távon is méltó ellátói legyünk
a gépüzemeltetésnek.

Koszorus Gábor
alkatrészüzletág igazgató
Vevőszolgálat
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RÖVID HÍREK

ÖTVENEZREDIK!

legkorszerűbb szoﬅ verekkel vannak felszerelve. A világ legnagyobb
mezőgazdasági kiállításán, az Agritechnicán, a LEXION 700-as elnyerte
az „Az év gépe 2016” díjat.

Legurult az ötvenezredik LEXION a gyártósorról. Egy ilyen kombájn több
mint ötvenezer alkatrészből, 4000 méter vezetékből és 215 méter hidraulikacsőből áll össze. Az egyedi festést kapott ötvenezredik LEXION az
elkövetkező hónapokban rengeteg kiállításon lesz megtekinthető.
A legnagyobb kombájnokat 2010 óta gyártják LEXION 700 típusnévvel.
Ezek akár 40 km/óra vonulási sebességre képesek, és vágóasztaluk
12,30 méteres is lehet, valamint a munkát nagymértékben megkönnyítő,

DÍSZPOLGÁR
MOTORRAL A FENDTNÉL!
2016 júniusában tíz vállalkozó kedvű, motoros partnerünkkel kelt útra Török Ferenc üzletkötő
kollégánk, hogy Fendt-gyárlátogatáson vegyenek részt. A rendhagyó program résztvevőinek
összesen 31 Fendt traktora 5670 lóerővel „várta” otthon gazdájuk hazatértét.

Június végén tartotta meg
diplomaosztó ünnepségét a
Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kara, ahol Büksi
János szervezetfejlesztési igazgatónkat az
Egyetem Mérnöki Karának
Díszpolgárává nyilvánították. Ez a cím azoknak
adományozható, akik szakmai karrierjükkel,
hazai elismertségükkel, személyes példamutatással bizonyítják az Egyetemen kapott diplomájuk értékét. A kitüntető címet évente egy
kiválasztott kapja meg. Büksi János hosszabb
ideje aktívan vesz részt a karon folyó szakmai
képzésben; mindamellett, hogy a diákok szakmai gyakorlatait intézi a cégnél, a 2015-ben
indult duális képzés axiálos kulcsﬁgurája is
lett. János minden évben az államvizsga-bizottság tagjaként, vizsgáztatóként segíti a
Mérnöki Kar munkáját. Az Egyetem Díszpolgára
oklevelet Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán, az
MTA doktora nyújtotta át Büksi Jánosnak.
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„Eső nehezítette az utunkat oda és vissza is. Ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat,
hiszen jó utakon, gyönyörű tájakon motoroztunk mesélt
az útról Török Ferenc. „A gyárlátogatáson mindenki
megállapította, hogy ismét nagyot fejlődött a Fendt.
Gyártástechnológiában, szervezettségben, precizitásban
egyaránt érzékelhető volt a fejlesztések eredménye.
Nagyon büszkék termékeik minőségére és arra, hogy egy
ilyen gyárban dolgozhatnak az ottani munkások, mérnökök, és ezért minden megtesznek a jövőben is.”

„NYAKIGLÁB” LANDINI

Nem megszokott látvány fogadta egyik nap
az AXIÁL bajai telephelyén járókat. A furcsa
kinézetű Landini 5-110D HC traktoron több
embernek is megakadt a tekintete – és
okostelefonjuk fényképezője. A gép különlegességét az elöl és hátul egyformán nagy

kerekei adják. A Landini az 5D szériának ezen
verzióját olyan speciális növényekhez, ültetvényekhez (spárga, virág, burgonya, faiskola,
stb.) ajánlja, ahol a normálnál nagyobb
hasmagasság kell. Ebben az esetben – kerékmérettől függően – 68-70 centiméterre van
a traktor alsó része a talajtól. A különböző
szélességű kerékopciók igazodnak az adott
kultúrákhoz és a talajviszonyokhoz. A HC-s
Landinik háromféle teljesítménnyel (85, 95
és 102 lóerő) készülnek. A már megszokott
Perkins 854E-E34TA 3,4 literes, négyhengeres, turbó-töltőlevegőhűtős motor megfelel
a Tier 4 Interim emissziós szabványnak. Ha
ilyen különleges gépre van szüksége, keresse
területileg illetékes üzletkötőinket!

RÖVID HÍREK
ÚJ GEHL TÍPUSOK

KOCSITOLÓ VERSENY
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

Brüsszelben rendezték meg a Manitou Csoporthoz
tartozó Gehl európai dealertalálkozóját, ahol a Gehl
mérnökeitől első kézből értesültek a résztvevők a
jövőbeli fejlesztésekről. A derékcsuklós gépek iránti
egyre növekvő keresletnek köszönhetően a Gehl
idén két új típussal bővíti ezt a termékcsaládját. A
Gehl AL 650 és 750 a széria legnagyobb gépeiként
várhatóan év végétől lesznek elérhetők a magyar
piacon.

hirado@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2016. 10. 10.
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(BRAD)
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TŰZHELY
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TÖRI A FEJÉT

Adamik Mihály,
Szarvas
Kocsany Tibor,
Rakamaz
e-mail: Viszügyel Károly

CIPRUS
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JELE
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ALEXANDER GALAGANOW
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VEGYJELE

TANULÓ
VEZETŐ

RÓMAI EZER

OROSZORSZÁG

ERDÉLYI
TELEPÜLÉS

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

AIDARBEK GAZIZOV
KAZAHSZTÁN
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Oldalcím

f (Széna + Szalma, Szirák) = Szebedy

Szebedy Örs egyéni vállalkozó Szirákon.
Növénytermesztési szolgáltatásként 1992 óta több mit ötszáz hektár kaszálón (fű, lucerna, vöröshere) termel szénát,
hatszáz hektár szántón gazdálkodik, és bér-szalmabálázást is vállal. Tulajdonos gazdálkodó. Tervei vannak: a kukoricaés napraforgó-termesztéssel felhagy a jövőben, a nagy vadkár, illetve az ár miatt. Várhatóan aprómag: olajretek, bíborhere-mag, vöröshere, fű és lucerna, illetve kalászosok irányába fog fejleszteni, mivel „jobban eloszlanak a kaszálások,
és kalászosok előveteményeként is jobb lesz így”.

1992 őszétől működik a gazdaság. Két család
dolgozik együtt, Szebedy Örsé és Komjáthi
Gáboré. Ritka az ilyen. „Sok türelem és empátia
kell hozzá, de összefogva jobban megy a
munka.”
Két darab, 2011 és 2012 évjáratú Fendt 718
Varióval dolgoznak, az újabb traktoron van egy
Cargo 5x90 homlokrakodó. „Kiválasztásukkor
szempont volt a terepi munka.
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Vaddisznótúrásokon közlekedni nem annyira jó
a kisebb kerekű teleszkópos rakodóval.” A telepen is szeretik, mert nagy kazlakat tud összerakni, ezenkívül „a bálagyűjtésben nagyon jól
teljesít a Cargo homlokrakodó”. A terep miatt
a haladási sebesség a legnagyobb probléma.
Szirákon a bálázó után rögtön szedik a bálát.
Nem maradhat a földön, még aznap be is kerül
a fedett tárolóba, biztosítva a minőséget.
„Napi szinten 3-400 darab nagy kockabálát
szed össze a 718-as Fendt, a 70 centi magas

hasábbálát négyesével rakja.” Látszik, hogy a
Cargo homlokrakodó ugyanabban a gyárban
készül, ahol a Fendt traktor, tökéletesen illenek
egymáshoz. „Nagyon jól kezelhető elektrohidraulikus joystickkel, és a traktor napi karbantartásakor sincs útban.” Elég gyakran szerelik
le-föl év közben.
A traktorral sokszor egyik nap kaszálnak, másik
nap rakodnak. Fontos tartozék a fordítható
ventilátor, amely időközönként kifújja a hűtőbordák közé került növényi részeket, szalmát.

AXIÁL Partner
Nagy Róbert
termékmenedzser
mezőgazdasági gépészmérnök
TFS-MFK, Mezőtúr

SZIRÁK

Ezzel egyszerűbb, komfortosabb, és legfőképp
hatékonyabb a munka, mondja Örs.
Robotpilóta mindkét gépben van. Kaszálás,
permetezés, talajmunkák, műtrágyaszórás
vagy tarlókezelés – évi 1250 üzemórát mennek
a Fendtek. A robotkormánynak köszönhetően
nagyon hatékonyak, „érezhetően nőtt a területteljesítmény, miközben nem fáradunk el a
nap végére, jobban tudunk ﬁgyelni a front- és
hátsó kaszára. A kaszával nincs kihagyás, nem
kell minden fogásra visszafordulni, kényelmes,
hatékony.”

A hídrugózás és a gémcsillapítás nagyon jól
működik súllyal és súly nélkül is. A terményt is
ezzel rakják, „kétköbös magas ürítésű kanállal
egy kamion körülbelül húsz perc, ideális esetben”. Két-háromezer tonna terményt mozgatnak meg vele évente, plusz a bálák: öt-hatezer
széna- (400 kg/db) és hat-nyolcezer szalmabála (300 kg/db) 90 százalékát ez a gép rakja
négyesével kocsira.

A Fendt mérnökei már
1953-ban megjelentették az első homlokrakodót. Kezdetleges
volt, de nagyban
segítette az akkori kis
gazdaságok munkáját.
Jelenleg a Cargo és
Cargo Proﬁ homlokrakodókat gyártja a
Fendt többféle méretben, a 200-as szériától
a 700-asig kínálnak
megoldást. Mindenki
abban a hitben van, hogy
nem jó traktorra homlokrakodót szerelni, mert fokozott
kuplung- és váltókopást eredményez. A Fendt Vario váltójában azonban nincsenek „klaszszikus” kopóalkatrészek, nem
tartalmaz kuplungokat, kapcsolóvillát, szinkrongyűrűket, így a gép
bátran ajánlható homlokrakodós
munkához is. A kezelési komfortról nem is beszélve, hiszen az
elektronikus joystickkel jobban
mozgathatjuk a traktort, mint
egy önjáró rakodógépet. A Cargo
proﬁn pedig még a munkaműveletek is beállíthatók, korlátozható
az emelési magasság, van mérlegfunkció a receptúrák összeállításához, és kanálrázó-funkció a
„ragaszkodó” áruk rakodásához.

A bebillentési erő kicsit kicsi, ez azonban csak a
magas billentésű kanállal gond, mert távol van
a súlypontja.
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A PUDING PRÓBÁJA AZ EVÉS ,

a traktoré a demózás
LANDINI DEMÓGÉPEK

A vásárlás nem egyszerű – kiváltképp ha megfontoltan és tudatosan tesszük. Különösen, ha többmilliós Landini traktorról van szó. Röpködnek az ember fejében a kérdések: „melyiket vegyem, jó lesz ez nekem, az én földjeimen tudja majd
húzni a meglévő eszközeimet, kényelmes, könnyen kezelhető?” Sokszor csak akkor kapunk választ, ha már megvettük
a kiszemelt eszközt. Viszont ilyenkor megeshet, hogy negatív válaszok érkeznek a kérdésekre. De akkor már késő, vagy
legalábbis nagyon nehéz helyrehozni a hibás döntést.
A megoldás az AXIÁL Kﬅ . sok éve bevált gyakorlata: vigyük oda a gépet
az ügyfélhez, próbálja ki maga, saját körülményei közt, saját munkaeszközeivel. Tapasztalja meg, hogyan működik, megfelel-e az elképzeléseinek. És ott van még egy további segítség is, a demópilóta, aki elejétől a
végéig elmagyarázza, hogyan is kell helyesen használni a néha bonyolultnak tűnő kezelőszerveket.
A következőkben öt jellemző Landini típus kerül bemutatásra a demóﬂottából, amelyek segítenek megfelelően dönteni.

kiegészülhet Power Shuttle irányváltóval és 36+12 fokozatú változatban
T-Tronic 3-sebességes powershiﬅ tel, amely csökkentett motorfordulatszámon képes elérni a 40 km/óra csúcssebességet (Top verzió).
A 854E-E34TA típusú, 3,4 literes, négyhengeres, turbófeltöltéses Perkins
motor, közös nyomócsöves befecskendezéssel és kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR) 95 lóerő maximális teljesítményt nyújt.
Az 5-100H traktor sokoldalúsága növénytermesztésben, állattartásban,
de a szállítási munkákban is megmutatkozik.

EGYSZERŰEN SOKOLDALÚ
5-100H TECHNO
2012-es bevezetése óta az 5H traktorsorozat átesett
már kisebb-nagyobb átalakításokon. A tavaly megjelent legutóbbi változat teljesen új, nagyobb fülkét kapott. A négyoszlopos, síkpadlójú, hátul pántolt ajtajú
fülke megkönnyíti a beszállást, kilátása tökéletes.
Az új 5-100H traktor – az elődhöz képest – megnövelt hidraulikakapacitást (63 l/min + 30 l/min) és
nagyobb, 120 literes üzemanyagtartályt kapott.
A 12+12 fokozatú mechanikus alap-sebességváltó (Techno kivitel)

UNIVERZÁLIS
6-130C
Az 6C szintén sokoldalú traktorsorozat, akár talajon, rakodásra, állattartó
telepen, de kommunális területeken is jól
helytáll. Kielégíti a kis- és nagygazdaságok egyre növekvő teljesítményigényét.
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A 6-130C kétféle teljesítménye közül az
egyik a „normál”, amely minden munkaművelet közben rendelkezésre áll
(121 LE). A másik egy növelt érték (133 LE), melyet a TLT-vel vagy szállítás
során lehet kihasználni. Mindezt az FPT Industrial 4,5 literes, közös nyomócsöves befecskendezésű motorja biztosítja.

Választhatjuk a hagyományos, nyitott rendszerű
hidraulikát, de nagyobb kapacitással (110 l/perc)
és terhelésfüggő szivattyúval kaphatunk load
sensinges (LS) modellt is. A függesztőszerkezet
emelőkapacitása kimagasló kategóriájában:
5400 kilogramm. Ez fontos, ha ﬁgyelembe veszszük a függesztett munkagépek egyre növekvő
tömegét – gondoljunk csak egy teljesen felszerelt és feltankolt szemenkénti vetőgépre.
A traktor 5360 kilós önsúlya sem mellékes a
hatékony teljesítményleadás szempontjából. A
vezetési komfortot pozitívan befolyásolja a gép
nagy tengelytávolsága és néhány olyan opció,
mint a rugózott fülke és első tengely.

IGAVONÓ
6-175L
Mint elődje, ez is méltán
kapta az igavonó jelzőt,
hiszen robusztus, nagydarab, egyszerűen kezelhető
vas. FPT-motorja 176
lóerőre képes, igen kedvező fogyasztással.
A sebességváltó a Landpowerből került át, a
6x3-as mechanikus
transzmisszió szinkronizált irányváltóval. Sok
gazda választja még a mai napig is ezt az egyszerű szerkezetet, amilyet ebben a kategóriában
ma már csak Landini kínál.

A 6-175L függesztőszerkezete robusztus,
8400 kilogramm emelésére képes a karok
végénél. Szabályozása és működtetése már
elektrohidraulikus, potenciométerekkel. A nyitott
hidraulikarendszer szivattyújának kapacitása
a különböző hidraulika-funkciókhoz 87 l/perc,
de a teljes mennyiség 125 l/perc. A 6L sorozat
további két típussal a 143 és 176 lóerő közötti
teljesítménykategóriát fedi le.

Gépbemutató

A 36+12 fokozatú powershiﬅ-váltó, terhelés
alatt kapcsolható három fokozattal, alacsony
fordulatszámon teszi elérhetővé a maximális
haladási sebességet (ECO FORTY).

HIGH-TECH
7-175 ÉS 7-215
A 7-es sorozat új dimenziót, magasabb műszaki
szintet képvisel, kitör az egyszerű, mechanikus
traktorok skatulyájából. Egyszerű kezelhetősége
elektronikával és a magas szintű komforttal
párosul.
A 7-175 és 7-215 „F.P.T.-NEF” 6,7 literes, 24 szelepes, hathengeres, közös nyomócsöves motorja
alaphelyzetben 165 illetve 188 lóerőt teljesít,
de a Dual Power elektronikának
köszönhetően szállításkor és
TLT-használatkor ez egészen
175, vagy a 7-215 esetén 212
lóerőig nőhet. A motor gumibakokon keresztül csatlakozik
a masszív alvázhoz, így nagymértékben csökken a vibráció
és a zajszint a fülkében.
A ZF-fel közös gondolkodás
eredménye az a „Roboshiﬅ ”
sebességváltó, amelynek legfőbb jellemzője a hat csoportban négy powershiﬅ lépcső. A
24/24 fokozatú, elektromosan
kapcsolható sebességváltó a
manuális működtetés mellett
kétféle automatikus móddal könnyíti meg a
kezelők munkáját. Sok más kényelmi funkció
mellett táblavégi fordulóautomatika fokozza a
hatékonyságot.
A vezetőfülke igazi high-tech környezet, kiváló
munkahely, maximális komforttal. A kezelő
kényelmét tovább növeli a hidraulikus fülkerugózás (alapfelszereltség), illetve az opcionális,
független felfüggesztésű rugózott első híd.
Arra ösztönözzük partnereinket, hogy éljenek a
lehetőséggel, és próbálják ki a Landini demógépeket, hogy a legjobb traktorvásárlási döntést
hozhassák.

Pál József
bemutatógép-kezelő

MIÉRT SZERETIK A
LANDINI TRAKTORT
A GAZDÁK?
Nagyon kedvező az
ára, egyszerű és
könnyen kezelhető.
Tapasztalataim szerint a
bemutatók során hamar
elsajátítják a gazdák
a kezelését. Sőt, a nap
végén ki sem akarnak
szállni belőle! A fogyasztása is nagyon jó, simán
bírja a hosszú munkanapokat is. Bár van, aki először
ódzkodik a Landinitől, mert
nem ismeri, de amint megmutatjuk neki a gépet, teljesen
megváltozik a véleménye.
Sokszor hallom, hogy nem
gondolták volna, milyen
jó traktorok a Landinik.

„HA SAJÁT TERÜLETÉN IS
KIPRÓBÁLNÁ, MIT TUD A
LANDINI, AKKOR DEMÓGÉPEINKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
TERÜLETILEG ILLETÉKES GÉPES ÜZLETKÖTŐ
KOLLÉGÁINKNÁL. „
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AXIÁL
Oldalcím
Partner

Egerfarmos
- Veres Attila

EGERFARMOS

Sulky SX 4

Tavaly tavasszal vásároltunk egy Sulky SX
vetőgépet, amelyet 130 lovas traktorral
üzemeltetünk. 150 hektáron vetettünk el
2015-ben gabonát, a vetőgépet igen mostoha, sáros körülmények között is használtuk, de nem ragadt be. Ahol pedig baj lett
volna, csak felemeltük és kerültünk. Idén
már lucernát is vetettünk, pontosan juttatta
ki a gép, és magunk vetettük a repcét is.

Egyszerű, könnyen beállítható, pontos gépet
kerestünk, és a Sulky eleget tett ezeknek az
elvárásoknak. A négyméterest választottuk,
amely a nagy kereke miatt is megtetszett,
és mindenképp tárcsás gépet szerettünk
volna. A mélységtartása jó, a nagy magtartály miatt rendesen tudunk haladni
a vetéssel, nem kell minden körben
tankolni. A gép tudja a művelőutat is,
nem bonyolult és jól használható, kedvező
ár-érték arányú, és a kereskedőnél bármikor,
pár napon belül elérhető a kopóalkatrész.
Mindenkinek ajánlom, aki egyszerű, megbízható gépet keres. Kis gazdaságok nagyteljesítményű gépe lehet.

Uraiújfalu
- ifj. Jóna István
Sulky SX 4
URAIÚJFALU

Vas megye északkeleti részén gazdálkodunk, 240
hektáron. Búza, repce, napraforgó és kukorica alkotják a vetésforgót. A Sulky SX 4 vetőgépet hét éve
vásároltam, egy Kühne gépet cseréltem le. Évente
130-170 hektárt vetek el magamnak, illetve repcét
is bérmunkában a környékbeli gazdáknak, akik a
saját gépükkel nem tudják megfelelően elvetni az
aprómagot. Ez körülbelül 30-50 hektár évente. Ezt
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a típust azért vásároltam, hogy pontosan tudjak
vetni megfelelően állítható csoroszlyanyomással,
és fontos szempont volt a megbízhatóság is. A
tartálykapacitást jól ki tudom használni, búzából
napi 30-35 hektárt vetek. A gép eddig maximálisan megfelelt a támasztott követelményeknek.
Aprómaghoz és a vetési körülményekhez is nagyon
pontosan be tudom állítani a csoroszlyanyomást.

AXIÁL Partner

Mentész Zrt. –Mezőtúr
- Polecsák András
műszaki vezető

MEZŐTÚR

Sulky SX 4

Hasznos
információk,
tapasztalatok
vélemények
első kézből...
egyenesen partnereinktől! Úgy,
ahogy
ők látják.

A gazdaság jelentős területet művel a mezőtúri
térségben, növénytermesztéssel és bérmunka
szolgáltatással foglalkozunk, ehhez vásároltuk
meg a Sulky SX négyméteres vetőgépet. Földjeink igen rossz vízgazdálkodásúak, ha az őszi
csapadék mennyisége átlag feletti, akkor már
nem tudjuk használni a vontatott vetőgépeket.
Ilyenkor csak a függesztett Sulky SX 4 jöhet
szóba. A gépkezelőknek is tetszik, mivel egyszerű
a beállítása, könnyen kezelhető és pontosan vet.
Általában őszi búzát, árpát, zabot, és idén kaprot
is vetettünk vele. Ár-érték aránya megfelelő,

pontos a hektárszámláló, a gép nagyon előnyös
a kis tábláknál. Feltölteni zsákból vagy feltöltőkocsiból lehet. Az AXIÁL-lal nagyon régi és jó a
kapcsolat mind alkatrész, mind gép és szerviz
területén is, szerintem kiemelten fontos a háttérszolgáltatások sebessége és minősége.

Gelse
- Vígh György
Sulky SX 3
GELSE

250 hektáron gazdálkodunk, mellette bérmunkát
is végzünk. Gazdaságunk elosztva repcét, búzát,
árpát és szóját termel. A régebbi román vetőgépünket cseréltük le a Sulky SX 3-ra. Gépparkunk főleg
az AXIÁL Kﬅ.-től származik. Eddigi tapasztalataink
mind szerviz, mind alkatrész szempontjából nagyon
kedvezőek voltak, ezért döntöttünk a Sulky vetőgép
vásárlása mellett. Munkája teljesen igazolta is az
előzetes, más gazdáktól is kapott információkat,
könnyen beállítható, és grammra pontosan tartja a
beállított értéket. A Sulky Ultron MS elektronikával
precízen nyomon tudjuk követni a működését. Nagy

előnye, hogy karbantartást nem igényel, a széles
gumizásnak köszönhetően pedig nedvesebb talajon is tudunk dolgozni. Döntésünket ezek mellett
az is alátámasztotta, hogy a szójavetésben is lól
dolgozott, mind a mennyiség, mind a pontosság
szempontjából.
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Oldalcím

Ha a föld nem kap kaját,
nem ad búzát, kukoricát!
Az Európai Unióban nagy ﬁgyelmet fordítanak a melléktermékek kezelésére, a tápanyag visszajuttatására. A trágyatárolásra és -kezelésre hazánkban is jelentős támogatást lehetett igénybe venni. A műtrágya-árak növekedése, a környezet védelme egyre jobban előtérbe helyezi a trágya felhasználását és egyenletes kijuttatását. Sok helyen nyűgként
kezelik a szerves- és hígtrágyát, pedig öregapám azért tartott tehenet, hogy legyen trágyája, tudjon tápanyagot viszszajuttatni a szántóra és a homokos szőlőbe, megkötve a laza homokot. Akkor még szekérről, vasvillával végezték ezt
a fáradtságos munkát, különösen „izgalmas” volt a birkák alól kiszedni a trágyát.
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A 70-es évek végén elterjedt a kupacokban
lerakott trágya robbantásos terítése. A trágya
sugárirányban szétrepült, nem a trágyát kellett
tolólappal széttúrni, hanem a keletkezett krátert betemetni. Ez a módszer az üvegeseknek
is kedvezett, mert sorra törtek ki a faluszéli
házak ablakai.

helyén a túlzott terhelés miatt, távolabb meg
a tápanyaghiány miatt nem lesz termés. Ettől
egy fokkal jobb a függőleges tengelyű trágyaszóró. Úgy gondolom, hogy a szerves trágya
40-50 százalékát még napjainkban is T 088-as
gépekkel szórják, ezek kis munkaszélességük
miatt sűrűn tömörítik a talajt.

Az első úttörők közé tartoztak az IFA teherautókkal vagy pótkocsikkal kiszolgált TG-szórók, amelyek oldalra dobálták ki a trágyát.
Ennél sokkal jobbnak tartom a régi vasvillás
módszert, mert egyenletesen terített. Csapadékszegény időjárásunk miatt a kupacok

Megoldást nyújtanak az Annaburger 11-32
ton-na össztömegű, tandem- vagy tridemfutóműves szerves trágyaszórói, ﬁ x alvázra
építve, vagy a jövő szállítástechnikáját jelentő
cserefelépítményes rendszerrel.

Az utóbbihoz három vagy több komponens
együttes beruházása célszerű.
A eszközök cseréje 20-30 percig tart. Ez a
megoldás igen nagy népszerűségnek örvend
Csehországban és Szlovákiában.
A 25. születésnapját idén ünneplő Annaburger
nagyon tapasztalt a trágyaszórók gyártásában
és fejlesztésében. A jól ismert T 088-as gépeket korszerűsítve alakította ki a HTS univerzális
szórókocsi-sorozatot, istállótrágya, baromﬁtrágya, mésziszap és komposzt magas követelményeket teljesítő kijuttatására. Kísérletként
műtrágyát is szórtunk vele.

A vízszintes tengelyű tépőhengerek felaprítják
a nagyobb csomókat, és a hátfalnak dobják.
A hátfalról lehulló anyagot két nagy átmérőjű, lapátokkal ellátott röpítőtárcsa teríti szét,
rendkívül egyenletes szórásképpel. A tépőhengerek előtti, hidraulikusan mozgatható zsalu
segítségével tudjuk beállítani a csibetrágya
vagy mésziszap pontos szórását.
Az 1000/perc fordulatszámmal hajtott szórómű
túlterhelés ellen biztosított, így a trágyába került idegen anyagok nem okoznak akkora kárt,
mint más, túlterhelés ellen nem biztosított
trágyaszóróban.
A lehordólánc feszességét rugóterhelés szabályozza automatikusan. A feszességre különösen oda kell ﬁgyelni mésziszap szórásakor,
mert ez az anyag agresszíven emeli a láncot,
ami szakadáshoz vezethet. Mésziszapból
kisebb térfogatmennyiséget rakodjunk, mert
ennek fajsúlya jóval nagyobb.

tősen csökken a taposási kár. A lapátok szögét
mindig az adott trágya minőségéhez kell beállítani. Rossz beállítással középen kimaradhat
egy csík, amely nem kap tápanyagot.
A kocsik jobb kihasználását szolgálja a
silószállító felépítmény. A dupla térfogatúra
növelt kocsiszekrény, valamint a meggyorsított
lehordólánc nagy segítség a siló betakarításában. Az átszerelés nem igényel hosszú időt. Jól
használható silótöltő présgépek kiszolgálására
is. Van, aki ezzel hordta le a cukorrépáját a
betakarítógép mellől.
Egy bérvállalkozó, aki komplett ﬂottával járja az országot, kénytelen volt felszámolni
T 088-as gépparkját, mert ahol az Annaburgerekkel megjelent, oda már nem mehetett
vissza más márkával trágyát szórni.
Megkérdeztem egyik partnerünket, aki már
nyolc éve Annaburger szórókat használ, miért
ezt választotta. Leginkább a méretük miatt,
mert ezek a tandem-futóművű kocsik tudnak
legjobban kifordulni a telepről egy derékszögű kanyarban. A típus kapacitása 10 tonna,
szórásszélessége 25 méter. A két géppel évente tizenkétezer tonna trágyát szórnak ki.

Foszfort és kálium-műtrágyát egyáltalán nem
veszünk. A gépeket zöldtakarmány behordásra
is használjuk. Amikor silózunk vagy szenázst
készítünk, akkor is leszedjük a szóróadaptert
és pótkocsiként használjuk azokat tovább.
Nemrég számoltam utána, a két kocsival nyolc
év alatt összesen 144 ezer tonna anyagot
mozgattunk meg.

Technológia

A hidraulikusan hajtott láncos lehordószerkezet
előre és hátra is járatható. Az előtolás sebességét fokozatmentesen, hidraulikus szeleppel
– akár a traktor fülkéjéből – lehet szabályozni,
így precízen beállítható a kijuttatás mennyisége.

Meghibásodásokról, alkatrész szükségletről
mondj néhány szót.
A gépeket gyári préselt faforgács-lemezes
padozattal vettük, ezen futottak a lehordóláncok. Ezt idővel lecseréltük vaslemezre, ami
jó döntésnek bizonyult. Elárulom, hogy már a
gyár is vaslemezeket használ. Eredetileg súlyt
spóroltak a préselt lemezekkel, meg azt nem
marja annyira az ammónia. Egy rossz minőségű beszállítás után váltottak. Az évek során
két kardántengelyt cseréltünk még, ezenkívül
szezononként négy-négy darab csapágyat, és
négy év után komplett lehordóláncot. Mindig tőletek vesszük az eredeti alkatrészeket.
Hét-nyolc év múlva jöhetsz, újra ilyen gépeket
veszünk. Másnak is ajánlom ezeket a tökéletesen szóró gépeket, mert a termésátlagoknál
gyorsan megtérülnek.

Elégedettek vagytok a gépekkel?
Többen kérdezték már tőlem, hogy mit csinál
ez a gép a bálamadzaggal. Ugyanazt, mint
minden másik gép: feltekeri. A madzag bekerülését egy kis odaﬁgyeléssel, vagy bálabontóval
lehet megelőzni. Háló használata szintén segít.
A röpítőlapátok jó beállításával akár 18-20 méteres munkaszélesség is elérhető, ezáltal jelen-

Rugóterhelésű láncfeszítés

Igen, hiszen nagy hatékonysággal és minimális
alkatrész-szükséglettel a mai napig jól működnek. A szóróadaptert le szoktuk szedni, így a
szerves trágyát ki tudjuk szállítani a telepről a
földszéli depókba. Általában 250 hektárt szórunk évente, így az ezerhektáros gazdaságban
négy év alatt minden területet le tudunk szórni.

Silószállító felépítmény

ANGELI GYULA
termékemendzser

mezőgazdasági gépészmérnök,
SZIE, Gödöllő

Nagy átmérőjű röpítőtányérok
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Oldalcím

Jön a legnehezebb talajelőkészítés

Grégoire Besson:
őszi mélyszántás,
hatékonyan
A gazdálkodók egyik legnagyobb gondja változatlanul az őszi szántás. Ennek
minőségi kivitelezése döntően meghatározza a tavaszi munkálatok sikeres
folytatását, s jelentősen kihat a vegetációra is. A fő feladat a helyes munkamélység-, munkaszélesség-arányok és munkasebesség megválasztása mellett
a rendszerint nagy tömegű, nem kellő mértékben és méretben aprított szerves
maradványok alátakarása. Ezek ﬁgyelembevételével mutatjuk be az érsekvadkerti Agroméra Zrt. Grégoire-Besson váltvaforgató ekéit.
A francia cégnél mindig kiemelt szempont az
igazodás a termőhelyi adottságokhoz. Ennek
eredményeképp, jó fél évszázad után, 28-féle
váltvaforgató-eketípust kínál. A mérővizsgálati- és üzemeltetési tapasztalatok hatására
modern, magas követelményeknek megfelelő
ekék jelentek meg hazánkban is, az AXIÁL Kﬅ .
forgalmazásában. A legújabb típusok közül,
az SPML WB9 típusból érkezett jó fél éve két
darab Nógrád megye legerősebb gazdaságába, ahol sík és lejtős területek egyaránt
próbára teszik őket.
Első ránézésre szinte túlméretezettnek tűnnek az ekék, 180×180 mm-es gerendellyel.
Feltűnők a nagyméretű, réselt kormánylemezes eketestek is, nyírócsavaros biztosítással túlterhelés ellen. A gyári know-how és
a tapasztalat gyümölcse a barázdában és
tarlón járó eke kapcsolhatósága a traktorral,
illetve ennek beállítási lehetősége. Az egyre
elterjedtebb széles proﬁlú gumiabroncsok
barázdában járatása káros visszataposást
okozna, ezért inkább az eke vonórészére a
gyártó egyedi kialakítású támkerék-párt helyezett az eke gerendelyének mellső részére,
s az előző húzás utolsó barázdafenekén jár.
Feladata a keresztirányú stabilizálás szántás
közben; csavarorsókkal igazítható a beállított
szántási mélységhez. Emellett kíméli az eke
mellső vázrészeinek szerkezeti elemeit is,
növelve az élettartamot. A gazdák ﬁgyelmébe ajánlhatom az opcióban rendelhető, ún.
súlyáthelyező rendszert (GB-szabadalom). Ez
átterheli az eke súlyának egy részét a traktor
hátsó tengelyére, csökkentve a kerékcsúszást
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és a gázolajfogyasztást. A nagy, 1220 mm
átmérőjű, nitrogén-szuszpenzióval is feltölthető határoló-szállítókerék elhelyezése
a táblaszélek teljes kiszántását segíti elő, s
méreténél fogva kisebb a gördülési ellenállás.
Az úgynevezett kukorica-blokád miatt mégis
a legértékesebb szerkezeti részlet az eketestek 1140 mm-es osztása, és 830 mm-es
szabad magassága. Ez még 10 t/ha feletti
kukoricaszárral is megfelelő átömlést, s jó
technológiai üzembiztosságot eredményez. Az
eketestek fogásszélessége 30-56 cm között
állítható, akár fokozatmentesen is. Egyedi
jellemzőként feltétlen említést érdemel a
váltvaforgató ekék kritikus pontja, a függesztőállvánnyal egybeépített fordítómű. Ennek
fogasléces-fogaskerekes fordítóeleme a
biztosítéka a gyors és kíméletes fordításnak,
az azonnali irányváltásnak. Az úgynevezett
Z-váz optimális mélységhatároló kerékelhelyezést és tömegelosztást tesz lehetővé. Szállítási helyzetben az alacsony súlypont miatt
növekszik a stabilitás, ugyanakkor csökken a
traktor hátsó függesztőkarjait terhelő erő. A
centralizált hidraulikafunkcióval az eke öszszecsukható (az eketestek minimális fogásra
állításával), könnyítve a táblavégi átfordításokat. Az eke kialakítása végeredményben nagy
területteljesítményeket garantál.

DR. SOÓS SÁNDOR
mezőgazdasági gépészmérnök,
SZIE, Gödöllő
Magyar Szántóverseny
Egyesület elnöke

ágazatvezető, nőtlen,
hobbi: vadászat és éneklés (lásd YouTube-on!)

Technológia

Holman Tamás (28)

Idén nagy területre terveztünk szemes- és silókukoricát. Évente
8-900 hektárról beszélünk, és egy jó szemtermés után nagyon sok
szármaradvány marad a talajon, amit minél kisebb költséggel igyekszünk
bedolgozni a földbe. Megnéztünk több ekét, a végére maradt a Grégoire,
amiben fontos szerepe volt a hosszú ekeszáraknak és eketest-távolságoknak; ezek biztosítékai a kukorica jó alátakarásának. Ráadásul robusztus
ekét akartunk ezekre a talajokra, plusz a kedvezőbb ár is rásegített a szakmai szempontokra. A munka minőségével teljes mértékben elégedettek
vagyunk, s a traktoros kollégák is elfogadták ezeket az ekéket. Szeretnek
velük dolgozni, bár az ekék tömegét még emlegetik; szokatlan volt az ilyen
erős kivitel ezen a vidéken. Ahogy mondják, lényeg, hogy jól viselkednek a
traktor mögött, GPS-vezérléssel is.

Nagy Gábor (26)

megbízott műszaki vezető, nőtlen,
hobbi: tenisz és vitorlázás

Az ekék nagyrészt kukoricatarlót szántottak, tárcsázottat és álló szárasat,
több mint 650 hektárt, nagyon szépen tartották a beállított mélységet. Az
eke szépen dolgozik, többek közt az előhántónak is köszönhetően, pedig
nem is akartunk rá kérni. Valami oknál fogva mégis előhántókkal jött az
eke. Hála Istennek – vagy az AXIÁL-nak – ez egy jó ’kényszer’ volt, már
örülünk neki. A 10 tonnás májusi morzsoltat elérő, tehát sikeresen gazdálkodó kukoricatermelőknek is merem ajánlani az előhántók használatát,
megéri! A szántást követő magágykészítések meghálálják ezt a ráfordítást, illetve ﬁgyelmességet. A traktorosaink is látták mit tudnak ezek az
ekék, s ma már el is fogadták őket. Törés, szakadás eddig nem volt, bár az
összes nyírócsavart ki kellett kicserélni a lucernaföld után, de hát működött a rendszer, ez a lényeg. A gyárilag ajánlott erősebb, 10.9 típusra cseréltük az összeset. Először kicsit nehéznek gondoltam ezt a robusztus ekét,
de lényeg, hogy szilárdságilag nincs benne gyenge pont. Ahogy errefelé
mondjuk, benne van az anyag.

ÉRSEKVADKERT

»

HOGY AZ 1959-BEN ALAPULT GRÉGOIRE BESSON TERMÉKEI
72 ORSZÁGBAN VANNAK JELEN

»

HOGY A GRÉGOIRE BESSON A PRÉMIUM TALAJMŰVELŐ-GÉPEK PIACVEZETŐJE FRANCIAORSZÁGBAN

»

HOGY A GRÉGOIRE BESSON MINDEN TÍPUSÚ ÉS TELJESÍTMÉNYŰ
TRAKTORHOZ, ILLETVE FARMMÉRETHEZ GYÁRT TALAJMŰVELŐ GÉPEKET

»

HOGY A GRÉGOIRE BESSON GÉPEK TERÜLETTELJESÍTMÉNY-VILÁGCSÚCSAI NEMCSAK A MARKETINGNEK SZÓLNAK, MIVEL EZEK SORÁN A
GREGOIRE BESSON AZ ÚJ INNOVÁCIÓKAT IS TESZTELI
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A teljes riportot

megnézheti a QR kód
beolvasásával.

NÖVÉNYVÉDELEM
MÁS SZEMSZÖGBŐL
BEVETÉSEN A CONDOR

Horváth Ottóval, a Hercegrét Kﬅ . ügyvezetőjével beszélgettünk egy újabb gépvásárlással kapcsolatban. Önjáró permetezőgépüket szeretnék lecserélni, és másodszorra is az Agrifac áll a célkeresztben. Az első önjáró permetezőt hosszas
előkészítést és utánajárást követően választották ki: 2013-ban az első néhány ügyfél között vásároltak Agrifacot. A cég
1400 hektáron gazdálkodik, és a megbízható szolgáltatásnak köszönhetően egyre nő a bérmunkaigény. A permetezővel
kiegészülve teljes művelési vonalat tudnak nyújtani a partnereiknek, legyen szó szántásról, forgatás nélküli talajművelésről vagy növényvédelemről. A szántóföldi növénytermesztésen kívül állattenyésztéssel és a terményfelvásárlással is
foglalkozik a cég.
Az első és talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen tényezőket kell
ﬁgyelembe venni egy önjáró permetező vásárlását megelőzően. A
helikopteres permetezés rengeteg pénzt emésztett fel, és sok esetben
kiszámíthatatlanul állt rendelkezésre, ezért alternatív megoldást kellett
keresni. Ez a probléma volt a mozgatórugója a beruházási tervnek,
amellyel sok más termelővel együtt a Hercegrét Kﬅ .-nek is szembe
kellett néznie. A növényvédelem az egyik legfontosabb művelet a növénytermesztésben. A permetezés 3-4 napot is igénybe vehet viszonylag
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kisebb méretű területnagyság esetén is, ami akár több napra is elnyúlhat, ha az időjárás lassítja vagy megállítja a munkát. Nagyon fontos,
hogy az adott fertőzésvédelem vagy tápanyag-utánpótlás a megfelelő
időben és a megfelelő minőségben valósuljon meg, hiszen ez nagymértékben befolyásolja a növény egészséges fejlődését. Az utóbbi időszak
egyik legnagyobb problémáját a sárgarozsda-fertőzés okozta, amely
elleni védekezésben az Agrifac már nagy segítséget nyújtott.

AXIÁL Partner
Ezeket a kockázatokat és tényeket mérlegelve
döntöttek Horváth Ottóék is az Agrifac permetező
mellett. Miért éppen ezt választották? Egybehangzóan válaszoltak Prém Zoltánnal, aki cég növénytermesztési vezetője és növényvédő mérnöke: a
legfontosabb szempont a gép hasmagassága, és
az Agrifacé az egyik legnagyobb. Ugyancsak fontos
a fokozatmentesen állítható nyomtáv. A keretméret
kiválasztása komoly kérdéseket vetett fel, végül a
36 méteresre esett a választás, amely 24 méterre
összecsukva a kisebb parcellákban is megállja a
helyét, teljes munkaszélességgel viszont nagy a
napi teljesítmény.

Egy korszerű gép önmagában nem ér semmit, ha
nincs hozzá megfelelő kezelő. A Hercegrét Kﬅ . gépkezelője hamar megbarátkozott új munkatársával.
Nem is volt olyan nehéz, mint elsőre tűnt, hiszen
könnyen átlátható minden, rövid időn belül elsajátítható a monstrum kezelése, és szinte a személyautókat meghazudtoló kényelmet, biztonságot nyújt.
Nagy méretei ellenére rendkívül mozgékony, ennek
előnyeit bérmunkában többszörösen tudják kamatoztatni. A közel 10 tonnás önsúly ellenére közúton
több, mint 50 km/órával halad a gép. Ez szintén
meghatározó, hiszen egyre jobban elaprózódnak a
birtokméretek.
Megalapozott döntés eredményeként a cég proﬁljába a legjobban beleilleszthető gépet választották,
és remélhetőleg hamarosan követi az utódja is.

CONDOR-FÉSZKEK

Szabó Gábor
termékmenedzser
mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök SZIE, Gödöllő

Sokakban felmerül
a kérdés, hogy mi a
gyakorlati jelentősége
a fokozatmentesen
állítható nyomtávnak.
Az önjáró permetezők többnyire 2,25
vagy 3 méteres
nyomtávval üzemelnek. A piacon jelenleg
elérhető gépeknél
csak két értéket lehet
beállítani, az Agrifacnál
viszont akár centiméterenként állítható be a
kívánt értékre. Miért fontos
ez? A precíziós mezőgazdaság egyre jobban terjed,
de sok helyen dolgoznak
még hagyományos eszközökkel, így a kapásnövények csatlakozó sorai is a
gépkezelőre vannak bízva.
Akármennyire rutinos az
illető, néhány centiméteres
eltérés gondot okozhat
a növényvédelemben.
Az Agrifac fokozatmentes
nyomtávállításával ez áthidalható, legyen szó saját
növényállomány permetezéséről vagy bérmunkáról.
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Manitou MLT 1040

NAGY EMELÉSI
MAGASSÁGHOZ

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

SZÜKSÉGES

A mezőgazdaságban használt rakodógépek választéka mára nagyon kiszélesedett. Szinte nincs is olyan rakodási feladat, amelyre ne lehetne megfelelő, akár
többféle műszaki megoldást is találni. A
kérdés csak az, hogy a többféle változat
közül – hosszú távon – melyik optimális és
gazdaságos a felhasználónak.
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AZ EASY CONNECT SYSTEM (ECS) MEGKÖNNYÍTI A MANITOUK-BAN A HIDRAULIKUS MUNKAESZKÖZÖK FEL- ÉS LECSATLAKOZÁSÁT. ELÉG CSAK EGY GOMBOT MEGNYOMNI A
KABINBAN, EZ FESZTELENÍTI A KIHELYEZETT HIDRAULIKAKÖRT,
ÍGY GYORSABBÁ ÉS KÖNNYEBBÉ VÁLIK A HIDRAULIKUS
MUNKAESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA.
Egy megfelelő teleszkópos rakodó minden mai mezőgazdasági vállalkozásban
nélkülözhetetlen, szinte az összes növénytermesztéssel és állattenyésztéssel
kapcsolatos munkafolyamatban jelentős
szerepet vállal. Fontos, hogy motorés hidraulikus teljesítménye, emelési
magassága és teherbírása illeszkedjék
az üzemmérethez, és hogy mindenféle
talajon képes legyen a teher biztonságos
mozgatására .

lési magassághoz minden tekintetben
nagyobb teljesítmény párosul: a 4000 kg
kapacitású rakodógépben 137 lóerős
Tier 4i dízelmotor és 180 liter/perces
LSU hidraulikaszivattyú dolgozik. Ezen
paraméterek megegyeznek a már évek
óta forgalmazott MLT 840 137 PS gép
adataival. Nem véletlen, hiszen az
MLT 840 gémjét bővítették ki egy robusztus taggal, szavatolva a biztonságot
10 méteres emelési magasságban is.

Megﬁgyelve a világ vezető erő- és munkagépgyártóinak fejlesztési irányát megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években
fokozottan előtérbe került a teljesítmény
növelése. Mérnökök sora dolgozik évek
óta, hogy gépeik még több munka elvégzésére legyenek alkalmasak, egységnyi
idő alatt. Ezt az irányt természetesen a
teleszkópos rakodógépgyártók is követik
a piaci igényeknek megfelelően: vagy az
emelési magasság, vagy a teherbírás
növelésével.

Az ötfokozatú M-Shiﬅ Powershiﬅ sebességváltó mindenkor simán kapcsol,
automatikusan vagy kézzel is. Automataként a legkisebb megszakítással
választja a nyomaték- és sebességigénynek optimálisan megfelelő fokozatot.
Emelkedőn pótkocsit vontatva például
alacsonyabb fokozatot használ, hogy
elegendő nyomaték álljon rendelkezésre. Silóhalom készítésekor vagy gabona
rakodáskor a kezelő be tudja állítani,
hogy ne kapcsoljon 3. fokozatnál feljebb,
így a váltó ﬁnoman, akadálymentesen
kapcsol, de maximum a harmadikig.
Manuális módban a kezelő kapcsolja a
sebességfokozatokat a joystick + és –
gombjaival. Hasonlóan az MLT 840-hez,
a 1040 váltóműve közvetlenül kapcsolódik a szöghajtóművekhez, ezáltal nincs
szükség kis kardánokra.

Szinte minden gyártó kínálatában
szerepel már 9,5-10 méter emelési
magasságú rakodógép mezőgazdasági
felhasználásra, ám a legtöbb esetben
ezek motor- és hidraulikus teljesítménye
nem nagyobb az univerzális 6-7 méteres
gépekénél. A Manitou mérnökei azonban
úgy gondolják, hogy az átlagos emelési
magasság közel másfélszeresére képes
mezőgazdasági rakodógép biztonságos
üzemeltetéséhez nagyobb hidraulikus
erőre, nagyobb motorteljesítményre van
szükség.
Amennyiben kevésnek bizonyul az
átlagos 7-8 méter emelési magasság,
akkor a Manitou MLT 1040 137 PS a
legjobb választás. A 10 méteres eme-

Az alapfelszereltséghez tartozó „autoclean” ventilátorfordító rendszeresen és
automatikusan tisztítja a hűtőt. A gépkezelőnek már nem kell többször kiszállni a
fülkéből, hogy a hűtőre rakódott port és
egyéb anyagokat eltávolítsa, de a napi
karbantartás során továbbra is kiemelt
ﬁgyelmet kell szentelni a vízhűtő felületének tisztán tartására!

A hidraulikus munkaeszközök csatlakoztatását teszi gyorsabbá és kényelmesebbé a kihelyezett hidraulikakörök
fesztelenítésére szolgáló ECS-kapcsoló.
A vezetőfülke belső kialakítása az
MLT 1040 típuson sem hagy kívánnivalót,
kialakítási szempontja az ergonómia,
illetve a kényelem maximalizálása volt.
Ezt szolgálja a légrugós vezetőülés, valamint a teljesen állítható kormányoszlop.
Ezek mellett a szabályozható szellőzőfúvókák, a napellenző, a tetőablak, a
klímaberendezés biztosítják a munkára
koncentrálást elősegítő kellemes munkakörnyezetet.
Nem csak a kezelő kényelmének szempontjából fontos a CRC gém-lengéscsillapító, hiszen biztonságos teherszállítást
tesz lehetővé, és nem utolsó sorban
kíméli az egész gépet. A gém-lengéscsillapító rendszert alapfelszereltségként
adjuk minden MLT 1040 rakodógéphez.
A teleszkópos rakodógépek specialistájaként a Manitou fontosnak tartja, hogy
szinte az összes felmerülő vevői igényre
a legmegfelelőbb választ adja. Mit sem
ér mindez, ha ehhez nem párosul megfelelő szolgáltatói háttér. Mint a mezőgazdasági gépkereskedelem specialistája,
az AXIÁL Kﬅ . is ugyanezt vallja. Ezért
építettük ki az elmúlt 15-20 évben azt
a professzionális pénzügyi és műszaki
szolgáltatási rendszert, amely Magyarországon egyedülálló szervizkapacitást,
kiszállásos mobilszerviz csapatot, gyors
alkatrészellátást és személyre szabott ﬁnanszírozási ügyintézést biztosít
minden Manitou rakodógépet választó
ügyfelünknek.

SÁFRÁNY MÁRIÓ
termékmenedzser
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A ferdefelhordó alsó hengerének
állítása a felhordó oldalán

ÁLLÓ ÉS FESZES

HOGYAN
SZERELJÜK ÁT
KOMBÁJNUNKAT
GABONÁRÓL
KUKORICÁRA?
Cikkünkben a termények közötti átállás lépéseit vesszük sorba. Az megfelelő logikai
sorrendért haladjunk úgy a gépben, ahogy
betakarításkor a termény is halad.
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Az átállítás a ferdefelhordónál kezdődik.
Az állító hasáb gabonára állítva
Fontos, hogy az alsó hengert a terménynek
megfelelő magasságba állítsuk a kétoldali
hasábok fellazításával és álló helyzetbe
fordításával. Segítségünkre van egy
matrica is a hasábok mellett.
A megfelelő pozíció után állítsuk be
ehhez a láncfeszességet. Legcélszerűbb, ha a ferdefelhordót felemeljük,
míg az alsó éle vízszintes nem lesz,
és a láncot kétoldalt addig állítjuk,
míg a ferdefelhordó közepén éppen
hogy érinti a kopóléceket. Lényeges, hogy a láncok élettartamának maximalizálása érdekében
ﬁgyeljünk az állítás párhuzamosságára.

Az állító hasáb kukoricára állítva

NEM GYŰJTÜNK
KÖVEKET
Mivel a gabona és kukoricaszemek mérete eltérő,
fontos kicserélni a cséplőszegmenseket. A munka
megkönnyítése céljából
állítsuk maximumra a
kosárhézagot, hogy
legyen helyünk kibújtatni
a szegmenseket. Fontos
továbbá, hogy a szegmenscsere alkalmával,
valamint a munka

Cséplőszegmens-csere

A cséplést segítő dörzsbetét

E

2

Az új típusú LEXION esetén zárt cséplődobja
már magában hordozza ezt a funkciót, így
nekünk nincs takargatni valónk.

is betakarítunk ugyanazon géppel, nem áll
módunkban kiszerelni az alsó rostát, mivel a
szójához elengedhetetlen a megléte.

De miért?
Ha a cséplődob nincs belemezelve, egész
kukoricacsövek kerülhetnek a dob belsejébe,
kiegyensúlyozatlanságot okozva, amely a nagy
fordulatszám miatt csökkenti a dobcsapágyak
élettartamát. Cséplés közben ezek a csövek
kirepülhetnek a dobból, így később morzsolatlan csöveket találhatunk a tarlón.

Lamellás rostánkat a kukorica veszi igénybe
legjobban. Sokan emiatt szerelik ki, ezáltal növelni tudják a tisztítórendszer áteresztőképességét (nem az egész cséplőrendszerét). Ha így
döntünk, le kell takarni a kalászvisszahordást
is. A csúsztatólemez felemelése egy lépcsővel
letakarja a kalászvisszahordó vályú csigáját. A
visszahordó láncot ne vegyük ki.

A cséplődob-takarólemezek

Nagyobb hozam esetén, vagy dombos betakarítási területen a termény átbillenhet a magvályúból a kalászvisszahordó vályúba is. Mivel a
láncot nem vettük ki, elkerülhetjük a dugulást
és az ezáltal bekövetkező nagyobb károkat.
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Amennyiben aPnyári betakarításhoz használtuk
a cséplést segítő dörzsbetétet (52-es tétel),
most vegyük ki. Kiszerelése után tekerjük
vissza rögzítőcsavarjait (53-as tétel), hogy ne
tömődjenek el a furatok, így megspóroljuk a
bosszankodást a következő alkalommal.
Ha rendelkezésre áll kőgyűjtővályú-takarólemez (2-es tétel), szereljük fel. Beépítésével
biztosítjuk az egyenletes anyagáramot a ferdefelhordó és a cséplőszegmens között.

CLAAS

közben a toklászóajtó nyitva legyen. Ha zárva
marad, kukoricán szemtörést, napraforgón
szemhántolást okozhat.

Alsórosták

KIKÖTÖTT ÁLLAPOT
A gép oldalán látható matrica alapján fontos
beállítani az adott terményhez a szemfogó
ponyva megfelelő pozícióját.
A szemfogó ponyva beállítása

Kőgyűjtővályú-takarólemez

MINÉL APRÓBB,
ANNÁL JOBB

2

4

ÖNNEK VAN
TAKARGATNI VALÓJA?
A piacon dolgozó gépeket cséplés szempontjából két részre oszthatjuk:
• A hagyományos cséplőrendszerű gépek
dobtakaró lemezeit fel kell csavarozni a kukorica és a napraforgó betakarításához. Ezt
követően szereljük ki ezeket a gépből.
• APS cséplőrendszerű gépeken kukoricabetakarításhoz elengedhetetlen a dob letakarása
takarólemezekkel. Ha egyszer beépítettük a
lemezeket, akkor a gép cséplőszerkezetének
javításáig ezek biztosan benne maradnak.

E
P

Kukorica betakarításkor kikötött állapotban
van a szemfogó ponyva, hogy a nagy fajsúlyú
termény ne tudja ellökni, így a másodlagos leválasztás egész felületét érvényesíteni tudjuk.

ALSÓ NÉLKÜL JOBB?
Gépkezelői kurzusainkra az ország minden
részéről gyűlnek össze partnereink. Ez a téma
szinte minden alkalommal megosztja a csapatot. Van, aki alsó rostával, van, aki anélkül
dolgozik szívesebben.

Amennyiben kukorica betakarításkor szecskázni szeretnénk, a gyári átszerelési lépéseket kell
elvégeznünk:
• Legfontosabb a szecskázótengely fordulatszámának csökkentése;
• Építsük be a takaróponyvát a szalmaház védelme érdekében;
• Cseréljük le a forgókéseket a kukoricában használatos erősebb késekre,
• Billentsük le, vagy távolítsuk el az ellenkéseket.

KARAGITY ISTVÁN
szervizmérnök

járműmechatronikai és fejlesztőmérnök, SZIE

RITTGASSZER PÉTER

szervizmérnök

Ha vetésforgónk kukorica mellett szóját is
tartalmaz, azaz egy időben kétfajta terményt

mezőgazdasági gépészmérnök,
TFS-MFK, Mezőtúr
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GAZDATIPP
GYAKORLATI VÉLEMÉNYEK
CLAAS AXION 920
NÉV:

Kiss-Nagy Szabolcs

PROFIL:

növénytermesztés, bérmunka

GAZDASÁG:

400 ha

A CLAAS AXION 920 a nagy erőigényű munkákat végzi. Szerintem szuper
a fokozatmentes váltó, ennek az előnyei akkor tapasztalhatók igazán,
amikor nagyon sokoldalúan használunk egy traktort, a lassú ápolási
munkáktól a nehéz talajmunkákig. Terhelés alatt is fordulatszám- és
nyomatékugrás nélkül, folyamatosan lehet váltani. A kartámaszba
épített CMOTION és CEBIS-terminálra az irányváltótól kezdve a fordulóautomatikán keresztül a sebességváltót, a tempomatot, a kihelyezett
köröket, illetve még az automatikus kormányzást is rá lehet programozni.
Érezhető, hogy egy hosszabb műszak után frissebben száll ki az ember a
gépből. A kisnyomású ultraﬂex gumiknak köszönhetően kisebb a taposás, és sokkal jobb a talajfogás, aminek a fogyasztásban is szerepe van.
A napi ellenőrzés nem sok időt vesz igénybe. Az olajat semeddig sem
tart megnézni, mert a motorolaj-szintet mutatja a kabinban a műszer,
a váltóolajat meg egy üvegablakon keresztül látja az ember, nem kell
egy nívópálcát sem kihúzni. Tíz perc az egész, ha a zsírzót fel kell tölteni,
akkor tizenkettő.

Kiss-Nagy Szabolcs
családi vállalkozó

BAKSA-RÁDFAPUSZTA

FENDT 310 SCR + FENDT CARGO HOMLOKRAKODÓ
NÉV:

Borbély Balázs

PROFIL:

gyümölcstermesztés

GAZDASÁG:

50 ha

A Fendt traktorokkal németországi tartózkodásom során ismerkedtem
meg és szereztem jó tapasztalatokat. Itthon, a kertészeti pályázatokat
kihasználva sikerült hozzájutnom egy 310-es Fendthez, Fendt Cargo
homlokrakódóval. Kompakt méretű, kiváló teljesítményű gép, gyümölcsösbe, szántóföldekre egyaránt használom, valamint télen kommunális
munkákba segítek be. A környékbeli közutak síkosságmentesítésében
oroszlánrészt vállal a Vario, a Cargo homlokrakódóra felszerelhető hótolóval pedig könnyedén teszem járhatóvá az utakat erős havazás után.
Szóval elmondhatom, maximálisan kihasználom a traktort, évszaktól
függetlenül, egész évben.

KOMÁROM

Borbély Balázs
egyéni vállalkozó
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HORSCH LEEB GS 6000 VONTATOTT PERMETEZŐ
NÉV:

Simon Kﬅ.

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

3100 ha

Horsch Leeb GS 6000 mellett döntöttem, mert a munkák 85 százaléka
elvégezhető vontatott géppel. A legmerészebb várakozásaimat is felülmúlták a tapasztalatok, jóval kisebb költséggel javult a növényvédelem
hatékonysága. A célfelülettől 50 centire lehet akár 15 km/óra sebességgel dolgozni, egyenletes kijuttatás mellett. A 25 centis fúvókaosztás és a
variálható cseppméret előnye a kalászosok posztkezeléseinél és gyomirtásánál is megmutatkozik. Jók a tapasztalataim a borsó poszt-gyomirtásában. Könnyű a kezelhetőség: a szivattyú 5-6 perc alatt tölti fel a
6000 literes, könnyen tisztítható rozsdamentes tartályt, ami 30 hektárra
is elég. Csekély a taposási kár. Virágzáskor a 150 centi magas rozs is
kiválóan permetezhető. A gép ára töredéke a kijuttatott vegyszer árának,
és csekély a növényvédelem hatékonyságának javulásához képest. Ma is
ezt venném!

HANTOS

Simon László
ügyvezető tulajdonos

FRAMEST FRALAZ ALTALAJLAZÍTÓK
NÉV:

Csákvári Mg Kﬅ.

PROFIL:

növénytermesztés

GAZDASÁG:

700 ha

Három éve szereztük be a Fralaz 3,5-5 késes RH-hengeres gépet, évente
150-200 hektárt lazítunk vele. Korábban egy IH-lazítóval dolgoztunk, az
a kötöttebb területeken hantokat hozott fel, ez viszont teljes keresztmetszetében átstrukturálja a talajt, és nem hoz fel hantokat. Így a hengernek
csak a mélységtartás a feladata. Nagyon erős konstrukció, mert harckocsi-alkatrészeket is kifordított már károsodás nélkül. Sok kőpados terület
sem okoz benne kárt. Sajnos gyorsan el is kopnak a szárnyak emiatt.
A szántásos talajművelés hívei vagyunk, az eketalpat viszont meg kell
szüntetni. A gép ezekkel a szárakkal 50 centiméter mélyen is dolgozhat.
A drainelt táblákon sem lehet túl mélyen dolgozni. Amióta ez a gép
megvan, a forgókon sem alakulnak ki vízfoltok, nagy esők után sem.
Folyamatosan rendben tudjuk tartani vele a talajszerkezetet és a vízháztartást is.

CSÁKVÁR

Pokó Mihály
termelési igazgató
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MATÁN ISTVÁN (matani@axial.hu) Mobil: +36 30 606 2926,
Fax: +36 79 526 439 tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
LEXION 450

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
MEGA 204

CLAAS
MEGA 204

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

AZONOSÍTÓ: 6438-14
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2904
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 295
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, GAV6.0

AZONOSÍTÓ: 6439-14
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2442
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 295
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, GAV6.0,

AZONOSÍTÓ: 6813-15
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3820
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 220
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, SZK, GA5.1,
KAD6(6011SA)

AZONOSÍTÓ: 6984-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5565
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 220
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, DCS, SZK,
GA5.1, RT(BISO CX100)

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
MEGA 204

CLAAS
MEGA 218

CLAAS
MEGA 350

CLAAS
MEGA 360

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)

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

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), RT(BISO CX100)

AZONOSÍTÓ: 6496-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 5100
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 220
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, GA4.5,

AZONOSÍTÓ: 6705-15
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5327
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 245
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, GA6.0,
KAD6(CONSPEED 6-75C)

CLAAS
TUCANO 320

CLAAS
TUCANO 430

CLAAS
TUCANO 440

GERINGHOFF
MSSC

NEW HOLLAND
CX 8060

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

AZONOSÍTÓ: 6810-15
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3807
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 240
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, 3D, DCS, GA5.4

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: 5662-13
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 0
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY:
FELSZERELTSÉG: 8S

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

NEW HOLLAND
TX 66

NEW HOLLAND
TX 66

CLAAS
LEXION 450

CLAAS
MEGA 204

26

AZONOSÍTÓ: 7144-15
ÉVJÁRAT: 2002
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6258
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 271
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK,
GA6.1, 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,

6825-15
AZONOSÍTÓ:
2003
ÉVJÁRAT:

MINŐSÉG:
4900
ÜZEMÓRA:
BAJA - AXIÁL (1901)
ELHELYEZÉS:
220
TELJESÍTMÉNY:
KAB, KL, SZ,
FELSZERELTSÉG:
SZK, GA5.1, KAD6(6011SA)

AKCIÓS GÉP

ÁRA: 14 250 000 FT+ ÁFA

AZONOSÍTÓ: 5980-14
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 3884
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 285
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, SZK, 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.

CLAAS
ARION 650

CLAAS
AXION 820

CLAAS
AXION 820

CLAAS
CHALLENGER 55

FENDT
FARMER 309 C

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

AZONOSÍTÓ: 7397-16
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 8713
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)
TELJESÍTMÉNY: 197
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, RK, PS, AV, AH,
LF1+2, IKH, FH

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

AZONOSÍTÓ: 5366-13
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6700
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 105
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, AV, AH, LF1+2

FENDT
718 VARIO

FENDT
820 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

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

FENDT
FAVORIT 930 VARIO

FENDT FAVORIT
930 VARIO

AZONOSÍTÓ: 4932-12
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9315
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 300.475866757308
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, FH, EH, RH, RK, IKH,
AV, AH, LF1+2,

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

AKCIÓS GÉP

6866-15
2006

6802
BAJA - AXIÁL (1901)
300
KAB, KL, RH, EH, AH,
AV, LF1+2, VARIO

ÁRA: 19 000 000 FT+

ÁFA

JOHN DEERE
7810

LANDINI LANDPOWER
165 TDI TECHNO

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

LANDINI LANDPOWER
165 T3 TECHNO

LANDINI
6145 L

AZONOSÍTÓ: 7382-16
ÉVJÁRAT: 2000
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 14304
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 175
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, AV, AH, LF1+2,
PS, RH, IKH

AZONOSÍTÓ: 7127-15
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2860
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, 4WD, AV, AH, LF1+2

AZONOSÍTÓ: 7138-15
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1373
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 165
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, MH, 4WD, AV, AH, LF1+2

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

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

MASSEY FERGUSON
5445

MASSEY FERGUSON
8480 DYNA VT

MASSEY FERGUSON
8690 DYNA VT

MTZ
1025

FENDT
930 VARIO

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

AZONOSÍTÓ: 7249-16
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9000
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 289
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EH, AH, AV, RH, IKH

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

AZONOSÍTÓ: 7151-15
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2298
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 103
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1, AH, AV

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

CLAAS
QUADRANT 2200

CLAAS
ROLLANT 160

CLAAS
VARIANT 360

CLAAS
VARIANT 380

AZONOSÍTÓ: 7012-15
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR - AXIÁL (207)
FELSZERELTSÉG: MSZ18, VON

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

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

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

FRAMEST
FRADISC 4000 X

GREGOIRE BESSON
RB7

GREGOIRE BESSON
SPB9

HORSCH
JOKER 12 RT

HORSCH
MAESTRO 8 CC

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

AZONOSÍTÓ: 0023-13
ÉVJÁRAT: 2013
ELHELYEZÉS: VEVŐ
FELSZERELTSÉG: RB7 416/170/100 (4)

AZONOSÍTÓ: 7546-16
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: V5, EBF

AZONOSÍTÓ: 7234-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ12.0

AZONOSÍTÓ: 7239-16
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MON, 8S, MTR, GR

LEMKEN
RUBIN KÜA 9/400

MAGYAR
3

RÁB
6.2

AZONOSÍTÓ: 7568-16
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

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

AZONOSÍTÓ: 7357-16
ÉVJÁRAT: 2000
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ6.0

KULTIVÁTOR
AZONOSÍTÓ:
ÉVJÁRAT:
MINŐSÉG:
ELHELYEZÉS:
FELSZERELTSÉG:

AKCIÓS GÉP
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5463-14
1998

NYÍREGYHÁZA
- AXIÁL (213)
6S

ÁRA: 19 000 FT+ ÁFA

SIMBA
SOLO 330

SIMBA
XPRESS 6.6

VADERSTAD
SPIRIT ST 600S

VOGEL NOOT
V4

KÜHNE

AZONOSÍTÓ: 7340-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: MSZ3.0

AZONOSÍTÓ: 7437-16
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: MSZ6,6

AZONOSÍTÓ: 7468-16
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MON, MSZ6.0, TCS

AZONOSÍTÓ: 7573-16
ÉVJÁRAT: 2005
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: V3+1

AZONOSÍTÓ: 5104-13
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: 5K

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.

BOBCAT
T3093S

CASE
721 E

CLAAS
SCORPION 9040

DIECI
SAMSON 60.9

HYUNDAI
15L7

AZONOSÍTÓ: 7477-16
ÉVJÁRAT: 2001
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6360
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 104
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9.0, ET3.0, RV

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

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: 7481-16
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2699
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
TELJESÍTMÉNY: 127
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, RV, EM9, ET6

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

GEHL
SL 5240 SXT 2SPEED P2

HYUNDAI
R 169

HYUNDAI
15D7E

HYUNDAI
R 250 LC-7
AZONOSÍTÓ:
5005-13
ÉVJÁRAT:
2006
MINŐSÉG:

ÜZEMÓRA:
5182
ELHELYEZÉS:
CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY:
250
FELSZERELTSÉG:
KAB, KL,
LSZ600, FK0.6

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

AZONOSÍTÓ: 7422-16
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2618
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 23

JCB
53170

MANITOU
FFGR 1950

MANITOU
MI 35 D

MANITOU
MLT 731 T LSU

MANITOU
MLT 735 120 LSU

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

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

AZONOSÍTÓ: 7115-15
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 2047
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: KAB, D, EM3.3, ET3.3, DUX, OM,

AZONOSÍTÓ: 7321-16
ÉVJÁRAT: 2008
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 6000
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR - AXIÁL (207)
TELJESÍTMÉNY: 101
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7, ET3, RV

AZONOSÍTÓ: 7281-16
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4419
ELHELYEZÉS: VEVŐ
TELJESÍTMÉNY: 120
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET3.5, RV

MANITOU
MLT 741 120 LSU

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

MITSHUBISHI
FG 25 T11

FERROFLEX

AZONOSÍTÓ: 6512-14
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 4538
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL (213)
TELJESÍTMÉNY: 120
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM7.0, ET4.1, TRK,
TRV, RV

AZONOSÍTÓ: 0080-12
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 1481
ELHELYEZÉS: VEVŐ
TELJESÍTMÉNY: 137
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LS, EM8.0, ET4.0

AZONOSÍTÓ: 4783-12
ÉVJÁRAT: 2003
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 9414
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
TELJESÍTMÉNY: 50
FELSZERELTSÉG: KAB, G, EM3.7, ET2.5, DUX, VH1100

AZONOSÍTÓ: 0117-07
ÉVJÁRAT: 2007
MINŐSÉG: 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
FELSZERELTSÉG: MSZ 1500

AKCIÓS GÉP

ÁRA: 14 980 000 FT+

ÁFA

AZONOSÍTÓ: 7462-16
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: 
ÜZEMÓRA: 861
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)
FELSZERELTSÉG: D, EM3.1, ET1.5, DUX, VH1200, OM,

RAKODÓKANÁL

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

VIGYE HAZA MINDEN
NEGYEDIK BÁLÁJÁT „INGYEN”

OEHLER

BÁLASZÁLLÍTÓVAL!
Az országutat járva néha szinte halálfélelme van az embernek, amikor meg kell előzni egy bálaszállító
szerelvényt, főleg, ha néhány leesett bálát is látunk az árokban. Sokan még most is felelőtlenül összetákolt
szerelvényekkel, mindennemű rögzítés nélkül szállítják a széna- vagy szalmabáláikat. Nem gondolják végig,
hogy milyen károkat okozhatnak a leeső bálák tíz-húszmilliós autókban, nem is beszélve az emberi életről.
Bálaszállító vásárlására még nehezebben szánja rá magát a gazda, mint szemszállító kocsiéra
A régi téeszes időben leszedtük az IFA és pótkocsija oldalfalát, kimentünk az erdőbe, kivágtuk
az egyenesebbnek tűnő fákat, és azokat szereltük fel vendégoldalnak. Büszkék voltunk, hogy a
Hesston bálázókkal készített különböző átmérőjű és keménységű bálákból nyolcat fel tudtunk
rakni egy IFÁ-ra. A sima földutakon sikerült is elhagyni naponta egy-kettőt. A következő lépésnél
már zártszelvényből vagy vascsőből készítettük
a tartókat, így már némileg biztonságosabban
tudtunk rakodni. A billenccsel leborítottuk a rakományt, aztán gyerünk a következő kanyarért,
mert teljesítményre kapjuk a ﬁzetést. El lehet
képzelni, milyen kazlakat lehetett rakni ezekből
a „jó minőségű” bálákból.
Napjainkra minden pótkocsigyártó felvette
programjába a bálaszállítókat. A két- és há-
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romtengelyes forgózsámolyos Oehler pótkocsik
12-18-24 tonna össztömegre készülnek. A
robusztus felépítésű, nagy rakfelületű pótkocsikkal jól szállíthatók a széna-, szenázs- és
szalmabálák, legyenek kör vagy kocka alakúak.
A plató méretének köszönhetően raklapos árukat, big-bag zsákokat és hosszú öntözőcsöveket
is lehet szállítani. A kocsik két végén kihúzható
bálatartó növeli a rakodási kapacitást. A hannoveri kiállításon bemutatták a Krassort rendszerű
bálarögzítő rendszert, amellyel gyorsan biztosítható a rakomány. Az oldalakat egyszerűen
hidraulikusan felcsukjuk, és máris indulhatunk!
Az oldalsó csövek, rugalmasságuknak köszönhetően, előfeszített rugóként akár 50 centiméteres különbséget ki tudnak egyenlíteni. Nincs
szükség a bálák egyenkénti spaniferes rögzítésére és újrahúzására menet közben. Nem kell

időt pazarolni a rögzítéssel, amit egy embernek
szinte lehetetlen megoldani. A második sort
nem kell kötésbe rakni, nyugodtan lehet duplán
is, így minden negyedik fuvart megtakarítunk, a
költségével együtt.
Az idei Agrárgépshow kiállításon a bálaszállító
kocsit a szakmai zsűri Nemzetközi Termékfejlesztési Elismerő Oklevéllel díjazta.

ANGELI GYULA
termékemendzser

mezőgazdasági
gépészmérnök SZIE, Gödöllő

Oldalcím

Helmut
Claas
éves

Helmut Claas, a CLAAS csoport vezető társasági tagja és a
tulajdonosi bizottság elnöke, július 16-án betöltötte 90. életévét.
Neki köszönhetően lett az apja és testvérei által alapított gyárból
világszerte piacvezető mezőgazdasági vállalat.

elmut Claas első gyerekként született 1926-ban, Harsewinkelben.
1948-tól 1954-ig a Hannoveri Műszaki Egyetemen tanult gépészmérnöknek. Egy szemesztert a Bécsi Műszaki Egyetemen töltött, egy
évig felsőfokú mezőgazdasági tanulmányokat
folytatott Párizsban. Ezeket továbbiak követték
a bécsi egyetemen és a párizsi Grande Ecole
Nationale d’Agriculture-ben. Tanulmányai befejezése után rá hárult a felelősség egy értékesítési vállalat megtervezéséért és alapításáért
Franciaországban, amely a mai CLAAS France.

konstrukciós megoldású DOMINATORsorozatot, később annak utódját, a világ legmodernebb és leghatékonyabb kombájnját, a
LEXION-t, vagy többek között a CLAAS piacvezető önjáró silózóját, a JAGUAR-t.

Helmut Claas 1958-ban kezdett el a harsewinkeli családi vállalkozásban dolgozni, 1962-ben
a technológiai részleg ügyvezető igazgatójává
nevezték ki. 1978-ban, a vállalat átalakításakor
közkereskedelmi társasággá (OHG), személyes
felelősségű társasági tag lett, majd 1996-ban,
a kereskedelmi betéti részvénytársasággá
(KGaA) átalakulás során, a felügyelőtanács és
a vezetőségi bizottság elnöke.

Helmut Claast négy nemzetközileg ismert
egyetemen, Magyarországon, Angliában,
Bulgáriában és Németországban is díszdoktorrá avatták. Többek között megkapta
2000-ben a „Mezőgazdaság doktora” címet
a Stuttgart-Hohenheim Egyetemtől „a mezőgazdasági technika területén elért kiemelkedő
teljesítménye, és a hatékonyabb, modernebb
mezőgazdasági gépek fejlesztésében elért
kivételes eredményeinek elismeréseként”. A
Stuttgart-Hohenheim Egyetem volt az is, ahol
2004-ben az mezőgazdaságban úttörő technológiai fejlesztésekért tiszteletbeli szenátusi
taggá fogadták. 2009 júniusában a Moszkvai
Gorjatschkin Egyetemen (mai nevén

Mindig kiemelt ﬁgyelmet szánt az innovatív
termékek fejlesztésének és gazdaságos tömeggyártásának. Helmut Claas számos újítást
tervezett vagy kezdeményezett, például
1970-ben a moduláris felépítésű, platform-

2003-ban fontos lépés történt a vállalat bővítésében és jövőjének biztosításában: a CLAAS
átvette a teljes traktorrészleget a Renault
Agriculture-tól. Azóta a vállalat az összes
fontosabb mezőgazdasági géppel el tudja látni
a nemzetközi mezőgazdaságot.

Timirjazev Mezőgazdasági Akadémia) tiszteletbeli professzori címet kapott. Szintén 2009-ben
a Francia Köztársaság kinevezte Helmut Claast
a „Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’honneur“, azaz a Becsületrend lovagjává, elismerve
ezzel a német-francia együttműködés úttörőjeként elért eredményeit.
A gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara Lehoczky László éremmel tüntette ki
Prof. Dr. h.c. Helmut Claas urat a gépészmérnöki hivatás és a kar szolgálatáért, valamint a
SZIE-n az AXIÁL Kﬅ . és a CLAAS cég közösen
adta át az ő nevét viselő Helmut Claas oktatótermet is.
A személyes kitüntetések, mint a díszpolgárrá
avatás a szülővárosában, Harsewinkelben,
Baden-Württemberg tartomány érdemérme
vagy a francia mezőgazdasági miniszter érdemrendje, mind elismerik életművét.

Boldog születésnapot
kívánunk Claas úrnak!
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Oldalcím

Kollégium a város szélén
Bujáki Gábor nyugalmazott kollégiumi igazgató. Ám csak látszólag nyugalmazott, ma is azzal a lelkesedéssel vezet körbe a SZIE gödöllői kollégiumának épületei között, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a diákok igazgatóvá választották. Problémafelvető, határokat feszegető gondolataival belopta magát az
ifjúság szívébe. Miközben beszélgetünk, kiderül, nem ismer kényelmetlen kérdést, nem csak tudást, hanem életszemléletet akar átadni. Büszkén mutatja
a keze alatt kialakult kollégiumi struktúrát. Az épített és természetes környezet élhetőségről, harmóniáról árulkodik. Bujáki nem öregszik, a mai napig beáll
focizni a ﬁatalok közé.
A közelmúltban ünnepelték a kollégium félévszázados fennállását. „Nagyon nehéz a
kezdeti dátumot meghatározni, hogy mikor
született a kollégium, illetve a diákotthon”
– jegyezte meg Bujáki Gábor, két különböző
kategóriáról van szó. Itt rendezték meg
1966-ban az atlétikai Európa-bajnokságot,
s erre az alkalomra épült három épület,
először a sportolók vették birtokukba,
akiket szeptembertől a hallgatók követtek.
Korábban diákotthonnak titulálták, még
nem voltak meg azok a belső tartalmak,
melyek a kollégium megnevezéshez kellettek,. „A kollégiumi címért a minősítéskor
meg kellett küzdeni” – jelezte a szakember,
hogy nem hullott az ölükbe a „kinevezés”.
A hazai oktatás mindig irigykedve nézte a gödöllői kollégiumot, annak magas
színvonala miatt. Egy kormányprogramnak
köszönhetően további 450-el bővült a
korábbi 1400-as férőhely, s a három épületből sikerült kettőt modernizálni. „Akkor
már kollégiumi igazgatóként úgy álltunk
hozzá, hogy ha 1966-ban európai színvonalon született meg, akkor a kor legmodernebb szintjén kell elvégezni az építést, a
felújítást” – a kollégium, mint mindig, úgy
ma is az egyetem egyik fontos intézménye,
infrastruktúrájának szerves része.
Az egyre pezsgőbb kollégiumi életbe 1971ben, mint hallgató csöppent bele. Bujáki
Gábor véleménye szerint a rendszerváltást
– mint a nagy forradalmakat általában
– az ifjúság indította el az egyetemen,
1986-ra olyan KISZ-vezetés formálódott,
amely nem akart a párt irányítása alatt
élni. Bíró Ferenc rektor idejében a vezetés
elfogadta, hogy a kollégiumban legyen
szabad az igazgatóválasztás. Bujáki Gábor
1986-ban így nyerte el a karmesteri pálcát.
Addig kollégiumi nevelőtanárként egyen-
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gette a ﬁatalok útját, s fényes karrier előtt
állt a növényvédelmi tanszéken. Ettől a
pillanattól viszont megpecsételődött a
sorsa. Miközben szakmai utakon vett részt,
járta a világot, mindig kíváncsi volt, miként
is működnek a nagy hírű egyetemeken a
kollégiumok. Az ott látott ötleteket felhasználva egyre inkább belefolyt a kollégiumi
fejlesztésbe. A tudomány háttérbe szorult
az életében, s a kollégiumi miliő, az „embernevelés” kezdte mindinkább foglalkoztatni.
„A kollégium nem egyszerű szálláshely,
hanem szellemi műhely is” – hívta fel a
ﬁgyelmet. Már az ő kollégiumi főigazgatósága előtt, erős mezőnyben háromszor
nyerte el a Kiváló kollégium címet. A
hallgatók életében mindig nagy szerepük
volt a diákkluboknak. A 80-90-es években
irodalmi- és fotóklubot szerveztek, sokan
jártak néptáncra, énekkarba. A 90-es években már rendszeresen látogattak a határon
túlra, Magyarországnak szinte nincsen
olyan zuga, amit be ne barangoltak volna.
A Gödöllői Egyetemi Kollégiumi Alapítványon keresztül – melynek Bujáki Gábor
máig az elnöke – kulturális és szakmai
programokat szerveznek a hallgatóknak.
Fontos célkitűzésük, hogy aki az ország
más vidékéről érkezik az egyetemre,
eljusson a Nemzeti színházba, az Operába, a Zeneakadémiára... „Néhány éve
még 2800 múzeumbelépőt, színházjegyet
igényeltünk” – és emellett változatlanul
népszerűek a kirándulások, a szakmai utak.
Rendszeresen megjelennek Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési- és
Mezőgazda Napokon, s ezeken élvezhetik
az AXIÁl anyagi támogatását. „Az előny
kölcsönös, mert ha egy AXIÁL-gépet
bemutatnak a jövendő szakembereinek,

ők a gyakorlatban már ismerősként fogják
kezelni.” Bujáki Gábor jelezte, hogy a bajai
központú cég két első embere szintén
Gödöllőn végzett. Ennek is köszönhető,
hogy az AXIÁL-nál nem nehéz – kiemelkedő
mezőgépész képzést kapott – volt gödöllői
diákként elhelyezkedni.
Az AXIÁL-nak köszönhetően Baján rendszeres vendégek a gödöllőiek, előadásokat
hallgatnak, gépbemutatókon vesznek részt.
Emellett a gépes cég a kollégiumba is
szívesen ellátogat szakmai programjaival.
Olyan önkormányzatot is meglátogatnak
– mint például Mórahalmon –, amelynek
a polgármestere a SZIE-n végzett. Az ott
folyó munkára érdemes odaﬁgyelni, hiszen
a helyi mezőgazdasági életben fontos
szerepet vállalnak.
„A mezőgazdasági gépészet műszaki
terület, aki érettségi után rájön, hogy
van mit keresnie ezen a vonalon, annak
az agrárium az utolsók között kelti fel az
érdeklődését” – mutatott rá Bujáki Gábor,
hogy egy jobb eszű gyereket az osztályfőnöke sem a mezőgazdaság felé terelget.
Pedig ha az emberek életében betöltött
szerepét vesszük alapul, sokkal nagyobb
a jelentősége. „Ha megint kialakulnak a
szakmai dinasztiák, új fénykorát élhetné a
mezőgazdaság” – ehhez viszont meg kell
erősödniük a magánvállalkozásoknak. Mára
eltűnőben a különbség a férﬁas és nőies
szakmák között, egyre kevésbé értelmezhető a kifejezés.
Bujáki Gábor véleménye szerint a mezőgazdaság fejlődése két pilléren nyugszik,
az egyik a biológiai, a másik a műszaki-technológiai. Ezek nélkül nincs agrárium.
Ezért is tartja fontosnak, hogy a diákok eljussanak azokra a helyekre, ahol a legújabb

„A ﬁatalok egyre kevesebb energiabefektetéssel szeretnének a legmesszebbre
eljutni”- fogalmazta meg tapasztalatait a
szakember, pedig megfelelő tudás nélkül
nem lehet részt venni az irányításban.
Körbevettük magunkat informatikai eszközökkel, ám egy vezetőnek problémákat kell
megoldania. Erre viszont nem ad választ az
internet. „Úgy látom, a ﬁatal oktatógárda
sem a feladatok megoldására helyezi a
hangsúlyt, hanem marad a kérdés-felelet”
– mutatott rá, hogy sok mindent tudunk, de
nem tudjuk összerakni. Addig működtek a
Szovjetunióba tőlünk kiszállított „csirkegyá-

rak”, amíg ott maradtak a magyar szakemberek. A technológiai fegyelem betartását
nem sikerült fél év alatt elsajátíttatni.
Hasonló problémákkal küzdenek a fekete
Afrikában is, olyan technikát, technológiát
szállítanak oda, amelyre még nem készültek
fel. „Úgy érzem, Magyarország az elmúlt
évtizedekben bezárkózott, a Kárpát-medencében szeretnénk mindent megoldani”
– fogékonyaknak kellene lennünk azokra az
új dolgokra, amelyek globalizált világunkban
megszületnek. Ha nem engedjük be, akkor
lemaradtunk a versenyben. A nyolcvanas
években „száz évnyire” jártunk a lengyelek
előtt, mára pedig leköröztek. A nagyüzemek
előnyét nem tudtuk kihasználni. Miközben
a földalapú támogatásokat fejlesztésekre
kellene fordítani, mi feléljük.
„Nem baj, hogy hiány van mezőgépészekből,
végre el kellene kezdeni a motiválást” –
fogalmazta meg véleményét Bujáki Gábor.
Ezen a nyáron is több hallgatót sikerült
szakmai gyakorlatra az AXIÁL-hoz elhelyezni, ám úgy látja, esetenként a tanár magát
szeretné eladni, s nem a diákot. Némely
egyetemi adjunktusnak olyan alacsony a
bére, hogy csodálni, vannak még egyáltalán
oktatók. Kevés az olyan tanár, aki hobbinak
tekinti a munkáját, szeretnének belőle tisztességesen megélni. Ugyanakkor a mostani
ﬁatal generáció befektetés nélkül szeretne

élni. A tanulók között alig tapasztalható
verseny, az egyetemen örülnek, ha valakit
rá tudnak venni TDK-munkára. De azt is érdemes megvizsgálni, hogy mennyi idő alatt
fejeznek be egy hét szemeszteres kurzust.
Nincs bukás, nincs szégyenérzet, nem megbuknak a diákok, hanem görgetnek. Pedig
verseny nélkül nincs teljesítmény.

Oldalcím

innovációval találkozhatnak. Úgy látja, az
elmúlt három évtizedben a hazai technológiai fejlesztés egy helyben topog, öt-tíz éves
késéssel követjük a nagy világtrendeket. A
gépek még csak bekerülnek a gazdaságokba, de a termesztéstechnológia már kissé
lemaradva. Makót hozta példának, ahol
nem csak a hagymatermesztés gépesítése, hanem a biológiai alapok fejlesztése is
megtorpant. Nem csodálkozhatunk, ha jön
az olcsó importáru. „Máshol végbement a
technológiai fejlődés, mi pedig a képzetlen vidéki kézi munkaerővel szeretnénk
versenyben maradni” – rázta meg a fejét.
Minden kultúrának megvan a maga origója,
virág- és zöldségkertészetet például Hollandiában kell tanulni.

Az egyetemen egyre nagyobb kérdés, menynyire motivált a ﬁatalság illetve a középkorú oktatói gárda. Bujáki Gábor úgy látja,
nagyon kevés az elhivatott diák, aki 18-20
éves korukra már tudja, mi akar lenni. A középiskoláknak abban lenne nagy szerepük,
hogy tisztába tennék, mit jelentenek a szakmák. Vannak elhivatott oktatók, de olyan
egyetemi vezetők is, akik alig-alig hagyták
el az országot. Pedig szükségük lett volna
rá, hogy legalább egy kis időt dolgozzanak
valamelyik nyugati egyetemen, hogy lássák,
miként szerveződik az ottani élet. Nem elég
néhány napra elmenni, benne kell élni.

VINICZAI
SÁNDOR
szakújságíró

A JÖVŐ SZAKEMBERÉÉRT
PROGRAM
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FRISS GÉP,
FRISS HÍRADÁS
Elsők között próbálhattuk ki a CLAAS QUADRANT szögletes nagybálázó előszériás kivitelét, amely az eddigi,
sokszorosan bevált gép továbbfejlesztése, így nem meglepő módon nagyon jól teljesített. Képességeit ezúttal
repcetarlón, energetikai célú bálázás közben csillanthatta meg.
Nagy kísértés most eldicsekedni, hogy nekem,
mint Európa-szerte ismert és elismert agrárszakírónak tartotta fenn a CLAAS a megújult
QUADRANT szögletes nagybálázó első tesztjét, de hát az a prózai valóság, hogy egyszerű
logisztikai okokból jött ki így a lépés: a bemutatókörútra küldött CLAAS AXION 870 – CLAAS
QUADRANT 5300 gépkombináció hazánkban
kezdte demonstrációs programját, hogy aztán
Ausztriában, Franciaországban és a Benelux-államokban folytassa, majd Dániában fejezze be.
Ám nem az ok a lényeg, hanem a következmény:
abszolút újdonságként, frissiben értesülhetnek
az AXIÁL Híradó olvasói arról, hogy mit főztek ki
Harsewinkelben. Előre bocsátom, valami jót!
Az Ormánságba utaztam a nagy találkozásra, és kíváncsiságomat az is fokozta, hogy
vendéglátó cégem, akinél a próbabálázást
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végezték, nem mezőgazdasági-, hanem faipari
vállalkozás, a MAHAGÉBEN Kﬅ . Belőlük inkább
valamilyen erdészeti masina iránt néztem volna ki érdeklődést, de mint Reithné Komlósi Anita ügyvezető elmondta, nincs itt semmi rejtély:
sokféle tevékenységük mellett energetikai célra
is értékesítenek faanyagot, és a most bálázott
repceszalma, akárcsak egyébként a búza- és
árpaszalma, a Pannon Hőerőmű Energiatermelő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-hez kerül,
amelynek szerződéses tüzelőanyag-beszállítói. 15 ezer tonnányit adnak át évente a pécsi
erőműnek, ez napi átlagban 41 tonnát jelent,
két megpakolt kamion rakományát. Több gazdálkodóval állnak kapcsolatban, jelen pillanatban is egy olyan táblán dolgozik a demó-gép,
együtt a cég állományába tartozó referencia-gépkapcsolatokkal, amelyen felvásárolták
a tulajdonostól az elszállítható szalmát.

Kívülről nem sok változás látható a sorozatgyártás előtt készült, vadonatúj gépen,
épp csak annyira más a burkolat, hogy meg
lehessen különböztetni a korábbitól, és ennek
megfelelően fokozza egy kicsit a tulajdonos
büszkeségét. Annál fontosabbak viszont a
praktikumot szolgáló szerkezeti tökéletesítések. Mindenekelőtt azt emeli ki a helyszíni
gyorstalpalót tartó Major Vilmos szervizmérnök, hogy láncos megoldás helyett hidraulikus
lett a rendfelszedő hajtása, akárcsak a terményleszorító működése. A rendszer visszafelé
is forgatható, így nagyon könnyű elhárítani
az esetleges dugulást, ha túl sok anyag kerül
hirtelen a gépbe. Úgyszintén hidraulikus a tömörítés szabályozása a munkahengereknél.
Az új gép kétféle üzemmódot kínál: manuálist
(ez eddig is megvolt), illetve automatikusat. Az

A rendfelszedőt hidro-akkumulátorok rugóztatják, és a kerekek robusztus tartókonzolja
vonuláshoz behajtható, így kisebb lesz a gép
szélessége. A szerkezet működtetéséhez –

hidraulikus és mechanikus (TLT) –, illetve a
vontatáshoz szükséges teljesítmény összesen
250 lóerőre tehető (dombos területen értelemszerűen nagyobb lehet), így pontosan megfelel hozzá az AXION 870 kerek 300 lóereje. A
szokásos 25-tel szemben 51 a szecskázókések
száma, ezúttal szecskázva tömörít a gép, de ez
természetesen kikapcsolható.
Míg ezeket tisztázzuk, a gépkapcsolat serényen
robog fel-alá a táblán, de szó szerint robog
ám, és ahogy nézem, szinte semmit sem hagy
a meglehetősen egyenetlen talajon. Ideje, hogy
felszálljak Andreas, a német bemutatópilóta
mellé, rövid ideig nézni, mit hogyan csinál,
majd helyet cseréni vele. Hát, amekkora tudomány megkonstruálni egy ilyen bálázót, annyira nem tudomány a kezelése. Lényegében csak
traktorvezetés, mert a bálázó simán jön utánunk, mint egy szimpla pótkocsi, és időnként
elpottyant egy téglaformába rendezett tömböt. Van időm és módom a kijelzőket ﬁgyelni:
17 km/órás munkasebességgel haladunk a

11 tonnás eszközzel, 250 centiméter hosszú,
tégla alakú bálákat állítunk elő, amelyek súlya
darabonként 364 kilogrammnak bizonyul. Ezt
az ARION elején hordozott bálavilla érzékelőjével állapítjuk meg, de Andreas hozzáfűzi, hogy
gabonaszalmából körülbelül 460 kilogramm
lenne várható.

Karlovitz-teszt
Oldalcím

utóbbiban szenzor ﬁgyeli a váz alakváltozását,
illetve a kötözőfejek igénybevételét, és ennek
megfelelően szabályozza az elektronika a gép
működését. Maguk a kötözőfejek erősített
kivitelűek, jobban bírják az igénybevételt, és
hosszabb élettartamot ígérnek. Felmászunk
a gép tetejére, és a fedelet felhajtva megszemlélem a hat kötözőfejet: nemcsak nagyon
szellemes konstrukció, a CLAAS hírnevének
megalapozója és szinte védjegye, de nagyon
egyszerűen használható is, nem boszorkányság befűzni akkor sem, ha hagyták teljesen
kifogyni a zsineget, így nincs minek a végéhez
bogozni az új elejét. A bálacsatorna hosszát
400 milliméterrel megnövelték. Új továbbá a
hajtóművet túlterheléstől védő, bütykös-tárcsás nyomatékhatárolás.

Ahogy a visszapillantó tükörből ﬁgyelném a
QUADRANT működését, be kell látnom, hogy
nem látok semmit, akkora a porfelhő a kánikulában kiaszott tarlón. Ezt ﬁgyelembe véve különösen jó ötletnek tűnik, hogy tökéletesen zárt,
tömített hidraulikára bíztak korábban lánchajtással megoldott funkciókat, hiszen akárhogy
burkolják az eﬀéle mechanikus gépelemeket,
csak bejut valamennyi por, ami minden gépnek
a halála. Élettartamban, termelékenységben
és a kezelés leegyszerűsítésével (automatikus
üzemmód) vélhetően kiﬁzetődik majd az új
kivitel, amelyről borítékolom, hogy nem lesz
olcsóbb az előzőnél, de valószínű, hogy még
jobban megéri az árát. Új seprő jól söpör, új
bálázó pedig a réginél is jobban bálázik.

CSOMÓT KÖTNI NEM IS OLYAN EGYSZERŰ, GYEREKEK
CSAK ISKOLÁSKORBAN TANULJÁK MEG. BÁLA KÖRÉ
MEGBÍZHATÓAN MADZAGOT BOGOZNI MÉG NEHEZEBB.
AUGUST CLAAS EZT TALÁLTA FEL AZ 1920-AS ÉVEK
ELEJÉN, ÉS SZABADALMAZOTT SZERKEZETE AZÓTA
A CÉG VÉDJEGYÉVÉ LETT, SZÁMOS KIÁLLÍTÁSON
KAPOTT DÍJAT. A LEGFONTOSABB MÉGIS A GYAKORLATI
VIZSGA A GAZDÁKNÁL: A TERMELÉS MEGKEZDÉSE ÓTA
TÖBB MINT 400 EZER BÁLÁZÓT HOZOTT FORGALOMBA
A CLAAS, TARTÓS MEGBÍZHATÓSÁGUK ÉS CÉLSZERŰSÉGÜK ELSŐRANGÚ.

Szöveg: Karlovitz Kristóf
Fotók: Lévai Gábor
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és ami a jelölések mögött van
A gyártók, forgalmazók egyre bővülő kínálattal jelennek meg a hidraulikaolaj-piacon. A felhasználónak választáskor a
betűk és számok kombinációjában kell eligazodnia. A mai modern, nagy teljesítményű gépek még nagyobb jelentőséget
adnak a megfelelő tulajdonságú és nem utolsó sorban minőségű kenőanyagnak. Most induló cikksorozatunkkal a különféle kenőanyagok világába kalauzolunk.
Mit értünk hidraulikán?
„A hidraulika görög eredetű szó, a magyar mérnöki
szóhasználatban az alkalmazott mechanika egy
olyan ága, amely a folyadékok nyugalmi és mozgási állapotainak tanulmányozásával foglalkozik.” 1
A középpontban tehát a folyadék áll, amely átviszi
az erőt. A hidraulika mára rendkívül kiterjedt tudományággá nőtte ki magát, ahol elengedhetetlen
az átfogó és pontos műszaki tudás és ismeret.
A mezőgazdasági és ipari gépek hidraulikarendszerében az olaj a legelterjedtebb munkafolyadék. Az
erőátvitel közege lehet ásványolaj, szintetikus olaj,
növényolaj vagy akár emulzió is.
1 Benke László –
Hidraulika alapjai
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A HIDRAULIKAOLAJ FŐ TULAJDONSÁGA,
A VISZKOZITÁS
A viszkozitás a folyadékok áramlási viselkedését írja le, tulajdonképpen egy súrlódás jellegű, a mozgást gátló ellenállás. A belső folyadékrétegek egymáshoz viszonyított elcsúsztatásakor lép fel. Ez a kenőolaj legfontosabb jellemzője. Egy olaj viszkozitási tulajdonságára
a „folyás jellegéből” következtethetünk. Ha az egyes folyadékrétegek között csekély a
súrlódás, akkor az olaj „könnyen folyik”. Ekkor kis viszkozitásról beszélünk. Ha ez a súrlódás erősebb, akkor a rétegek nehezebben csúsznak, így az olaj folyása is nehezebbé válik.
Magyarán a viszkozitás arra utal, hogy mennyire könnyen önthető az olaj.

A nemzetközi „ISO” (International Organization of Standardization =
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) osztályozása a domináns, még
az egyes nemzeti szabványok alkalmazása egyre inkább csökkenő tendenciát mutat. Európában még elterjedt a DIN (Deutssches Institute für
Normung = Német Szabványügyi Intézet) szabványának használata is,
amely lényegében kompatibilis az ISO-val.

Kis vagy nagy viszkozitás?
Felmerül a kérdés, hogy melyik a jobb? Ahogy sok területen, itt
is az „arany középút” a legjobb választás, ugyanakkor célszerű
ﬁgyelembe venni az üzemeltetés egyéb körülményeit, például a
hőmérséklet, is. Ha túl „folyós” az olaj, vagyis kicsi a viszkozitása,
akkor nyomás hatására „kiszorulhat” az olaj az alkatrészek közül.
A túl nagy viszkozitás nehezen induló olajkeringést eredményezhet.

Arab szám = viszkozitás
A hidraulikaolajak címkéin az arab szám – jellemzően 32, 46,
68 – az olaj fő tulajdonságát, a kinematikai viszkozitását jelenti,
40 °C fokon mérve. A számok mm2/s mértékegységben értendők.
BETŰ
A címkén nyomtatott nagybetűvel a teljesítményszintet jelölik:
azt, hogy az adalékanyagok milyen tulajdonsággal „ruházzák fel”
az alapfolyadékot.
A betű és szám kombinációja végső soron egy egységes, logikusan felépített jelrendszert képez a gépgyártó-olajgyártónak és a
felhasználónak.

A HIDRAULIKAOLAJOK
(MUNKAFOLYADÉKOK) OSZTÁLYOZÁSA
A hidraulikaolaj címkéjén szereplő arab szám jelentése most már egyértelmű. Ugyanakkor az alkalmazott adalékanyagokra utaló betűkombináció tartalma is lényeges. Ezek az adalékok, az alapfolyadékhoz keverve,
annak fő jellemzőit, tulajdonságait változtatják meg.
Az olajnak az adalék hozzáadásával „javított” tulajdonságai meghatározzák az alkalmazhatóságát is, így a viszkozitás mellett a teljesítményszint a másik fontos, alkalmazástechnikai mutatószám. Ezeket a
teljesítményszinteket különféle olaj- és géplaboratóriumi mérések és
vizsgálatok együttesével állapítják meg. Ezek rendkívül szigorú előírások
és szabványok, amelyeknek akkor felel meg egy olaj, ha minden pontjukat teljesíti.

ISO szerinti

DIN szerinti

HH

HH

Adalékolatlan ásványolaj ﬁnomítvány
(a hidraulikában már alig alkalmazzák)

HL

HL

Oxidáció-, korróziógátló adalékot tartalmazó termékek
(oxidáció és az öregedés lassítása)

HR

Alkatrészüzletág

A viszkozitást jellemzően egy megadott hőmérsékleten mérik, mivel a
kenőolajok viszkozitása a hőmérséklet emelkedésével csökken. A viszkozitási index mutatja meg, hogy a viszkozitás hogyan változik a hőmérséklet függvényében.

Emelt viszkozitási indexű HL termékek

HM

HLP

Kopásgátló, oxidáció- és korróziógátló tulajdonságú termékek

HV

HVLP

Emelt viszkozitási indexű HM termékek

Fontos, hogy választáskor mind a viszkozitásra, mind a teljesítményszintre ﬁgyeljünk, biztosítva a rendszer zavartalan működését és
minimalizálva az erőátviteli veszteségeket, de a gyártói előírásokat is
maradéktalanul ﬁgyelembe kell venni!
Ezek alapján világos, hogy érdemes optimális körülményeket teremteni
a hidraulikarendszerek üzemeltetéséhez, mind az eszköz, mind a hidraulikaolaj oldaláról.
ALMÁT AZ ALMÁVAL,
KÖRTÉT A KÖRTÉVEL! – JÓ TANÁCSOK
• Hidraulikaolaj választásakor fontos, hogy a „legkényesebb”, legigényesebb rendszerelemnek is megfeleljen;
• A hidraulika működése közben fellépő rezgés és az azzal járó zajszint
emelkedése arra utalhat, hogy lecsökkent a hidraulikaolaj viszkozitása. Ennek hátterében a rendszer esetleges meghibásodása vagy az
olajcsere esedékessége állhat;
• Az optimális hőmérséklet-tartomány túllépése akár felére-harmadára
csökkentheti a hidraulikaolaj élettartamát! A hibátlan hidraulikarendszer 60-70°C felett nem üzemelhet,
• Árak, ajánlatok összehasonlításakor csakis azonos tulajdonságú és
besorolású hidraulikaolajak kiszereléseit és egységárait hasonlítsuk
össze! Minden egyes betűnek, számnak, mint bemutattuk, lényeges
szerepe van.

A HIDRAULIKA, MINT TUDOMÁNY NEM ÚJ KELETŰ. EGÉSZEN AZ ÓKORIG UTAZHATUNK VISSZA AZ IDŐBEN. MIVEL A VÍZ SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLL AZ EMBERISÉGGEL, MÁR AZ ÓKORBAN NAGY HANGSÚLYT
FEKTETTEK RÁ. GONDOLJUNK CSAK AZ EGYIPTOMIAK CSATORNAHÁLÓZATÁRA, VAGY A RÓMAIAK FEJLETT CSATORNÁIRA ÉS KEZDETLEGES
EMELŐESZKÖZEIRE. AZ ELSŐ TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK ARCHIMEDES
NEVÉHEZ FŰZŐDNEK. KR.E. 250 KÖRÜL Ő TANULMÁNYOZTA ELSŐKÉNT
AZ ÚSZÓ TESTEKET ÉS A VÍZ MOZGÁSÁT, VISELKEDÉSÉT.

Felhasznált források:
Benke László – Hidraulika alapjai
Eni Hungária Zrt. weboldala

ROMSICS RÓBERT

termékmenedzser-asszisztens
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A kardántengely kiválasztásának

SZABÁLYAI

A kardántengelynek nemcsak hajtási-, hanem biztonsági funkciója is van a mezőgazdasági
gépkapcsolatokban, ezért fontos pontosan és szakszerűen meghatározni a paramétereit. A
megfelelően kiválasztott és karbantartott kardántengely hosszú élettartam mellett teszi
lehetővé a gép biztonságos, balesetmentes és gazdaságos működését.
A KARDÁNTENGELYT KIVÁLASZTANI A KÖVETKEZŐ PARAMÉTEREK ALAPJÁN KELL:

A HAJTOTT MUNKAGÉP TELJESÍTMÉNYIGÉNYE:
A kardántengely méretét nem az erőgép motorteljesítménye határozza meg, hanem a hajtott eszköz igénye. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egy műtrágyaszórót 60 vagy akár
200 kW teljesítményű erőgéppel is tudunk üzemeltetni, de a teljesítményigénye továbbra
is azonos marad (körülbelül 8-10 kW). Ha túlméretezett kardántengelyt választunk, akkor egyrészt nagyobb lesz a bekerülési költség, másrészt túlterheljük a hajtott munkagép
TLT-csonkjának a csapágyazását, ezért jelentősen lecsökken az élettartama.

A GÉPKAPCSOLAT TLT-CSONKJAINAK MÉRETE:
Az alábbi táblázatban láthatók a gépkapcsolatokra legjellemzőbb TLT-csonk méretek:
1 1/8”

1 3/8”

1 3/8”

1 3/4”

1 3/4”

28.5 mm

34.9 mm

34.9 mm

44,4 mm

44.4 mm

6 borda

6 borda

21 borda

6 borda

20 borda

Ezen méretek mellett még nagyon sok kialakítást használnak a mezőgazdasági gépgyártók.
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Néhány példa a speciális
kialakításokra:
• CLAA S MEGA-sorozat gabona-vágóaszt al
behajtócsonk: Ø31xØ35 mm 18 borda
• CLAA S LEXION/TUC ANO-sorozat gabona-vágóasztal behajtócsonk: Ø30xØ35
mm 16 borda

Sorozat

Kereszt méret
(mm)

(LE, 540 1/min-nél)

Teljesítmény

W100E

22x55

12

W200E

24x61

20

W300E

27x75

29

W400E

32x76
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szippantók, vontatott
permetezők, bálázók,
fűkaszák, szárzúzók,
axiálventil. permetezők,
talajmarók, répakiszedők

W2100

22x55

16

permetezők, vetőgépek

W2200

24x61

27

W2300

27x75

38

szippantók, vontatott
permetezők, kisebb fűkaszák

W2400

32x72

53

W2500

36x89

90

W2600

42x104

107

W2700

50x118

162

Felhasználás

függesztett műtrágyaszórók,
permetezők, vetőgépek

bálázók, fűkaszák, szárzúzók,
axiálventil. permetezők,
talajmarók
nagyobb teljesítményigényű
szárzúzók, talajmarók

Ha túl rövid a kardántengely, akkor túlterhelésük miatt gyorsabban
kopnak a proﬁlok, illetve extrém esetben el is törhetnek. Ha túl hosszú
a kardán – minimumhelyzetben a proﬁlcső felütközik a villán –, akkor
nemcsak a kardánkeresztek és a proﬁlcsövek sérülnek, hanem eltörhet
a TLT-csonk vagy a hajtómű is, ami jelentős kiadással jár.

Oldalcím

A Walterscheid gyár termékkínálatából az alábbi táblázatokban foglaltam
össze, hogy mit tudunk kínálni előre meghatározott munkagépekhez:

A GÉPKAPCSOLAT BIZTONSÁGI-ELEM IGÉNYE:
Ha nagyméretű, és nagy fordulatszámú alkatrész van a munkagépben, akkor mindenképpen javasolható szabadonfutót használni, mert a
hajtás leállítása után nem fékezi le a forgó alkatrészt, hanem a hajtást
„megszakítva” hagyja tovább forogni, majd a súrlódás következtében
megállni. Ezáltal nemcsak a munkagépet, hanem az erőgépet is védi a
szabadonfutó a rotor fogási energiájától.
Ha a munkakörülmények miatt túlterhelődhet a gép, mindenképpen
javasolt nyomatékhatárolót alkalmazni, amely az előre beállított érték
túllépésekor, a kialakításától függően, vagy megszakítja vagy korlátozza
a nyomatékátvitelt. A hajtott munkagépek védelmére többféle kialakítású, és leoldási karakterisztikájú nyomatékhatárolót (túlterhelésgátlót)
alakítottak ki a kardántengely gyártók.

EGYÉB MÉRETBELI-, ÉS KIALAKÍTÁSI IGÉNYEK:

A KARDÁNTENGELY HOSSZA ÜZEM KÖZBEN:
A kardántengely hossza folyamatosan változik munkavégzés közben
(pl.: vontatott gépek kanyarodásakor), ezért meg kell mérni, hogy menynyi a legnagyobb és legkisebb távolság a TLT-csonkok között. Fontos
szabály, hogy a kardántengely proﬁlcsövei közötti átfedés minden esetben minimum 1/3-a legyen a proﬁlcsövek hosszának. Ennek a meghatározására vannak képletek is, de az egyharmados szabály alkalmazásával nem tévedhetünk.

Itt arra gondolok, hogy ha a kardántengelynek át kell férni egy furaton,
akkor nem alkalmazhatunk bármilyen túlterhelésgátlót, csak megfelelő
méretűt. Ha pedig speciális burkolatra van szükség, azt katalógusból lehet kiválasztani, de a katalógusokban nem szerepel az összes
kialakítás, ezért ha nem találnak megfelelőt, keressék a kollégáimat, és
segítünk a megfelelő beszerzésében.

WÖLFL GYÖRGY
termékmenedzser

mezőgazdasági gépészmérnök
SZIE, Gödöllő
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MI BEFOLYÁSOLJA
A HORSCH PRONTO

VETŐMAGADAGOLÁSÁNAK
PONTOSSÁGÁT?
A Horsch Pronto gabonavetőgép múltja már több
mint tíz éves. Ezalatt többször módosította a gyártó,
hogy folyamatosan megfeleljen a kor követelményeinek. Most arról írok néhány dolgot, hogy mi befolyásolja a pontos vetőmag-adagolást.

Az őszi vetés általában augusztusban, repcevetéssel szokott
kezdődni.

FONTOS! Mivel repce, vagy
egyéb aprómag esetén kis
mennyiséget vetünk, kiemelten
fontos a pontosság és a gép
megfelelő tömítettsége, ezért
vetés előtt a lehető legalaposabban át kell vizsgálni a
gépet.
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Aprómag-vetés (mák, lucerna stb.)
előtt évente ki kell cserélni az
adagolóházban a tömítő gumilapot
(az alábbi képen a 8-as alkatrész,
cikkszáma: 07-000-7651-20),
hogy annyi magot adagoljon ki az
adagoló házból az adagolóhenger,
amennyi a beállításhoz szükséges,
tömítetlenség miatt ne kerülhessen
plusz mag a levegőrendszerbe!
Nagyon fontos az adagolóhenger
tengelyirányú hézagolása, mert az
is hasonló problémát okozhat.

Szerviz
Nyomott tartályos gépeken (műtrágyás változat) nagy
ﬁgyelmet kell fordítani a tartály tömítettségére, mivel ha
tömítetlen, kisebb lehet a kiadagolt mennyiség. Vetőmag,
műtrágya betöltésekor le kell söpörni a tartályfedél záródó felületét, hogy tökéletesen záródjon a fedél, valamint
a zárás után ellenőrizzük, hogy esetleg enged e valahol
a fedél. Ha igen, állítsunk a zsanérokon, vagy szükség
esetén cseréljük ki a fedél tömítését.
A fenti két „hiba” miatt pontatlan lehet a vetés, bár ezeket
nevezzük inkább elhasználódásnak, mert ha időben kicseréljük a kopott, deformálódott gumilapot, és odaﬁgyelünk
a tartályfedél tömítésére, akkor nem lesz probléma.
Emellett természetesen egyéb tényezők is befolyásolhatják a vetés pontosságát, amit a gépkezelőnek kell
ellenőrizni, és szükség esetén állítani.
A pontos vetőmag-adagolás egyik feltétele a pontos sebességmérés. A gép radarról veszi a sebességjelet, ezért
fontos ezt időnként kalibrálni, 100 méteren. Ezt mindig
munkahelyzetben kell végezni, hogy vetés közben mérjen
pontos sebességet a gép.

FONTOS! Leforgatási próbakor először forgassuk meg az adagolóhengert, majd feltöltődött
adagolóhengerrel kezdjük a leforgatási próbát. A
leforgatott menynyiségből ne felejtsük el levonni
a zsák súlyát, vagy a zsákkal együtt tárázzuk le
a mérleget. A leforgatott mennyiség monitorba
írásakor ﬁgyeljünk a megfelelő bevitelre. A leforgatási próbát ajánlott megismételni, hogy ellenőrizzük magunkat. Néhány hektár elvetése után ismét
csináljunk egy leforgatást, mivel a mag zömült a
tartályban!
Vetőmagfajta váltásonként is új leforgatást kell végezni,
ha azt szeretnénk, hogy pontos legyen az adagolás.
A pontos vetést leginkább az
emberi tényezők befolyásolják,
például, hogy mennyire ﬁgyelnek oda a gépre, de találkoztam
már olyan esettel is, amikor
szinte nedves volt a vetőmag a
csávázószertől és beleragadt az
adagolóhenger celláiba, tehát a
vetőmagra is ﬁgyelni kell.

TÓTH LÁSZLÓ
szervizmérnök

Agrármérnök,
SZTE-MGK, Hódmezővásárhely
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az ügyfélkapcsolati vezető
Kollégáink munkakörét bemutató cikksorozatunk az
ügyfélkapcsolati vezetővel folytatódik. Saját megfogalmazása szerint ő a céges „villámhárító”, akinek
az egész telephelyi csapat működését össze
kell hangolni, és nézeteltéréseket, ellentétes
álláspontokat kell közös nevezőre hozni.
Dolgos mindennapjaiba, Molnár Péter,
a miskolci AXIÁL telephely ügyfélkapcsolati vezetője (ÜKV) enged
betekintést.

ELÉRHETŐSÉG

RUGALMASSÁG
SZAKMAISÁG
KAPCSOLATTARTÁS
CSAPATVEZETÉS

Kívülálló nagyjából annyi lát a munkánkból, hogy egy ﬁckó állandóan telefonnal a fülén jár, a töltőt húzza maga után, valakivel próbál megbeszélni valamit, majd eltűnik – néha autóval –, aztán ismét telefonnal a fülén előkerül, és
egyfolytában egyeztet.

3.

Az ÜKV-munkakör, ahogy, az axiálos „szakzsargon” nevez minket, valójában 2006 óta létezik
az AXIÁL Kﬅ-nél, amikor az alkatrész-és szervizszolgáltatás összhangjának telephelyi erősítése
céljából létrehozta a cég vezetése. Ez úgy nézett ki akkor, hogy az addigi alkatrészes üzletkötői
munkánk mellé feladatul kaptuk a szerviztevékenység koordinálását.

A különféle speciális szerződések is nagy
odaﬁgyelést igényelnek, ilyenek az átalánydíjas
javítások, a téli nagyjavítások, valamint az eseti
javítások.

4.

Az ÜKV feladata a kapcsolattartás az ügyfelekkel, beleértve az árajánlatok tárgyalását, illetve
a szerződések megkötését.

5.

A gépes üzletágak is adnak bőven munkát. A
telephelyre kiírt, beszállításra vagy elszállításra
váró gépeket mi adminisztráljuk, illetve részt
veszünk a ﬁzikai átadásnál/átvételnél. A gép
átadását követően már mi állunk kapcsolatban
az ügyféllel. Az ÜKV egyezteti a gép beüzemelését is a partnerrel.

Az évek során fokozatosan letisztult mindezen
feladatok sokasága. Fő feladatunk az adott területen a szerviztevékenység, illetve a telephelyet érintő gépes tevékenység összehangolása.
Ide tartozik a gépek (újak és használtak egyaránt) beérkeztetése a telephelyre, és kiadása
az ügyfeleknek. Az alkatrészes kollégákkal karöltve, immáron vevőszolgálat néven, közösen
oldjuk meg a területünkön felmerülő problémákat, próbálunk megfelelni a kihívásoknak.
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rendben zajlanak-e a gyártó által előírt javítóprogramok.

Feladataink dióhéjban:

1.

Szervizesek munkáinak koordinálása, ez
tekinthető a legfontosabbnak, rendkívül szerteágazó! Egyrészről szervezzük a kollégáknak a
munkát, egyeztetünk az ügyfelekkel, másrészről ellenőrizzük magát a munkát, illetve annak
dokumentálását.

2.

Nagy ﬁgyelmet fordítunk a prioritásként kezelt
garanciális esetekre, nyomon követjük, hogy

Szerviz
6.

7.

Nem utolsósorban rendkívül összehangolt tevékenység az „utókövetés”: garanciális kérdések,
szavatossági igények, a „szokásos ügymenettől” eltérő, esetleg szervizmérnöki részvételt
igényló esetek.
Emberekkel dolgozunk, tárgyalunk, így ennek
természetes velejárója, hogy az érintettek
sok esetben eltérő állásponton vannak, más
szemszögből nézik a dolgokat. Az ÜKV egyik
legnagyobb, szinte naponta jelentkező kihívása
közös nevezőre hozni az ütköző véleményeket.

Ahogy a felsorolásból is látszik, ez nem egy
nyugalmas nyolcórás, irodai munka, nem is
szokott normális lenni a vérnyomásom. A cikk
aratáskor készült, amikor minden gazdálkodó
szeretné optimális időben, biztos helyen tudni
az éves munkája gyümölcsét. A kollégákkal
igyekszünk – sokszor erőn felül is – mindenre
megoldást találni, ezért a sok feszült ember
között mindig az ÜKV lesz a „villámhárító”, és
akaratlanul is kerülhet olyan helyzetbe, amikor
a megoldás nem mindenkinek lesz kielégítő.
A partnerek, főleg szezonban, az
elérhetőségben, rugalmasságban,
problémamegoldó képességben „mérik” az ÜKV
és csapata megítélését. Ilyenkor különösen
érzékenyek, ami maximálisan érthető, tehát
nagyon besűrűsödnek az ÜKV feladatai,
mindenki „azonnal” várja az eredményt. A
szervezési feladatok ekkor bonyolódnak igazán,
az összes kollégám összehangolt munkájára
van szükség. Ez tényleg igazi csapatmunka,
kell az együttműködés a kollégákkal és
egyfajta empátia az ügyfelek irányába.

Egy jó barátom meglátása szerint – aki
egyébként dolgozott hasonló területen –, a jó
csapat és a jó ÜKV szimbiózisban dolgozik. Ha
a partnerek elégedettek az ÜKV-vel, az azért
van, mert lehetőségeihez mérten, gyorsan
megoldja minden problémájukat. Ez viszont
nem jöhetne létre a mögötte, helyesebben
mellette dolgozó csapat nélkül!
Úgy látom, hogy Miskolcon valóban összeállt
egy ilyen, együtt gondolkodásra és működésre
képes csapat, és nagyon boldog vagyok, hogy
ennek tagja lehetek. A mindennapoknak fontos
része egy vidám társaság is, akárcsak az érzés,
hogy a munkám a csapatmunka része.

VÉGEZETÜL KÉT RÖVID
TÖRTÉNETTEL ILLUSZTRÁLNÁM
AZ ÜKV MUNKA ÖSSZETETTSÉGÉT
ÉS SZÉPSÉGEIT.
A munkakörünkhöz tartozik, hogy részt veszünk
gyártói oktatásokon. Egy ilyen alkalommal
Ancenis-ből (a Manitou európai központja)
tartottunk hazafelé, és a 2100 km-es út közben
Párizsban kellett megszállnunk. Az esti érkezés
után úgy döntöttünk ÜKV-társaimmal, hogy az
idő rövidsége ellenére megnézzük Párizs főbb
nevezetességeit. A probléma akkor kezdődött,
amikor lekéstük az utolsó metrót (két perccel).
Mint kiderült, taxi ilyenkor már csak címre
megy ki, az éjszakai kommunikáció pedig már
francia nyelvismeretet igényel. Nem maradt
más hátra, mint egy 16 km-es éjszakai gyalogtúra Párizsban, pechünkre nem mindig a legbarátságosabb környéken. Végül sikerült hajnalra
a szállásra érni. Sokat nem kellett aludnunk,
mert reggel hatkor indultunk is tovább, fárad-

tan, felhólyagzott talppal, de egy felejthetetlen
élménnyel gazdagabban.
A záró történet pedig egy „tipikus” problémamegoldást szemlélet, ÜKV-módra. Egy gép
azzal került a műhelyünkbe, hogy valamilyen
okból nem indult, és a TLT sem működött.
Komplett szűrő- és olajcsere után átmostuk a
lamellákat, majd visszaszállítottuk a gépet a
tulajdonoshoz, immár működőképesen, üzemszerű állapotban. A szerződött autómentős
partnerünk, aki ért egy kicsit a traktorokhoz,
egyszer csak telefonált: „Peti, nem indul a
TLT, de a műszerfalon jelez fordulatszámot.”
A komplett telephely, az autómentős bevonásával, a távolból diagnosztizálta a hibát. Már
alkatrésszel felpakolva indult volna a szerelő
kolléga, amikor szóltak, hogy a TLT védőkupakja rajta maradt a csonkon, de mivel az is
hatszögletű, úgy látták, hogy a tengely nem
akar forogni...

BÍZOM BENNE, HOGY AZ ELMONDOTTAK ALAPJÁN MEGFELELŐ MÓDON KÖRÜL TUDTAM ÍRNI, HOGY
AZ ÜKV MUNKAKÖR MENNYIRE
ÖSSZETETT, SOKRÉTŰSÉGE ELLENÉRE, MÉGIS EMBERKÖZPONTÚ.

MOLNÁR PÉTER

ügyfélkapcsolati vezető
Miskolc
mezőgazdasági gépészmérnök
NYE, Nyíregyháza
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SZENVEDÉLYEM A MUNKÁM!
HOLLÓSI TAMÁS TÖKÉLETES HARMÓNIÁBAN ÉL A VILÁGÁVAL: GAZDÁJÁNAK ÉRZI MAGÁT, ÉS GAZDÁLKODIK IS VELE. EGYBEN LÁTJA AZ EGÉSZET, SEMMI LEHETŐSÉGET NEM HAGY KI, BÁNTANÁ, HA EGYETLEN ÓL
IS ÜRESEN ÁLLNA, HA EGY TALPALATNYI FÖLD MEGMŰVELETLEN MARADNA, ÉS MÉG VADÁSZGAT IS.
Barátságosabb üdvözlést elképzelni is nehéz: a kapuban fogad kemény
kézfogással a házigazda, míg a fogadóbizottságot kiegészítő, családtagnak számító sima-, illetve szálkás szőrű magyar vizsla a szeretet
vámszedőjeként fogadja a simogatást. A harmadik eb viszont a rossz
szándékkal érkezőket várja a hátsó traktusban – a szigorú komondort
még a gazdi is respektálja, közelgő nyírása előtt a biztonság kedvéért
elaltatja majd az állatorvos... Beljebb lépve villásreggelihez ültetnek, mangalicából és szarvasból készült ﬁnomságokhoz. Itt jó lenni
lapírónak!
Hollósi Tamásnál járok, a Tolna megyei Nagydorogon. Hangulatos,
dombos a táj, erdők tarkítják, most kánikulai verőfényben ragyog, de
persze ezt az idilli világot sem kímélték meg a történelmi idők. Tamás
édesapja állattenyésztő mérnökként diplomázott Kaposváron, az
akkori Mezőgazdasági Főiskolán, és persze a termelőszövetkezetben
lett szarvasmarhatelep-vezető. Ehhez természetesen különmunka
járult a háztájiban: disznókat tartott, juhokat tenyésztett. A rendszerváltást követően kivált a téeszből, és önállóan kezdett gazdálkodni a
kihozott 40 hektárnyi szántón, illetve 85 hektárnyi legelőn. Feljavította
az utóbbi közepén álló, 900 négyzetméteres, lepusztult hodályt, és
juhászt alkalmazott a 250-300 állat mellé. Maga termelt mindent a
jószágnak, a maradékot értékesítette.
A családi gazdaságban mindmáig az apuka reszortja a juhtenyésztés.
Régen háromféle hasznot hozott ez a tevékenység, értéket képviselt
a hús, a gyapjú és a tej is. Ma már nincs ára a gyapjúnak, csak annyit
hoz, amennyi el is megy a birkanyírók ﬁzetésére. Míg a magyar juhtenyésztők szinte mindegyike az olasz piacra számít, Hollósiék büszkék,
hogy ők hazai céggel, a Hetes-Kakasmajori Kapos Ternero vágóhíddal
működnek együtt.
Az 1982-es születésű Tamás már ebbe a miliőbe nőtt bele. Ahogy
csillogó szemmel, elégedett mosollyal vallja: „A munkám a hobbim is,
nagyon szeretem! Van benne növénytermesztés és állattartás, és jó
sok kihívás, de ezt szívesen vállalom.” A ﬁatal gazda szakközépiskola
helyett gimnáziumot járt és német nyelvet tanult Szekszárdon, de
aztán az időközben Kaposvári Egyetemmé avanzsált intézményben
szerzett agrármérnöki oklevelet, állattenyésztő szakiránnyal. Neki
nem volt szüksége arra, hogy máshová menjen nyári szakmai gyakorlatra, hiszen már kiskölyökként mindig a traktorok körül lógott, később
maga is vezette őket, és ahogy felcseperedett, úgy nőtt bele a mezei
munkákba. Egy ideig a GITR Zrt.-nél helyezkedett el üzletkötőként, de
közben azért odahaza gazdálkodott. 2008-ban nyert 40 ezer eurót,
akkori értéken tízmillió forintot a „Fiatal induló gazda” pályázaton, és
megvette az első traktorját, egy 130 lóerős Massey Fergusont. Egy
másik pályázat révén az apuka jutott váltvaforgató-ekéhez – gyarapodott a régi MTZ-ből és a hozzá tartozó eszközökből álló gépállomány.
Közben területeket vásároltak, illetve béreltek, ma már 330 hektár
szántót és 100 hektár legelőt kezel a két családi gazdaság és egy Kﬅ .

Tamás már rég eljött a
munkahelyéről, mert nem
ment együtt a kétféle
tevékenység, teljes gőzzel
NAGYDOROG
itthon fejti ki az energiáját, egyéni gazdálkodóként. „Legyek a magam
ura”, mondja. A maga ura,
és egy állatseregleté.
Hízóbikákat tart, jelenleg holstein-fríz fajtát, de korábban hizlalt charolais-t, magyartarkát, limousin bikákat is. A bikaborjúk 90-100 kilóval
érkeznek, és hat-hétmázsás, komoly méretű állatként távoznak, évente
60-70 darab. Nem veszélyesek ezek az állatok, kérdem, a spanyol
torreádor halálának aktuális hírére gondolva. De bizony, feleli Tamás,
néhány bolondabb példányt elkülönítve tartanak, de a többiek is összerúgnak, összeöklelnek néha, volt rá példa, hogy a gazdát, és az egyik
emberét feldobták a levegőbe és megtaposták, sérülés lett a vége, a
kissé óvatlan állatorvost meg felrúgta egy bika, izgalmas helyzet volt.
Mivel Hollósi Tamás fontosnak tartja, hogy minél több lábon álljanak,
beindította a limousine húsmarha tartását. Az üszőket másfél éves
korukban termékenyítik be – ha bikaborjú a szaporulat, az felnevelve
eladásra kerül, az üsző helyben marad, további szaporításra. A mostani
hét darabos állomány harmincra fut fel év végére a tervek szerint. Az
ólakban sertések röfögnek, köztük mangalicák. Tamásról közben kiderül, hogy érző szívű ember: nem lenne képes konyhai célból elvágni egy
bárány nyakát. Nyilvánvaló ugyan, hogy mindegyik állat tányéron végzi
majd, mégis más, ha kamion viszi el az évi 300-350 darabos szaporulatot, mintha szem előtt kerülne sor véres jelenetre.
Magától értetődik, hogy ekkora állatállomány takarmányát megtermelni csak teljesítőképes gépparkkal lehet. Erőgépből itt a két öregecske, de máig becsülettel szolgáló MTZ, az egyiken homlokrakodóval.
„Kicsi az emelési magassága, van egy jó magas szálastakarmány-tárolónk, nem tudjuk kellően kihasználni, csak bérgépekkel. Előbb-utóbb
szükség lesz egy Manitou rakodógép beszerzésére”, tűnődik a gazda.
Megvan még a Massey-Feguson is, ennek a legtágasabb a fülkéje mind
közül – Tamás egyik szeretett gépéről sem állja meg, hogy valami jót
ne mondjon. A gazdaság vezérgépe pedig a 175 lóerős John Deere
6930 Premium, amely nehéz talajmunkákon is jól teljesít, és egyszerű
kezelhetőségével, harmonikus designjával, cicomátlan fülkeberendezésével is elismerést vívott ki. Hoppá, már a harmadik idegen márka,
a piaci vetélytárs trójai falova az AXIÁL saját lapjában? Korántsem:
az AXIÁL használtgép-üzletágától vették három éve, és elégedettségük tovább erősíti a partnerkapcsolatot. Ugyaninnen származik
egy használt CLAAS MEDION 310 kombájn, amelyet oldalkaszával és
repcetoldattal akarnak kiegészíteni, hogy repcearatáskor kisebb legyen
a szemveszteség, illetve egy négyméteres gabonavetőgép.
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Van még a családi gépállomáson Monosem NG6 Monoshox szemenkénti vetőgép, új Sulky műtrágyaszóró és Berthoud Tracker vontatott
permetezőgép, ezeket mind sorban végigjárjuk, nehogy megbántódjék
valamelyik a mellőztetés miatt. Most pályáznak az „Állattartó Telepek
Korszerűsítése” című projektre, mely ha nyer, lehetőségük nyílna megvásárolni a CLAAS DISCO kaszát, 6,8 méter széles CLAAS LINER középrend-képzőt valamint CLAAS VARIANT 380-as körbálázót. De még csak
most jön a kedvenc, amelyről ugyanúgy beszél Hollósi Tamás, mint a
vadászebekről: családtagként. A 2014 őszén, állattartó telep korszerűsítésére kiírt pályázat révén újonnan vásárolt, 105 lóerős CLAAS ARION 420
traktorról van szó, „a gazdaság gyöngyszeméről”.
Semmi kétség, hogy Tamás gépértékesítőként is jó lehetett, mert
ahogy elsorolja az erőgép előnyös tulajdonságait, hirtelen úgy érzem,
nekem is venni kéne egyet. Hallgassuk csak: sokoldalú, ez viszi a
vetőgépet és a Sulkyt, permetez, kaszál, rendképzés után báláznak
vele, és szállít. Fordulékony, picike, mindenütt elfér. „Csak jót tudok
mondani róla, nagyon szeretem, bárkinek ajánlom!” – ez már több, mint
vélemény, ez már vallomás!
A pozitív érzelmekben nyilván szerepet játszik, hogy az ARION eddig
1600 üzemórát teljesített probléma nélkül. Amiben persze jelentős
érdeme van az AXIÁL szervizének. Gyorsak, pontosak, segítőkészek.
„Más gazdálkodók kérdezgetnek, miért eredeti gyári alkatrészt veszek,
mikor olcsóbbat is kaphatnék. Én viszont azt kérdezem, hogy mi a drága?
Szerintem az, ha áll egy gép. Ha reggel hétkor kérek egy alkatrészt
az AXIÁL-tól, kilencre itt van. És ha kivételesen mégsem lenne kéznél
valami Szekszárdon, a bajai központ sincs messzebb kocsival egy óránál.
Mindent tőlük veszek, most például a John Deere traktorra kellett négy
gumi, idehozták házhoz,” sorolja józan szempontjait Tamás.
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Sok tehát a gép Hollósiék családi gazdaságában, és egyre több lesz.
De mennyi az ember? Kevés. A létszámot elkötelezettség, szaktudás
és szorgalom pótolja. Nyugdíj előtt sem nyugszik a babérjain, hanem
aktívan dolgozik még az édesapa, aki a juh-ágazatot viszi, és egymaga ellátja az állatorvosi teendők javát, ha pedig nem, akkor segít a
nyugalmazott állatorvos nagypapa, akinek sokat köszönhet unokája.
Tamás az egész vállalkozás agytrösztje és kifogyhatatlan energiájú
motorja, menyasszonya pedig az adminisztrációból vállal részt, és például ebédet visz ki a földekre az embereknek. Ők öten vannak, de nagy
dologidőben hozzájuk jön még egy-két beugró.
Ennyi munka mellett mi a kikapcsolódás? Az is gazdálkodás a szűkebb
pátria kincseivel: vadászat sörétes és golyós puskával apróvadra,
őzre, gímszarvasra és a Tolna megyében szép számmal előforduló
dámvadra. Amire lehetőség adódik, azt meg kell ragadni, kínálja akár
a szántóföld, a mező vagy az erdő, és ez a sokrétű aktivitás ki is tölti
egy olyan tettre kész ember gondolatait és idejét, mint Hollósi Tamás,
akinek megadatott az a szerencse és boldogság, hogy a munkája a
hobbija, szenvedélye is.

KARLOVITZ KRISTÓF
szakújságíró

járműgépész-mérnök,
BME Budapest

Fotók: Juhász Kornél

DÉL-BORSODI PÁSZTORTARHONYA GAZDAGON
HOZZÁVALÓK
☑

1 kg sertéslapocka felkockázva

☑

1 kg füstölt hús

☑

2 kg tarhonya

☑

0,5 kg füstölt húsos szalonna apróra vágva

☑

0,5 kg zsírszalonna

☑

1 szál füstölt szárazkolbász feldarabolva

☑

4 nagy vöröshagyma durvára kockázva

☑

2-3 gerezd fokhagyma zúzva, aprítva

☑

4 nagyobb paradicsom

☑

4 zöldpaprika felszeletelve (csípős is lehet)

☑

2 kg burgonya kis kockára vágva

☑

pirospaprika

☑

őrölt kömény

☑

őrölt bors

☑

só

A szalonnát kevés zsiradékban kisütöm,
majd benne előbb a vöröshagymát
megpirítom, utána a fokhagymát is
beledinsztelem. A húst, füstölt húst és
húsos füstölt szalonnát hozzáadom,
fehéredésig forgatom, majd megszórom pirospaprikával. Beleteszem a
zöldpaprikát és a paradicsomot. Sózom,
borsozom, őrölt köménnyel meghintem,
majd saját levében a húst takarékon puhára párolom, végül zsírjára
sütöm. A párolási idő alatt a füstölt
kolbász darabkákat is beleteszem. Ha
elpárologna a folyadék, szükség szerint
pótolom, de általában elég a hús és a
hozzáadott zöldségek leve.

Közben egy másik edényben kisütöm a
zsírszalonnát, kiveszem, és a tarhonyát
a zsíron elkezdem pirítani lassú tűzön,
míg aranybarna nem lesz.
Az elkészült tarhonyát és a kockára
vágott burgonyát hozzáöntöm a húshoz
és fölöntöm vízzel, hogy teljesen ellepje.
Addig főzöm, míg a tarhonya megpuhul
és folyamatosan öntök hozzá vizet,
hogy le ne égjen. A tűzről levéve fedő
alatt hagyom körülbelül 10 percig, hogy
felszívja a folyadékot a tarhonya, utána
tálalható.
Jó étvágyat!

Én magyar tejet iszom!

És te?

#axiálselﬁeverseny

Bővebb információ:
www.axial.hu/axialselfieverseny

