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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!
Európa szerte kiszámíthatatlanul alakult
idén az időjárás. Olykor a szárazság,
máskor a nagy mennyiségben lezúduló
csapadék nehezítette a gazdálkodók
helyzetét. Ez a változékonyság rányomta
bélyegét az év közbeni költekezések intenzitására is. Mindenki igyekezett csak
a legszükségesebb javításokat elvégezni,
hisz a napraforgó és kukorica betakarítását követően vált csak láthatóvá az év
eredményessége.

Monosem-, Géroire-Besson-, Horsch- és
Manitou-tulajdonosok egyaránt rendkívüli kedvezményekhez juthatnak, ha
már most gondolnak a gépeik jövőjére.
A jelenlegi gazdasági környezetben az
egyik legjobb befektetés lehetőségét
kínáljuk akciónkkal. Kollégáink a piacon
elérhető legelőnyösebb kondíciókkal, és
legfelkészültebb szervizháttérrel állnak
rendelkezésre, 19 telephelyünk mindegyikén.

A mókuskerék azonban nem áll meg!

Mindenkinek fontos, hogy gépei megbízhatók és gazdaságosan üzemeltethetők
legyenek. Vevőszolgálatunk alkatrészes,
szervizes vezetőivel és partnereinkkel
készült riportjaink hiteles források a
témával kapcsolatban. Proﬁtáljanak az
olvasott információkból! Ez évi utolsó
számunkban a Monosem, Oehler és
Gregoire Besson előrendelési akcióján
túl bemutatjuk a CLAAS ARION szériát is.

Az őszi vetésű gabonanövények döntő
hányada már a földben van, és az
igazán gondos gazdák már téliesítették,
vagy épp a következő szezonra készítik
fel gépeiket.
Az AXIÁL Kﬅ . már hagyományosnak
mondható téli akciója idén is kiváló
lehetőség a gépek élettartamának
meghosszabbítására, megalapozva a
hibamentes üzemeltetést 2019-ben.
CLAAS alkatrészes termékmendzserként elsősorban a CLAAS előrendelési
akciónk lehetőségeire szeretném felhívni
a ﬁgyelmet, ámde számos más márkához is kínálunk téli felkészítést. Fendt-,

Tanulva a korábbi évek tapasztalataiból
arra biztatom minden partnerünket,
éljen a téli időszakban kínált extra
kedvezmények lehetőségével, mutasson
továbbra is pozitív példát az Európai
Unió többi gazdálkodójának!

JUHÁSZ-NAGY LÁSZLÓ
Alkatrészes termékmenedzser
CLAAS-csoportvezető
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RÖVID HÍREK

www.axial.hu

AZ AXIÁL KFT. MEGKEZDI A

DELAVAL TERMÉKEK
FORGALMAZÁSÁT
AKTUÁLIS

2018. DECEMBER 1-JÉTŐL
AZ AXIÁL KFT. LÁTJA EL
A DELAVAL BERENDEZÉSEK KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÁSÁT ÉS SZERVIZÉT EGYES MAGYAR ÉS
SZLOVÁK TERÜLETEKEN. A MEGÁLLAPODÁST OKTÓBER ELEJÉN,
AZ ARANYKOCSI ZRT. ÚJ LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÁTADÁSAKOR
JELENTETTÉK BE.

Galánta
Dunaszerdahely

Léva
Érsekújvár

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Komárom
Győr-Moson-Sopron
megye

Vas
megye

Komárom-Esztergom
megye

Veszprém
megye

Heves megye

Fejér megye

Zala
megye

Somogy
megye

Tolna megye

Baranya megye

Egymilliárd forint értékű beruházást adtak át Kocson, az Aranykocsi Zrt.-nél.
A Komárom-Esztergom megyei vállalatnál
nyolc DeLaval VMS robottal fejnek a jövőben
540 tehenet. Közép-Európa egyik legkorszerűbb tejelőmarha-telepének megnyitó
ünnepségén jelentette be Gergely Edit, a
DeLaval Kﬅ . ügyvezető igazgatója azt is,

hogy decembertől az AXIÁL Kﬅ . forgalmazza
kizárólagossággal a DeLaval termékeket
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala,
Somogy, Vas, Tolna, Baranya, BorsodAbaúj-Zemplén, Heves megyében, valamint Galánta, Dunaszerdahely, Érsekújvár,
Komárom és Léva szlovák járásokban.
„Örömmel tekintünk együttműködésünkre
a DeLavallal, munkatársaim már meg is
kezdték a felkészülést, hogy zavartalan
legyen az átállás valamennyi modern
fejéstechnológiát alkalmazó ügyfelünknek.

A forgalmazói megállapodással érintett
telephelyeink áruválasztékát nagyon jól
kiegészítik a DeLaval termékei, melyeket
decembertől az AXIÁL megszokottan magas
színvonalú háttérszolgáltatásaival kínálunk
megrendelőinknek” – mondta Harsányi
Zsolt, az AXIÁL Kﬅ . tulajdonos-ügyvezetője.
Bővebb információk hamarosan elérhetők lesznek weboldalunkon és egyéb
felületeinken!

AZ AXIÁL

AZ ÉV MAGYAR VÁLLALATA

A Figyelő TOP200 gáláján nyolc kategóriában osztottak ki díjakat a magyar, magyar
székhelyű, illetve V4-es vállalkozások között. A kitüntetettek között van az AXIÁL Kﬅ .
is, az Év Magyar Vállalata lett, 12 év után már másodjára.
A Figyelő összefoglalójában kiemelték, hogy nagyon kevesek közé tartozik a rendszerváltás után alakult cég, amely már családi vállalkozásként is komoly sikereket könyvelhetett
el. Lépésről-lépésre haladva, szakértelmüknek és elhivatottságuknak köszönhetően,
vezetői felépítettek egy sokszereplős vállalatcsoportot. Beruházásaival, fejlesztéseivel,
szakemberképzésével, a gép-, és alkatrész-kereskedelemmel, műszaki háttérszolgáltatásokkal, szervízműhellyel, az üzletfeleknek nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó
bajai vállalat mára az egyik legdinamikusabban növekvő hazai társaság lett.
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RÖVID HÍREK
FENDT

AZ ELÉGEDETTSÉGI INDEX ÉLÉN
A Mezőgazdasági Gépkereskedők Európai Szövetsége, a
CLIMMAR, traktorkereskedők bevonásával idén is elkészítette felmérését, amely az egyes márkák kereskedői elégedettségét vizsgálta. A végfelhasználóknak is fontos 14 fő területre koncentrált a kutatás, mint
a márka népszerűsége, a szerviz és a garancia, vagy a lopásvédelem. Több, mint ezer kereskedő
véleménye alapján idén a Fendt holtversenyben szerezte meg az első helyet, a tavalyi eredményét
0,7 ponttal túlszárnyalva.

HORGÁSZBAJNOK
RÉGIÓIGAZGATÓ

Az AXIÁL Cégcsoport munkatársai meghívást kaptak
az „I. Agrár-Horgász Kupa és
Családi Napra”, amelyet hagyományteremtő szándékkal
szervezett meg a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK).
A nehéz körülmények, viharos
szél ellenére közel kétszáz
fő vett részt a rendezvényen.
Kollégáink is indultak a
horgászversenyen, a második

szektorban, ahol Bacher
Róbert régióigazgatónk első
helyezést ért el a pontyból,
kárászból és dévérből álló
8700 grammos fogásával.
Ezúton is gratulálunk neki!
Az AXIÁL-t Bacher Róbert
mellett, Gion József és Ákos
szervizszerelők, Umenhoﬀer
Gábor kontroller és Umenhoﬀer Péter marketingigazgató képviselte.

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
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2018. december 20.

GRATULÁLUNK NYERTESEINEK!
A kisorsolt ajándékokat postán küldjük el.
MARCZIS MIHÁLY, Mezőkövesd
GALGÓCZI ISTVÁNNÉ , Nagykáta
ANTAL SZABOLCS, Sótony

KERESZTREJTVÉNY
ÉRETTSÉGIZIK
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ALAGÚT

TÖRÉSMUTATÓ
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VÉD
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1

E
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2
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JELE

VIRTUÁLIS
VALÓSÁG

KAMION
FELIRAT
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(USA)

PRÓBA
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BOUBAYA ALI FAIZ
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E
A keresztrejtvény nyertese - Reidmár László (e-mail) Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2018. december 20-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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A TAVASZ
RJAI
KTO400/500/600
TRAARION
Így, ősz végén, tél elején ideje a tavaszi
munkákra, és az azokhoz szükséges
gépekre is gondolni. A most ﬁ gyelmükbe ajánlott traktorok már sok
gazdaságban szolgálnak megbízhatóan. Lássuk hát a CLAAS ARION
400/500/600 családok tagjait.

A kompakt felépítésű ARION 400, négyhengeres, 90-140 lóerős motorjaival
minden gazdaságba megfelel, univerzálisan használható. Legelterjedtebb típusai
az ARION 420, 430 és 440. Mindegyik
50-50 százalékos súlyelosztású, és nagy
önsúlyú, magas fokú kezelői komforttal.
Az alapfelszereltség része a joystick, a
légrugós ülés és a pótülés alatti italhűtő

rekesz. A terhelés alatt kapcsolható elektromos irányváltó, a 16 előre- és hátrameneti fokozatú hajtómű (automatizálható)
minden munkára megfelel, és elegendő e
kategóriában. Rugózott első híd minden modellhez elérhető. Magyarországi
kivitelében ápolókerék nélkül befér a
hagyományos növényi kultúrák művelőnyomába. A növény mellett, extrémebb

Így, ősz végén, tél elején
ideje a tavaszi munkákra,
és az azokhoz szükséges
gépekre is gondolni. A most
ﬁgyelmükbe ajánlott traktorok nem újdonságok, már
régóta, sok gazdaságban
teljesítenek megbízhatóan
szolgálatot. Lássuk hát a
CLAAS ARION 400/500/600
traktorcsaládok tagjait.

domborzati körülmények között is, mindkét
oldalon marad kellő hely kényelmes sorban
tartáshoz, taposás nélkül.
Az ARION 430-460 típusok választéka
HEXASHIFT hajtóművel bővült. A négy
automatizáltan váltogatott csoporttal,
valamint a csoportonként hat, terhelés alatt kapcsolható fokozattal közúti
szállításkor alacsonyabb motorfordulatszám mellett éri el a maximális haladási
sebességet. Ezáltal csökken a zaj és a
fogyasztás. A hat „power” fokozatnak
köszönhetően a hajtómű áttétel-lépcsőzése
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lényegesen sűrűbb, nagyobbak az átfedések, így minden munkafolyamathoz könynyebb megtalálni az optimális fokozatot.
Mind a 24 kényelmesen, kuplungozás nélkül
kapcsolható a multifunkciós menetkarról.
A normál kabin alapkivitelben két ponton
rugózik, tetőablaka nyitható. Van egy alacsony fülke is, amellyel a traktor magassága 2,5 méter, illetve panorámakabin,
egybefüggő, tetőbe nyúló szélvédővel.
60, 100 fogaskerék-szivattyúval, vagy
110 l/perces, LS-rendszerű hidraulikaszivattyúival minden munkára elegendő olajat
képes szállítani.

Nagyon izgalmas opció a dinamikus kormányzás: gombnyomásra változtatható az
áttétel, a normál 4,5 kormánykerék körbefordítás (végállásból végállásba) lecsökkenthető egyre. Lényegesen megkönnyíti
a manőverezést homlokrakodóval, vagy a
táblavégi fordulást.
Ha ugrunk egy kategóriát, az 500-as sorozathoz jutunk. Másfél tonnával nagyobb
az önsúlya és hosszabb a tengelytávja,
de sorközművelésre ugyanúgy alkalmas,
mint a kisebb sorozat gépei. A kabin
igazán minden igényt kielégít. Kiemelkedő

a négypontos rugózás és az elérhető
opciók sokasága, mint például a fokozatmentes hajtómű – mindez kategóriájának
keresett gépeivé teszi az 500-asokat.
A magyar piac kedvelt típusa az
530-as, amelynek 4,5 literes, négyhengeres motorja négyszelepes, közös
nyomócsöves befecskendezéssel, változó
geometriájú turbófeltöltővel. A maximális
motorteljesítmény mindig minden körülmények között rendelkezésre áll
– TLT használata esetén álló helyzetben
is –, függetlenül a sebességtől, a TLT-től.
Optimális fogyasztásról a motorelektronika gondoskodik. Hajtóműve Hexashiﬅ ,
24 előre- és hátramenettel, teljes automatizálással, terhelés alatt kapcsolható
irányváltóval. Rendelkezésre áll a CLAAS
saját gyártmányú fokozatmentes CIT
hajtóműve is, két automatizált, terhelés

alatt kapcsolt fokozattal, kényelmes
kezeléssel.

a táblavégi forduló automatikát, illetve
aktiválja és deaktiválja az automatikus
kormányzást.

kistestvére, az 500-as, 145-185 lóerőig
kínál hathengeres, univerzális traktort.
Tengelytávja 2820 milliméter, üres
tömege 7 tonna. Opciója a gyári automatikus kormányzás. Kétféle monitora közül
a nagyobbik 10,4 col átmérőjű, megfelel
a kormányzás és ISOBUS funkcióihoz,
egyszerre négy kamerakép megjelenítésére képes.

Dinamikus kormányzás éppúgy kapható,
mint a Smart Stop funkció, amellyel
12 km/óra alatt kuplungolás nélkül lehet
megállni a géppel. Egy tipikus lehetséges
magyarországi használata: bálázáskor
csak fékpedált nyomva lehet nyitni a
bálakamrát.
Az ARION 600-as traktorcsalád ugyanazokat a megoldásokat opciókat kínálja, mint

500-as kategóriától három felszereltségi
szint választható: CIS, CIS+, CEBIS. CIS+
esetén a gép elektrohidraulikus kihelyezett körökkel készül. Leginkább azoknak
ajánlott, akik kiegészítő elektronikai
funkciókkal még kényelmesebben és
hatékonyabban akarnak dolgozni, de
nincs szükségük a szintén megújult CEBIS
változat minden funkciójára. Információt
ebben az esetben az A-oszlopba épített
nagyméretű, színes kijelzőről lehet
leolvasni és beállítani. A hajtóművet a jól
ismert DRIVESTIC kapcsoló irányítja, a
fokozatmentest is.

elvárható egy traktortól. Nagyméretű,
színes érintőkijelzője, logikus, jól bevált
menü-almenü rendszerbe tagolódik, de
hagyományosan is kezelhető, forgókapcsolóval és billentyűvel. A Hotkey
gombnyomásra visz az utoljára használt
funkció menüjébe. CMOTION menetkarral lehet mindent egy kézzel irányítani,
HEXASHIFT vagy CMATIC hajtómű esetén
is a menetkar szabályozza a hajtómű
valamennyi funkcióját, az irányváltást
beleértve, a hidraulikafunkciókat, az elsőhátsó függesztést, a kihelyezett köröket,

A legmagasabb felszereltségi szint
a CEBIS verzió, ez mindent kínál, ami

Mindhárom típus karbantartása – miként
jellemzően a CLAAS összes traktoráé–
könnyű, minden jól hozzáférhető, az
olajszint ellenőrzéséhez ki sem kell nyitni

a motorháztetőt, a hűtők harmonikaszerűen nyílnak, takarításuk egyszerű, a
zsírzópontokat jól láthatóan megjelölték.
A szervizek esedékességét a gép információs rendszere jelzi.

STEINHAUSER GÁBOR
Termékmenedzser
Képek: CLAAS
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JÖVŐ

A SZÁNTÓFÖLDÖN

A TRADICIONÁLIS
PARASZTI ÉLETFORMÁNAK VÉGE?
ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS KEZDŐDIK?
A traktorairól híres Fendt augusztusban is megtartotta hagyományos, nagyszabású – és valamennyi mezőgazdasági gépgyártó közül egyedüli – vevőtalálkozóját, illetve új és régi gépeinek bemutatóját, Würzburg
mellett. Az egynapos eseményen, közel ötvenezer helyi importőr és meghívott gazda volt jelen Amerikából,
Japánból, Törökországból, Ausztráliából, Dél-Afrikából és természetesen az Európai Unióból. Megismerhették
a jövő technikáját, és információkat gyűjthettek beruházásaik előkészítéséhez. Magyarországról az AXIÁL
hívott meg néhány gazdát illetve gazdaságvezetőt.
A mi csoportunk egyre fiatalabb összetétele arra vall, hogy küszöbön áll, sőt
javában folyik a generációváltás. A jövő
gazdanemzedéke a Fendtnél bepillantást
kapott a holnap technikájába, amelyre
jóváhagyó igent kellene mondaniuk.
Láthattuk például dolgozni a legnagyobb
munkaszélességű gépkapcsolatokat,
a jelen pillanatban legnagyobb teljesítményű (650 LE) hevederes Fendt
traktorral. E mellett ott dübörgött a
jövő hevederes traktora is, a tavalyi
Agritechnika kiállításon bemutatott,
különösen gazdag felszerelésű, rugózott
futóművű és kabinú Fendt 943MT Vario
(431 LE), Vario-Drive váltóval és alacsony
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fordulatszámú motorral, amely már –
második ilyenként – Magyarországon
várja a jövendő gazdáját. Az AXIÁL előrelátóan elsőként hozta el általa a jövőt
Magyarországra. A széria magas színvonalon biztosítja a nagy teljesítményt és a
csekély fogyasztást, a talaj kíméletét és
a mind fontosabb komfortot, ergonómiát.
Az utóbbiakkal eddig is verhetetlenek
voltak a Fendt univerzális traktorjai, és
most ezt kiterjesztették a hevederes
traktorokra is.
Zavar valakit a reggeli harangszó?
Régen természetes volt, ehhez igazodott
a gazda. Falun állatot tartani? Szóvá
teszi a szomszéd, hogy büdös a trágya.

Gondoltuk volna pár éve, hogy ekkora
változások jönnek? Kevesen gondolták – valljuk be. Amíg sok traktoros volt
a faluban, elfogadott volt a munkát és
megélhetést biztosító traktor is, a traktoros szakmát kedvelték a gyerekek, sokak
életcélja lehetett. Ám ahogy fogynak
a traktorosok, illetve az utánpótlás a
falvainkban, a gazdák kényszerből – és
nem csak gazdasági megfontolás alapján
– egyre nagyobb erőgépeket vásárolnak.
A kisebb gazdák fejében is megfordul
a gondolat, hogy növeljék a gépméretet, ha gyerekeik más hivatást, életcélt
választanak, és nem akarják folytatni a
földművelést.

Ez az egyik lehetséges irány, amelyhez
egyre nagyobb és korszerűbb gépeket
fejleszt és gyárt a Fendt.

A jövő nemzedéke

Egy közkedvelt Fendt-modell

Közel ötvenezer résztvevő

A magyar delegáció

A Fendt azonban egy másik lehetséges
jövőt is megmutatott, a hozzá illő gépekkel együtt. Az eddiginél jóval kisebb
autonóm gépek öntanulók, rajokban
végzik a munkát, éjjel nappal, hétvégén
és ünnepnap is, túlóradíj nélkül, úgyhogy
csak a gazdán és az időjáráson múlik
majd, hogy pontosan kezdik-e a napot.
Álom? Több technika, kevesebb emberi
munkaerő! Még valószínű évtizedekig
szükség lesz emberre a traktorban, de
őket egy idő után inkább gépkezelőnek,
rendszergazdának, és nem traktorosnak
fogják hívni. E kis gépek, vagy inkább
robotok végzik majd el a munkát. A
robotok fajlagos talajtaposása kisebb
az emberi lábénál, alig hagynak nyomot,
ezáltal csökken a talajművelés energiaigénye és nőhet a termésátlag.
A látottak alapján lehet, hogy alkalmazott informatikát és rendszerfelügyeletet
tanulhat a jövő gazdája, és csak kisebb
javításokhoz kell majd értenie, hisz már
jelenleg is egyre gyakoribb, hogy nem
helyszíni javítással orvosolják a motor
vagy váltó hibáját, hanem fődarab-cserével. A kis önjáró robotok esetleges
üzemzavarát valószínűleg „csererobottal”
orvosolják majd, nem helyi javítással.
Kiépülhet egy külön szolgáltatási ágazat,
amely a mezőgazdaságban használt
drónok, robotok stb. programozására,
felügyeletére és javítására szakosodik,
és a sokféle eszköz összehangolásával ér
el újabb eredményeket. A Fendt szakmai napon láthattuk, hogyan dolgoznak
együtt a Fendt Xaver robotok, miközben
már több gazdaságban üzemelnek az
első robot-rajok.
Ehhez a jövőhöz sok minden kiépítése
szükséges még. Elsősorban a robotok,
és velük együtt a szervizháttér valamint
az a szemléletformálás, amely elfogadhatóvá teszi a jövendő gazdának e
technológiát, feloldja az ismeret hiánya
okozta félelmeket, és kezeli a bizonyára
felmerülő kiszolgáltatottság érzését.

Százhúsz Fendt traktor és számtalan
túlnyomórészt ISOBUS-os gépkapcsolat vonult fel a gyakorlati bemutatón.
Egyedülálló élmény ennyi technikát egyszerre működés közben látni! Fénypont
volt az E100-as Fendt, a közönségből
bizonyára legtöbben most láthatták
először működni a tisztán elektromos
hajtású, akkumulátoros traktort. Hallani
most sem hallhatták, mert csak a forgó
seprő keltett zajt. Milyen jó is lesz,
ha városainkban és falvainkban ilyen
csendes gépek takarítanak, nesztelenül,
észrevétlenül gördülnek ki a telephelyről
hajnalban a traktorok, és hallható marad
a madarak csicsergése!
Már most 100 lóerős ez a traktor, és
szinte feltöltés nélkül képes ledolgozni
a munkaidőt. Valamennyi megszokott
hidraulikus funkció rendelkezésre áll.
Nálunk is egyre szaporodnak a napelemek, ezek láttán és az E100-as traktorokkal a tesztüzemekben szerzett tapasztalatok alapján, pár éven belül kezdődhet
a sorozatgyártás. Áram, az lesz otthon…
de az még a holnap kérdése, hogy kész
lesz-e kifizetni a jövő gazdageneráció
az olcsóbb fenntartású és lényegesen
kevesebb karbantartást igénylő traktor
várhatóan magasabb árát.
A Fendt, mint a mezőgazdasági technika
egyik leginnovatívabb márkája ezekkel a
kutatásaival, a bemutatott eredményekkel nemcsak a jövő technikáját fejleszti,
hanem a gazdák szemléletének változtatásában is élen jár. E szakmai nap is
jó lehetőség volt a jövő gazdáinak, hogy
elkezdjenek ismerkedni az új ismeretekkel,
technológiákkal, és kérdéseikkel azokhoz
a gyári szakemberekhez forduljanak,
akik elmélyülten ismerik a technikát és
technológiát. Az újra fogékony, a lehetőséget meglátó gazdák értékelik a Fendt
útkeresését és készek ebben aktívan
közreműködni.

KRESZ GÁBOR
Fendt-referens
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KÁMI MEZŐGAZDA KFT.

RACIONÁLIS DÖNTÉSEK

KÁM

NEM TÚL NAGY TERÜLETEN, SZÉTAPRÓZOTT TÁBLÁKON, GYENGE MINŐSÉGŰ FÖLDEKEN, HOSSZÚ VONULÁSI UTAKKAL KELL BOLDOGULNIA A VAS MEGYEI GAZDASÁGNAK.
ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉSSZERŰ DÖNTÉSEKRE KÉNYSZERÍT AZ ÉLET, DE MOLNÁR
LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ ELNÖK TERMÉSZETÉBŐL ADÓDÓAN IS A JÓZAN GONDOLKODÁS
EMBERE. TRAKTORBÓL A LANDINIT VÁLASZTJA.
Kámba megérkezve rögtön nyilvánvalóvá
válik, hogy nem presztízsberuházásokról kell
beszámolnom. A csendes község főutcáján,
fák árnyékában álló, egykori téesziroda-épületbe lépek be – miért is építenének kacsalábon forgó palotát, kérdi Molnár László,
mikor itt is kulturált körülmények között
dolgozhatnak? A Mosonmagyaróváron
agrármérnökként végzett elnök hozzáállását
jól érzékelteti, hogy menő terepjáró helyett
olcsóbbal jár, és nem okostelefont húz elő
a zsebéből, hanem egyszerű nyomógombost. Mindenből azt szereti, ami tökéletesen
megfelel a céljának, de semmivel sem kerül
többe a szükségesnél.
A kilencvenes években nehéz időszakon
ment át a korábbi termelőszövetkezetből
kialakult gazdaság, fennmaradását és máig
sikeres működését „földhözragadt” gondolkodásnak, vezetési stílusnak köszönheti.
Pedig földekkel aztán nem kényeztette el
őket a sors! 980 hektárjuk, amelyből
117 legelő, a tejtermelő 300 tehén és szaporulata takarmányozására, átlagosan csak
13 aranykoronás, savanyú talaj, részint kavicsos, részint ártéri, a Rába mentén. Aranyféle kötöttségi mutatójuk 20 és 50 között
változik – bőven kell géperő a megművelésükhöz. Éppen ez az egyik oka, hogy hacsak
lehet, tehát repce, kalászosok, vetőburgonya
termesztéséhez, forgatás nélkül művelik a
talajt, egyedül a kukoricatáblákba forgatják
be a szerves trágyát. A helyzetet egyáltalán
nem könnyíti meg, hogy több mint száz
tagban van a föld, harminc kilométer átmérőjű körben szétszórva, tehát nagyon sok a
vonulás. Amúgy is jelentős szállítási feladat
adódik országúton, hiszen évente mintegy
8500 tonnányi termést kell eljuttatni a rendeltetési helyére, zömmel Szombathelyre, és
behordani hétezer körbálát.
Milyen traktorokat használ egy ilyen
körülmények között dolgozó gazdaság? Két
vezérgépük egy-egy harminc éves Rába
Steiger, odaadó gondoskodással remekül
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karban tartva, az egyiket meg is ﬁgyeltem a
határban, ahogy a kavicsos talajt tárcsázta.
Az alacsonyabb teljesítménykategóriában
tíz esztendeje léptek előre, beszerezve két
Landini Landpower 135-öst. Igazi klaszszikus gépek ezek, hagyományos kuplunggal, mechanikus váltóval, és hallatlanul
megbízhatónak, tartósnak bizonyultak.
Mindegyik 12 ezer üzemórát teljesített eddig,
kiváló állapotban vannak, csak adagolót
kellett cserélni. Kitűnő gépkezelők dolgoznak rajtuk, nagyon szeretik a masinájukat,
mert könnyű vezetni és kicsi a karbantartási
igénye – igazi igásló. „Van fülük hozzá, meghallják, ha valami nincs rendben, és saját
kezűleg elhárítják, vagy jelentik a kezdődő
bajt. Munkakörük sokrétű: vetés, vontatott
és függesztett vetőgéppel, műtrágya- és
szervestrágya-szórás, kaszálás és egyéb
zöldsori feladatok, meg persze a szállítás.
A piac körülbelül hárommillióra taksálja a
Landpowerek jelenlegi értékét, de én hatért
sem adnám oda őket” –, mosolyog Molnár
László.
Ha viszont ennyire elégedettek, akkor
miért vásároltak idén nyáron még két
Landinit, egy 7-215-öst és egy 6-140 C-t?
„Egyrészt szeretnénk átállni precíziós
földművelésre, elsősorban vetésre, és
automatikus kormányberendezést csak
újabb gépekbe lehet beépíteni. Évente
650 hektáron vetünk, ez lesz a dolga a
7-esnek, félig függesztett Horsch Pronto
vetőgéppel. Szükség van a 200 lóerő
fölötti teljesítményére, mert elég dombos
a területünk, előfordulnak tíz százalékos
emelkedők. Megnéztem persze a konkurenciát, de a Landini ár/érték aránya volt a
legjobb, és szerepet játszott a döntésben,
hogy többmenetes tárgyalás végén kedvező ajánlatot tett az AXIÁL a két traktort
és a Prontót tartalmazó csomagra”, indokolja meg a komoly beruházást az elnök. A
6-140 C-re vásároltak egy bozótirtó adaptert is, amellyel a mezővédő fasorok, erdősávok terjeszkedését akadályozzák meg.

A hét centiméter vastag ágakat bedarálni
képes gép kinyúlása jobbra másfél, felfelé
három és fél méter, a felaprított mulcs ott
marad helyben zöldtrágyának.
A régi Landiniket maguk gondozzák, de az
újakra, és a szintén Bajáról vásárolt Gehl
rakodógépre már átalánydíjas karbantartási
szerződést kötöttek. „Szombathely nincs
messze, hamar ideérnek az AXIÁL szerelői,
ha szükség van valamire, de örülnénk a
sárvári telephely megnyitásának, ami még
közelebb lenne.”
Kezdetben kissé félve nyúltak hozzá a
kezelők az új technikához, a mechanikus
szerkezetek után idegen volt az elektronika,
amint lehet, elmennek tanfolyamra, mert
eddig csak helyszíni bemutatás volt. Így is
hamar megszerették az új traktorokat, rugózott, kényelmesebb a kabin, „egy klasszissal
másabb”, mondják. Ami a döntő tényezőt, a
hatékonyságot illeti, a 7-es két pótkocsit húz,
ugyanakkor mindkettőnek, a két régi géphez
hasonlóan, nagyon jó a fogyasztása. Eddigi
tapasztalataik szerint átlagosan 8 literrel
lehet számolni üzemóránként, ami „legalább
15 százalékkal kisebb a konkurenciáénál”
– egyedül ezáltal évente és gépenként
félmillió forintot takarítanak meg.
„Nagyobb traktorokat nem tudnánk
megvenni, de ki sem lehetne használni a
sok apró földdarabon. Jobban járunk több,
viszonylag kis géppel, és a Landini ugyanazt
teljesíti nálunk, amit egy drágább márkától
kapnánk”, foglalja össze a lényeget Molnár
László. Érvelésével nem lehet vitázni, igen,
ide ezek a létező legjobb traktorok!
Fotó: Trajbár Balázs

KARLOVITZ KRISTÓF
Okleveles mérnök, szakíró
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VILÁGREKORDOK
FÉNYÉBEN A MEGBÍZHATÓSÁG
HÁROM TESTŐR A JÁSZSÁGBAN

FOTÓ: GÓCSA GERGELY

Ma a forgatásos alapművelés létjogosultsága az egyik legvitatottabb kérdés. A szántáspártiak az agronómiai szempontok mellett az ekék szerkezeti kialakítását, funkcionális és műszaki üzembiztosságát tartják legfontosabbnak. Így vannak ezzel a
Magtápker Kﬅ . vezetői és traktorosai is, akik sok fajta ekével, hosszú idő alatt szerzett
tapasztalatok ismeretében döntöttek a Grégoire-Besson mellett.

NÉVJEGY

Cserháti Venczel
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ

JÁSZFÉNYSZARU

Magtápker Kﬅ .

A ”Jászság kapujának” nevezi a globális informatikai óriás helyi üzeméről
ismert Jászfényszaru polgármester
asszonya a települést, illetve a régió
északi részét. Itt terülnek el a
Magtápker Kﬅ . szántóföldjei, ahol
szívesen mutatnak be mindent az
érkezőnek. „Van a homoktól a fekete
csernozjomon keresztül erősen agyagos, szikes talajig minden. Az ország
csapadékban egyik legszegényebb
vidéke is a miénk; jó, ha 350-400
milliméter hullik évente, de az átlag
ennél kevesebb” – tudom meg vendéglátómtól, aki helyben született, s
gyerekkora óta a mezőgazdaságban
tölti életét. A síkfekvésű táblák mellett dombosak is vannak, a Cserhát
déli nyúlványain. A 900 hektáron
hagyományos növényeket termesztenek. A kalászosok, kukorica, és
napraforgó mellett legértékesebb növényük a lucerna, amelyet zömében
megszárítanak, és pelletként értékesítenek nyugat-európai piacon; az
export mennyisége 800-1000 tonna
körül alakul szezononként. Hobbiként
50 darab hízómarhát nevelnek.

A gépudvart szemlézve megállapíthatom, hogy mindig minőségi beruházásokra törekedtek a cégnél. Az ekék
között láttam régebbi típusokat is,
ahogy megtudom, eladásra várnak.
A szántás erejét és dinamizmusát
három darab Grégoire-Besson váltvaforgató eke biztosítja. „A szántást
akkor tanultam meg tisztelni, amikor
apám még lóval szántott. Mentem a
barázdában, el is dobtam az ekeszarvát a fogás végén; persze legtöbbször
inkább az eke dobott el engem, mert
gyerekként nehezen bírtam vele.
Szántani vagy nem? Mi a régi típusú
talajművelést tartjuk jónak, nálunk
teljes mértékben bevált és szakmailag is indokolt, elfogadott. Muszáj
nagymértékben szellőztetnünk és
oxigénnel ellátni a talajt, s mechanikailag megfojtani a gyomot; erre ez a
leghatékonyabb. Jó öt-hat éve vettük
az első Grégoire-Besson ekét, amely
bizonyított is, az embereink rögtön
elfogadták, mert semmi gondjuk nem
volt vele, és ez ugye nagyon fontos
szempont egy üzemeltetőnek. Persze
szakmailag is olyan ekére vágytunk,

amely a vetőszántások mellett helytáll a kukorica-mélyszántásban is.
Az AXIÁL-lal 2002 óta tartom a kapcsolatot, akkor Berthoud permetezőt
vásároltam, majd később egy műtrágyaszórót; természetesen ezekhez
jöttek a kapcsolódó alkatrész- és
szervizügyintézések is. Ez utóbbit a
mai napig az üllői képviselettől Török
Csabával intézem, gördülékenyen,
ahogy mondják zokszó nélkül. Amikor
felvetődött az ekevásárlás, szétnéztem a lehetőségek között, beszéltem
gazdatársakkal, és természetesen
kikértem az AXIÁL véleményét, mivel
nagyon korrekt a munkakapcsolatunk. Végül Orosz Zoltán javasolta ezt
az eketípust, amelyet addig nem is
ismertünk. Kaptam próbalehetőséget,
meg is faggattuk az ekét rendesen, és
végül elnyerte a tetszésünket.”
„Az első eke hatfejes, félig-függesztett változat volt, réselt kormánylemezzel választottuk; ma már nyugodtan mondhatom, jó döntés volt.
Az elsőt később még kettő követte,
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GAZDÁLKODÓK VALLJÁK, HOGY AKI
14 TESTŰ EKÉVEL VILÁGREKORDOT
TUD SZÁNTANI, AZ NYILVÁN KÉPES
KISEBB, ÉS NAGYON MEGBÍZHATÓ
EKÉKET IS GYÁRTANI. SOKAN MÁR
KÍVÁNCSIAN VÁRJÁK, HOGY A JÖVŐRE 60 ÉVES GRÉGOIRE-BESSON VAJON MILYEN INNOVÁCIÓVAL TESZI
EMLÉKEZETESSÉ SZÜLETÉSNAPJÁT.
egyértelműen azért, mert nagyon meg
voltunk vele elégedve. Kipróbáltuk a
második ekén a teli kormánylemezt,
az is nagyon jó, használjuk. A legújabb
egy 4+1-es változat, réselt kormánylemezzel. Inkább ezt szeretjük, mert
a réseltek jobbak, szebb a munkájuk.
Jobb a porhanyító hatásuk, szépen
morzsálódik a talaj, az egész szántás
felszíni képe is egységesebb. Nagyon
fontos, hogy kukoricában is jó szántást produkálnak a Grégoire-Besson
ekéink. Egyik ősszel sem panaszkodtak
a traktorosaink, hogy betömődnének
az eketestek; nagy az osztásuk, magas
a gerendelyük, van hely, ahol átfolyik
a szár, a gaz meg a talaj keveréke. Jól
letakarnak mindent, én nem is szeretem, ha valami fönn marad a szántás
tetején.”
„Energetikai problémáik sincsenek az
ekékkel, mert jó hatékonysággal húzhatók. 40 lóerőt szánunk egy ekefejre, ez
ökölszabály nálunk, s a Grégoire-Besson
tökéletesen bevált. Így aztán a nehezebb őszi munkákban is megvan a
minimálisan 6-7 km/órás munkasebesség, vetőszántásban meg 8-10 között.
Kopás persze van a vasakon, de hát ez
vele jár a munkával. Törés, szakadás?
Lehet, hogy hihetetlen, de ilyen nem
fordult elő egyik ekén sem! Robusztus,
erős vázú mindegyik típus; láttam már
jó pár konstrukciót, tudtam tehát mire
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hagyatkozva választani. Volt
ugyan defektünk, de más
semmi, kivéve egy ekeszár-deformációt, amikor ’tanyahelyet’
fogtunk vele. Nem tört el, csak meghajlott, de az axiálosok már másnap
kicserélték, azóta egyben van.”
Az AXIÁL-lal napi szintű a kapcsolat, és
jól működik. „Bevált az alkatrészrendelés módja; írok egy SMS-t Csabának,
visszajelez, intézkedik, s a legrövidebb
időn belül leszállítják. Nagyon elégedett
vagyok a szolgáltatásukkal, zökkenőmentes, nincs csúszás meg magyarázkodás! Mi nem tudunk alkatrészt
raktározni, de nem is kell, mert a mi
raktárunk az üllői AXIÁL bázis! Más gépekhez is precízen szállítanak mindent.
Fontos, hogy az én emberem, Török
Csaba mindig elérhető!”
Megnézzük az ekéket alaposan, s
felmerül az ágyeke vagy váltvaforgató
eke kérdése. „Ezek előtt nekünk csak
ágyekéink voltak, egy váltós kivétellel,
amely nem nagyon vált be. A traktorosaink nagy kíváncsisággal fogadták
a Grégoire-Bessont, bár volt azért
aggodalom is. Az átállás jól sikerült;
meglepődtek, hogy mennyivel gyorsabban be tudnak fejezni egy táblát, nincs
annyi üresmenet, mint az ágyekékkel;
szóval megtetszett nekik, elfogadták.
Így jöhetett a másik két Grégoire is; a

legújabb tavaly került ide. Nagyon jó
megoldás, hogy mindegyiken van szállítókerék, így vonuláskor nem rángatják a
traktort, nem szaggatják a hidraulikát.
Ezek az ekék megbízhatók, ránézésre
is igazi monstrumok, erősek, mint a
bivaly, elnyűhetetlenek; nem kell az
őszi fagyban, sárban az eke alá bújni és
úgy szerelni. A fordítója szinte tökéletes, nincs megakadás; a fogaslécnek
köszönhetően folyamatosan, zökkenőmentesen fordul át váltáskor az eke;
félúton még sohasem állt meg.”
„Csak azt tudom összefoglalásként
mondani, hogy ha valaki gondtalanul
akarja letudni az őszi szántásokat,
használjon Grégoire-Besson ekét! Ez
reklámszövegnek hangozhat, pedig
nem az, a tapasztalat mondatja velem.
Ez a három eke a szántásaink három
testőre! Közúton szépen gurulnak a
traktor után, és vándorlámpával is felszereltük mindegyiket. Eddig a rendőrök
sem bántottak bennünket!”

DR. SOÓS D. SÁNDOR
szakújságíró

A tájékoztatás nem teljes körű!
Az ajánlatunk 2019.02.28-ig érvényes.

A nagy sikerű RB6 típus bemutatókörútjának derekán előrendelési
akciót hirdetünk a Grégoire-Besson gyárral közösen: aki kipróbálhatta
az ekét és szeretne egy ilyet, lefoglalhatja 2019 júniusi átvételre.
Az előrendelési akció minden típusra vonatkozik, de továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk a függesztetett típusokra.

Néhány fontos tulajdonság, szabadalom:
•
•
•
•
•

speciális kialakítású hajlított ekeszárak, a könnyített vontatás érdekében;
ekefejek száma: 3; 3+1; 4 és 4+1;
egyszerű fogásszélesség-állítás (30-50 cm);
vázbehúzó munkahenger (opcionális, 5 vasútól alaptartozék);
egyedi függesztőszerkezet, opcióban hidraulikus csillapítással.
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MIKOR MELYIK IDEÁLIS?
Horsch rövidtárcsák

MANAPSÁG SZINTE NINCS OLYAN GÉPGYÁRTÓ, AKI NE TUDNA RÖVIDTÁRCSÁT AJÁNLANI.
MIÉRT IS LETTEK ENNYIRE „DIVATOSAK” EZEK AZ ESZKÖZÖK ÉS MIRE KELL FIGYELNI,
HOGY A MEGFELELŐ GÉPET VÁLASSZÁK AZ ADOTT MUNKÁHOZ?
A rövidtárcsák térhódításával jelentősen
bővült a felhasználási körük. A klaszszikus, sekély tarlóhántáson kívül a
szántáselmunkálás, magágy készítés is
alapvető funkció lett. A Horsch palettáján
a tárcsalap mérete szerint élesen elhatárolódó két típust különböztethetünk meg:
az RT gépeké 520, a HD jelzésűeké
620 milliméteres.
Az RT tárcsacsalád első generációján a
két sorban elhelyezett 520 milliméteres
tárcsalapok második sora után rögtön
egysoros tömörítő henger következett.
Ezt a felépítést nevezhetjük hagyományosnak, hiszen ilyen a kapható tárcsák
jelentős része, márkánként némi egyedi
megoldással. Hátrányaként el kell mondani, hogy nagy sebességnél pattog a
tárcsa. A Horsch praktikus megoldással
küszöbölte ki e hibát: lengéscsillapítót
épített a tárcsa futóművének hidraulikájába. Ám hosszú távú megoldást szeretett volna, ezért 2014-ben bevezette
a Joker RT új szériáját, megváltoztatott
felépítéssel, de megtartva a korábban
jól bevált tárcsamező-kialakítást. Egy
tárcsatartó karra két tárcsalevelet szerelnek, gondozásmentes, olajban
futó csapágyazással.
A vázra széles, gumibakos rögzítéssel
csatlakozik a
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tárcsatartó kar, a haladási iránnyal
17 fokos szöget zár be. A futómű ugyanakkor bekerült a váz középső részébe,
a tárcsamező és a hengersor közé. A
megnövelt távolság előnye, hogy nagy
sebességnél sem dobja a tárcsa a földet
és a növényi maradványokat a hengerbe,
ezáltal nincs eldugulási veszély (szemben
egy rövidebb építésű tárcsával, amely az
elemek közötti kis távolság miatt hajlamosabb dugulásra).
Ezzel az új vázzal lehetőség nyílt, hogy az
optimális lezárás és rögaprítás érdekében
duplasorosra cseréljék az egysoros tömörítő hengert. A különböző műveletekhez
számos opció áll még rendelkezésre,
tovább szélesítve e rövidtárcsák felhasználási körét. Igény szerint rendelhető
mellső, hidraulikus simítóegység vagy
hidraulikus késes henger, a nagyobb,
magasabban vágott szármaradvány aprításához. A repcetarló teljes átfedéssel
művelhető, akár 3-4 centi mélységben,
a magasabban hagyott tarlót is bekeveri
a gép, és a napraforgó-szármaradványt
sem kell külön hengerrel vagy szárzúzóval elmunkálni, mert a Joker ezzel is
megbirkózik.
Felmerül a kérdés – jogosan – hogy
milyen kukoricatarlót kezelni rövidtárcsával? A nagyobb mennyiségű felszíni
szártömeg miatt a sekélyebben dolgozó

520 milliméteres tárcsalappal már nem
lehet olyan szép, egymenetes munkát
végezni, mint gabonatarlón. Ezt a szármennyiséget mélyebbre kell bekeverni,
amihez nagyobb tárcsalap kell: a HD Joker
tárcsáké 620-as! Egy tartókaron itt is két
tárcsalevél van, robusztus, olajban futó
csapágyazással. Első ránézésre jelentős
különbség az RT és HD között – a tárcsák
lapátmérőjén kívül – a tárcsasorok közti
megnövelt távolság. A több szármaradványt sokkal jobban átereszti a gép, nagy
munkasebességnél sincs torlódás a két
tárcsasor között. A futómű a középső
tömörítő hengerrel mozog együtt, egyedien megoldott „revolveres” fordítóművel.
A forgótáras pisztoly után adott név
jól érzékelteti, hogy milyen elv alapján
váltja egymást a futómű és a henger. A
HD Jokerekre csak egyféle, „U”-proﬁlos
henger szerelhető, és az RT-vel ellentétben pillanatnyilag nem láthatók el sem
mellső simítóval, sem késes hengerrel.
Ami a vontatást illeti, mindkét típus
összes változata felszerelhető függesztőkaros adapterrel, illetve vonócsapos vagy
K80-as munkagép-csatlakozással.

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser

MX VEZÉRLÉSEKRŐL DIÓHÉJBAN

KÉZBEN AZ IRÁNYÍTÁS
KORUNK JELLEMZŐ KÉT FOGALMA A HATÉKONYSÁG ÉS SOKOLDALÚSÁG. A FRANCIA MX HOMLOKRAKODÓI
MINDKETTŐBEN HOZZÁJÁRULNAK A TRAKTOROK JOBB KIHASZNÁLÁSÁHOZ. EGY RAKODÓGÉP HATÉKONYSÁGA
NEMCSAK A MEGMOZGATOTT ANYAGMENNYISÉGTŐL FÜGG, HANEM ATTÓL IS, HOGY MENNYIRE KÖNNYŰ, GYORS
ÉS PONTOS A GÉP IRÁNYÍTÁSA. ALÁBB MEGMUTATJUK AZ MX RAKODÓK VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEIT.
A legegyszerűbb, amikor a traktor saját hidraulikus vezérlése, joystickje működteti a különböző funkciókat. Ekkor értelemszerűen
az erőgép adottságai határozzák meg a rakodó irányíthatóságát.
Ha a traktornak nincs megfelelő kezelőegysége a rakodó működtetéséhez, akkor az MX négyféle szintű vezérlési opciója közül
lehet megfelelőt választani. Ezek elérhetősége rakodócsaládonként eltérő, de mindenképp összhangban van a különböző méretű
és felhasználási területű anyagmozgatókkal.
A legegyszerűbb ECOPILOT és PROPILOT joystickek mechanikusan, bowdenekkel mozgatják a vezérlőszelepeket. A kettő közötti
különbség abban rejlik, hogy az utóbbi tartalmaz hidraulikus
és elektromos gyorscsatlakozót a gém és a segédalváz között
(MACH rendszer), így egyetlen mozdulattal létrehozható és
bontható a kapcsolat a rakodó fel- és leszerelésekor. E vezérlőegységek olcsóbbak ugyan, de kevésbé érzékenyek, precízek, és a
bowdenek időnként karbantartást igényelnek.
A következő szint az MX gyár saját fejlesztése és szabadalma,
a FLEXPILOT: a joystick kisnyomású hidraulikakörrel irányítja a
rakodó vezérlőszelepeit. Nagy előnye, hogy nincsenek kábelek,
mozgó alkatrészek, karbantartásmentes, és minimális a meghibásodás esélye. A bowdenes megoldáshoz viszonyítva sokkal

finomabb – ezáltal pontosabb – működtetést tesz lehetővé, mármár vetekszik az elektromos rendszerekkel.
A jelenlegi csúcs a szintén MX-fejlesztésű, teljesen elektromos
E-PILOT. Fejlett elektronikájának és a CAN BUS-nak köszönhetően egyszerre lehet, kombináltan és progresszívan működtetni
a fő funkciókat. A kezelőt szervomotoros, elektromos joystick
segíti, rajta 12 nyomógombbal a különböző funkciókhoz, és egy
hüvelykujjra eső mini joystickkel. Egyedül ez teszi lehetővé olyan
extrák használatát, mint az előprogramozott harmadik és negyedik funkció, az AUTO-LEVEL szintezés, az AUTO-UNLOAD ürítés
és a SEED-LINK eszközcsatlakozás. Ezenfelül hét nyomógombbal
lehet személyre szabni a rakodógép kezelését. Az E-PILOT, mint
prémiumszintű vezérlési rendszer, csak az MX felsőkategóriás
gépcsaládjához, a T400-hoz elérhető.
Meg kell említeni, hogy az MX mindegyik vezérlő joystickje
ergonomikus, és a MULTI-ARM rendszer jóvoltából optimálisan
rögzíthető különböző traktorok vezetőülésénél.
Ha rakodógép beruházás előtt áll, érdemes kihasználni az
MX őszi akcióját, melynek keretében komplett rakodó vásárlása esetén olcsóbban kapja meg a választott MX-vezérlést. Részletekért keressen bennünket!
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GYORSAN GAZDÁRA TALÁLTAK
AZ EGYEDI FELSZERELTSÉGŰ 12 TONNÁS PÓTKOCSIK
ZDK 120 HÁROM OLDALRA
BILLENTŐ KOCSI 60+50+50
CM MAGASÍTÁSSAL

TMK 300 TEKNŐS
PÓTKOCSI HIDRAULIKUS
KORMÁNYZÁSSAL

A nagy értékű erőgépeket minél több
munkában, a lehető leghosszabb ideig
célszerű használni, például a termények biztonságos, gyors szállítására
szántóföldről raktárba, vagy a végfelhasználás helyére. A szállítóeszközökre
nagyon nehezen adnak ki pénzt, arra
gondolva, hogy csak néhány hétig kell
használni. Inkább javítgatják az özönvíz
előtti pótkocsikat és IFA-szerelvényeket.
Többször láttam multifunkcionális
eszközöket is, mert a szállítással egy
menetben a vetést is meg tudták oldani.
A Mengele cég csődje után a 2001-es
Agritechnika kiállításon több gyártóval
tárgyaltunk, és az oﬀenburgi székhelyű
OEHLER mellett döntöttünk – érzésünk szerint jól, mert már több mint
ezer darab pótkocsijuk és szippantójuk
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A
MEZŐGAZDASÁGBAN SOK MODERN TRAKTOR ÉS
BETAKARÍTÓ GÉP DOLGOZIK, KÜLÖNBÖZŐ TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁKBAN. A
NAGY KIÁLLÍTÁSOKON EZEK KÖRÜL MOZOG A
LÁTOGATÓK TÖBBSÉGE. MI, FORGALMAZÓK, ÉVEK
ÓTA REMÉNYKEDÜNK, A MEGTERMELT NYERESÉGA futóműszolgálja a
BŐL A PÓTKOCSIKRA IS KÖLTENEK A GAZDÁLKO- veket
különböző
DÓK. AZ UTÓBBI ÉVEK TÁMOGATÁSI RENDSZERE Európa
méretű
vezető
mezőgazdaKISSÉ A MUNKAGÉPEK FELÉ TERELTE A GAZgyártója, a
sági vállalDÁKAT, A PÁLYÁZATOKAT BEADTÁK, DE A
BPW szállítja,
kozásokat.
VÉGEREDMÉNY EGYELŐRE ISMERETLEN,
valamennyi
Először 12 és 18
EZEKEN A MECCSEKEN TÚL SOK A
típushoz kétkörös
tonnás forgózsáHOSSZABBÍTÁS.
légfékkel. A kezdetmolyos, kéttengelyes
és tandem pótkocsikat
kínáltunk, de néhány év tapasztalatával sikerült a gyár tulajdonosát,
Oehler urat meggyőznünk, hogy a
magyarországi viszonyokhoz szükség
van a kettő közötti kategóriára. Ezt
követően megkezdődött a 14 tonnás
kéttengelyes, három oldalra billentő
pótkocsik gyártása; két kocsi egymás
mögé akasztásával ki lehet használni a
megengedett 40 tonna össztömeget.

ben sok kellemetlenséget
okozó futózott gumikat újakra cseréltük, ezáltal jelentősen nőtt a kocsik
üzembiztonsága. A platófenék mindig
5 milliméteres acéllemez, az oldalmagasítók 2,5 milliméter vastag, különböző magasságú egységekből állíthatók
össze, az igényeknek megfelelően. Hátul
gabonakieresztő ablakkal lehet üríteni,
hidromotoros csigával pedig vetőgép
vagy műtrágyaszóró szolgálható ki.

ZDK 180 UNILINE HÁROM
OLDALRA BILLENTŐ
PÓTKOCSI

Ezeket a csigákat a német CANAGRO
cégtől szerezzük be, 200-220 milliméter
átmérővel és akár 5.5 méter hosszúsággal készülnek, teljesítményük
50-70 tonna/óra. Nagyobb vetőgépek
feltöltéséhez vontatott, állítható magasságú feltöltő csigát is gyártanak. A cső
saválló, a tűzihorganyzott csiga változó
menetemelkedésű, így nem okoz bajt
a terhelés alatti indítás. A pótkocsikon
automatikus billentéshatároló garantál
biztonságot. A terményt egyszerűen,
állványról kezelhető takaróponyva óvja.
Másik régi vágyunk, a nagy teherbírású
pótkocsi is valóra vált. A 24 tonnás
háromtengelyes, forgózsámolyost már
többen használják megelégedéssel, van
olyan cég, amely már többet is vásárolt
ebből a típusból. A 12, 16 vagy
20 tonna össztömegű teknős, hátra

billentő
pótkocsikat
először állattartó telepek
vették trágyaszállításra.
Franciaországban
szinte kizárólag ilyen
kocsikkal dolgoznak.
Hazánkban is egyre többen
keresik ezeket a járműveket.
Kisebb a tömítetlenség esélye, és a
gépkezelőnek nem kell kiszállni az oldalak lenyitásához, illetve felcsukásához.
Alacsonyabb raktárakban is használhatók az oldalra billentő változatok.
Oldalukat hidraulikus munkahenger
nyitja és zárja. Idén hat darab tridemes,
30 tonna össztömegű, 8 méteres platójú teknős kocsit adtunk el egy helyre.
Gyakorlati tapasztalat szerint a továbbfejlesztett „gömbölyített” teknőből az
összes trágya kifolyik, nincs szükség
ütögetésre, mint más típusokon. A kocsi
élettartamát és a vontatási komfortot
növeli a rugózott vonórúd, amely felszerelhető K 80-as vonófejjel, úgynevezett
„fagyis kanállal”. A vonószem bekötési
magassága a vontatótraktornak megfelelően állítható, hogy a pótkocsi mindig
vízszintben álljon.

A nagyobb pótkocsikat 560-as gumikkal
szállítjuk.
A kibővült OEHLER pótkocsi-választék
bármilyen mezőgazdasági termény
szállítását megoldhatja.

ELŐRENDELÉSI AKCIÓ
• ZDK 120 - nettó 14.500.- EUR
+ Áfa (bruttó 18.415 EUR) ártól
felszereltségtől függően
• ZDK 180 - nettó: 17.500.- EUR
+ Áfa (bruttó 22.225.- EUR) ártól
felszereltségtől függően
Az akció 2018. december 15-ig leadott
rendelésekre érvényes, 2019 áprilisi
átvétellel.
A tájékoztatás nem teljes körű! Bővebb
információkért keressék területileg illetékes gépes képviselőinket vagy
Angeli Gyula termékmenedzsert
(+36 30 385 8382)

ANGELI GYULA
termékmenedzser

A tridemes kocsik fordulékonyságát hidraulikus kényszerkormányzás szolgálja.

TUDTA-E, HOGY MIÉRT CSAK KÉT BILLENTŐCSAPSZEG VAN AZ OEHLER PÓTKOCSIKON? A CSAPOKAT CSAK ÁTLÓSAN LEHET BEDUGNI, A BAL HÁTSÓT A JOBB ELSŐ, A JOBB HÁTSÓT A BAL ELSŐ
HELYRE. EZÁLTAL ELKERÜLHETŐ, HOGY MIND A NÉGY SZÖG BENNMARADJON A HELYÉN, BILLENTÉSKOR JELENTŐS KÁRT OKOZVA. KEZDETBEN, A BEVEZETÉSEKOR, VOLT OLYAN ÜGYFÉL, AKI
REKLAMÁLT, HOGY NINCS NÉGY SZÖG, ÍGY NEM MEGY ÁT A MŰSZAKI VIZSGÁN. TÁJÉKOZTATTAM A
FENTIEKRŐL, DE NEM VETTE TUDOMÁSUL ÉS CSAVARRAL PÓTOLTA A HIÁNYZÓ CSAPOKAT. KÉT HÉT
ELTELTÉVEL HÍVOTT: „KÁR, HOGY NEM HALLGATTAM RÁD! PLATÓT ÉS ALVÁZAT KELL CSERÉLNEM.”
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ELEKTROMOS HAJTÁSÚ MONOSEM VETŐGÉPEK

SPECIALISTA,

AZ INPUTANYAGOK NÖVEKVŐ
ÁRA OPTIMÁLIS GAZDÁLKODÁSRA SARKALL.
ENNEK EGYIK
ALAPJA A VETÉS,
AMELY NAGYBAN
BEFOLYÁSOLJA
AZ EGÉSZ ÉVES
TELJESÍTMÉNYT.
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SPECIÁLIS ÁRON
A MEGTÉRÜLŐ BERUHÁZÁS
LISZ PÉTER
termékmenedzser

A VETŐKOCSIK EVOLÚCIÓJA
A MONOSEMNÉL
Jó dolgokon ne változtass! – tartja a mondás, de azért haladni is kell a korral. A francia
Monosem okosan egyensúlyoz a két örök igazság között, hiszen több, mint hét évtizede
a vetéstechnológia élenjárója. Az emberöltőnyi időszak alatt jelentős változáson ment
keresztül a mezőgazdaság, így egy gépgyártó csak akkor lehet sikeres, ha modernizál,
folyamatosan fejleszti a termékeit, maximálisan szem előtt tartva a vevő érdekeit.

PARTNEREINK
MONDTÁK:

MINEK KÖSZÖNHETŐ A SIKER?
A Monosem 1989-ben új koncepciót
kezdett el alkalmazni, az úgynevezett
„amerikai vetési módszert”. Ez a metódus
az 1970-es években indult el a tengerentúlról. Az akkortájt újszerűnek számító tárcsás-csoroszlyás vetés elve az volt, hogy
a magok a mélységszabályzó kerékkel egy
vonalba kerüljenek a talajba. A ribouleau-i
központú vállalat vetőgépei ezen a koncepción alapulnak már három évtizede.

•

NG Plus

Az innováció első gyakorlati megvalósulása. A Monosem azzal forradalmasította a
precíziós vetést, hogy kombinálta az amerikai rendszerű duplatárcsás vetőelemet a
pneumatikussal, így megszületett az
NG Plus vetőkocsikra épülő vetőgép.
•

NG Plus 2

Bevezetik a PRO tömörítő kereket. A nagy
átmérőjű tömörítő kerék jó talaj-mag kapcsolatot hoz létre, növeli a csírázási esélyt.
•

NG Plus 3

Fő szempont a megbízhatóság. Új fejlesztés nincs, inkább a meglévő konstrukció
tartósságát, megbízhatóságát növelték.
•

NG Plus 4

– Kényelem

•

NG Plus M
Mohari Zsolt

Beépített lengéscsillapító, azaz megszületik az NG vetőkocsik 5. generációja
Lengéscsillapítóval nagy sebességnél is jó
minőségű a vetés. Viszont nem elegendő
csak a talajnyomást emelni, speciális
megoldásra van szükség. Kifejlesztik a
nagy teljesítményű Monoshox lengéscsillapítást, ez is a terhelő rugókat kombinálja a
vetőelemekhez kifejlesztett lengéscsillapítóval. Mindkét terhelő rugó a földre szorítja
a vetőelemet, és a rugózás felveszi az
ütéseket. Az eredmény optimális mélységű
és pontosságú vetés, akár 11-12 km/órás
sebességgel.
•

NG Plus Me

Bemutatkozik az elektromos hajtás.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a jelenlegi
legmodernebb vetőgép. A vetőmagtárcsákat elektromotor hajtja. A motorokat a ventilátorról hajtott generátor látja el árammal, teljesen függetlenül az erőgéptől. A
vetőgép ISOBUS-kompatibilis: az erőgép
kezelőfelületén megjelenik a vetőgép
menüje is. A Monosem úttörőként kínál
olyan vetőgépet, amely optimálisan kezeli
a kijuttatási térkép alapján változtatható
– tőszám, műtrágya- és granulátum-adagolás – funkciókat, és az automatikus
sorelzárást is.

A hangsúly az egyszerű, kezelőbarát
beállításra helyeződik. Gyorsabb töltés,
kevesebb állásidő.

ELŐRENDELÉS KERETÉBEN AZ ÚJ GENERÁCIÓS
MONOSEM VETŐGÉPEK - FELSZERELTSÉGTŐL FÜGGŐEN
- NETTÓ 6.900.000.- FORINTTÓL (BRUTTÓ 8.763.000.-)
RENDELHETŐK! AZ AKCIÓ 2018. DECEMBER 15-IG
LEADOTT MEGRENDELÉSEKRE, A KÉSZLET EREJÉIG
ÉRVÉNYES. A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJES KÖRŰ.

MARCALI
„A 2018-as szezonra új, elektromos
hajtású Monosem vetőgépet állítottunk be.
Teleszkópos vázával simábban közlekedik
közúton. Központi magtartálya is sokkal
praktikusabb.

Kovács Péter

BANA
Lassan 15 éve használok Monosem
vetőgépeket. A mostani elektromos hajtású kiküszöböli a felesleges rávetéseket
és a „szlipből” adódó tőszám-ingadozást.
ISOBUS-terminálon könnyen beállítható a
műtrágya- és a mikrogranulátum-felhasználás is.

Tóth Mihály

KUNHEGYES
A négy új, elektromos hajtású Monosem
vetőgépet azért vettük, hogy egyszerre
dolgozzanak, kihasználva a legkedvezőbb
időszakot. Nem véletlen, hogy az egyik
legkorszerűbb típusra voksoltunk. Az elektronika szinte száz százalékos precizitású
vetést szavatol. Bár féltek tőle a kezelőink,
tavasszal tökéletesen vetettek vele.
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KURUSA TAMÁS

AGRO-LELE ZRT.

MAROSLELE

2017 október elején kértem az
AXIÁL Kﬅ . területi képviselőjétől
gépbemutatást az
Agro-Lele Zrt. területére. A cél
az volt, hogy a legkevesebb
menetszámmal, ezáltal a legkevesebb nedvességvesztéssel
készüljön vethető magágy. Ez
azért fontos szempont, mert
55-65 Arany-féle kötöttségű talajainkon igazi kihívás
rögösödés nélkül készíteni őszi
vetésű növényeknek megfelelő
magágyat. Erre a kombinált
gépek alkalmasak, melyek
egyetlen menettel elvégzik
a felszín-közeli és a mélyítő
művelést. A bemutatón megismert, Framest Condisc teljesítette ezt az elvárást.
2018-ban aztán már a saját
gépünket tudtuk üzemszerűen használni körülbelül ezer

hektáron, repce és gabonafélék
magágyának előkészítésére.
Megfelelő a művelőelemek
kombinációja, az egy tengelyre
fűzött 660 milliméter átmérőjű
tárcsalapoknak jó a behúzó- és
öntisztuló-képessége. A hántást, forgatást azonnal követi a
sekélylazítás 20-25 centi mélységben, majd ismét tárcsasor
aprít, kever tovább. A három
műveletet henger zárja le. A
tárcsák szöge, valamint a kések
mélysége könnyen és pontosan beállítható, jól igazodik az
igényekhez.
Kombinált eszközként használva teljesítményigénye
200-220 kW. Kondicionáló
kések nélkül is használható,
például 120 kW teljesítményű
traktorral, mint rászerelt tömörítő hengeres „X” tárcsa.

SZITÁS LÁSZLÓ

CSALÁDI GAZDÁLKODÓ

DÉVAVÁNYA

800 hektáron, erősen kötött,
csekély aranykorona értékű
földeken termesztünk őszi
búzát, napraforgót, kukoricát
és fénymagot. Jól megfontolandó, hogyan gazdálkodunk
a termesztési költségekkel.
Például nem engedhetünk meg
magunknak a szükségesnél
több menetszámot a talajelőkészítésben. A Framest Fradisc
tárcsákat azért vásároltuk, mert

üzembiztosak, és extrém körülmények között is megfelelően
dolgoznak. Szerkezeti felépítése,
az egy tárcsalapra eső nagy
tömege, valamint robusztus
csapágyazása miatt szeretjük.
Nem mellesleg, még soha nem
volt velük komolyabb fennakadást okozó bajunk. Mindenkinek
ajánljuk, aki kompromisszumok
nélkül szeretné elvégezni a felszín-közeli művelést.

VÉLEMÉNY
A tárcsás boronák behúzóképessége nagyon száraz, kötött talajokban is jó. Könnyen és pontosan beállíthatók,
kitűnően igazodnak az agronómia igényeihez. A gömbsüveg-tárcsalapok bekeverő- és aprító-hatása az optimálisnál kisebb munkasebességgel is megfelelő. Másodlagos művelés (mélyítő művelés) esetén kihasználható a gép egy tárcsalapra eső nagy fajlagos tömege, akár 170-200 milliméter művelési mélységben is lehet
dolgozni, a gépek teljes munkaszélességében.
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Berta János
Termékmenedzser

GÉPEK KÖZÖTTI KÖZVETLEN

A D AT S Z I N K R O N I Z Á L Á S
TRIMBLE VEHICLE SYNC

A mezőgazdasági GPS-eszközök egyik legfőbb haszna az inputanyag
csökkenő felhasználása. Ennek egyik legfontosabb eszköze az automatikus szakaszvezérlő rendszer, amely permetezéskor, műtrágyaszóráskor
vagy vetéskor meggátolják az újra kijuttatást a már kezelt táblarészeken.
A vezérlés egyszerű, a megtakarítás kézzelfogható.

MI TÖRTÉNIK, HA EGYSZERRE TÖBB GÉP
DOLGOZIK EGY TÁBLÁN?
Sajnos minden gépnek csak a saját munkaterületéről vannak információi, így csak
ott tudja megakadályozni a felülkezelést.
Ha tehát például az egyik vetőgép vet a
tábla szélén, a másik rá fog vetni.

900 méteren belül. A működés folyamatos – ha a gépek kellő közelségbe kerülnek
egymáshoz, automatikus az adatok
szinkronizálása.
Bár a Trimble megoldása 2012 óta létezik,
a szinkronizáló modem teljesen megújult,
számos új műszaki megoldással.

Trimble sorelzárással és
kormányautomatikával
vetett kukoricaállomány

A Trimble Vehicle Sync lehetővé teszi az együtt dolgozó
gépek közötti közvetlen adatszinkronizálást: mindegyik kap információt a
többi által már kezelt területről, így egymás nyomán is leállítják a kijuttatást.
Könnyű belátni, hogy ha több gép dolgozik
együtt, csak így van értelme az automatikus szakaszvezérlésnek!
A járműszinkronizálás lehetővé teszi navigációs vonalak (AB egyenes) megosztását
is – így a gépek vetéskor, betakarításkor,
tökéletesen azonos nyomvonalon, egymáshoz illeszkedve tudnak dolgozni.
Egyszerre legfeljebb nyolc gép kommunikálhat Wi-Fi-n keresztül, maximum

Trimble SNM941 modem
– a járműszinkronizálás
vadonatúj eszköze
A Trimble SNM941 egy Wi-Fi rádióval
egybeépített, egy SIM kártyás, de két
darab 4G modemet tartalmazó készülék, mely VRS modemként is funkcionál
– tehát veszi a mAXI-NET RTK korrekciós jelet. E mellett van saját, beépített
GPS vevője is. Az eszköz valamennyi
antennáját egybeépítették. A két modem,
az úgynevezett Diversity technológiával,
megfelelő időeltolással veszi ugyanazt
az RTK korrekciós jelet, így kiszűrhető a
zavaró tényezők – zaj, jelszóródás bizonyos felületeken (multipath) – hatása.

Mindez biztosabb jeltartást, pontosabb
helymeghatározást eredményez.
Az új modem nem csak a gép-gép közötti,
hanem a Trimble-felhővel történő adatszinkronizálást is lehetővé teszi.
A gépek közötti adatszinkronizálás
növeli a hozammérés pontosságát: a
mért hozamot a haladási sebesség és
az aktuális munkaszélesség alapján
meghatározott területre vonatkoztatja.
Tehát a területmérés minden hibája hibát
okoz a hozammérésben. Ha egy GPS-el
felszerelt gép a saját korábbi nyomán
halad, de nem teljes vágóasztal-szélességgel dolgozik, a GPS-pozíció alapján
képes ennek hatását korrigálni. De ha
egy másik gép nyomára fordul, a saját
rendszere nem fogja érzékelni, hogy ott
már betakarítottak, ezért a teljes vágóasztal szélesség alapján, hibásan fogja
számolni a területet.
Ám ha ez a két gép megosztja egymás
közt, hogy melyik hol vágta már le a terményt, a rendszerek mindenhol pontosan
fogják meghatározni a területet, a tényleges munkaszélesség alapján. Ennek
különösen nagy jelentősége van azokban
a gazdaságokban, ahol helyspeciﬁkus a
tápanyag-visszapótlás, vagy ilyet terveznek. A pontatlanul mért hozam torzított
képet ad a terület terméspotenciáljáról,
illetve a korábbi helyspeciﬁkus beavatkozás hatásáról.
A Trimble járműszinkronizálás
(Vehicle Sync) tehát nélkülözhetetlen
minden olyan gazdaságban, ahol több
gép dolgozik együtt – használatával
könnyebb és hatékonyabb a munka.
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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.

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 650

AZONOSÍTÓ: 017503273
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2999
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, 3D, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 889418694
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 3494
TELJESÍTMÉNY: 357 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 30.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 39.243.000 FT

CLAAS
TUCANO 320
AZONOSÍTÓ: 825717639
ÜZEMÓRA: 4102
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 3D, SZ, KL, KAB, GA4.9

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 190 LE

ÁR (NETTÓ): 17.600.000 FT

(BRUTTÓ): 22.352.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
LEXION 550
AZONOSÍTÓ: 680715
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2917
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, DCS, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 29.900.000 FT

(BRUTTÓ): 37.973.000 FT

CLAAS
LEXION 570

CLAAS
LEXION 580

AZONOSÍTÓ: 867418918
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3533
TELJESÍTMÉNY: 395 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, GAV7.5, TT, SZ, KL, KAB, LP

AZONOSÍTÓ: 771116832
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2706
TELJESÍTMÉNY: 450 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, TT, 4WD, SZ, KL, KAB, GAV9.0

ÁR (NETTÓ): 29.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 40.900.000 FT

(BRUTTÓ): 37.465.000 FT

(BRUTTÓ): 51.943.000 FT

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 440

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

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

ÁR (NETTÓ): 31.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 14.900.000 FT

(BRUTTÓ): 40.513.000 FT

(BRUTTÓ): 18.923.000 FT

CLAAS
LEXION 560

CLAAS
LEXION 660

AZONOSÍTÓ: 763016514
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4574
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, ROK, 3D, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 885718112
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2443
TELJESÍTMÉNY: 355 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, TT, 3D, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 25.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 42.900.000 FT

(BRUTTÓ): 32.385.000 FT

(BRUTTÓ): 54.483.000 FT

CLAAS
TUCANO 440

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 804617211
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3396
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: CAC, GA5.4, SZ, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): 28.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

(BRUTTÓ): 36.195.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

CLAAS
MEGA 218

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 681815633
ÉVJÁRAT: 1998
ÜZEMÓRA: 5500
TELJESÍTMÉNY: 270 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, KAD6UNI4+2, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 875618685
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2560
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, TT, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 13.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 17.653.000 FT

(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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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
ARION 650

LANDINI
7175

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

AZONOSÍTÓ: 001316282
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1525
TELJESÍTMÉNY: 165 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 17.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 16.500.000 FT

(BRUTTÓ): 22.225.000 FT

(BRUTTÓ): 20.955.000 FT

CLAAS
ARES 836 RZ

JOHN DEERE
7230 R

AZONOSÍTÓ: 012101454
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 6951
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, IKH, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 835717461
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 8813
TELJESÍTMÉNY: 230 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, FH, IKE, FTLT, IKH, AH, AV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 8.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 19.900.000 FT

(BRUTTÓ): 11.303.000 FT

(BRUTTÓ): 25.273.000 FT

CLAAS
AXION 830

FENDT
936 VARIO POWER

AZONOSÍTÓ: 004214294
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2241
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 778716420
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 7205
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, EH, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

LANDINI
6145 L

CASE IH
MAGNUM MX 255

AZONOSÍTÓ: 001015890
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2444
TELJESÍTMÉNY: 143 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 846917774
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6329
TELJESÍTMÉNY: 255 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 13.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): 7.900.000 FT

(BRUTTÓ): 16.827.500 FT

(BRUTTÓ): 10.033.000 FT

CLAAS
AXION 850

DEUTZ FAHR
AGROTRON 7230 TTV

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

AZONOSÍTÓ: 847417300
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2601
TELJESÍTMÉNY: 230 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, IKH, AH, AV, KL, KAB, FM

ÁR (NETTÓ): 24.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

(BRUTTÓ): 31.115.000 FT

CLAAS
AXION 930

FENDT
930 VARIO

AZONOSÍTÓ: 003614895
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2239
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, RH, FH, AH, AV, KL, KAB, FM, LF2
ÁR (NETTÓ): 36.500.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 46.355.000 FT

AZONOSÍTÓ: 014501597
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 8538
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, IKH, AH, AV, KL, KAB,
GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 27.813.000 FT
ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

CLAAS
AXION 810

CLAAS
ARION 430

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

AZONOSÍTÓ: 003315884
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1505
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB, GPSS, GPSK

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 17.000.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

(BRUTTÓ): 21.590.000 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.

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
QUADRANT 2200

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

AZONOSÍTÓ: 542313
ÉVJÁRAT: 1999
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: ZSK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.7

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 3.300.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

SIMBA
SOLO 300

(BRUTTÓ): 4.191.000 FT

HORSCH
PRONTO 8 RX

AZONOSÍTÓ: 795317338
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ3

ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 3.100.000 FT

(BRUTTÓ): 3.937.000 FT

AZONOSÍTÓ: 879918313
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: MON, TCS, MSZ8.0
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2002
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
VARIANT 360

AZONOSÍTÓ: 759016577
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MTR, GR, 6S, FIX, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 776316902
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 3.900.000 FT

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

RAZOL


RABE
FIELDBIRD 6000 KA

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

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HORSCH
OPTIPACK 4 DD
ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 3.100.000 FT

(BRUTTÓ): 3.937.000 FT

LEMKEN
7
ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 5.842.000 FT

KVERNELAND
D 25 S3

ÁR (NETTÓ): 400.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

AZONOSÍTÓ: 877318894
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ6.0
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2004
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

KVERNELAND
6

AZONOSÍTÓ: 85401776
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: EBF, V6+1

AZONOSÍTÓ: 786117959
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: TLT, MSZ1824

AZONOSÍTÓ: 777116516
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MSZ6.0

KONGSKILDE
GERMINÁTOR SP 4000

AZONOSÍTÓ: 824517774
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ4.0

ÁR (NETTÓ): 4.600.000 FT

(BRUTTÓ): 4.953.000 FT

AZONOSÍTÓ: 011102962
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: V6
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2004
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

SIMBA
FREEFLOW 6.0
ÉVJÁRAT: 
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 508.000 FT

AZONOSÍTÓ: 877118414
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MSZ6.0, MON
ÁR (NETTÓ): 2.100.000 FT

ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 2.667.000 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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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.

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

MANITOU
MLT 735 120 LSU

AZONOSÍTÓ: 726816925
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1537
TELJESÍTMÉNY: 136 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RV, LS, ET4.0, EM8.0, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 003716568
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 3524
TELJESÍTMÉNY: 123 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 18.800.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 23.876.000 FT

CATERPILLAR
CATERPILLAR

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

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

JCB
JS 330 NC

MANITOU
MH204

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

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

ÁR (NETTÓ): 9.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 9.250.000 FT

(BRUTTÓ): 12.065.000 FT

KOMATSU
210

(BRUTTÓ): 11.747.500 FT

HYUNDAI
15L7M

AZONOSÍTÓ: 00940483
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 12904
TELJESÍTMÉNY: 147 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MK1.0, KL, KAB, LSZ 600

AZONOSÍTÓ: 004104519
ÜZEMÓRA: 9840
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 45 LE

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 2.000.000 FT

(BRUTTÓ): 2.540.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

VOLVO
220 DNL
AZONOSÍTÓ: 016004395
ÜZEMÓRA: 8124
ELHELYEZÉS: DEBRECEN
FELSZ: MK1.0, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

NEW HOLLAND
LM 732
ÉVJÁRAT: 2013
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

LINDE
H 45 D

AZONOSÍTÓ: 020005513
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4654
TELJESÍTMÉNY: 96 LE
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: EM7.0, RV, TEK2.0, ET3.2, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 7.250.000 FT

(BRUTTÓ): 9.207.500 FT

OMG
LOGOS 12 AC 2770 DX

AZONOSÍTÓ: 80281736
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5699
TELJESÍTMÉNY: 72 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: D, OM, VH1200, EM3.3, ET4.5, KAB

AZONOSÍTÓ: 000414330
ÜZEMÓRA: 1825
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: 

ÁR (NETTÓ): 3.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 4.953.000 FT

ÉVJÁRAT: 
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MANITOU
MLT 735 120 LSU

TOYOTA
42SFG25

AZONOSÍTÓ: 614014203
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 8500
TELJESÍTMÉNY: 121 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, TEK2.0, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(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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AKKU-TÖRTÉNELEM
Általában kedveltek az öt vagy tíz dolgot valamilyen szempont szerint felsoroló, kiemelő
listák. Adott számú tényezőt sok esetben nem könnyű kiválasztani, pláne, ha egy nagyobb
korszak kerül górcső alá. Ezek a listák sok esetben szubjektívek. Nagy szavakat felesleges használni, viszont egyetérthetünk, hogy az energiatárolás megoldásai nagy hatással
vannak életünkre. Tudta, hogy akkumulátorok két évszázada szolgálnak bennünket?

SZÉLES KÖRŰ
FELHASZNÁLÁS
Kezdetben, a XVII. század végén maga
az elektromosság volt a tudósok, feltalálók témája. Ekkor alkotott Volta, Galvani,
Ampére, sokuk neve ma is ismerősen
cseng, hiszen, munkásságukat elismerve,
mértékegységeket nevezett el róluk az
utókor. Az energiatárolás már ekkor is a
középpontban állt, de elsősorban az új ﬁzikai jelenség megértése került fókuszba.
Hihetetlen tempóban jöttek az új természettudományos felfedezések, az
elemszerű Volta-oszloptól hat évtized
telik el az első kénsavas ólomakkumulátorig, amely a francia Gaston Planté
nevéhez fűződik.
Következő nagy ugrásként 1991-ben a
SONY piacra dobta új lítiumion-akkumulátorát. Akkortól kezdődően egyre nőtt
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az akkumulátort tartalmazó kütyük,
elektronikai eszközök száma. Mára a
telekommunikáció, illetve az alternatív
hajtású járművek a nagy igénylők jelentik a szektor igazi hajtóerejét, nemcsak
darabszám tekintetében, hanem műszaki igényükkel is.
A tudósok azon dolgoznak, hogy minél
kisebb méretű akkumulátort állítsanak
elő, minél nagyobb kapacitással, a lehető
legrövidebb töltési idővel, szem előtt
tartva, hogy fő szempont a biztonságos
üzemeltetés.

A LEGELTERJEDTEBB:
AZ ÓLOMAKKUMULÁTOR
Nemcsak a mezőgazdaságban, hanem
az egész járműiparban a legelterjedtebb
a kénsavas ólomakkumulátor. Tulajdonképpen nem más, mint egy regenerálha-

tó galvánelem, viszonylag nagy teljesítménnyel. Feladata a motor beindítása,
illetve a jármű áramellátása.
Sikerét tulajdonképpen egyszerű felépítésének és működésének köszönheti,
ehhez hozzájárult a széles körű alkalmazhatóság is. A műanyagdoboz belseje – leegyszerűsítve – két fő anyagot
tartalmaz, az elektrolitot, ami általában
hígított kénsav, illetve ólom lapokat, vagy
a felületet növelő ólomrácsot. A tartósság érdekében antimonnal, kalciummal,
ónnal vagy szelénnel ötvözhetik az
ólmot. Az ötvözet javíthatja az akkumulátor számos paraméterét.
Az előnyök között kell mindenképpen
megemlíteni a csekély gyártási költséget
és a tág üzemhőmérsékleti tartományt.
Hátrányai közül a legnagyobb az, hogy
erősen környezetszennyező anyagokból
készül.

EGYES ORSZÁGOKBAN, MINT PÉLDÁUL KANADÁBAN, VAGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
AZ ÜVEGVISSZAVÁLTÁSHOZ HASONLÍTHATÓ FOLYAMAT MŰKÖDIK. AZ ÚJ AKKUMULÁTOR ÁRÁBA BE VAN ÉPÍTVE EGY ÚGYNEVEZETT „LETÉTI DÍJ”, AMIT A VÁSÁRLÓNAK
VISSZATÉRÍTENEK, HA VISSZAVITTE AZ AKKUMULÁTORT. MÁS ORSZÁGOK SZIGORÚ
JOGI SZABÁLYOZÁSSAL PRÓBÁLJÁK MEG UGYANEZT ELÉRNI.

A MEGOLDÁS
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Az ólomakkumulátor legnagyobb hátránya egyben előny
is lehet, hiszen igen jó arányban, körülbelül 90 százalékban újrahasznosítható!

MIT LEHET TENNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY KÖRNYEZETÜNKET NE VESZÉLYEZTESSE A RÉGI
AKKUMULÁTOR? MI TÖRTÉNIK A
HASZNÁLT AKKUMULÁTORRAL?
1. Körültekintően, elkülönítetten tárolják, lehetőség
szerint minél előbb vigyék el hulladékudvarba, vagy
jelezzék egy begyűjtést koordináló cég felé!
2. A használt akkumulátor a gyűjtőhelyről speciális
akkumulátor-újrahasznosítóba kerül.
3. Összezúzzák, megőrlik az akkumulátort. A kifolyt kénsavat felfogják, semlegesítik.
4. Az őrleményből kinyerik az ólmot, illetve a műanyagot.
Ennek sokkal egyszerűbb a menete, mint gondolnánk,
nem bonyolult folyamat! Az őrleményt vízzel keverik, a
nehéz ólomrészecskék lesüllyednek az aljára, míg a könynyű műanyagszemcsék a felszínére kerülnek. A kinyerést
követően mindkettő új akkumulátorok alapanyagául
szolgál.

HASZNÁLT AKKUMULÁTORRAL
MEGÉRI AZ AXIÁL-T KERESNI!
Felelős értékesítőként úgy gondoljuk, hogy fontos környezettudatosan eljárnunk az általunk forgalmazott veszélyes
hulladékokkal. Előző számunkban (2018/4.) beszámoltunk
arról, hogy szerződéses keretek között elszállítjuk a fáradt
olajat, illetve az azzal szennyezett eszközöket (hordó, kanna,
rongy).

Ügyfeleink az AXIÁL aktív koordinálásával, a jogszabályi
előírásokkal összhangban szabadulhatnak meg régi,
akkumulátoraiktól.

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR
BEGYŰJTÉSÉNEK MENETE1:
1

Akkumulátor-elszállítási igényével keresse
fel az ország 19 pontján működő
AXIÁL Pontunk alkatrész üzletét.

2

Egy hivatalos kísérődokumentum kitöltését követően gondoskodunk a beszállításról.

3

A leadott akkumulátor súlya szerint viszszatérítést adunk! Partnerünk hivatalos
igazolást kap a leadásról!

1 A tájékoztatás nem teljes körű! Bővebb információért keresse fel
AXIÁL Pontjainkat, vagy forduljon a területileg illetékes alkatrészes
képviselőhöz!
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TŰZIFA-KÉSZÍTÉS?

NEM PROBLÉMA, OEHLER GÉPEKKEL KÖNNYEDÉN MEGOLDHATJA!

Ügyfeleinknek bizonyára ismerős az Oehler márkanév, hiszen az AXIÁl Kﬅ. 2002 óta
forgalmazza a német pótkocsikat. Tizenhat év alatt méltán vívták ki az a felhasználók
elismerését, robusztus felépítésükkel, könnyű karbantarthatóságukkal. Azt már kevesebben tudják, hogy az Oehler többek között erdészeti és fafeldolgozó gépeket is gyárt.
Napjainkban a dráguló energia miatt
egyre többen fűtenek szilárd tüzelőanyaggal. Ám sok teendő van a
fával, míg kivágás után kandallóba,
kazánba kerül: a rönköket fel kell darabolni, a túl nagy átmérőjűeket pedig
szét is kell hasítani. Az ilyen nehéz ﬁzikai munkát szeretnénk megkönnyíteni
kínálatunk Oehler gépeivel.

készül. A króm-vanádium fűrésztárcsát
230 vagy 400 voltos villanymotor,
ráépített benzinmotor, illetve traktor
kardántengelye hajtja. A kardánhajtású
gép a traktor hárompont-függesztésére csatlakozik. A fűrésztárcsa burkolata
csökkenti a zajt, és biztonságossá
teszi a munkát. A könnyen mozgatható billenővályú megakadályozza a fa
elfordulását.

BILLENŐVÁLYÚS
KÖRFŰRÉSZEK:

RÖNKHASÍTÓGÉPEK:

Mindegyik gép robusztus hegesztett
acélvázzal és masszív kerekekkel

Az Oehler rönkhasítók 5-33 tonnás
hasítóerővel rendelhetők, 230 vagy

400 Voltos villanymotoros, ráépített
benzinmotoros, illetve TLT-hajtású, hárompont-függesztésű kivitelben. Acélvázuk masszív, hidraulikus rendszerük
kiváló minőségű. A hasítási hossz
fokozatmentesen állítható, a hasítókés
gyorsan visszatér kiindulási helyzetébe.
A rönktartó asztal masszív, hegesztett acélszerkezet, az álló kialakítású
gépeken több fokozatban lehet állítani,
a rönkhossztól függően.
További információkkal kapcsolatban
érdeklődjön alkatrész-üzleteinkben,
területi képviselőinknél.

Tedd ki a posztert valami menő helyre és küldj róla egy fotót
a #fendtposzter
Facebook-bejegyzésünk alá!
Instagramon használd a #fendtposzter hashtaget!
A legeredetibb megoldást egy Fendt ajándékcsomaggal jutalmazzuk!

Posztold a posztert!
A játék leírása és a posztolás
szabályzata elérhető a
www.axial.hu/fendtposzter
weboldalon!
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DECEMBER 21.
DECEMBER 22.
DECEMBER 23.
DECEMBER 24.
DECEMBER 25.
DECEMBER 26.
DECEMBER 27.
DECEMBER 28.
DECEMBER 29.
DECEMBER 30.
DECEMBER 31.

PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP
HÉTFŐ

MUNKANAP 7-16 ÓRA
MUNKASZÜNETI NAP
MUNKASZÜNETI NAP
ÜNNEPNAP
ÜNNEPNAP
ÜNNEPNAP
MUNKANAP 7-16 ÓRA
MUNKANAP 7-16 ÓRA
ÜNNEPNAP
ÜNNEPNAP
ÜNNEPNAP

NYITVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
NYITVA
NYITVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA

2019
JANUÁR 1.
JANUÁR 2.

HÉTFŐ,
ÜNNEPNAP
SZERDÁTÓL

ZÁRVA
SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND SZERINT

A WEBÁRUHÁZI RENDELÉSEK ÉS CSOMAGFELADÁS A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKUL:
2018. DECEMBER 14-ÉN, DÉLUTÁN 12 ÓRÁIG LEADOTT RENDELÉSEKET TELJESÍTJÜK!
EZT KÖVETŐEN A WEBÁRUHÁZ RENDSZERE FOGADJA A RENDELÉSEKET, AZOK KÉZBESÍTÉSE JANUÁR 7-TŐL INDUL ÚJRA
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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TÚL AZ ALKATRÉSZEN
ALKATRÉSZ-ÜZLETÁG – EGYÉRTELMŰNEK TŰNŐ KIFEJEZÉS, EZ A SZERVEZETI EGYSÉG FELEL A
FORGALMAZOTT GÉPEK ALKATRÉSZ-ELLÁTÁSÁÉRT, GONDOSKODIK A SZÜKSÉGES ANYAGOKRÓL.
MÁRA AZONBAN TÖBB LETT, MINT ELSŐRE TŰNIK – PÉLDÁUL A „HIDRAULIKAMŰHELLYEL”!
A bajai központi telephelyen működik egy csoport az alkatrész-üzletágon belül, amely eléggé összetett feladatot lát el.
Szerényen csak „hidraulikaműhely” névvel illetjük, pedig fontos szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleinknek. Idén nyártól hat
kollégának ad munkát. Nézzük, mivel foglalkoznak!
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HIDRAULIKA- ÉS
NAGYNYOMÁSÚ-, ILLETVE
ÜZEMANYAGTÖMLŐK
GYÁRTÁSA

KRÄNZLE NAGYNYOMÁSÚ
MOSÓK GARANCIÁLIS ÉS
AZON TÚLI JAVÍTÁSA

KARDÁNTENGELYEK
JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA

Ezzel indult a csoport pályafutása.
Elismert minőségű alapanyagokból gyártanak egyedi és standard
méretű, 1-2-4 betétes tömlőket, de
mára nemcsak Baján, hanem további
nyolc helyen is: Békéscsabán, Csornán,
Kerecsenden, Nyíregyházán, Orosházán,
Székesfehérváron és Szekszárdon.

Egy termék önmagában lehet nagyon jó,
ám ha nincs mögötte megfelelő háttértámogatás, hamar elvérzik manapság a
piacon. A partneri viszony a Kränzlével
idén tíz éve áll fenn. A jubileum elérésében fontos szerepet játszott és játszik a
biztos szervizháttér.

A mezőgazdasági gépek fontos eleme a
kardántengely. A hidraulikaműhely hatfős
legénysége ezeket is javítja, felújítja, a
nagy alkatrészkészletnek köszönhető
rövid határidővel. A szakszerűséget
kollégáink magas szintű hozzáértése,
folyamatos képzése, valamint a műhely
célszerszám-állománya, nyomatékmérő
padja biztosítja. Az utóbbival tudjuk
pontosan meghatározni, illetve a kívánt
értékre módosítani a kardántengelyek
túlterhelés-gátlók leoldási nyomatékát.

1. Partnerünk eljuttatja a
legközelebbi AXIÁL Pontra
a megtisztított, felújítandó
kardántengelyt

3. Állapotfelmérés és
árajánlat készítés

2. Bármely AXIÁL ponton kollégáink
átveszik, eljuttatják az illetékes telephelyre

5. Javított kardántengely
átvehető bármely
AXIÁL Ponton

4. Ügyfél visszajelzése
alapján a szolgáltatás elvégzése

Kapocsi VAJK
Hidraulikaműhely-vezető

BÁLÁZÓKÉS-ÉLEZÉS

A bálázó aprítókés élezése szintén
kiemelt terület. A CLAAS AQUA NON STOP
nevű berendezése segíti kollégáin minőségi munkáját. Szinte az összes márka
bálázókéseinek élezésére alkalmas. Rövid
határidejű, gyors átfutású ez a szolgáltatás is.

K80 VONÓFEJ JAVÍTÁS

Igen – ez nem elírás! Cégünk azon kevés
vállalkozás egyike, amelyeket minősítésük feljogosít a K80-as vonófejek, szerkezetek javítására. A kopás mértékének
meghatározásához különféle készletek
érhetők el kínálatunkban, ugyanakkor telephelyeinket is lehetőség van a
gömbfejet, illetve a gömbfej-süveget
ellenőriztetni.
Az ilyen típusú vonószerkezet csak
akkor működik megfelelően és üzemeltethető biztonságosan, ha a gömbfej

és a gömbfej-süveg illesztése tisztán
alakzáró. Száz százalékos alakzárás csak
addig lehetséges, amíg a gömbfej-süveg
teljesen illeszkedik a gömbfejre.
A hidraulikaműhely foglalkozik ezen túlmenően a 600 és 1000 literes IBC tartályos PIUSI üzemanyag-kutak összeszerelésével és javításával, illetve a különféle
hidraulikus egységek, például
munkahengerek, hidromotorok, szivatytyúk, vezérlő tömbök stb. javításával is.

A rövidebb átfutási idő és a gördülékenyebb javítások érdekében kérjük
partnereinket, hogy a felújításra szánt
alkatrészeket és egységeket mindig
MEGTISZTÍTVA juttassák el a hozzájuk
legközelebbi AXIÁL Pontra.
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AHOL NEM KÉRDÉS A MÁRKAHŰSÉG
Az ország különböző pontjairól érkeztek központi telephelyünkre partnereink, hogy részt
vegyenek egy CLAAS LEXION gépkezelői kurzuson. Ez alkalomból a CLAAS alkatrészekről
kérdeztük őket.

RÁS
L A K N E R AISNELDŐJE

A 90-es években vettük az első CLAAS kombájnunkat, a mostani már a nyolcadik. LEXION 540, 650, 750 típusaink vannak jelenleg. A márka is nagyon jó,
illetve az axiálos szerviz erősíti a hűséget. Szezon után a szervizszerelővel
együtt átvizsgáljuk a gépeket, és amit ki kell cserélni – például kopóalkatrészeket – megrendeljük, jellemzően előrendelési akcióban. Az alkatrészes
kollégákkal is jóban vagyunk, telefonon bediktáljuk, mire van szükségünk, és
ha nincs Csornán, másnapra meghozzák Bajáról.

Foto: Major Vilmo

s
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AXIÁL-géppark:
három CLAAS kombájn, hatméteres Horsch Pronto vetőgép, három Manitou
teleszkópos rakodógép, egy 100 lóerős Landini a gyümölcsösben.

rmesztés hozTerü let: növé ny te
bérm un ká kkal
závető leg 1 10 0,
he kt ár on .
együtt kb . 2 50 0

AT T IL APKEZELŐJE
C Z A KI Ó
„ZRÍNYI” ZRT. GÉ
CSURGÓ
ó
So m og yc si cs

AXIÁL-géppark:
egy CLAAS LEXION 770 MTS kombájn, egy LEXION 600 kombájn, egy Horsch
Leeb 8 GS permetező, egy Horsch 12 soros vetőgép.
2007-ben vásároltunk egy CLAAS LEXION 600-as kombájnt, nemrég pedig
egy LEXION 770-est. Az új gép rendelésekor kikérték a véleményem, és
engem jelentősen befolyásolt az AXIÁL Kﬅ . alkatrészes- és szervizes kollegáinak pozitív hozzáállása irántunk.

Foto: Major Vilmo

s

Igyekszünk előrelátóan, az előrendelési akció keretében vásárolni, és a
nagyobb karbantartási munkákat még szezon előtt elvégezni. Ha valami
mégis hiányzik, Zalaegerszegen vagy Baján mindig van utánpótlás, így
legrosszabb esetben is másnap reggelre megoldódik a probléma. Nagyon
rugalmas cég az AXIÁL!

hízó ellát ásár a
Terü let: 28 00 0
lít ás .
ta karm ány- elő ál
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Nem vettünk soha „alternatív” alkatrészeket, csak CLAAS ORIGINAL-t.
Nagyon meg vagyunk elégedve az eredetikkel. A köznyelvben „utángyártottnak” hívott alkatrésszel szerintem hamarabb előfordulhat probléma, így
az üzembiztonság szintje se lesz olyan, mint a gyárival. Fontos az elővigyázatosság és a biztonság! Mindig állandó, jó minőségű terméket kaptunk a
CLAAS-tól és ez nekünk ár-érték arányban jobban meg is felel.

Szinte mindig eredeti alkatrészeket veszünk. Néhányszor alternatív terméket választottunk – „vészhelyzet” volt –, de ezeket a téli pihenőidőszakban
cseréljük, mert rosszak a tapasztalataink. Előfordult, hogy nem volt tökéletesen jó a méret, nem tudtuk beépíteni, barkácsolni kellett az alkatrészeket, de az anyagminőség se ugyanolyan, gyorsan elkopik – a gyárihoz
képest negyed-, harmadannyi idő alatt. Ráadásul árban is jobban jövünk
ki, ha gyári alkatrészt vásárolunk, mint ha három-négy utángyártott garnitúrát használunk el ugyanannyi idő alatt.

BARANYINÉ HUTAI ANIKÓ
marketingkommunikációs menedzser

AXIÁL-géppark:
egy CLAAS LEXION 770 kombájn, egy CLAAS LEXION 650 kombájn, két
Fendt 930 traktor, két Fendt 716 traktor, két Fendt 310 traktor, egy Berthoud Boxer
permetező, egy Manitou 635 teleszkópos rakodógép, egy Manitou 1340 L építőipari gép.

BA R TOS

CS AL ÁD I G AZ JÁ N O S
DÁL KO D Ó
Tó tkom ló s

bor

18 éve vettük az első kombájnt, egy 106-os DOMINATOR-t, ezt követte a
108-as, majd a MEGA 360, végül most a LEXION-ok vannak soron. A márkával meg vagyunk elégedve, eddig mindegyik gép bevált. Családi gazdaság
vagyunk, magunk végezzük a teendőket, ezért fontos, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk dolgozni.

Az AXIÁL Kﬅ .-vel folyamatos, szoros és nagyon jó kapcsolatot ápolunk. A
legnagyobb gépek korábban a LEXION 540-es kombájnok voltak, amelyekkel 11 évig dolgoztunk, és ez idő alatt maximálisan meg voltunk elégedve.
Köszönhető ez többek között az átalánydíjas szerződéseknek, az AXIÁL
szinte állandó rendelkezésre állásának, valamint annak, hogy nem hagytuk
a gépeket „leesni a lábukról”. A szezont mindig felkészülten, átnézett eszközökkel kezdtük meg, meggyőződésünk, hogy nincs drágább az álló gépnél! Az üzembiztonság egyértelműen fontosabb a takarékosságnál. Ennek
jegyében jellemzően inkább eredeti, gyári alkatrészeket rendelünk. Szűrők,
olajok esetében, szervizanyagokban csak az ORIGINAL alkatrészek jöhetnek szóba. Utángyártott alkatrészt csak akkor építünk be, ha azok nem
frekventált helyen lévő kopóalkatrészek, könnyedén cserélhetők, nem igényelnek sok időt. Ilyen például a szecskázókés-garnitúra.
Az üzembiztonságot maximálisan befolyásoló, illetve hosszabb távú leállást okozó hibák javítására értelemszerűen gyári alkatrészt használunk,
valamint ott is, ahol jelentősen befolyásolja az élettartamot.

TÓT H IS

PALOTÁSI MEZT VÁ N
ŐG
MŰSZAKI VEZE AZDASÁGI ZRT.
TŐJE
B es en ys zö gPa lo tá s
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AXIÁL-géppark:
két CLAAS LEXION 750 hibrid kombájn (korábban három CLAAS LEXION 540);
két Landini Landpower 165 traktor, Supertino bálabontó, Manitou rakodógépek sora: 730, 735, 845, hígtrágyaszállító kocsik, Gehl rakodógép.

Terü let: növé ny te
rmesztés 80 0,
bérm un ka 20 0 he
kt ár on .

Foto: Fekete Gá

Csak a szervizhálózat által javasolt termékekkel dolgozunk, az AXIÁL-tól
vásároljuk meg, és jellemzően csak gyári alkatrészeket szerzünk be. Állandó
minőségi színvonalat képvisel a márka, éppen ezért a CLAAS ORIGINAL mellett tettük le a voksunkat.

Foto: Fekete Gá

Az alkatrész- és szervizellátással is meg vagyunk elégedve. Mindig átalánydíjas szerződést kötünk. Egyébként pedig érezzük, hogy folyamatosan próbálják
minél jobban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. Az alkatrészbeszerzés gyorsaságára sem lehet panasz – ami nincs Orosházán, az van Baján. Ha véletlenül
ott sincs, akkor pár napon belül beszerzik a kollegák.

Terü let: növé ny te
rmesztés 2 10 0
he kt ár on , állatte
nyésztés – 80 0
tejel ő te hé n és sz
ap or ulat a.
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Felkészülés a tavaszra onnan kezdődik, hogy az idény
végén lemossák és kitakarítják a gazdaság gépeit. A
mezőgazdaság is felgyorsult,
mint az élet sok más területe. Az időben megkezdett
munka, a holtszezon ésszerű
kihasználása a tavaszi munkák idején és a betakarításkor
ﬁzetődik ki. A vevőszolgálat
két fő területének vezetőjét
tapasztalatait kérdeztük a téli
felkészítésről.

AXIÁL HÍRADÓ: EGYRE FONTOSABB,
HOGY A GÉPEK A KELLŐ PILLANATBAN, ÜZEMBIZTOSAN ÁLLJANAK
RENDELKEZÉSRE. AZ AXIÁL ÉVRŐLÉVRE FELHÍVJA A FIGYELMET A FELKÉSZÍTÉS FONTOSSÁGÁRA, AMIT
SOKAN KI IS HASZNÁLNAK. MIK A
TAPASZTALATOK? MIÉRT ÉRDEMES TEVÉKENYEN TÖLTENI A TÉLI
IDŐSZAKOT?
TORGYIK ATTILA

KOSZORUS GÁBOR

Szervizüzletág igazgató

Alkatrészüzletág igazgató
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VONALBAFÚRÁS

Torgyik Attila, a szervizüzletág
igazgatója (TA): Az elmúlt években
azt tapasztaltuk, hogy ügyfeleink növekvő
hányada törődik a gépek felkészítésével –
saját kárán tanulva, vagy pénzügyi megfontolásból. A nagy teljesítményű erő- és
munkagépekre alapozó gazdaságokban
hatalmas problémát okozhat, ha egy munkakampány közepén meghibásodik a „vezérgép”, és jellemzően nincs is mód kiváltására,
pótlására. Így természetesen előtérbe kerül
a megelőzés.
AH: A gazdálkodók részéről milyenek
a visszajelzések?
TA: Legjobb visszajelzésünk, ha az
ügyfél a szezonmunkák végeztével
elmondhatja, hogy a gépei problémamentesen, vagy csak kisebb meghibásodásokkal üzemeltek. Téli kapacitásaink az elmúlt
években már teljes mértékben le voltak
kötve, azt mutatja, hogy egyre többen élnek
az AXIÁL biztosította lehetőségekkel, vagyis
megbíznak szakembereink munkájában. Ezt
sikerként éljük meg, alapot ad a továbbiakhoz.
AH: A felkészítési akció keretében
csak javításokat vállal a cég, vagy
opciók beszerelésére is igénybe lehet
venni a kedvezményes óradíjat?
TA: Opciók felszerelése nem felújítás
jellegű tevékenység, nem tartozik az
akciós szolgáltatások közé.
Ennek ellenére nagyon
fontos ebben is előre
gondolkodni,
hiszen az idény
előtti felfokozott tempóban
nem mindig
tudjuk rövid
határidőn
belül vállalni kiegészítők beépítését,

A mezőgazdasági gépeken gyakorta alkalmaznak
csapolást. Az egymáshoz képes elforgó elemek
csapos-perselyes rögzítésének nagy az igénybevétele. Körültekintő karbantartás ellenére
elkophat, akár olyan mértékben, hogy már nem
lehet visszaállítani az eredeti állapotot, mert a
csapolt elem is sérült. A legáltalánosabb javítási
forma ebben az esetben, hogy a furatot kézzel
felhegesztik és visszaköszörülik, vagy túlméretes
perselyt építenek be. Ezzel szemben a vonalba
fúró géppel precízen kialakítható az új csapolás.
PÁR JELLEMZŐ ADAT
• 22-400 mm átmérőig
• Furat: 25-400 mm átmérőig
• Menetfúrás: 45 mm átmérőig

ám adódhat olyan eset is, amikor egy felújítás miatt megbontott gépen rövidebb idő
alatt kivitelezhető az opcionális bővítés, jelentős megtakarítással a költségoldalon.
AH: Jellemzően milyen géptípusok felkészítését, nagyobb generálját célszerű ebben az időszakban elvégezni?
TA: Amikor ez a kérdés felmerül,
mindenki a kombájnokat és a silózókat említi elsőként. A fokozott igénybevétel ezzel szemben indokolttá teszi az egyéb
gépek idény előtti átvizsgálását is. A permetezők már szinte az egész évet végigdolgozzák, a nagy teljesítményű vetőgépeknek
gyakran nagyon rövid idő alatt kell földbe
juttatni a magot, a szálastakarmány-kezelő
gépsornak az adott időben kell rendelkezésre állnia, az erőgépek fontos és nélkülözhetetlen munkagépeket vontatnak és működtetnek. A teljes gépsorral foglalkozni kell,
soha nem lehet előre tudni, melyik esetleges
kiesése okozza majd a legnagyobb problémát.
AH: Milyen előnyökkel jár, ha egy gépet az AXIÁL készít fel a szezonra?
TA: Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a
folyamatos gépfelügyelet érdeke az
üzemeltetőnek és a szolgáltatónak is. A gazdálkodó üzembiztos technikai eszközöket, a
szolgáltató pedig elégedett ügyfélkört kíván
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ELÉRHETŐSÉGEK
Götli József
+36 30/466-0068
Baja központ

Rozinka Zoltán
+36 30/330-2563
Üllői telephely

magának. Hogy ezeket elérjük, együtt kell
működnünk a teljes élettartam alatt, ennek
pedig része a téli felkészítés is. Emellett,
azokról a gépekről, amelyekre év közben is
rálátunk, pontosabb diagnózist tudunk felállítani az állapotvizsgálatkor, ez pedig alaposabb felújítást eredményez.
AH: Az alkatrészüzletág előrendelési
kedvezményeket kínál, hogy még előnyösebb feltételekkel valósuljon meg a
felkészítés. Az akció keretében milyen
alkatrészekre érkezik rendelés? Vannak termékcsoportok, amelyekre ilyenkor nagyobb az érdeklődés?
Koszorus Gábor, az alkatrészüzletág igazgatója (KG):
Változatosak az előrendelhető termékcsoportok, a szerkezeti főegységektől kenőanyagokon át a szervizekhez szükséges
kopórészekig. Aki „precíz gazdaként” felméri
a munkák végeztével a gépeit, látja, milyen
egységeket kell cserélni, vagy feljavítani. Az
előrendelések kihasználtságában a CLAAS
gépek alkatrészei vezetnek. Láthatóan a
betakarító gépeké a legfontosabb szerep,
de komoly mértékben nőttek a talajművelő
gépek előrendelései is. Fájó pont, hogy talán épp a kombájn-adapterek maradnak ki,
pedig szintén kulcsfontosságúak. Általában
nem foglalkoznak velük, ezért augusztusban a sokszorosára nő az ad hoc alkatrészigény. Remélem adtam tippet
annak, aki ezt eddig háttérbe sorolta.

NEMCSAK FELÚJÍTJUK A MOTOROKAT, HANEM FÉKTERMÜNKBEN – LABORATÓRIUMI
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT -, A MOTORJELLEMZŐKET MÉRJÜK IS. A FÉKTEREM SEGÍTSÉGÉVEL LEHETŐSÉG NYÍLIK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁS KONTROLLJÁRA IS. LEGJELLEMZŐBB
PARAMÉTEREK: HŐMÉRSÉKLETEK, HŰTŐFOLYADÉK, BESZÍVOTT LEVEGŐ, TÖLTŐLEVEGŐ,
OLAJ, ÜZEMANYAG, KIPUFOGÓGÁZ HŐMÉRSÉKLET, KARTERGÁZ MENNYISÉGE.

AH: Az előrendelésnél jelentős kedvezményt lehet elérni. Érdemes ilyenkor beraktározni vagy inkább csak a
szükséges alkatrészeket megrendelni?

AH: A vevőszolgálat számos egyéb szolgáltatást is kínál, mint például a motorvagy hidraulikafelújítás. Mennyire veszik
igénybe ezeket a gazdálkodók?

KG: Mindkét megoldás forintban
is számszerűsíthetően előnyös.
Tapasztalt kollégáim a boltokban mindig
tudnak műszaki-, és a megrendeléssel kapcsolatos szaktanácsot adni, ebben a kérdésben is. Egyértelmű választ nem tudok adni.
Több tényező befolyásolja, például a raktári
kiszolgálásunk kapacitása, vagy a beszállítókkal közösen kialakított kondíciók. Vannak
esetek, mikor elég csak a megrendelést ﬁxen rögzíteni a legjobb kondíciókért cserébe, máskor el is kell szállítani, át kell adni
a vevőinknek. E kérdésekben kollégáim az
üzleteinkben segítenek.

TA:Szervizünk elsősorban belsőégésű motorokat, hidrosztatikai egységeket újít fel. Előbbi kevésbé tervezhető,
viszont a szivattyúk és hidromotorok felújítási igénye különböző mérésekkel aránylag
egyszerűen megállapítható. Amennyiben
bármilyen jel mutat rendellenes működésükre, javaslom szakember véleményének
kikérését, mert ennek alapján mérlegelhető,
hogy szabad-e kockáztatni a szezon közbeni
meghibásodást. Egyre népszerűbb szolgáltatásunk a vonalba fúrás, ez a költségkímélő javítás sokféle gépen alkalmazható.

MOTORFELÚJÍTÁS
Előfordulhat, hogy bár szerkezetileg
teljesen jó állapotban van egy gép,
felújításra, esetleges cserére szorul
a motor. A motorfelújítások, cserék
mellett szakembereink látják el az
általunk forgalmazott motoros gépek
motorgaranciáját is, típustól függően
részben, vagy teljes egészében. Ehhez
a munkához elengedhetetlenek a speciális szoﬅ verek, nagy értékű célszerszámok, vagy diagnosztikai eszközök.
A hibás motort felmérjük, majd
árajánlat készül a javításról. Így az
ügyfél mérlegelheti, hogy felújíttat,
vagy új motor beszerelését kéri.
A teljesség igénye nélkül, néhány típus
melyeket javítunk: Perkins, Yanmar,
Mercedes, Kubota, Caterpillar,
John Deere, Deutz, MAN.
A teljesen felújított motorokat teljesítménymérési dokumentációval, garanciával (garanciális feltételek betartása
mellett) adjuk át.

KG: Az alkatrészüzletág egyik munkacsoportja is foglalkozik javítással,
hozzánk tartozik például a kardántengelyek
felújítása. Évről-évre nő ezek száma, de
még mindig ugrásszerű az igény tavasszal,
sokan akkor kapcsolnak. Télen mindenkinek
több ideje lenne kardántengelyeket javítani,
hidrosztatikai egységeket vagy cséplődobokat felújítani. Ugyanez a helyzet a GPS-vezérelt eszközök beszerelésével vagy karbantartásával is. Biztatom azokat, akik időben
döntenek, hogy nyugalmat és megfelelő
rendelkezésre állást kapnak tőlünk cserébe.
AH: A 2018-as felkészítésre további alkatrész-kedvezményt kaphattak,
akik az AXIÁL szervizével építették be
a megrendelt termékeket. Mennyire
vették ezt igénybe a gazdálkodók?
KG: Sokan éltek vele! Jó minőségű
alkatrész, szakszervizben beépítve,
a biztos üzemeltetés kulcsa.
TA: Ehhez hozzájárul, hogy egyre
több alkatrész cseréje nem ér véget
az új beépítésével, hanem annak élettartamát, üzembiztonságát tovább lehet növelni
egyéb beállításokkal, kalibrálásokkal, műveletekkel. És természetesen sokszor arra
is fényt kell deríteni, mi okozta az előző

meghibásodását, különben hamarosan újra
javítani kell. Ezért is érdemes igénybe venni
képzett és tapasztalt kollégáink segítségét,
illetve rajtuk keresztül technikai eszközparkunkat, melynek fejlesztésére és aktualizálására nagy súlyt helyeztünk eddig, és fogunk ezután is.
AH: Mire ﬁgyeljenek oda, akik kiaknáznák az AXIÁL téli felkészítési akciójában rejlő lehetőségeket?
TA: A jelek azt mutatják, idén hoszszabb idő áll rendelkezésre a felkészülésre, de fontos, hogy ettől ne dőljenek
hátra, éljenek vele, használja ki mindenki
a lehetőségeihez képest minél jobban ezt
a néhány hónapot! Vegyék igénybe képzett
szervizszerelő kollégáink segítségét állapotfelmérésre, jelezzék javítási igényüket
ügyfélkapcsolati vezetőink felé, és ha már
birtokában vannak ajánlatainknak, mielőbb
hozzák meg döntésüket, véglegesítsék rendelésüket az alkatrészigényről és a javítási
szolgáltatásról. Nekünk is fontos, hogy átlássuk a ránk váró munkák mennyiségét és
jellegét, így lesz lehetőségünk hatékonyan
és eredményesen ütemezni minél több gép
kijavítását.
KG: Ne hagyják elúszni a lehetőségeket! A weboldalunkon, illetve
papíralapú, kifejezetten a téli felkészítéshez
kapcsolódó ajánlatainkat bemutató füzetünkben mindent igyekeztünk átláthatóan
összefogni. Kollégáink informáltak ezekről,
így bátran forduljanak hozzájuk! A jó minőségű termékek ára nem fog csökkenni,
az alapanyagok, az energiahordozók vagy
a szűk gyártói kapacitások is az árszintek
emelkedését jelzik. Aki előre gondolkodik,
többszörösen jól jár, hiszen az anyagiak
mellett időt spórol, biztos megoldásokat kap
a nyugalmas tavaszi munkakezdéshez.

Ruzsicsné
Krascsenics Nelli
főszerkesztő
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BA BOS K ÁPOSZTA
FÜSTÖLT HÚSSAL
ELKÉSZÍTÉSE

osztát jól átmossuk. A füstölt
A babot előző este beáztatjuk, a káp
k főni. Ha majdnem megpuhult,
hússal együtt közepes lángon feltesszü
rikás rántással sűrítjük, kiforraljuk,
hozzáadjuk a paradicsompürét és pap
hogy ne legyen lisztízű.

NEHÉZSÉG:




KÖNNYŰ
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

90 PERC

poszt a
☑ 80 dkg savanyú ká
b
ba
☑ 15 dkg tarka
☑ 10 dkg zsír
☑ 6 dkg liszt
paprika
☑ 1 teáskanál fűszer
a
☑ fél fej vöröshagym
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HOZZ ÁVALÓK (4 FŐRE)
lök
☑ 60 dkg füstölt csü
ompüré
ics
☑ 1 kis doboz parad
kukkfű
☑ 1-2 babérlevél, ka
rs
☑ ízlés szerint só, bo

Gépkezelői
kurzusok

„Aki úgy gondolja, tanulni drága, próbálja ki,
mennyibe kerül tudatlannak lenni.”
Dolf de Roos

Ne hagyja ki - Ön sem ezt a lehetőséget!
Aktuális kurzusaink és az egyéb feltételek megtalálhatók a:
www.axial.hu/gepkezeloi-kurzusok weboldalon!
Gyetvai Szandra:
GPS, MANITOU,
GEHL
+36-79/526-410

Schwanné Budai Ildikó:
CLAAS, HORSCH,
BERTHOUD
+36-79/526-478

Illés Kitti:
FENDT, LANDINI,
HYUNDAI, SULKY
+36-79/526-473

Központ: 6500 Baja, Szegedi út 147. Tel.: 79/525-466, Fax: 79/520-411, Mobil: 30/277-0201
5600 Békéscsaba, Berényi út 140.

66/530-850

66/530-852

30/277-0215

5900 Orosháza, Csorvási út 72.

68/510-290

68/510-292

30/277-0208

9300 Csorna, Bartók Béla u. 61.

96/592-140

96/592-142

30/277-0206

7630 Pécs, Üszögi út 4.

72/550-320

72/550-322

30/277-0205

4031 Debrecen, Kishegyesi út 260.

52/502-520

52/502-522

30/277-0212

8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 76.

22/513-720

22/513-722

30/277-0207

7200 Dombóvár, Gagarin u. 75.

74/565-440

74/565-442

30/277-0202

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A.

74/511-670

74/511-672

30/277-0211

6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447.

21/300-0110

21/300-0112 30/277-0222

5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 26.

56/510-450

56/510-452

30/277-0204

7523 Kaposfő, hrsz. 642.

82/577-530

82/577-532

30/277-0216

9700 Szombathely, Pálya út 5.

94/501-840

94/501-842

30/277-0214

3396 Kerecsend, Ipar u. 3.

36/542-660

36/542-662

30/277-0217

2800 Tatabánya, Dr. Kóta József u. 1.

34/ 513-040

34/513-042

30/521-5218

3527 Miskolc, Sajó út 14.

46/501-190

46/501-192

30/277-0210

2225 Üllő, Pesti út 282.

29/620-600

29/620-602

30/277-0209

4400 Nyíregyháza, Orosi út

42/501-060

42/501-062

30/277-0213

8900 Zalaegerszeg, Kanizsai utca 1.

92/549-860

92/549-862

30/277-0203

Hidraulikatömlő-gyártás a

piktogrammal jelölt telephelyeinken.

AdBlue töltőállomás már minden telephelyünkön!

GONDOLKODJON ELŐRE,

hogy ne izzassza meg a szezon!

SZERVIZ TÉLI FELKÉSZÍTÉSI ÉS
ALKATRÉSZ-ELŐRENDELÉSI AKCIÓ

