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

TISZTELT

OLVASÓ!
„Vevőszolgálat” – ezt hazánkban sokszor tévesen azonosítják az ügyfélszolgálattal, pedig a két kifejezés nem
ugyanazt a szolgáltatáskört takarja. A
vevőszolgálat – „aﬅ er sales” – külföldön már régóta jól működő forma,
hiszen, ahogy az elnevezés is mutatja,
az „értékesítés utáni” vevőgondozást
fogja össze, ami az alkatrész-ellátás
és szervizszolgáltatás egységében
mutatkozik meg, általában közös
vezetéssel. Ez a két terület nem
választható el egymástól, hiszen a
gépek napi üzemeltetéséhez mindkettőre szükség van.

Önök is megnézik egy nagy értékű
gép vásárlásakor, hogy milyen értéket
kapnak az árért. A legnagyobb érték
az üzembiztos gép, ami akkor és
olyan minőséggel dolgozik, amikor és
ahogy szükség van rá, ezzel hasznot,
proﬁ tot termel. A régi, „egy gazda, egy
gép, egy életre” elvet el kell felejteni,
hiszen minden gazdálkodó tisztában
van vele, hogy a mai gépeket tervezett élettartamra gyártják. Karbantartásuk, javításuk egyre nagyobb
kihívás, egyre szélesebb körű tudást
tesz szükségessé. Ezért is képzünk
gépekre szakosodott szerelőket.
Egy frissen végzett szervizszerelő
körülbelül másfél-két év gyakorlás

után lesz képes önálló munkára. A
mi szakmánkra is jellemző a holtig
tartó tanulás, hiszen a megszerzett
tudás pár éven belül elavul az újabb
technikák megjelenésével. Ma már
nem mechanikus, hanem mechatronikus szerelőkre van szükség, akik az
elektronika mellett a hidraulikához is
értenek. Szerelőinket a képzéseken
felül speciálisan felszerelt autókkal,
a munkához szükséges informatikai eszközökkel, a stabil internetes
kapcsolathoz szükséges mobil wiﬁ készülékekkel látjuk el, hogy partnereink
telephelyén azonnal orvosolhassák
a problémát. Persze, ha nagy a baj,
beszállítjuk a „beteget a jól felszerelt
műtőnkbe”, azaz telephelyi szervizműhelyünkbe.
Nekünk mint szolgáltató cégnek a
legnagyobb érték az elégedett vevő,
ezért színes termékpalettára és
képzett munkaerőre van szükség.
Ennek érdekében cégünk tulajdonosai
folyamatosan építtetnek új, korszerű
szervizműhelyeket, alkatrészüzleteket. Legújabb műhelyünket most
adtuk át Békéscsabán, ezzel országos viszonylatban már közel 15 ezer
négyzetméterre nőtt a fedett műhelyterületünk.

MEZŐFI GÁBOR
Vevőszolgálati igazgató

TARTALOM
08 |

A HATÉKONYSÁGON MÚLIK

12 |

FÖLDFORGATÓ ELEMEK

14 |

SORKÖVETŐ

IMPRESSZUM

Interjú Harsányi Zsolttal

LAPOK

KÜLÖNSZÁM

AGRÁRGÉPSHOW

2018. JANUÁR 24-27.

5000 m2 / HUNGEXPO / D pavilon

MEGA-gépek

Munkagépfüggesztő-keret
ÉPÍTŐIPAR ÉS
ANYAGMOZGATÁS

16
Az év speciális traktora
FENDT 211 V VARIO

50
Digitalizáció a szolgáltatásban
E-MUNKALAP

42

34-43. oldal

Az új MT 420
MANITOU

16 |

FENDT 211 V VARIO

18 |

VERHETETLEN LANDINIK

20 |

FÓKUSZBAN A NEWAG

22 |

MINDEN, AMI FRAMEST…

FELELŐS VEZETŐ:
Harsányi Zsolt
- tulajdonos, ügyvezető

24 |

MUNKAGÉPEK

FELELŐS SZERKESZTŐ:
Umenhoﬀer Péter
- marketingigazgató

28 |

A SOKOLDALÚ

30 |

INNOVATÍV TANULÓK

32 |

ÚJ CLAAS ARION 400

0 |
34

ÉPÍTŐGÉPES
MELLÉKLET

36 |

ANYAGMOZGATÁS

40 |

FÖLDMUNKÁBÓL JELES

42 |

KOMPAKT MANITOU

48 |

AGRÁRGÉPSHOW 2018

50 |

E-MUNKALAP

52 |

NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS

Az év speciális traktora

KIADÓ ÉS
SZERKESZTŐSÉG:

Landinis tapasztalatok

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

Dunakilitin jártunk

1. rész

Horsch, Sulky, Monosem

08

Berthoud Tracker

FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli
TERJESZTÉS:

„LEXION mini”

AXIÁL Kﬅ . által postai úton
15.500 db
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TÖRDELÉS, NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS:
FOTO Reklámstúdió Kﬅ .
Földvári István - tulajdonos
Kiss Roland, László Réka,
János Zoltánné
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NYOMDAI MUNKA:

Manitou M30-4 és Hyundai BT20-9

Prospektus Kﬅ .
8200 Veszprém, Tartu u. 6.

Hyundai HX220

FELELŐS VEZETŐ:
Szentendrei Zoltán - igazgató

Bemutatkozik az MT 420
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Válasszon minket!
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Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

TARTALOM

42

MANITOU MT 420
Néhány évvel ezelőtt mutatkozott be az MT 625, mint a Manitou legkisebb teleszkópos rakodója. Ez a cím, most már az MT 420-at illeti. A szélessége kevesebb, mint
másfél méter, és ez nem vicc! Mégis két tonna a maximális teherbírása, illetve 4,3
méterre emel.
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32

36

MEGA-GÉPEK

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ
CLAAS ARION 400 SOROZAT

MANITOU MC30-4

A GRÉGOIRE-BESSON EGYIK LEGNAGYOBB EKÉJE MEGMUTATTA, HOGY
MIRE KÉPES, EGY FENDT 1042 VARIO
TRAKTORRAL.

KÉNYELMESEN KEZELHETŐ KOMPAKT
TRAKTOR 90-140 LÓERŐ KÖZÖTT

TEREPEN ANYAGOT MOZGATNI? BÍZZA
A MANITOU NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSÚ
TEREPTARGONCÁJÁRA.
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RÖVID HÍREK

www.axial.hu

KENŐANYAGGAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ALKATRÉSZÜZLETÁG KÍNÁLATÁBAN
AKTUÁLIS

2016 MÁSODIK FELÉTŐL
EGYRE SZÉLESEBB VÁLASZTÉKBAN ÉS TÖBBFÉLE
KISZERELÉSBEN ÉRHETŐK
EL ISTER KENŐANYAGAINK.
EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN
EGYRE BŐVÜLŐ SZOLGÁLTATÁSAINKRA HÍVJUK FEL
FIGYELMÜKET.

A kenőanyagok veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésük kiemelten fontos. Cégünk aktívan
közreműködik a fáradt olaj és olajjal szennyezett
egyéb anyagok elszállításánál, szem előtt tartva
a környezetvédelmet. Kenéstechnikai tanácsadásunk keretében akár gépﬂ ottára szabott kenéstechnikai tervvel optimalizálhatják az alkalmazott
kenőanyag-féleségek számát. Harmadik elemként

A VEVŐSZOLGÁLAT
FELKÉSZÜLTEN VÁG NEKI A
SZEZONNAK!

A téli időszakot arra használjuk ki, hogy tovább képezzük
kollégáinkat, megszerzett tudásukat elmélyítsük. Különféle
oktatásokat tartunk az ország több pontján. Az alkatrész-üzletág dolgozói gondosan kidolgozott menetrend
szerint ismerik meg a legújabb modelleket, hogy naprakészen álljanak ügyfeleink rendelkezésére. Szervizszerelőink
kiscsoportos oktatás keretében tanulták meg az elektronikus munkalap használatát.
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olajdiagnosztika-vizsgálat rendelhető: vállaljuk
különféle olajminták vizsgálatát, úgyhogy a minta
összetétele, valamint egy referencia adatbázis
alapján pontos visszajelzést kaphatnak gépek és
berendezések állapotáról.
Szolgáltatásainkról érdeklődjön területileg illetékes alkatrészes képviselőinknél!

ELISMERÉS

HARSÁNYINÉ DR. FODOR GYÖNGYINEK
A Bács-Kiskun
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, a megye
szakembereivel és
a bizottság együttműködő partnereivel közösen, évértékelő ülést
tartott 2017. december 5-én.
Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi, az
AXIÁL Kﬅ. tulajdonos-ügyvezetője elismerést vehetett át Arató
László rendőr ezredestől, a Bács
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettesétől, aki a Bizottság elnöke.
Ezzel ismerték el évek óta tartó,
elhivatott munkáját, többek között azt, hogy az AXIÁL Kﬅ. is csatlakozott a főkapitányság baleset-megelőzési kampányához.
A prevenciós program keretében axiálos szervizautókon hívjuk fel a
ﬁgyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.

RÖVID HÍREK
HÁROM ÉLET

A Vöröskereszt „Adj vért, és ments meg három életet!”
mottója szó szerint érvényes, mivel a véradáskor
levett 4,5 dl vér akár három beteg gyógyulásához is
hozzájárulhat. Az AXIÁL Kﬅ . tulajdonosai rendszeresen adnak helyt az ilyen rendezvényeknek, hiszen a
társadalmi felelősségvállalás mellett előnyös, hogy
a munkatársak egészségi állapotát is jelzi a véradás
előtti általános orvosi vizsgálat, hemoglobin-szint
meghatározás és a vérnyomásmérés. Segíteni jó, mi is
mindenkit véradásra buzdítunk!

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

BIZTONSÁGBAN
AZ UTAKON

A CLAAS és a BMW AG közösen fejlesztett közlekedésbiztonsági rendszere
ﬁ gyelmezteti a hálózatba bekötött
gépjárművek vezetőit a közúton mozgó
mezőgazdasági gépekre. A „Túlméretes
Járműre Figyelmeztető-rendszer” valós időben adja át a gépek
és traktorok pozícióját a többi közlekedő navigációs eszközeire. A BMW AG, a digitális közlekedésbiztonság éllovasaként,
ﬁ gyelmeztető jelzéssé alakítja át a pozícióadatokat, és ezeket
célzottan jeleníti meg az érintett, közeli járművekben. Így a
motorkerékpárok, a személy- és teherautók vezetői előre látják
az útvonalukon haladó mezőgazdasági gépek helyzetét.

hirado@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2018. február 28.

Legutóbbi számunk nyerteseinek
listáját jelen különszámunkban
nem közöljük. A nyertesek listáját
megtalálják majd a 2018-as
első Híradóban!

KERESZTREJTVÉNY
NEVELŐ
FABULA

ENERGIA
JELE

IRATKAPOCS

ITTRIUM
VEGYJELE

1
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E
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(FÉRFI)
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LENMAG!

2

RYDBERG
ÁLLANDÓ

SAPKA
TRÉFÁSAN
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AMPER
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BACSA GERGŐ
MAGYARORSZÁG

A rejtvény megfejtését 2018. február 28-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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EURÓPA JÖVŐJE

A HATÉKONYSÁGON MÚLIK
Párt- és gazdaságpolitikai kérdések egyaránt rányomták bélyegüket a 2017. évi Agritechnica
kiállításra – noha ez a kétévenkénti rendezvény egyfajta zsinórmértéke a mezőgazdaság műszaki fejlődésének, azon a német belpolitikai események, a kudarcba fulladt koalíciós tárgyalások miatt senki sem képviselte az ügyvezető kormányt. Ahogy ennek, úgy annak sem örültek a
német gyártók, hogy a sajátjuknak tekintett, általuk elindított rendezvényen egyre több külhoni
kiállító jelenik meg. Harsányi Zsolttal, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetségének elnökével, az AXIÁL Kﬅ. tulajdonos-ügyvezetőjével, sok egyéb mellett, a kiállításon szerzett tapasztalatairól beszélgettünk. Ezek az információk ugyanis a gépvásárlóknak is
fontos üzenetet hordoznak.

Milyen trendek tapasztalhatók a nemzetközi
mezőgépek gyártásban, forgalmazásában?
A legfontosabb, hogy a 2016-os mélypont,
a németeknél „Tahlfahrt”-nak, völgymenetnek nevezett időszak után elég szépen
elindult felfelé a piac. Ez – sajnos – abból
is látszik, hogy egyre hosszabb szállítási
határidőt vállalnak a gyártók. Ennek azonban nem pusztán a sok megrendelés az
oka, hanem leginkább a szűk alkatrész-beszállítói keresztmetszet. Az elektronikával
nincs akkora probléma, mint a hidraulikaberendezésekkel, utóbbiak gyártói
ugyanis egyre kevesebben vannak, s egyre
kevesebbet termelnek. Mindössze két-három olyan hidraulikaszivattyú-gyártó van a
világon, amelynek a termékeit elfogadják a
nyugat-európai mezőgazdaságigép-gyártók. Az ilyen, nehezen beszerezhető szivattyúkat pedig a legnagyobb, legdrágább
gépekbe építik be, amelyekkel legtöbbet
tudnak keresni. Nekünk is van olyan nyugat-európai, teleszkópos rakodókat gyártó
partnerünk, amelynek 2008 óta tízszeresére nőtt a tőzsdei árfolyama…
Ez mit jelent a vásárlónak?
Előfordulhat, hogy a kisebb, egyszerűbb
gépekből előbb-utóbb nem lesz nyugati
gyártmány, lesz viszont helyette kínai
vagy indiai. A kis- és közepes kategóriában
ugyanis ők is piacot kérnek. A nagyokban
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nem állják a versenyt, mert nem képesek megfelelő szervizt, alkatrészellátást
biztosítani.
Ezekben az országokban a nagy, nyugateurópai vállalatoknak is van gyáruk, ahol
általában a kisebb gépeket gyártatják.
Valóban, Indiában és Kínában is vannak
ilyenek, ahonnan behozzák az ott gyártott
kisebb gépeket, amiket aztán sajátjukként
értékesítenek. Komplett váltót, hidat,
motort is gyártatnak, amelyeket szintén
behoznak Európába, majd itt hozzáteszik
az elektronikát, a szervizt és az alkatrészellátást. Van ilyen tendencia, próbálják
kiszervezni a tevékenységüket. Közben
azonban elindult egy másfajta folyamat,
a már említett ázsiai országok piaci térnyerése, s itt már ütköznek az érdekek. Ez
egyértelműen kiderült a mostani kiállításon is: az Agritechnica ugyanis a német
mezőgépgyártók kiállításaként indult
valamikor, azt ők szervezték a német mezőgazdasági kiadóval, a DLG-vel együtt,
és nem kevés pénzt fektettek bele. Erről
egyébként vezércikk olvasható a német
Agrartechnik folyóirat főszerkesztőjének
tollából: Dieter Dänzer idézi Christian
Dreyert, a Német Gépgyártók Szövetsége
mezőgépipari szekciójának (VDMA) elnökét, aki erősen kritizálta a DLG-t, mert
folyamatosan növeli a külföldi kiállítók
számát, s ezzel mintegy versenytársa-

kat szállít nekik. A DLG-nek ugyanis az
az érdeke, hogy minél nagyobb legyen
a kiállítás, ezáltal a forgalma, a német
mezőgazdasági gépgyártóknak pedig az,
hogy Hannoverben ők legyenek előnyben.
Hová fajulhat ez a harc, mi lehet az eredménye?
Nem lehet megjósolni, de biztos, hogy a
jelenlegi helyzet már nagyon nem tetszik
a német mezőgazdaságigép-gyártóknak. Egyébként is rányomta a bélyegét a
rendezvényre a német belpolitikai helyzet,
az ügyvezető kormányt ugyanis senki nem
képviselte a díjátadón. Pedig mind ott voltak a szakma német prominensei. Várták
volna, hogy elismerjék a teljesítményüket,
mert bár az éves forgalmuk „mindöszsze” 7,6 milliárd euró (a német GDP 3144
milliárd), minden négy megtermelt euróból
három külföldön realizálódik, és a foglalkoztatásból is kiveszik a részüket: harmincezren dolgoznak az ágazatban. Kicsit tehát
el vannak anyátlanodva, szükségük lenne
a politika segítségére, iránymutatására.
Alkatrészekből is azért van hiány, mert
nincs elég ember, aki dolgozzon: a franciák
után a német szakszervezet is ki akarja
harcolni a 35 órás munkahetet, és már
ők is belátták, hogy a bevándorlók nem
akarnak dolgozni. Nagyítóval kell keresni a
szakképzett dolgozókat, és eredményként
egekbe szökik a munkaerő ára.
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Ha már termékdíjakról esett szó, elmondható, hogy az AXIÁL a csúcsmárkákat
forgalmazza.
A 2017. évi Agritechnicára 320 újdonságot jelentettek be, s ezek közül két terméket díjaztak
arany- és 29-et ezüstéremmel. Ezeken húsz
gyártó osztozott. Közülük a legtöbb díjat, egy
aranyat és négy ezüstöt, a CLAAS kapta. Az
aranyéremmel díjazott kombájnjuk az elmúlt
10-15 év fejlesztéseinek megkoronázása.
Olyan elektronikai megoldások, amelyek a
vezetőnek segítenek egyre kevesebb odaﬁgyeléssel, egyre hatékonyabban dolgozni,
eddig is voltak. Most ezeket komplex egységgé
foglalták össze, így a pilótának alig van dolga
a gép beállításával, szinte az összeset átveszi
az elektronika. A vezető csupán egy előválasztó gombbal optimalizálja a munkaműveletet,
például minél kevesebb veszteségre. Ettől
kezdve a kombájn elektronikája beállítja, és
pillanatokon belül a körülményekhez igazítja a
menetsebességet, a dobhézagot, a dobfordulatszámot, a szelelő fordulatszámát, a
rostahézagokat, mindent. Régen a kombájnos
reggel beállította a gépet, majd délben, ha
esetleg hűvösebbre fordult az idő, állított
rajta, úgy, hogy kiszállt, és meghúzgálta a
bovdent. A CLAAS aranyérmes elektronikájával
gyakorlatilag másodpercről másodpercre módosulhatnak ezek az értékek, miközben ki sem
kell szállni a fülkéből. Még mindig mondhatja
egy gazdálkodó, hogy neki ez nem kell, ám
szerencsére egyre többen felismerik, hogy az
elektronika nem átok, hanem áldás, ráadásul
egyre megbízhatóbb. A kiállítás is azt mutatta
meg nekem, hogy Európa jövője a hatékonyságon múlik, ami óriási mértékben javítható
elektronikával. Persze az is kell, hogy ezek a
kombájnok megfelelő nagyságú területeken
tudjanak dolgozni, de ezt már nem a mezőgazdasági gépipari cégek döntik el, hanem a
politika.
A tendencia Nyugat-Európában is a koncentrálódás?
Egyértelműen, nincs alternatíva. Ukrajna
és Oroszország egyre nagyobb területeket
von be a mezőgazdasági termelésbe, egyre
több az export-árualap, és ezzel másképp
nem tudunk versenyezni. A sok esetben jobb
beltartalmú magyar kukoricaszemre sincs
rágravírozva, hogy „Made in Hungary”, az
ukrán kukoricát is ugyanazon az áron tudják
eladni a világpiacon.
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elterjedtebb, mint Németország nyugati tartományaiban. Közép-Európában egyértelműen az elsők között vagyunk az automatizált
kormányzásban, a precíziós jel használatában, és ez egyre inkább kiegészül a precíziós
vetőmag-mennyiség beállítással, műtrágyaszórással, permetezéssel. Úgy látom, hogy
a gazdák mind többet költenek ezekre, mert
használatukkal csökkenteni tudják a termelési költségeiket.
Ezek használatát azonban meg kell tanulni.
Mennyire nyitottak erre a gazdák, elküldik-e
gépkezelőiket a tanfolyamokra, mielőtt
felültetik őket a százmilliós gépekre?
E tekintetben rosszak a tapasztalataim.
Sokan nem ismerték még fel, hogy értékes
gépet csak hozzáértő kezelőre szabad bízni,
érdekük tehát beiskolázni az alkalmazottakat gépkezelői tanfolyamra. Sajnos sokan
úgy gondolják, két nap alatt fel tudunk
készíteni bárkit az adott gép használatára,
pedig nem lehet, különösen, ha át is kell
képezni, mert valamilyen más szakmából
érkezett. Egyébként ezeket a gépeket ma
már úgy tervezik, hogy messziről is bele lehet tekinteni az adataikba, ezáltal kihozható a maximum. A kezelők tanítása mellett
tehát arra is szükség van, hogy ellenőrizzék
őket. A legújabb kombájnok, nagy traktorok
erre alkalmasak, pontosan ellenőrizhető,
hogy mikor, milyen beállítási értékekkel, teljesítménnyel dolgoztak, mennyivel mentek,
minden egyes érték megnézhető online is,
kiértékelhetők az adatok.
Tehát nem csak a gépkezelőknek kell
tanulniuk, a menedzsmentnek is képesnek kell lennie adatok levételére, értékelésére.
Felgyorsult a világ, s egyre többen használnak 6310-es Nokia helyett okostelefont.
Alkalmazkodni kell, s ez folyamatos tanulást igényel, amire nagyon sok vállalkozó
nem szán elég időt. Kényszeríteni azonban
senkit nem lehet, a legjobb motiváció, ha
látják az eszközök használatából eredő
nyereséget, illetve, hogy dolgozik az emberük. Kérdés viszont, hogy lesz-e hatékonyabb munkára motivált alkalmazott. Mert
pillanatnyilag úgy látom, hogy növekszik a
hiány hatékony munkavégzésre alkalmas,
és főleg elszánt dolgozókból.

Milyenek a magyar mezőgazdaság esélyei?
Mennyire vagyunk felkészülve a hatékony
gazdálkodásra?

Ezen próbál segíteni a MEGFOSZ és a Földművelésügyi Minisztérium közös „Legyél te
is mezőgépész!” programja, amelynek már
kézzelfogható eredményei vannak.

Jól állunk, az automatikus kormányzás
például nálunk és Kelet-Németországban

Valóban, hiszen 2016-ban már 2700 gyerek
jelentkezett mezőgépésznek, ami duplája az

előző évekének, öt évre visszamenőleg. Ez
egy olyan feladat, mint otthon a mosogatás:
azzal, hogy egyik este elmosogattunk, még
nincs kipipálva egy évre előre, minden nap
el kell végezni. Az utánpótlásért is folyamatosan kell tenni. A napokban volt nálunk, az
AXIÁL-nál a bajai iskolából két osztálynyi,
7-8 és 12-13 éves gyerek, akik a tanáraikkal
együtt ugráltak egyik gépről a másikra. Sok
diák ki is jelentette, hogy már nem tűzoltó
akar lenni, katona, vagy vadakat terelő
juhász, hanem traktorista. Ezt a magot tehát
folyamatosan kell vetnünk, nincs megállás,
csak így érhetünk el eredményt.
Azon túl, hogy a paraszti lét társadalmi
elfogadottsága sem ideális, néha maguk a
gazdák riasztják el a ﬁatalokat azzal, hogy
itt nincs megállás. Különösen nincs, ha állatot tart valaki, se ünnepnap, se szabadság.
A szakma megítélése nem változik egyik
napról a másikra. Minden nap el kell mondani, én is nagyon sokszor elmondom, hogy a
gazdálkodás nehéz munka. De azt is hozzá
kell tenni, hogy ma már nem nyitott, zötyögő
traktorban, porban, füstben kell dolgozni,
hanem klímás kabinban, ahol az a kérdés,
hogy milyen üdítővel töltsük fel a 32 literes
hűtőládát. Beállítjuk a légrugós ülést, a
klímát, a rádiót, bekapcsoljuk az automatikus vezérlést, és ha éppen kombájnról van
szó, csak arra kell ﬁgyelni, hogy tele van-e
a magtartály. Ezt az információt próbáljuk
meg átadni az iskolás gyerekeknek, pályaválasztási tanácsadásokra járunk, ahová
elviszünk egy jó nagy traktort, beülhetnek,
és láthatják, hogy milyen jó ezzel traktorozni. És azt is hangsúlyozzuk ilyenkor, hogy a
mezőgazdaságigép-fejlesztés fej-fej mellett,
jár az autókéval, sőt, az önvezető traktor
már most létezik, és ahol kell, plusz-mínusz
két centire fordul. Ezzel szemben a mai önvezető autók maximum két-három méteres
pontosságra képesek. A MEGFOSZ-nak tehát
egyebek mellett feladata a mezőgépész
szakma elismertségének növelése. Ezt pedig, miként eddig is, csak összefogva tudjuk
megtenni.
Jól látom, hogy az utóbbi időben, az elnöksége alatt összetartóbb, egységesebb lett a
MEGFOSZ tagsága?
Egységet úgy lehet teremteni, ha az mindenkinek az érdekét szolgálja, de legalább nem
sérti senkiét. Amint valakinek más a motivációja, rögtön elfelejti az egységet. Mi a közös
érdekeket képviselve próbáltunk meg előrébb menni, ami úgy tűnik, jó mindenkinek,
nagyoknak, kicsiknek, gép- és alkatrész-kereskedőknek. Azt gondolom, hogy sikerült, hiszen ma már száz tagunk van, s a választá-

son ismét bizalmat kaptam, a vezetőségbe
kerültem, majd később az elnökség újra engem választott elnöknek. Kétségtelen, hogy
sok kompromisszumot kell kötni, s az is tény,
hogy vannak olyan emberek a szövetségben,
akik sokat dolgoznak a közösség érdekében,
és a tagság elismeri a munkánkat. Persze
mi sem vagyunk tökéletesek, de a MEGFOSZ
egy olyan, transzparens szervezet, amelyik
mindenkinek az érdekeit ﬁgyelembe veszi.
Elhangzott már, hogy közös gondjuk a szürke
import. Ez ellen fel tudnak lépni?
A szürke import egyre nagyobb mértéket ölt
Magyarországon. Egyrészt, mert megszűnt
az új mezőgazdasági gép vásárlásához
nyújtott támogatás. Míg volt, senki nem
akart nyugati, levetett gépet behozni. Ez az
idő elmúlt, ma egyre nagyobb az érdeklődés
a pár éves használt gépek iránt. Ráadásul
azzal, hogy megszigorították a motornormákat, az új gépekbe egyre komolyabb motorok kerültek, katalizátorral, AdBlue-rendszerrel, nagyobb befecskendező nyomással.
Ezek drágábbak, míg a három-négyéves gép
csak a motortechnikája miatt 10-15 ezer
euróval olcsóbb, a használati értéke viszont
még elfogadható. Másrészről azt is látni
kell, hogy a nyugat-európai völgymenet miatt egyes országok gyártói, hogy megtartsák piacaikat, lenyomták a kombájnok, az
erőgépek árát, sokat el is adtak. Ezek a ma
már két-három-négyéves használt gépek
jelentek meg a piacon, olcsón. Ám minden
csoda három napig tart, ennek a dolognak
lassan vége, hiszen a nagy mezőgazdaságigép-gyártók sem akarnak maguk körül
káoszt. A vásárlóknak arra is felhívnám a
ﬁgyelmét, hogy amikor megérkezik a gép,
azt valamivel le is kell venni a szállítójárműről, sőt valakinek el is kellene magyaráznia, hogyan kell használni, karbantartani.
Nagyon sok rémtörténetet hallunk, bár akik
ilyen gépet vesznek, és mellényúlnak, nem
szívesen beszélnek róla. Ezzel együtt, aki a
tagság márkáit választja, de mástól veszi
meg, az is a mi gyerekünk, csak mostohagyerek. Szeretjük, segítjük, foglalkozunk
vele, mert azt reméljük, hogy előbb-utóbb
visszatér a helyes irányba.
Úgy gondolom, ez azért nem rengette meg
az AXIÁL gazdálkodását. Milyen évet tudhatnak maguk mögött?
Ahogy tavaly, az AgrágépShow sajtótájékoztatóján elmondtam, bíztam benne,
hogy 2017 tíz-tizenöt százalékkal nagyobb
forgalmat hoz, mint az előző év. Így is lett.
Nagyon jól indult, de aztán a nyári szárazság, egy-két helyen a kevesebb termés
visszafogta a beruházási kedvet. De egyér-

telműen látszik, hogy a technikai fejlesztésre
nem sajnálják a pénzt a gazdák. És nemcsak
azért, mert ezáltal nagyobb jövedelmet
érnek el, hanem, mert pontosan látják, hogy
a feladatok elvégzéséhez egyre rövidebb idő
áll rendelkezésre. A munkával is hamarabb
akarnak végezni, hogy több idő jusson a
pénzük elköltésére. És ez nem vicc! Amikor
elmondom bárhol Nyugat-Európában, nem
akarják elhinni, hogy a csak növénytermesztéssel foglalkozó magyar mezőgazdászok
nyáron, általában augusztusban, nyugodtan
el tudnak menni egy-két hét szabadságra.
Ha ügyesek, az egész cég szabadságát ki
tudják adni, mert hatékonyan, nagy területen dolgoznak, nagy teljesítménnyel. De
visszatérve az eredeti kérdésre, az AXIÁL
történelmének egyik legnagyobb forgalmú
évét tudjuk magunk mögött. Jól alakult az új
mezőgazdasági gépek forgalma, az alkatrészé is jelentősen növekedett, és gyorsan fut
fel a szervizszolgáltatás árbevétele. Utóbbi
annak is köszönhető, hogy minden évben
tizenöt-húsz új szerelőt vettünk föl.
Tavaly harmadik évadját zárta az AXIÁL gépés eszközfüggetlen RTK-korrekciós rendszere, a mAXI-NET. Milyen tapasztalataik
vannak, mennyire használják a gazdálkodók?

san fenntartani, ami miatt szívesen jönnek
másnap reggel is dolgozni. Voltunk mi már a
„Családbarát” pályázaton az első tíz között,
ez is egy olyan feladat, amin folyamatosan
dolgozni kell.
Az ügyvezetésben pedig Pintér Zsolt a társa,
akivel már az egyetem óta ismerik egymást.
Ritkaság az ilyen, az Önök együttműködése
mitől működik ilyen jól?
Együtt voltunk katonák és együtt jártunk
egyetemre. Olyan ez, mint egy házasság,
minden nap meg kell élnünk. Toleránsnak
kell lennünk a másikkal, ahogy a partneri kapcsolatainkban is erre törekszünk.
Reményeink szerint olyan kapcsolatokat
tudtunk kialakítani, amelyekben elfogadjuk
és tiszteljük egymást. Tudjuk, hogy kinek mi
az erénye, és ha van, hiányossága. Elfogadók
vagyunk, mert el kell fogadni a másik érdekeit. Végül természetesen mindig a cégünk
érdekeit kell képviselnünk, de azt gondolom, hogy ez így van jól. Mi nem háborúzni
akarunk, mi békében szeretnénk dolgozni.
Ezt a békét próbáljuk megteremteni saját
magunkban, kollégáinkban és a partnereinkben is.
Igaz ez a konkurensekkel is?

Egyre több a felhasználónk, folyamatosan
bővül a kör. A rendszer probléma nélkül
működik, a hálózat megbízható. Az emberek
szeretik, és remélem, hogy tovább terjed
a használata. Jó döntést hoztunk, amikor
rengeteg pénzt fektettünk bele, és ezt a
kollégák is egyre inkább elhiszik. Azokra
pedig, akik használják csak egy példa: a
saját gazdaságunkban hét kis traktorban
volt automatikus kormányzás. A traktorosok
gyűlésén felállt az egyik gépkezelő, és azt
kérte, hogy a nyolcadikba is vegyünk, mert
az a társuk is megérdemli. Ő ugyanis azt
tapasztalja, hogy ezt használva nem kell
egész nap koncentrálni, sokkal pihentebben
szállnak ki este a traktorból, otthon is többet
és jobban tudnak teljesíteni.

El kell ismerni a konkurencia munkáját, de
rossz, ha csak őket ﬁgyeljük, velük foglalkozunk. Azt kell jól csinálni, ami a mi dolgunk,
és amiben esetleg gyengébbek vagyunk,
azt fel- és el kell ismerni, abban jobbnak
kell lenni. Ami pedig jó, azt meg kell tartani.
Legyünk egy lépéssel előrébb, legyünk mi
a követendő példa. Ez a hétköznapokon is
így működik. Ennek a fajta hozzáállásnak
köszönhető, hogy a MEGFOSZ-választáskor
a száz tagból 98 cég képviselője szavazott
rám. Én ezt fontosnak tartom, mert ezek
szerint a nagy többség úgy gondolja, hogy
tudom képviselni az érdekeiket, noha piactárs vagyok.
Utolsó kérdés, mit vár idén?

Milyen tervekkel, elvárásokkal néz az idei
esztendő elé?
Mindig mindent lehet jobban csinálni, és szeretnénk is. Az AXIÁL-nak sok-sok értéke van,
a legfontosabbak ezek közül a munkatársaink. Ha öt óra után valamelyik családtaggal
még bent vagyunk a cégnél, és kinézve az
ablakból azt látjuk, hogy eltűnnek a parkolóból az autók, azt szoktam mondani, hogy
elment a cég tőkéjének egy része. Sokan
dolgoznak nálunk, ami nagy felelősség.
Ez a legnehezebb, ebben a megváltozott
világban olyan munkahelyet, olyan feltételeket, munkahelyi légkört teremteni és tartó-

Arra lehet számítani, hogy a támogatásokból
származó pénzek egyre inkább kikerülnek
a gazdaságba. Az emberek arra vágynak,
hogy a munkájukat hatékonyan, minél kisebb
költséggel tudják elvégezni, ezt pedig csak
úgy tudják megtenni, ha precíziós eszközzel felszerelt, kiváló gépet vásárolnak. Erre
pedig itt vagyunk mi, a mezőgazdasági
gépforgalmazók, akik segítséget nyújtanak a
kiválasztott eszközök beszerzésében.
Bárdos B. Edit
Magyar Mezőgazdaság
főszerkesztője
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FÖLDFORGATÓ
ELEMEK

A FÖLFORGATÓ ZAVART KELT, A FÖLDFORGATÓ TALAJT MŰVEL. EZ UTÓBBI MŰFAJ „MEGA-GÉPKAPCSOLATÁVAL”
VOLT DOLGOM: EGY TRAKTOR-URALKODÓ, A FENDT IMPOZÁNS 1042-ESE HÚZTA AZ EKEFEJEDELEM
GRÉGOIRE-BESSON SPSL B9 TÍPUS 8 VASÚ EKÉJÉT. ILYENKOR KIRÁLYNAK ÉREZHETI MAGÁT A GÉPKEZELŐ.
A méret nem minden, de azért
sokat számít, különösen a nagytáblás, nagyüzemi mezőgazdaságban.
Mostani földdarabunk is hatvan
hektárnyi, Szombathelyhez közel,
Táplánszentkereszt határában, és jó
kötött agyagos talajú, úgyhogy komoly
munkának ígérkezik a felszántása.
Éppen ilyen munkára való a francia
Grégoire-Besson legnagyobb SPSL sorozatának 9-as
modellje, amely TÁPLÁNSZENTKERESZT
a családjának még
mindig csak egy
viszonylag kis
tagja, hiszen az
ekefejek száma
7-től 14-ig terjed, és
a mienk „csak” nyolcfejes volt. Miután váltvaforgató modellről van szó, a vasak számát meg kell
szorozni kettővel, így ténylegesen
16 sorakozik fel, amelyek mindegyikéhez
tartozik egy-egy beforgató lemez és
előhántó is, tehát összesen 48 darab,
megfelelően ívelt acéllemez gondoskodik
kitűnő minőségű szántásról. A fogásszélesség csavarozással változtatható,
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jelenleg 3,7 méter. A vörösre festett
„ízelt Z-váz” kifejezetten robusztus
felépítésű, látszik rajta, hogy milyen
igénybevételre készült. Van benne anyag,
súlya körülbelül hat tonna. Kidolgozása,
a részletek megoldása igényességre
utal. Vontatásának teljesítményigénye
360-tól 600 lóerőig terjed, kifejezetten
hevederes traktorokhoz ajánlják, de mint
látni fogjuk, remekül boldogul
vele egy gumikerekű is.
Erőgépünk a Fendt
1000-es Vario szériájából
való, amelynek kvalitásait
érzékelteti, hogy a hannoveri Agritechnica kiállításon Év
Traktora díjat nyert, és a 2016-os
AGROmashEXPO és AgrárgépShow
Termékverseny Pályázaton a Nemzetközi
Termékfejlesztési Nagydíjat kapta.
Ez egy teljesen új univerzális traktor,
olyan teljesítménykategóriában
(380-500 LE), ahol korábban nem létezett eﬀéle. Sokoldalúságának köszönhetően sokkal jobb lehet a megtérülése,
mint hasonló teljesítményű derékcsuklós
vagy hevederes gépeké.

A széria négy modellje (1038 Vario,
1042 Vario, 1046 Vario, 1050 Vario) közül
a 420 lóerős második mutatja meg most,
hogy mit tud. Annak érdekében, hogy az
esőzés után némileg síkos talajon ki tudja
fejteni vonóerejét, az első függesztőn
3300 kilogrammos súlyt visel, és a
hátsó kerekekre is került egy-egy
1250 kilós öntöttvas-gyűrű. Összesen
több mint húsz tonnával nehezedik a
talajra a monstrum, a hátsó gumik közel
egy méter szélesek, és átmérőjük elérheti
a 2,35 métert, nyomásukat VarioGrip
rendszer szabályozza. Ezáltal 15 százaléknyit nő az átadható vonóerő és a
területteljesítmény.
Akárhányszor vezettem is Fendtet, nagy
várakozással kapaszkodtam fel a teljesen
átdolgozott, szélesebb ajtajú, nagyobb
üvegfelületű, több tárolóval ellátott
fülkébe, Jean, a bemutatópilóta társaságában. A kezelés egyszerű feladat, mert
kiváló a traktor fordulékonysága, és nem
kell félni, hogy táblavégi forduláskor
beletolat az ember a hátsó gumival egy
ekevasba, mert ugyan 110 fokos szögig
bicskázhat be az eke váza, ilyenkor is
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marad biztonsági távolság. Csak az eke
leeresztésével-felemelésével, illetve
átbillentésével kell törődni, a sebességet
automatikusan szabályozza az elektronika és a Vario hajtómű. Kormányozni is
csak fordulásokkor kell, különben magától
tartja gépünk a nyílegyenes irányt.
A Grégorie-Besson SPSL-ről tudni kell,
hogy kétféle üzemmódban szánthat:
barázdában vagy tarlón járó traktorral.
Mivel a széles gumiabroncs nem paszszolna bele semmiféle barázdába, a
kukoricatarlón haladunk, teljesen vízszintes helyzetben, komfortosan. A kellemesen
fűtött fülkéből minden irányban remek
a kilátás, és olyan simán megy a traktor,
mintha légpárnán lebegne. A vezetés
annyira kevés feladatot ad, hogy teljes
ﬁgyelmét a szántásnak szentelheti az
ember.
Van is mit nézni! Jó az eke fordítóképessége, rendesen beforgatja a kukorica
szármaradványait, egyenletesek, szépek
a barázdák. Lehetne szerelni az SPSL-re
elmunkáló hengert is, de erre most nem
volt igény. Egyelőre nem biztos, mi a
gazdaság szándéka a táblával, lehet,
hogy még idén vetnek majd bele, mostani
szántásunk pedig főképp a gépkombináció
bemutatását szolgálja, vásárlási döntés
előkészítése céljából. A gazda mindenképp
elégedett lehet a szántás minőségével.
Nem kevésbé a teljesítménnyel. Miközben
érezni a motor morgásából, hogy rendesen
bedobja az erejét, 1300-as fordulatszámmal, 9 km/órás sebességgel szántunk,
30 centis mélységben. Ahogy számolgatom, ebből – a fordulókat nem számítva
– körülbelül 3,3 hektár jön ki óránként,
helyes lehet Jean becslése, hogy szűk
másfél nap kellene a hatvan hektárnyi
földdarab felszántásához.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ILYEN MEGA-GÉPEK KAPCSOLATÁRA? AZ
ERŐ NEM A SEBESSÉGBEN NYILVÁNUL MEG, VAGYIS EGY EKKORA
ERŐGÉP ESETÉN IS TARTANI KELL A MUNKAFOLYAMAT SZEMPONTJÁBÓL OPTIMÁLIS SEBESSÉGET. AZ ELŐNYE AZ, HOGY SOKKAL SZÉLESEBB, MUNKAESZKÖZ MŰKÖDTETHETŐ VELE. ÍGY EGY MENETBEN
LÉNYEGESEN NAGYOBB TERÜLETET TUDUNK MEGMŰVELNI.

A Tier 4f besorolású motor fogyasztását majd csak
a végén lehet pontosan megállapítani, egyelőre
annyit tudunk, hogy húsz és harminc liter között lesz
hektáronként.
Még egy kis számítgatás: ezen az egyetlen táblán
irdatlan mennyiségű, kétszázezer köbméternyi földet
forgat be a munka végére a Fendt 1042-essel vontatott Grégoire-Besson SPSL 9-es eke. Kétszázezer
köbméter… EZ ÁM A FÖLDFORGATÓ!

Speciálisan ívelt
acéllemezek

Karlovitz Kristóf
okleveles mérnök,
szakújságíró
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SORKÖVETŐ
MUNKAGÉPFÜGGESZTŐ-KERET

SORKÖVETŐ KERET:

A tavaszi szezon előtt új termékkel bővítettük munkagép kínálatunkat – kereskedelmi forgalomba
bocsátottuk a vevőtalálkozóinkon és az AGROmashEXPO-n bemutatott mAXI-CAM univerzális sorfelismerő munkagépfüggesztő- és kormányzó-keretünket. Az eszköz száz százalékban hazai fejlesztés
és gyártmány – munkatársaink, valamint külső fejlesztő- és gyártó-partnercégeink közös eredménye.

Két főegységének egyike a sorkövető keret,
amely ﬁxen álló keretrészből és mozgó
kerettagból áll. Az eszközt a ﬁx keretrésznél
fogva kapcsoljuk a traktor hárompont-függesztéséhez; a másik kerettagot az erőgép
hidraulikaköréről táplált munkahenger
mozgatja. Ehhez kapcsolható a sorközművelő munkaeszköz. Perselyezett, erős, tömör
krómozott vezetőrudakon mozog a kerettag,
és vele együtt a sorközművelő munkagép.
Egyirányú maximális elmozdulása akár
35 centiméter is lehet, természetesen ezt a
távolságot mindkét irányban, pillanatok alatt
meg tudja tenni. E nagymértékű kitérésnek
köszönhetően kanyarban is tökéletesen
követi a sorokat a rendszer. A keretet és a
munkaeszközt az erős keréktartók és kerekek
hordozzák stabilan, többfokozatú állítási
lehetőséggel. A keréktartó szélességét és a
kerék magasságát könnyedén és gyorsan
lehet állítani a biztosító csapok kihúzásával.
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A mAXI-CAM másik fő egysége a kétféle
sorﬁgyelő-, sorfelismerő-rendszer. Az egyik
a kamerás: a gép baloldalára felszerelhető (ütés-, por- és vízálló) célszámítógép
kamerái ﬁgyelik a növénysorokat. Az eszköz
a sortávolság, a növény magassága, illetve
a kamera dőlése alapján meghatározza azt
az elméleti mintázatot (adott szögben összetartó egyenesek) amelyet a képen látszódó
növénysoroknak mutatniuk kellene.

legnagyobb egyezést ezzel az elméleti rajzolattal. Természetesen ﬁgyelembe veszi a
növényzet színét is. Mindaddig képes a sorok
követésére, míg a növénysorok szemmel
is kivehetők, és nem záródik az állomány.
A kamerás sorfelismerés néhány „gombnyomással” állítható be a kezelőfelületként
szolgáló Androidos táblagép magyar nyelvű,
felhasználóbarát szoﬅverében. A fülkében a
táblagép és a kereten a mAXI-CAM vezérlőegység Wi-Fi-n keresztül kommunikál.

A mAXI-CAM vezérlőegység másodpercenként hatvanszor ellenőrzi, hogy a bejövő
képen a növénysorok hol mutatják a

A MECHANIKUS SORKÖZMŰVELÉS NAGY ELŐNYE, HOGY
DRASZTIKUS GYOMIRTÓ SZER MEGTAKARÍTÁS ÉRHETŐ
EL VELE, MIKÖZBEN JAVÍTJA A TALAJ VÍZ- ÉS LEVEGŐ
GAZDÁLKODÁSÁT.

MAXI-CAM SORKÖVETŐ MUNKAGÉPFÜGGESZTŐ

Nagyobb, fejlettebb növényállományban
mechanikus, tapogatópálcás is lehet a sorkövetés. A keretre felhelyezett két tapogatókarhoz egy-egy tapogatópálca tartozik. Ezeket
egy sorra kell ráállítani, és amikor a növény
szára megmozdítja a pálcát, a hidraulika
ellenkező irányba mozdítja a keretet, a sorok
között tartva a sorközművelő eszközt.
Mi legtöbbet a Monosem kultivátorcsaláddal használtuk és teszteltük a mAXI-CAM
keretet. E két eszköz együttes használatával szép eredményeket könyvelhettünk el,
elégedettek lehetünk munkájukkal. Könnyen
és egyszerűen összekapcsolhatók, és a
Monosem kultivátor is könnyedén beállítható
az adott sorközökre. Bátran kijelenthetjük,
hogy a két gép párosával nagy pontosságú
és hatékony a sorközművelés. A mAXI-CAM
munkagép-kormányzó keretének KAT2- és
KAT3-kompatibilis függesztőkarjaihoz
egyébként bármilyen gyártmányú, szabadon választható munkagépet hozzá lehet
kapcsolni.

TAPASZTALATOK ÉS
FEJLESZTÉSEK
Az első tesztidőszakot követően az volt a
tapasztalat, hogy a keret és a sorﬁgyelő jól
működött, és az elvártaknak megfelelően
dolgozott. Számos bemutatót követően
megkezdődött a forgalmazása. Miután egyre
több gépet eladtunk, és élesben használni
kezdték azokat az újdonsült tulajdonosok,
egyre több tapasztalatot szereztünk változatos időjárási és terepviszonyok között,
különböző fajtájú és fejlettségű növényekkel,
különböző talajművelő eszközökkel, valamint
változó használati módokkal. A partnerektől kapott visszajelzéseket, javaslatokat is
ﬁgyelembe véve folyamatosan fejlesztettük
és fejlesztjük tovább a mAXI-CAM-et és
frissítjük az eladott gépeken!
Az egyik legnagyobb kihívás a a megcsúszás,
dombos területeken. Laza talajon, domboldalban a traktor a gravitációnál és a súlyánál
fogva megcsúszhat, és enyhén keresztbe
fordulva halad előre. Ilyenkor önmagától a
keret nem volt képes tökéletesen a sorok
közé állni, mert a kamerás sorfelismerést
megtévesztette az elcsúszott, torzult kép.
Kidolgoztunk hát egy szoﬅveres korrekciót,
amely ilyen körülmények között is pontosan

határozza meg a növénysorok helyzetét.
Továbbá, fejlesztés alatt áll egy speciális
támasztókerék, amely meggátolja az erőgép
megcsúszását.
Egy másik fő fejlesztés a keret szerkezeti
stabilitására és teherbírásának növelésére
irányult. Számos igény merült fel nagy
méretű és súlyú, illetve műtrágyatartályos
kultivátorok használatára. Ilyenkor többet
kell elviselnie a keretnek, ezért görgős megtámasztással láttuk el. Így már megfelelően
elviseli a fokozott terhelést, miközben nem
romlik a hatékonysága, használhatósága.
A tesztek során meghatároztuk a kamerák
sötétben szükséges megvilágítási igényét,
hogy akár éjszaka is nagy biztonsággal
lehessen sorközt művelni. Egy másik fejlesztés a tapogatórendszert érintette. Javítottunk
a pálcák érzékenységén, ezáltal sokkal ﬁnomabb lett a mozgás és pontosabb a sorkövetés. A szerkezet mellett sokat fejlesztettünk
a szoﬅveren is. A kezelőfelületet, felhasználói visszajelzéseket ﬁgyelembe véve, úgy
alakítottuk át, hogy a lehető legkönnyebb,
mégis kellően pontos lehessen a szükséges
beállítás. A beállítások növényfajonként
menthetők, később újra betölthetők.

Monosem sorközművelő kultivátor a
mAXI-CAM keretre függesztve
mAXI-CAM, maximális precizitás

Összességében a maga nemében egyedülálló gépről van szó, és a visszajelzések alapján kijelenthető, hogy szép munkát végez,
nagyban megkönnyíti a sorközművelést.
Eredeti elképzelésünk beigazolódni látszik –
a mAXI-CAM nagy értéke, hogy teljes egészében saját fejlesztés. Ezáltal könnyen és
gyorsan lehet módosítani bármilyen működési paramétert, vagy fejleszteni új igényeket
kielégítő megoldásokat. Nem utolsósorban,
fontos hangsúlyozni, hogy a fejlesztések
érvényesítették partnereink igényeit és észrevételeit – a mAXI-CAM az ő sikerük is. Ezért
ezúton is köszönjük valamennyiük együttműködését, részvételét a tesztelésben, illetve
azt, hogy bizalommal fordultak hozzánk, és
megvásárolták a mAXI-CAM sorfelismerő,
munkagépkormányzó keretünket.

MESTERHÁZI
PÉTER ÁKOS
precíziós gazdálkodási
csoportvezető

LISZ PÉTER
termékmenedzser
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FENDT 211 V VARIO

„2018 ÉV TRAKTORA”
A SPECIÁLIS TRAKTORKATEGÓRIÁ
BAN

AGCO/FENDT SZOKÁSÁHOZ HÍVEN INTEGRÁLJA A NAGYTRAKTOROK
MŰSZAKI MEGOLDÁSAIT A KISEBB SZÉRIÁKBA. IDÉN A KOMPAKT
FENDT 200 VARIÓT ÉS A 200 V/F/P VARIÓT FRISSÍTETTE FEL, SZÁMTALAN ÚJÍTÁS MELLETT AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁSSAL; MÁR A
GYÜMÖLCS-, SZŐLŐ- VAGY KOMLÓÜLTETVÉNYES GAZDÁK IS PROFITÁLHATNAK ENNEK ÖKOLÓGIAI ÉS ÖKONÓMIAI ELŐNYEIBŐL. A TRAKTOROK HÁROMHENGERES, 3,3 LITERES AGCO POWER MOTORJA MEGFELEL A TIER3B KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZINTNEK.

A Fendt elejére szerelt
munkagép mögött
közvetlenül van az
ultrahangos sorérzékelő
így garantált a pontos
munkavégzés.

A nagy traktorokból ismert
multifunkcionális joystick és
keresztkapcsolókar.

KÉTFÉLE
AUTOMATIKUS
KORMÁNYZÁS
A Fendt 200 Varióhoz ultrahangos sorvezérelt- vagy
pozícióvezérelt-rendszer közül
választhat a gazda. Az előbbi
a traktor beállított távolságát
tartja a növényektől, ami például szőlősorokban nem jár további üzemeltetési költséggel. A
szántóföldi zöldségtermelőknek
a GPS-koordinátás pozícióvezérlés kínál előnyöket: a traktor
még rossz látási viszonyok között
is ±2 centiméter pontosan képes
haladni. A rendszer előnye a
gép jobb kihasználtságából és a
kisebb átfedésekből adódik.
A Vario traktorok AGRex külső kipufogógáz visszavezetéssel
és karbantartásmentes
DOC-val (dízeloxidációs
katalizátor) teljesítik a
Tier3b környezetvédelmi előírásokat.
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További innováció a 70-110 lóerős
kompakt traktorok elforduló ventilátorlapátokkal visszafordítható
hűtőlevegő-árama. A folyamatosan
tiszta hűtő növeli a traktor teljesítményét, de a hatékonyságát is,
mivel megtakarítja a kézi tisztításra
fordított időt. Új továbbá az 540E
mellső TLT, amely csökkentett
motor-fordulatszámnál éri el az
540/percet, üzemanyagot takarítva
meg. A légfékrendszer elektromosan vezérelt levegőszárítója kisebb
karbantartási költséget és nagyobb
üzembiztonságot garantál.

PADLÓFŰTÉS TÉLIRE
A menetkényelmet jobb üléspárnával és háttámlával javították. Téli
munkákhoz ideális az opcióként
rendelhető padlófűtés – a vezetőfülke padlólemezébe integrált
fűtőelemek kiküszöbölik a botlásveszélyt. Termosztát-jeladóval és
megfelelő vezérléssel hatékonyan
és gyorsan melegíti fel a lábteret.
Ugyancsak az AGCO/Fendt
nagytraktorokból vették át a
VarioActive kormányzást. Ezzel
kevesebb kormánymozdulatra
van szükség azonos kerékelfordításhoz. 8 km/óránál lassabban
haladva egy kormányfordulattal
elérhető a maximális kerékelfordulás. 8-18 km/óra között csökken
a kormányáttétel, a gépkezelő
gyorsabban tud reagálni, illetve
fordulni. E funkció kifejezetten

hasznos homlokrakodós munka
vagy például szőlősorból szőlősorba fordulás esetén.

INNOVÁCIÓK:
FENDT 200 VARIO
Mind több rugalmasságot és
teljesítményt várunk el a modern
traktorhidraulikától. A Fendt 200
Vario új hidraulikarendszerének
LS-szivattyúja 104 l/percre képes.
Ezáltal gyors a munka homlokrakodóval – és alacsony a motor fordulatszáma. Az elektrohidraulikus
szelepek kiemelkedő kényelmet
nyújtanak, ezenfelül opcionálisan
rendelkezésre áll a Power-Beyond
csatlakozás (nyomás- és vezérlőkör, szabad visszafolyás) ami
lehetővé teszi a munkagépek
gazdaságos működtetését. Áttervezték a Fendt 200 Vario mellső
emelőművét is. Az új, felhajtható
alsó öntvénykar több szabad
helyet hagy a homlokrakodónak. A
jobb látást új LED munkalámpák
szolgálják, elöl-hátul a fülketetőben és az A-oszlopon. Tovább
fokozza a biztonságot a szögszenzorral automatikusan kikapcsolódó
diﬀerenciálzár és összkerékhajtás.
Fenti újításokat az Agritechnica
2018 kiállítás zsűrije „Év traktora”
díjjal jutalmazta!
2018-tól ezek a kiváló traktorok
már a magyar gazdák rendelkezésére állnak.

Opcióként rendelhető padlófűtés is
Kiváló kilátás a
mellső munkagépre.

KRESZ GÁBOR
Fendt referens

17

18
Fotó: Bese Zoltán

KARLOVITZ KRISTÓF

VERHETETLEN LANDINIK
MELYIK A LEGJOBB TRAKTOR? AMELYIK LEGJOBBAN MEGFELEL AZ ADOTT CÉLRA. A HUNLANDCÉGCSOPORTHOZ TARTOZÓ TRADE FARM KFT.-NÉL A LANDINI TÖBB TÍPUSA IS ELNYERTE EZT A
SOKATMONDÓ MINŐSÍTÉST.
BUGYI

Szeretünk legekben gondolkodni. Hányszor
kérdezték tőlem, autós újságírótól, hogy melyik
a legjobb autó! Mindegyik, válaszoltam, valahol,
valakinek, annak, aki megvette, és elégedetten
használja. Hasonló a helyzet a traktorokkal is.
Korántsem biztos, hogy az árral korreláló rangsor legtetején találni meg az optimumot.
Jó példa lehet erre a világ egyik legnagyobb
marha-, sertés- és juh import-exportőre, a
Hunland cégcsoport keretében működő
Trade Farm Kﬅ., amelynek erőgép-állományában Fendtek és Landinik egészítik ki egymást.
Bugyi határában jártam a telephelyükön, Nagy
Csaba növénytermesztési ágazatvezetővel és
Kovács László műszaki vezetővel beszélgettem. Mindjárt előre bocsátom, hogy a hallott
megállapítások nem könnyen körülhatárolható
területre érvényesek, mert a Hunlandon belül
úgy diszponálják a gépeket, ahogy a leghatékonyabb, ezért egy-egy traktor, ideiglenesen vagy
tartósan átkerülhet más ágazathoz, más telepre
vagy feladatra. A két szakember így is rálát a
működésükre, véleményük teljes mértékben
mérvadónak tekinthető.
Nézzük először, mi az a feladat, amelynek ellátására erőgépekről kell gondoskodni. A Trade Farm
1400 hektáron termeszt szántóföldi növényeket:
gabonát, kukoricát, lucernát, zöldtakarmányt, a
tömegtakarmány – főképp silószenázs –
mennyisége évi hatvanezer tonna. Feladata
továbbá a Hunland közeli állattartó telepein
tartott 23 ezer szarvasmarha szervestrágyájának kijuttatása. A gépvásárlások kiinduló pontja
mindig az, hogy az AXIÁL szervizével hosszú
évek alatt szerzett jó tapasztalatok okán csakis
Bajához fordulnak, és nem csak traktorokért:
a bálázó kivételével onnan származik a teljes
CLAAS zöldsor.
Megbízhatóságuk és minőségük miatt nagy
„vezérgépeknek” Fendteket használnak, 12 darab van jelenleg a ﬂottájukban. Ezek végzik
a nehéz talajmunkákat, szállítanak közúton
és juttatják ki a hígtrágyát. Kisebb teljesítményt igénylő sorközművelésre, permetezésre

(vontatott Berthoud permetező), műtrágyaszórásra, partkaszálásra, mulcsozásra viszont
nem lenne gazdaságos olyan típusokat választani, amelyek bizonyos képességei és jellemzői
kihasználatlanok maradnának, de a vételárban
megjelennének. Ezekre a feladatokra korábban
Landini Powerfarm 95-ösöket használtak,
egymás után négy szolgált náluk, de lecserélésük után ma már három darab Landini 6-130C
dolgozik a földeken.
Ez így logikusan hangzik, de a Landininek is
van nagykategóriájú traktora, például a 7-215,
amelynek 130 órás világrekord-futamában
magam is részt vettem, miért nem amellett
tették le a garast – ﬁrtatom? Nos, idézi fel a
régmúltat Kovács László, tettek próbát tíz éve
egy 185 lóerős Landinivel, de elég sok probléma
volt vele, akadozott a munka, és noha az AXIÁL
folyamatosan biztosította üzemképességét,
végső soron túlságosan költségesnek bizonyult.
Igen, vetem közbe, valóban voltak gondok azzal
a szériával, elsősorban a power-váltós kivitelekkel. Azóta viszont nagyon nagy a változás, a mai
hasonló kategóriájú Landinik már össze sem
hasonlíthatók a korábbiakkal. A mostani, ilyen
méretű 7-es széria – amely már évek óta fut, és
teljes mértékben kiforrott, bevált – egy teljesen
megbízható (FPT motor, ZF váltó stb.), problémamentes, tiszta szívvel ajánlható gépcsalád.
Ám, mint Kovács László elmondja, a legnagyobb
igénybevételű 200 lóerő fölötti kategóriában
időközben ráálltak a Fendtre, és most már
maradnak a feladatmegosztásnál a két márka
között.
Egészen mások a követelmények az állattartó
telepeken, ahol például bálabontót és etetőkocsit kell vontatni a tükörsimára betonozott udvaron és a tehénistállókban, ilyen célokra hat darab
Landini 5-110H van állományban. Egyszerű
munka, egyszerű gépet kíván. De az egyszerűség ebben az esetben nem lemondás valami
kívánatosról, hanem erény! Hiszen a mai mezőgazdaságban általános probléma, hogy kevés
az olyan magasan képzett gépkezelő, akire könynyű szívvel rá lehet bízni egy érintőképernyőről

vezérelhető
high-tech
gépet, amelyik sok mindent „magától csinál”,
de ezzel arányos összegbe is kerül. Egy olyan
Landinin viszont, amelyben még megvan a
hagyományos három pedál és a H-séma szerint
kapcsolgatható sebességváltó, lényegében bárki
tud dolgozni, aki elvezet egy Suzukit. Két kar,
két-három gomb, és ennyi. Semmi űrtudomány,
atomﬁzika. És semmi olyan következménykár,
amely a csúcstechnika egy-egy kezelési hibájából adódhat. Szeretik a gépkezelők, és aki szereti
a gépét, az szeretettel bánik vele. A gép pedig
meghálálja: van, amelyik már 18 ezer üzemórát
teljesített.
Nem áll ezzel egyedül. A többi Landini sem szervizigényes, a 6-130C például 1200 üzemóránál
jár, bármi hiba nélkül, csak olajat kellett cserélni
benne. A problémamentes üzemeltetésben
szerepet játszik a sakkozás a gépekkel az egyes
telephelyek között: az újakat egy-két évig a
növénytermesztésben fogják be nehezebb munkákra, majd az állattartó telepekre kerülnek,
ahol szinte nyugdíjas állás vár rájuk. A Trade
Farm nem néhány évre veszi a traktorokat,
hogy aztán elpasszolja őket, hanem ésszerűen
kihasználja élettartamukat.
A náluk tapasztaltak azt bizonyítják, hogy nem
tanácsos pusztán a hírnév vagy katalógusadatok alapján gépeket vásárolni. Sok esetben több
a kevesebb, különösen, ha jóval kevesebbet kell
ﬁzetni érte, anélkül, hogy ez meglátszana az
elvégzett munka mennyiségén, minőségén. Van
úgy, hogy egy nem annyira modernnek tűnő,
kuplungpedálos traktor nyeri a versenyt, mert
ennek leginkább testhezálló az adott munkakör.
Különösen, ha minden egyébben hozza a ma
elvárt nívót, mint a kiváló költség-érték arányra
tervezett Landinik.
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AZ AXIÁL KFT. ÁLTAL KÉPVISELT, HAZAI PIACVEZETŐ MANITOU FOLYAMATOSAN
ÚJÍT, IDÉN MÁR RENDELHETŐK VOLTAK A KIFEJEZETTEN MEZŐGAZDASÁGI
NEWAG SZÉRIA TÍPUSAI. A SZIGETKÖZ EGYIK MEGHATÁROZÓ GAZDASÁGÁBAN IS
EGY MANITOU MLT 737-130 PS+ MELLETT DÖNTÖTTEK.

A cég fő tevékenysége a tejtermelés, ez
adja az árbevétel nyolcvan százalékát.
Az állatok tömegtakarmányát – kukorica,
silókukorica, takarmányfű – 800 hektáron termesztik. „Mivel AXIÁL-partnerek
vagyunk nagyon régóta, először náluk
nézünk körül, amikor gépvásárlásra
gondolunk” – mondja Németh Attila
ügyvezető. Ezt erősíti meg Suri László
műszaki vezető is: „A második Manitoutól
látok rá e típusokra. A 2005-ben vásárolt
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gépet idén áprilisban értékesítettük, közel
17 ezer üzemóra után is volt rá kereslet.
Az is a történethez tartozik, hogy több
márkát is megnéztünk, mielőtt a Manitou
mellett döntöttünk. Elégedett voltam
ugyan az előző Manitouval, de ha akarok
venni egy új gépet, akkor azért szakmai
kötelességem tájékozódni”.
Közben megérkezik a rakodógépek
helyi mestere, Máté István, aki még

Frak B 1-gyel kezdte a szakmát.
„A téeszben raktam a cukorrépát vele, de
2003-tól már Manitouval dolgozom. Az
elsőt egy bábolnai kiállításon láttam; a
bemutatón szó szerint „elásta” magát, s
nagyon ügyesen bánt az adaptereivel is.
Ez az új gép nem unatkozik, igazi mindenes. Tavasszal a műtrágyarakodással
kezdődik a munka java. Utána a trágyakezelés – kihordás az istállóból, plusz
a szórás kiszolgálása –, majd a szalma,

és a széna rakodása, meg a bálák többszöri megfogása következik. Az új gép
már nagyon kiﬁnomult, szinte simogatni
kell a kezelőszerveket, s azonnal reagál”.
A műszaki vezető a mozgékonyságot
emeli ki. „Hatszázas tehenészetünk van;
az istállóink mélyalmos rendszerűek,
korlátozott fordulási lehetőségekkel.
Olyan gép kellett, amely alkalmas a
magas falú Fliegl pótkocsik megrakodására trágyával. Az előző, 731-es Manitou
7 m magasságig tudta kiemelni a gémet,
3 tonna kapacitással. Az új MLT 737
130 PS, ami 6.9 méter magasságig
tud emelni, és 3.7 tonna a maximális teherbírása. Az is lényeges különbség, hogy a száz
helyett már 130 lóerős. Az új,
Final Tier 4-es Deutz motor
maximálisan megfelel az
emissziós előírásoknak. Az
MLT 737-es gyorsabb,
nagyobb teljesítményű,
150 l/perces hidraulikaszivattyúja
is kellemes
meglepetés
volt.
Választásunkat
nagyban
befolyásolta, hogy a
Manitouval már voltak kedvező tapasztalataink. Persze nem öt perc alatt
döntöttünk; a versenytárs forgalmazók is
hoztak demógépet egy-két napra kipróbálni. A Manitou MLT 737 130 PS+ május
óta több mint 1100 órát dolgozott. Ez
idő alatt úgy tűnik, kevesebbet fogyaszt,
mint az elődje. Igaz nem mértük, de
azt mondom, hogy ha még az elődével azonos lenne a fogyasztás, akkor
is egyértelműen kedvezőbb a nagyobb
motorteljesítmény, a komfortosabb munkakörülmények biztosította jobb kihasználtság, mint a 731-esé volt”.
Így van-e? – kérdem a gép kezelőjét.
István elmondja, hogy az új gép egyértelműen többet tud elődjénél. „Jobban rááll
a kezem, a több funkciót megszoktam
már. Minden fázis ﬁnomabban működik, s
az irányváltó, meg a kartámaszba épített
joystick igazi varázslat. A kabin kényelmesebb, szebb és tágasabb is; mondhatnám tréfásan, hogy az ablaktörlő még a

A MANITOU NEWAG TÍPUSAI SPECIÁLISAN, A MEZŐGAZDASÁG IGÉNYEIRE LETTEK FEJLESZTVE. A PIAC ELVÁRÁSAINAK
MEGFELELŐEN 2018-TÓL CVT-VÁLTÓS, AZAZ FOKOZATMENTESEN VÁLTOZÓ ÁTTÉTELŰ MODELLEK IS A KÍNÁLAT
RÉSZÉT KÉPEZIK. E MODELLEKET A „V+” TÍPUSJELZÉS
KÜLÖNBÖZTETI MEG.

hajamat is megfésüli. A kilátás előre és
felfelé egyenesen tökéletes; a nagy pótkocsikat is biztonsággal rakodom, mert a
tetőrács minden egyes eleme más-más
szögben áll. Az új fellépő biztonságos;
nem csúszik meg rajta a csizma. Van
egy külön belépő tér a kézifék mellett,
az praktikus, nagyon jól meg van oldva.
A fordulékonyság hasonló az elődjéhez,
a kezelhetőség gyorsabb, úgyhogy meg
vagyok elégedve”.
László ezekről maga is meggyőződött:
jobban kézhez állnak a kezelőszervek, és
egy mozdulattal több funkciót is lehet
irányítani. Ezáltal felgyorsulnak a munkafolyamatok, nem kell még egy pedáljáték
vagy egy plusz karhúzás. Egyszerre tudja
billenteni, emelni, optimális pozícióba
tenni a kanalat. Hogy viselkedik az új
gép egyenletlen terepen? – kérdem.
„Egyértelműen stabilabb, jobb a súlypont elhelyezése. Van egy billenés elleni
biztonsági berendezés is. Kipróbáltam a
kezelői ﬁgyelmetlenségre utaló jelzéseket, tetszenek, mert fokozzák a biztonságot. A megfordítható forgásirányú,
automatikusan is működtethető vízhűtő
ventilátor pedig szénabetakarításkor, és
a poros, piszkos magtárban előnyös. A
PowerShiﬅ sebességváltónak köszönhetően automatikus-, és hagyományos
váltós üzemmódban is használható a
gép. Ha a trágyadepó alatt beázik a talaj,
az onnan kihordás mutatja meg igazán,
hogy mennyire jó az a plusz 30 lóerő, és
ezáltal a járóképesség. Gyors is a gép, ezt
egy mellékúton „teszteltük”.
„Nekünk bevált ez a harmadik generációs
Manitou. A szarvasmarha-tenyésztésben
évente tízezer tonna trágya keletkezik,
amelynek az összes mozgatása – kihordás az istállóból, depózás a területen – eléri akár a 14-15 ezer tonnát is.
Emellett vannak még magtári munkák, az körülbelül 2500 tonna gabona
mozgatását jelenti. Végül ezekhez jön
még 14-16 ezer darab körbála-emelés,

kétszeri megfogással. Mondhatom, hogy
egy jó Manitou az állatok barátja, mert
kiszolgálja őket; neki sosincs ünnepnap.
Ráadásul a műtrágya meg a vetőmagos
Big-Bag zsákok kezelésében is besegít a
másik gépnek”.
István folytatja: „Eddig elkerültek a gondok, bár volt egy kisebb klímaprobléma,
amit a csornai AXIÁL-os szerelő másnap
már megjavított valami adapter, vagy
panel cseréjével. Beiktattak egy elektromos kütyüt, s azóta minden szuperál.
Túl vagyunk a szervizes olajcseréken is,
minden rendben a géppel. Alapvetően a
biztonság miatt szeretem ezt a Manitout.
Tudom, hogy minden reggel el tudok vele
indulni és jól fog dolgozni. Adtam is neki
nevet, úgy hívom, hogy „Gepli”, ez felénk
dicsérő jelző. Szeretem, de azért féltem
is ezt a gépet, ezért annyit megadok neki
pluszban, hogy a vizet kicsit mellőzöm”
– mondja, majd értetlenkedésemet látva
hozzáteszi: „pénteken szoktam mosni, de
most inkább levegővel fújom ki. Vannak
olyan érzékeny pontjai, ahol nem szabad,
hogy víz érje. A szalmát, port inkább
lefújatom, de néha azért le kell mosni.
Elvem, hogy többet levegővel, kevesebbet
vízzel; még egy Mercedes elektronikája is
érzékeny a vízre, párára!”
A Dunakiliti Agrár Zrt.-nél alapvetően
pozitív a kép a Manitoukról. Mindig két
gép dolgozik a cégnél, egyik a növénytermesztésben, másik az állattenyésztésben; az előbbi nagyon sokszor besegít
a másiknak. Mivel már elöregedett,
hamarosan cserére szorul, és talán ott is
a Manitou vonalat kívánják erősíteni.

DR. SOÓS D. SÁNDOR
szakújságíró
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MINDEN,
AMI
FRAMEST...
1. RÉSZ
EGY JÓ NEHÉZ
TÁRCSA SOKSZOR
SEGÍT, HA BAJ VAN.

MINIMUM TILLAGE
150 LÓERŐVEL.

LAZÍTÓ, MELY
NEM RÖGÖSÍTI A
FELSZÍNT.

A GYÖKEREK. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI CSALÁDI HAGYOMÁNYKÉNT ÖRÖKÖLTÉK A FÉMIPARI GYÁRTÁS SZERETETÉT, MELYNEK NYOMAI ÉVTIZEDEKRE NYÚLNAK VISSZA. KOMÁDIBAN, A „BUCSI” ÉS „ZÖRGŐ” ÜZEMBEN
KEZDTE INASKÉNT TANULMÁNYAIT A TULAJDONOS ÉDESAPJA. KEZE NYOMÁT ŐRZIK AZ ERZSÉBET HÍD PILLÉRJEINEK KÉZZEL VERT SZEGECSEI, A TANONCÉVEK EMLÉKÉT PEDIG AZ 1931-BEN MEGJELENT IPARI ALMANACH,
MELY „MESSZE A KÖRNYÉK LEGMODERNEBB ÜZEMEKÉNT” EMLÍTI A BUCSI JÓZSEF VEZETTE CÉGET.

NAPJAINKBAN
A cég 2001-ben kezdte el mezőgazdasági
munkagépek hegesztett vázainak gyártását. A vállalkozás vezetői, egyben tulajdonosai, mezőgazdasági gépészmérnök
szakemberek, akik a gépgyártásban és a
termékmarketingben szereztek gyakorlatot.
A modern termelő- és irányítóeszközökkel
felszerelt üzemben a gépgyártás minden
fázisa megvalósul.
AZ ELSŐ KOMPLETT,
SAJÁT TERVEZÉSŰ GÉP
Az elengedhetetlenül fontos, kiváló minőségű gyártás és a felhasználói igényekhez igazított fejlesztés eredményeként
született meg a FRAKOMB magágykészítő
gép. Hosszú távú használati értékét az
alapanyagok és a technológia biztosítják.
Erős alapvázára szerelhető, variálható
munkaeszközeivel alkalmas őszi- és
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tavaszi szántáselmunkálásra, magágykészítésre. Különböző talajtípusokon
és szélsőséges viszonyok között is jól
beválik. Könnyen és pontosan beállítható,
precíz lesz a magágy.
Mindennemű agronómiai elvárásnak
megfelel, hiszen az első sor merev szárú
lúdtalpkapái egyenletes mélységben
elmetszett, gyommentes kemény „ágyat”
hoznak létre, a kombinátor kapamező
pedig megfelelő rögfrakciójú, morzsalékos „puha takaróval” fedi be azt.
Az utóbbi esztendők megváltozott
csapadékviszonyai indokolták egy új,
nem hengereken futó síkvázas kombinátor, a Framest Kreator kifejlesztését.
A gép nedvesebb talajban is alkalmas
magágykészítésre.
Az alapgép három fő részből áll.
Hidraulikusan állítható mellső simító
rugólapok egyengetik a talajt a

művelőmező előtt. Szerepe, hogy
viszonylag egyenletes felszínhez lehessen
beállítani a kapamező munkamélységét.
A kombinátormező öt sorban elhelyezett,
előreívelő, emelő hatású rugós kapákból
áll, megfelelő átömlési keresztmetszettel, 76,5 milliméter húzástávolsággal. Az
alapgépen szintén hidraulikusan állítható
simító rugólapok zárják le a folyamatot.
A munkamélységet a kerekek és a vonórúd pozíciója állítja be. A kiemelő munkahengerre felrakható távtartókkal gyors és
precíz a beállítás. A lenyitott szárnyak is
kerekeken futnak, így egyrészt a szárnyak
fővázhoz képest elfoglalt pozíciója, másrészt a tandem tengelyeken futó kerekek
biztosítják a talajkövetést. A tandem
kerékfelfüggesztés sima vontatást biztosít közúton, illetve jól tartja a művelőmezők munkamélységét.
Az alapgép tehát hengerek nélküli, ezáltal
jól nyitja a magágyat, de csak a hátsó

KIVÁLÓ RÖGRENDEZŐ KÉPESSÉG,
TAPADÁSMENTES
ÜZEMELTETÉS.

A FELSZERELTSÉGET
VARIÁLJA IGÉNYEI
SZERINT.

simítók zárják le azt. Cserepesedésre
hajlamos talajokhoz ajánlható opció
az állítható szögű és mélységű rugós
elmunkáló boronasor.

és a vázon eltolva egyedileg állítható a
távolságuk.

Ez sokszor kevésnek bizonyulhat, és
indokolatlanul sok nedvesség távozhat a
talajból. Ilyenkor lehet felszerelni a hátsó
rugós borona helyett a már jól bevált
400 milliméter átmérőjű csőpálcás hengert, amely kizárólag rugóterheléssel fut,
nem ragad be, mindemellett megfelelően
visszatömörít.

Az elmúlt esztendőkben örvendetesen
megnőtt azoknak a gazdálkodóknak a
száma, akik a biztonságosabb termelés
érdekében törődnek talajaik megfelelő
szerkezeti állapotával.

Nehéz talajokon, a szántás elmunkálásakor gyakori, hogy a simítók és a kombinátorkapák nem képesek egy menettel
elmunkálni az erősebb, vagy szét nem
fagyott hantokat. Ilyen helyekre javasoljuk a mellső merev kapasort, amely kis
talajellenállással tartja a pontos vetési
mélységet. Az utána következő kombinátorkapák már inkább kevernek, aprítanak.
Így tud a gép szélsőségesebb talajállapotok között is kompromisszum nélküli, jó
munkát végezni.
Amennyiben nincs szükség a mellső
kapasorra, de a vontató traktor keréknyomait el kell tüntetni, előnyös opció a
mellső kapákkal megegyező keréknyomlazító. Ezek is nyírócsapos biztosításúak,

MÉLYMŰVELÉS

Szerencsére a talajművelésről szóló írásokban is kiemelt helyet kap a mélyítő művelés
fontossága.
Már kétezernél több Framest-Fralaz
lazítókés tartja jó kondícióban a földeket,
és tér vissza ugyanoda, vetésforgó szerint,
három-négy évente.
A Framest lazítók függesztett munkagépek, 60-260 kilowattig. Háromszögletes
vázuk nagy szakítószilárdságú, melegen
hengerelt zártszelvényből készül, amelyhez
mobil bilincsekkel kapcsolódnak a lazítókések. A kések közötti távolságot az adott
talajviszonyokhoz (nedvességi viszonyokhoz) lehet igazítani. Az egyenes kések
alul enyhén negatív szögállása csökkenti
a mélyebb rétegek felszínre, vagy felszín
közelébe emelését. A kés kopóéle is enyhén
negatív szöget zár be a függőlegessel, ez

csökkenti a felszínre hozott hantok és rögök
arányát, főleg nyár végén, repce alá sekélylazításkor. A jó emelő-repesztő hatást a
kések szárnyas kopócsúcsa biztosítja. Egyre
gyakoribb, hogy őszi szántás helyett lazítót
használnak, parabola-formájú késekkel.
Hibátlan elgondolás így vonulni a télbe,
nyárvégi használata viszont megfontolandó, mert csapadékszegény időszakban elművelhetetlen rögösödést okoz. A
FRALAZ lehetőséget ad mindkét kialakítású
művelőeszköz használatára, hiszen azonos
az egyenes- és a parabolakés pozíciója a
késtartó bilincsben.
A munkafolyamat közben keletkező minimális árkot az állítható pozíciójú tüskés,
vagy gyűrűs henger zárja le, tömörítve, és
ráadásul pontosan határolva a mélységet.
Folyt. köv. tavasszal!

BERTA JÁNOS
termékmenedzser
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TALAJMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA ÚJ FEJLESZTÉSŰ

HORSCH ESZKÖZÖKKEL

NYUGAT-EURÓPÁB AN EGYRE ELTERJEDTEB B MÓDSZER KÜLÖNVÁLASZTANI A TALAJMŰVELÉST ÉS A VETÉST. OLYAN VETŐGÉPET VÁLASZTANAK, AMELYNEK NINCS MŰVELŐESZKÖZE (RÖVIDTÁRCSA), ÉS AZ OPTIMÁLIS MAGÁGYAT KÜLÖN MENETBEN,
MÁSIK ESZKÖZZEL KÉSZÍTIK EL.
Első hallásra furcsának tűnhet, hiszen mindenki inkább csökkentené a menetszámot,
azonban meg kell jegyezni, hogy a kombinált
eszközöknek nagyobb a vonóerő-igényük.
Egybefüggő területek hatékony talajművelési
rendszerébe jól beilleszthetők a nagy munka-

szélességű gépek, amelyekkel növelhető a napi
területteljesítmény. Nem utolsósorban meg
kell említeni, hogy nehezen kiirtható rezisztens
gyomok ellen hatékony lehet a mechanikus
gyomirtás kapás eszközzel, majd totális szerrel
kezelve a területet, mehet a vetés. Ily módon

nem kell a vetőgépbe integrálni a művelőeszközt, mert vetéskor már nincsen talajmozgatás, hiszen előkészített, gyommentesített
magágyba kerül a mag.
Ebben a rendszerben jó párosítás a Cruiser XL
sekély kultivátor, Serto vetőgéppel.

CRUISER

XL

Függesztett kivitelben régóta
kínálja a Horsch, de már
kapható vontatott is, nagyobb
munkaszélességekben.

Az új vontatott Cruiser 5 és 6 XL
sekély kultivátor kitölti a rést a
hárompont-függesztésű modellek illetve
a 10 és 12 méter széles vontatott variációk
között.

A Cruiser
a hatgerendelyes
felépítésnek, a 15 centiméteres
kapatávolságnak, illetve a 700 milliméteres
gerendelymagasságnak köszönhetően jól bekeveri és
eloszlatja a nagy mennyiségű szerves anyagot is.
A kultivátor négy különböző kapavariációval szerelhető fel, ezáltal
kiválóan alkalmas tarlóhántásra, optimális szalmabekeveréssel a
kombájn után, sekély kultivátorként magágykészítésre, mechanikus
gyomirtásra, valamint tavaszi talajlazításra és talajlevegőztetésre.

SERTO
A kipróbált és tesztelt Pronto rendszerhez hasonlóan minden gumiabroncs
mögött két vetőcsoroszlya fut, 16,6 centiméteres sortávolsággal. A gerendelyhez paralelogrammás felfüggesztéssel kapcsolódó új HORSCH vetőelemek jellemzője a Maestro szemenkénti vetőgépeken alkalmazott erősített
csapágyazás és a kiváló talajfelszín-követés.
Az Agritechnica 2017 kiállításon bemutatott Horsch
Serto 10/12 SC pneumatikus gabonavetőgép 10 és
12 méter munkaszélességben készül. Központi elemei
a keresztülfutó tömörítő gumikerék-sor és a nehéz
duplatárcsás csoroszlya.
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A Serto magtartályának térfogata összesen 6000 liter, mely 60/40 százalékban osztható: 6000 liter vetőmagot, vagy fele annyi vetőmagot és
műtrágyát lehet kombinálva kijuttatni. Ezenkívül, harmadik komponens
kijuttatásához, 300 literes mikrogranulátum-tartállyal kombinálható.

X50 WPB ECONOV

MŰTRÁGYASZÓRÓ
BÉRDIÉK GAZDASÁGÁBAN EGY SULKY FÜGGESZTETT MŰTRÁGYASZÓRÓ DOLGOZIK, MÉGPEDIG AZ EGYIK LEGNAGYOBB TÍPUS, AZ X50 WPB ECONOV MODELL. A WPB A SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKÁRA UTAL: TELJES KÖRŰEN
KONTROLLÁLJA A MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁST. FIGYELEMBE VESZI A SZER FOLYÁSI TULAJDONSÁGAIBÓL ADÓDÓ
KÜLÖNBSÉGEKET, UGYANAKKOR LEHETŐVÉ TESZI MENET KÖZBEN A MENNYISÉG VÁLTOZTATÁSÁT, VAGY ÉPPEN A
HALADÁSI SEBESSÉGTŐL FÜGGETLEN KIJUTTATÁST. „OKOSAN” NYOLCFÉLE MŰTRÁGYA ADATAIT KÉPES TÁROLNI,
GPS-KOMPATIBILIS, AKÁR 75 TÁBLA ADATAIT KEZELHETI.

csúcsmodelljére. A „tudás” mellett a
gép ﬁ zikai mérete is a paletta felső
modelljére utal, a maga 4000 literes
tartályával.

Bérdi Szilárd
Szilárd meg is erősíti, hogy a nagy
kapacitás, a szakaszvezérlés és az
akár 36 méteres munkaszélesség
miatt esett a választás a SULKY egyik

„Saját földjeink művelésén kívül
potenciált látok a bérmunkában is.
Beruházásaink fontos szempontja
akkora területteljesítmény, hogy
gond nélkül tudjuk mások területét is
megművelni. SULKY műtrágyaszórónk
tökéletesen megfelel ennek a feltételnek. Nagy kapacitása mellett a GPSalapú szakaszolás előnyeit is ki tudjuk
használni. A műtrágya-felhasználásunk, illetve -kijuttatásunk a gépnek
köszönhetően optimális tartományban
mozog.”

Az ECONOV jelzés a mérlegrendszeren
felüli funkciót takar. Ennek a vezérlésnek köszönhetően lehet a tolózár nem
megfelelő idejű nyitásából és zárásából adódó szórásegyenetlenségeket
kiküszöbölni a táblavégi fordulóknál. A
rendszer ﬁ gyelembe veszi a műtárgyakat is a táblában, kikerülésükkor kezeli
a felül-, illetve alulszórásokat.
„Az időjárás szeszélyeinek egyre inkább
ki vagyunk téve mi is, akik itt a Kárpátmedencében gazdálkodunk. Egyre
fontosabb a rendelkezésre álló „időjárási ablakok” optimális kihasználása.
Ehhez pedig GPS-vezérelt gép és a nagy
teljesítmény szükséges, legalábbis mi
ebben látjuk a jövőt.”

műtrágyszóró

DX 20 függesztett műtrágyaszóró

DX 30 függesztett műtrágyaszóró

1.050.000 Ft

1.650.000 Ft

nettó

nettó

1.333.500 Ft bruttó

2.095.500 Ft bruttó

- 900 literes tartálytérfogat döntött tartály fenéklemez (oldalkifolyás)
- lengő boltozódásgátló (mennyiségszabályzó)
- opcióban 1500 literig magasítható
- 9-18 méter között fokozatmentesen állítható szórásszélesség

- 900 literes tartálytérfogat döntött tartály fenéklemez (oldalkifolyás)
- lengő boltozódásgátló (mennyiségszabályzó)
- Tribord 2D táblaszéli szórás
- opcióban 2700 literig magasítható
- 12-28 méter között fokozatmentesen állítható szórásszélesség
- Opcióban 24-36 m szórásszélesség
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MONOSEM

hírek az Agritechnicáról…
NYUGODTAN KIJELENTHETJÜK, GŐZERŐVEL FEJLESZTI A MONOSEM – AZ ELEKTRONIKÁT ÉPPÚGY, MINT A KÜLÖNBÖZŐ VÁZKONSTRUKCIÓKAT VAGY AZ ADAGOLÓELEMEK HAJTÁSÁT. ALAPVETŐ CÉL A LÁNCHAJTÁSOK ELHAGYÁSA, KEZDVE AZ
NG PLUS ME VETŐELEMMEL, AMELYNEK NEVÉBEN AZ M A GÉP PARALELOGRAMMA-KARJÁBA BEÉPÍTETT MONOSHOX LENGÉSCSILLAPÍTÓT JELENTI. EZ SEGÍT
MÉG PONTOSABBAN TARTANI A MÉLYSÉGET ÉS A TŐTÁVOLSÁGOT, NAGYOBB VETÉSI SEBESSÉGGEL. AZ NG PLUS M AZ ÚGYNEVEZETT „CABLE DRIVE” FLEXIBILIS
KARDÁNHAJTÁSSAL IS RENDELHETŐ LESZ.

De maradjunk az NG Plus Me elektromos
hajtásnál! Több, mint ötéves tapasztalattal
nyugodtan kijelenhetjük, hogy a „két M”, a
„Monosem Minőség” megmaradt az elektromos vezérlésű gépekben is. Többek között,
a legújabb TFC 2 vázszerkezetnek köszönhetően, nagyon jó megoldást kínálunk azon
gazdáknak, akik különböző sortávolságú
kultúrákat szeretnének vetni, például repcét,
szóját, cukorrépát 45 centiméterre, és napraforgót, kukoricát 75-re.
Mielőtt ezekre kitérnénk, szeretném bemutatni a TFC2 vázú MONOSEM NG Plus Me
„full electric” nyolcsoros vetőgépet. Az
1350 literes, nyolc adagolóelemes műtrágyatartály a lehető legrövidebbé teszi a
töltési időt. Az adagolást FertiDrive elektromotor szabályozza, a négy darab 120 literes
granulátumszóró tartályét pedig MicroDrive
elektromos hajtás. Az adagolóelemek háza
műanyag, az adagolótengely pedig rozsdamentes acél, ezáltal akár mikrogranulált
műtrágya is kijuttatható korróziómentesen.
A vetőelemek egyenként 52 literesek, elekt-
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romos hajtással. A motorok áramszükségletét a ventilátorról hajtott generátor biztosítja, teljesen függetlenül az erőgéptől.
Természetesen a fent említett megoldások
mindegyike ISOBUS-on keresztül működtethető a legtöbb terminállal, köztük a
TOPCON X25 és X35 típusokkal, vagy a
FENDT Proﬁ Plus felszereltségű gépekkel is.
Ezt a nemzetközileg elismert AEF intézetnek
(Agráripari Elektronikai Szövetség) az Agritechnica kiállításon nyilvánosságra hozott
TC-GEO tanúsítványa bizonyítja – hiába
tartalmazza ugyanis valami az ISOBUS
szabvány szerint a TC-GEO-t, ha senki sem
győződött meg kifogástalan működéséről.
Az AEF kidolgozta ennek módszerét, és
kimondta, hogy a MONOSEM egyike az első
gyártóknak, akiknél ez a funkció optimálisan
kezeli a kijuttatási térkép alapján változtatható – tőszám, műtrágya- és granulátum-adagolás – funkciókat.
Ami a vázakat illeti, gondoltak a közepes
gazdaságok fentebb már említett igényére:

„repcét, szóját, 45 centiméterre, és napraforgót, kukoricát 75-re kell vetni”. A
MONOSEM MULTISLIDE váz hatsoros
verzióban 75 centiméter, kilencsorosban 45
centiméter sortávolsággal használható, 130150 lóerős traktorral.

A VÁZBA INTEGRÁLT, SZABADALMAZTATOTT RÚDRENDSZERREL HIDRAULIKUSAN ÁLLÍTHATÓ A SORTÁVOLSÁG.
A stabilitást speciális zárószerkezet növeli,
amelyen fokozatosan ﬁxálható a sortávolság 2,5 centiméteres lépésekben 45-80
centiméterig.
A MONOSEM TFC2 EASYSLIDE típusú váz
nemcsak nyolcsoros kivitelben rendelhető,
hanem 8/12-ben is. A fent említett
MULTISLIDE megoldás alapja az EASYSLIDE
volt, itt gyakorlatilag a vetőelemek ugyanúgy
csúsztathatók, mint a 6/9-es kivitelé, de menetes szárak állítják a sortávolságot, illetve
hidraulikusan emelhetők ki a vetőelemek.
Ez az átszerelés, a vetőtárcsák cseréjével

VESSEN

EGY

PILLANTÁST

AZ ÁRAKRA IS!
OPCIÓBAN:
• NG PLUS M Monoshox,
lengéscsillapított
vetőelem
(gyorsabb, pontosabb vetés)

• 980 literes központi
műtrágyatartály,
tárcsás csoroszlyával
• NG PLUS ME elektromos
vetőelemhajtással
(ISOBUS vezérléssel)

együtt, körülbelül harminc percig tart egy
gyakorlott kezelőnek. Ehhez a vetőgéphez
természetesen komolyabb erőgépre,
180-200 lóerőre van szükség, mert tetemes
a súlya: üresen közel 3500 kilogramm (!).
A műtrágya fronttartállyal juttatható ki,
stabil egyensúlyt biztosítva a traktor és a
munkagép között. További fontos tényező,
hogy mindkét váz szállítási szélessége
közútra is megfelelő három méter.
A fenti gépek vetőelemei is NG Plus Me
típusúak, sorelzárásuk automatikus, elektromotoros. Ezáltal eltűnik a tőszám ingadozást befolyásoló egyik tényező, a „szlip”,

ami gazdasági szempontból sem elhanyagolható tényező. A gép művelőút készítésre
is képes, a soronkénti szabályzás pedig
lehetővé teszi változó tőszámú vetést,
amely egyre inkább előtérbe kerül, hiszen
miért vetnénk ugyanannyi magot kevésbé
jó minőségű területre? A lényeg, hogy ez
a vetőgép is jól beilleszthető a precíziós
technológiába. Opcióként felszerelhető
MicroDrive elektromos granulátumszóróval,
illetve szintén elektromos hajtású műtrágyázó fronttartállyal. Ezeknek köszönhetően gazdaságosabb a termelés, hiszen
a pontatlan, illetve a pontos munkának
ugyanakkora az általános költsége.

Az akció 2017. december 31-ig,
illetve a készlet erejéig tart!

Speciális kialakítású Multi-Slide
sortávolság beállító rudazat.

Elektromos hajtású granulátumszóró
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A SOKOLDALÚ

BERTHOUD TRACKER
A Tracker permetezőgép-család tervezésének legfőbb szempontja
a végletekig leegyszerűsített kezelés, a lehető legcsekélyebb
karbantartási igény és a maximális megbízhatóság volt.
Ennek sikerült is eleget tenni.

2010-BEN AZ INNOVAGRI KERETEI KÖZÖTT, PÁRIZSBAN MUTATKOZOTT BE A TRACKER. A KÖZKEDVELT RACER 3200-AT
VÁLTOTTA AKKOR. MÁR GPS-ELŐKÉSZÍTÉST IS TARTALMAZOTT. A BEHARANGOZÓBA KIEMELTÉK, HOGY A „JELEN ÉS
JÖVŐ KÖVETELMÉNYEINEK” EGYARÁNT MEGFELEL. ÍGY
HÉT ÉVVEL A BEVEZETÉST KÖVETŐEN, ELMONDHATJUK,
HOGY A BERTHOUD-NÁL NEM TÉVEDTEK, SZÉLES KÖRBEN
NÉPSZERŰ ÉS ELNYŰHETETLEN PERMETEZŐGÉPET ALKOTTAK.

28

3360 liter tartálytérfogatával, 18-33 méter közötti
szórókeret-választékkal, széles körből választható
felszereléseivel mind a közepes-, mind a nagygazdaságoknak ideális. Kétféle típusú szivattyú és az
ahhoz adaptált permetlé-szabályozás színesíti a
választékot. Egyik lehetőség a három bar nyomáson 550 liter/perc teljesítményű, kétlépcsős Omega
centrifugálszivattyú. Maximális nyomása nyolc
bar. A másik a járókerék-hajtású, kéthengeres,
kétirányú Volux dugattyús szivattyú, 240 liter/perc
teljesítménnyel.

BERLOGIC KEZELŐFELÜLET ÉS VEGYSZERBEMOSÁS
Az egyszerű kezelés záloga a gép
bal oldalán, a Berlogic panel szeleprendszere: csupán három karral,
másodpercek alatt lehet vezérelni a
permetezőgép 17 funkcióját.
A Berthoud Tracker sajátos formájú,
3360 literes polietilén permetlétartályában nincsenek folyadékmegtartó zugok vagy nehezen hozzáférhető részek, ezért a beépített
két darab golyó alakú szórófejjel

könnyű kimosni a tartályt és hígítani a visszamaradó vegyszert.
A 360 literes technológiai tisztavíztartályt a gép súlyvonalában, elöl
helyezték el, így a vonórúdra nehezedő súly hegymenetben nagyban
segíti a vontató erőgépet. A tartályt
előrebillentve könnyen karbantartható a mögötte megbúvó szivattyú
és szeleprendszer.

ACTIFLEX HÍDRUGÓZÁS
A stabilitás és egyben a nagy menetsebesség záloga a Berthoud szabadalma, az ACTIFLEX II hídrugózás,
amely igazán csillapítja a lengéseket,
nem úgy, mint más gépek gumibakos, vagy függőlegesen álló rugós
megoldása. Működésének lényege,
hogy a keréktengely lengőkarja és
a rugó támasztókarja a terhelés

függvényében változtatja a vízszintes rugó erőkarjának hosszát, így
a töltési mennyiségtől függetlenül
ugyanúgy mozog a gép a földeken.
Ennek hatására csökken a vonóerőtigény, tovább javul az amúgy is
masszív szórókeret stabilitása és a
gépkezelő komfortérzete.

VOLUX SZIVATTYÚ ÉS DPA SZABÁLYZÁS
A permetlevet két különböző rendszerrel lehet a menetsebességgel
arányosan kijuttatni. Egyikük a kizárólag Berthoud gépeken alkalmazott,
nyomásalapú elektronikus DPTronic
szabályozás, amely kiküszöböli az
átfolyásmérős, mennyiségalapú szabályozás hátrányait, a lerakódásokból,
keresztmetszet-változásból, kopásból
eredő hibás méréseket, eltéréseket.
Nincs visszafolyó ág, így egyrészt nem
kell foglalkozni ezek kalibrálásával,
mosásával, másrészt kevesebb a hibaforrás, kisebb a karbantartási igény.
Kizárólagos Berthoud-jellemző a másik,

a DPA-rendszerű permetezés is, amely
nem ad lehetőséget a legkisebb emberi
tévedésre sem. Dugattyús szivattyújának változó lökethosszával állítható
be a kijuttatott permetlé mennyisége.
A szivattyút a járókerék hajtja, ezért
a haladási sebességtől függetlenül
változatlan marad a hektáronkénti
mennyiség. A DPA-rendszerű szabályozás tisztán mechanikus, biztosan tartja
a beállított dózist. E permetezőgépek
elején van még egy kardánhajtású
szivattyú is, a helyben végzendő tevékenységekhez (felszívás; bekeverés;
feltöltés; vezetékek mosása stb.).

AXIALE KERETFELFÜGGESZTÉS
Az „Axiale” térszerkezetű szórókeret
hasonlít a toronydaruk gémszerkezetére.
Paralelogramma-emelésű, hidraulikus
nyitású-zárású. A működtető munkahengerek teljes nyitáskor zárt állapotban
vannak, a legagresszívabb kemikáliák
sem okozhatnak korróziót a munkahenger-szárakon. Az acélszerkezeten sem,
hiszen a gép többi részéhez hasonlóan
ezt is hőkezelt poliészterlakk fedi. A
kötőelemek, függesztőcsapok kivétel
nélkül rozsdamentes anyagból készülnek. Az önszabályzós felfüggesztés

azon az elven alapul, hogy az egyensúlyi
pont a keret gravitációs középpontjánál
legyen. Az egyensúly tartós és stabil,
a szórókeret a keréktengellyel párhuzamos marad. Munkahenger, rugók és
lengéscsillapítók állítják folyamatosan a
keret szöghelyzetét. A háromszögletes
tartószerkezet szilárdságának köszönhetően nincs csapkodás és kilengés. A
beépített dőlésszög-szabályozással és az
opcionálisan változtatható geometriával
a legszélsőségesebb körülmények között
is alkalmazható a Berthoud Tracker.
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Különleges intézménynek számít a környéken a csurgói
Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, hiszen a jogelődöket keresve két irányban is elindulhatunk. Az
egyik az 1792-ben alapított Csokonai Református Gimnázium, a másik
az 1953-hoz kötődő mezőgazdasági vonal. Ekkor kapott ugyanis
engedélyt a mezőgazdasági szaktárcától iskola alapításra Csurgó, s ez
bővült a hatvanas években ipari képzéssel. „E két vonal az idők során
hol összekapcsolódott, hol szétvált”- mutatott rá a kalandos múltra
Vargáné Nagy Viola iskolaigazgató.

A 70-es években a demográﬁai robbanásnak köszönhetően
sok gyerek képzését kellett megoldani, nem fértek már el a
gimnázium épületében, akkor tették le az ipari és mezőgazdasági szakközépiskola alapjait. Egymást követték a változások,
s 2013 őszétől a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet vette szárnyai alá az iskolát. „Az egyházi fenntartásnak számos előnyét élvezzük” – mondta az
igazgatónő, kiemelve, hogy az oktatáson túl nagy hangsúlyt
helyeznek a nevelésre. Mint elmondta, proﬁljukkal az Egyházon
belül is egyedinek számítanak. „Napjainkban több az iskola,
mint a diák, így azok az intézmények tudnak hosszú távon
megmaradni, amelyek valami pluszt adnak”. Csurgón ez a
mezőgazdasági képzés, ahová rendszeres a túljelentkezés. Mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, családi
gazdálkodó – amelyet tavaly hirdettek meg először –
adja a tanítás fő csapásirányait. Napjainkra
a megyében – sőt Zalában is – egyedül
a csurgói iskolában maradt meg a
mezőgazdasági szakközépiskolai
képzés.
„Sok diák érkezik
Somogyon túl, Zala
megyéből, de jönnek Baranyából
és Tolnából
is” – magyarázta
Vargáné Nagy Viola.
Elsősorban gazdálkodó
családok küldik a gyermeküket, mások viszont abból
a felismerésből iratkoznak be,
hogy ezen a területen munkaerő kereslet tapasztalható. Nagy az
érdeklődés a gyakorlat oldaláról, még szinte meg sem kezdték a
szakmai vizsgákat, már sorban állnak a vállalkozók, hova, milyen
ﬁatalt várnak.
Az intézmény 262 hektáros tangazdaságában – ahol kizárólag
szakoktatók és diákok dolgoznak – nyílik lehetőség a gyakorlati
feladatok elsajátítására. Úgy tartják, az alapokat megadja az iskola,
de szakember valójában a folytonosan változó gyakorlatban „képződik”. A diákok – a növényvédelem kivételével – mindent elvégeznek
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a tangazdaságban, tapasztalatokat szerezve: nekik a szántó nemcsak egy darab föld, hanem
megismerik tulajdonságait is. Aratáskor az oktatóval együtt ülnek
a kombájnon, a kiszolgáló járműveket szintén a diákok vezetik, s
közben nemcsak a szántóföldi mozgást sajátítják el, hanem a közúti
közlekedésben is jártasságot szereznek. A vezetési alapok megszerzéséhez az intézménynek van tanuló traktora, rutinpályája, oktatója.
„Névadónk, Adolf Kolping eszméjét itt, ebben a mezővárosi iskolában, tangazdaságunkban és tanműhelyeinkben maradéktalanul
meg tudjuk valósítani, mind a mezőgazdasági-, ipari- és szociális-,
mind pedagógiai szakmáinkban is” – hangsúlyozta az igazgatónő.

fotó: Maga Anamaraia
Nagy szükség lenne egy-egy korszerű eszköz beszerzésére. „Egy
több évtizedes gépmatuzsálemen a diák nem tanul felelősséget,
mert tudja, csak szükségből dolgozik ilyenen, s nem ezzel fog a
gyakorlatban találkozni” – mutatott rá a szakember, hogy jobban
megbecsülik a modern eszközt, ez is része a pedagógiai szemléletnek. Nagyon fontosnak tartják a szakkiállítások megtekintését, és üzemlátogatásokat
szerveznek. Ugyanakkor
az oktatók is részt vesznek
tanfolyamokon, továbbképzéseken, hogy tájékozottak
legyenek szakterületeiken.
Az intézmény saját buszával
könnyebben eljutnak egy-egy
üzembe, hogy bizonyos gépeket, munkafolyamatokat a helyszínen
tanulmányozhassanak. Az oktatást segítik
az általuk szervezett konferenciák, ahová
gyakorló gazdákat, cégektől szakembereket
hívnak meg.
A mezőgazdasági vállalkozóktól számos
pozitív visszajelzést kapnak az iskola oktatási munkájáról. „A legtöbb kritika akkor ért
minket, amikor még nem voltak korszerű
eszközeink” – hiszen a diákoknak nem volt próbalehetőségük, s azt is be kell látni, a minőség
tiszteletet parancsol, másként néznek egy új
vagy újabb eszközre.
A csurgói intézmény több mint egy évtizedes szakmai kapcsolatot ápol az AXIÁL-lal,
együttműködésük legfontosabb alapja a
problémamegoldás és a megbízhatóság.
Eszközbeszerzéskor, szervizért a bajai központú
cégre támaszkodik az iskola, melynek tanulói az AXIÁL telepére is bejárnak gyakorlatra. Sokféle együttműködésre van mód!
„Amikor lehetőségünk adódott gépberuházásra, az AXIÁL helybe
hozta bemutatni a kínálatát, hogy mindenki láthassa és kipróbálhassa” – jegyezte meg az igazgatónő. És ha már ott volt az
alkalom, két vállalkozó is megtekintette a gépeket, majd döntött
a beruházásról. Korábban több lehetősége volt az intézménynek gépbeszerzésre, az utóbbi években viszont elmaradtak a
pályázatok. Emiatt ma már elsősorban használt gépek lízingjére
gondolnak.

évben döntősök a diákjaink” – nyugtázta Vargáné Nagy Viola. Ez
is mutatja az elméleti oktatás magas színvonalát. Ugyanakkor
gyakorlati téren sem maradnak le, hiszen az országos szántóversenyen mindig dobogósok, idén első és harmadik helyet szereztek, tavaly az első kettőt.
Arról már Breják Ferenc, szakoktató, a tangazdaság vezetője számolt be, hogy az elméleti és a gyakorlati feladatok mellett diákjaikkal kitalálták, szabad idejükben építenek egy kombájnt, ezzel
is színesebbé teszik a tanulást. „Fontosnak tartjuk felkészíteni a
ﬁatalokat a problémamegoldásra, miként lehet haszontalannak
tűnő anyagokból működőképes szerkezetet létrehozni” – mondta
a tantestületet 2015 óta erősítő szakember, aki az egyetemen
szerzett tudását egy vállalkozónál formálta életszerűvé, s ezt
kamatoztatja máig.
Elsőként a jövendő diákoknak szervezett nyílt napra alkottak meg
egy mozgó járművet. Évek óta üzemképtelen kisautót kaptak az
egyik helyi vállalkozótól, s ezt hozták helyre: „Darabokra szedtük,
majd újra összeépítettük”. Néhány hónap használat után közösen
úgy döntöttek, hogy mezőgazdasági járművé alakítják. Önjáró
CLAAS LEXION „makettet” raktak össze az udvaron, a vastelepről szerzett anyagokból. Alváznak felhasználták a személyautót,
léghűtéses Simson Star motort tettek bele, környékbeli autószerelőktől kapták a kipufogót, a kerekeket, a kormányművet, a
lámpákat. A festéket, a gyári színkeveréket az AXIÁL adta.
„Már tervezzük a következőt, egy CLAAS XERION-t, két
öreg autó felhasználásával”. Annak már mind a négy
kereke kormányozható lesz, fordítható fülkével. A tanulók nemcsak egy darab fémet tartanak a kezükben,
hanem észreveszik benne az alkatrészt, nő a kreativitásuk, mert meglátják, hogy mire lehet használni, hová
építhetik be. Breják Ferenc szerint a magyar mezőgépész-oktatás lényegileg ezermestereket képez. Ha
elakad a technika a mezőn, legyen a gépészben annyi
ambíció, hogy hozzá merjen nyúlni, vagy legalább lássa, mi is a baj. „Nem ismerem a nem tudom kifejezést”
– jegyezte meg Breják Ferenc. Ha nem is „MacGyverek”
kerülnek ki az iskolából, ne ijedjenek meg, ha probléma
adódik, ne tankönyvszagú legyen a tudásuk!

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró

Az iskolában folyó oktatás színvonalának objektív mércéje
részvételük az országos szakmai versenyeken. „Szinte minden
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FEJLESZTÉSEK AZ UNIVERZÁLIS
NÉGYHENGERES OSZTÁLYBAN

A CLAAS BEMUTATJA AZ

ÚJ ARION 400 SOROZATOT
A KOMPAKT NÉGYHENGERES, 90-140 LÓERŐS TRAKTOROK KÖZÖTT ETALONNAK SZÁMÍT AZ
ARION 400 SOROZAT. EGYSZERŰEN ÉS KÉNYELMESEN KEZELHETŐ, ÉS TELE VAN A MUNKÁT
JELENTŐSEN MEGKÖNNYÍTŐ INNOVÁCIÓKKAL. ILYEN PÉLDÁUL A TÖBB DÍJJAL IS KITÜNTETETT
PANORAMIC KABIN, AMELY A HOMLOKRAKODÓS MUNKÁKAT TESZI LÉNYEGESEN EGYSZERŰBBÉ.

A CLAAS nem elégszik meg a jóval; az ügyfelek visszajelzései
alapján folyamatosan fejleszt, hogy még jobbat alkothasson. Az
Agritechnica kiállításon bemutatott, megújult ARION 400 sorozat
legutóbbi generációja új felszereltséggel és még több opcióval
jött ki – ilyenek a kiegészítő fülketípusok, tetőablakkal, alacsonytetős változattal minden modellhez, az automatikus légfékrendszer légszárítóval, illetve egy új alap- és a CIS+ felszereltség.
TETŐABLAK ÉS ALACSONYTETŐS FÜLKE
Az ismert kabinváltozatokon túl, amelyekhez a többszörösen
elismert PANORAMIC is tartozik, mostantól minden új ARION 400
modellt, akár a legerősebb, 140 lóerős változatot is, meg lehet

rendelni alacsony tetővel – ez egyedülálló a piacon. A traktor
14 centiméterrel alacsonyabb, befér régi istállókba, épületekbe. Eddig csupán a két legkisebb modellből volt ilyen verzió.
Ezenkívül minden alacsony és magas fülkeváltozathoz opció
a tetőablak, amely megnöveli a látómezőt felfelé. Ez homlokrakodós munkában előnyös. További opció minden ARION 400
modellhez az eddigi manuális klímán túl az automatikus kivitel.
Megfelelő hátrapillantásról, a szériafelszereltség részeként, kétoldali széles látószögű, kiegészítő tükrök gondoskodnak.
ÚJ FELSZERELTSÉGI VÁLTOZATOK
Homlokrakodó nélküli, egyszerűbb munkához, az új modellsorozat tagjait meg lehet rendelni könnyen kezelhető, multifunkciós
kartámasz nélküli alapfelszereltséggel is, vagy ellenpontként,
mostantól az összes ARION 400 modell gyárilag kapható a legmagasabb, CIS+ felszereltségi változatban is. Ebbe beletartozik
többek között a CIS színes kijelző, a nagy, 110 liter/perc teljesítményű Load-Sensing hidraulikarendszer, és az akár hat kihelyezett elektronikus hidraulikakör.
FÉKRENDSZER LÉGSZÁRÍTÓVAL
Minden új ARION 400 modell légfékrendszere felszerelhető a
nagytraktor-sorozatokból már ismert légszárítóval. Ez automatikusan kiszűri a vízgőzt a sűrített levegőből, mielőtt még a
légtartályba kerülne, megakadályozva, hogy a szelepek, hengerek és a légtartály befagyjanak, illetve idő előtt korrodáljanak.
Ez jelentősen megnöveli a rendszer élettartamát , valamint
üzembiztonságát.

Tetőablakkal nagyobb a látómező, alacsonytetős
változathoz is kapható lesz.
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HOMLOKRAKODÓ, ACÉL HIDRAULIKACSÖVEKKEL

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS TEMPOMAT

Az új légfék
légszárítója
megnöveli az
élettartamot és
a fékrendszer
biztonságát.

A gyorscsatlakozóig most minden
hidraulikacsövet
alapfelszereltségként acélból gyárt
a CLAAS.

Hosszabb élettartamot kínálnak a gyári homlokrakodó-konzolos ARION 400 traktorsorozat új felszerelései. A gyorscsatlakozóig minden hidraulikacső acél. Az összes új ARION 400
traktorok több, mint fele gyári homokrakodó-konzollal készül.
A 16/16 QUADRASHIFT váltó mellett valamennyi új ARION
430-460 modell megrendelhető 24/24 HEXASHIFT váltóval
is, amely négy automatikus és hat terhelés alatt kapcsolható
csoportot kínál, s előnye a közúti szállítás mellett a szántóföldön is megmutatkozik.

Mindegyik HEXASHIFT-tel és színes kijelzővel ellátott ARION
400 modell most már tempomat-funkcióval is elérhető. Ez
automatikusan rendeli hozzá a választott sebességhez az
optimális fordulatszámot, így a motor mindig különösen takarékoskodik az üzemanyaggal. Speciális munkákhoz az ARION
400 traktorokra útarányos TLT is felszerelhető. Ez ráadásul
egy további felfüggesztési lehetőséget kínál a vonópadon,
K80 vonófejhez.
Az új CLAAS ARION 400 traktorok 2018 márciusától lesznek
elérhetők.

STEINHAUSER
GÁBOR
termékmenedzser

Egyszerűbb udvari
vagy szántóföldi
munkákhoz az ARION
sorozatot multifunkciós kartámasz
nélkül is kínálja a
CLAAS.
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ÉPÍTŐIPAR ÉS

2018 AGS

34-43 oldal

TISZTELT OLVASÓ
2017-ről elmondhatjuk,
hogy sikeresen zárta az
Építő- és Anyagmozgató
Gépüzletág. Már az év
elején láttuk biztató
jeleit, hogy a partnereKÖVECS BÁLINT
ink optimistán terveznek, jelentős gépbeÉpítőgép- és Anyagmozgatógép
ruházások várhatók.
Üzletág igazgatója
Hozzájárultak ehhez az
első két hónapban kiírt
kapacitásbővítő pályázatok, jelentős részüket a nyár folyamán el
is bírálták. Az állami szektor megrendeléseit is ki kell emelnem, és
jelentősen növekedett a magánberuházások mennyisége.

2018 AGS

34-43 oldal

Szeptemberben részt
vettünk az ÉBSZ 2017
építőipari szakkiállításon,
amelyet a várakozásnak
megfelelően jelentős számú látogató keresett fel.

Kínálatunkkal ismét találkozhatnak a januári AgrárgépShow
kiállításon, hiszen ezek a gépek nemcsak az építőiparban használhatók nagyon jól, hanem a mezőgazdaságban is. A nagyközönség
találkozhat a Hyundai és a Manitou anyagmozgató gépeivel, a közkedvelt Hyundai gumikerekes kotrógéppel, valamint az univerzális
felhasználású, a piac élmezőnyébe tartozó GEHL csúszókormányzású rakodóval. Azért is érdemes kilátogatni, mert újdonsággal
várjuk Önöket!

RÖVID HÍREK
ÚJ HYUNDAI KÖZPONT
BELGIUMBAN

HYUNDAI
AZ ÚJ SZÉKHELY FŐÉPÜLETE

A Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) októberben nyitotta
meg hivatalosan az új központját a belgiumi Tessenderloban. A HCEE
önálló üzletággá vált 2017 áprilisában, az új székhely az önállósodás
egyik mérföldkövének tekinthető, így az átadó ünnepség az „Új cég, új
székhely, új jövőkép” szlogenre épült. Alain Worp, a HCEE ügyvezetője
elmondta, hogy a most átadott székhely szervesen illeszkedik hosszú
távú terveikbe, azaz 2023-ra az első öt gyártó közé kerüljenek.
A 81 ezer négyzetméteres komplexum 5400 négyzetméteres irodaépületből, 13 ezer négyzetméteres raktárból és az úgynevezett Hyundai
Akadémiából áll, ez utóbbiban impozáns bemutatóteremmel és rendezvénycsarnokkkal. A beruházás teljes költsége harminc millió euró volt.

#POWERMEETCONTROLS
A KONECRANES ÉS VALTTERI BOTTAS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A skandinávok szövetségre léptek, ezúttal a svéd anyagmozgatógép-gyártó óriás és a népszerű ﬁ nn F1 pilóta, Valtteri Bottas.
A Konecranes emelőgépeivel, daruival a legnagyobb autógyártókat,
szervizeket segíti az egész világon. Bottas 2018 márciusáig szóló
marketing-együttműködési megállapodást írt alá a svéd céggel.
„Valtteri egy igazi bajnok és örülünk a kölcsönösen előnyös együttműködésnek.” – mondta Panu Routila, a
Konecranes elnök-vezérigazgatója.
„Nagyon örülünk, hogy ilyen megállapodást kötöttünk
a Konecranesszel. Ez jól illeszkedik a hátterembe, azokba
a dolgokba, amelyekben személyesen hiszek.” – mondta Bottas.

#POWERMEETCONTROLS
PANU ROUTILA ÉS VALTTERI BOTTAS
A Konecranes és Valtteri Bottas partnerségét
a powermeetscontrol.com weboldalon vagy a
közösségi médiában a #powermeetscontrol
hashtaggel lehet nyomon követni.
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TEREPEN A SZEREPEM
-

Fotó: Sebestyén István

AZ ÁTLAGOS VILLÁSTARGONCA CSAK SIMA, KEMÉNY FELÜLETEN MUNKAKÉPES. NEM ÍGY A MANITOU M30-4,
AMELY TRAKTORMINTÁS GUMIJÁVAL, ÖSSZKERÉKHAJTÁSÁVAL ÉS NAGY SZABAD MAGASSÁGÁVAL ÉPÍTKEZÉSEKEN, KERTÉSZETBEN, FAISKOLÁBAN, MEZŐGAZDASÁGI TELEPEKEN IS MEGÁLLJA A HELYÉT.
Süppedős, hepehupás talajon nagy terheket emelgetni nem egyszerű. A mezőgazdaságban rendszerint jól megoldhatók
a feladatok teleszkópos rakodógéppel,
viszont bizonyos alkalmazásokra, elsősorban az építőiparban, jobban megfelel a villástargonca – mármint ha nem
csak térkövön, betonon mozog ügyesen.
Ilyen például a Manitou M30-2, amelyet
három éve mutattunk be (AXIÁL Építőipar
és anyagmozgatás, 2015/1-es szám),
miután pompásan elzötyögtem vele egy
nagy faiskola földútjain. Egyetlen korlátozásként azt vettem észre, hogy mivel
csak a nagyobb első kerekek hajtottak,
sárban elakadhatnak a szinte merőlegesig elkormányozható hátsók. Ahol ez
számít, ajánlatos a most kipróbált összkerékhajtásút, az M30-4-et munkába
állítani.
A próbára a bel- és külföldi fuvarozás mellett gépesített fakitermeléssel
is foglalkozó – ebben hazánk vezető
vállalkozása – Kozák-Trans Kﬅ , illetve
a vele azonos családi vállalkozáshoz
tartozó Agro-Cup Kﬅ . adott lehetőséget.
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Mint Kozák Gellért kereskedelmi vezető
elmondta, az erdészeti üzletáguk a ﬁ atalabb, és épp mostanra nőtte ki magát
annyira, hogy nagyon tekintélyes gépés járműállományával külön telephelyre
költözzön. A régi helyen már tíz éve
(nyolc-kilencezer üzemóra) használnak
egy Manitou M30-4-est, teljes megelégedésre, ezért nemrég úgy döntöttek,
hogy a most kiépülő gépállomásra is
beszereznek egy ugyanolyat.
Tehát nem arról van szó, hogy kinn az
erdőben üzemeltetik a „tereptargoncákat”, hiszen arra megvannak a nagy
teljesítményű célgépeik, hanem jórészt
a telephelyeken, anyagmozgatásra,
nehéz gépek és járművek javításakor

fődarabok emelgetésére és ide-oda
szállítására, illetve építkezéseken
a beérkező kamionok lepakolására
(távolsági fuvarozó járműveik visszfuvarban gyakran hoznak építőanyagot).
Kiskunhalasra érkezésemkor az új
targonca éppen egy Ponsse erdészeti
kihordógép javításánál segített, majd
visszatért az udvar-térkövezéshez.
Nem pontosan ide tartozik, de a témába
vág, hogy a vállalkozás két fűrésztelepén három-három középkategóriájú
Hyundai villástargonca mozgatja a fűrészárut, illetve a végtermékként gyártott
Euro-raklapokat.

NOHA A MANITOU M30-4 BESOROLÁSA VILLÁSTARGONCA, KÜLÖNFÉLE SZERELÉKEKKEL NAGYON SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ. TARGONCA MIVOLTÁBÓL ADÓDÓAN MINDEN „TARGONCA ADAPTER” FELSZERELHETŐ, DE A TEREPES JELLEGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN PÉLDÁUL
RÖNKFOGÓVAL, VAGY RAKODÓKANÁLLAL IS FEL LEHET SZERELNI.

Most tehát kivételesen nem az volt a
helyzet, hogy egy rutinos kezelő mutatta
be nekem a gépet, mert újonc volt a
gépész is, hiszen még csak harminc
üzemórát mutat a Manitou számlálója.
Rögtön birtokba vettem a kompakt
építésű, mokány masinát. Traktorgumija,
masszív hátsó tengelye, 38 centis
szabad magassága, szolid kidolgozása
bizalmat ébresztett iránta. A testre szabott, de korántsem szűkös hatást keltő
vezetőfülkébe mindkét oldalról be lehet
szállni, egészen hátrahajtható és abban
a pozícióban rögzülő, nagy, üvegezett,
légmentesen csukódó ajtón. Előre, két
oldalra és felfelé nagyon jó a kilátás,
a tetőablakot masszív rács védi leeső
tárgyaktól. Hátrapillantásra három tükör
szolgál.

sarangja határol. Kicsit billeg a Manitou
M30-4, vitézül nyomulva előre. Villára
veszek egy méretes fatörzset, teszek
vele néhány tiszteletkört, majd viszszahuppantom a helyére. 3,7 méter
magasságba emelhetnék három tonnát.
Felkaptatok az egyik első kerékkel egy
fűrészpor-kupacra, hogy lássék, mekkora
szöghelyzet-különbséget vehetnek fel
a tengelyek. Nézzük ugyanezt fordított irányból is! Hoppá, felázott a talaj,
eléggé megsüllyedt az 5,5 tonnás gép,
kiforognak a kerekek…

Ezt nem hagyom annyiban, csak nem
fogok itt szégyenszemre elakadni!
Kormány egyenesbe, hátramenet, ﬁ nom
gázadás – annak rendje és módja szerint
ki is dolgozta magát a targonca az ázott
agyagos homok fogságából. Hiszen
éppen ezért vették meg, nem igaz?

Karlovitz Kristóf
okleveles mérnök,
szakújságíró

Ez olyan gép, hogy akár egy analfabéta is elvezeti elsőre. Jobb oldalt
kis gázpedál, középen akkora fékpedál,
hogy bármelyik, vagy egyszerre mindkét
lábbal rá lehet lépni. A forgatógombos
kormány egyértelmű. Ami alatta indexkarnak tűnik, az igazából irányváltó,
de ez látszik is a piktogramból. A váltó
négyfokozatú, de nem kell kapcsolgatni,
akármelyik fokozatból elindul a Manitou,
csak a sebességtartomány változik.
A csúcs a célnak éppen megfelelő
21,6 km/óra. Van egy kézifék az üléstől balra, és három kar jobbra: a villa
emelésére-süllyesztésére, az oszlop
előre-hátra döntésére, illetve a két villa
közelítésére-távolítására egymástól.
Meg néhány kapcsoló, világításnak,
ennek-annak. Nem az a Jumbo-Jet
cockpit…
A Manitoutól már régóta nem lep meg,
de minden alkalommal újra leírom, hogy
nagyon ﬁ noman, érzéssel működnek a
kezelőszervek. A kormánynak persze
nincs határozott középállása, de holtjátéka sincs, és néhány pödrésre akkorát
fordít a hátsó keréken, hogy szinte helyben megfordulunk (a fordulókör átmérője 8,5 méter). Szinte dodzsem-hatású
az egész. A munkakarok is érzékenyek,
a villamozgások sebessége arányos
a kitérítésükkel, lehet centizni, sőt
milliméterezni.
Szóval sebességváltó fokozatba, irányváltó előremenetbe, kézifék ki, kis gáz,
és már el is indulunk, olyan simán, ahogy
az őszi falevél leválik az ágról. A murvás
nagy kamionparkolóban bármilyen
villástargonca brillírozna, ezért rátérek a
mellette húzódó földútra, amelyet túloldalról ideiglenesen tárolt nyárfarönkök
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20BT-9

Össztűz alatt a HYUNDAI

háromtámaszú elektromos targonca

A rovatban már megnéztük közelebbről a Gehl csúszókormányzású rakodóját és
a Hyundai tizennégy tonnás gumikerekesét is. Most szintén a dél-koreai gyártó
elektromos targoncája kerül reﬂektorfénybe.
AZ ELEKTROMOS PALETTA
A Hyundai egy és öt tonna teherbírás között
kínál többféle elektromos targoncát. A
jellemzően beltéren, szűk helyeken használt
gépek jó része úgynevezett háromtámaszú:
a hátsó tengelyt középső dupla kerék váltja
fel, tehát a targonca négykerekű ugyan, de
három ponton támaszkodik. Ez a fordulékonyságot javítja. Két tonnás teherbírásával
a Hyundai 20BT-9 a legnagyobb ebben a
kategóriában, fölötte már „rendes” négytámaszú kivitelek vannak.
Elektromos rendszerük 24, 48 illetve
80 voltos. Ez a teljesítmény és a készenléti
idő szempontjából lényeges, így minden
vállalkozás a rakodási munkának megfelelő
targoncát választhatja.

ADAPTER AJÁNLÓ
VILLAPOZÍCIONÁLÓ

Hidraulikusan állítható villatávolságok, akár integrált oldalmozgatással
is. Ha különféle raklapokat, kalodákat
kell egymást után rakodni, akkor a
villák könnyen a megfelelő távolságra állíthatók.
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TELESZKÓPVILLA

Hidraulikusan kitolható villa. Ezzel
egy oldalról rakodhatók a szállítójárművek, jelentős időt takarít meg,
hogy nem kell villahosszabbítót
használni, vagy a kezelőnek elhagyni
a fülkét.

FORDÍTÓMŰ

A 360 fokban körbe forgó adapterrel
kalodák üríthetők gyorsan és egyszerűen. Kiválóan használhatók akár
ipari, akár mezőgazdasági területen.

A 9-ES SZÉRIA ELŐNYEI
A Hyundai 9-es elektromos szériájáról
egységesen elmondható, hogy a különféle
fejlesztéseknek köszönhetően javult az
energiafelhasználás, megnövekedett a teljesítmény, kiegyensúlyozottabb az emelőgép
egésze. Halkabban működik, és az átgondoltabb konstrukciónak köszönhetően egyszerűbb, komfortosabb a kezelés.

A rámpán elindulást visszagurulás-gátló
segíti. Az alapfelszerelésű gép emelőoszlopa
gombnyomásra automatikusan áll vissza
függőlegesbe.

Színes LCD-kijelző

Az erős, váltóáramú elektromotorok csekély
karbantartási költséggel üzemeltethetők,
amihez hozzájárul a hosszú szervizintervallum is.

AKKUMULÁTORCSERE OLDALRÓL
Az elektromos targoncák egyik „macerája” a hajtás jellegéből adódik:
nagyobb odaﬁgyelést igényel az
akkumulátor kezelése, ﬁzikai mozgatása. Erre különféle kocsik, emelők állnak
rendelkezésre, viszont a targonca
kialakítása is nagyban megkönnyítheti
a munkát. Oldalról gyorsabb cserélni,
ezáltal több műszakos rendben is
hatékony a munka.

Az oldalról cserélhető akkumulátor
nagyban megkönynyíti az erőforrás
töltését, cseréjét.
A több műszakos
rendben is hatékony a munka.

FŐ A BIZTONSÁG: SÚLYKIJELZÉS
ÉS „KANYARODÁSKONTROLL”
A targonca veszélyes üzem,
hiszen nagy súlyokat
mozgatunk, gyakorta
emberek között. A súlykijelzés pontosan tájékoztatja a kezelőt a szállított
rakomány súlyáról, míg
a „curve control”, azaz
kanyarodás-kontroll
automatikusan csökkenti
a sebességet forduláskor, tovább növelve a
munkabiztonságot.

KÜLÖNFÉLE TELJESÍTMÉNYŰ

AKKUMULÁTOROK ÉS
TÖLTŐBERENDEZÉSEK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
✚ INTEGRÁLT OLDALMOZGATÓ ÉS TEHERVÉDŐ RÁCS
✚ OPSS - KEZELŐ JELENLÉTÉT ÉRZÉKELŐ RENDSZER
✚ SZUPERELASZTIKUS GUMIKÖPENY
✚ CURVE CONTROL - KANYARODÁS KONTROLL
✚ TOLATÁSJELZŐ

A GÉPEK
ALAPFELSZERELTSÉGE:
✚ TELJES KÖZÚTI VILÁGÍTÁS, LED LÁMPÁKKAL
✚ RUGÓZOTT GRAMER-ÜLÉS, BIZTONSÁGI ÖVVEL
✚ VISSZAGURULÁS GÁTLÓ
✚ OLDALRÓL CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR
✚ EMELŐOSZLOP AUTOMATIKUS FÜGGŐBE ÁLLÍTÁSA
✚ ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYOSZLOP
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EZÚTTAL A SZOMSZÉDOS
ÉRSEKCSANÁDRA LÁTOGATUNK, AZ ÚT- ÉS AUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉSEK FÖLDMUNKÁIRA SZAKOSODOTT
CSANÁD-TRANS KFT.-HEZ.
A KEZDETEKRŐL ÉS A JÖVŐBELI TERVEKRŐL A CÉG ELSŐ
EMBERÉT KÉRDEZZÜK.

1990
októberében,
közvetlenül
a rendszerváltás után alakult
a Csanád-Trans Kﬅ., s az elmúlt huszonhét
évben igazi családi vállalkozássá fejlődött.
„Egyéni vállalkozóként indultam, majd
tizenkét évvel később társas vállalkozássá
alakultunk”, tudjuk meg Soós Lajostól. Az
alapító-tulajdonos szívesen mesél: a fő proﬁl
nem változott, a cég autópálya- és útépítésekre, valamint útfelújításokra szakosodott,
főként földművek építésével foglalkozik.
A referenciák között elhangzik számos
gyorsforgalmi út, az M9-es és az M5-ös
autópálya Lajosmizse-Kiskunfélegyháza,
valamint a Kiskunfélegyháza-országhatár
közötti szakaszának építésétől, egészen
az M7-es Kőröshegyi völgyhídjának és az
M6-os autópályának a megvalósításáig. Ez
utóbbira különösen szívesen emlékszik vissza
Soós Lajos. Az alagútból kitermelt földanyagból kellett magastöltéseket építeniük,
de az összes alagút zúzottkő ágyazatának
készítését is rájuk bízta a fővállalkozó. Mivel
az utóbbi időben a gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése áttevődött az ország más régióira,
ÉRSEKCSANÁD
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most inkább az útfelújítások, útszélesítések
dominálnak náluk, az egyik utolsó munka az
55-ös főút felújítása volt.
Soós úr hozzáteszi, hogy a nagy tömegű
földmunkák mellett mezőgazdasági, például
rekultivációs projektekben, de árvízi- és a
katasztrófavédelemi feladatokban is aktívan
részt vállalnak. Emellett bérfuvaroznak, a
kapcsolatuk is így kezdődött az AXIÁL Kﬅ.-vel.
Eleinte a Csanád-Trans Kﬅ. szolgáltatott a
bajai gépforgalmazónak, mezőgazdasági és
építőipari gépeket szállítottak, majd – mivel az
útépítéshez komoly eszközökre van szükség
– 2005-ben vásárolták meg az első Hyundai
kotrót. „Kézenfekvőnek tűnt, hiszen az AXIÁL
itt van a szomszédban”, mondja az érsekcsanádi vállalkozó. „Ár-érték arányban az első
Hyundai gépünk nagyon jó vételnek bizonyult, olyannyira, hogy az elmúlt bő tíz évben
további öt kotrót szereztünk be Bajáról”. Ezek
között lánctalpas és gumikerekes kotrók egyaránt vannak. A legfrissebb gép alig néhány
hónapja érkezett meg, a 25 tonnás HX220-as
lánctalpas kotrót hosszúgémes kivitelben
vásárolták meg, kifejezetten mederkotráshoz
és magas töltések rézsűépítéséhez. „Ez a
Hyundai legújabb modellje, a korábbi 210-es
fejlesztett változata, első példányát mi vásároltuk meg Magyarországon”, mondja büszkén
a tulajdonos.

Fennállásának
huszonhét évében töretlenül fejlődött a
Csanád-Trans Kﬅ. „Egy darab Tátra billenős
teherautóval indultunk 1990-ben, jelenleg
már több gépünk van, mint ahány alkalmazottunk”. A mintegy 25 fős gárdához
körülbelül 30 építőgép tartozik ugyanis, derül
ki a beszélgetés során. Ezek között vannak
szállítójárművek, földmunka- és útépítőgépek.
Azt is megtudtuk, hogy az AXIÁL Kﬅ.-vel kifejezetten jó a kapcsolat, meg vannak elégedve
a szervizháttérrel és az alkatrészellátással. Az
évek során a Hyundai kotrók mellé még egy
Manitou teleszkópos rakodót is vásároltak.
Ottjártunkkor szép rendben sorakoztak a
gépek az udvaron, ám ez csak a géppark
töredéke, világosít fel bennünket Soós Lajos.
Ha az összes itt lenne, szűkösen férnének
el az udvaron. Éppen ezért nemrégiben
megvásárolták a szomszédos területet, hogy
bővíteni lehessen a telephelyet, amelynek a

Komfortos fülke

Fotó: Fekete Gábor

Soós Lajos, tulajdonos

A néhány hónapja munkába állt,
hosszúgémes kivitelű HX220-as

korszerűsítését is tervezik, valamint egy új
gépszerelő csarnok építését. Szintén a családhoz tartozik a telephely melletti csárdaépület,
amely egy büféből nőtt ki. Ezt a tulajdonos
felesége, Soósné Fekete Mónika vezeti, de
aktív szerepet tölt be a Csanád-Trans Kﬅ.
életében is. Az időközben felnőtt gyerekek
szintén kiveszik a részüket a munkából.
A lányok, Enikő és Evelin az irodai háttérmunkákban, könyvelésben, a napi dolgok
megoldásában segédkezik, míg a ﬁúk közül
Endréhez tartoznak a műszaki feladatok, az
építőmérnök végzettségű Csanádhoz pedig
az útépítés és árajánlatok készítése. „Lesz, aki
átvegye majd a cég irányítását, és akkor én
majd ismét egyetlen szenvedélyemnek, a focinak hódolhatok”, nevet Soós Lajos. Fiatalon
komolyabban is űzte ezt a sportot, egészen az
ifjúsági megyeválogatottságig jutott.

A cégnél családias hangulat kialakítására
törekszik a tulajdonos: „nagyon megbecsülöm
a kollégáimat, szeretném, ha elégedettek lennének a munkahelyükkel, ilyen értelemben is
családi vállalkozás vagyunk. Van olyan kollégám, aki már több mint húsz éve itt dolgozik”.
Ha az ember úgy éli az életét, hogy később
is vissza lehessen görgetni, akkor jól csinálta,
vallja Soós Lajos. „Ha sok embernek segítesz,
akkor tíz év múlva is arra fognak emlékezni, ez
jó érzéssel tölt el, és sokszor később olyankor
viszonozzák, amikor nem is számítasz rá”.
Beszélgetésünk során szóba kerül, hogy az
építőipar mostani felfutásával járó munkaerőhiány mennyire rossz az ágazatnak.
Kifejezetten sok projekt fut, és nehéz megfelelő szakmunkásokat találni. Ez is egyre
inkább a gépesítés irányába mozdítja az

építőipart, állapítjuk meg közösen: ahol eddig
lapátos emberek dolgoztak, most már
egy-egy géppel végeztetik el inkább a feladatot. Hatékonyabb, gyorsabb és kevesebb
élőerő kell hozzá. „A baj az, hogy nehéz igazán
jó gépkezelőket találni, mert a válság éveiben
sokan inkább külföldön kerestek megélhetést.
Legalább két év, amire kinevelünk valakit, és
félő, hogy pont addigra megint csökkeni fog
az építőipari munkák száma”, véli a
Csanád-Trans Kﬅ. első embere. A cégnél
folyamatosan fejlesztik és karban tartják a
gépparkot, az új Hyundai HX220-as lánctalpas kotrót is egy jövőbeli munka reményében
vásárolták. „Menni kell előre, nem állhatunk
meg”, vallja Soós Lajos, aki reméli, hogy idővel
kiszámíthatóbbá válnak az építőipari beruházások, és jobban lehet majd előre tervezni a
kapacitásokat.
Szerző: Csák Szilárd
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 Fedezze fel a legújabb

MT 420

Manitou-t, a kompakt,
de nagyon ügyes
MT 420-at!

BEMUTATKOZIK

A LEGKISEBB MANITOU

TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP

A közelmúltban mutatta be a Manitou az MT-széria legkisebb tagját, a 420-as típust. Kompakt méreteivel ideális
munkatárs szinte bármilyen területen. Az összkerékhajtásnak és a három méternél kisebb sugarú fordulókörnek
köszönhetően kiválóan dolgozik szűk, egyenetlen és nehezen megközelíthető helyeken.

Legnagyobb emelési magassága
4,3 méter. Építkezéseken, tüzép
telepeken a munkák nagy része
ellátható vele.

KOMPAKT ÉS SOKOLDALÚ

EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES

A gép magassága a fülke tetejéig mindössze 1,90 méter, szélessége a kerékperemig 1,49 méter, a hossza pedig csak
3,63 méter. Kis méretei ellenére maximális teherbírása 2000 kilogramm, legnagyobb emelési magassága 4,30 méter.

A fülke azonos a nagyobb MT 625-ös
modellével. Kis magasságának köszönhetően egy lépéssel könnyű be- és kiszállni.
Belseje tágas, ergonomikus, a kezelőszervek
könnyen elérhetők, minden fontosabb kapcsoló szinte azonnal kézre áll. A Manitoutól jól ismert ”JSM” irányváltó-kapcsolós
joystick és a hidrosztatikus hajtás precíz
mozgást tesz lehetővé. A JSM-joystick megnevezés az angol Joystick Switch and Move
rövidítésből származik (kapcsolni és menni).
Az összes hidraulikus funkció egyszerűen
vezérelhető róla, így a gépkezelő egyik keze
folyamatosan a kormányon maradhat, ami
gyorsabb és biztonságosabb munkavégzést
eredményez.

Gyakorlati értékét fokozza a márka
teleszkópos gépeiből jól ismert három
kormányzási mód és a hagyományos
Manitou adapter-felfogatás – a közel
százféle gyári adapter többsége kompatibilis vele. Ilyen gyakrabban használt munkaeszközök például: daruhorog, big-bag
zsákemelő, seprőgép, 4in1 nyitható kanál,
körmös alapkanál, stb.

KESKENYSÉGBEN AZ ERŐ
SZÉLESSÉGE: 149 CENTIMÉTER
Az új MT 420 kialakításakor fontos szempont volt a kompakt
méret, a jó manőverezőképesség. A mérnökök a lehető legkeskenyebbre „szabták” a rakodógépet. Szélessége csupán
149 centiméter. Ennek köszönhetően a legszűkebb átjárók,
kapuk sem okoznak gondot. Hossza is valamivel több, mint
3,5 méter, így a fordulási sugara 5 centi híján 3 méter.
Szorgalmas „hangyaként” 2 tonnáig megbírkózik bármivel.
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Dizájnos megjelenés, ellensúlyba süllyesztett lámpák

HATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS
Az EN 15 000 és ROPS/FOPS level I követelményeknek megfelelő rakodógépbe jól
bevált alkatrészeket épített be a gyártó,
amelyek már bizonyítottak az MT 625-ös
modellben is, mint a hidrosztatikus hajtás,
az abroncsok, a kabin, a 49 lóerős Kubota
motor, a tengelyek. 25 km/óra maximális
sebességének köszönhetően az MT 420
fürgén mozog szinte minden munkaterületen. Az erősített gém akár nagyobb igénybevételű földmunkákra is alkalmas. A Manitou
mérnökei kiemelt ﬁgyelmet fordítottak a
biztonságra is, a kezelő 360 fokban rálát a
munkaterületre a fülkéből. Opcióként első és
hátsó kamera szerelhető fel. Ideális súlyelosztása pedig egyenetlen talajon is stabillá
teszi a gépet.

KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ ÉS
KARBANTARTHATÓ
Az MT 420 nem csak méreteiben kompakt, súlya is mindössze 4215 kilogramm.
Egyszerűen és praktikusan szállítható. A
levehető, két pontban nyíló motorháztető
megkönnyíti a hozzáférést a karbantartási pontokhoz. A sérülésveszélynek kitett
alkatrészeket és lámpákat a gép hátulján
besüllyesztették az ellensúlyba.

AZ MT 420 A HIDROSZTATIKUS
HAJTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN RENDKÍVÜL
PRECÍZ MANŐVEREZÉST TESZ LEHETŐVÉ, AMIT TOVÁBB
FOKOZ A HÁROMFÉLE
KORMÁNYZÁSI MÓD
(ELSŐ- ÉS NÉGYKERÉK-KORMÁNYZÁS,
OLDALAZÓ MENET).

RÓZSÁS LÁSZLÓ
termékmenedzser

A NAGY RAKODÓKTÓL ISMERT
„MANITOU FELFOGATÁSSAL” A MEGLÉVŐ
ADAPTEREK IS HASZNÁLHATÓK
IRÁNYVÁLTÓKAPCSOLÓS JOYSTICKKAL

-
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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
MEGA 360

CLAAS
LEXION 450

AZONOSÍTÓ: 814917665
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 6298
TELJESÍTMÉNY: 245 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 17.900.000 FT

(BRUTTÓ): 22.733.000 FT

AZONOSÍTÓ: 810317611
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6601
TELJESÍTMÉNY: 285 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, RTBISO CX100, DCS, QM,
3D, SZ, KL, KAB
(BRUTTÓ): 19.685.000 FT
ÁR (NETTÓ): 15.500.000 FT

CLAAS
LEXION 650

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 747416805
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 2169
TELJESÍTMÉNY: 315 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, QM, TT, 3D, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 803117326
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 4985
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 41.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

(BRUTTÓ): 52.705.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

CLAAS
MEDION 330

CLAAS
LEXION 550

AZONOSÍTÓ: 819417433
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 4700
TELJESÍTMÉNY: 220 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, GA5.1, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 680715
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2858
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, DCS, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 33.500.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
TUCANO 320
AZONOSÍTÓ: 698015
ÜZEMÓRA: 1607
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZ, KL, KAB, GA4.9

ÉVJÁRAT: 2013
TELJESÍTMÉNY: 240 LE

ÁR (NETTÓ): 29.900.000 FT

(BRUTTÓ): 37.973.000 FT

(BRUTTÓ): 42.545.000 FT

CLAAS
MEGA 360
AZONOSÍTÓ: 767016630
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3523
TELJESÍTMÉNY: 245 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

NEW HOLLAND
CX 860

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 76331634
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 4401
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, RTBISO, SZ, KL, KAB, GA7.2

AZONOSÍTÓ: 7725164
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4251
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 15.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 26.900.000 FT

(BRUTTÓ): 20.193.000 FT

(BRUTTÓ): 34.163.000 FT

CLAAS
LEXION 550

CLAAS
LEXION 440

AZONOSÍTÓ: 775416692
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3412
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, TT, 3D, SZ, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): 28.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 15.900.000 FT

(BRUTTÓ): 36.703.000 FT

CLAAS
TUCANO 440
AZONOSÍTÓ: 814317698
ÉVJÁRAT: 2010
ÜZEMÓRA: 4896
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, SZ, KL, KAB, GAV6.0
ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

(BRUTTÓ): 20.193.000 FT

CLAAS
LEXION 660
AZONOSÍTÓ: 845017984
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1436
TELJESÍTMÉNY: 400 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, QM, TT, 4WD, 3D, SZ, KL, KAB,
LP, GAV7.7
(BRUTTÓ): 75.565.000 FT
ÁR (NETTÓ): 59.500.000 FT

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

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

FENDT
415 VARIO

CLAAS
AXION 830

AZONOSÍTÓ: 774816343
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 6854
TELJESÍTMÉNY: 150 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, VARIO, AH, AV, EH, 4WD, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): 15.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.500.000 FT

(BRUTTÓ): 19.367.500 FT

(BRUTTÓ): 29.845.000 FT

CLAAS
ARION 650

JOHN DEERE
7230 R

AZONOSÍTÓ: 72331662
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1773
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, EHH, AH, AV, PS, 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): 18.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 23.495.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
XERION 3300 TRAC

CLAAS
ARION 430

AZONOSÍTÓ: 815817578
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 7379
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, FH, CEBIS, AH, KL, KAB, FM

AZONOSÍTÓ: 003815280
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1231
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 15.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 15.500.000 FT

(BRUTTÓ): 20.193.000 FT

(BRUTTÓ): 19.685.000 FT

LANDINI
7175

NEW HOLLAND
T7.270

AZONOSÍTÓ: 001316344
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1465
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 789817849
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 4632
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, RH, FH, FTLT, AH, AV, KL, KAB, FM, LF2

ÁR (NETTÓ): 16.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 19.900.000 FT

(BRUTTÓ): 20.955.000 FT

(BRUTTÓ): 25.273.000 FT

CLAAS
ARION 430

FENDT
312 VARIO SCR

AZONOSÍTÓ: 003615880
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1358
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 843417347
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1184
TELJESÍTMÉNY: 120 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 15.200.000 FT

ÁR (NETTÓ): 18.250.000 FT

(BRUTTÓ): 19.304.000 FT

(BRUTTÓ): 23.177.500 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: 240 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, IKH, AH, AV, KL, KAB, FM

ÁR (NETTÓ): 26.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 24.500.000 FT

(BRUTTÓ): 33.020.000 FT

FENDT
936 VARIO
AZONOSÍTÓ: 850017557
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 5086
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB,
GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 37.465.000 FT
ÁR (NETTÓ): 29.500.000 FT

(BRUTTÓ): 31.115.000 FT

CASE IH
MX 125
AZONOSÍTÓ: 848917612
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 4423
TELJESÍTMÉNY: 125 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, RH, MK, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

(BRUTTÓ): 12.585.700 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.

RABE
RABE

CLAAS
VARIANT 365 RC

AZONOSÍTÓ: 518913
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MON, MTR, GR, 6S, TEL, TCS

AZONOSÍTÓ: 544513
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RC, HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.91.75

ÁR (NETTÓ): 5.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 4.200.000 FT

(BRUTTÓ): 6.985.000 FT

SULKY
DPX 24 DPB
AZONOSÍTÓ: 788617797
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MON, TLT, MSZ1224
ÁR (NETTÓ): 1.200.000 FT

(BRUTTÓ): 5.334.000 FT

CLAAS
VARIANT 360
ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 1.524.000 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

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

(BRUTTÓ): 7.620.000 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

AZONOSÍTÓ: 003315565
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: TLT,MON

ÉVJÁRAT: 2015
TELJESÍTMÉNY: 

AZONOSÍTÓ: 004016765
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2016
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 5.300.000 FT

(BRUTTÓ): 6.731.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.500.000 FT

(BRUTTÓ): 6.985.000 FT

MONOSEM
NG PLUS 6

NOKKATUME
NOVA COMBI 3000

AZONOSÍTÓ: 003615101
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 853717220
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÁR (NETTÓ): 5.300.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 6.731.000 FT

ÉVJÁRAT: 2013
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

KUHN
MAXIMA

KUHN
MAXIMA

AZONOSÍTÓ: 664315
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 664515
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MTR, GR, TEL, 8S, MON, TLT, TCS

ÁR (NETTÓ): 4.200.000 FT

ÁR (NETTÓ): 8.750.000 FT

(BRUTTÓ): 5.334.000 FT

BERTHOUD
TRACKER DPT 3200/21
AZONOSÍTÓ: 708115
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: T3200, MON, TLT, MSZ21
ÁR (NETTÓ): 6.510.000 FT

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 8.267.700 FT

RABE
FIELDBIRD 6000 KA
AZONOSÍTÓ: 777116516
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MSZ6
ÁR (NETTÓ): 6.910.000 FT

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 8.775.700 FT

(BRUTTÓ): 11.112.500 FT

BERTHOUD
TRACKER DPT 3200/24
AZONOSÍTÓ: 738816689
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: T3200, MON, TLT, MSZ24
ÁR (NETTÓ): 7.320.000 FT

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 9.296.400 FT

MONOSEM
NG PLUS 6
AZONOSÍTÓ: 00661666
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS
ÁR (NETTÓ): 5.500.000 FT

(BRUTTÓ): 6.985.000 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.

HYUNDAI
R 140 LC7

HYUNDAI
15BT9

AZONOSÍTÓ: 831817196
ÜZEMÓRA: 10656
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LSZ600, KAB, T14

ÉVJÁRAT: 2002
TELJESÍTMÉNY: 103 LE

AZONOSÍTÓ: 831417894
ÜZEMÓRA: 4442
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 5.300.000 FT

(BRUTTÓ): 6.731.000 FT

ÁR (NETTÓ): 2.900.000 FT

(BRUTTÓ): 3.683.000 FT

MANITOU
MLT 741 120 LSU

HIDROMEK
102S

AZONOSÍTÓ: 008614169
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2917
TELJESÍTMÉNY: 122 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: EM7.0, RV, ET4.1, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 84621735
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 304
TELJESÍTMÉNY: 100 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RV, MK500, FDK0.5, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 21.463.000 FT

MANITOU
MLT 735 120 LSU

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

KOMATSU
D65A

AZONOSÍTÓ: 845817967
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2714
TELJESÍTMÉNY: 122 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 850417277
ÜZEMÓRA: 26055
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: TL, KL, KAB, LSZ800

ÉVJÁRAT: 1999
TELJESÍTMÉNY: 193 LE

ÁR (NETTÓ): 13.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 17.653.000 FT

BOBCAT
T3093S

MANITOU
MLT 735 T LSU E

AZONOSÍTÓ: 747716822
ÉVJÁRAT: 2001
ÜZEMÓRA: 6360
TELJESÍTMÉNY: 104 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RV, ET3.0, EM9.0, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 789017164
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2640
TELJESÍTMÉNY: 100 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 5.300.000 FT

ÁR (NETTÓ): 13.000.000 FT

(BRUTTÓ): 6.731.000 FT

MITSHUBISHI
FG 15 T15
AZONOSÍTÓ: 750716433
ÜZEMÓRA: 10597
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: VH1.2, G, ET1.5
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 1992
TELJESÍTMÉNY: 40 LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 16.510.000 FT

MANITOU
MLT 741 120 LSU
AZONOSÍTÓ: 651214467
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 4538
TELJESÍTMÉNY: 120 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: EM7.0, RV, ET4.1, TRK, TRV, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 11.750.000 FT

(BRUTTÓ): 14.922.500 FT

LINDE
H 45 D

MANITOU
MLT 735 120 LSU

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

AZONOSÍTÓ: 748816121
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 10000
TELJESÍTMÉNY: 120 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 7.500.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
SCORPION 7030

(BRUTTÓ): 9.525.000 FT

CATERPILLAR
226B

AZONOSÍTÓ: 812317485
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 9441
TELJESÍTMÉNY: 120 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: EM7.0, RV, TEK2.0, ET3.0, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 832117957
ÜZEMÓRA: 977
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: RV, TEK, KAB

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY: 56 LE

ÁR (NETTÓ): 8.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 6.750.000 FT

(BRUTTÓ): 8.572.500 FT

(BRUTTÓ): 10.795.000 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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GARANTÁLT ÉLMÉNYEK
AZ AGS KIÁLLÍTÁSON

KÖZELEG A LEGNAGYOBB HAZAI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS,
MELYET MINDEN ÉV JANUÁR UTOLSÓ HETÉBEN RENDEZNEK
MEG A HUNGEXPO BUDAPESTI VÁSÁRKÖZPONTBAN. A HATALMAS ÉS LÁTVÁNYOS STANDDAL KÉSZÜLŐ AXIÁL KFT. 2018BAN IS SZERETETTEL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT.

MIÉRT LESZ ÉRDEMES A

D PAVILONBA
LÁTOGATNI?

Az előző évekhez hasonlóan az egyik
legnagyobb kiállító az AXIÁL lesz,
5000 négyzetméteren találkozhatnak
gépeinkkel. A legnépszerűbb modellek
mellett a legújabb típusok is várják
Önöket, melyek közül nem egy ekkor
debütál hazánkban. A programok közül
idén sem hiányozhat a szervizverseny
vagy az 5-let Show, melyet naponta
kétszer mutatnak be, 11:00 és 14:30 órai
kezdettel.
2018-ban a „Vevőszolgálat” téma köré
építjük rendezvényünket, ezzel is fel szeretnénk hívni fontosságára a ﬁgyelmet.
Filozóﬁánk szerint ma már nem elég
egyszerűen „értékesíteni”,
hanem korszerű szolgáltató-központokkal kell támogatni partnereiket, akikkel a
vásárlás után sem ér véget
együttműködésük.

ÖT GÉP, AMELYET

MINDENKÉPP

MEG KELL NÉZNI!
•

FENDT 211 V VARIO –

•

FRAMEST REGULAR 4400

•

HORSCH TERRANO GX KULTIVÁTOR –

•

2018 „ÉV TRAKTORA” A SPECIÁLIS
TRAKTOROK KÖZÖTT

RÖVID TÁRCSÁS BORONA, AZ
AGRONÓMIAI KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSA

A TAPASZTALATOK ALAPJÁN TÖKÉLETESÍTETT
MUNKAGÉP

MANITOU MLT 940 140+ CVT
TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP –

FOKOZATMENTES HAJTÓMŰVEL,
A NEWAG SZÉRIA LEGNAGYOBB MODELLJE
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FENDT 211 V VARIO
A nagytraktorok tudása a kompakt szériában! „Dióhéjban” enynyi. A gyümölcs-, vagy szőlőültetvényes gazdák proﬁtálhatnak az
automatikus kormányzás ökológiai és ökonómiai előnyeiből,
sőt azonnal kétféle megoldás: az ultrahangos sorvezérelt,
vagy a pozícióvezérelt rendszer közül választhatnak. Újdonság a mellső 540E TLT is, amely csökkentett motorfordulatszámmal teszi a dolgát. A kényelmi funkciók közül pedig
a téli munkákhoz ideális, opcióban rendelhető padlófűtést
emelnénk ki.

FRAMEST REGULAR 4400
RÖVID TÁRCSÁS BORONA
Nagysebességű munkára tervezték, optimálisan 10-12 km/órára.
Legegyedibb tulajdonsága mégis az, hogy a tárcsatartó karok
szögének változtatása a hántás és alávágás szögét
kombinálja az adott körülményekhez leginkább megfelelően. A mellső- és hátsó tárcsasor egymáshoz viszonyított szöge és mélysége is változtatható. A gép
tehát mindig a talaj típusának és állapotának, illetve
a szármaradványnak megfelelően dolgozhat.

HORSCH TERRANO GX KULTIVÁTOR
Az új Terrano GX GX három, illetve négy-gerendelyes univerzális
kultivátor, kapatávolsága 28,5 és 31,5 centiméter között változik,
a gerendely kiviteltől függően. A termékpaletta bevált típusainak
előnyeit ötvözi. A vázba integrált járószerkezet, a kapák kiosztásának variálhatósága, illetve a széles és megújult tömörítőhenger-választék tovább bővíti felhasználási területét. A művelendő
terület méretéhez igazítható munkaszélességnek köszönhetően
mindenki megtalálhatja a gazdaságának optimális felépítésű
gépet.

MANITOU MLT 940 140 V+
A 2017-ben bemutatkozott, speciálisan a mezőgazdasági igényekre szabott Manitou NewAg
teleszkópos rakodógép-széria új tagokkal bővült.
Az eddig preferált mechanikus váltójú modellektől eltérően a „V+” jelzésű gépek ZF erőátvitele
fokozatmentesen változó áttételű (CVT). Gyorsan
mozgatja a terhet, minden eddiginél ﬁnomabban
és precízebben manőverezhető.
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DIGITALIZÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁSBAN

A PAPÍR MUNKALAP

MÁR A MÚLTÉ

Mára a digitalizáció beszivárgott a mezőgazdaság minden szegletébe, igaz,
hogy egyes területeket jobban, másokat kevésbé érint az „e-forradalom”.
Térhódításának köszönhetően tulajdonképpen bármit elintézhetünk okostelefonnal, akár ﬁzethetünk is. Az okos eszközök áldott vagy átkozott hozadéka,
hogy felgyorsítják a világot körülöttünk.
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FONTOS TRENDEK EURÓPÁBÓL
A közelmúlt legjelentősebb mezőgazdasági kiállításán, a hannoveri
Agritechnicán, a gépészeti újdonságok
mellett, a gyártók igyekeztek felhívni
a ﬁ gyelmet a gépek üzemeltetésének, cseréjének gyakran elhanyagolt
szempontjaira is. Az egyik ilyen a TCO
(Total Cost of Ownership), magyarul
teljes életút-költség.
Ez a kalkuláció nemcsak a gép vételárára fókuszál, hanem beletartozik az
üzemanyagköltség, a gépkezelő bére
a járulékaival, a biztosítás, az amortizáció, a szerviz és a javítások díja,
illetve néhány egyéb rárakódó teher,
mint a gépek tárolóhelyének kialakítása, vagy az esetleges ﬁ nanszírozás
költsége. Helyes beruházási döntéshez mindezeket ﬁ gyelembe kell venni.
A mutató azért is fontos, mert lehetővé teszi az egyes ajánlatok korrekt
összehasonlítását, „közös nevezőre”
hozza mindet.
HALADJUNK A KORRAL!
HASZNÁLJUK KI AZ ELŐNYÖKET!
Szolgáltató vállalatként nagy súlyt
fektetünk rá, hogy minél kedvezőbb
legyen a nálunk kapható gépek TCOmutatója. Az „utógondozás” vagyis az
alkatrészellátás és a szerviz, illetve
javítás meghatározó része a teljes
életút-költségnek.
Eddig is ﬁ gyeltünk, hogy a munka
zárásaként megírt munkalapjaink
a lehető legtöbb és legpontosabb
információt tartalmazzák, egyrészt a
beépített alkatrészekről, azok áráról,
másrészt a szolgáltatáshoz köthető
adatokról, a gép aktuális paramétereiről, vagy technikai információkról,
üzemeltetési javaslatokról.
Szervizüzletágunk 1994-es megalakulásától papír-munkalapokon
dokumentáltuk tevékenységünket,
néhány apróbb tartalmi módosítással.

A munkalapok kezelése, irattározása,
visszakeresése jelentős munkával jár,
illetve az adatfeldolgozás időszükséglete is túlzott; ebben az SAP
vállalatirányítási rendszer 2013 eleji
bevezetése hozott pozitív változást.

MILYEN
ELŐNYÖKET
HORDOZ AZ
E-MUNKALAP?
1.

az illetékes(ek)hez
azonnal eljut az
információ a javítás,
a szerviz részleteiről,
a gép rendelkezésére
állásáról

2.

könnyen, gyorsan
nyújt áttekintést a
felhasznált alkatrészekről

3.

több személy is
megjelölhető, mint
e-munkalapfogadó,
így a műszaki kollégák
mellett a könyvelés,
pénzügy is tájékoztatást kap, hogy milyen
számla várható a
közeljövőben

4.

a szolgáltatással
kapcsolatos esetleges
észrevételek azonnal
jelezhetők

5.

környezetbarát
megoldás

A DOKUMENTÁLÁST
ÚJ ALAPOKRA HELYEZZÜK:
INDUL AZ E-MUNKALAP!
Környezetünk változásai mellett
integrált vállalatirányítási rendszerünk is hozzájárult, hogy új alapokra
helyezzük szervizszolgáltatásunk
adminisztrációját. Tavaly elindult
egy fejlesztés, melynek célja, hogy
2018. január 1-jétől teljes mértékben
átálljunk az elektronikus munkadokumentációra, azaz az E-munkalapra.
Ezt sikerült is megvalósítanunk, az
újdonságokkal valamennyi ügyfelünk
találkozni fog, aki a közeljövőben
igénybe veszi szervizünket.
A rendszer működtetéséhez, jelentős
beruházással, olyan eszközöket szereztünk be, amelyekkel Magyarország
területének 99 százalékán biztosítani tudjuk kollégáinknak az internet
elérhetőségét és az adatkapcsolatot,
így mindenütt biztonsággal, azonnal
rögzíteni tudunk minden adatot.
A trendeket ﬁ gyelembe véve vezérelvünk az volt, hogy partnereink a
lehető leggyorsabban értesüljenek
egy-egy munka befejezéséről – akár
okos eszközök segítségével –, tehát a
gépük rendelkezésre állásáról. Ezáltal
ügyfeleink kényelmesebben nyilvántarthatják gépük élettörténetét.
Szervizszolgáltatásunk korszerűsítése
természetesen ezzel nem fejeződik be,
továbbra is nyitott szemmel követjük
a technikai fejlődés kínálta lehetőségeket, és élni is fogunk ezekkel, hogy
még hatékonyabbá, rugalmasabbá
tegyük napi működésünket.
Szerző: Torgyik Attila
szervizüzletág igazgató

SZERVIZÜZLETÁGUNK
15 000 M2 FEDETT
TERÜLETTEL, TÖBB
MINT 200 KÉPZETT
SZERSZÁMOKKAL
MEGFELELŐEN
ELLÁTOTT SZERELŐ KOLLÉGÁVAL
ÁLL PARTNEREINK
RENDELKEZÉSÉRE.
MUNKÁJUKHOZ A
HÁTTERET MAGYGYARORSZÁGON
EGYEDÜLÁLLÓ ALKATRÉSZRAKTÁRUNK
BIZTOSÍTJA.
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KÖSSÖN VELÜNK

NÖVÉNYBIZTOSÍTÁST!
A tél a mezőgazdaságban a jól megérdemelt pihenésé, a rendezvényeké és elsősorban az újratervezésé. Ilyenkor gondolják át partnereink a tárgyévi beruházásokat, a vetésszerkezetet és készítik fel gépeiket, hogy a szezonban a lehető legjobb
munkát tudják elvégezni.

Az AFS Kﬅ .-nél sincs ez másképp. Nekünk is
ilyenkor jut időnk megtervezni, hogyan tudjuk
ügyfeleinket még magasabb színvonalon kiszolgálni és új szolgáltatásunkkal megismertetni. A már hosszú évek óta jól működő ﬁnanszírozás és gépbiztosítás mellett ugyanis
2017-ben tevékenységünk kibővült a növénybiztosítással is.
A bevezetés óta sok tapasztalatot gyűjtöttünk az Agrár Biztosító magas színvonalú
szolgáltatásáról. Partnerbiztosítónkkal tavaly arra szerződtünk, hogy az ügyfelek igényeit maximálisan kielégítő, gyors, rugalmas
és értékteremtő szolgáltatást nyújthassunk,
és e célunk teljesülni látszik.
A tavaszi termékbevezetéskor szembesültünk
azzal a helyzettel, hogy sok ügyfelünknek van
határozatlan idejű szerződése, amelyet nem
mondott fel időben, így hiába szeretne, már
nem tud váltani. Sokszor mégis sikerült meg-

oldást találnunk. Idén már felkészültünk erre,
és ősszel minden lehetséges módon felhívtuk
partnereink ﬁgyelmét e fontos előkészítő teendőre, így reményeink szerint 2018-ban már
ritkábban ütközünk ilyen akadályba.
Az ajánlatadás és a szerződéskötések gyorsan, zökkenőmentesen, elektronikusan zajlottak, a folyamat nem igényelte az ügyfelek
személyes jelenlétét. Partnereinknek nem
feltétlenül napközben, a többi teendő mellett
kellett még ezt a papírmunkát is elvégezni,
hanem amikor ráértek. A növénykultúránként
mindössze öt adatot kérdező adatlap kitöltésével ajánlatot készítettünk, ennek elfogadása esetén pedig már csak a területalapú
támogatási kérelem elektronikus verziójával
kellett kiegészíteni, hogy szerződést tudjunk
kötni. Szintén elektronikusan, e-mailben.

Pozítív tapasztalatok a kárrendezésnél
Ezek után jött a szezon, a legnagyobb megmérettetés: ilyenkor történnek a káresemények. A biztosítás pedig csak akkor ér
valamit, ha korrekt, gyors a kárügyintézés
és a kárrendezés. Elégedettek lehetünk, hiszen valamennyi kárt szenvedett ügyfelünk
pozitív véleménnyel volt a kárrendezésről.
Mindegyikük elmondta, hogy a kárt online
felületen, könnyen kitölthető adatlapon jelenthette be. Jellemzően a kitöltését követő napon már felvette velük a kapcsolatot
a biztosító. A kárszemle néhány napon belül, aratáskor már másnap megtörtént. A
kárszakértők hozzáállását, hozzáértését is
minden esetben kiemelték ügyfeleink.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Baja

Márics Norbert

maricsn@axial.hu

+36 30 348 6850

Békéscsaba

Kanka Vivien

kankav@axial.hu

+36 30 920 7623

Csorna

Forintos Tamara

horvath.tamara@axial.hu

+36 30 373 6063

Debrecen

Makai Andrea

makaia@axial.hu

+36 30 871 5865

Nyíregyháza

Mezőné Lukács Szilvia

mezone@axial.hu

+36 30 628 3156

Hódmezővásárhely

Szenti Anita

szentia@axial.hu

+36 30 373 2942

Pécs

Füzes Zita

fuzesz@axial.hu

+36 30 479 7381

Székesfehérvár
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+36 30 373 6063

Szolnok

Farkas Cecília

farkasc@axial.hu

+36 30 373 4678

Zalaegerszeg

Takácsné Pete Judit

petej@axial.hu

+36 30 372 5669

Rendszerint már a szemle után megegyeztek a kár mértékéről, a kártérítés nagyságáról, amit körülbelül két héten belül
követett a kiﬁzetés. Károsodott ügyfeleink tapasztalatait részletesen is elolvashatják honlapunkon.
http://www.axial.hu/hirek/penzugyi-szolgaltatasok/felelos-gazdalkodas-novenybiztositassal
Miért érdemes minket választani?
Eddig az elmúlt év tapasztalatai. Összegyűjtöttük, hogy miben tudunk konkurenseinknél jobb szolgáltatást nyújtani Önöknek, az
Agrár Biztosítóval közösen.
•

Az AXIÁL vásárlóerejét „kihasználva” nemcsak egy kiemelt ügyfélkörnek, hanem valamennyi, akár kis területen gazdálkodó ügyfélnek is egyedi kedvezményeket, és
díjakat ajánlunk.

•

Nemcsak a természeti csapás következtében bekövetkezett, hanem az emberi/gépi tevékenységre visszavezethető tűzkárt is téríti a biztosító.

•

Viharkár esetén partnerbiztosítónk nem vizsgál szélerősséget.

•

Az Agrár Biztosító jellemzően egy szemléből intézi a kárt,
és gyakorlati tapasztalatok szerint a bejelentéstől számított harminc napon belül ki is ﬁ zeti. A konkurencia jellemzően több szemlével dolgozik, és a kárt a bejelentéstől számított 15 napon belül szemléli meg, aratás idején
azonnal.

•

Partnerünk a biztosítási szerződésben rögzített értékek
meghatározott (kár)százalékát téríti. Van olyan biztosító,
amely viszont „talált hozam” esetén nem térít. Az Agrár
Biztosító ebben az esetben is megtéríti a kárt. Ha például
6 tonna hozammal biztosították a kukoricát, de valójában
8 tonna termett, a megállapított kárszázalék 25%, akkor
is megtérítik a 6 tonnára eső kárt, azaz 1,5 tonnát. Ezzel szemben más biztosítók, ilyen esetben nem térítenek
semmit, mert megvan a biztosítási szerződésben rögzített
6 tonnás hozam.

•

Nálunk az ügyfél nem veszíti el azonnal a kármentességi engedményét, 30 százalékot meg nem haladó kárig
csak a kiegészítő biztosítás díjkedvezményét veszíti el,
e fölött pedig módozatonként (vagy az A-t, vagy a B-t
vagy a C-t)

•

Az Agrár Biztosítónál alkalmazott 5 százalékos önrészesedés nagyobb károk esetén jobb térítést (akár 95 százalék) jelent, mint a 10 százalékos levonásos önrészesedés
(a kisebb károk esetén pedig a kármentességi elszámolás
kompenzál).

Ha sikerült felkeltenünk érdeklődését szolgáltatásunk iránt,
jöjjön el az AGS-re, és keresse az AFS standját az AXIÁL Kﬅ . kiállítási területén, ahol akár helyszíni ajánlatadással, és további részletes információval is szolgálhatunk. Természetesen megtalál minket
telephelyeinken és telefonon, e-mailben.
Az idei tapasztalatok alapján, arra bíztatom Önöket, hogy használják
ki rendezvényeinket, és beszélgessenek, cseréljenek tapasztalatot a
növénybiztosítás hasznosságával, a szolgáltatásunkkal és velünk kapcsolatban is!

HORVÁTH DÓRA
AFS-tanácsadó
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LED LENSER FEJLÁMPA AKCIÓ!
NE BAJLÓDJON AZ ELEMEKKEL!
MUNKÁHOZ, SPORTHOZ, SZABADIDŐHÖZ VAGY ÉPPEN OTTHONRA!

HATALMAS
KEDVEZMÉNY!
LED LENSER MH 6 FEJLÁMPA

LED LENSER MH 2 FEJLÁMPA
• Fényáram: 100 lumen
• fókuszálható
• 2 db AAA elemmel működik
• POWER LED hidegfény
• 08-005-0135-23

Nettó: 11.015.BRUTTÓ

13.989.-

• Fényáram: 200 lumen
• tölthető
• világítási idő: 20 óra
• 08-005-0135-36

AKCIÓ!
LED LENSER MH 10 FEJLÁMPA

Nettó: 13.378.BRUTTÓ

24.000.-

• Fényáram: 600 lumen
• tölthető
• világítási idő: 120 óra
• 08-005-0135-37

BRUTTÓ

HELYETT

16.990.-

Nettó: 18.102.BRUTTÓ

BRUTTÓ

32.000.-

HELYETT

22.990.-

A LMÁS K A L ÁCS

KAPOSFŐRŐL

ELKÉSZÍTÉSE
Az élesztőt felfuttatjuk a lan
gyos, cukros tejben. A tészta
hozzávalóit alaposan
dolgozzuk el. Letakarva, lan
gyos helyen duplájára kelesz
tjü
k. Amíg kel, elkészítjük
a tölteléket.
Az almákat meghámozzuk,
lereszeljük, ízesítjük a fűszer
ekkel és a mézzel. A megkelt tésztát átgyúrjuk és kb.
40 x40 centis lappá nyújtju
k.
Megszórjuk a tésztát egy
kis zsemlemorzsával. Elegye
ngetjük rajta a töltetléket
úgy, hogy körben 2 ujjnyi
tészta szabadon maradjon
. Felcsavarjuk, mint a bejglit
és kivajazott tepsire teszszük. Langyos helyen pihent
etjük még egy kicsit, míg a
sütő melegszik. Megkenjü
a tetejét tejjel, az előmeleg
k
ített sütőbe tesszük.
180 fokon, kb. 50 -55 perc
alatt aranyszínűre sütjük.
Vegyük ki a sütőből, újra ken
meg tejjel. Rácsra téve hag
jük
yjuk kihűlni. Tálaláskor fel
szeleteljük, és porcukorral
meghintjük.

☑ 2,5 dl tej
☑ 2 evőkanál cukor
☑ 45 dkg liszt
☑ csipet nyi só
☑ 2,5 dkg élesztő
☑ 0,5 dl tej a kenéshez

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

~ 60 PERC 

HOZZ ÁVALÓK (4 FŐRE)
TÉSZ TA :

NEHÉZSÉG:

KÖZEPES 

TÖLTELÉK :
☑
☑
☑
☑
☑

5 közepes méret ű alma
1-1 teáskanálnyi őrölt fah
éj
és szegfűszeg
csipet nyi őrölt gyömbér
4 evőkanál méz
zsemlemorzsa

AGRÁRGÉPSHOW

2018. JANUÁR 24-27.
5000 m2 / HUNGEXPO / D pavilon

Szívvel, lélekkel

