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CLAAS alkatrészek
A megbízhatóság a részletekben rejlik: a CLAAS ORIGINAL alkatrészek nem csak a pontos
méreteket biztosítják Önnek. A csúcsminőségű alapanyagok és az aprólékos gyártási
módszerek alapvető fontosságúak a gépek megbízható működéséhez és hosszú
élettartamához. Minden ORIGINAL alkatrészt kifejezetten az Ön gépéhez gyártottunk. Testre
szabott, hatékony, kiváló minőségű. CLAAS ORIGINAL alkatrészek.

A szolgáltatás fontosabb mint a nyereség,
a nyereség nem cél,
hanem a szolgáltatás eredménye!”
Henry Ford

TISZTELT

OLVASÓ!
Mint ismert, cégünk gépüzletága a teljes
géppalettát értékesíti, a CLAAS termékeken kívül. Igen jó gépforgalmat hozó
tavaszi szezon után vagyunk, aminek
köszönhetően az első félév eredményei túlszárnyalták terveinket – annak
ellenére, hogy a tavalyi tényadatok fölé
lőttünk.
Azért nem volt ez olyan egyszerű történet. Az év eleje és a tavaszi szezonális
gépek kereslete mindenképp a sokéves
átlag feletti volt ugyan, de áprilisban
„elzárták a csapot”, május második
feléig országosan nagy gondot okozott
az aszály. A kapások kínkeservesen indultak, eső híján a zömében vegyszeres
gyomirtás sem ment könnyen. Mindezt
tetézte a május-júniusban szokásosnak
mondható kivárás az aratás körül, a
termény minőségének/mennyiségének
bizonytalansága. A felsorolt hatások az
év ötödik hónapjától napjainkig tartó
megtorpanást okoztak, lényegesen
lassult a tempó, erősen visszaesett a
gazdák beruházási kedve.
Augusztus második felétől látjuk jelét,
hogy egyre pozitívabbak a termelők,
kezd visszatérni a bizalmuk, hogy mégis
jó évet zárhatnak majd. A napraforgó és

kukorica termésvárakozásai országos
átlagban határozottan jók, az árpa és
a búza szépen felkúszó felvásárlási ára
pedig akár húsz százalékkal nagyobb
bevételt hozhat annak, aki nem volt
kénytelen értékesíteni az aratási szezonban. Ezeket tovább erősíti a kapásnövények várhatóan szintén emelkedő felvásárlási ára, úgyhogy az év hátralévő
részében jók a gépértékesítés kilátásai.
A hektikusan változó piaci kihívásoknak megerősített, és részben megújult
értékesítő gárdával igyekszünk megfelelni. Tavaly év elejétől három új
területi képviselő állt munkába Hódmezővásárhelyen, Kaposfőn valamint
Észak-Békésben, akikkel együtt már 19
üzletkötő kolléga szolgálja ki a gazdálkodók gépigényét. Ezen túlmenően 2016
eleje óta megújult üzletágunk teljes
gépértékesítő hálózatának fele. A szívós
felkészítő-oktatómunkának köszönhetően szinte kivétel nélkül pozitív irányba
sikerült elmozdítani a kollégák képességeit, eredményeit.
Úgy érzem, felkészültünk az őszi szezonra, az új igényekre nyitottan nézünk a
piaci kihívások elé.

FEHÉR OTTÓ
Hagyományos gépüzletág
Kereskedelmi igazgató

TARTALOM

IMPRESSZUM

08 | VILÁGCSÚCS ÉS ÚJDONSÁGOK
CLAAS nemzetközi sajtótájékoztató

10 |

LAPOK

2018 | SZEPTEMBER

04.

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG

SZÁM

Fendt modellek az élen

12 | STABIL ALAPOKRA ÉPÍTVE
Landini új 6H széria

14 |

ÉPÍTŐIPAR ÉS
ANYAGMOZGATÁS

SZÁLLÍTÁS ÉS TRÁGYASZÓRÁS

16

38

32

30-37. oldal

FUEL ECO-PROGRAM

?

Oehler ASW 200

TAKARMÁNY: FÖLDTŐL AZ ETETŐIG
SUPERTINO

GÉPBIZTOSÍTÁS
AFS

?

FUEL ECO-PROGRAM

FUEL ECO-PROGRAM

?

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A MANITOU-VAL
MANITOU REDUCE

16 | FÖLDTŐL AZ ETETŐIG

KIADÓ ÉS
SZERKESZTŐSÉG:

18 | MONOSEM VETŐGÉPEK

AXIÁL Kﬅ .
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36 79 525 400
Fax: +36 79 525 447
E-mail: hirado@axial.hu

Új Supertino modell

15 ezer hektár egy gépben

20 | GRÉGOIRE-BESSON
Vélemények első kézből

22 |

FELELŐS VEZETŐ:
Harsányi Zsolt
- tulajdonos, ügyvezető

PRECÍZ MUNKA

Horsch kultivátorokkal

23 | MINDIG MEGFELELŐEN

FELELŐS SZERKESZTŐ:
Umenhoﬀer Péter
- marketingigazgató

Új Agrifac szórókeret-vezérlés

24 | NAGY KANÁLLAL GYORS MUNKA

31

A legnagyobb MLT munkában

26 | RENDSZERSZEMLÉLET

TERJESZTÉS:

Sikeres vasi együttműködés

28 |
0|
30

Trimble-ﬂotta Nagymányokon

12

ÉPÍTŐGÉPES
MELLÉKLET
Manitou-módra

34 |

HYUNDAI KOTRÓK

36 |

KEZELŐI KOMFORT MAGASFOKA

22

NYOMDAI MUNKA:
Prospektus Kﬅ .
8200 Veszprém, Tartu u. 6.
FELELŐS VEZETŐ:
Szentendrei Zoltán - igazgató

Új tolóoszlopos targonca a Manitoutól

Váratlan helyzetekre

28

26

Vezérlési megoldások az
Annaburgernél

42 | KERÜLJ KÉPBE!

Bővítjük szervizes csapatunkat!

Olaj-rovat 4.0

Címlap fotó: Leitmann Zsolt
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

AZ ISOBUS-RÓL

44 | ZÖLD-SZEMLÉLET

TÖRDELÉS, NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS:
FOTO Reklámstúdió Kﬅ .
Földvári István - tulajdonos
Kiss Roland, János Zoltánné

a Pm-art deco Kﬅ.-nél

38 | GÉPBIZTOSÍTÁS
40 |

AXIÁL Kﬅ . által postai úton
17.200 db

OPTIMALIZÁLTSÁG

32 | KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli

36

TARTALOM

08

VILÁGCSÚCS ÉS ÚJDONSÁGOK
A CLAAS SZÁMOS ÚJDONSÁGOT MUTATOTT BE, A SZOKÁSOS ÉVENKÉNTI MEGRENDEZÉSŰ NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. EGY ÚJ VILÁGCSÚCS IS CSATLAKOZOTT A
CLAAS KONSZERNHEZ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN EGY DISCO 1100 RC SZÁRSÉRTŐS
KASZÁVAL FELÁLLÍTOTTÁK A NYOLC ÓRÁS KASZÁLÁS ÚJ VILÁGREKORDJÁT!
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MERT ZÖLDNEK LENNI JÓ!

HYUNDAI KOTRÓGÉPEK EGY VÍZÜGYES
MUNKÁRA SZAKOSODOTT CÉGNÉL.

KÜLÖNLEGES EGYÜTTMŰKÖDÉS
VAS MEGYÉBŐL
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RÖVID HÍREK

www.axial.hu

HÓDMEZŐRÜLET
3.0
ŐRÜLET A KÖBÖN!
AKTUÁLIS

AUGUSZTUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN HARMADIK ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG AZ AXIÁL – HÓDMEZŐRÜLET – VETERÁN
AUTÓ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPKIÁLLÍTÁST, DRIFTNAPOT. KICSIK ÉS NAGYOK EGYARÁNT SZÍNES PROGRAMOKKAL TALÁLKOZHATTAK. NÉGY CSAPATNAK KÜLÖNÖSEN FONTOS VOLT A RENDEZVÉNY, HISZEN A MEGFOSZ ÉS AZ AXIÁL KÖZÖS „ÉLD ÁT
IGAZÁBÓL” VERSENYÉNEK IS OTTHONT ADOTT.

A rendezvény egyik üde színfoltja
volt egy Svecov AS-62 típusú
30 (!) literes lökettérfogatú csillagmotor beindítása.
A ﬁ atalok igazi kóstolót kaphattak
a mezőgazdasági munka „szépségéből” hiszen nyári forróságban kellett a döntőbe jutott négy
csapatnak bizonytani tudását és
képességeit. Első feladatként egy

tandem futóművű pótkocsival
manővereztek a kijelölt pályán,
majd kapaszárnyakat cseréltek
egy Horsch kapán, aztán egy
CLAAS 900-as erőgépen kellett
elvégezniük a napi karbantartást,
végül egy tesztsort kitölteni. Az
első helyezett iskola 205 ezer, a
második 123, a harmadik helyezett
pedig 82 ezer forintnyi támogatást
nyert az iskolájának.

VÉGEREDMÉNY:
1. helyezett: SOMOGYI BETYÁROK
(Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, Somogyzsitfa)
2. helyezett: SZAKI 11
(AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma)
3. helyezett: SZAKEMBÖRÖK
(AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma)

A CLAAS BŐVÍTI

LOGISZTIKAI CENTRUMÁT

Volker Claas, a CLAAS Csoport részvényese és a vezetőség képviselői az első kapavágással hivatalosan is elindították a német A2
autópálya melletti munkálatokat.
Hammban raktároznak minden alkatrészt, amely a CLAAS gépek
szervizéhez és karbantartásához szükséges – a legkisebb csavartól a
komplett kombájnmotorig, még a tízéves vagy annál idősebb gépekhez is. „Termékkínálatunk növekszik, gépeinket egyre több változatban
kínáljuk,” nyilatkozta Dietmar Düsing logisztikai vezető. „Évről évre nő
a tárolt alkatrészek száma. Jelenleg 180 ezer tételnél tartunk, de az
elkövetkezendő tíz évben valószínűleg megduplázódik.”
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Ezért 2019 októberéig felépítenek egy teljesen új magasraktárt, amelyben 27 ezer helyett több mint kétszer annyi, 58 ezer raklap fér el. A
jelentősen nagyobb kapacitás új kihívások elé állítja az üzemen belüli
logisztikát. Az új görgőpályás rendszer óránként 500 paletta mozgatására képes.

RÖVID HÍREK
ÖNVEZETŐ AUTÓ

– A TRIMBLE TÁMOGATÁSÁVAL

A Trimble mindig kiemelkedő volt a műholdas rendszerekre
alapozott nagy pontosságú helymeghatározásban. Idéntől
az amerikai General Motors is a Trimble RTX technológiát
használja a Cadillac CT6 típus önvezető funkciójához. Az
önvezető autók működésének egyik alapfeltétele a nagy pontosságú, biztosan elérhető helymeghatározás, mely különösen városi körülmények, nagy épületek között komoly technikai kihívás. A
Trimble Centerpoint RTX jele 3,8 centiméternél nem rosszabb, megismételhető pontosságot biztosít
a felhasználónak; ebben az esetben 4G LTE mobilhálózatról jut el a felhasználóhoz.

REKORDBEFEKTETÉS
A HORSCHNÁL

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

hirado@axial.hu

A Horsch Maschinen GmbH mintegy 23 millió eurós beruházásba kezd
központjában, a schwandorﬁ Sitzenhofban. A „Waldfabrik” nevű projekt
várhatóan 2018 júliusa és 2020 közepe között valósul meg.
Az építési munkálatok júliusban kezdődnek az Agrár Innovációs
Központban. Kibővítik a fejlesztési és kutatási épületet. Az új, 4200
négyzetméteres gyártócsarnok építése szeptemberben indul. A termelés
bővülése okán felhúznak egy új logisztikai csarnokot is, a gyártáshoz
szükséges szállítmányokat egy részben fedett, 4200 négyzetméteres
szabadtéri raktárterületen helyezik el.

e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2018. október 15.

GRATULÁLUNK NYERTESEINEK!
A kisorsolt ajándékokat postán küldjük el.

A kapacitásbővülés fontos eleme az új, környezetbarát fényezőüzem,
amely nemcsak a termelési kapacitást bővíti, hanem kielégíti a minőségi alkatrészek iránt megnövekedett keresletet is.

KISS ZOLTÁN, Beremend
MIKÓ PÉTER , Borota
DR. KEREKES ZSOLT, Sükösd

KERESZTREJTVÉNY
MÜTYŰRKE

GÁZLÓMADÁR

SÁRRÉT
CENTRUMA!

ÁRAMERŐSSÉG
JELE

NÉMÁN
FONÓ!

1

A
TÁNC VÉGE!

GYŐRI
KÖZSÉG

2

VAGYOK
ANGOLUL

R

NÉMA ÖRÖM!

FÓKUSZPONT

NORVÉG
AUTÓJEL

RÓMAI 500

A FELELLENTÉTE

KÉN
VEGYJELE

DIÓHÉJ!

... ANYÓ; PEER
GYNT

KÁRTYAJELZÉS!

RÓMAI
APRÓPÉNZ

GYERMEKE

PÁRA!

SZABÁSMINTA

DORU AXINTE
ROMÁNIA

SÓ, NÉMETÜL

ENERGIA
JELE

AZ ÓN
VEGYJELE

ÁGYÚVAL
TÜZEL

LÁPRÉTI
NÖVÉNY

KEREKET ...;
SZÖKIK

RÓMAI EGYES

KÖZÉPFÜL!

NŐSTÉNYSZARVAS

STEINER MÁTÉ
MAGYARORSZÁG

A keresztrejtvény nyertese - Pánczélné Csöndes Magdolna (Fadd) Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2018. október 15-ig várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre, vagy a
hirado@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá: HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK
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VILÁGCSÚCS

ÉS ÚJDONSÁGOK

A CLAAS SZOKÁSOS ÉVENKÉNTI NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA 2018-BAN MEGLEHETŐSEN SZOROS
SZÁLAKKAL FŰZŐDÖTT HAZÁNKHOZ, HISZEN AZ ÚJDONSÁGOKAT MAGYAR SZÁNTÓFÖLDEKEN MUTATTÁK BE A
GYAKORLATBAN.

8

Az AXIÁL Kﬅ . idén három média négy
képviselőjével képviselte országunkat az osztrák Großpetersdorf, azaz
Nagyszentmihály városában kezdődő
nemzetközi eseményen. A sajtótájékoztató újdonságai a korábban már
bemutatott TORION SINUS gumikerekes
rakodógép-család újabb tagjai, a
DISCO MOVE frontkasza, az új kezelési koncepciójú TUCANO kombájn
MONTANA kivitele, a CONVIO FLEX
ﬂ exibilis kaszaszerkezetű vágóasztal,
valamint a ROLLANT 540 ﬁ xkamrás
körbálázó voltak.

a kombájnoknál, eladott darabszámuk
3900-ról 4400-ra emelkedett, illetve a
zöldsoros gépeknél, amelyek 35 700-ról
40 400-ra emelkedése 13 százalékos
növekedés.

A rendezvényt Hermann Lohbeck, a
CLAAS Konszern szóvivője nyitotta
meg, világpiaci áttekintéssel vezetve fel
mondandóját. A globális előrejelzések
szerint az aszály negatívan befolyásolja
a kalászosok várható teljes termésátlagát. Búzából átlagosan 2,9 százalékos
csökkenést, kukoricából pedig 1,8 százalékos növekedést prognosztizálnak.
A búza ára tonnánként 175 euró környékén stagnál, míg a kukoricáé emelkedést mutat a tonnánként 170 euróval.
Németországban, Nagy-Britanniában,
Lengyelországban és Franciaországban,
az EU négy legnagyobb piacán, a
100 lóerő fölötti traktorok értékesítése a 2017-es 40 500 darabról
46 100-ra nőtt, 14 százalékos emelkedéssel. Hasonlóan kedvező a helyzet

Hermann Lohbeck szerint a professzionális megoldások irányába mutatnak a
trendek a mezőgazdaságban, s ugyanígy a mezőgazdasági gépesítésben is
Lohbeck úr beszédében
büszkén jelentett
be egy fontos
CLAAS-eseményt.
Amerikában egy
DISCO 1100 RC
szársértős hármas
kaszával felállították
a nyolcórás kaszálás új világrekordját:
141,1 hektár lucernát takarítottak
be, 5,24 tonna/hektár átlagos hozammal, a korábbi rekordot 40 hektárral
túlszárnyalva.

DISCO MOVE
A DISCO sorozatból a sajtótájékoztatón
bemutatták az új DISCO MOVE modelleket, amelyek innovatív konstrukciója
1000 milliméteres (felfelé 600, lefelé
400 mm) szabad mozgást tesz lehetővé, a traktor fronthidraulikájától
függetlenül, így a kaszasín optimálisan tudja követni a talajfelszínt. Az új
kaszák 3,0 és 3,4 méteres munkaszélességben kaphatók szársértő nélkül (F),
illetve verőujjas (FC) vagy gumihengeres (FRC) szársértővel.
A hidraulikus ACTIVE FLOAT felfüggesztést szériafelszereltségként a

Innovatív megoldás
a frontkaszáknál

vonószerkezetbe integrálták, így nincs
szükség tehermentesítő rugók csatlakozópontjaira a traktoron. A kasza talajnyomását egyszeres működésű munkahengerrel, könnyedén lehet állítani.
Opcióként a nagy teljesítményű kaszák
vezérlésébe is beköthető a DISCO MOVE
kezelése. A központi terminálon keresztül kezelhető, a hátsó kasza például
átveszi az ACTIVE FLOAT tehermentesítésének irányítását.

TORION SINUS
Több mint húsz éve forgalmazza a
CLAAS a teleszkópos rakodóit. 2017
vége óta a vezető rakodógép-gyártó
Liebherr céggel együttműködve teszi ezt.
A közös munka eredménye a TORION
gumikerekes rakodógép-család – középső
kategóriájának legnagyobb modelljét,
egy 1511-et az Állattenyésztési Napokon
élőben tekinthették meg a standunkra
látogató érdeklődők. A sajtótájékoztatón
most bemutatott TORION 956, 644 és
537 SINUS teljesítménye a kis sorozatú
TORION 535 és a középső sorozat 1177
modellje közötti. Ezzel a CLAAS összesen
tízféle kerekes rakodót kínál mezőgazdasági használatra.
A bemutatott gépek különlegessége, hogy
a törzscsuklónak és a kormányzott hátsó
hídnak köszönhetően nagyobb a hasznos
teherbírásuk. A maximális kormányzási
szög az első és a hátsó rész között körülbelül 10 fokkal kisebb lett, ez megnöveli
a stabilitást és ezzel a hasznos terhelést
is egy tisztán törzscsuklós kormányzású
kerekes rakodóhoz képest.
A hátsó kerekeket a váz első részének és
a hátsó tengely kerékagy-kormányzásának mechanikus összekötése fordítja el.
Kormányzáskor a hidraulikus munkahenger automatikusan mozgatja a hátsó hidat
is. Mindhárom modell törzscsuklós, ezáltal

szilárdan áll egyenetlen talajfelszínen is,
és kiegyenlítődnek a törzs első részének
oldalirányú mozgásai. A törzscsukló csatlakozásnál csillapítás fokozza a menetkényelmet, különösen, ha nagy a sebesség.

16 százalékig, vagy a TUCANO 560 és 430
modelleken 18-ig kiegyenlíti az oldalirányú
dőléseket. Munka közben minden funkció
automatikusan fut, az aktuális dőlés- és
vágási szög a CEBIS-ben látható.

CONVIO ÉS CONVIO FLEX

Az AUTO CROP FLOW-val a LEXION-ból
ismert automatikus terményáram-kontroll
kezelőtámogató rendszer most először
érhető el a TUCANO-hoz is. A cséplőmű a
másodlagos leválasztás, a szalmaszecskázó és a motor folyamatos fordulatszám-felügyeletével megakadályozza a
gép eltömődését és túlterhelését. Így a
kombájn eltérő körülmények között, kevés
tapasztalatú gépkezelővel is teljesítményhatárának közelében dolgozhat. A
magtartály térfogata most 11 000 liter, a
MONTANA változatokon is.

Az új CONVIO FLEX és CONVIO szalagos
vágóasztalok közül a CONVIO leginkább a
klasszikus termények, a búza és a repce
betakarítására való, a ﬂexibilis kaszaszerkezetű CONVIO FLEX pedig olyan terményekhez használható a legmagasabb
hatásfokkal, mint a szója, a zöldborsó.
A kaszaszerkezet és a motolla magasságvezetésénél asszisztenciarendszerek
és intelligens konstrukció tehermentesítik
a gépkezelőt, valamint teszik veszteségmentessé a betakarítást. Az új vágóasztalok a LEXION kombájnokhoz 10,8 , 12,3 és
13,8 méteres munkaszélességben érhetők
el.

ROLLANT 540

TUCANO MONTANA
A sajtótájékoztatón élőben is láthattuk
az új TUCANO sorozat csúcsmodelljét,
a TUCANO 580 középkategóriás hibrid
kombájnt, amely a kombájnteljesítmények közötti korábbi hézagot zárta le.
Az új modell teljesítménye egészen közel
van a LEXION sorozatéhoz. Így az ügyfél
eldöntheti, hogy a hibrid kategóriából a
kisebb TUCANO-t, a nagykategóriás hibrid LEXION-t, esetleg a kisebb LEXION-t
választja. Az új TUCANO már megfelel a
Stage V kibocsátási normáknak, a
CEBIS TOUCH terminál az újratervezett
kartámasz-kombinációjával egyértelművé
teszi a kombájn összes fontosabb funkciójának kezelését – még akkor is, ha a
gépkezelőnek nincs előismerete. Egyszóval
csak be kell szállni, és el kell vele indulni.

A ROLLANT 540 ﬁxkamrás bálázót teljes
mértékben az európai piac igényeire
fejlesztették. Ideális bálázó: robusztus,
egyszerű kezelni és megbízható, csökkentek a fenntartási költségei. Az újonnan
fejlesztett ﬁxkamrás körbálázó új tömörítő
hengerekkel és erősebb házzal készül. A
kötözés igény szerint hálós vagy fóliás. Új
hajtás és kiemelkedő karbantartási koncepció garantál nagy teljesítményt.
A fent felsorolt gépekről bővebben írunk
még a későbbiekben.

VAS MAGDOLNA
marketingmenedzser

Az öt TUCANO modell gyárilag kérhető
MONTANA felszereltséggel. A rendszer
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FENDT 1050 VARIO

NINCS, AMI
TÖBBET HÚZNA.
NINCS, AMI KEVESEBB
GÁZOLAJJAL BEÉRNÉ!
3 X FENDT 1000
VARIO A DLG
POWERMIX TESZTEN
Három Fendt 1000 Vario traktort
próbált ki a független és semleges DLGtesztközpont. Tesztjei bizonyítják: igazi
igáslovak a Fendt nagytraktorok, és legfőképpen nagyon keveset fogyasztanak.

FENDT
TÍPUS

VARIO

ÜA. + ADBLUE FOGYASZTÁS TELJESÍTMÉNY

1042

236 + 19,1 g/kWh

435 lóerő

1046

234 + 21,3 g/kWh

476 lóerő

1050

233 + 23,1 g/kWh

517 lóerő

Mindhárom típust az ismert PowerMix
hét munkaciklusával tesztelték a DLG új
fékpadján.

A MÉRÉSEK
EREDMÉNYE:
fajlagos gázolaj-fogyasztásuk
a valaha mért legkisebb.

A FENDT 1050 VARIO ÚJ
MÉRFÖLDKŐ A MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKÁBAN
A DLG-teszten kívül a Fendt 1050 Vario
traktort a Proﬁ szaklap (3/2018) szakemberei vetették alá különböző vezetési- és
gyakorlati próbáknak.
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A Proﬁ a következőket írja: „A DLG-tesztközpont fékpadján azonnal szembetűnt az 1050 Vario alacsony fordulatszám-koncepciója: mindössze
1700/percnél 380 kW/517 LE névleges teljesítmény (ECE R 120), illetve
360,3 kW hátul a csonkon. 1500-as
fordulatszámig állandó marad a teljesítmény, miközben a nyomaték 2000-ről
2300 Nm-re nő. Nincs többletteljesítmény, és a nyomatékrugalmasság is
mindössze 13,8 százalék, mivel a MAN és
Fendt mérnökei konzekvensen a fokozatmentes váltóhoz igazították a motort.“
„Tisztán TLT-munka, mint például talajmarás vagy faaprítás közben, a nyomatékplafon egészen 1100-as fordulatszámig biztosítja az ellenállóképességet.
Amint optimális fordulatszám-tartományba kerül a rendszer, szenzációsak
a fogyasztási adatok: mindössze
204 g/kWh maximális TLT-teljesítménynél! Ez irányadó lehet a többi gyártónak is.

A Proﬁ szaklap szerint: „233 g/kWh
(+23,1 g/kWh AdBlue) fogyasztással új
mérföldkövet állított fel a Fendt
1050 Vario. 20 százalékkal takarékosabb az eddig tesztelt valamennyi
traktornál! Könnyű és közepesen nehéz
munka közben akár 25 százalék is lehet
az előny, nehéz munkában 15 – igen jó
eredmény!“

KIEMELKEDŐ VONÓERŐ
VÁLTOZÓ ÖSSZKERÉKHAJTÁSSAL
Az 500 lóerőt a Fendt VarioDrive
hajtáslánc juttatja el a talajra.
A Fendt 1000 Vario kifejlesztésekor az
volt a legfőbb cél, hogy a nagy teljesítményt a talajállapottól függetlenül,
minden helyzetben legyen képes átvinni
a talajra a traktor – erőzáróan, a motor
fordulatszámát alacsony szinten tartva,
a legjobb hatásfokkal.

GÉPVÁSÁRLÁSKOR GYAKORTA CSAK A VÉTELÁRRA FÓKUSZÁLNAK A VÁSÁRLÓK! UGYANAKKOR SOKKAL VALÓSABB, ILLETVE
ÁRNYALTABB KÉPET KAPUNK, HA A GÉP TELJES ÉLETÚTJÁNAK
KÖLTSÉGÉVEL SZÁMOLUNK. EZ A TCO-MUTATÓ. AZ ÜZEMANYAG-KÖLTSÉG AKÁR A TELJES KÖLTSÉG 30 SZÁZALÉKÁT
IS ELÉRHETI!

A Proﬁ szerint: “Ennek megfelelő a vontatási teljesítmény. Az új TA400-as fokozatmentes hajtóművel
313,7 kW maximális vontatási teljesítményt mért a DLGtesztközpont. És a fogyasztás? 236 g/kWh, maximális
vontatási teljesítménynél, ami kiváló egy fokozatmentes hajtóművű traktortól. Ilyen adatok láttán már nincs
értelme hagyományos fokozatlépcsős hajtómű mellett
érvelni. Az újszerű teljesítmény-elágaztató hajtómű két
hidromotorjának egyike közvetlenül a kardántengelyhez
kapcsolódik. (Proﬁ 10/2017) Fürge kanyarodáskor észlelhető leginkább ez az állandó összkerékhajtás, amely
27 km/óra haladási sebesség felett automatikusan
kikapcsol, de ezt is legfeljebb füllel lehet érzékelni, ha
egyáltalán meghallja valaki.”
„Még pár gondolat a „VarioGriphez”. A 720 l/perc szállítási teljesítményű, és 12 bar nyomásnál kikapcsoló légkompresszorral kényelmesen, a vezetőfülkéből állítható
az abroncsnyomás.”
„Igazi tartalékok vannak a Fendt 1050 Vario hidraulikarendszerében. A nagy axiáldugattyús szivattyúval a DLG
64,3 kW hidraulikus teljesítményt mért, 232,7 l/perc
szállítás mellett. Ha valakinek ez nem lenne elegendő,
második szivattyút is kérhet a traktorhoz. Ugyancsak
ﬁ gyelemre méltók a 170 l/perc áteresztőképességű
vezérlőszelepek.”

EGY UKRÁN GAZDASÁG HÉT DARAB
FENDT 1038 VARIO MELLETT DÖNTÖTT
Oleksiy Vadaturskyy, a NIBULON cég ügyvezetője februárban meglátogatta a Fendt gyárát Marktoberdorfban.
Személyesen vett át hét új Fendt 1038 Variót.
Oleksiy Vadaturskyy 2007-ben az ukrán állam legmagasabb, „Ukrajna hőse“ kitüntetését vette át. „Ukrajna
vezető vállalata vagyunk különböző területeken.
Európában a legjobb cégekkel működünk együtt, és
ennek megfelelően a legjobb európai mezőgazdasági
technikával dolgozunk.“ – mondta Oleksiy Vadaturskyy,
miközben a Fendt 1038 Varioról beszélt.

Forrás: Fendt sajtóközlemény Az eredeti, német nyelvű anyag itt érhető el:
https://www.fendt.com/de/dlg-powermix-test-fendt-1000-vario.html

jelennek meg a piacon. Természetesen a legújabb
technikát vásároljuk. Döntéseink legfőbb szempontja a
teljesítmény, a gazdaságosság és az ergonómia. Ehhez
járul a megbízhatóság, amely a legjobb német technika
sajátja.“

Oleksiy Vadaturskyy (középen) az
ünnepélyes gépátadáson
A hét új Fendt traktort egész
Ukrajnában osztják szét. A NIBULON
csoport 80 000 hektáron gazdálkodik, Ukrajna legnagyobb
gabonaexportőre, kétmillió tonna
raktárkapacitással és saját
teherhajó-ﬂottával. A cégcsoport
székhelye Dél-Ukrajnában van, a
Fekete-tenger partján. „Már húsz
éve is 65 darab Fendt 824-es
traktor dolgozott a nagyüzemben, közülük 43 még üzemképes.
Üzemóráik száma 28 000 és
42 000 közötti. Óriási munkát végez
évről-évre a Fendt és a mi cégünk,
megfelelő műszaki színvonalon tartjuk
a traktorokat. A Fendt traktorok nálunk
igen mostoha körülmények között dolgoznak, a nap 24 órájában, különböző klíma
és időjárási viszonyok között. Bebizonyították
megbízhatóságukat!“
Magyarországon is egyre több
Fendt 1000 Vario talál gazdára. A sorozatos gépbemutatók meggyőzik a gazdákat.

KRESZ GÁBOR
Fendt referens

„Figyelemmel kísérjük a teljes mezőgazdasági trendeket, különösen a Fendtnél, és nézzük, milyen új típusok
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2018 AZ INNOVÁCIÓ ÉVE A LANDININÁL, HISZEN
NEMCSAK ÚJ SZÉRIA ÉRKEZETT A 6H-CSALÁDDAL,
HANEM MEGÚJULT AZ 5 SZÉRIA, ILLETVE A REX 4 IS.

STABIL
ALAPOKRA ÉPÍTVE
LANDINI ÚJ 6H SZÉRIA
IDÉN NAGYON SOK A VÁLTOZÁS A LANDINI TRAKTORGYÁR TERMÉKVÁLASZTÉKÁBAN, TOVÁBBFEJLESZTETT
TRAKTORSZÉRIÁKKAL ÉS TELJESEN ÚJ GÉPCSALÁDOKKAL. EZ RÉSZBEN A 2018-TÓL ÉLETBE LÉPŐ,
MEGVÁLTOZOTT EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSNAK
(TRACTOR MOTHER REGULATION – TMR) IS KÖSZÖNHETŐ. A FEJLESZTÉSEK EREDMÉNYEKÉNT JELENT MEG
A KORÁBBAN NEM LÉTEZETT LANDINI 6H SOROZAT.
TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁBAN A MÁR JÓL ISMERT 5H
ÉS 6C TRAKTOROK KÖZÉ ÉKELŐDIK, UNIVERZÁLIS SZÁNTÓFÖLDI, ÁLLATTARTÓ TELEPI, TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÁSI
VAGY SZÁLLÍTÁSI FELHASZNÁLÁSRA.
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Az utóbbi időben a Landini e kategóriában
szorosabbra fűzte kapcsolatát a Deutz
motorgyárral, a 6H gépekbe is ilyen erőforrások kerültek. Természetesen már megfelelnek
a szigorú Tier 4F környezetvédelmi előírásoknak, amelyek betartását dízel oxidációs
katalizátorral (DOC) és SCR kipufogógáz
utókezeléssel biztosítja a 3,6 literes, töltőlevegő-hűtős, közös nyomócsöves motor.
Elektronikus vezérlése optimális teljesítményt
nyújt, csekély fogyasztással. A gépcsalád
három típusa 110, 119 és 126 lóerő teljesítményű. A gázolajtank 150 literes, az AdBlue
tartályba 20 liter fér.

rendszerű hidraulika 66 l/perc kapacitású
szivattyúja mind a függesztőszerkezetet,
mind a kihelyezett szelepeket ellátja olajjal.
Ez utóbbiból maximálisan négy rendelhető
hátra, valamint még kettő középre, joystickkel. Amennyiben nagyobb olajigényű munkaeszközt akarnak a traktorral működtetni,
11 literes kiegészítő olajtartály szerelhető
fel. A két segéd-munkahengerrel kiegészített, II-es kategóriájú függesztőszerkezet
maximális emelőkapacitása 6000 kilogramm,
ami kiemelkedő a kategóriában. Függesztett
munkaeszközök szállításakor nagy előny a
lengéscsillapító funkció.

A karbantartás egyszerű, a magasra nyíló
motorháztető alatt könnyű hozzáférni a
motor különböző részeihez, vagy például
500 üzemóránként olajat cserélni.

Az 5H sorozat esetén már ismert síkpadlójú
„TOTAL VIEW SLIM” fülkében az ergonómiát
szem előtt tartva, logikusan és praktikusan,
az egyes funkciókat csoportosítva helyezték
el a kezelőszerveket, a sebességváltót, a hidraulika működtető elemet, a világítás és az
egyéb elektromos berendezések kapcsolóit.
A váltókarok közel vannak a vezetőhöz, nem
fárasztó kapcsolgatni. A stílusos és jól megvilágított műszerfal a kormányoszloppal együtt
dől, minden pozícióban rálátni a műszerekre,
kontrollámpákra és a kijelzőre. Az alapfelszereltség része a légrugózású vezetőülés
és a légkondicionáló berendezés. A kabin
szellőző légcsatornái egyenletes hőmérséklet-eloszlást, kellemes munkakörülményeket
nyújtanak. A hátsó oszlopokban elhelyezett
levegőszűrőket egyszerű cserélni. A kilátás
a négypilléres konstrukciónak köszönhetően
tökéletes, és a rakodási munkákat tovább
segíti a nagyméretű tetőablak. A kezelőtérben
nemcsak a pilótára, hanem az alkalmi kísérőre is gondoltak: az utasülés előre, a vezető
bal oldalára került, méretében és komfortjában megfelelve tőle elvártnak. A korszerű
kárpitoknak és burkolatoknak köszönhetően
alacsony a belső tér zajszintje.

A traktor jól bevált hajtóművét már évek óta
sikeresen alkalmazza a Landini a nagyobb,
6C modellekben. A sokoldalú alap-sebességváltó (Speed Four) moduláris rendszerű:
négy szinkronizált sebességfokozat, három
tartományban. Az elektromos irányváltó
alapfelszerelés, potenciométerrel ﬁnomhangolható, annak megfelelően, hogy lágyan
vagy dinamikusan akarják végrehajtani a
műveletet. Ha nagyon kis sebességre van
szükség, választható az opcionális mászócsoport, így a sebességfokozatok száma 16 előre
és 16 hátra.

Sárvédőbe integrált
kezelőszervek

A magasabb felszereltségű T-Tronic váltóban háromfokozatú Powershiﬅ triplázza
meg az előremeneti fokozatokat, az áttételek száma összesen 36 előre és 12 hátra.
Nagymértékben gyorsítja és komfortosabbá
teszi a sebességváltást a DeClutch elektrohidraulikus kuplungszerkezet, nyomógombbal
a sebességváltó kulisszán. Kedvező tulajdonság, hogy a jellemzően 5 és 12 km/óra közötti
munkatartományban 14 sebességfokozat áll
rendelkezésre. Igen lassú munkához opcionálisan itt is rendelhető mászócsoport, amely
48+16 fokozatúvá teszi a sebességváltót. A
csúcssebesség jelenleg 40 km/óra, de hamarosan elérhető lesz az 50 km/órás változat is.
A nagytestvér 6C-ből átvett elsőtengely-hajtás elektromosan kapcsolható, akárcsak
az első és hátsó diﬀerenciálzár. Mindegyik
modellben elektrohidraulikus a TLT-hajtás,
alapvetően kétféle fordulatszámmal, de a
T-Tronic rendelhető négy fokozattal is: 540,
540E, 1000 és 1000E.
A hátsó függesztőszerkezet alapesetben
elektrohidraulikus, de akik az egyszerűséget és a kedvezőbb árat helyezik előtérbe,
választhatnak mechanikus kivitelt is. A nyitott

A 6H széria modelljeihez elérhető opciók
száma már most is jelentős, de folyamatosan
bővül. Csak néhány kiragadott példa: rugózott
fülke és első híd a nagyobb komfort érdekében, fronthidraulika és TLT, ISOBUS rendszer.
Ez az univerzális traktorcsalád a maga
5200 kilogrammos önsúlyával és nagykapacitású hidraulikájával a maga kategóriájában
nagyon jól megfelel a korszerű munkaeszközök kihívásainak.

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser
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SZÁLLÍTÁS ÉS TRÁGYASZÓRÁS

EGY GÉPPEL

ASW 200 LETOLÓKOCSI

TIZENHÉT ÉVE VAGYUNK FORGALMAZÓI AZ OFFENBURGI OEHLER CÉGNEK, AMELY TÖBB MINT 60 ESZTENDEJE GYÁRT
KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKET. ELŐSZÖR 12 ÉS 18 TONNÁS FORGÓZSÁMOLYOS, KÉTTENGELYES ÉS TANDEM
PÓTKOCSIKAT KÍNÁLTAK, DE NÉMI TAPASZTALAT BIRTOKÁBAN SIKERÜLT MEGGYŐZNÜNK A GYÁR TULAJDONOSÁT, OEHLER
URAT, HOGY A MAGYARORSZÁGI VISZONYOKHOZ SZÜKSÉG VAN A KETTŐ KÖZÖTTI KATEGÓRIÁRA.
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ASW TÍPUSJELZÉS A NÉMET ABSCHIEBEWAGEN SZÓBÓL
SZÁRMAZIK, AMELYNEK A JELENTÉSE DEPORTÁLÓ-,
KITOLÓKOCSI. SZÁMOS ELŐNYE VAN: STABIL ÜRÍTÉS,
A MEGKEZDETT ÜRÍTÉS MEG IS SZAKÍTHATÓ. BILLENŐS
TÁRSAIHOZ KÉPEST NAGYSÁGRENDILEG 30 SZÁZALÉKKAL KEVESEBB HIDRAULIKAOLAJAT HASZNÁL.

Ezután megkezdődött a 14 tonnás
kéttengelyes, három oldalra billentő
pótkocsik gyártása, majd jöttek a
24 tonnás háromtengelyes kocsik és
a szippantó tartálykocsik, valamint a
kéttengelyes forgózsámolyos tartálykocsik, amelyekből kettőt egymás
után lehet akasztani. Megjelentek a
magyar piacon a nyugati országokban
közkedvelt teknős járművek is. Ezekkel
azonban alacsony magtárakban
nem lehet billenteni, tehát a gyártó
készített kombi kocsit, amely oldalra
billenthet. A hát- és az oldalfalat
hidraulikus munkahenger nyitja-zárja,
tökéletes tömítéssel.
A mezőgazdasági szállítójárműveket
rövid ideig használják, ezért nem szeretnek a gazdálkodók nagyobb összegeket fordítani rájuk. Úgy gondolják,
nem tudják kihasználni, jó lesz még
az özönvíz előtti IFA a HW pótkocsival.
A gyártóknak ezeket a szempontokat
kell ﬁ gyelembe venni termékfejlesztéskor. Oehler úr sima letoló-kocsival
kezdett, majd a magyar piaci igényeket szem előtt tartva kezdte meg a
trágyaszóró hátfalú ASW 200 letoló-kocsik gyártását.
A futóműveket, mint valamennyi
Oehler gyártmányhoz, Európa vezető
gyártója a BPW szállítja, magyarországi üzeméből, kétkörös légfékkel,
valamint ALB terhelésfüggő fékerő-szabályozással. Ezeket a kocsikat,
a kisebb talajterhelést szem előtt
tartva, széles gumikkal szállítjuk.
A fordulást segíti a talajkormányzott hátsó kerék, amelyet tolatáskor
és közúton közlekedve le kell zárni,
nehogy elősegítse a kocsi felborulását. A menetstabilitást rugózott

vonórúd fokozza, vonószeme bármikor kicserélhető K 80-as – szakmai
berkekben fagyis kanálnak nevezett
– vonófejre. A kocsi gyors fel- és
leszerelését hidraulikus támasztóláb
szolgálja. Van olyan ügyfelünk, aki
rakott kocsi előtt cserélte a traktort,
bármiféle gond nélkül. Az oldalak
4 milliméteres merevített lemezből
készülnek, ezáltal robosztus, stabil
a szekrény. Egy búzával megrakott
szerelvény a felázott padkán megsüllyedve felborult, de a kocsinak
nem esett baja. Drótkötelekkel talpra
állították és azóta is dolgoznak vele.
Hátul a gabonakieresztő ablakkal
üríteni lehet, hidromotoros csigával
vetőgép vagy műtrágyaszóró szolgálható ki. Nagyobb átmérőjű csigával
egyszerűbb átrakó kocsinak is beválik,
ezzel újabb funkciót nyújt. A csigákat
a német CANAGRO cégtől szerezzük
be, egyre nagyobb darabszámban.

tömítéssel. E megoldással kisebb
munkahengerre van szükség. Siló
betakarításkor a toló-rendszerrel
előtömöríthető az anyag, így többet
lehet egyszerre szállítani. Nem szabad
azonban túlzásba vinni, mert már
hallottam olyat, hogy addig tömörítették, míg le nem tolták a hátsó
falat. Hidraulikusan nyitható hátfalú
kivitellel szemes termények és siló
szállíthatók. Ez a hátfal targoncával
egyszerűen, gyorsan kicserélhető
szervestrágya-szóró adapterre. Két
vízszintes tengelyű henger tépi a
trágyát és a hátfalnak dobja, ahonnan
a nagy átmérőjű, lapátos tányérokra
esik. Ezek az 1000/perc fordulatszámmal hajtott tányérok terítik az
anyagot 16-20 méteres szélességben,
rendkívül jó szórásképpel. A tépőhengerek fogai csavarozottak, felújításuk
egyszerű. Trágyaszóráskor nem szabad olyan sebességgel tolni, mintha
termény volna a pótkocsin, mert
meggörbülhetnek a hengerek. Ezt védi
ki a toló-rendszer elektrohidraulikus
vezérlése, amellyel a különböző minőségű trágyákhoz optimális előtolási
sebességet lehet beállítani.
A kocsi nagyobb testvérének szekrénye 9 méteres, tridemes, hidraulikus
kényszerkormányzással.
Az ASW kocsikkal a mezőgazdaságban szinte minden szállítási feladatot meg lehet oldani, sőt a szerves
trágya kijuttatását is a szántóföldre.
A letoló-rendszer nagy előnye, hogy
alacsony helyiségekben is megoldott
a lerakodás, illetve, hogy ősszel, mostoha körülmények között cukorrépát
betakarítva nincs borulásveszély.

A letolólap

ANGELI GYULA
A letoló-rendszer először a szekrény
alját tolja, majd a munkahengerrel
a letoló-lapot, oldalán műanyag

termékmenedzser
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TAKARMÁNY: FÖLDTŐL AZ ETETŐIG

Fotó: Angeli Gyuláné

APAJ, MA A SZOMOR FARM, A VALAMIKORI KISKUNSÁGI ÁLLAMI GAZDASÁG VOLT TERÜLETE, A PRIVATIZÁCIÓ IDEJÉN EGY
ANGOL CÉGHEZ KERÜLT, AMELY NEM SOKAT TETT HOZZÁ. NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATA „MÁSODPRIVATIZÁCIÓVAL”
KERÜLT SZOMOR DEZSŐHÖZ, AKI MÁR AKKOR ELKÖTELEZTE MAGÁT AZ ŐSHONOS ÁLLATFAJOK IRÁNT,
HOGY MEGŐRIZZI ŐKET A JÖVŐ GENERÁCIÓKNAK. A VÁGÓHÍDRÓL MEGMENTETT SZÜRKE
MARHÁKKAL KEZDTE, AZ ORSZÁG UTOLSÓ KÉTSZÁZAS MANGALICA ÁLLOMÁNYÁBÓL
APAJ
PEDIG HATVANAT SIKERÜLT BESZEREZNIE. EZEKET TÓTH PÉTERNEK ADTA ÁT, AKI MA A
MANGALICATENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE.
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AXIÁL PARTNER

Elsőként a néhány százas szürke marha
gulyának keresett életteret, gondolván, hogy
a nemzeti parki területeken otthonra lel ez
a „félvad” állat. Úgy vélte a kölcsönösen
előnyös felállásban mindkét fél megtalálja
a számítását, az állatok hasznosítani tudják
a természetvédelmi területeket, miközben
értékes húst adnak. „Területeink döntő
többsége bérlemény” – magyarázta Miklay
Gábor gazdaságvezető. Olyan gazdálkodási
modell felállítását kezdték meg a természetvédelmi területeken, amely nemcsak
fenntartható, hanem természetkímélő is. A
biodiverzitás megőrzése mellett nem lehet
megfeledkezni a gazdaságosságról sem,
hogy ﬁnanszírozható legyen a vállalt miszszió. „Ha meglátunk egy túzokot a táblában,
nem dolgozunk tovább, inkább levonulunk”
– mutatott rá a szakember, hogy náluk nem
a nyereség a fő szempont. A túzok szent
állatuk, s mióta megvetették lábukat Apajon,
megkétszereződött az állománya. Persze
ez a nemzeti parkkal végzett közös munka
eredménye.
Sokan úgy tekintenek erre a vállalkozásra,
hogy nagy terület, sok hektár, az pedig már
jelentős földalapú támogatás, biztosan jól
élnek. Nekik viszont a természetvédelem
elsődleges, a második a fajták megőrzése,
hogy a későbbi nemesítés kiindulási alapjai
lehessenek. Egy szürke marha talán nem
a legjobb húsformát adja, de megél sáson,
kákán. Több mint háromezer szürke marha
tartja karban az apaji pusztaságot, amit
800 bivaly, 1500 mangalica, félezer racka, s
néhány ezer őshonos baromﬁ egészít ki. Két
halastavat, összesen 450 hektár vízfelületet,
hoztak létre abból a megfontolásból, hogy
a felső-kiskunsági szikes pusztára – régebben a Duna árterülete volt – vissza tudják
varázsolni a biológiai sokszínűséget, a vízzel
együtt. Visszatért az élet a pusztába, gémés kócsagtelepek alakultak ki. A két tó között
több, mint 400 hektárnyi legelő fekszik, s az
őszi és téli lehalászások ideje egybe esik a
madárvonulásokkal. A tavakból leengedett
víz nem a csatornákban folyik el, hanem
kikerül a legelőre, az így kialakult tocsogók
kiváló pihenő és táplálkozó helyei a madaraknak. El is nyerték a Ramsari Egyezmény
alapján a vizes élőhely besorolást.
„Lehet támogatni az őshonos állatok tartását, de az fogja megmenteni, ha gazdasági
oldalról újra kereslet lesz rájuk” – húzta alá
Miklay Gábor, hogy piac- és versenyképes
terméket kell előállítani. Őshonos állatokat

tartani nem proﬁtorientált vállalkozás,
éppen ezért szeretnék növelni a feldolgozottság fokát, s ezzel magasabb termelési
értéket elérni. Létrehozták a vágóhidat és
saját húsüzemüket. Ha a piacnak lesz igénye,
akkor fenntartható az állomány. A szakember véleménye szerint nem a támogatást
kell növelni, hanem piacot szerezni. Meg kell
ismertetni az emberekkel, milyen is a nemzeti parkban, bioterületeken nevelt, illatos
réti füveket fogyasztó állatok húsa. Ehhez
pedig marketingre van szükség.
A mintegy ötezer hektáros nemzeti parki
területet közel 700 hektár szántó egészíti ki.
Ez viszont nem elegendő a saját állatállomány ellátásához, ezért évente jelentős
mennyiségű takarmányt vásárolnak. A
másik gond, amivel szembe kell nézniük, a
munkaerő hiánya: nagyon fontos a technológiai műveletek gépesítése.
Bár az AXIÁL-lal hosszú évekre visszanyúló
kapcsolatot ápolnak, egy-egy beruházás
előtt felmérik a kínálatot. A megvásárolandó
gépen túl sokat nyom a latban a stabil
szervizháttér és az elérhető távolság, így az
eszközparkjuk döntő többsége az AXIÁL-tól
származik. „Rakodógépből azért is döntöttünk a Manitou mellett, mert a közelükben
lakó szervizes szakember kiváló felkészültségű” – tette hozzá a gazdaságvezető.
Fontos szempont az eszköz használhatósága, ezt követi az ár, de legalább ennyire
fontos az alkatrészellátás és a szervizháttér.
„Megvehetünk egy gépet féláron, de mit
sem ér, ha hónapokat várunk a szerelőre” –
jegyezte meg, hogy legdrágább az álló
eszköz.
Ha egy probléma megoldására keresnek
megoldást, elsőként az AXIÁL-lal veszik fel
a kapcsolatot. Így történt a Supertino CA 40
kaszáló-rendfelszedő-takarmánykiosztó
géppel is. Szerették volna minél jobban
függetleníteni magukat az élő munkaerőtől.
Korábban kivonult a háromméteres vontatott kaszájuk a lucernába, majd levágott egy
csíkot. Nehéz volt meghatározni a mennyiséget, így vagy kevés, vagy sok lett. Bejött a
traktor, felakasztottak rá egy kis pótkocsit,
villával feldobálták a lekaszált lucernát,
s elindultak a telepre, hogy az állatoknak
takarmányt adjanak. „Erre a feladatra
kerestem egy olyan eszközt, amely egymagában megoldja a feladatot.” A legkisebbet
vásárolták meg, működtetéséhez elegendő

egy 50 lóerős traktor. A mai állatlétszámukhoz éppen megfelel, ám ha mégis nőne az
állomány, legfeljebb kettőt fordul a gép.
Azért sem vásárolnának nagyobbat, mert a
telep kialakítása miatt azzal már nehezebben tudnának mozogni.
Amit a Supertino CA 40 levág, azt azonnal
fel is szedi, így a gépkezelő látja a menynyiséget, s össze tudja vetni az előző napi
adaggal, majd beszállítja és ki is osztja.
Ehhez persze be kell tartani az „egy gép, egy
pilóta” elvet.
Ma már két Supertino VM 2-16 takarmánykeverő-kiosztó kocsijuk van, amelyeket
szalmabontó és szalmafúvó szerkezettel
láttak el. Néhány évvel ezelőtt vették az
elsőt, azon még olyan adapter is van, amely
a cukorrépát vagy a burgonyát felaprítja,
majd bejuttatja a keverő részbe. A második
eszköz tartalékként áll a szín alatt, bármi
történik, nem lehet várni két napot, míg
megérkezik a szerelő. Az állatok nagyon
érzékenyek a takarmány mennyiségére
és összetételére. „Télen silót adunk nekik,
egy kis dara kiegészítéssel” – avatott be
Miklay Gábor. Korábban pótkocsin kivitték a
takarmányt, s a silót levillázták a vályúba,
majd visszafordultak a daráért, és rászórták
a silóra. Egyrészt sok kézimunkát igényelt
a folyamat, másrészt nem lett homogén a
takarmány, a legerősebb állat félrelökte a
gyengébbeket, s felette előlük. A Supertinoval viszont egységes, homogén takarmányt
lehet kijuttatni, s nem tudja az erősebb
kienni belőle a darát. Idén ez már meglátszott az állatok kondícióján.
Mivel alacsony építésű az aszfaltra tervezett
etetőgépük, a telepen bekeverik vele a
takarmányt, majd pótkocsira teszik, s úgy
juttatják el a távolabbi, nehezebben megközelíthető helyszínekre.
A takarmánykeverő-kiosztó kocsi hiba
nélkül, kiválóan működik, annak is köszönhetően, hogy a Szomor Farmon igyekeznek
nagy ﬁgyelmet fordítani az eszközeik karbantartására. Az AXIÁL-nak is az elégedett
partner hozza a legnagyobb nyereséget.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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VETŐGÉP, TÍZ PLUSZ SZÁZ ÉVRE

Fotó: Leitmann Zsolt

MANAPSÁG ÖT ÉVRE VESZNEK NAGY ÉRTÉKŰ GÉPEKET A GAZDASÁGOK. TÓTH MIHÁLY, A KUNSÁG NÉPE ZRT. MŰSZAKI
ELNÖKHELYETTESE HOSSZABB TÁVON GONDOLKODIK: MONOSEM VETŐGÉPEITŐL LEGALÁBB TÍZÉVES SZOLGÁLATOT
VÁR EL ÉS KAP MEG, BIZTOS BENNE, HOGY „MASZEKNÁL DOLGOZHATNÁNAK MÉG SZÁZ ESZTENDEIG”.

A kunhegyesi gazdaságnál minden nagyléptékű. Műszaki ágazatának vezetője, a
mezőgazdasági gépész végzettségű, de a
miskolci műszaki szakoktatói főiskola képesítését is megszerzett Tóth Mihály tekintélyes géppark felett rendelkezik, amelynek
összesített értéke úgy haladja meg a több
százmillió forintot, hogy a vezértraktorok
(három Fendt és négy CLAAS ARION) nem
is az ő tulajdonukban vannak, hanem a
MANAX-tól bérlik őket. Az így megtakarított
pénzből inkább a munkagép-állományt
ﬁatalítják. Ilyen arányban vásárolni és üzemeltetni komoly felelősség, ezért óvatosan
jár el az elnökhelyettes: „A környék egyik
legjobban felszerelt üzeme vagyunk. De
csak úgy veszek meg valamit, hogy előtte
alaposan kipróbáltuk, méghozzá itt, a saját
területünkön”. Így volt ez a traktorokkal,
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és természetesen a mai beszélgetésben
előtérbe kerülő vetőgépekkel is.
Melyek voltak a kiválasztás fő szempontjai?
„Nálam az ember az első.” - hangsúlyozza
Tóth Mihály. „Nagyon fontos a kényelem, a
könnyű kezelhetőség, az emberbarát kivitel.
Ezért választottunk például rugózott első
híddal felszerelt traktorokat, és Monosem
vetőgépeket, amelyek egyszerűek, megbízhatók és nagyon jól, monitorról kezelhetők, a
beállításokhoz ki sem kell szállni a fülkéből.”
Természetesen sokat számított a referencia is, méghozzá innen, helyből: „A Kunság
Népének volt öt darab nyolc-tizennyolc
éves régebbi Monosemje, kifogástalanul
működtek, ezeket beszámíttattuk az új
gépek árába. Egy maszeknál még száz évig
dolgozhatnának megelégedésre.”

Mennyit teljesíthetett e matuzsálemi kor
alatt egy-egy francia vetőgép? A gazdaság
nagyjából ezer hektárt vet be évente (a
hibrid kukoricát háromszor is be kell járni,
külön ütemben vetve a sorokat), gépenként
nagyjából ötszáz hektárral lehet számolni.
Ezt tessék megszorozni az életkorral,
hozzáadva azt, hogy régebben nagyobb
volt a földbirtok, így józan becsléssel kijöhet
15 ezer hektár az öregebb gépekre. Hiba,
fennakadás nélkül!
Négy darab új Monosem NG Plus Me típust
nem azért vettek, mintha ennyi kellene a
terület bevetéséhez, hanem azért, hogy
egyszerre tudjanak dolgozni, kihasználva a
legkedvezőbb időszakot, hiszen maximum
egy hónapig tart a szezon, és akkor nagyon
feszített a munka. A hibrid kukorica mellett

siló- és csemegekukoricát, popcornt, napraforgót és cirokot vetnek velük.
A gépválasztásban természetesen szerepet játszott a régi, nagyon jó kapcsolat
az AXIÁL-lal. Kiváló az alkatrészellátás,
közel van a szolnoki telephely. Átalánydíjas
karbantartási szerződést ugyan nem kötnek
a gépekre, mert a nagytraktorokat úgy
bérlik, a többit pedig ellátják saját, képzett
•

•

jöttek a gépek a GPS-vezérlésű automatikus
traktorkormányzás bevezetésével, úgyhogy
minden szokatlan volt. Ám az AXIÁL oktatásával és telefonos segítségeivel egy-két
nap alatt belejöttek. Egyébként az axiálos
kollégáknak is új volt az egész, együtt
tanultunk bele, mert Szolnok megyében
mi vettünk elsőként ilyen Monosemeket.
Mindenki izgatottan várt, hiszen csak akkor
látszik az eredmény, amikor kikel a növény.
Megnéztem, és csak ámultam-bámultam:
olyan volt minden, ahogy meg van írva,
olyan szabályosan tette le a magokat.
Tökéletesen meg voltam elégedve. Mint
kiderült, kilátogattak a táblára a gépkezelők
is, megszemlélni a munkájukat. Büszkén
jöttek vissza, hogy Főnök, nagyon f*sz* lett!”
Két ﬁatalember – mindketten a Károly névre
hallgatnak – csillogó szemmel mesélte

személyzetű és jól felszerelt műhelyükben,
de azért fontos, hogy azonnal jön a segítség,
ha szükség van rá. „Ez a legjobb cég.” - vallja
Tóth Mihály.
Februárban érkeztek meg az új gépek,
egy tavasz már mögöttük van, milyenek
a tapasztalatok? „Azt már előre tudtuk,
hogy ez az egyik legkorszerűbb típus, hogy
legalább tízéves szolgálatot várhatunk tőle,

nekem, hogy mennyire szívesen dolgoznak
a Monosemmel, milyen jó az automatikus
kormányzású CLAAS-ban ülni, a vetést a
monitoron ellenőrizni, és ﬁgyelmeztetést
kapni, ha valamiért beavatkozásra van szükség. Ez már tényleg hasonlít a videojátékhoz,
holott nagyon nagy a tétje – a termés múlik
rajta!
Hamar megy a tárcsacsere a különböző
magokhoz, gépenként fél óra alatt megvan.
Újdonság, hogy három fokozatban állítható
a vetési mélységet szabályozó lengéscsillapítóval a talajerő, nem fordulhat elő, hogy
rögös földből kiemelkedik a csoroszlya.
Nagyon fontos szempont, hogy szabálytalan
alakú táblán is pontos a vezérlés, a táblavégi fordulóknál előbb leteszi a függesztett
vetőgépet, de csak éppen ott kezd vetni,

•

hogy sok újdonság van rajta, amelyek közül
a legfontosabb, hogy már nem talajhajtású
a vetőszerkezet, ami pontatlanságokat
okozhat a szlip miatt, hanem villanymotoros – száz százalékos precizitással vet.
Csak beállítjuk a monitoron, hány tő legyen
hektáronként, és automatikusan illeszti a
vetőszerkezet működését a haladási sebességhez. Ennek ellenére kicsit aggódtam, és
•
az emberek is féltek tőle, mert egy időben

ahol kell. Ez minden alkalommal néhány
méternyi nyereség. A rávetés elkerülésével
minimum ötszázalékos a vetőmag-megtakarítás, ami az aktuális árak mellett több
százezres tételt tesz ki évente.
Búcsúzóul még megnézem a telephelyen
takaros rendben kiállított, gyönyörű állapotú
veterán traktorokat, Tóth Mihály kedvenceit:
üzemképesek, be lehet indítani őket! Lehet,
hogy néhány évtized múlva egy obsitos
Monosem is ott lesz közöttük, bármikor
munkára fogható állapotban. Úgy legyen!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró
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FELSŐSZENTIVÁN

Lisz Roland

Febagro Zrt
termelésirányító
• Felsőszentiván

2db Grégoire - Besson BIG CHIEF 7,2 méteres
X elrendezésű tárcsás borona, lezáróhengerrel

első tárcsánkat még 2014-ben vásároltuk,
bemutatóval indult, amely nagyon meggyőző
volt: azt láttuk, hogy egy soron megcsinálja
azt, amit a konkurens két soron. Minden eszköznek meg vannak a határai, ez sem tud
mindent megoldani, de nagy segítség a tarlóhántásban. Mivel a henger levehető, akár
anélkül is használható, ha csak meg kell nyitni a talajt. Klasszikus nehéztárcsa, súlya 10
tonna, a tárcsalapok végig csipkések minden
tárcsatagon. A második gépünkön még „csak”
660 milliméter átmérőjű lapok vannak, de az
elsőn 710 milliméter az átmérő, így utóbbit
használjuk a kapás kultúráinkban.

Bács-Kiskun megyében gazdálkodunk mintegy 3500 hektáron, földjeink jó része könnyen
művelhető, de azért akad köztük nehézművelésű is, főleg a Duna mentén. Állatokat már
nem tenyésztünk, növénytermesztés a fő proﬁl.
Ezer hektáron repcét, ugyanannyin őszi búzát,
a maradék 1500-on pedig cukorrépát, szóját,
kukoricát, napraforgót termeszünk. Területünk
jó kétharmada Felső-Bácskában van, ezenkívül
a cégcsoporthoz tartoznak bácsborsódi, dunaszentbenedeki és császártöltési földek. Sokat
kell vonulni, különféle talajtípusainkhoz robosztus és erős eszközre volt szükségünk, mellyel
minden körülmények között tudunk dolgozni. Az

TISZACSEGE

Csernus Balázs

AGRO-EURO Bt.
családi vállalkozó
• Tiszacsege

Grégoire - Besson SPMFB9 5+1 vasú
félig-függesztett váltvaforgató eke

Hajdú-Bihar megyében a Tisza mentén gazdálkodunk, földjeink vegyesek, arányosan van jó
minőségű tiszai öntéstalaj, de „fogósabb” réti
talaj is. Állatokat is tenyésztünk, 60 limuzin
húsmarhánk van. 1200 hektáron termesztünk
szántóföldi növényeket, egyenlő, 400-400 hektáros vetésterületeken a hagyományos őszi búzát, olaj-napraforgót, kukoricát. Bérmunkát körülbelül 150-200 hektáron végzünk. Erőgépeink
FENDT 933, 313, 311, illetve van egy traktorunk,
amely nem sötétzöld, de gondolkodunk, hogy
lecseréljük egy FENDT 724-re. Az ekéről annyit,
hogy én dolgozom vele, többek között most az
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interjú alatt is, nagyon szeretem, mert jól forgat,
nem nehéz húzni, nem dobja ki a föld, jól tartja
a mélységet. Nálunk ezt a vasat 10 km/órával
lehet húzni az öntéstalajokon, körülbelül 20 liter/
hektár fogyasztással, ami tűrhetőnek mondható.
Persze lent a réten ez már csak maximum 7 km/
óra és 25 liter/hektár. Az ekét csak ajánlani tudom minden gazdának, kiemelném a fogasléces
fordítóművet, nagyon lágyan lehet átfordítani az
ekét. Elégedettségünket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tervezzük a következő GB eke
megrendelését.

Hasznos
információk,
tapasztalatok
vélemények
első kézből...
egyenesen
partnereinktől!

MANAX Kﬅ.

BAJA

bérgépek
• Baja

Két Grégoire – Besson SPMFB9 5+1 vasú
félig-függesztett váltvaforgató eke
Három RB8 4 vasú - és három RB7 négyvasú függesztett váltvaforgató eke

Szellár Gábor – szolgáltatás vezető

Úgy,
ahogy
ők
látják.

2012 óta dolgozom a MANAX-nál, hozzám tartoznak a
gépkezelői bérletek (szolgáltatás), illetve minden olyan
gép vagy gépkapcsolat, mellyel itthon és külföldön
egyaránt szolgáltatunk. 2011 óta szántást is vállalunk.
Üzemóra-alapú elszámolással adjuk ki a munkagépet
és erőgépet kezelővel, úgy, hogy az üzemanyag az
ügyfél költsége. 2017-ben ekéink 2 230 üzemórát dolgoztak. Szolgáltatásunk kétharmadát a Kisalföldön
végezzük, jobbára kötött talajokon dolgoznak, így

mondhatjuk, hogy egy üzemóra egy hektár. Ez a
szám kicsinek tűnhet, mert egy hatfejes eke inkább
1,5-2 ha/óra teljesítményű, de azokon a a talajokon ezt
üzembiztosan és megbízhatóan tudja a gépkapcsolat..
Gépkezelőink nagyon szeretik az ekét, mert egyszerű
beállítani, nehéz körülmények között is könnyű vele
dolgozni az egyoldali kerékmegfogásnak köszönhetően
nedves körülmények között sem ragad be, de a kötött
talaj fogyasztja az ekevasat. Azonban az eke megfordítható kopóorra megnöveli a szántóvas élettartamát.

Koprivanacz Tamás
bérgép mozgatás felelőse
2011 márciusa óta dolgozom a cégnél, korábban hat ekét mozgattam az országban. 2017-ben a gépek közel 50 különböző partnernél
forgatták a talajt. 2018-tól bevezetjük az RB8 típust, már 160*160-as
gerendellyel, így még szélesebb körben tudjuk ajánlani a négyvasú
ekéket. Egyelőre három RB8 lesz a kínálatban, majd terveink szerint
fokozatosan kivezetjük az RB7-es típust. A bérlés szempontjából két
régió meghatározó, Dél-Nyugat, valamint Észak-Kelet Magyarország.
Területi képviselőink szerint a partnerek leginkább azt emelik ki, hogy
könnyen beállíthatók, robosztus kialakításúak, így igazán nehéz körülmények között is jól használhatók. Arról, hogy ez az eke megbízható,
mi sem árulkodik jobban, hogy visszatérő partnereink vannak, akik
közül többen már vásároltak is.
MANAX ﬂottájában elérhető Grégoire-Besson RB 8 felszereltsége,
melyet 6 üzemórás intervallumra lehet bérelni:

réselt
kormánylemez

előhántó- és
beforgatólemez

ﬁ x vázas gerendely

erősített
vonószerkezet

45.000 Ft/6 óra
bérleti díj
A tájékoztatás nem teljes körű!

Grégoire-Besson RB8
efelett 2700 Ft/üzemóra

21

PRECÍZ, LOKALIZÁLT MŰTRÁGYA KIJUTTATÁS
Horsch kultivátorokkal

A TERMÉS, LEGYEN SZÓ BÁRMILYEN KULTÚRÁRÓL, NAGYMÉRTÉKBEN FÜGG A TALAJMŰVELÉS MINŐSÉGÉTŐL. A HAGYOMÁNYOS FORGATÁSOS MŰVELÉST EGYRE JOBBAN KEZDI KIVÁLTANI A FORGATÁS NÉLKÜLI TECHNOLÓGIA. MIND TÖBB
TERMELŐ ESKÜSZIK A SZÁNTÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉSRE – AKIK BELEFOGTAK ÉS KITANULTÁK CSÍNJÁT-BÍNJÁT, EKE
NÉLKÜL IS SIKERESEK. VALAKI SZERINT EZ FEJBEN DŐL EL, DE AZÉRT HOZZÁ KELL TENNI, HOGY ODAFIGYELÉST IGÉNYEL
A GYOMOSODÁS, ÉS ANNAK HELYES KEZELÉSE. A TECHNOLÓGIÁBÓL ADÓDÓAN MÁS IDŐBEN ÉS MÁSFÉLE GYOMOK
JELENNEK MEG, MINT HAGYOMÁNYOS MŰVELÉSSEL. E KIHÍVÁST SZÍVESEN VÁLLALJÁK A TERMELŐK ÉS A GÉPGYÁRTÓK
IS, A JÓ TERMÉS ÉRDEKÉBEN.
A sekély tarlóhántás fontos eleme a technológiai sornak, azt nem szabad elhagyni. A
gyomokat és a kihullott magvakat sekélyen
kell bedolgozni, hogy kicsírázzanak. Az
árvakelésre is nagy ﬁgyelmet kell fordítani,
mert ha nagyra engedik nőni, nehéz lesz
bedolgozni, és a megerősödött árvakelés
rengeteg vizet vesz el a talajtól, amely az
őszi vetéskor hiányzik majd.
A Horsch MT Tiger nagy, 68 centiméteres
átmérőjű tárcsái intenzíven keverik és aprítják az elhanyagolt árvakelést, vagy akár a
nagy mennyiségű kukorica szármaradványt.
A rugós biztosítású kapák akár 35-40 centiméteres mélységben is tudnak dolgozni.
A sokoldalú gép kapaszáraira rengeteg
kombinálható orrbetét választható, sekély
tarlóhántásra vagy lazításra is kiválóan
megfelel.
A Tiger művelőelemeivel egy menetben is
elvégezhető a sekély tarlóhántás és a mélylazítás. Ehhez nem kell mást tenni, mint a
tárcsasort sekélyen járatni, a kapákat pedig
a maximális művelési mélységbe állítani.
Ilyenkor a „hagyományos” MulchMix széles
orrbetétet és a forgatólemezt le kell szerelni
a kapaszárról, és helyette az LD, vagy a legújabb ULD keskeny, mindössze 4 centiméter
széles kapákat felszerelni. Ezek megfelelő
mélységben lazítanak, és nem fognak

rögöket felhozni magukkal. A talajműveléssel egy menetben műtrágyázni is lehet.

műtrágyával nagyobb terméshozamot lehet
elérni, mint hagyományos eljárással.

Az alapműtrágya többféle módon juttatható ki. Ennek hazánkban is legelterjedtebb
eszköze a repítőtányéros műtrágyaszóró.
Előnye, hogy napi több száz hektáros
területteljesítményre képes. Követő
műveletként a kiszórt műtrágyát vagy akár
műtrágyákat beszántják, vagy kultivátorral
bedolgozzák a talajba. Egy jól feltöltött,
semleges pH-értékű talajban ezzel nincs
is semmi baj, de ha nem megfelelő a talaj
pH-ja, és kevesebb a tartalék a földben,
minden bizonnyal terméskieséssel kell
majd számolni. Ezt sokan úgy szeretnék
orvosolni, hogy nagyobb dózist juttatnak
ki a valóban szükségesnél. Egy savanyú
talajban például a kijuttatott foszfor akár
50 százaléka is lekötődhet, és a növény
nem tudja felveni. A megoldás az alapműveléssel egy menetben, kultivátorral
kijuttatott műtrágya. Tavaszi vetéskor évtizedek óta megszokott gyakorlat a vetéssel
egy menetben, lokalizáltan, a sor mellé
pontos távolságra kijuttatni műtrágyát.
Az alapműveléskor is ez az elv, azzal a
különbséggel, hogy a kultivátor kapái nem
sekélyen, hanem 20-25 centiméter mélyen
juttatják ki a lokalizált műtrágyát. A Horsch
több éves kísérletezéssel jött rá, hogy alapművelés közben a kapa mögé kijuttatott

Erre többféle megoldást biztosít a Horsch,
mind a függesztett-, mind a vontatott
gépekhez. A traktor frontfüggesztésére
1600 literes nyomott levegős tartályt lehet
felszerelni, amelyből hátrajut a műtrágya a
függesztett munkagépig. Vontatott eszköz
esetén a traktor hátsó függesztőszerkezetére kapcsolható egy 2800 literes űrméretű,
60:40 arányban osztott kombi tartály. Az
osztott tartály két, független adagolójával a
kívánt összetételben juttatható ki két különféle komponens.
A Tiger nem csak hidraulikusan összecsukható vázzal készül, meg lehet rendelni ﬁx
vázzal is, amelynek szélessége négy méter.
Ahol nem közlekednek közúton, vagy eleve
ikerkerékkel használják a traktort, érdemes
ilyent választani, hiszen kedvezőbb az ára. A
ﬁx vázú Tigerekre kimondottan erre adaptált
műtrágyatartályt lehet rendelni. A pofonegyszerű, pneumatikus tartályból gravitációs
ejtéssel kerül a műtrágya a kapaszárakhoz,
majd a talajba.
A helyspeciﬁkus műtrágyázás egyre több
helyen kap szerepet, és a Horsch megoldásai
nagy precizitással juttatnak ki.

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser
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[MINDIG] a megfelelő
magasságban
Agrifac StrictHeightPlus szórókeret-vezérlés

A növényvédelmi munkák egyik legfontosabb paramétere a permetező szórókeretének optimális magassága, mert nagyban befolyásolja a vegyszer kijuttatását
a célfelületre. Az automatizált rendszerek
megjelenése előtt a gépkezelőnek kellett
érzékelnie, hogy milyen magasan tartsa
a szórókeretet az optimális fedettséghez. Azonban egy ilyen összetett gépen
számos más tényezőt is szem előtt
kell tartani, így ha lankad a gépkezelő
ﬁ gyelme, könnyen előfordulhat, hogy az
állományba süllyed a keret, ami nemcsak
a gépben okozhat jelentős kárt, hanem
a termésben is. Az ultrahangos keretérzékelőkkel ezt a hibaforrást szerették
volna kivédeni a gépgyártók. E rendszerek rohamos fejlődésnek indultak, és
hatalmas segítséget nyújtanak a precíz
növényvédelemben.

Az ultrahangos érzékelés
Az Agrifac újdonsága a StrictHeightPlus
fantázianevet kapta. Tökéletes permetezést garantál, mindig optimális

szórókeret magassággal. Vajon hány
ember fejében fordult meg a kérdés, hogy
a kötéltáncos miért tud egyetlen rudat
a kezében tartva, légies könnyedséggel
lépkedni a kifeszített kötélen? Egyszerű a
válasz: a gravitáció és súlypont biztosítja
az egyensúlyt. Ezeket ﬁ gyelembe véve
alkották meg az Agrifac permetezők
szórókeretét is, amely központi felfüggesztéssel, a kötéltáncoshoz hasonlóan
egyensúlyozza ki a keretet, bármi külső
beavatkozás nélkül. Az egyensúlyt
mindenféle körülmények között az új
StrictHeightPlus rendszer tartja fenn,
a domborzati viszonyok szerint szabályozva automatikusan a keret helyzetét, hogy az mindig optimális legyen,
minél kevesebb káros mozgással. Az
EcoTronicPlus központi vezérlőn keresztül egyszerű módosítani a keretvezérlés
beállításait. A rendszer lelke több, nagy
látószögű érzékelő, ezek térképezik fel
pontosan a növényállományt. Mentesíti
a gépkezelőt a folyamatos ﬁ gyelés feladata alól, és a fölösleges keretmozgások
kiküszöbölésével meghosszabbítja a gép
élettartamát.

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser
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NAGY KANÁLLAL GYORS A MUNKA
HA RENGETEG ÖMLESZTETT ANYAGOT – ESETÜNKBEN TERMÉNYT – KELL HATÉKONYAN RAKODNI, AKKOR CSAK
AZ ALAP A MANITOU MEZŐGAZDASÁGI SOROZATÁNAK LEGNAGYOBB GÉPE, AZ MLT 960. JÓ KIHASZNÁLÁSÁHOZ
SZÜKSÉG VAN A MAXIMÁLIS KANÁLMÉRETRE IS, MINT A KEMOKER-INVEST KFT. PÉLDÁJA MUTATJA
NYÍREGYHÁZA

A nyíregyházi Kemoker-Invest Kﬅ. egyike Kelet-Magyarország legnagyobb és legigényesebb mezőgazdasági vállalkozásainak, több
megyére kiterjedő hatókörrel. Impozáns tevékenységi listája felöleli
vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek kereskedelmét, partnereiktől
felvásárolja, tárolja és szárítja a terményt, mezőgazdasági bérmunkát végez, szaktanácsokat ad, foglalkozik integrált termeléssel és
vadgazdálkodással, növényorvosai problémamegelőző javaslatokat
adnak. Részletesen ismertetni a céget valószínűleg megtöltené teljes
lapszámunkat, ezért most egyetlen részletre irányítjuk ﬁgyelmünket, a
terményrakodásra – Margitics Béla tulajdonos a gyakorlott gépkezelőre,
Hajcsák Mihályra bízta, hogy ossza meg velünk tapasztalatait.
Ha egy kupacba hordanánk össze a Kemoker-Invest Kﬅ-nél évente
megmozgatott terménymennyiséget, talán nem közelítené meg az
Alföld legmagasabb pontját, az éppen arrafelé emelkedő Hoportyokhegy 184 méterét, de azért jókora domb lenne. Nézzük csak: 12 ezer
tonna kukorica, ötezer búza, háromezer napraforgó, ez összesen
húszezer tonna, de ezt többször is át kell rakni a síktárolók, a szárító és
a kiszállítás között. Ha azt vesszük alapul, hogy legalább kétszer rakják
át az egészet, hogy ne álljon össze, máris bő ötvenezer tonnánál járunk.
Ez szép egyenletesen elosztva a 12 hónap között sem lenne kevés,
de ráadásul erős az idényszerű ingadozás, csúcsidőszakban napi
1200 tonnát pakolnak fel ötven kamionra. Olyankor reggel héttől este
nyolcig is eltart a műszak, mert vannak holtidők, a teherautók érkezése
között. Nagyjából tehát ez a feladat.
Tavalyig egy Manitou MLT 940 végezte a sziszifuszi munkát, a cég és a
kezelő megelégedésére, de most felváltották a francia márka legnagyobb mezőgazdasági gépével, egy MLT 960-assal, amelyet a lehető
legnagyobb, négy köbméteres kanállal rendeltek meg. A régi gép
12-13 fordulóval púpozott meg egy kamiont, a művelet 15-16 percet vett igénybe. A 960-as nyolc és fél kanállal rak fel ugyanannyit,
10-12 perc alatt végez. Az időeredmény egyébként attól is függ, hogy
szabadban rakodnak, vagy benn a csarnokban, ahol ﬁgyelni kell a
rácsos tetőszerkezetre is. A lényeg mindenesetre az, hogy az új Manitou
nagyjából másfélszer olyan gyors.
Miben különbözik még? Kényelmesebb, nyáron a klíma ér aranyat, hideg
időben pedig az ülésfűtés jelent nagyon sokat, főképp öreg csontoknak, utal Mihály tréfásan a legszebb férﬁkornak számító fél évszázadára. Nagyra értékeli az automatikus féket, amelynek jóvoltából csak
nagyobb gázadásra indul meg a gép, nem kell attól tartani, hogy nekigurul a kamionnak, és egy aprócska kárral időkiesést okoz. A monoton
munka egyhangúságát pedig jól oldja a beépített rádiókészülék.
El lehet képzelni – vagy aki nem próbálta, el sem tudná képzelni –, hogy
milyen poros munka a terményrakodás, egész felhők szállnak fel, elhomályosítva a látást. Ilyenkor nagy előny, hogy túlnyomásos a fülke, egy
szem por sem jut be, viszont a motorházba több is, mint a régi gép esetében, talán a szellőzőnyílások áthelyezése miatt – kicsit gyakrabban
kell sűrített levegővel lefújatni. Tudjuk, hogy a Manitou nagyon odaﬁgyel
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a felhasználók észrevételeire,
ezért Mihály mindjárt szolgál
egy fejlesztési javaslattal:
a légszűrő abban a zónában van, ahol kanálemeléskor legsűrűbb a talajmenti
porfelleg, nem ártana kissé
magasabbról beszívni a levegőt.
És ami még a rendszeres gondozást illeti, a gépész megemlíti, hogy
nehéz hozzáférni a függőcsapszegek zsírzógombjához. Ezzel nyitott
kapun kopogtat, mert a Manitou NewAg szériájában már megkönnyítették a műveletet.
A Manitouk közös jó tulajdonsága, hogy nagyon ﬁnoman, arányosan
reagálnak a kezelőszervek mozgatására. „Kényelmesebben, bátrabban
emelek, nem kell annyira meggondolni minden műveletet, mint a régivel”, értékel Mihály. Ez kellőképpen érvényesül, amikor már a mérlegen
áll a majdnem teljesen megrakott kamion, és pontosan a súlyhatárig
kell még megtetézni. „Szinte kilónként lehet ráengedni a terményt,
olyan, mintha a kezemben tartanám a kanalat.” De miért nincs beépített
mérleg magában a teleszkópos rakodógépben, hogy ne kelljen kimenni
a teherautó után a mérleghez, hanem egyből, a raktárban lehessen
pontosan leterhelni? Nos, van ilyen az opciós listán, de nem rendelték
meg, talán majd a legközelebbi gépbeszerzéskor gondolnak rá.
Egy első hallásra talán megmosolyogtató apróság, pedig nagyon sokat
segít: Mihály vett a gazdaboltban egy mechanikus bálaszámlálót, minden kanál után pöccent rajta egyet az ujjával, sosem keveri össze, hogy
mennyi van még hátra. Mivel a „kőkorszaki” szerkezetben nincs sem
elem, sem elektronika, tökéletesen megbízható.
Ha viszont már egyszer hosszabb utat kell megtenni púpozott kanállal,
jól jön a gémstabilizáló, nem csurog le a földre semmi. Mihálynak van
egy olyan észrevétele is, amely okozhat némi fejtörést a konstruktőröknek: ha tele kanállal alkalmilag ki kell menni közútra, akkor azt amenynyire lehet, le kell ereszteni, stabilitási okból, és hogy ne takarja el a
kilátást. Így viszont eltakarja a fényszórót és az indexet, a munkalámpa
viszont nem KRESZ-konform. Hát, ezzel alighanem meg kell békélni,
mert a gép jellegéből adódik.
A mérleg végső soron teljes mértékben pozitív. Sokkal gyorsabb, komfortosabb, kellemesebb a Manitou 960-as, mint az elődje, bátrabban,
kevesebb stresszel, kisebb nyomás alatt lehet vele termelékenyen dolgozni, olyan munkahelynek számít, ahol szívesen tölt el az ember egy
hosszított műszakot. Meg lehet szeretni, szívesen gondozza a kezelője.
Termelékenységével, nagy teljesítményével hozzájárul a cég hatékonyságához, Mihály pedig frissebben száll ki belőle esténként, mint a
940-esből. Mindenkinek jó volt a váltás!
Karlovitz Kristóf Okleveles mérnök, szakíró
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Fotó: Nagy Mariann

RENDSZERSZEMLÉLET,

ÉS AZ A BIZONYOS KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG
HA KÖRBENÉZÜNK A HAZAI AGRÁRIUMBAN, FELTŰNNEK AZ ÖNÁLLÓAN, SOKSZOR ATOMIZÁLTAN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI EGYSÉGEK. A FÖLDHÖZ, ESZKÖZÖKHÖZ JUTOTT ÚJKORI FÖLDMŰVESEK BEHÚZTÁK MAGUK MÖGÖTT A KAPUT, S IGYEKEZNEK MINDENT
SAJÁT ERŐBŐL MEGOLDANI. NEM FELTÉTLENÜL A NÉGY ÉVTIZEDES SZÖVETKEZETI MOZGALOMBAN, HANEM AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ VAGYONELOSZTÁSBAN CSALATKOZTAK. HÁTTÉRBE SZORULT A KÖZÖSSÉGI SZEMLÉLET, S EZ NAGYON SOK PÉNZBE KERÜL.

Vát, Szeleste, Nemesbőd: néhány éve laza
szövetségbe állt össze három termelő, hogy
egymást gépi munkával kisegítve megkönynyítsék és biztonságosabbá tegyék gazdálkodásukat. „A mai vállalkozók jellemzően
mindent egyedül végeznek, közös munkára,
összefogásra szinte senki nem hajlandó, mi
viszont nemcsak a napi feladatokban támogatjuk egymást, hanem nyíltan beszélünk
tapasztalatainkról, legyen az pozitív, vagy
éppen negatív” – kezdte a bemutatkozást
Bosits Tamás.
A három családi vállalkozás – Bosits, Bíró
és Rozmán – felépítette a teljes vertikumot, a talajmunkáktól a terménytárolókig
minden eszközzel rendelkeznek, csak a
kritikus időszakokban vannak egymásra
utalva. Vát határában Bíró Attila, és testvére, Zsolt, 450 hektáron, a szomszédban
Bosits Tamás 410-en, míg Rozmán Róbert
több mint 300-on gazdálkodik. Területeik
általában elaprózódottak, ám nem ritkák
az 5-15 hektáros táblák sem. Bíróék földjei
viszonylag közel fekszenek a településhez,
míg a Bosits birtok a váti telephelyüktől
számított 15 kilométeres körben helyezkedik el. Középkötött, 20 aranykoronás talajok,
a csapadék általában menetrend szerint

26

érkezik. Idén talán kicsit többet is kaptak, a
tavaszi szárazság után jött 150 milliméter.

valamelyiküknek szabad kapacitása van,
segít a többieknek.

Bosits Tamásék jobb vízháztartású talajokon gazdálkodnak, így bátran vágnak bele a
tavaszi kultúrákba, míg Bíróék és Rozmánék
inkább az őszi vetésű növények termesztését tartják biztonságosabbnak.

Az első CLAAS LEXION 660-as kombájnt
a Bosits család vásárolta, majd példájukat
a többiek is követték. Így ha alkatrészre
van szükségük, valamelyikük raktárában
biztosan találnak. Ezek az eszközök rövid
ideig dolgoznak, így a gépbeállításokban is
segíthetnek egymásnak a gazdák.

A gépberuházás megtervezésének legfőbb
szempontja a gyorsaság, minél nagyobb teljesítményű eszközökkel akarnak, tempósan
dolgozni. Adott feladatra egyre kevesebb
idő jut, ezért náluk is jellemző a túlgépesítés. A közös géphasználat kézenfekvő,
szinte természetes. „Előfordul, hogy a
szomszédnak előbb érik be az egyik kultúrája, s átmegyünk hozzá segíteni.” – indokolta az összefogás szükségességét Bosits
Tamás, és ugyanez fordítva is áll. Ehhez
viszont igyekeznek már a vetésszerkezet
összeállításakor is egyeztetni.
„Néhány éve történt, hogy végeztünk
a repcével, s jött az ötlet, átmegyünk
besegíteni a szomszédba” – magyarázta a
szakember. Bár csak 11 hektárral járultak
hozzá az aratáshoz, a másnapi eső megerősítette őket elgondolásukban. Azóta, ha

Az AXIÁL, illetve a CLAAS mellett a gép
minősége, az alkatrészellátás és a megbízható szervizhálózat szólt. Az első eszközt,
egy Berthoud Boxer 3000 önjáró permetezőt 2005-ben vásárolták a bajai központú
cégtől – az már lehúzott egy évtizedet a
Bosits farmon, s azóta egy újabb pályázat
kapcsán Agrifac permetezővel gyarapodtak. Kapcsolatuk azóta is folyamatos, és
kiterjed más eszközök beszerzésére is.
Az AXIÁL-tól kipróbálásra kapott, közel
30 köbméteres Annaburger gyűjtő-átrakó kocsit búza aratásával tesztelték.
Ürítőcsiga-rendszere percenként akár
15 köbméte res teljesítményre képes,
így nem tart 2-3 perc-nél tovább a
kiürítés. „Úgy tűnik, jól összeszokott

A jól megválasztott átrakókocsival jelentősen hatékonyabb az aratás.

kombájnosokkal és átrakókocsi-kezelőkkel
a három kombájnunk kiválthatja akár négy
arató-cséplőgép munkáját is” – értékel
Bosits Tamás. Jelentős költséget takarítanak meg, és negyedével rövidebb idő alatt
végeztek. Úgy számolták, hogy a három
CLAAS LEXION ürítésével megtelik az
Annaburger átrakókocsi tartálya, így
igazán hatékonyan, szinte üresjáratok
nélkül dolgoznak. Tapasztalatuk szerint,
a jól megválasztott gyűjtő-átrakó kocsi
használatával nem állnak le a kombájnok,
akár negyedével növelhető a cséplési idő,
és gyorsul az aratás. A kipróbálás megmutatta, hogy az Annaburger jól illeszthető
a rendszerükbe, az egésznek a titka a
hatékonyság és az időtényező.
A szakember kiemelte az Annaburger gyűjtő-átrakó pótkocsi jó terepjáró képességét.
Futóműve korszerű, széles, kisnyomású
gumiabroncsai alig tömörítik a talajt.
„Hármunk közül egyedül nekünk van önjáró
permetezőnk, a többiek nem is gondolnak rá,
hogy vegyenek maguknak” – jegyezte meg
Bosits Tamás, s tréfásan idézi gazdatársait:
„Köszönjük Tamás, hogy vásároltál nekünk
egy növényvédelmi gépet.”
„Az AXIÁL helyben van, ami nagy előny,
nálunk a kombájn csak CLAAS lehet” –
fogalmazta meg véleményét Bíró Attila.
Korai búzájuk aratásába Bosits Tamás
segített be, a későbbi érésűeknél viszont
már az ő betakarítógépük serénykedett a
szomszéd földjén. Kölcsönös a kapcsolat.
A három vállalkozás kombájnjai egyformák – akárcsak a Horsch vetőgépek –, a
traktorok között viszont már van eltérés.
Bevált a gépek tipizálása, hiszen nemcsak
az AXIÁL szervizhálózatára hagyatkozhatnak, hanem egymást is ki tudják segíteni
alkatrésszel, saját készletükből. Ha pedig
ez sem segít, „átugranak” a gépekkel. Mára

baráti viszony alakult ki a tulajdonosok, sőt
az alkalmazottak között is.
Bíró Attiláék fuvarozásból váltottak a mezőgazdaságra, mára öccsével, Zsolttal együtt,
sikeres vállalkozást vezetnek. Rozmánék
2006-ban Bositséknál, 2008-ban pedig már
Bíróéknál végeztek bérmunkát. Majd elkezdődtek a gépberuházások, s átrendeződtek
a kapcsolatok.
A negyvenes éveikben járó vállalkozók korán
felismerték a közös munkában rejlő előnyöket, részfeladatokban segítik ki egymást.
Míg egy nagyüzemben egy feladatra csak
egy eszközt használnak, összeállva akár
három is rendelkezésre áll, biztonságos a
munkavégzés. A túlgépesítés ma már nem
luxus, hanem létszükséglet.
A szövetkezés itt még csak bontogatja
szárnyait, a szakemberek véleménye szerint
ki lehetne terjeszteni más területekre is.
Gondolkodnak közös inputanyag-beszerzésben, vagy akár közös értékesítésben is.
„Ha összeadnánk a terményeinket, már nem
biztos, hogy a kereskedő diktálná az árat” –
magyarázta. Ha azonos helyről vásárolnák
a vetőmagot, a műtrágyát, a növényvédő
szert, nagyobb kedvezményt lehetne
elérni. Hallgatom az érveket, s egyre nő a
bizonyosság bennem, szövetkezni kell! A váti
határban ebbe az irányba mutat a közös
gondolkodás.
Együtt dolgozták ki az árlistát, ami hasonló
a bérmunkáéhoz, ez a közös számvetés kiindulópontja. Van, amit ledolgoznak, a különbözetet pedig kiﬁzetik. „Egyikünknél aratunk
20 hektárt, miközben másikunk 10 hektáron
báláz” –, a munkaegységek mindhárom
oldalon összeadódnak, s végén ez jelenik
meg az elszámolás alapjául. Fontosnak tartják, hogy külsős partnernek is ugyanannyiért
végezzenek bérmunkát, így az nem megy az
egymás közötti kapcsolat rovására. A géppel

Fotó: Ungár Tamás
együtt megy a gépkezelő is, elkerülendő a
vitákat. Igyekeznek egymással kompatibilis
gépeket működtetni, ezáltal egymásnak kölcsönadhatják a kiegészítő munkaeszközöket.
Egyiknek nincsen földkanala, a másiknak
bálatüskéje...
Tapasztalataik szerint a környékbeli gazdák
nem sok hajlandóságot mutatnak hasonló
laza társulásokra. Bosits Tamás még hozzátette, hogy ez talán korfüggő, az idősebbek
kevésbé nyitottak, a ﬁataloktól jobban
elvárható az ésszerű együttműködés.
„Bár egy korosztályt képviselünk, mégsem
vagyunk egyformák” – nyugtázta Bíró Attila.
A közös gondolkodás a közös munka alapja,
mindenki hozzáteszi a maga tapasztalatát.
„A kritikából is tanulunk - fűzte hozzá –,
sértődésnek pedig nincs helye.”
Ahhoz, hogy egy ilyen jellegű közösség létrejöjjön, a bizalmon túl kiforrott és megbízható
gépekre, biztos szervizháttérre, pótalkatrész-ellátásra van szükség. A Vas megyei
közösség munkamegosztása olyan, mint a
KGST volt, csak kicsiben, és jó értelemben.
Kölcsönös gazdasági segítséget nyújtanak
egymásnak, ám míg nagy elődje kötelező –
és nem mindig racionális – alapon működött, itt az önkéntesség és a kölcsönös előny
a mozgatórugó. Talán a magyar gazdákban
évtizedek alatt felgyűlt negatív tapasztalat,
a bizalmatlanság, a zárkózottság az oka,
hogy még nem lett országos példa a három
vasi gazda együttműködéséből.
Állunk a váti határban, búgnak a
CLAAS LEXION-ok, szöknek a repcéből a
felriadt vaddisznók, őzek. Ritmusra járnak a
kombájnok, s az őket kiszolgáló pótkocsik.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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BORBÉLY ZSANETT
marketingmenedzser

KÓBOR SZABOLCS,
területi képviselő

EGYBŐL DÉJA VU
ÉRZÉSEM LETT A
NAGYMÁNYOKI
AGROMANN KFT.

DÍSZES KAPUJÁN
BELÉPVE, UGYANIS
MINDEN SARKON
EGY-EGY VÖRÖS-FEHÉR
MACSKÁT LÁTTAM –
VAGY VÉGIG UGYANAZ
A MACSKA KÖVETETT?
A BOSZORKÁNYOS
JELENSÉGRE NEM
KAPTAM VÁLASZT, DE
HOGY ÉRDEMES-E
PRECÍZIÓSAN GAZDÁLKODNI, ARRA IGEN!

„Azt szeretném látni, hogy
a beruházás minden
egyes fázisa célszerű,
okszerű és megtérül.
A vállalatnak és az embereknek is” – emelte ki
Rusák József ügyvezető.
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OPTIMALIZÁLT
MUNKAFOLYAMATOK
KÉRLEK, MUTATKOZZATOK BE!

MILYEN GÉPEITEK VANNAK?

RJ: Rusák József vagyok, a Nagymányoki
Agromann Kﬅ. ügyvezetője, és itt van a ﬁam,
Rusák Márk is, a vállalat dolgozója. A kﬅ 1993ban jött létre, szántóföldi növényeket termesztünk, teljes körű integrációs tevékenységünk a
szántástól a termény értékesítésig terjed.

RJ: A gépparkunkra sokan mondják, hogy
túlfejlesztett. Azonban én azt az elvet vallom,
hogy hosszú távon kell gondolkodni, sőt
meggyőződésem, hogy egy mezőgazdasági
vállalkozás csak akkor működőképes, ha generációról generációra száll.

Körülbelül 70-80 gazdát integrálunk, e területek nagysága olyan 600-700 hektárt tesz
ki, sajnos nagyon széttagoltan. Klasszikus
növényeink vannak, szántóterületeink nagy
részén kukoricával, de most már, a szélsőséges
időjárás következtében, 50 százalék alá csökkentettük. Nagyobb területen termesztünk őszi
búzát, napraforgót, de van tavaszi búzánk is.

A technika nagyon fontos, az eredményeink,
a nyereségünk nagy részét visszaforgatjuk
a cég fejlesztésébe. Jelen pillanatban
8000-8500 tonnás tárolókapacitással rendelkezünk, van egy 15 tonna/órás szárítónk. Ezek
adják tevékenységünk infrastrukturális alapját.
Van két CLAAS kombájnunk, egy TUCANO és
egy MEGA. A nagy erőgépeink mind egy évnél
ﬁatalabbak, egy CLAAS AXION 850 típust például néhány hete hoztuk el az AXIÁL-tól. Ezenkívül van még három darab Fendt traktorunk
(egy 718, két 313-as), de néhány más márkájú
erőgépünk is, továbbá rakodónk, csúszókormányzású gépünk. Munkagépek valamennyi
munkaművelethez rendelkezésre állnak, sőt
permetezőből például több darabunk is van.

A kﬅ négy tulajdonosa közül háromnak a családtagja itt dolgozik vagy a jövőben itt fog dolgozni. Abban az örömteli helyzetben vagyunk,
hogy az Agromann Kﬅ.-nél megoldottnak
látszik a generációváltás, és úgy szeretnénk
majd átadni a céget a gyerekeknek, hogy ne a
nulláról kelljen kezdeniük, ahogy nekünk.
Tíz alkalmazottunk van, egy tulajdonostársamtól eltekintve mindenki a kﬅ-ben dolgozik,
kezdetektől én irányítok, de a ﬁam egyre
többet besegít. A ﬂuktuáció nem jellemző, az
utóbbi időben ment el egy dolgozó, és mióta
a cég működik, sajnos ketten meghaltak, de
ez volt az összes mozgás a 25 évünk alatt. A
legtöbb munkatársammal 15-20 éve dolgozom együtt, zömével már a 80-as évek óta
ismerjük egymást.

MI VOLT A LEGUTÓBBI
BERUHÁZÁSOTOK?
RJ: Négy Trimble automatikus kormányzási
rendszert vásároltunk nemrég. Már régóta
gondolkodtunk rajta, többször is megkerestek
bennünket, de akkor még úgy gondoltam, hogy
nekünk nincs erre szükségünk, ez még ráér,
nem annyira fontos, hogy milliókat költsünk rá.
Végül elhoztunk egy bemutatógépet, és a ﬁam
győzködésére belevágtunk.

TRIMBLE AUTOMATIKUS
KORMÁNYZÁSI RENDSZER

további hasznos
információk a trimble
rendszerről weboldalunkon!

„Kétéves munkám volt benne, hogy meggyőzzem
édesapámat” – fűzte hozzá Rusák Márk.

Fotók: Fekete Gábor, marketingmenedzser

MIÉRT RÖGTÖN NÉGY, MI VOLT
A KONCEPCIÓTOK?
RJ: Azokat a munkafolyamatokat és műveleteket akartuk optimalizálni, ahol a legnagyobb
eredményt lehet elérni. A műtrágyaszóráson
két traktor dolgozik, ha az egyikbe beleteszem,
a másikba nem, az feles megoldás. Két gép
vet, két gép vegyszerez, stb. Szóval ezekre és
sorközművelésre szerettük volna használni
az RTK-pontosságú robotkormányzást, és
úgy volt értelme a beruházásnak, hogy négy
rendszert vásároljunk. Ha már csináljuk, akkor
csináljuk rendesen! Szabolccsal (szerkesztő:
Kóbor Szabolcs, területi képviselő) úgy beszéltük meg, hogy három lépcsőben fejlesztünk.
Először megvettük az automatikus kormányzási rendszereket, hogy megszokják az
emberek. A második lépcsőben megpróbáljuk
összhangba hozni ezeket a munkagépekkel,
megvalósítani a munkagép-vezérléseket.
Harmadik lépcsőben pedig a helyspeciﬁkus
gazdálkodást szeretnénk elsajátítani, vagyis
hogy táblán belül is tudjuk szabályozni a műtrágya- és vegyszerkijuttatást, illetve változtatni a vetés tőtávját is. Ezek nagyon komoly
költségek, minden egyes lépcső több millió
forint. Az első volt a legdrágább, de a többi
lépcsőfok is komoly ráfordítást igényel, attól
függően, hány munkagépet akarunk kompatibilissá tenni. Azt gondolom, hogy ősszel el
tudjuk kezdeni, vagy akár be is tudjuk fejezni a
második lépcsőt. Van olyan eszköz, amit cserélni kell, nem érdemes adaptálni a precíziós
technológiába. A harmadikhoz pedig komoly
előkészületek is kellenek, talajállapot-felmérés, talajszkennelések, és rengeteg tapasztalat
szükséges. Ez hosszabb időt fog igénybe venni,
nem látom még azt a konkrét dátumot, amikor
az egészet meg tudjuk valósítani, de remélem,
még az aktív éveim alatt sikerül.

HASZNÁLTATOK KORÁBBAN
MÁR GPS-ESZKÖZT?
RUSÁK MÁRK: Nem ilyen típusúakat, de sorvezetőket, párhuzamvezetőket használtunk.

Ezek pontossága viszont csak 20-30 centiméteres volt.
Simítózott területre folyékony műtrágyát sorvezetéssel kijuttatni viszonylag nehéz feladat,
és itt szereztük az első tapasztalatainkat az
automatikus kormányzással. Annyira pozitív
hatást tett rám, hogy igyekeztem édesapámat meggyőzni, mennyire megkönnyíti a
rendszer a gépkezelő és a vállalat dolgát is.
Hatalmas összegeket lehet megspórolni azzal,
hogy tényleg oda kerül a műtrágya, ahol valóban szükség van rá. Sokat jelent az is, hogy
nincs taposási kár a táblában. Régebben egy
12 órás műszak végén előfordult, hogy tapostunk. Természetesen nem azért, mert nem
ﬁgyeltünk oda, hanem mert fáradt az ember,
és akkor már nem tud annyira koncentrálni a
munkájára, mint a reggeli órákban.
RJ: Én is látom, hogy ez kényelmesebb az
embereknek, illetve a sorok is egyenesek. Szeretnénk részt venni egy gépkezelői kurzuson,
amely talán bemutatja a rendszer további lehetőségeit is. Mindenesetre a négy dolgozónk,
aki kezeli, használja az automatikus kormányzást, képzett a dologban.
RM: Kezelői szempontból szerencsés helyzetben vagyunk. Egyszerre négy kollega dolgozik
a rendszerrel, így ha bárkinek van észrevétele, tapasztalata, azt meg tudjuk beszélni a
másikkal. Ez nagyon fontos! Hasonlóan az is,
hogy eddig bármikor el tudtam érni Szabolcsot, ami nagyon jól jött, hiszen az elején az
oktatás hiánya miatt voltak kérdéseink. De
azt gondolom, hogy az első évhez képest
kiválóan tudtuk használni a rendszert és már
így is sokkal jobb volt nekünk, mintha nem lett
volna.
Tudom, hogy milyen bent ülni 12 órát a gépben e nélkül, és mennyi taposási kárt csinál az
ember, ha manuálisan kormányoz. Szerintem
százezrekben mérhető, hogy mennyit spórolunk így egy év alatt. Itt is jó a fokozatosság
elve, amit Szabolcs javasolt, mert a gépkeze-

lőnek is van ideje megszokni, tapasztalatot
szerezni. Ez szükséges, mert van olyan kollégánk, akinek a traktor is új, mert eddig nem
Fendt gépben ült.

MIT TANÁCSOLSZ AZOKNAK,
AKIK NEM HASZNÁLNAK AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁST?
RJ: Először vegyék fel a ﬁaikat a gazdaságukba dolgozni és hallgassanak rájuk! Ha
hosszú távon foglalkoznak mezőgazdasággal,
kóstoljanak bele a precíziós mezőgazdaságba,
a helyspeciﬁkus növénytermesztésbe, mert
ha 2018-ban nem teszik, akkor pótolhatják
2019-ben vagy 2020-ban. Ezt a fejlesztést
halasztani lehet, de teljesen kikerülni nem!
Nem gondolom, hogy ez területmérethez
kötött, szerintem egy 50 hektáros gazdálkodónak is megéri, igaz, meglehet, hogy nem
3-4 év alatt, hanem kicsit később térül meg a
befektetés, de maga dolgozik a gépen, ezzel a
saját munkakörnyezetét javítja.
Én hosszú ideig nem tartottam fontosnak. A
tulajdonosoknak, ügyvezetőknek nem égető
kérdés, azaz nincs minden nap asztalon a
probléma, ezért nem foglalkoznak vele. Ha
évente egyszer-kétszer beszélgetünk róla,
az jó, de nem vezet eredményre. Ha viszont
minden nap előkerül a téma, az ügyvezető is
elkezd számolni és akkor kijön, hogy ezt meg
kell lépni, bele kell vágni a beruházásba.
Hiszek benne, hogy pozitív lesz a négy automatikus kormányzási rendszer hozadéka,
5-6 év alatt megtérül az ára, és ezt nem csak
gazdasági értelemben értem. Gondolok arra
is, hogy a vállalat összhangban van a fejlődéssel, az embereknek könnyebb a munkája,
vagyis valamivel pihentebben szállnak ki a
gépből a 12 órás munka után – ezeket mind
hozzászámolom. Plusz egyértelműen a gazdasági megtérülést is, kevesebb műtrágya,
kevesebb vetőmag, kevesebb üzemanyag
fogy, tehát ezeket a beruházásokat szerintem
érdemes megcsinálni.
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felelni a munkaerő-piaci változásokra, amelyeknek jelenleg negatív
hatásait is érezzük. A munkaerőhiányt európai szinten felismerte
egyik fő partnerünk, a Hyundai Construction Equipment Europe
is. Ennek kompenzálására bővítette kínálatát kis és közepes
gépekkel, máris több termék érhető el, szélesebb opciós
lehetőségekkel.
KÖVECS BÁLINT

Anyagmozgató-gép újdonságaink vannak,
hiszen a Hyundai ebben a szegmensben
is folyamatosan szélesíti a termékkínálatát, egy teljesen új szériát vezet
be idén.

Építőgép- és Anyagmozgatógép
Üzletág igazgatója

TISZTELT OLVASÓ
Az elkövetkező időszakban remélhetőleg sűrűn
használt kifejezés lesz a stabilitás! Tavalyhoz
hasonlóan 2018-ban ennek pozitív jeleit látjuk
az építőipari piacon, hiszen jellemzőbbek a
kiszámítható piaci igények, folyamatok.
A beruházások mellett tavaly és idén is különböző pályázati lehetőségek nyíltak eszközbeszerzésre, technológiai fejlesztésre, s ezek
segítségével ügyfeleink könnyebben tudnak

A hazai építőgép-kiállítás idén
elmarad, így a piac újdonságait legkorábban jövő
áprilisban, a müncheni
BAUMA Nemzetközi
Szakkiállításon tekintheti meg a magyar
közönség is.

RÖVID HÍREK
A MANITOU
ÚJ K+F TESZTKÖZPONTOT
AVATOTT FEL

2018 februárjában kezdett működni a Manitou új
kutatási- és fejlesztési központja a cég központjában,
a franciaországi Ancenisben. Azért hozzák létre, hogy
növeljék a Manitou-csoport termékeinek tartósságát,
illetve a tartóssági tesztek hatékonyságát.
Az 1,5 millió eurós beruházás 16 új munkahelyet
teremtett. Jean-Yves Auge, a Manitou csoport
MANITOU
kutatási és fejlesztési igazgatója
Az új tesztközpont épülete
elmondta: „A különböző vizsgálati
fázisok automatizálásával képesek vagyunk felgyorsítani a gépek értékeléseit,
fokozott megbízhatóságot biztosítva felhasználóinknak. Igazoljuk az összes
meglévő szériánk és jövőbeli termékünk képességeit, tartósságát.”

ALKATRÉSZ LOGISZTIKAI KÖZPONTUNK
ÚJ GÉPEKET KAP
Nagy meglepetés nincs a választott márkákban, hiszen a nálunk forgalmazott gépek
megfelelő típusai érkeztek a bajai Alkatrész Logisztikai Központba. A raktárban
dolgozó kollégák két új OMG 904-es komissiózót és egy Neos tolóoszlopos targoncát
vehettek birtokba, míg Dél-Koreát egy Hyundai 15ESR platformos raklapemelő képviseli.
A raktárban már most is több OMG emelőgép dolgozik, Hyundai villástargoncák mellett,
a mostani gépek kapacitásbővítés céljából érkeznek.

A két munkába álló OMG
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MELLÉKLET

ÉPÍTŐIPAR
ÉS ANYAGMOZGATÁS

30-37 oldal
Fotó: Lénárt Márton
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KIS ODAFIGYELÉS
A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT ÉS ÖNMAGUNKÉRT
TOVÁBB BŐVÜLT
A MANITOU
TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI
PROGRAMJA

RAM

FUEL ECO-PROG

REDUCE

?

A 2013-ban indult programmal az úgynevezett
teljes életút-költség
(TCO – total cost of
ownership) fontosságára
hívta fel a Manitou a
felhasználók ﬁgyelmét.
Középpontjában az állt,
hogy beruházáskor ne
csak a vételárral kalkuláljanak, hanem vegyék
ﬁgyelembe a gép működtetésének valamennyi
költségét is, tehát az
eszköz birtoklásának
teljes költségével számoljanak. Idéntől újabb
elemekkel bővült a program: a társadalmi felelősségvállalás jegyében
a környezetvédelem és
az egyéni egészségügyi
állapot fontosságára is
összpontosít.

RISK

Ahogy az angol elnevezés is
mutatja az egyik alprogram célja a
baleseti rizikó csökkentés. Ez kiterjed
a gépkezelő egészségének és biztonságának megőrzésére és a gép balesetmentes
üzemeltetésére is.
A Manitou-csoport vizsgálata szerint az emelőgépek 90 százalékával történik valamilyen
baleset életútja alatt. Tíz balesetből nyolcszor gyalogos is érintett. A munkahelyi balesetek
negyedében az emelőgép is sérül. Beszédes adat, hogy a Manitou vizsgálatai szerint
megfelelő képzéssel és biztonsági intézkedéssel, illetve azok betartásával megelőzhető lenne az ilyen incidensek 70 százaléka.
A gépkezelő egészségügyi állapotát, mentális frissességét különféle ergonómiai fejlesztésekkel óvják, ilyen például a kabin zajszintjének csökkentése, a Manitou-védjegyként
ismert JSM-joystick, vagy éppen a továbbfejlesztett kormányrendszer. Egy átlagos napon a
gépkezelő körülbelül háromezret fordít a kormányon. A CSS-rendszerrel a négy kerék teljes
elkormányzásához egy fordulat kell a korábbi négy helyett.
A baleseti kockázat csökkentését szolgálja a Manitou gépekhez elérhető
számos műszaki megoldás is:
●
●
●
●

a targoncák villájába, illetve emelőoszlopába integrált kamera segíti a kezelőt,
mérlegrendszer, illetve szabadalmaztatott letalpalók növelik a forgózsámolyos
rakodók stabilitását,
a teleszkópos rakodógépek fülkekialakítása és rendelhető kamerarendszere javítja a kilátást, a teherkezelés biztonságát,
a gép teherbírásának megfelelően kiválasztott munkaeszközök is csökkentik a
kockázatot.

A REDUCE Risk alprogram igyekszik ráirányítani a ﬁgyelmet a megelőzés
fontosságára is. Becslésük szerint a balesetek jelentős hányada megelőzhető
lenne, ennek érdekében az alábbiakat javasolják:

Ruzsicsné
Krascsenics Nelli
főszerkesztő
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● alkalmazzanak a veszélyforrásokra ﬁgyelmeztető különféle táblákat, matricákat;
● megfelelő tudás és jogosítvány birtokában vezessék a gépeket, illetéktelen személyekre ne bízzák,
● a reduce-program.com/en oldalon különféle oktatóvideók segítik a gépkezelők munkáját.

A „REDUCE” (jelentése „csökkentés”) projektet 2013-ban indította el a Manitou, hogy növelje a gépek
termelékenységét és biztonságát, javítsa a gépkezelők életminőségét, mindezt a környezeti hatások
csökkentése mellett. Idén a REDUCE Risk, REDUCE TCO és REDUCE Fuel alprogramokkal bővült a program. A francia gyártó a jövőben kiemelt ﬁgyelmet fordít a gépek baleseti kockázatának, fogyasztásának, valamint a teljes életút-költségének csökkentésére.

RAM

FUEL ECO-PROG

FUE

?
?

REDUCE
REDUCE

TCO

Tulajdonképpen ezzel a fejezettel indult a program 2013-ban.
A gyártó a TCO (Total Cost of ownership – szabad fordításban
teljes életút-költség, az eszköz birtoklásának költsége) mutatóra
hívta fel a felhasználók ﬁgyelmét. Lényege, hogy gépberuházáskor nemcsak a vételárat kell ﬁgyelembe venni, hanem a
tervezett üzemidőre eső összes költséget: amortizáció, ﬁnanszírozási költség, karbantartás és szerviz, üzemanyag költsége,
biztosítás, stb. Ezt akár egyben, akár üzemórára lebontva érdemes vizsgálni. A Manitou adatai szerint egy gép üzemeltetési
összköltségében jelentős tétel az üzemanyag, hiszen géptípustól, felhasználási módtól függően, 30 százalék körül mozog az
aránya. Éppen ezért kiemelten fontos a gép fogyasztása.

FUEL

Az üzemanyag-takarékossági REDUCE FUEL alprogram kettős
célt szolgál: a fogyasztás leszorításával kisebb lesz a Manitou
gépek ökológiai lábnyoma, hozzájárulva a környezetvédelemhez,
másrészt csökken a TCO-mutató.
A Manitou a gyártás közben is „zöld”: franciaországi és olaszországi üzemeiben a keletkezett hulladék közel 100 százalékát újrahasznosítják. Bizonyos emelőik 99 százalékban újrahasznosítható
elemekből készülnek, ez a mutató az új MLT-széria esetében 96
százalék.
A Manitou fogyasztáscsökkentési tanácsai:
● nézzék meg a gép fogyasztását egy egyszerű teszttel:
‣

Mit tehetnek a TCO kontrollálása, a költségek
csökkentése érdekében?

■ közúti közlekedés,
■ rakodás kanállal,

● Az igényeknek, a feladatnak megfelelően méretezett
gépet vásároljanak. Ne vegyenek se nagyobb, se kisebb
teljesítményűt!
● Vásároljanak kiterjesztett garanciát! Kössenek átalánydíjas szerződést a gépre vagy, érdeklődjenek, hogy milyen
szerződéses konstrukciók vannak a karbantartásra.
● Nézzék meg, hogy várhatóan milyen áron adhatják el a
gépet, ha a tervezett használat után értékesíteni kívánják!

egy-egy funkcióval üzemeltessék 60 percen keresztül
a gépet:

■ teher mozgatása villával,
■ álló helyzeti üzemeltetés.
‣

Ez a 60 perces teszt megfelelő referencia-fogyasztást ad.

● a teljesítményigénynek megfelelő motort és váltórendszert
válasszanak – lehetőleg elektronikával szabályozott váltót,
● ha három percnél tovább áll a gép, állítsák le,

● Tartsák be a kötelező szervizek üzemóra-intervallumát! Az
előírt rendszeres karbantartással, átvizsgálásokkal komoly
meghibásodások esélyét csökkenthetik, az esetleges
problémát hamarabb észreveszik!

● a talajnak megfelelő gumitípust kérjenek a géphez, rendszeresen ellenőrizzék a guminyomást,

● Meghibásodás esetén forduljanak a márkaszervízhez!

● rendszeresen tisztítsák a hűtőt és a szűrőt, ellenőrizzék a
folyadékszinteket. Kérjenek változtatható forgású, elektronikusan vezérelt ventilátort,

● Képezzék a gépkezelőt!
● Fordítsanak ﬁgyelmet az üzemanyag-takarékos
használatra!

● a géphez való és a tehernek megfelelő adaptert válasszanak,

● a klímát zárt fülkében használják.
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A SZORGALOM ÉS A
KITARTÁS GYÜMÖLCSE
Az AXIÁL Híradóval most Szegedre látogatunk, a Pm-art deco Kﬅ . székhelyére, ahol a kezdetekről és a jövőbeli tervekről kérdeztük a cég első emberét.

Farkas Dávid
szervizmérnök

A hosszúgémes
kotrógépek
vízügyi munkákra, csatornatisztításhoz
ideálisak, illetve
minden olyan
tevékenységhez,
ahol mélyebb
vagy esetleg
magasabb a
munkavégzési
tartomány.
A Hyundainál ezek az
LR, „long reach” típusok, gémjük egyértelműen hosszabb, de a
kanálszárban is van
különbség. A HX220
normál kivitelének
gémje 5680 milliméteres, a hosszúgémes
változaté 8200.
Ez önmagában közel
három méternyi plusz,
ráadásul a normál
gép leghosszabb
kanálszára
3900 milliméter,
de az LR 6200assal is rendelhető.
A két modell között
szállítási pozícióban
csupán 2,5 méter
a különbség.
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Az eredetileg mezőgazdasági gépész végzettségű Bundula József 2009-től kezdett
az építőiparban dolgozni, a Pm-art decót
2014-től irányítja ügyvezetőként. A cég
elsősorban mély- és vízépítési kivitelezéssel
foglalkozik. Még a 2000-es évek közepén
vásároltam egy tavat, és szerettem volna
kikotorni. Szétnéztem az interneten, mert
ehhez hosszúgémes kotróra volt szükségem.
Kisebb meglepetésként ért, hogy még a
használt gépek ára is elég borsos volt – mesél
kezdeti nehézségeiről az ügyvezető. Ekkor egy
ismerőse hívta fel a ﬁgyelmét, hogy éppen van
egy 70-30 százalékos vissza nem térítendő
pályázat, és megérné elindulni rajta.
A pályázat segítségével sikerült megvennem
egy új hosszúgémes gépet, annyiért, amenynyibe egy hasonló használt került volna, így
indult az én történetem a szakmában − eleveníti fel az indulást Bundula József. Hogy a gép
megfeleljen a kor elvárásainak, egy proﬁ gépkezelő segített összeállítani, milyen felszereltséggel rendeljék meg. A sikeres munka után
újabb felkérések érkeztek, és a csatornakotrások után elkezdtünk műtárgyak földmunkáival
is foglalkozni. Ezekhez már nem volt elég egy
hosszúgémes kotró, hanem szükség volt tömörítő hengerre, dózerre, gumikerekes kotróra,
elkezdtük hát összeszedegetni a gépeket.
A megbízásoknak köszönhetően egyfolytában
termeltek, bővítve a saját gépparkjukat. Ennek
eredményeként már útépítéseken is elkezdett
tevékenykedni a cég, további gépeket beszerezve. Bundula József kifejtette, hogy az évek
alatt kemény munkával elért sikerek hátterében a kivitelezéseik minősége, a pontosság
és a szorgalmuk állhat, sikerült magukat
szélesebb körben megismertetni, bizalmat,
elismerést kivívni. Több fontos kapcsolatot
alakítottak ki, és egyre több munkával bízták
meg őket.
A cég fejlődéséről és az eszközpark fejlesztéséről az ügyvezető elmondta, hogy mindig a

munkáktól függően igyekeztek alkalmazkodni
az igényekhez. Ha útépítéshez kellett egy gréder, vettünk egyet, ha volt pénzünk, akkor egy
hengert, tehát szépen fokozatosan rakosgattuk össze a szükséges eszközöket – meséli a
cég vezetője. Az organikus fejlődés hatására
nőtt a munkatársak létszáma is. Jelenleg
mintegy húsz alkalmazottat foglalkoztatnak, a
cég vezető beosztású tagjain kívül tíz gépkezelőt és öt sofőrt, de van szerelő is. Bundula
József hozzátette, hogy ez a szám általában
szezontól függően változik. Ezzel kapcsolatban
érintenünk kellett a munkaerőhiány kérdését is
véleménye szerint minden cégnek igyekeznie
kell megoldani a munkatársak folyamatos foglalkoztatását, hogy biztosan együtt maradjon
a csapat.
Az egyik jelenlegi kivitelezésen élőben is
szemügyre vehettük a két új 22 tonnás
Hyundai HX 220-ast. A Hyundairól elégedetten és pozitívan mesélt Bundula József: azért
döntöttem mellette, mert nagyon meg vagyok
elégedve: van egy hosszúgémes és egy
250-es LC 9-es Hyundai is az eszközparkunkban. Elmondása szerint ezek a gépek nem
túlsúlyosak könnyen szállíthatók, ez pedig
fontos szempont. Egy bányában jobb lehet egy
nagyobb gép, viszont kevesebb funkcióra lehet
használni, mint a kicsit – vélekedett. Elmondta,
hogy általában széles láncúakat használnak,
mert a nagyobb felfekvés miatt jobbak a
csatornák, tavak kotrására és egyéb vízügyes
munkákra. Ez az egyik fő tevékenységünk!
A jelenleg futó projektről a cégvezető
elmondta, hogy egy patak töltését építik,
fejlesztik. Jövő május 31-ig kell befejezniük.
Ez nagy volumenű munka, de biztos vagyok
benne, hogy sikerül megoldanunk. Egyébként
két beeresztő műtárgyat is fogunk csinálni,
úgyhogy szerencsére van teendőnk bőven.
Télen pedig csatornákat kotrunk, már van is
egy ﬁ x megbízásunk, nem fogunk unatkozni –
mesélt a rövid távú kilátásokról.

Arról,
hogy szegedi
cégként miként ismerkedtek meg az
AXIÁL-lal, Bundula József viccesen megjegyezte, hogy meglehetősen hétköznapi
módon: Nagyon egyszerű történet,
bementem hozzájuk (nevet). A korábban említett pályázati lehetőség miatt
kerestem fel az AXIÁL-t, hogy felmérjük
a lehetőségeket. Átbeszéltük, mire lenne
szükségem, és végül a Hyundaira voksoltam. Azóta is nagyon pozitív a véleményem az AXIÁL-ról és bátran kijelenthetem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk.

Példaként említette, hogy ha
50 literrel kevesebbet fogyaszt egy
új gép ugyanolyan teljesítmény mellett,
akkor éves szinten 2,5-3 millió forintot
spórol meg a cégnek. Szerintem az ilyen
nagy volumenű munkákhoz elengedhetetlenek az új gépek, sokkal biztonságosabbak, megbízhatóbbak és gazdaságosabbak, egyszerűen nem lehet
kockáztatni egy közel 10 éves géppel,
amelyről nem tudhatjuk, hogy mikor mi
romlik el rajta – emelte ki.
Beszélgetésünk végén kitértünk a
család és hobbik témakörére is. József
elmondta, hogy nős, négy gyerekük
van. Már mindenki kirepült a családi
fészekből, a legkisebb is elvégezte már
a főiskolát. Nagyon szeretek utazni,
illetve, ha van időm, akkor kerékpározni
és horgászni szoktam – mondta Bundula
József.

A beszélgetés során többször is felvetődött a használt és az új gépek
kérdésköre.
Az ügyvezető szerint azért jobb befektetés új gépet vásárolni, vagy pályázni rá,
mert gazdaságosabb és megbízhatóbb,
mint a használt. Egyszerű matematika az egész – teszi hozzá.
Fotó: Lénárt Márton
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A KEZELŐI KOMFORT MAGAS FOKA
BEMUTATKOZIK A MANITOU ÚJ TOLÓOSZLOPOS TARGONCACSALÁDJA

AKI DOLGOZOTT MÁR ILYEN GÉPPEL, NAGYON JÓL TUDJA, HOGY MENNYIRE MEGTERHELŐ LEHET – NEM KÉT
RAKLAPOT ARRÉBB PAKOLNI, HANEM NYOLC, VAGY AKÁR 12 ÓRÁS MŰSZAKOT LEDOLGOZNI, PERCRE PONTOS
ÜTEMEZÉSSEL, MERT A SZALAG VÉGÉN SORAKOZNAK A RAKODÁSRA VÁRÓ PALETTÁK.

MI TÖRTÉNIK
EGY ÓRA ALATT?
A külső szemlélő „könnyed furikázásnak”
vélheti a targoncázást. Egy tolóoszlopos
gépen eltöltött óra azonban komolyan
igénybe veszi az embert, mind ﬁzikálisan, mind mentálisan.
Egy óra alatt körülbelül kétezret mozdul
a kezelő bal keze (ezzel irányítja a gépet), a fej ennek a felét, átlagosan ezret.
Ráadásul a munkaidő 10 százalékában
felfelé néz a kezelő, hiszen a teher
emelkedését követi. Mindeközben a test
akár 75 százaléka érintkezik az üléssel.
Ez a pozíció főként a hátat, a vállövet és
a nyakat veszi igénybe.
A villa irányával megegyezően csak
20 százalékban halad a gép, 70 százalékot az ellenkező irányban, a menetidő
74 százalékában a bal kéz végez valamilyen mozgást.
Mindezek miatt, hosszú távon akár
egészségügyi probléma is jelentkezhet, ha nem kényelmes a kezelőállás.
A komfortos, ergonomikus kialakítás
nemcsak a testre hat kedvezően, hanem
mentálisan is frissebb marad a kezelő.
Koncentráltságának köszönhetően hatékonyabban, pontosabban dolgozhat.

MANITOU ER:
ÚJ DIMENZIÓBAN AZ
ERGONÓMIA
A kezelői igényekre, a megfogalmazott
elvárásokra az új ER-szériával adott
választ a Manitou. Az ER tolóoszlopos
targonca egyik legnagyobb újítása, hogy
alapból hét, de opcionálisan akár kilencféle paraméter is testre szabható. A
kezelőszervek, az ülés mellett a padozat
és a kezelőterminál is állítható.
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Az egyik legnagyobb újdonság a 18 fokban dönthető ülés, amely rakodáskor
segít kényelmesebb pozíciót felvenni. A
keskeny háttámla megkönnyíti a felsőtest mozgását, nagyban csökkentve a
visszatérő hátproblémákat.

TERMÉKPALETTA:
Öt típus érhető el. A legkisebb teherbírású változat az ER12, 1,2 tonna teherbírás 600 milliméter teherközépponttal.
Maximális emelési magasság
6750 milliméter.
A következő lépcsőfok 1,4 tonna teherbírású, emelési magassága 7250 milliméter.
Az 1,6 tonna teherbírásúból két változat
készül. Az első emelési magassága
7950 milliméter. Létezik HD verzió is,
ezt igazán magas raktárakba és
intenzív felhasználásra ajánljuk, akár
10.800 milliméter emelési magassággal.
A 2,0 tonnás kategóriában is két változat van, 8950, illetve – HD verzió –
11.500 milliméter emelési magassággal.
Az akkumulátor-kapacitás 930 amperóráig terjed, ami különösen hasznos lehet
nyújtott, vagy többműszakos munkarendben. Ennek hatását igény esetén
a gyár elektromos akkumulátorcserélő
berendezése fokozhatja.
A HD-gépek akár keskenyebb géptesttel is alkalmazkodnak a felhasználási
igényekhez. Opcióként kapható súlykijelző, magasra emeléshez a villára szerelt
kamera, illetve különböző méretű rakatok
mozgatására integrált villapozícionáló.

Az ergonómiára
nagy hangsúlyt fektettek.

ÉLMÉNY
A KÖZÉPPONTBAN
HÓDMEZŐRÜLET 3.0
A rendezvény rangjához méltóan
két csillagmotor beindításával
kezdődött a megnyitó. Az
Avia M462-RF még ma is gyártásban van, ez volt a kisebb. Az igazi
„nagy durranást” a hatezer repült
órával nyugdíjazott, 30 literes
Svecov AS-62 hallatta, igazi hangorkánnal köszöntve az egybegyűlteket. Ez a típus, bár üzemképes,
nem repülhet többet. Az ezer lóerős
motort AN-2-esekben és LI-2esekben használták. „Nagy hasnak
nagy az étvágya” – 200 liter/óra
fogyasztással lehetett számolni!
A megnyitó ünnepségen
Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkár kiemelte az ágazat egyik legnagyobb
problémáját: „Az elmúlt öt évben a
munkaerőhiány lett a legnagyobb
gondunk. Ezért örülök minden ilyen
rendezvényeknek, hiszen segíthetnek a jövő generációval elfogadtatni a mezőgazdaságot, s építeni a
mezőgazdaság arculatát.”
Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kﬅ.
tulajdonos-ügyvezetője ehhez még
hozzáfűzte „A technika változik,
fejlődik, de képzett szakemberekre van szükség. Olyanokra, akik
ezeket a modern gépeket kezelni,
használni tudják, és karban is
tudják tartani. Ezért is kezdtük el
az „Éld át igazából! – Legyél Te
is mezőgépész!” versenyt, s arra
kérem a résztvevőket, hogy tényleg
tegyék oda magukat, hiszen a
nyereményből olyan felszereléseket fogunk vásárolni az iskolának,
amelyeket mind a tanárok, mind
a diákok előnyükre tudnak majd
használni. Azt szeretném, ha minél
többen jönnétek mezőgazdasági
gépésznek, mert Magyarországnak szüksége van Rátok” – szólt

IGAZÁBÓL NEHÉZ SZAVAKBA
ÖNTENI MINDAZT, AMI AUGUSZTUS
UTOLSÓ SZOMBATJÁN TÖRTÉNT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. ISMÉT
AZ ÉLMÉNY ÉS A SZEMÉLYES
TAPASZTALÁS ÁLLT KÖZÉPPONTBAN,
ÉREZNI KELLETT AZ ÉGETT GUMI,
ILLETVE A GÉPMATUZSÁLEMEK
DÍZELSZAGÁT. A MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG IS STÍLSZERŰRE SIKEREDETT…

néhány személyes szót a jelenlévő
diákokhoz.
Ezt követően hosszú sorban felvonultak a régi idők mezőgépei. Sokuk
festése úgy pompázott, hogy a vadonatúj gépek mellett se vallottak
szégyent! Különös látványt nyújtott
a Dutrák, Hofherrek, Fendtek kígyózó sora, hiszen az 1900-as évek
első felében azt a technikai szintet
képviselték, amit most a modern
traktorok. Élőben lehetet tapasztalni a mezőgazdasági gépészet
70-80 éves fejlődését. A mezőgazdasági gépek mellett veterán autók
és motorok tették színesebbé a
régmúlt megidézését.
A modern gépek rajongóit egy-egy
Fendt, CLAAS és Landini traktor
várta, hogy az arra vállalkozók ki is
próbálják őket egy tesztpályán.
A Hódmezőrület 3.0 középpontjában az élmény állt, hiszen driﬅelni
is lehetett, igaz csak az anyósülésről. Idén jótékony célt szolgált a jelképesnek mondható menetenkénti
ezer forint. Az „Éld át igazából! –
Legyél Te is mezőgépész!” verseny
dobogósai ugyanis az „összedriftelt” összeg bizonyos hányadára
voltak jogosultak, tárgyjutalom
formájában.
A távoli jövő gépészeire is gondoltak
a szervezők, hiszen
a legkisebbeket is
számos izgalmas
program várta, mint
például a kutyaterápiás bemutató.
A nagyobbakat
különféle szimulátorok, VR-szemüveges
játékok várták!
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GÉP-

BIZTOSÍTÁS

A GONDOS
ÜZEMELTETÉS
SAJNOS NEM
MINDIG ELÉG!

ELINTÉZHETJÜK EZT EGY LEGYINTÉSSEL, HISZEN A BIZTOSÍTÁS CSAK EGY BONYOLULT FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT ÍGÉRET, AMELY ALÓL KÖNNYŰ KIBÚVÓT TALÁLNI – ÚGYSEM TÉRÍTI MEG A KÁRT A BIZTOSÍTÓ… SOKAKBAN FELMERÜL:
MINEK FIZESSEK, HA NEM BIZTOS, HOGY KÁR ÉR, VAN TELEPHELYI VAGYONBIZTOSÍTÁSOM, AZ FEDEZI A GÉPEKET IS.
MÁSOK ÚGY ÁLLNAK A DOLOGHOZ, HOGY HA NEM KÖTELEZŐ, NEM KÖTNEK, RÁADÁSUL, HA ÚJ A GÉP, AKKOR AZ MÉG
GYÁRI GARANCIÁS. DE LEHETSÉGES, HOGY EGY LEGYINTÉSNÉL TÖBBET ÉRDEMEL EZ A TÉMA?
Ha valakit érdekel, hogy miért nem feltétlen
helytállók a bevezetőben felsorolt kritikus
megállapítások, annak adunk néhány tippet,
melyek segítségével könnyen eldöntheti,
hogy érdemes-e egy gépbiztosítási szerződést megkötni!
Az első és legfontosabb kérdés: Kell-e
egyáltalán biztosítást kötni?
Nem megfelelő fedezetet nyújtó biztosítást
a mi véleményünk szerint sem érdemes
kötni. Főleg ha a feltételek részletes áttanulmányozása nélkül úgy tekint az ember a
biztosításra, mint egy perselyre, amelyben
valamennyi pénzt „félre tesz” (ﬁzeti a biztosítási díjat), aztán ha meghibásodik a gép,
akkor ennek sokszorosát kívánja visszakapni
(remélt kártérítés), függetlenül attól, hogy a
megkötött szerződés feltételei szerint a káresemény biztosítási eseménynek minősül-e.
Ilyen helyzetben könnyen érheti csalódás az
embert.
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A biztosítás a kockázatkezelés egyik pillére.
Azon események negatív anyagi következményei (kockázatok), amelyek elhárítására
nem lehet, vagy csak ésszerűtlenül magas
költségek mellett lehetne felkészülni, enyhíthetők biztosítás kötésével. Tulajdonképpen a
kiszámíthatatlan és az üzletmenet zavartalan folytatását veszélyeztető költségek,
kiadások tehetők biztosítással kiszámíthatóvá és elfogadható mértékűvé.

Érdemes belegondolni, hogy
éves szinten egy gép beszerzési értékének néhány ezreléknyi díjáért meg lehet kötni
egy jó gépbiztosítást.
A termőföld, az agronómiai szaktudás és
az inputanyagok mellett ma már a gépek
számítanak az egyik legfontosabb termelési
tényezőnek. Így ezek megfelelő biztosítása

egyre nagyobb jelentőségű a gazdálkodás
eredményessége szempontjából.
De mitől megfelelő, mitől jó egy
biztosítás?
Tény, hogy a biztosítási ajánlatok összehasonlítása nem egyszerű feladat,
hiszen maga az ajánlat általában nem
tartalmaz minden lényeges feltételt.
(Díjkedvezményeket annál inkább…)
Hivatkozásokat találni, általános és
különös feltételeket, mindenféle kódszámú záradékokat, egymásnak látszólag
ellentmondó, egymást felülíró feltételeket,
amiket össze lehet gyűjteni, rendszerezni
és értelmezni.
Ha azonban célirányosan vizsgálunk meg
néhány, a mezőgazdasági termelőeszközök
üzemeltetése szempontjából kritikus feltételt, akkor viszonylag gyorsan felismerhető,
hogy melyik kategóriába tartozik az ajánlat.

MILYEN HIBÁK KÖVETHETŐK EL A GÉPBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?

•
•
•
•
•

nem a mobil termelőeszközök üzemeltetési sajátosságait ﬁgyelembe vevő biztosítást köt (egy telephelyi vagyonbiztosítás
kiterjesztése sokszor tartalmaz korlátozásokat);
a gyári garancia és a KGFB birtokában úgy gondoljuk, hogy nincs szükség extra vagyonvédelemre;
lejáró ﬁnanszírozási szerződések esetén, ha a ﬁnanszírozási szerződéssel párhuzamosan biztosított eszközt továbbra is üzemeltetik, de nem gondoskodnak a biztosítás meghosszabbításáról;
nem vizsgálják meg a kapott ajánlat részletes feltételeit,
ha már van biztosítás, és káresemény történik, nem azonnal jelentik be a káreseményt.
Ezen lehetséges hibák elkerüléséhez (is) nyújtanak segítséget az AFS Kﬅ . tanácsadói a lenti elérhetőségeken.

ÖSSZKOCKÁZAT VAGY NEVESÍTETT
KOCKÁZATOK?

már magasabb lesz, mint a kötéskori biztosítási összeg,
ezért levon a kártérítés összegéből.

A vagyoni típusú biztosítások két alapvető csoportja az
összkockázatú és a nevesített kockázatokra köthető
módozat. A két típus elnevezése önmagáért beszél. Az
összkockázatú biztosítás minden olyan hirtelen, váratlan, balesetszerű káresemény esetén térít, amely nem
szerepel a kizárások között, míg a nevesített kockázatokra
szóló csak azt téríti, amire konkrétan szól, és még itt is
előfordulhatnak kizárások. Önmagában az, hogy egy
ajánlat az első vagy második csoportba tartozik, nem
feltétlen mérvadó az ajánlat „minőségére” nézve, de
általában elmondható, hogy egy összkockázatú biztosítás
még a kizárások ellenére is jóval szélesebb fedezetet
nyújt, mint egy nevesített kockázatokra szóló.

Ennél is kellemetlenebb feltétel, amikor a biztosító azt
mondja, hogy teljes kár (totálkár) esetén csak a biztosított
eszköz káresemény bekövetkezése előtti avult értékét
téríti meg. Függetlenül attól, hogy a biztosított egyébként
újrapótlási értéken biztosította az eszközt.
A fentiek alapján már könnyebben fel lehet mérni az Axiál
Financial Services Kﬅ . által kínált gépbiztosítási megoldás
előnyeit, melyeket röviden így foglalhatunk össze:
Összkockázatú gépbiztosítási termékünk az ötéves korukig
fedezetbe vont gépekre elfogadja biztosítási összegnek
az eszközök beszerzési értékét; nem vizsgálja az alulbiztosítottságot; részkárokat avulásmentesen térít; totálkár
esetén pedig a beszerzéskori értéket téríti. Néhány további
egyedi záradéknak, feltételnek köszönhetően válik csak
igazán nagy segítséggé a bajban:

A KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA TELJES (TOTÁLKÁR) ÉS
RÉSZKÁR ESETÉN, ÉS AZ A FRÁNYA
AVULÁS!

•
•
•
•
•
•
•

Erre a kérdéskörre sajnos nagyon kevés biztosító, illetve
biztosításközvetítő hívja fel a ﬁgyelmet, mert a többség
sajnos a díjkedvezmények elbűvölő hatására koncentrál.
Ahhoz, hogy értsük az összefüggéseket, vissza kell lépnünk a biztosítási összeg meghatározásáig. Ez az az érték,
ami alapján az adott vagyontárgy biztosítási fedezetbe
kerül, ez alapján határozza meg a biztosító a díjat és ez
az összeg egyúttal a biztosító kártérítésének elméleti
maximuma, például egy sajnálatos totálkár esetén. Csavar
akkor kerül a dologba, ha a biztosító előírja, hogy az adott
vagyontárgynak a mindenkori újrapótlási vagy újra beszerzési értékén kell szerepelnie a biztosítási szerződésben,
ami alapján a díjat is kalkulálja. Ez kellemetlen meglepetésekhez vezethet, ha mondjuk, három évvel a biztosítás
megkötése után egy káresemény alkalmával a biztosító
ez alapján alulbiztosítottságot állapít meg, mert három év
múlva egy ugyanilyen teljesítményű gép beszerzési értéke

ELÉRHETŐSÉGEINK:

téríti a szállítás és közúti közlekedés közben bekövetkezett károkat is;
elhúzódó javítás esetén az igénybe vett cseregép
bérleti díját is fedezi bizonyos korlátok mellett;
lopáskár esetére minimálisak a védelmi előírások;
akár 15 éves gépek is fedezetbe vonhatók;
gépkezelői hiba következtében fellépő károkat is
téríti;
belső eredetű erőhatások következtében keletkező
károk is fedezetben vannak,
teljes körű támogatást nyújtunk a kárbejelentéstől a javítási számlák rendezéséig.

A tájékoztatás nem teljes körű! A további részletekkel
kapcsolatban, illetve ajánlatkérési szándék esetén forduljanak bizalommal pénzügyi tanácsadóinkhoz az alábbi
elérhetőségeken.

Hódmezővásárhely Szenti Anita

szentia@axial.hu

+36 30 373 2942

Baja

Márics Norbert

maricsn@axial.hu

Pécs

Füzes Zita

fuzesz@axial.hu

+36 30 479 7381

Csorna

Forintos Tamara

horvath.tamara@axial.hu +36 30 373 6063

Székesfehérvár

Holly Edit

hollye@axial.hu

+36 30 639 6772

Debrecen

Makai Andrea

makaia@axial.hu

+36 30 871 5865

Szolnok

Farkas Cecília

farkasc@axial.hu

+36 30 373 4678

Nyíregyháza

Mezőné Lukács Szilvia mezone@axial.hu

+36 30 628 3156

Zalaegerszeg

Takácsné Pete Judit

petej@axial.hu

+36 30 372 5669

+36 30 348 6850
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MMS

ISOBUS

AMS5

A MODERN MEZŐGAZDASÁG MEGHATÁROZÓ ELEME:

AZ ISOBUS

NAPJAINK MEZŐGAZDASÁGI GÉPEI KAPCSÁN GYAKRAN HALLANI AZ „ISOBUS” KIFEJEZÉST. LÉNYEGÉBEN EGY
SZABVÁNY, VISZONT AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK EGYIK LEGJELENTŐSEBB AGRÁRTECHNOLÓGIAI MÉRFÖLDKÖVE
ENNEK KÖSZÖNHETŐ AZ „OKOS MEGOLDÁSOK” TÉRHÓDÍTÁSA.

ISOBUS AVAGY
LEÁNYKORI NEVÉN:
ISO 11783
Az ISOBUS elnevezés két mozaikszó,
az ISO (International Organization for
Standardization − Nemzetközi Szabványügyi Szervezet), illetve BUS (Binary Unit
System) összetétele. A BUS jelentése
adatátviteli célú elektronikus csatlakozás.
Az ISO 11783-as szabvány a traktorok,
mezőgazdasági- és erdészeti gépek vezérlési és kommunikációs adatátviteli formáját
határozza meg.
A kezdeti lépések az 1990-es évek elejére tehetők, 1998-ban Németországban
bevezették az LBS (Landwitschaﬅliches Bus
System (Mezőgazdasági BUS DIN 9684)
szabványt.
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Az LBS négy fő lépésben szabványosította a
kapcsolatot erő- és munkagép között:
1. ﬁzikai csatlakozók leírása;
2. adatkapcsolat és a kommunikációs hálózat felépítése;
3. a terminál, kezelőfelület kialakítása,
4. adatszótár, amely a rendszerek adatcseréjéhez szükséges.
Az LBS-rendszer egyébként a Fendt nevéhez fűződik, de a 2000-es évek elejére a
nagyobb mezőgazdasági gépgyártók már
kidolgozták a saját protokolljukat a gépek
közti kommunikációra. Az önálló törekvések
hamar kompatibilitási problémákhoz vezettek. Szükségessé vált egy közös platform
kialakítása, ezért lefektették az ISOBUS
alapjait. Az első ISOBUS-rendszerű erő- és
munkagépek a 2001. évi AGRITECHNICA
kiállításon mutatkoztak be.

ÖSSZEFOGÁS A JÖVŐÉRT –
LÉTREJÖN AZ AEF ÉS A CCI
Az iparágon belüli összefogás meglehetősen ritka, ám ha egy-egy szektor
meghatározó vállalatai mégis képesek
együttműködni, abból általában előremutató dolgok születnek, miként az ISOBUS
esetében is. Bár a szabvány már 2001-ben
elkészült, nagyobb hangsúlyt 2008-tól
kezdődően kapott, amikor a világ vezető
mezőgazdasági gép- és eszközgyártói
megalapították az AEF nevű szervezetet.
(Agricultural Industry Electronics Foundation
– Mezőgazdasági Elektronikai Alapítvány).
Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy
a mezőgazdaságban egyre szélesebb
körben alkalmazott elektronikai megoldások, adatátviteli rendszerek kompatibilisek
legyenek egymással. Mára az AEF közel

kétszáz tagot számlál, a cél változatlan: a megfelelőségi kérdések mellett, a
további fejlődés útjait keresik. Hat vezető
munkagépgyártó 2009-ben létrehozza
a Competence Center ISOBUS (CCI) nevű
szövetséget, pár hónappal később már be
is mutatták a közös munka eredményét, a
legelső CCI-terminálokat.

HATÁRTALAN FEJLŐDÉS
Az azóta eltelt szűk két évtizedben
különféle funkciókkal bővültek az ISOBUSkapcsolódási lehetőségek. Az „eredeti”
szabványt 2017-ben egy újabb váltotta.
Az AEF továbbra is koordinálja a technológia alkalmazhatóságát. Így például
2017 tavaszától öt nagy független szervezettel minősíti az eszközöket, aszerint, hogy
milyen ISOBUS-funkciók ellátására képesek,
honlapjukon ellenőrizhető, hogy a megvásárolni kívánt munkagép kompatibilis-e, az
adott traktor ISOBUS-rendszerével, illetve
milyen funkciók működtetésére képes.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tájékozódjon, hogy az adott géptípusok
kompatibilisek-e egymással, illetve
van-e olyan szoﬅverfrissítés, amely
garantálja a hibamentes működést!

VEZÉRLÉSI MEGOLDÁSOK
AZ ANNABURGERNÉL
Napjainkban a különböző hidraulikaköröket
igénylő gépek önálló hidraulikus vezérléssel vannak felszerelve. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a hidraulikacsövekből egy
nyomó- és egy visszafolyó ágat kell csatlakoztatni a traktorhoz. Az így csatlakoztatott
munkagép minden egyes hidraulikus funkcióját, mechanikusan vagy elektromosan, a
munkagép vezértömbjén használják. Ez a
legtöbb gépen elektromágneses szelepmozgatással valósul meg.

AMS5
A következő szintet az AMS5
kezelőszerv képviseli, amely
szenzorjelek feldolgozására is
alkalmas. Ez a vezérlésen felül
több biztonsági és diagnosztikai
logikával van ellátva, mint egy
kisebbfajta „számítógép”. A vezérlőegység feldolgozza a beérkező forgás- és
nyomásszenzor-jeleket és ez alapján biztonsági funkciót indít, ha szükséges. Például,
ha lassulnak a tépőhengerek, a beavatkozó
elektromágneses szelepeken keresztül megállítja a lehordóláncot.
Az MMS és AMS5 vezérlések könnyen kezelhetők, és képesek kezelni a négynél több
hidraulika-funkcióval/csatlakozóval ellátott
pótkocsikat.

ISOBUS
Az ISOBUS a
munkagép-erőgép
kapcsolatot emeli
magasabb szintre
úgy, hogy a kompatibilis traktor terminálja használható a gép
vezérlésére. A gyakorlatban ez úgy néz ki,
mintha alkalmazást töltenének le okostelefonra. Az alkalmazás a felhasználóbarát
működés érdekében adaptálja a telefon
tulajdonságait (szoﬅvertípus, kijelző) − és
az ISOBUS-os csatlakozás úgyszintén. A
gépet csatlakoztatva a munkagép programja
töltődik be a traktor ISOBUS-os termináljára.
Az Annaburger összes beállítását, vezérlését
ebben a programban lehet megtenni. Ha a
traktor nincs felszerelve ISOBUS-kompatibilis
kijelzővel, az Annaburger kínál hozzá ilyet.
Vagyis, ha nem ISOBUS-kompatibilis a
traktor, Annaburger terminállal használható
a munkagép.

Ha az Annaburger-gép és a traktor is
ISOBUS-kompatibilis, egységként képesek
dolgozni, mivel a szenzor- és beavatkozó-jelek átmennek egyik rendszerből a
másikba. A mezőgazdasági gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy precíziós, helyspeciﬁkus
tápanyag-utánpótlás valósítható meg,
mind szervestrágya-szóróval, mind pedig
hígtrágya-kijuttatóval.
A traktor biztosítja a GPS-jelet, és tárolja
az előre megtervezett kijuttatási térképet.
Az Annaburger biztosítja a szenzorjeleket a
traktornak, és a vezérlőegységén keresztül
beavatkozik az egyes hidraulikus funkciókba.
A gyakorlatban például a szervestrágyaszóró
a lehordólánc-sebesség változtatásával
csökkenteni vagy növelni tudja a kijutatott
mennyiséget, a megtervezett kijuttatási
térkép alapján. A rendszernek ehhez a következő adatokra van szüksége:

•
•
•
•

egységnyi távolságon kiszórt anyagmennyiség (automatikus kalibrálással
kell meghatározni, hogy 100 méteren
hány kilogramm trágya jusson ki),
traktor sebessége,
lehordólánc-sebesség,
kijuttatási térkép egyes szekcióihoz
rendelt elvárt mennyiség.

Ezek az adatok folyamatosan cserélődnek
a pótkocsi és a traktor ISOBUS terminálja
között, megvalósítva a helyspeciﬁkus kijuttatást. Hígtrágya-kijuttatón ez kiegészülhet
automatikus keretszakaszolással is.

SZILÁDI DÁVID
szervizmérnök

Az Annaburger háromféle vezérlési
rendszert kínál a pótkocsikhoz, így minden
gazdálkodó a saját igényeinek legmegfelelőbbet tudja kiválasztani:

•
•
•

MMS,
AMS5,
ISOBUS.

MMS
A legegyszerűbb
megoldás: az
elektromágneses
szelepeket közvetve a traktorban elhelyezett
kapcsolótábla vezérli. Egyszerű kapcsolókkal
és potenciométerekkel ellátott kezelőfelület.
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KERÜLJ
A MAI, MAGASFOKON ÖSSZETETT MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK EGYRE NAGYOBB SZÁMÚ
„KISZOLGÁLÓ GÁRDÁT” IGÉNYELNEK. A
MEGFELELŐ TUDÁSÚ GÉPKEZELŐK ÉS SZERVIZSZERELŐK FONTOS SZEREPET JÁTSZANAK A GÉPEK KÉPESSÉGEINEK MEGBÍZHATÓ
KIAKNÁZÁSÁBAN. IDÉN AUGUSZTUSBAN
INDÍTOTTUK „KERÜLJ KÉPBE!” KAMPÁNYUNKAT, A SZAKMA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRVA.

MODERN GÉPEKKEL DOLGOZNI MENŐ DOLOG!
Olvasóinknak nyilván nem kell különösképpen bemutatni a mai magyar
mezőgazdaságot, hiszen ebben telnek
mindennapjaik, ez életük szerves része.
Tisztában vannak szépségeivel és árnyoldalával. A „kékgalléros” szektor jelentős
részében nem könnyű megbízható, a
munkájára igényes kollégát találni, a
meglévőket pedig sokszor nehéz megtartani. A mezőgazdasági toborzás eleve
hátrányból indul, hiszen sokak fejében
továbbra is az a sztereotípia él, hogy
az itt dolgozók a kocsmában indítják a
műszakot, majd koszos, olajos, „fapados”
traktorokban töltik a napot.
A társadalom, valamint a pályaválasztás előtt álló ﬁatalok jelentős része
nem ismeri a mezőgazdaság hatalmas
műszaki fejlődését az elmúlt egy-két
évtizedben. Nagyon sokan nem fedezték
még fel a benne rejlő lehetőségeket.
Ezt nekünk, közösen kell megmutatni.
Ugyanakkor hozzá tartozik a hitelességhez az árnyoldal bemutatása is: itt bizony
vannak olyan időszakok, például aratáskor, hogy reggeltől estig kell dolgozni, egy
állattartó telepen a jószág minden nap
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megéhezik, és igen, van, hogy negyven
fokban kell a gépet rendbe hozni, akár a
szántóföldön. Egy biztos: unatkozni nem
lehet!

NINCS MEGÁLLÁS

A modern gépek csúcsteljesítményre
vannak kihegyezve, de épp ezért, a
komolyabb hibák megelőzése érdekében,
rendszeres karbantartásra és a jelentkező
apróbb műszaki problémák azonnali
elhárítására van szükség. Különösen
felértékelődött az utóbbi időszakban
az állásidő minimalizálása és az egyes
munkafázisok optimális időzítése, mint
a hatékony termelés két kulcsfontosságú
tényezője. Éppen ezért kiemelten fontos
nekünk, hogy ügyfeleinknek szükség
esetén mielőbbi műszaki segítséget és
támogatást nyújtsunk, tehát országszerte
bővítjük szervizes csapatunkat.

KERÜLJ KÉPBE!

Az AXIÁL – több szervezettel együttműködve – évek óta igyekszik megszólítani a ﬁatalokat, megismertetni őket
a mezőgépészettel, az agráriumban
kínálkozó lehetőségekkel. A mostani
„Kerülj képbe!” kampányunkkal a műszaki

végzettségűek ﬁgyelmét szeretnénk
felhívni a mezőgazdaságra, egész
pontosan a szervizszerelői munkára.
Mezőgazdasági gépszerelők mellett, akár
autószerelői vagy autóvillamossági végzettségűek jelentkezését is várjuk, akiket
vonz a mezőgazdaság és az innovatív
technika.

MIÉRT KERÜLJ KÉPBE
AZ AXIÁL-NÁL?
●
●
●

●
●
●

országszerte bővítjük szervizes
csapatunkat;
változatos feladatok, szakmai
kihívás;
folyamatos külföldi- és belföldi
továbbképzések és szakmai
oktatások;
korszerű műhelyek és minőségi
szerszámok;
színvonalas munkafeltételek,
piacon elismert és népszerű
márkák és géptípusok.

Ha felkeltettük érdeklődésedet,
keresd fel a www.axialkarrier.hu
weboldalt, és regisztrálj, hogy
képbe kerülj!

VADAK ELLEN HUMÁNUSAN!
A mezőgazdasági termelőknek sok bosszúságot, sőt akár komoly károkat okoznak a vadak,
amelyek ellen meglehetősen nehéz védekezni. A
hazai vadállomány ugyanakkor érték, nemcsak
a táj, az élővilág sokszínűsége miatt, hanem
turisztikai vonzerőként is. Jó, hogy fontos a
vadgazdálkodás – de hogyan védhető meg a
termőföld?

Manapság számos humánus megoldás áll rendelkezésre a
vadak ellen. Ezek jellemzően elriasztják az állatokat. A többféle
vadriasztó spray, oldat szaga kellemetlen a vadnak. Más
riasztók hanghatással tartják távol az állatokat – az egyik
legelterjedtebb megoldás ultrahanggal.
Kínálatunkban széles választékban érhetők el különféle
vadriasztók, villanypásztorok!
KÍNÁLATUNKBÓL:

1

NK52-ES GÁZÁGYÚ_

_ INVIFIENS

P10 _

__ _ _

VADRIASZTÓ SPRAY

Az NK5x sorozatú PB-gázágyú távol tartja a madarakat és a vadakat.
Fix lábakon áll, szétszerelhető, időjárásálló felépítésű.

2

Az INVIFENS P10 hatékony riasztószer az
állatok, különösen vadak ellen. Lényegében
koncentrált emberi verejték. A flakon
200 milliliteres, nagyjából 6,3 hektár
védelmére elegendő. Optimális időjárási
feltételek között akár négy hónapon keresztül
megtartja riasztóképességét.
Leghatásosabb textildarabra fújni, és azt
50-90 centiméter magasságban cölöpre
rögzíteni. Három méterenként kell elhelyezni,
így körülbelül egy kilométernyi védőkorlát
hozható létre.
Mezőgazdasági növények, faültetvények
állatkár elleni védelmére javasolt.

Felszereltség:
•
teljesen automatizált működés;
•
beépített óra;
•
szabadon felhasználható négy programhely;
•
LCD kijelző a beállításhoz;
•
szabályozható gáztöltési idő,
•
testre szabható üzemelési
időtartományok.
A készüléknek nem tartozéka a
PB gázpalack és az akkumulátor.
08-005-0135-91

85.827,- Ft nettó

08-005-0136-21

3.929,- Ft nettó

109.000,- Ft bruttó

4.990,- Ft bruttó

3

__ DOXMAND ULTRAHANGOS

__VADRIASZTÓK_________
___
__
___
___
___
___
___
__
NORMAL

DUAL

MEGA

Hazai viszonyokra fejlesztett ultrahangos
vadriasztó-család. Humánus megoldás a vadak
távoltartására.
Napelemes energiaellátás, a véletlenszerűen
generált hangokhoz nem szoknak hozzá az
állatok. Éjszaka gyakoribb riasztás. Az ultrahang a
hangszóró irányában, 120 fokos szögben terjed.

Típus

Hatótáv

Cikkszám

Nettó

Bruttó

NORMAL

100 m x 100 m ~ 1 ha

08-005-0135-79

19.677.-

24.990.-

MEGA

150 m x 150 m ~ 2,5 ha

08-005-0135-78

36.213.-

45.990.-

DUAL

100 m x 100 m – két irányban ~ 2 ha

08-005-0135-81

29.126.-

36.990.-

A tájékoztatás nem teljes körű!
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OLAJ-ROVAT 4.0

NEM CSAK A SZÁNTÓFÖLDÖN!
A mezőgazdaságban is előtérbe került a „zöld-szemlélet”.
Egyre többen alkalmazzák a modern technológia vívmányait,
a talajkímélő módszereket, törekszenek a nem biológiai anyagok használatának csökkentésére. Az igazi „zöld gazda” mindig
szem előtt tartja a környezetbarát működést, így felelősségteljesen kezeli a veszélyes hulladékokat is.

A FÁRADT OLAJ
A mezőgazdaság egyik leggyakrabban
előforduló veszélyes hulladéka a fáradt
olaj. Nemcsak a környezetre, hanem az
egészségre is káros, körültekintően kell
tárolni, biztosítva hogy ne szivárogjon!

•
•
•
•
•

Veszélye jelentős, mivel:
vízbe kerülve, a felszínen szétterül, károkat okoz a vízi élővilágban;
akadályozza a környezetben az oxigénáramlást;
lassan bomlik le;
nem megfelelő készülékben elégetve
levegőszennyezést okoz,
különféle ártalmas anyagokat például
kénvegyületeket tartalmazhat.

Kétféle fáradt olajat különböztetünk
meg. Az első kategória az „enyhébb”, ezek
az úgynevezett „tiszta fáradt olajok”. Jellemzően ipari felhasználással keletkeznek,
tisztaságuk abban nyilvánul meg, hogy
különféle eljárásokkal regenerálhatók, újrahasznosíthatók.
A második kategóriát az „igazi” fáradt
olajok képezik. A motorban, illetve a hidraulikarendszerben rendkívül erős hő- és
mechanikai terhelést kapnak. Különféle
anyagokkal – fémrészecskékkel, égéstermékekkel – szennyeződnek, továbbá
oxidálódnak. Az e kategóriába tartozó olajokat csak ártalmatlanítani, megsemmisíteni tudják az arra feljogosított vállalkozások, szervezetek.
Mi a legjobb megoldás?
A fáradt olaj ártalmatlanításának a legjobb módja, ha a jogszabályban meghatározott módon, feljogosított cég gyűjti
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be, és szállítja el a keletkezés helyéről.
A gazdálkodók gyakorta nincsenek tisztában a lehetőségeikkel, és ez vezet környezetszennyezéshez.

MIT NE TEGYÜNK!
Törvénybe ütközik, ezért szigorúan
tilos a fáradt olajat:

•
•
•
•

természetes vizekbe, folyókba,
tavakba önteni;
kommunális csatornába önteni;
háztartási hulladékként elhelyezni,
földre kiönteni.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS
EGYÉB LEHETŐSÉGEK
1. Energetikai célú felhasználás
A megfelelően tárolt és begyűjtött fáradt olaj ártalmatlanítására több lehetőség is adódik. A legegyszerűbb és leggazdaságosabb, amikor már nem szállítják
el a fáradt olajat, hanem a keletkezés
helyén ártalmatlanítják. Gazdálkodóknál
ennek egyik legegyszerűbb módja fűtőanyagként hasznosítani. Jogszabályok
lehetőséget biztosítanak erre, de csakis
megfelelő, a környezetvédelmi szabványoknak megfelelő készülékben. Ha nem
ilyen eszközben égetik, káros anyagok
kerülnek a levegőbe.
Speciális felhasználás, amikor hulladékégetőben, illetve cementgyárakban
használják fel, szintén energetikai céllal.

EGY DECILITER FÁRADT OLAJ AKÁR FUTBALLPÁLYÁNYI OLAJRÉTEGET KÉPEZHET. A FÁRADT OLAJ MILLIÓSZOROS SZENNYEZÉSRE KÉPES, AZAZ CSUPÁN EGY LITERNYI EGYMILLIÓ LITER ÉDESVIZET TESZ
TÖNKRE. EZ EGYÉBKÉNT NAGYSÁGRENDILEG ÖTVEN FŐ ÉVES IVÓVÍZ MENNYISÉGE!

2. Újraﬁnomítás
Míg az első kevesebbe kerül, az összegyűjtött fáradt olaj újraﬁnomítása hatásosabban védi a környezetet. A végeredmény egy
újra felhasználható, de gyengébb minőségű
olaj. Általában alacsony fordulatszámú gépek, motorok üzemanyagaként használható.

KENŐANYAGGAL
OKOSAN – TERVEZÉS ÉS
KÖRÜLTEKINTŐ ÜZEMELTETÉS
Bármekkora terhet ró a fáradt olaj kezelése a gazdálkodóra, ezzel együtt kell
élni, hiszen a gépek nem működtethetők
enélkül. Ezért is fontos optimalizálni a kenőanyag-fogyasztást, illetve a kenőanyag
felelős megválasztásával csökkenteni a
képződő fáradt olaj mennyiségét.
Az AXIÁL több új, kenőanyagokhoz köthető
műszaki és környezetvédelmi szolgáltatást
vezetett be idén, amelyek segítenek optimalizálni a mennyiséget.
1. Kenéstechnikai tanácsadás
Jól megválasztott, minőségi olajokkal és
gyári szűrőkkel némileg csökkenthető a fáradt olaj mennyisége. Nem arról van szó,
hogy kevesebb kell a gépbe, hanem arról,
hogy a jobb minőségű termék csereperiódusa hosszabb, illetve kevesebb fogy belőle.
Az ésszerű, optimalizált kenéstechnikai
terv hat a képződő fáradt olaj mennyiségére is. Kenéstechnikai tanácsadásunk
a gépﬂottára szabott tervet készít. Ezzel
csökkenthető az alkalmazott kenőanyagfajták száma, kevesebb féle terméket kell
rendelni, így esetleg nagyobb mennyiségi
kedvezmények érhetők el. Felmérjük a ﬂotta
kenőanyag-szükségletét, partnerünk igényét, és ennek fényében a legmegfelelőbb
kenőanyagokat ajánljuk.
2. Olajdiagnosztika
Korábbi kiadványainkban már olvashattak arról, hogy a legtöbb kenőolaj egyfajta
alapolaj és különféle adalékok keveréke. A
boszorkánykonyha további lehetőségeket is
nyújt, ilyen például az olajdiagnosztika. Egy
gépésznek nem kell ecsetelni a különféle

folyadékok fontosságát, a kevésbé hozzáértőknek pedig elég, ha csak az autóverseny
királykategóriáját, a Forma-1-et hozzuk fel
példaként. A 2000-es évek elején az üzemanyaggyártók mobil laboratóriummal követték a száguldó cirkuszt, hogy optimális üzemanyag-keveréket állítsanak elő, a legjobb
teljesítmény érdekében. Nos, ez „kicsiben”
sincs másként, csak itt nem század-, tizedmásodpercekben mérhetők a különbségek.
Az olajdiagnosztika azért nem ördögtől
való, objektív, tudományosan bizonyított,
könnyen értelmezhető elemzést ad, és számos üzemeltetési kérdésre válaszol.
Az olajdiagnosztikai vizsgálat előnyei:

•
•
•
•
•

csökkenthetők az üzemeltetési költségek;
előre jelezhető és optimálisan tervezhető
karbantartási műveletek;
hosszú távon hozzájárul az eszköz élettartamának növekedéséhez;
javíthatja a gép megbízhatóságát és teljesítményét,
megfelelő alapot biztosít az optimális
olajcsere-periódus meghatározásához.

Olajminták vizsgálatával a minta összetétele és egy referencia-adatbázis alapján követjük nyomon a gépegységek és a berendezés állapotát, illetve segítünk meghatározni
az olajcsere-periódust, így gazdaságosabbá
tehető az üzemeltetés.
3. Veszélyes hulladékok elszállítása
A kenőanyag-használat természetes velejárójaként fáradt olaj keletkezik. Ahogy felvázoltuk, fontos annak szakszerű, a törvényi
előírásoknak megfelelő ártalmatlanítása.
Cégünk ezért – szerződéses keretek között – ,
közreműködik a fáradt olaj, olajos rongy,
szűrők, kannák, ﬂakonok elszállításában. A
részletekről és a megrendelésről kérjük, érdeklődjön az illetékes telephelyünkön, vagy
üzletkötőinknél.

ROMSICS RÓBERT
termékmenedzser

A tájékoztatás nem teljes körű!
Bővebb információért keresse fel
AXIÁL Pontjainkat, vagy forduljon
területileg illetékes alkatrészes
képviselőnkhez!
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KOMBÁJNOK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
MATÁN ISTVÁN (matani@axial.hu) Mobil: +36 30 606 2926,
tud bővebb információval szolgálni.

CATERPILLAR
CHALLENGER 652

CLAAS
LEXION 440

AZONOSÍTÓ: 891718233
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 1278
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, GA6.1, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 863518126
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 5476
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 12.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 16.383.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 580

AZONOSÍTÓ: 866318264
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2450
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, QM, SZ, KL, KAB, GAV6.0, LP

AZONOSÍTÓ: 771116454
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2706
TELJESÍTMÉNY: 450 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, TT, 4WD, SZ, KL, KAB, GAV9.0

ÁR (NETTÓ): 34.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 40.900.000 FT

(BRUTTÓ): 44.323.000 FT

(BRUTTÓ): 51.943.000 FT

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 560

AZONOSÍTÓ: 680715
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2917
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, DCS, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 763016424
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4574
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, ROK, 3D, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 33.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.500.000 FT

(BRUTTÓ): 42.545.000 FT

(BRUTTÓ): 32.385.000 FT

CLAAS
LEXION 660

CLAAS
MEGA 360

AZONOSÍTÓ: 846017660
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 2804
TELJESÍTMÉNY: 355 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: GAV6.6, CAC, ROK, SZ, KL, KAB, GPSK, GPSH

AZONOSÍTÓ: 767116425
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3490
TELJESÍTMÉNY: 245 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 41.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 22.900.000 FT

(BRUTTÓ): 53.213.000 FT

(BRUTTÓ): 29.083.000 FT

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 864118261
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 5253
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, ROK, QM, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

AZONOSÍTÓ: 781816304
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2127
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 32.900.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 41.783.000 FT

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
TUCANO 440

AZONOSÍTÓ: 781516400
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6029
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 861917565
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 737
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, DCS, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 14.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 18.923.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 650

AZONOSÍTÓ: 790617611
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4375
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 871818524
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 3219
TELJESÍTMÉNY: 315 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, 4WD, 3D, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 38.500.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

(BRUTTÓ): 48.895.000 FT

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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TRAKTOROK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

A jelen oldalon szereplő és a hg.axial.hu oldalon található gépekről
MIKLÓS KRISZTIÁN (miklosk@axial.hu) Mobil:+36 30 330 2574,
tud bővebb információval szolgálni.

CLAAS
AXION 830

CLAAS
ARION 650

AZONOSÍTÓ: 01391424
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3184
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 72331662
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1773
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, EHH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 17.500.000 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

(BRUTTÓ): 22.225.000 FT

CLAAS
AXION 920

MCCORMICK
MTX 175

AZONOSÍTÓ: 005617529
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 477
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 012301338
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6063
TELJESÍTMÉNY: 175 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, FPS, AH, AV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 44.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 7.250.000 FT

(BRUTTÓ): 55.880.000 FT

(BRUTTÓ): 9.207.500 FT

FENDT
930 VARIO

CASE IH
MAGNUM 310

AZONOSÍTÓ: 810617215
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 5291
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 009201918
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 5064
TELJESÍTMÉNY: 310 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: LF1+2, AH, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 13.750.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

(BRUTTÓ): 17.462.500 FT

LANDINI
7175

CLAAS
AXION 850

AZONOSÍTÓ: 889818323
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1781
TELJESÍTMÉNY: 165 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 007715454
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2911
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 18.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 26.000.000 FT

(BRUTTÓ): 23.495.000 FT

(BRUTTÓ): 33.020.000 FT

CLAAS
AXION 930

CLAAS
AXION 810

AZONOSÍTÓ: 003614895
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2239
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, RH, FH, AH, AV, KL, KAB, FM, LF2

AZONOSÍTÓ: 866418427
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 36.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

(BRUTTÓ): 46.355.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

FENDT
209 VARIO

LANDINI
7165 TECHNO

AZONOSÍTÓ: 868318570
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 781
TELJESÍTMÉNY: 90 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, VARIO, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 827217904
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 3972
TELJESÍTMÉNY: 160 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: LF1+2, FH, FTLT, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 10.500.000 FT

(BRUTTÓ): 21.463.000 FT

(BRUTTÓ): 13.335.000 FT

FENDT
933 VARIO

LANDINI
6175 L

AZONOSÍTÓ: 83791791
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 5736
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 000515653
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1313
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, 4WD, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 24.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 16.500.000 FT

(BRUTTÓ): 31.623.000 FT

(BRUTTÓ): 20.955.000 FT

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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MUNKAGÉPEK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

GREGOIRE BESSON
RB7
AZONOSÍTÓ: 822217808
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: V4, EKH, EBF
ÁR (NETTÓ): 2.950.000 FT

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 3.746.500 FT

LEMKEN
7
AZONOSÍTÓ: 854017377
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: EBF, V6+1
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 855017706
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ4.0

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 9.900.000 FT

(BRUTTÓ): 12.573.000 FT

HORSCH
TIGER 5 AS

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 900.000 FT

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

AZONOSÍTÓ: 568713
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT
ÁR (NETTÓ): 6.000.000 FT

(BRUTTÓ): 7.620.000 FT

SIMBA
FREEFLOW 6.0
AZONOSÍTÓ: 013402174
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ6.0, MON
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2006
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 786216933
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: T3200, MON, TLT, MSZ24
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 005502380
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ18, MON, TLT, T2800
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

RAZOL
ÉVJÁRAT: 2004
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 1.143.000 FT

RABE
FIELDBIRD 6000 KA
AZONOSÍTÓ: 777116516
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MSZ6.0

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

VOGEL NOOT
IN280/18

KUHN
AZONOSÍTÓ: 842217128
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MON, MSZ4

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

BERTHOUD
RACER 3200/24

SULKY
X36
AZONOSÍTÓ: 884318900
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: TLT, T1700, MSZ12.028.0

AZONOSÍTÓ: 884718927
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

CLAAS
VARIANT 360

GREGOIRE BESSON
SOLIS 4.0

AZONOSÍTÓ: 885418166
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ5.0

MONOSEM
NG PLUS 6

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

AZONOSÍTÓ: 812017659
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ6.2
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

KONGSKILDE
GERMINÁTOR SP 4000
AZONOSÍTÓ: 877318894
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ6.0
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2004
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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KOTRÓGÉPEK, HOMLOKRAKODÓK, KOMPAKT RAKODÓK,
TELESZKÓPOS RAKODÓK, TARGONCÁK, ADAPTEREK, EGYÉB

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

HYUNDAI
15D7E

MANITOU
MT 1440

AZONOSÍTÓ: 003904198
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 5020
TELJESÍTMÉNY: 42 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: D, OM, VH1200, DUX, KAB

AZONOSÍTÓ: 684115427
ÜZEMÓRA: 8122
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET4.0, KL, KAB, EM14

ÁR (NETTÓ): 1.750.000 FT

ÁR (NETTÓ): 6.000.000 FT

(BRUTTÓ): 2.222.500 FT

CATERPILLAR
CATERPILLAR

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 101 LE

(BRUTTÓ): 7.620.000 FT

HYUNDAI
15BT9

AZONOSÍTÓ: 881118172
ÜZEMÓRA: 1172
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: FK, KAB

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 107 LE

AZONOSÍTÓ: 831417894
ÜZEMÓRA: 4442
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 11.800.000 FT

(BRUTTÓ): 14.986.000 FT

ÁR (NETTÓ): 2.700.000 FT

(BRUTTÓ): 3.429.000 FT

SCHAFFER
3046

JCB
JS 330 NC

AZONOSÍTÓ: 892318140
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 4467
TELJESÍTMÉNY: 40 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: EM3.0, RV, TEK, KAB, ET1.2

AZONOSÍTÓ: 820117441
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 17448
TELJESÍTMÉNY: 244 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MK1.0, KL, KAB, LSZ 600

ÁR (NETTÓ): 5.600.000 FT

ÁR (NETTÓ): 9.500.000 FT

(BRUTTÓ): 7.112.000 FT

MANITOU
MH204

(BRUTTÓ): 12.065.000 FT

HYUNDAI
15L7M

AZONOSÍTÓ: 862618172
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 510
TELJESÍTMÉNY: 60 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: D, TRX, ET2.0, EM3.7, KAB, VH1000

AZONOSÍTÓ: 004104519
ÜZEMÓRA: 9840
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 45 LE

ÁR (NETTÓ): 9.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): 2.000.000 FT

(BRUTTÓ): 2.540.000 FT

(BRUTTÓ): 11.747.500 FT

CLAAS
TARGO K50

INDECO
HP 3000

AZONOSÍTÓ: 766916308
ÜZEMÓRA: 6640
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: EM6.0, KL, KAB

ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 99 LE

AZONOSÍTÓ: 000208756
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 6.250.000 FT

(BRUTTÓ): 7.937.500 FT

ÁR (NETTÓ): 3.510.000 FT

(BRUTTÓ): 4.457.700 FT

MANITOU
180 ATJ

LINDE
H 45 D

AZONOSÍTÓ: 001015898
ÜZEMÓRA: 1705
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: D, EM18

ÉVJÁRAT: 2006
TELJESÍTMÉNY: 47 LE

ÁR (NETTÓ): 8.100.000 FT

(BRUTTÓ): 10.287.000 FT

TOYOTA
42SFG25

AZONOSÍTÓ: 80281736
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5699
TELJESÍTMÉNY: 72 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: D, OM, VH1200, EM3.3, ET4.5, KAB
ÁR (NETTÓ): 3.900.000 FT

(BRUTTÓ): 4.953.000 FT

MANITOU
MLT 735 T LSU E

AZONOSÍTÓ: 804917415
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 18131
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: G, ET2.5, TRX, VH1200, EM4.7

AZONOSÍTÓ: 004911800
ÜZEMÓRA: 4500
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 12.900.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

(BRUTTÓ): 16.383.000 FT

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak, további részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken! A hg.axial.hu weboldalon feltűntetett ár az irányadó!
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DÉL-BORSODI

PÁSZTORTARHONYA GA ZDAGON
ELKÉSZÍTÉSE

NEHÉZSÉG:



KÖZEPES

sztom, hozzáadom a ﬁnomra váA szalonnát egy kevés zsíron megolva
,
zúzott fokhagymát és megpárolom
gott vöröshagymát, kis idő múlva a
fehéredésig pirítom. Félrehúzom,
majd a kockázott húsokat hozzátéve
kevés vízzel és fedő alatt párolom.
rászórom a fűszerpaprikát, felöntöm
, beleszórom a tarhonyát és aranyMásik edényben felolvasztom a zsírt
égű vízzel felöntöm, kis ideig lefedbarnára pirítom. Másfélszeres mennyis
a húshoz. Beleteszem a burgonyát és
ve párolom. Ha félpuha hozzáadom
keverve párolom, a vége felé hozzáa kolbászt, majd sűrűn, de óvatosan
hogy ne főjön teljesen szét .
adom a paprikát és a paradicsomot,

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

 140 PERC

☑
☑
☑
☑
☑
☑

felkocká zva
50 dkg ser téslapocka
kocká zva
50 dkg füstölt csülök
70 dkg tar honya
na
25 dkg kolozsvári szalon
darabolva
fel
30 dkg füstölt kolbász
a
1 nagy fej vöröshagym

HOZZ ÁVALÓK (4 FŐRE)
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

1-2 gerezd fokhagyma
2 db zöldpaprika
2 db paradicsom
60 dkg burgonya
ka
1 evőkanál fűszer papri

1-2 evőkanál zsír
lt kömény
ízlés szerint só, bors, őrö

Kerülj képbe!
www.axialkarrier.hu

Miskolc
Nyíregyháza
Kerecsend

Csorna

Tatabánya

Szombathely

Székesfehérvár

Debrecen

Szolnok

Zalaegerszeg
Békéscsaba
Orosháza

Kaposfő

Dombóvár

Szekszárd
Pécs

AXIÁL Cégcsoport

Hódmezővásárhely

BAJA

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

Ma egy mezőgazdasági gép a technológia csúcsát képviseli. A gépben rejlő tudás kiaknázása, optimális üzemeltetése csak megfelelő
ismeretekkel lehetséges, akárcsak karbantartásuk, javításuk.
Modern munkakörnyezet, korszerű eszközök, ismert és népszerű
géptípusok várnak, ha jelentkezel hozzánk, hiszen országszerte
bővítjük szervizes csapatunkat.
Ha van szakirányú végzettséged, ne késlekedj!
Regisztrálj a www.axialkarrier.hu oldalon, hogy képbe kerülj!

