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BÁLÁZÓKÉS-ÉLEZÉS

1.
PARTNER ELJUTTATJA A

LEGKÖZELEBBI AXIÁL PONTRA
A MEGTISZTÍTOTT, ÉLEZENDŐ
BÁLAKÉST

2.

BÁRMELY AXIÁL PONTON
KOLLÉGÁINK ÁTVESZIK,
MAJD ELJUTTATJÁK
A BAJAI KÖZPONTBA

3.

RÖVID HATÁRIDŐVEL
MEGTÖRTÉNIK AZ ÉLEZÉS

4.

AZ ÉLEZETT KÉSEK
ÁTVEHETŐK BÁRMELY
AXIÁL PONTON

Központ:
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: 79/525-400
ALKATRÉSZÜZLETEINK:
6500 Baja, Szegedi út 147.

79/525-466

79/520-411 30/277-0201

5900 Orosháza, Csorvási út 72.

68/510-290

68/510-292

30/277-0208

5600 Békéscsaba, Berényi út 140.

66/530-850

66/530-852

30/277-0215

7630 Pécs, Üszögi út 4.

72/550-320

72/550-322

30/277-0205

9300 Csorna, Bartók Béla u. 61.

96/592-140

96/592-142

30/277-0206

8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 76.

22/513-720

22/513-722

30/277-0207

4031 Debrecen, Kishegyesi út 260.

52/502-520

52/502-522

30/277-0212

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A.

74/511-670

74/511-672

30/277-0211

7200 Dombóvár, Gagarin u. 75.

74/565-440

74/565-442

30/277-0202

5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 26.

56/510-450

56/510-452

30/277-0204
30/277-0214

6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447. 21/300-0110

21/300-0112 30/277-0222

9700 Szombathely, Pálya út 5.

94/501-840

94/501-842

7523 Kaposfő, hrsz. 642.

82/577-530

82/577-532

30/277-0216

2800 Tatabánya, Dr. Kóta József u. 1.

34/ 513-040

34/513-042

30/521-5218

3396 Kerecsend, Ipar u. 3.

36/542-660

36/542-662

30/277-0217

2225 Üllő, Pesti út 282.

29/620-600

29/620-602

30/277-0209

3527 Miskolc, Sajó út 14.

46/501-190

46/501-192

30/277-0210

8900 Zalaegerszeg, Kanizsai utca 1.

92/549-860

92/549-862

30/277-0203

4400 Nyíregyháza, Orosi út

42/501-060

42/501-062

30/277-0213

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

TISZTELT

OLVASÓ!
Itt a bizonyítványosztás és a vakáció!
Az élet több területén júniussal, júliussal megkezdődik a pihenés, a nyári
feltöltődés időszaka, a mezőgazdaságban dolgozók számára bizony ez
az igazi szezon kezdete. Az aratások
már elkezdődtek, sőt bizonyos terményeket már a szárítóban, tárolóban
tudhat a gazda. Az agráriumban is
„kiosztják a bizonyítványt”, többek
között ilyenkor vizsgáznak a télen,
illetve tavasszal felkészített gépek.
Az üzembiztonság ilyenkor különösen
fontos, hiszen nagyban befolyásolhatja a betakarítás eredményességét.
Tapasztalataink szerint a szezon előtt
megfelelően átvizsgált és felkészített gépekre biztosan lehet számítani
ebben az időszakban. A kora tavaszi
felkészítés abból a szempontból is
különösen fontos, hogy a szezon előtti
előrendelésekkel kedvezőbb áron
lehet beszerezni a kopó- és egyéb alkatrészeket. Miért írunk erről szezonban? Azért, hogy felhívjuk a figyelmet
a tervezés, és az előre gondolkodás
fontosságára! Jelentős összegek takaríthatók meg, ha a holtszezoni felkészítésre is kellő figyelmet fordítunk.

Az idei felkészítési időszakot követően
elmondhatjuk, hogy sokan „későn
kapcsoltak”, amikor már a kapacitásaink jelentős része le volt kötve. Ez
is bizonyítja a téli felkészítési akciónk
népszerűségét.
A munka mellett azért bízunk benne,
hogy jut egy kis idő a „nyári kiadványunk” olvasgatására, ami némi
kikapcsolódást, felüdülést jelent,
ebben a feszített tempójú időszakban.
Mostani számunk kicsit könnyedebb
hangvételű, mint a korábbiak, hiszen
riportereink az ország több pontján
jártak, hogy különleges közegben dolgozó gépek történetét mutathassák
be az olvasónak. Az AXIÁL-tól vásárolt
gépek változatos körülmények között,
különböző méretű gazdaságokban
teljesítenek nap, mint nap.

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő

Így megismerkedhetnek a Tata környékén dolgozó Landini történetével,
ahol egy hotel zavartalan élelmiszer
ellátásáért felel. Érdekes és tanulságos a Gyula környéki RMH etetőkocsi
munkája is, hiszen biofarmon dolgozik.
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jól megvan egymás mellett

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

Framest gépﬂotta nehéz talajokra
Vetőmag és műtrágyakijuttatás egyben
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Landinik egy hotel szolgálatában
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FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli

A Joker és a Király

TERJESZTÉS:
Trimble GFX 750 GPS monitor

négy keréken jár

FOTO Reklámstúdió Kﬅ .
Földvári István - tulajdonos
Kiss Roland, László Réka,
János Zoltánné

33

Sulky, Grégoire-Besson

18

Szerviz díjszabás változása

Figyeljünk oda a klímára!

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

24

28

Dekányi pontossággal

az AdBlue-ról

Umenhoﬀer Péterrel

NYOMDAI MUNKA:

12

Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

TARTALOM

30

GYAKORLATI
TAPASZTALATOK
az MLT 940 140 V+ CVT-váltós Manitou-val.
A gépkezelők zökkenőmentesen ültek át az új eszközre, szívesen dolgoznak vele,
mivel minden eddiginél ﬁnomabban és precízebben manőverezhető.
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36

40

FENDT PRÓBA

SZERVIZDÍJAK

BIO-TAKARMÁNYOZÁS

Prémium traktor demó
lehetőséggel
Ha Fendt traktor vásárlását
tervezi, próbálja ki saját
körülményei között!

2018. július 1-jétől
érvényes díjszabás

RMH VS 12
önjáró etetőkocsival

Szolgáltatási díjaink
változásáról

Üzembiztonság és
precizitás mindenekelőtt
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RÖVID HÍREK

www.axial.hu

TRAKTOROK LEPIK EL
A VÁROSOKAT?
KIEMELT

AKKUMULÁTOROS TRAKTOROK OLYAN ÚJ SZEGMENSEKBEN VÁLHATNAK
KERESETTÉ, AHOL EDDIG
EGYÁLTALÁN NEM, VAGY
NAGYON KIS SZÁMBAN
ALKALMAZTAK ERŐGÉPEKET, MINT PÉLDÁUL A KOMMUNÁLIS SZEKTOR, VAGY A
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS.

A tavaly bemutatott Fendt e100 Vario elektromos
traktornak éppen ezek lehetnek potenciális felhasználói. Az IFAT 2018 kiállításon ez volt az egyik az öt
kiállított erőgép közül. Az IFAT a világ vezető víz-,
csatornázási-, hulladék- és nyersanyag-gazdálkodási szakvására, amelyet legutóbb Németországban
rendeztek meg.

MEGÉRI WEBSHOPUNKBAN VÁSÁROLNI!
DÍJAZTUK PARTNEREINK BIZALMÁT
MEGAJÁNDÉKOZTUK A TÍZEZREDIK WEBSHOP-VÁSÁRLÓT!

A 2018. április 5-én, reggel 8 óra 56 perckor leadott
rendelés 50.000 forint értékű, üzleteinkben levásárolható utalványt ért Fekete János kecskeméti partnerünknek, ugyanis a tízezredik webshop-vásárlónkat
köszönthettük személyében. A nyereményt Csányi
Károly, szolnoki ügyfélkapcsolati vezető kollégánk
adta át. Fekete úrral rövid interjú is készült, amelyben elmondta, hogy első alkalommal vette igénybe
webshopunkat.
webshop.axial.hu
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A Fendt e100 Variót nagy érdeklődés övezte, hiszen
zéró károsanyag-kibocsátása, csendes működése
akár belvárosi, lakóövezeti használatra is alkalmassá teszi. Teljesítménye 50 kW, és tényleges
üzemi körülmények között akár öt órán keresztül
dolgozhat. A 650 voltos, nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor kapacitása 100 kWh.

ÜNNEPÉLYES KOMBÁJNÁTADÁS

BELVÁRDGYULÁN

Az AXIÁL Kﬅ. a
Magyarországon
értékesített kétezer-ötszázadik
kombájnt adta át
a Belvárdgyulai
Zrt.-nek, a vállalkozás ezzel a 25.
CLAAS kombájnját vehette birtokba. A Belvárdgyulai Szövetkezet 1982 júniusában vásárolta első két
CLAAS betakarítógépét – két hegyi kombájnt –, amelyek nem csak ott, de Magyarországon is az első ilyenek voltak. Ez volt a kezdő lépés az akkor divatos kelet-európai
géppark cseréjében. A vetésizöld kombájnokkal olyan elégedett volt a vállalkozás, hogy
most, 36 évvel később, továbbra is márkahű a jogutód: a gazdaságban csak és kizárólag CLAAS kombájnok dolgoznak.
A CLAAS és a Belvárdgyulai Zrt. gyakorlatilag a CLAAS magyarországi megjelenése
óta kapcsolatban áll. Az együttműködés mára olyan szoros lett, hogy az összes
kombájnos CLAAS-katalógusban látható Belvárdgyula környékén készült kép.
A sikeres kooperáció köszöneteként a CLAAS képviselői a legmagasabb szintről érkezett
köszönetet fejezték, ki mind a Belvárdgyulai Zrt., mind az AXIÁL Kﬅ. képviselőinek, s
többek között oklevelet, illetve egy kombájn-makettet nyújtottak át, Helmut Claas saját
kezű aláírásával.

RÖVID HÍREK
HÁY JÁNOS

CÍMZETES MEZŐGAZDASÁGI
GÉPÉSZMÉRNÖK CÍMET KAPOTT
A szakmai tapasztalat felbecsülhetetlen kincs.
Büszkeséggel jelenthetjük, hogy Háy János kollégánk címzetes mezőgazdasági gépészmérnök lett.
János hosszú évtizedes szakmai munkásságát
ismerte el a gödöllői Szent István Egyetem.

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

EZÚTON IS GRATULÁLUNK!

hirado@axial.hu

VELENCEI-TÓ UTÁN

A BALATON IS KIPIPÁLVA!

UB – e két betű jelentését sokak nem ismerik, mások az
UltraBalaton futóverseny 221 kilométerével azonosítják.
Igen, nem elírás, az ultrafutók körbefutják a tavat! Már
többször beszámoltunk „sportos” kollégáinkról, most ismét
Pók Janóról van szó, aki 29 óra, 34 perc 01 mp alatt teljesítette a távot. 162 egyéni férﬁ indulóból 33. helyezést ért el!
Gratulálunk megsüvegelendő teljesítményéhez!

e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2018. augusztus 3.

GRATULÁLUNK ELŐZŐ
SZÁMUNK NYERTESEINEK!
A kisorsolt ajándékokat postán küldjük el.

FLÓRIÁN LÁSZLÓ, TELEPÜLÉS
GÉCZI ZSOLT, TELEPÜLÉS
SOÓS KÁROLY, ENCS

KERESZTREJTVÉNY
CIVIL,
RÖVIDÍTVE

VEGYJEL
LUTÉCIUM

KÁRTYAJELZÉS

SZÜLŐ

FIRUZ KUTAL

KÖTŐSZÓ

NORVÉGIA

1

E

KIÚT KÖZEPE!

FÁRASZTÓ
KEZDET!

MAUNA...
(VULKÁN)

ELLENÁLLÁS
JELE

VASTAG
POSZTÓ

HÉROSZ

SAAR VIDÉKI
FOLYÓ

RÓMÁBAN ÖT

2

TELJESÍTMÉNY JELE

AMPER

VITALY BONDAR

FRANCIA
AUTÓJEL

LATIN KETTŐS
BETŰ

ERŐD VÉGE!

KÉSZLET,
RÖVIDEN

DZ, KIEJTVE

KUTYA

FEHÉROROSZORSZÁG

FABULA

ÓKORI SÉMI
NÉP

KETTŐS!

TALÁL,
MEGTALÁL

K

NADRÁGRA
VARRJÁK

TONNA
RÖVIDEN

ELLENÁLLÁS
JELE

A SZÉN
VEGYJELE

FÉL BUCI!

A keresztrejtvény nyertesei Nyikovics Sarolta (Szentgál) Gratulálunk!
A rejtvény megfejtését 2018. augusztus 03-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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Beszállítói szemmel

INTERJÚ PATAKI BALÁZZSAL, A BERTHOUD AGRICOLE TERÜLETI KÉPVISELŐJÉVEL

„BESZÁLLÍTÓI SZEMMEL” ROVATUNKBAN PARTNEREINK KÉPVISELŐIT KÉRDEZZÜK A MAGYAR
MEZŐGAZDASÁGRÓL, A MAGYAR GAZDÁLKODÓKRÓL, EGYSZÓVAL ARRÓL, HOGY MILYENNEK
LÁTNAK MINKET „KÜLFÖLDRŐL”. A MOSTANI RIPORT KÜLÖNLEGES, HISZEN EGYKORI KOLLÉGÁNKAT, PATAKI BALÁZST KÉRTÜK MEG, HOGY OSSZA MEG GONDOLATAIT, HOGYAN LÁTJA A
MAGYAR VISZONYOKAT A FRANCIA, BERTHOUD AGRICOLE KÉPVISELŐJEKÉNT.

■ EGÉSZ KELET-EURÓPÁBAN
KÉPVISELED A BERTHOUD-T.
MILYENEK A KÜLÖNBSÉGEK, ÉS
VANNAK-E OLYAN TÉNYEZŐK,
AMELYEKBEN HASONLÓ A TÉRSÉG
MEZŐGAZDASÁGA?

PATAKI BALÁZS
Közép-kelet-európai
területi képviselő
Nős, 2 gyermek
édesapja

A területem a közép-kelet-európai országok, délen
Görög- Törökországgal bezárólag, keleten az ukrán
határig és a Fekete-tengerig, illetve az orosz kollégákhoz járok segíteni. A déli országokat kivéve elmondható, hogy hasonlók a történelmi élményeink,
ami erősen látszik a hagyományainkban, gépesítésekben és tendenciákban is. Sok helyen találkozhatunk ugyanazzal a beidegződéssel, gyakorlattal.
A mezőgazdaság szerkezete, gépesítettsége alapvetően eltér országonként, tényleg elég csak átlépni a
határon és máris más méretekkel, fejlettségi szinttel találkozni. A kis- és nagygazdaság más kategóriát jelent itthon és mást a szomszédoknál. A görögöknél húsz hektár már nagy gazdaság, bolgároknál
van húszezer hektáros partnerünk is. Én egyébként
Bulgáriában csalódtam nagyon pozitívan, az ottani
kereskedőnk egy ﬁatal, nagyon dinamikus csapattal
dolgozik, precíziós technológiát árul. Azt gondolom
egyébként, hogy ők előttünk járnak e téren.

■ MENNYIRE ILLESZKEDIK EGYMÁSHOZ A BERTHOUD SZELLEMISÉGE ÉS A MAGYAR GAZDÁK
GONDOLKODÁSMÓDJA?
Egész jól! Kollégáimmal sok gazdaságban
megfordulunk személyesen, rengeteg visszajelzést kapunk, amelyeket továbbítunk a gyár felé.
Ezeket az információkat, igényeket elemzés után
illeszthetik a gyár rövid és hosszú távú terveibe.
Vannak dolgok, amelyek hamarabb beérnek, mások
egy kicsit lassabban, viszont el kell fogadnunk, hogy
globális szinten egy kisebb szelet a magyar mezőgazdasági géppiac. Emellett itthon, magyarországi
viszonyok mellett is teszteltünk gépeket, az itthoni
intenzívebb használat gyorsabb eredményeket ad a
tervezőknek, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy
tovább lehet-e lépni a termékfejlesztésben.
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■ MELYIK A LEGKEDVELTEBB TÍPUS
A MAGYAR PIACON? MINEK
KÖSZÖNHETI NÉPSZERŰSÉGÉT?
Sprinter és Tracker típusokból értékesítünk nagyobb
darabszámot itthon. A Sprinter egy 2500 literes gép
18-24 méteres kerettel, a Tracker a nagyobb testvér,
3200 literes tartállyal és 18-33 méteres kerettel
rendelhető. Ezek a méretek lefedik a piaci igények
nagy részét. Egyszerűen kezelhető, praktikus gépek a
mieink, ugyanakkor a cseppképzés, a keretstabilitás,
a szabályozás ugyanolyan kiemelkedő színvonalú a
legkisebb gépben, mint a legnagyobban – ebben nincs
kompromisszum, a permetezéssel nem viccelünk!
Ültetvényes permetezők terén a pneumatikus
cseppképzésű gépekkel vagyunk erősek, a Win’Air és
Twist’Air típusok dolgoznak a magyar szőlészetekben.
Ezek amellett, hogy gazdaságosabban üzemeltethetők – egy menetben 1+2 fél sort illetve 2+2 fél sort
lehet kezelni –, lehetővé teszik a lokális vegyszerezést,
egy-egy zóna permetezését is. A hagyományos gépekhez viszonyítva sokkal környezetkímélőbbek, kisebb a
lémennyiség és az elsodródás is. Hozzá kell tennem,
hogy a hazai piacnak kis szeletét képviselik ezek a
gépek, jellemzően az olcsó, hagyományos, axiálventillátoros típusokat keresik, mert rövid távon valóban
kisebb a befektetés, hosszú távon azonban pazarló
technológia.

AZ AXIALE KERETFELFÜGGESZTÉS SZINTÉN
EGYEDÜLÁLLÓ A PIACON.
■ VAN OLYAN MŰSZAKI MEGOLDÁS,
AMI IGAZÁN A BERTHOUD-HOZ
KÖTHETŐ? VAN AMIT, ESETLEG A
MAGYAR GAZDÁLKODÓK TAPASZTALATAI, VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN
FEJLESZTETTEK?
A Berthoud 1895 óta gyárt, permetező gépeket,
erre specializálódott. Ez alatt a több mint 120 év

alatt rengeteg szabadalom és új megoldás köthető a nevéhez. 1910-ben
bemutattuk az első lóvontatású, talajkerék hajtású permetezőt, a Tobogant.
1964-ig nyúlik vissza a pneumatikus cseppképzési technológia, 1982-ben
piacra került az elektronikus szabályzású gépünk. A tisztán mechanikus,
adaptív csillapítású Actiﬂex hídrugózás jelenleg egyedi a piacon, a nyomásalapú lémennyiség-szabályozás is Berthoud unikum. Az Axiale keretfelfüggesztés szintén egyedülálló a piacon, tisztán mechanikus rendszerrel stabilizálja
kiemelkedően a keretet, ezáltal olyan egyenletes a kereszt- és hosszirányú
szóráskép, hogy a konkurensek csak bonyolult, összetett rendszerekkel tudják
utánozni.
Mindenképp hazai vonatkozású az állítható hasmagasságú Raptor HVH. Ennek
a gépnek az igénye nálunk fogalmazódott meg először, hosszú ideig tartott,
míg végre elérhető is lett, viszont kijelenthetem, hogy nagyon jó ár-érték
arányú géppel tudtunk válaszolni. A 2000-es évek elején vezetők voltunk az
önjáró gépek piacán, most az új géppel újra ezt a pozíciót akarjuk elérni.

■ MENNYIRE BEFOLYÁSOLJA A „ZÖLD, KÖRNYEZETBARÁT MEZŐGAZDASÁG” KONCEPCIÓJA A BERTHOUD
TERMÉKFEJLESZTÉSÉT?
A szigorodó környezet- és munkavédelmi előírások természetesen ránk is hatással vannak, mint mindenkire, aki tiszteletben tartja a szabályokat. Mi úttörő
szerepet választottunk, szoros az együttműködésünk a hivatalos környezetvédelmi szervekkel és jogszabályalkotókkal, rengeteg ehhez kapcsolódó tesztet
végzünk a gyárban és környékén illetve ehhez kapcsolódó konferenciáknak
is otthont adunk. Jean-Christophe Rousseau kollégánk aktívan részt vesz a
munkálatokban is.

■ A DIGITALIZÁCIÓ KÉRDÉSÉT SEM HAGYHATJUK KI.
A BERTHOUD MILYEN MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL
JELENLEG, ÉS MIBEN LÁTJA A JÖVŐT?
Tárgyalásokon sokszor felmerül a kérdés, hogy miképp illeszthető a gépünk a
precíziós művelésbe, ilyenkor az a feladatunk, hogy kiderítsük, hogy ez kinek
mit jelent, mert sok esetben egy egyszerű GPS-alapú szakaszolást szeretne
az ügyfél, de sokkal szebben hangzik, hogy precíziós gazdálkodás. Mi alapvetően permetezőt gyártunk, ahhoz értünk nagyon, úgyhogy egy olyan partnert
választottunk magunk mellé, aki a GPS-technológiához ért jól, így jött létre
az együttműködés a Trimble-lel. Ha ma valaki valamilyen GPS-megoldást
szeretne a Berthoud géppel együtt vásárolni, akkor az Trimble készülék lesz.
A következő kérdés, hogy precíziós szinten mit szeretne az új tulaj. Beszélhetünk itt csak szakaszolásról ingyenes jel alapján, vagy akár automatikus
kormányzásról és helyspeciﬁkus változó lémennyiség-szabályzásról két centis
pontossággal, és ez még mindig nem precíziós gazdálkodás. Bulgáriában a
gazdák a mobil telefonjukon meg tudják nézni a Berthoud applikációban, hogy
hol van a gépük, mennyi az aktuális permetlé-nyomás, hektáronkénti kiszórt
mennyiség, motorfordulatszám, egyszóval minden olyan adatot, ami a gépből
kiolvasható.

■ VÉGEZETÜL ARRA KÉRNÉLEK, HOGY ÉRTÉKELD A
BERTHOUD ÉS AZ AXIÁL KAPCSOLATÁT!
Ha jól számolom, idén lesz nagykorú ez a kapcsolat. 2000-ben kezdtük az
együttműködést, azóta is stabil partnerünk az AXIÁL Kﬅ . Természetesen
vannak néha vitáink, de ez jó, ilyenkor a megoldást keressük mindkét oldalról és a másik álláspontja segít a jó irányba haladni.
Én 2010-től dolgozom a Berthoud-nál, azóta közvetlenebb a kapcsolat az
AXIÁL és a Berthoud között, hiszen napi szinten, anyanyelven tudjuk tartani
a kapcsolatot, nemcsak Berta Jánossal, hanem az üzletkötő kollégákkal is.
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EGY FENDTET

MINDENKI
KIPRÓBÁLNA!
A PUDING PRÓBÁJA AZ EVÉS, TARTJA
A MONDÁS. EGY TRAKTORVÁSÁRLÁS
KOMOLY KÉRDÉS, NEMCSAK ANYAGILAG,
HANEM SZAKMAI SZEMPONTOKBÓL IS.
HOSSZÚ TÁVÚ, TÖBB ÉVES MUNKAKAPCSOLAT JÖN LÉTRE, AMIKOR EGY ÚJ
ERŐGÉP KERÜL EGY GAZDASÁGHOZ, NEM
MINDEGY, HOGY MILYEN SZÁJÍZZEL KELL
BEÜLNI NAP, MINT NAP.

Az AXIÁL Kﬅ .-nél a kínált Fendt traktorokat, időpont egyeztetést követően, ki lehet próbálni, akár a saját földterületen.
Így mindenki a saját munkagépével győződhet meg, hogy a megvásárolni kívánt traktor képes-e felemelni a vetőgépet
vagy elegendő sebességgel elhúzni az ekét. A bemutatógép-ﬂottában jelenleg 130 lóerőtől 500 lóerőig minden szériából
egy-egy áll rendelkezésre. Rövidesen megérkeznek a vadonatúj hevederes Fendt traktorok is, 430 és 650 lóerővel.

A bemutatókon a traktorok jellemzően tíz üzemórát dolgoznak
az érdeklődőnél. Ez leginkább arra elegendő, hogy benyomást
szerezzen a gazda, műszakilag megfelelő-e neki az adott traktor,
s hogy illik-e egymáshoz az ember és a „paripa”. Amennyiben további „összeszoktatásra” lenne szükség, a bérgép-ﬂottából lehet
traktort bérelni. A bemutatógépet az esetek többségében egy
következő gazda várja, így a próba nem hosszabbítható meg.
A bemutató traktorokkal demopilóta jár. Ő nemcsak prospektusból ismeri a traktort, hanem számos munkagép-kapcsolattal
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dolgozott már. Több éves szakmai múltja és évi akár 1500-2000
órás gépkezelői gyakorlata alapján tudja, miként ajánlott dolgozni
a traktorral, hogyan kell a traktort és a munkagépet beállítani és
együtt használni. Az ország szinte minden pontján megfordult
már, rengeteg tapasztalatot szerzett sokféle traktor-munkagép
kapcsolattal, sőt nemcsak a mezőgazdaságban, hanem akár
aszfaltmaróval, erdészeti gépekkel vagy kommunális munkagépekkel is. Ennek alapján tud szakmai tanácsot adni. Bölcs a gazda,
ha egy-egy bemutatón felteszi kérdéseit, megvitatja problémáit,
esetleg szakvéleményt és tanácsot kér. A demopilótánk gyakorlati

Fotó: Steinhauser Tamás

A FENDTNÉL KI LEHET PRÓBÁLNI!

tapasztalata nem helyettesítheti ugyan a gazda
ismereteit az adott földterülettel kapcsolatban, de
új szempontokat adhat a műveléséhez.
Az autószalonokban megszokotthoz hasonlóan a
bemutató traktorok is jól felszerelt modellek, de
termelőeszközökhöz illően nincs bennük „felesleges” opció. A legnagyobb traktorban már benne
van a VarioGrip abroncsnyomás szabályzó rend-

egy „butább” nagyobb traktor. Bemutató pilótáink
tapasztalata alapján tíz-tizenöt közül csak egy
magyar traktoros használja napi szinten a fordulóautomatikát, holott mindössze két nyomógombbal
tudja kezelni az ekét, vetőgépet vagy bármi mást.
A forduló ideje állandó, lefolyása hibátlan lesz –
egész nap! E technológia továbbfejlesztett változata az „AUTOTi: a táblavégi automatikus fordulót
magától futtatja le a traktor pozíciójától függően..

A BEMUTATÓKON TESZTELHETŐ A FENDT ÜZEMANYAGFOGYASZTÁSA IS. ÜGYELJEN, HOGY SZAKSZERŰEN
MÉRJE MEG, ÉS HIGGYEN A SAJÁT SZEMÉNEK!
szer, hogy minél jobb legyen az akár 500 lóerő
átadása a talajra. A Fendt 900/1000 Vario
traktorok IF-es („kisnyomású”) abroncsainak
nyomása a talajviszonyokhoz illeszthető. Bemutató pilótáink tapasztalata szerint az optimálisnál
0,3-0,5 barral nagyobb nyomás 5 százalékkal növeli a kerékcsúszást, amit a traktoros akár úgy is
érezhet, hogy „nincs elég erő a traktorban”, azaz
nem kellőképpen húz.

A Fendt bemutató gépekkel kipróbálhatja, milyen
vezetni a traktort kuplungozás nélkül, vagy, hogy
miként lehet mellső emelőmű nélkül letenni a
2500 kilós orrsúlyt egy Fendt 900 Varioval. A
Fendt irányváltó „stop&go” funkciója közúton,
bálázáskor, homlokrakodós munkában megállás
után automatikusan veszi fel a korábbi sebességet, nagyban növelve a Fendt traktor hatékonyságát. Próbálja ki!

Az AXIÁL-nál csatasorba állított Fendt bemutató
traktorokat kivétel nélkül felszerelték a gyári, két
centiméteres pontosságú automatikus kormányzással (VarioGuide). Ez alkalmat adhat arra, hogy
belekóstoljon a gazda a precíziós technológiába,
a nagyobb kényelemtől a nagyobb területteljesítményen át a hatékonyabb munkavégzésig. Az
érintőképernyőn és az ISOBUS-on keresztül a
legkorszerűbb munkagépeket is képes vezérelni az
összes Fendt bemutató traktor.

Kereslettől függően a bemutató traktorok az új
gép árához képest kedvezményesen vásárolhatók
meg, alternatívaként azoknak, akik gazdagon felszerelt, újszerű traktorra vágynak, de kedvezőbb
árért. Jellemzően egy éven belül – mindössze
néhány száz üzemóra használat után – kerülnek
új tulajdonoshoz, még a gyári garancia időtartama alatt. Nem kell tehát tartani attól, hogy a
szomszéd megszólná a gazdát, mert nem „nullkilométeres” traktort vásárolt.

A Fendt táblavégi forduló automatikája – kombinálva a rugózott híddal és a Vario fokozatmentes
sebességváltóval – fordulónként 20-30 méter
előnyt biztosíthat. Ezt egész nap, sőt egész szezonban kihasználva akár egy kisebb teljesítményű
traktor is képes lehet elvégezni annyi munkát, mint

A Fendt táblavégi forduló automatikája is kipróbálható

KRESZ GÁBOR
Fendt referens

Tapasztalat első kézből, saját területen
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A CLAAS saját kiadványából, a TRENDS magazinból választottunk egy cikket,
ami a magyar közönség számára is érdekes lehet!

CLAAS AXION 950 GYAKORLATI TESZTEN

420 LÓERŐ
NEM HAZUDIK!
MÁR 2017 VÉGE ÓTA KAPHATÓ AZ AXION TRAKTOROK
MÁSODIK GENERÁCIÓJA. EGYHETES TESZTRE KÜLDTÜK AZ
AXION 950-ET, MEGBIZONYOSODNI A FEJLESZTÉSEK GYAKORLATI HASZNÁRÓL. HOVÁ KERÜLT A NAGYTRAKTOR, S
MENNYIRE VOLT ELÉGEDETT A GAZDA? MEGTUDHATJÁK A
TRENDS MAGAZIN CIKKJÉBŐL!
Ostheim – egy nyugodt falu Közép-Frankföld, keleti határán
Stefan Funk gazdaságával. Az egy megawattos biogázüzem
szilázsdombjai, a kétszáz hektár mezőgazdaságilag hasznosított terület, a gépszínben a hatfejes eke és a mélylazító
rögtön egyértelművé teszik, hogy a tesztgép 420 lóereje jó
helyre került. Három hónappal korábban jelentkezett a CLAAS
gyári tesztjére a 40 éves mezőgazdász: „Természetesen nem
is számoltam azzal, hogy hozzánk kerül majd az AXION 950.
Habár azt kell, hogy mondjam, pont jól illik a gazdaságunkba. A
nagyobb traktorunk a 300 lóerejével egyre gyakrabban dolgozik
a teljesítményhatárán, és már egy ideje gondolkodom valami
alternatíván.”
Szűrők tisztítása, olaj- és hűtőfolyadékszint-ellenőrzés
– minden karbantartási ponthoz jól oda lehet férni.

I. KIHÍVÁS: SILÓTAPOSÁS

Szerencsére az AXION 950-et olyan héten tudtuk
tesztelőjéhez eljuttatni, amikor nem esett túl sok
csapadék, így mindenféle munkában tapasztalhatta
a gép előnyeit.
Rögtön észrevehető, hogy a mezőgazdasági géptechnikusi
végzettségű, 40 éves, tetterős gazda mindene a gazdaság.
Valamennyi gépét alaposan megvizsgálja, nyilvánvalóan ő a
legmegfelelőbb jelölt. A tesztelt AXION 950-nek a nagytraktorokra a Funk-gazdaságban háruló tipikus feladatokkal kellett
szembenéznie.
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Az AXION 950 első kihívása egy hét méter magas, 60x45 méter
felületű silódomb legyűrése volt. Ehhez 1750 kg súlyú kukoricatoló-lapot, keréksúlyokat és öttonnás farsúlyt, összesen 22 tonnát
szereltek rá. „Ezt a munkát tulajdonképpen az AXION 850-ünkkel
szoktuk végezni. Ezzel szemben a 950-es természetesen jóval
nagyobb nyomatékú. Még a nedves szilázst is fel lehet vinni egy
menetben a 900-as gumírozásának köszönhetően. A 12-soros
silózóval betakarított teljes terménymennyiséget egyetlen erőgéppel
el tudtuk teríteni a silóban.” mesélte a gépész. Csak a siló végénél
kellett odafigyelni: „A 22 tonnás összsúly tiszteletet követel magának, időben le kell fékezni. A siló pereménél oda kell figyelni, nehogy
túlfussunk.”
Közel 22 órát dolgozott a traktor a silótaposásban. Funk úr óránként
22 literben állapította meg a fogyasztását. „Ez az első pillanatban
kicsit soknak tűnik, de ha figyelembe veszem az összsúlyt és a
töltési magasságot is, akkor már teljesen renden van. Az
AXION 950-nel egyedül el tudtuk teríteni a 12-soros silózóval
betakarított teljes terménymennyiséget. Ehhez normális esetben
egy második gépet is használok, amit most megspóroltam.” Azért

Nézzék meg a
CLAAS AXION 900
sorozat
bemutatkozó
ﬁlmjét!

megemlített egy problémát: „Az első napon eltört egy hidraulikacső. Szerencsére gyorsan helyre tudtuk hozni a műhelyben,
aztán minden mehetett tovább a maga útján.”

A nagy nyomatéknak köszönhetően nehéz körülmények között is
egyenletes sebességgel lehet szántani.”
A gazda igazán elégedett volt a fülke kényelmével: „Meglepődtem,
milyen csendes a kabin annak ellenére, hogy milyen nagy teljesítményű a motor. Ráadásul a világítás tényleg nagyon erős! Nem
fárasztja a szemet, és ha jól van beállítva, minden egyes zugot
bevilágít.” Kacsintva folytatja: „Ez még a környező lakóknak is
feltűnt.” Funk úrnak azért van egy észrevétele a kartámaszról:
„Nekem az 1,87 méteres magasságomnak megfelelően hosszú
az alkarom. Jó lenne, ha a kartámaszt még egy kicsit jobban előre
lehetne tolni.” A szántáskor az üzemanyag-felhasználás óránként körülbelül 43 liter volt. Ez hektáronként nagyjából 23 literes
fogyasztásnak felel meg.

Stefan Funk rajong a mezőgazdaságért és a
mezőgazdasági gépekért. Ahogy megérkezett az
AXION 950, Funk úr rögtön vet is egy pillantást a
motorháztető alá.

II. KIHÍVÁS: SZÁNTÁS
Az AXION 950 második feladataként szántást jelöltek ki. A gazda
hatfejes ekével szántja fel a legnehezebb talajait, közel három
méter szélességben és 18-23 centiméter mélységben. Huncut
mosollyal az arcán meséi: „Ahol meredek a lejtés és váltakozó a
talajminőség, nem voltam teljesen biztos, hogy egyben ki tudom
hozni a földről az ekémet.”. De ahogy az eke, úgy az erőgép is
megfelelt a kihívásnak. „A saját 300 lóerős traktorunkhoz képest
közel 2 km/órával voltam gyorsabb. Ha leszedtük volna a keréksúlyokat, a különbség valószínűleg még egyértelműbb lett volna; így
viszonylag nagy súlyt kellett az erőgépnek pluszban vinnie. De már
ennyi is további egy megművelt hektárt jelent egy teljes napon.

A nagy nyomaték jóvoltából nehéz körülmények
között is egyenletes sebességgel lehet szántani.
Összegzésül elmondja: „A 300 lóerős teljesítményű traktorunk
fogyasztása általában 35 liter hektáronként. Az AXION 950-nel
óránként 2 literrel kevesebb – ráadásul most teljes szélességében
tudom használni az ekét. Tehát kevesebb a fogyasztás ezzel a
géppel, nagyobb területteljesítmény mellett.”
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III. KIHÍVÁS: MÉLYLAZÍTÁS
Az AXION traktor legnagyobb kihívása a 3 méteres mélylazító volt.
„Amikor az ember leereszti a hét kést 40 centiméter mélyen a
talajba, az olyan, mintha horgonyt vetne,” magyarázza a gazda.
„A mi többnyire nehéz agyagtalajunkban már egy 420 lóerős
traktor is hamar lefékeződik.” Itt aztán tényleg megmutathatja az
AXION nagytraktor a képességeit: „A saját súlya a 900-as kerekekkel nagyon kis szlipet eredményez. A húzóteljesítménye tényleg
nagyon meggyőző,” – lelkendezik Funk úr. De nem is volna igazi
frank, ha nem találna valami tovább fejleszteni valót: „Az indulás
terhelt állapotban mehetne egy kicsit finomabban is. És a sebességfokozatok váltását is lehet érezni a teljesítményhatáron.”
„Az AXION 950 a nagy méretei ellenére elboldogul kis helyeken is,
tényleg fordulékony. Táblavégi fordulóknál és tolatásnál pozitívan
lepett meg a kormányozhatósága.”
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TRAKTOROK MUNKAGÉPEK:

A GÉPEK FŐ
FELADATAI:

Stefan Funk (balra) Josel Müllerrel (középen) és Ulrich
Gerlinggel (jobbra) teszteli az AXION 950-et mélylazítás
közben.

ÖSSZEGZÉS:
Egyhetes nehéz munka és közel 80 üzemóra után Funk úr levonja
következtetéseit: „Egészen világos – 420 lóerő nem hazudik! A saját
tömeg, a 900-as kerekek és a hatalmas nyomaték egyértelműen
kihozzák egy nagytraktor előnyeit.”
A kezeléssel is könnyen megbarátkozott. „Az új terminál jól áttekinthető, és rövid idő alatt meg lehet szokni a használatát. Rangidős
munkatársunk is, aki az újdonságokra mindig kicsit szkeptikusan
tekint, jól tudta ezt a gépet kezelni. Amikor röviddel azután, hogy a
300 lóerős gépet felkészítette a szántásra, egyértelmű véleményt
mondott: „A CLAAS-szal azért teljesen más volt!” És ez Funk úr szerint a legnagyobb dicséret, amit egy franktól csak hallani lehet.

„Az új terminál jól áttekinthető, és rövid idő alatt meg
lehet szokni a használatát.” összegez Stefan Funk.

A GAZDASÁG
SAJÁTOSSÁGAI:

ZA, CLAAS LIN
CLAAS FRONTKAS
LLECT,
00, KRONE EASYCO
95
OS
RG
CA
S
AA
CL
N EKE, 3
KE
LEM
S
700, 6-FEJE
KRAMPE BIG BODY
TERES KULTIVÁTOR
MÉ
6
,
ÍTÓ
AZ
LYL
MÉ
MÉTERES MASCHIO
YASZÁLLÍTÁS,
TÁRCSÁZÁS, TRÁG
CLAAS AXION 830:
PZÉS, FENDT 930:
KÉ
ND
RE
ÁLÁS ÉS
SILÓTAPOSÁS, KASZ
LSZEDŐ-SZÁLLÍTÓZÍTÁS, CARGOS FE
SZÁNTÁS, MÉLYLA
,
ÁS
OS
AP
ÉS SILÓT
S
KOCSI VONTATÁSA
TRÁGYÁZÁS, VETÉ
MŰ
M,
LE
DE
VÉ
NY
FENDT 720: NÖVÉ
ÉS SZÁLLÍTÁS
ETTSÉGE MIATT
A KITŰNŐ GÉPESÍT
NAGYON ÜTŐKÉPES
ÉS SZÁLLÍTÓÉG
MUNKASZÉLESS
(SOK LÓERŐ, NAGY
JÁRMŰVEK)

Mit fűz ehhez Guido Hilderink, a CLAAS traktorokért
felelős termékmenedzsere?
A silótaposásban tapasztalt óránkénti 20 literes gázolaj-fogyasztást az elvégzett munkát figyelembe véve kell értékelni. Ebben az
esetben az AXION 950 annyi munkát végzett el, amit egyébként két
traktorral szoktak megoldani. Ráadásul nem lett volna feltétlenül
fontos a traktort 22 tonnára pótsúlyozni, mivel a gép saját tömege
elegendő az erőátvitelre és a tömörítésre. Szántáskor kevesebb
pótsúly, főleg a hátsó keréken, pozitív hatású lett volna. Durván
számolva ez 2 km/órával nagyobb munkasebességet jelentett
volna, azaz egy 10 üzemórás munkanap végén közel 4,5 hektárral,
vagy 9000 köbméterrel több megmozgatott földet – a fordulási
időket is figyelembe véve. És mindezt az üzem saját traktorjánál
három literrel kisebb üzemanyag-felhasználással. De legyen is elég
a sajátosságokból és a részletekből – a teszt igazolta, hogy a gép
az erőpróbán jól megállta a helyét. Ráadásul nagyon örülünk, hogy
a terminál funkcionalitásban és kezelhetőségben minden résztvevőnek tetszett. Az olyan észrevételeket, mint például a kartámasz
állítás, figyelembe vesszük, hogy a részletekben is még jobbak
lehessünk a jövőben.”

VAS MAGDOLNA
Forrás: Guido Hildering, TRENDS magazin
Képek: CLAAS
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MEZŐGAZDASÁGI GPS-ESZKÖZÖK
IDÉN KEZDTÜK MEG A TRIMBLE MEZŐGAZDASÁGI GPS-ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSÁT, RENDKÍVÜL POZITÍV
PIACI FOGADTATÁSSAL. KORÁBBI PARTNEREINK KÖZÜL SOKAN DÖNTÖTTEK A MEGVÁSÁRLÁSUK MELLETT,
ÉS MÁR TRIMBLE-T HASZNÁLÓ GAZDÁLKODÓK IS SZÉP SZÁMMAL TISZTELTEK MEG MINKET BIZALMUKKAL. MI LEHET AZ OKA ENNEK A SIKERNEK?
A Trimble a globális mezőgazdasági
GPS-piac egyik meghatározó szereplője,
az utólagos GPS eszközök piacvezető
gyártója. A mezőgazdaság mellett
számos más területen is – geodézia,
építőipar, szállítmányozás, elektromos
hálózatok stb. – tevékenykedik; a világ
150 országában értékesíti termékeit,
szolgáltatásait. Olyan technikai innovációk fűződnek a nevéhez, mint a
kereskedelmi forgalomban elérhető első
GPS 1984-ből, az első kétfrekvenciás
GPS-vevő földmérőknek 1988-ból, a
világ első mezőgazdasági sorvezetője
1993-ból, vagy az első centiméteres
pontosságra képes RTK GPS vevő ugyanebből az évből!
Mára elmondható, hogy a Trimble eszközökkel a szántóföldi növénytermesztés
minden lépésére tudunk GPS-es vezérlést kínálni. Az eszközökre akár ötéves
garanciát vállal a gyártó – ami egyedülálló, és hosszú távú biztonságot nyújt
a felhasználónak.
Az erőgépek kormányzását illetően az
egyszerű elektromos EZ-Pilottól, a fejlettebb Autopilot Motordrive-on keresztül,
a komplett hidraulikus megoldásig
terjed kínálatunk. Sőt megoldott a gyári
kormányautomatika-előkészítésű gépek
vezérlése is. A kormányautomatika terén
is számos innovatív megoldást vonultat
fel a gyártó. Ilyen az egyedi kialakítású, megbízható működésű kormányszög jeladó, a vonalra állást gyorsító
OnSwath és az automatikus táblavégi
megfordulás – NextSwath –funkció.

GPS-ES
SZERVIZ
MÉRNÖKÖK

A munkagép kormányzás passzív és
aktív változatban lejtős területeken
is segíti a munkagépek pontos iránytartását. Megoldást kínálunk az input
anyagok helyspeciﬁ kus, táblán belül
változó mennyiségű alkalmazásához is,
a legkülönbözőbb munkagép gyártmányok, illetve típusok vezérlésével, legyen
szó tápanyag, növényvédő szer vagy
vetőmag kijuttatásáról, ISOBUS-os,
vagy anélküli munkagépről, erőgépről.

Trimble TrueGuide – az intelligens paszszív munkagép-kormányzás. Az erőgép,
ha kell, letér saját nyomvonaláról annak
érdekében, hogy a munkagép a megfelelő nyomon maradjon
A Trimble-rendszerek elterjedtségét jól
jelzi, hogy számos erőgépgyártó kínálja
gépét Trimble-kompatibilis vezérléssel (pl. Berthoud, Sulky, stb – Trimble
kommunikációs protokoll), vagy gyártja
Trimble Ready felszereltséggel (pl.
Agrifac, Berthoud). Előbbi esetben a
szakaszvezérlés, illetve dózisszabályozás, utóbbi esetben a hidraulikus
kormányautomatika építhető ki lényegesen egyszerűbben, olcsóbban. Vannak
olyan erőgép-gyártók, amelyek gyári

TELEK DÁVID
+ 36 30/925-9766
telekd@axial.hu

GPS-rendszereit részben, vagy egészben
szintén a Trimble szállítja be – például a
Fendt Varioguide kormányautomatika is
rendelhető ilyen GPS-vevővel.
A GPS-vevők innovatív megoldása az
xFill technológia. Alapja egy műholdas
korrekciós jel, amely ﬁ zetős szolgáltatásként az egészen északi régiók
kivételével az egész világon elérhető.
Valamennyi RTK korrekcióval dolgozó
Trimble-felhasználó ingyenesen kapja
– az RTK-jel kiesése esetén a GPS-vevő
automatikusan átvált erre, és alkalmanként legfeljebb 20 percig képes a jel
elvesztése nélkül folyamatosan dolgozni.
Ennek köszönhetően nincs szükség két
SIM kártyás modemekre, eggyel is stabilan működnek.
Az Android operációs rendszert futtató
monitorjaink (GFX750, TMX2050) esetén
a távoli diagnosztika is megoldott, gyorsabb segítséget biztosítva a
felhasználónak.
Hosszasan lehetne sorolni azokat a
megoldásokat, amelyek hozzájárulnak
a Trimble mezőgazdasági-GPS eszközök kiemelkedő teljesítményéhez.
Mindezekről bővebb információt weboldalunkon (https://www.axial.hu/gps/
gps-vezerelt-termekek/trimble) talál,
illetve kérdés esetén területi képviselő kollégáink állnak rendelkezésére.
Bármilyen GPS-es műszaki- illetve
szerviz kérdés esetén továbbra is
az ország 19 pontján megtalálja
kollégáinkat.

FEHÉR RÓBERT GÁBOR
+ 36 30/516-3798
feherrg@axial.hu
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ÖREG ÉS FIATAL
JÓL MEGVAN EGYMÁS MELLETT

EGY GÉP – VAGY BÁRMILYEN MÁS TERMÉK − IGAZI ÉRTÉKMÉRŐJE, HOGY VÁLASZTANÁ-E A VÁSÁRLÓ ISMÉT
AZ ADOTT MÁRKÁT, TÍPUST. A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY EGY-EGY GÉP HOSSZÚ
TÁVON, PROBLÉMAMENTESEN LÁSSA EL A FELADATÁT. MÁZSÁR LÁSZLÓ ÉS AZ OEHLER PÓTKOCSIK KAPCSOLATA KITŰNŐ PÉLDA ERRE.
A történet kezdete egészen 2003 tavaszára nyúlik vissza:
Mázsár László bikali ügyfelünk ekkor vásárolta 18 tonnás,
forgózsámolyos Oehlerét. Elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén vett egy Oehler TMK 202 teknős kocsit. Az
első vásárláskor ő volt a kerek tízedik ügyfelünk, aki az oﬀenburgi márkára voksolt.

hogy minél kisebb legyen a szállítási veszteség. Nem is volt
egész nap problémám a vízhiánnyal. Akkor nagy segítség volt,
azóta van egy műanyag vízszállító tartályom, amit a forgózsámolyos kocsira teszek, és megoldja a problémát.

Axiál Híradó: Laci, régóta ismerjük egymást,
maradjunk a tegeződésnél. Közel 15 év telt el,
mióta megvásároltad az első Oehler pótkocsit.
Ha egy dolgot kellene mondanod, mit emelnél ki?

Az elején szétdurrantak a futózott gumik, de azt közösen megoldottuk újakkal, amelyeket most cseréltem le. Nem is hordjuk
a pótkereket a tartón, mert defekt esetén egy megrakott kocsit
komolyan alá kell támasztani és két emelőt kell használni,
egy ember ezt úgysem tudja megcsinálni. Azon kívül nem volt
problémám, pedig egyszer (nem nálam) úgy meg volt rakva
homokkal, hogy nem lehetett lebillenteni, mondtam is nekik,
hogy szabad lapátolni. Még ekkor sem ült fel a plató a tehermentesítő bakra.

Mindenképpen kiemelem, hogy nem bántam meg a vásárlást, hiszen sokoldalú pótkocsit sikerült anno beszereznünk! A
hegesztés nélkül, egy lemezből készült plató kiváló ötlet, nincs
semmilyen elváltozás, sérülés rajta! A rakoncát kiszedve raklapos árukat is jól tudunk szállítani. Egyedül siló és trágyaszállításkor okoz zavart a rakonca vagy az oldalösszekötő: megakad
az anyag, és akár fel is boríthatja a pótkocsit.
Említetted a sokoldalúságot. Ha jól emlékszem,
„extrém körülmények” között is helyt állt a
pótkocsi. Mesélnél erről?
Akkoriban nem volt vízszállító kocsim, permetezni kellett, ezért
kibéleltem a kocsit fóliával, még hullámtörőt is csináltunk bele,
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Adódtak problémák is az első kocsival?

Miért váltottál, mi vezérelt, hogy most erre a
teknős kocsira esett a választásod?
Sokat gondolkodtam, sok kocsit megnéztem és e mellett döntöttem. Közel 700 hektáron takarítunk be és szórunk műtrágyát, néhol mostoha körülmények között, a tábla szélén, nagy
szintkülönbségekkel. Itt a tandemes kocsik tökéletesen követik
a talajt, nem úgy, mint a kéttengelyesek. A szélesebb gumikkal
jobban kiegyenlítődik a terhelés, és őszi esős időben, felázott

talajon is tökéletesen tudunk közlekedni.
A másik szempont az volt, hogy sokat
kell dolgoznunk betonos udvarokon, szűk
fordulási sugarakkal, ezért tértem rá a
talajkormányzott kerekekre. Alacsony
építésű magtárakban nagy segítség az
oldalra billentés lehetősége. Ezeket az
opciókat egyesek nem akarják kiﬁ zetni,
pedig nem szabad fukarkodni velük,
mert később sokkal drágább pótolni, ha
egyáltalán lehet. Az oldalt például nem
tudom utólag kivágni és átalakítani. A
hátrafelé bővülő teknő lehetőséget ad
siló szállítására.

Először aggódtam, hogy semmilyen
mechanikus rögzítés nincs az oldalaknál.
Mi van, ha eldurran egy hidraulikatömlő,
amire más típussal volt már példa?
Itt nincs semmi gond, mert van egy
nyomástartó szelep, amely csak néhány
másodperc után engedi át a nyomást.
Ilyet még nem sok helyen tapasztaltam.
Említetted, hogy műtrágyaszórásban is sokat dolgoztok. Nem kellene hátulra egy átrakó
csiga?
Nem. A billentőcsapágyak jól hátul vannak, meg a kocsi is magasabb egy kicsit
– mögé állok a műtrágyaszóróval, és az
ajtó alatti surrantón keresztül tökéletesen átfolyik az anyag, 180 mázsából
minimális mennyiség marad a pótkocsiban. Big-bag zsákot nem is használok,
ezzel jelentős megtakarítást érek el.

Megszoktátok már a
kormányzott tengelyt?
Oldalra billentésnél nincs baj?
Van egy kiváló traktorosunk, aki nagyon
vigyáz a Fendt traktorral alkotott szerelvényre, minden részletre odaﬁ gyel.
Közúton a kanyarokban óvatosan kell
manőverezni, ilyenkor célszerű a fordulást segítő kereket lezárni. A hidraulika
öt funkciójából ezt használjuk leggyakrabban. Betonon nagy segítség ez
a kerék, a kocsi nem radíroz, nem ugrik
le a gumi, kisebb a kopás. Láthatod,
szinte újszerű állapotúak a gumik. Mivel
a traktoron csak négy körünk van, az
egyik csak oldalra vagy hátra billent.
A billentőcsapszeg pozíciócseréjével
automatikusan váltja a hidraulikatömlőt
is. Jó dolog, hogy csapból csak egy van,
és átlósan, így még esélye sincs, hogy a
munkahengert belenyomjam a platóba.

sóder nem kerül rá. Ebből az okból kölcsön sem adom. Jóval hosszabb a
18 tonnásnál, térfogatban magasítás
nélkül is egyformák lennének. A
30 centivel is 12 tonna napraforgót
tudok elvinni. Azt is elárulom, hogy a
hátsó vonófejet nem fogom pótkocsi
vontatására használni. Aratáskor jó
mögé akasztani a vágóasztal-kocsit.

Látom a vonószemet kicseréltétek „fagyis kanálra”,
azaz golyós vonófejcsatlakozóra.
Ezzel mi a tapasztalatotok?
Először vonószemmel dolgoztunk, majd
vettem a traktorra egy K 80-as csatlakozást, a pótra meg egy vonófejet.
Ég és föld a különbség vontatáskor! A
vonórúd rugóztatásával együtt tökéletes
menetkomfortot értünk el. Nem rángat,
nem koptatja szét a vonószemet, és a
traktorra eső terhelésnek köszönhetően
sokkal jobb a vonóerő kihasználása.
30 centis plusz magasítást
kértél, mások 50 centihez
ragaszkodnak, de volt, aki így nem
tudott a kombájnnal üríteni.
Ez a kocsi egy gyöngyszem, nem akarom
szétszakítani, biztos lehetsz benne, hogy

Még egy kérdésem lenne.
Volt, ahol panaszkodtak a
hidraulikus támasztólábra, kiderült,
hogy a vontatásra szolgáló traktor hidraulikájával voltak gondok.
Nektek mi a tapasztalatotok?
Nálunk Fendt traktor van előtte, minden
rendben. Volt olyan, amikor rakott kocsival kellett leállnunk. A vonófej miatt
meg kellett emelni a rudat, majd kiállni.
Másnap minden bonyodalom nélkül viszsza tudtunk akasztani és folytathattuk
a munkát.
Laci, köszönöm a sok értékes információt, és remélem, nem kell újabb 15 évet
várni a következő kocsi vásárlásáig,
mert akkor azt már nem tőlem vennéd
meg.

ANGELI GYULA
termékmenedzser

AZ AXIÁL 2002-BEN KEZDTE FORGALMAZNI AZ OFFENBURGI SZÉKHELYŰ CÉG TERMÉKEIT, AZT KÖVETŐEN,
HOGY MEGSZŰNT A MENGELE PÓTKOCSIK ELÉRHETŐSÉGE. ELŐSZÖR A 12 ÉS 18 TONNÁS FORGÓZSÁMOLYOS,
KÉTTENGELYES PÓTKOCSIKAT KÍNÁLTUK, MAJD EGYRE BŐVÜLT A VÁLASZTÉK.
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FRAPPÁNS MEGOLDÁS,
MESTERI MUNKA – FRAMEST!
1. RÉSZ

GÉPFLOTTA NEHÉZ TALAJOKRA

MINDIG IS A NEHÉZ TALAJOK HAZÁJA VOLT A BENE ÉS TARNÓCA PATAKOK VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE, AMELY
EZÉRT IS IGÉNYLI A GONDOS, HOZZÁÉRTŐ TALAJELŐKÉSZÍTÉST. - FELÉNK A TALAJOKAT NEM PERC, HANEM
MÁSODPERC TALAJOKNAK IS SZOKTUK HÍVNI! - MONDJA SZILÁGYI DÁNIEL, AKIVEL KÖZEL 20 ÉVE EGY SZÁNTÓVERSENYEN ISMERKEDTÜNK MEG.
A Mátra déli része alatti földeken a családi
gazdaság összes területe 650 hektár; ennek
jó harmada repce, idén 40 százaléka búza,
a maradék pedig napraforgó. Az elmúlt
két évben korianderük is volt, most kamillával próbálkoznak. A szélsőséges, 3-38
aranykorona közötti földekre nagyon kevés,
kedvezőtlen eloszlású csapadék hullik, szóval
igazán hektikus az időjárásuk. A radaros
megﬁgyelésen is jól látható, hogy északnyugatról jön az eső, de inkább szél és forró
levegő. A helyiek szerint a visontai erőmű
bányaterülete nagyban befolyásolja az időjárás alakulását; az óriási katlanban rengeteg
gép dolgozik, onnan ömlik fel a meleg.
A sárkányosok és a vitorlások imádják a
szinte állandó termiket, mi kevésbé. Ha jön
egy nagy felhő, amit messziről látni; behorpad, mint az amőba, és szétoszolva elmegy
Heves meg Abasár irányába; a jó rizlingnek
is kell a jó eső. Ezért aztán itt nemcsak
beszélni, hanem tenni is kell a vízmegőrzésért valamit, ehhez pedig jó gépek kellenek! A
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szántás csak kényszermegoldás a földjeinken, mivel a forgatás nélküli talajműveléssel hatékonyabban tudunk előre lépni. A
Nagyfüged körüli, főleg réti agyagtalajokon
az elmúlt 15 évben sok erő- és munkagépet megvallattunk, s le tudtuk szűrni a
tapasztalatokat.
A feleségemmel 2001-ben kerültem össze, és
az ő szüleivel közösen építettük a dolgainkat.
Együtt dolgoztunk rengeteget, és ésszerűen
próbáltuk fejleszteni a munkaeszköz-parkot,
hogy meglegyen mindenünk.
Miért éppen Framest? Nos, én nagyon
nemzeti érzelmű vagyok, persze kerestem a
szakmai megoldást is az új beruházásokban.
Sok ismerősöm van a munkagép-piacon,
sőt volt egy időszak, amikor még üzletkötőként is dolgoztam, így rengeteg gépet
tudtam a saját területemen kipróbálni. Ezt
követően volt szerencsém Nyárádi Attilával
is találkozni, és így indult el a Framest-ﬂotta
kialakítása.

Egy négyméteres FraConDisc volt az első
2015-ben, amibe elsőre bele is szerettem,
amikor Füzesabony határában láttam dolgozni. Kellett valami mélyebben járó, de akár
ősszel a búza alá is megfelelő művelőszerszám, ami nem túl drága. A már bevált
FraDisc X tárcsa vázának megnyújtásával a
két tárcsasor közé középmély lazító késeket
építettek be, s ez jól sikerült. Ráadásul
azt fedeztem fel benne, hogy a nagyobb
szármaradványos területeken – a más típusú
tárcsarendszernek köszönhetően – sokkal
jobb bekeverő hatása van, mint konkurens
eszközöknek. Tetszett az 50 centiméteres
késosztás is, amely jó áteresztést biztosított.
Jó az egy tengelyre fűzött, 660 milliméter
átmérőjű tárcsalapok behúzása és öntisztulása. A hántást, keverést rögtön követi az
agronómiailag kívánatos kondicionáló sekélylazítás, majd ismét tárcsasor aprít és kever;
ezek munkáját egy hengersor zárja le –
mondja vendéglátóm. Hozzáteszi még, hogy
a tárcsalapok gömbsüveg kialakításának

Fotó: Nemes Róbert

AZ „STS” HENGER ELNEVEZÉS A „SOIL TO SOIL” - „TALAJ A TALAJON”
KIFEJEZÉSBŐL SZÁRMAZIK. A HENGER GYŰRŰINEK KIALAKÍTÁSA
LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FÖLD „IRÁNYÍTOTT MÓDON” BETAPADJON.
EZT KÖVETŐEN TALAJ A TALAJJAL KERÜL KONTAKTBA.

köszönhetően, kisebb munkasebességgel
is megfelelő bekeverő, aprító és talajba
húzó hatás érhető el. Leglényegesebb
előnye, hogy ezek a tárcsalapok nagyobb
szármaradvány esetén, nedves talajban is
jól dolgoznak, plusz a kis szárnyszögnek és
a vékony vágóélnek köszönhetően a kések
nem hoznak fel nagyméretű hantokat,
terméketlen talajrészeket. Először repce
alá csináltam vele egy 25-30 centi közötti
mélyebb művelést; „nem volt igazán őszinte
a traktorom mosolya”, de azért elboldogult
vele. Utána érkezett egy nagyobb erőgépem,
és a napraforgó-tarlón már azzal húztam. A
munka minősége nagyon is beállításfüggő!
Bár ezt sok gazdálkodó hajlamos egy legyintéssel elintézni – de nem szabad! A Framest
gépek mindegyikén rengeteg – a traktorfülkéből is jól látható skálázású – beállítási
lehetőség van. Egyszerűen ki lehet választani
az optimális pozíciót, könnyen lehet igazítani
a talajtípushoz és a körülményekhez.
Az üzemeltetés roppant egyszerű, ez egy
vontatott tárcsa; összedugjuk a hidraulikacsöveket, berakjuk a nagy vonócsapot,
és irány a határ, a közúti szállíthatóság is
tökéletes; szerkezeti vagy alkatrész probléma semmi. A gyártó sincs messze, volt
már olyan, hogy hétvégén nem volt nyitva,
de a kopottak helyett kellettek az új kapák.
Attilára rákérdeztem, visszaszólt, hogy
mehetünk; Harsány nincs messze, a kapák
meg ott vártak a portán, szóval nagyon
rugalmasak.
A ConDisc-en most próbáltak ki egy új
hengert, biztató eredményekkel. – Korábban
az összes létező hengert, a gumihengertől
a Simba hengerig, végigteszteltük. Mivel
nagyon intenzív és jó lazító hatása van
ennek a FraDisc lazítós tárcsának, nem volt
meg az a gördülési ellenállás laza talajon,
amely meg tudta volna „tekerni” a hengert.
Emiatt sokszor betorkollott, betúrt, beragadt
a henger. Attilával régóta gondolkoztunk egy
olyan típusú hengeren, ami ebben az említett laza talajállapotban is működne, és ez

az STS lett. Tavaly ősszel legyártottak belőle
egy kísérleti darabot, s ezt az új típust több
munkaeszközre is szeretnék adaptálni.Nem véletlen, hogy utána is egy Framest
eszköz, a FraDisc hatméteres V-elrendezésű
nehéztárcsa került ide ugyancsak 2015-ben,
megelőzve a vetélytársak kínálatát. – Ezt
a gépet előtte Dormándon is megnéztük
egy gazdánál, a jó munka mellett erősnek,
és masszívnak tűnt, így mellette döntöttünk. A szakirodalom átolvasása és a céges
konzultációk mellett az előzetes utánajárás,
a gazdatársak referenciája, tapasztalata
mindig fontos volt nekem. Egyszerű a mélységhatároló rendszere, és nagy szögállásnál
is kiváló keverést érünk, el sekély munkamélység mellett is. Az egy tárcsalapra
eső nagy fajlagos tömeg is segíti a gép
stabilitását teljes munkaszélességben. A
mellső tárcsatagok szöge hidraulikával akár
menet közben is könnyen állítható, igazodva
a változó talajállapotokhoz. A gömbsüveg
tárcsalapok talajba hatolása szintén nagyon
jó, még a másodperces talajainkon is. A
tárcsasorok elrendezése, a lapok átmérője
és osztása, mind-mind a hatékonyságot
javítja. Ezt a tárcsát akkor szoktam elővenni,
ha borzasztó nehéz körülmények adódnak,
ha valamivel fel kell szaggatnunk a talajt,
hogy utána el tudjuk művelni, felaprítani.
Három évben talán egyszer, ha kell, de
akkor nagyon odaﬁgyelünk. Elmunkáló nincs
mögötte, de amikor nagyon kemény, vagy
ha túl nedves a talaj, akkor nem is lenne jó
itt. Egyik az, hogy beragad, ha meg nedves
földön megyünk, akkor az később betonná
válik. A henger tehát egy olyan portéka,
hogy néha kell, máskor nem.
A repce kritikus növény, igényli a jó
magágyat, amit nálam ez a 2016-ban
vásárolt, 3.5 méteres RepTill középmély
kultivátor a VT hengerrel maradéktalanul
teljesít. Fontosnak tartom, hogy nagyon
apró morzsás, kertszerűen elmunkált
legyen a talaj, amibe belevetem a repcét.
Az őszi jó magágy az alapja a jó tavaszi

megerősödésnek, mert a téli csapadék
befogadása és tárolása döntő dolog. A repce
pont erre az április-májusi csapadékhiányra
nagyon érzékeny, amit most talán egy kicsit
kompenzált a január-március időszakban
hullott hó, ezt be tudta raktározni a talaj.
Egyelőre jól néz ki, bár még jöhetne eső,
hogy a becőkben jól kiteljenek a szemek.
Jó technikával, technológiával itt minálunk
is meg lehet közelíteni egy igen jó termésátlagot. A RepTill alkalmas még sekély, és
mélyebb tarlóápolásra, szántás elmunkálására. Vetőadapterrel felszerelve a talajelőkészítéssel egy menetben zöldtrágya, fűfélék
vagy repce szórva vetésére is alkalmas.
A talajt 30 centiméterig kellően átlazítja,
a felszínt pedig 10 centiméterig aprítja és
keveri, úgy, hogy a mélyebb talajrétegek
nem kerülnek felülre. A lezárás jól megőrzi
a vizet, bár használtuk már henger nélkül is
nedvesebb időszakban, ilyenkor inkább a jó
átdolgozással járó szellőztetés a cél.
Mindhárom gépem hibátlanul teljesít, se
törés, se szakadás, persze mi is nagyon
odaﬁgyelünk az üzemeltetésre. Igaz, volt
két kapaszár-törésem, de a mi hibánkból. A
céggel nagyon jó, mondhatni baráti a viszonyunk, nemcsak a gépről beszélünk, hanem
a bővebb szakmáról is. Ebben benne van a
gazdaságosság is, ami a csökkentett menetszámú munkavégzésre alkalmas Framest
gépekkel jó alapot ad beszélgetéseinknek.
Az iroda-mázsaház ajtaján már az egyik
géppróbán résztvevő kollégák lesnek sűrűn
befelé, így a végét rövidre fogjuk. Búcsúzóul
még megcsodálom a pár hetes kancacsikókat, gyönyörű jószágok. Sportlónak
nevelkednek, de már a traktorok hangját is
kezdik megszokni.

DR. SOÓS D. SÁNDOR
szakújságíró
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SZEBB LEHET
A KELÉS, ÉS EREDMÉNYESEBB AZ
ARATÁS, HA A
VETÉSSEL EGY
IDŐBEN MŰTRÁGYÁT IS ADNAK
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A TUME Titan mechanikus vetőgép kiválóan
alkalmas gabona, borsó
továbbá apró magvak
vetésére, valamint
vetőmag és műtrágya
egyidejű kijuttatására. Ez utóbbi ráadásul
nem opció: mindegyik
TUME vetőgép alapfelszerelése! A három
és négy méter munkaszélességű vetőgépek
kivételesen csekély
vonóerőt igényelnek:
a háromméteres akár
90 lóerős, a négyméteres pedig 120 lóerő
teljesítményű traktorral
is jól működik.

Most
rendkívül
kedvező áron
juthat hozzá
TUME TITAN
MŰTRÁGYÁS
VETŐGÉPHEZ!
Munkaszélességtől függően 4070, illetve
5640 literes a magtartály, egy feltöltéssel nagy a területteljesítmény. A tartály
elválasztó falának fokozatmentes állításával könnyen és precízen szabályozható
a kijuttatandó vetőmag és műtrágya
mennyiségének aránya. A vetőmagot és a
műtrágyát talajkerék hajtású mechanikus
elemek adagolják pontosan, és duplatárcsás csoroszlyák juttatják a talajba.

het készíteni. A hidraulikusan működtetett
nyomjelzők akadály esetén egyszerűen
felemelhetők.
A Tume Titan vetőgépek nagy területteljesítményre képes, robusztus felépítésű, egyszerű mechanikus gépek. Most
rendkívül kedvező áron meg is rendelheti,
a részletekről érdeklődjön az AXIÁL Kﬅ .
területi képviselőinél:

Tume Titan 3000

Tume Titan 4000

Munkaszélesség:

3m

4m

Csoroszlyák száma:

24

32

Csoroszlyatárcsák átmérője:

36 cm

Sortáv:

12,5 cm

Csoroszlyanyomás max.:

60 kg

Tömörítőkerekek:

12 db 7.50-16

16 db 7.50-16

Tartálytérfogat:

4 070 liter

5 640 liter
208 cm

Tartálymagasság:
Önsúly (üresen):

3 050 kg

3 850 kg

Vonóerő igény:

90 LE

120 LE

23 900 € + ÁFA

29 900 € + ÁFA

AKCIÓS ÁR
A KÉSZLET EREJÉIG:

A Tume Titan vetőgépek beállítása, leforgatása gyors és egyszerű. A csoroszlyanyomás hidraulikusan állítható, akár vetés
közben is, maximum 60 kilogrammig. A
munkaműveleteket könnyű ellenőrizni,
közvetlenül a pilótafülkéből. Az Agrocont
monitor kezelését bárki pillanatok alatt
elsajátíthatja, ezzel akár művelőutat is le-

SÁFRÁNY MÁRIÓ
Termékmenedzser

Kovács Endre
TUME országfelelős

A TUME vetőgépek
kapcsán azt emelném ki,
hogy felhasználóbarát
gépek, mert nagyon
egyszerű a beállításuk
és az üzemeltetésük,
nincs túl sok elektronika.
A Tume Titan egyszerűbb
felépítésű, előnye, hogy
a magtartály egésze feltölthető csak vetőmaggal,
ami nagyon hasznos, ha
nem szeretnének műtrágyázni. A négyméteres gép
tartálya például 5600 literes.
Variálható a választófal, ezáltal
szabadon állítható a műtrágya és a vetőmag mennyiség.
Azoknak a gazdáknak, akik nem
szeretnének direktvetést, és
soha nem használnák ki például
a nagyobb csoroszlyanyomást,
tökéletes megoldás a Titan,
mivel egyszerű a karbantartása
és hosszú távon lényegesen
olcsóbban üzemeltethető.
Ha nem tökéletes a magágy, a
Titan elé is csatolható kéttárcsás Cultipack kultivátor,
tárcsával együtt tud dolgozni. A négyméteres Titant
Cultipack nélkül nyugodtan
elhúzza egy 120 lóerős traktor,
a hárommétereshez körülbelül 90 lóerő szükségeltetik.
Azoknak ajánlom, akik egyszerű,
konvencionális vetőgépről szeretnének nagyobb, komolyabb
gépre váltani. Kis- és közepes
gazdaságoknak egy nagyteljesítményű nagyon precíz,
modern vetőgép már a következő lépcsőfok lenne, a Tume
Titan átmenet a kettő között.
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A kisebb,

HTS 22.16
munkaközben

MÉG

HATÉKONYABBAN…
ANNABURGER
HTS 34.16 ÁTRAKÓKOCSI

Az átrakókocsik elsődleges előnye a gyorsabb és
zökkenőmentesebb betakarítás. A kocsira megállás nélkül tudja üríteni a terményt a kombájn. A
betakarítógépektől összegyűjtött anyagot a tábla
szélén álló szállítójármű mellé állva lehet átrakni.
Tapasztalatok alapján egy átrakókocsival, egységnyi területen, körülbelül 25 százalékkal rövidül le
az aratás ideje. Más szóval, a korábbi módszerekhez képest négy kombájn teljesítményét három
betakarítógéppel és egy átrakókocsival érik el
rutinos gépkezelők.
Az új, hatalmas Annaburger HTS 34.16 típus
tartálykapacitása 46 köbméter, megengedett
össztömege 34 tonna. Az ürítési sebesség növelése
érdekében nagyobb lett az átrakócsiga is:
600 milliméteres átmérőjével 20 köbméter/perc
ürítési teljesítményre képes. Változás a korábbi
modellekhez képest, hogy a csiga szöge 43 fokos
tartományban állítható, ennek köszönhetően a
maximális ürítési magasság 5,7 méter, illetve a
szállítójármű és az átrakókocsi között akár
3,2 méter is lehet a távolság (speciális surrantóval
4,65 m). Hogy a járművek távolságának növelése
ne eredményezzen jelentős magasságvesztést, a
csiga végére 2,3 méteres, hidraulikusan csukható
surrantót kérhet a vevő.
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A TAVALYI HANNOVERI AGRITECHNICA
KIÁLLÍTÁSON TÖBB ÚJDONSÁGOT
IS BEMUTATOTT A SZÁSZORSZÁGI
ANNABURGER PÓTKOCSIGYÁRTÓ, KÖZTÜK
A LEGÚJABB ÉS EGYBEN LEGNAGYOBB
ÁTRAKÓKOCSIJÁT, AMELY MÉG HATÉKONYABBÁ TESZI AZ ARATÁST.

Tartálybelső
hidraulikus zsalukkal

Hidraulikusan mozgatható
fenéklemez a könnyű
tisztításért

Tridem futómű hidraulikus felfüggesztéssel, hidraulikusan csillapított vonórúd,
valamint a szabványos elektronikus kényszerkormányzás garantálja a vezetési
kényelmet és menetstabilitást, illetve
kíméli a gumiabroncsokat.
A speciálisan kialakított V-alakú vonórúd
és az alváz, az alacsonyabb tömegközéppontnak köszönhetően, súlytöbblet nélkül
növeli a stabilitást. Az opcionális UniScale
mérleggel már kinn a területen lemázsálható a betakarított termény. Nagy pontossága a tengely felfüggesztéseknél és a
vonórúd végénél elhelyezett érzékelőknek
köszönhető.
Az átrakókocsi tartálya válaszfallal
kettéosztható, ami lehetővé teszi például

Hidraulikus surrantó
az átrakócsiga végén

Hidraulikus felfüggesztésű
futómű

a műtrágya és vetőmag egyidejű kiszállítását a vetőgépekhez. Ezen anyagok
precíz – akár kis mennyiségű - kitárolását
segíti az opcióként rendelhető hidraulikus
hajtású csiga.
Fontos szempont a könnyű tisztíthatóság
is. A munkák végeztével a rakodótér teljes
hosszában elhelyezett, hidraulikusan
mozgatható fenéklemezekkel egyszerűen
eltávolíthatók a termény- vagy műtrágyamaradványok. Emellett a csigáknál is
elhelyeztek tisztító nyílásokat.

Sebesi István
termékmenedzser

Átrakócsiga
összecsukott helyzetben

Tudta-e Ön?
AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI MEGOLDÁSOKNAK AZ ÁTRAKODÁS TELJESÍTMÉNYE
20 KÖBMÉTER/PERC, TEHÁT A 46 KÖBMÉTERNYI TERMÉNY ESETÉBEN ALIG 3 PERC
ALATT KIÜRÜL A KOCSI! EHHEZ TERMÉSZETESEN MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNYRE IS
SZÜKSÉG VAN, ÍGY LEGALÁBB 300 LÓERŐS
ERŐGÉPRE VAN SZÜKSÉGÜNK.
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A
FÖLDEKTŐL
AZ ASZTALIG

Fotó: Sipos Zoltán

MIÉRT VÁSÁROL TRAKTORT EGY VENDÉGLÁTÓ? MERT SZERET MINDENT MAGA MEGTERMELNI, AMIT VENDÉGEI ASZTALÁRA TESZ, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB MINŐSÉGET KÍNÁLHASSA. SZÁLLODÁJÁT ÉS KÁVÉZÓIT
MAJORSÁG EGÉSZÍTI KI – ANNAK ÚJ BÜSZKESÉGE A LANDINI 5-100H.
Gottwald Szilárd (39 éves) nem átlagos hoteltulajdonos – de nem ám! Nála
mások a prioritások: az „olcsón venni,
drágán adni” gyors nyereségrecept
helyett pusztuló értékekbe lehel új életet,
komplett gazdaságot létesített és tart
fenn, annak minden munkájával és nyűgével, hogy aki hozzá betér, garantáltan
természetes úton előállított ﬁnomságokat találjon a tányérján. „Nem mondom,
hogy biogazdaság a mienk, hiszen
sokan élnek vissza ezzel a szóval, nem
is minősíttetjük magunkat, elég nekem
tudni, hogy minden nyomon követhető
és elsőrangú minőségű. Kevesebbe
kerülne vásárolni a húsfélét, de nem
lenne olyan…” – foglalja össze a lényeget.
Tehát náluk a Tatai-tó melletti 42 szobás
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Hotel Gottwald az alap, annak ellátását
szolgálja a kertészkedés és az állattartás, az állatok takarmányozását pedig a
földművelés.
Mindehhez meg is volt a családi indíttatás, édesapja fél évszázada tősgyökeres
vendéglátós, ő építette a szállodát, a
nagypapa pedig a Bakony lábánál gazdálkodott. Szilárd „természetközeli embereknek” mondja magukat. Életük munkában
telik, kevés az alkalmazottjuk, idénymunkákra diákokat vesznek fel, az egész
család a vállalkozásban talál elfoglaltságot, testvére a hotelben, ő maga főképp a
majorságban dolgozik, napi átlagban 16
órát. Meg is van az eredménye!

Felszámolás után megvették a Ferenc
major nevű lepusztult kacsatelepet, ma
már az ott rendbe tett ezer négyzetméteres istálló az állattartásuk központja.
31 szarvasmarha, kétszáz hízó, inkább
hobbiként néhány mangalica és a húsukért tenyésztett juhok képezik az állományt. Ezek legeltetését, takarmányozását 160 hektárnyi földterülettel oldják
meg, amelynek fele saját, fele bérlemény.
Van továbbá háromhektáros gyümölcsös, ötszáz négyzetméteres üvegház,
félhektáros (permetmentes!) konyhakert
– és az egészre a „Kis Toszkána” teszi
fel a koronát, az évi húszezer palack
elsőrendű nedűt termelő borászat,
Dunaszentmiklósnál.

A szántót bérmunkában műveltetik, ekkora
területre nem érné meg gépparkot vásárolni,
embereket felvenni – amit különösen meg is
nehezítene a jelentkezők hiánya. Így csak két
traktorjuk volt, egy használtan vett 50 lóerős
Landini ültetvénytraktor a kertészetben és
egy öreg Belarusz az állattartó telepen. Ez
utóbbit cserélték le nemrég az „első valamirevaló” erőgépükre, a Landini 5-100H-ra. Miképp
választották ki a márkát és a típust?
A márka reputációját eleve megteremtette a
régi masina: nincs túlbonyolítva, érintőképernyő helyett karokkal működtethető, régebbi
generációhoz tartozó ember is rögtön eligazodik rajta, egyszerű szerkezet, megbízhatóan
szolgál. Ezen felbuzdulva léptek tovább, de
ahogy Szilárd megvallja: „Ha magam dolgoznék rajta, Fendtet vennék, de sose hozná be az
árát”. Szóval maradtak a verhetetlen ár/érték
arányú Landininál, annak megszerzéséhez is
kihasználva egy „Fiatal gazda” kertigép-pályázatot, amely száz lóerőben limitálta a teljesítményt. A méret-igényeknek az olasz márka
5-ös szériája felelt meg, és automatikusan
adódott a százlóerős kivitel.
Noha korábban nem vásároltak semmit
Bajáról, megvolt a kapcsolat, mivel több
rendezvényt vitt már hozzájuk az AXIÁL.
„Szívesebben költök annál, aki pénzt hagy
nálunk” – mondja Szilárd, hozzátéve, hogy
megnyugtatóan hat a cég tatabányai telephelyének közelsége is, nem kevésbé annak jó
híre. Ezek után már csak a konkrét gép speciﬁkálása maradt hátra, amihez természetesen a
traktor munkaköréből és munkakörülményeiből indultak ki.
Kinn a határban legelő kaszálására, rendsodrásra, bálázásra, majd a körbálák pótkocsira
pakolására és behordására használják. A gyümölcsösben függesztett permetezőt hordoz.
Benn a betonozott telephelyen bálákat hurcol,
trágyát hord ki a tárolóba, big-bag zsákos
műtrágyát, raklapokat mozgat, sőt, ha valami
építési munka adódik, emelőgépként veszi ki
a részét belőle. Méretei ideálisak: épp befér
az istálló kapuján, és képes odabenn mozogni
ügyesen forgolódik szűk helyeken.

A Perkins 854E-E34TA TIER 4i motor teljesítménye alapesetben 70 kW, azaz 95 lóerő, Dual
Power motorvezérléssel (szállítás és TLT- munkák) 75 kW / 102 lóerő. Kíméletesen kapcsoló
többtárcsás, elektrohidraulikus, olajfürdős kuplung hajtja 540/750/1000/ perces fordulatszámmal a TLT-t. Az előre és hátra is 12 fokozatú,
egyszerű, mechanikus váltómű terhelés alatt
kapcsolható Power Shuttle elektromos irányváltója nagyon megkönnyíti a rakodási munkákat – ráadásul testre szabható az irányváltás
dinamikája. Az elektrohidraulikus SPRING-ON
kapcsolású összkerékhajtáshoz mind a négy
kerékre ható Twin-Lock diﬀerenciálzár tartozik.
Változatos feladatainak megfelelően a traktort
ellátták gyorskapcsolós, mechanikus vezérlésű,
4750 kg emelőerejű függesztőszerkezettel,
amelyet a hátsó sárvédőről, vagy a fülkéből
lehet működtetni, az ELS (Ergonomic Liﬅing
System) egyujjas gyorskiemelő/süllyesztővel.
A hidraulikus rendszer megnövelt kapacitása
63+30 l/perc.
Ez a traktor annyiból különleges, hogy Gottwald
Szilárd rendelt először MX U 408 mechanikus
párhuzamvezetésű, gémcsillapítós homlokrakodót és fronthidraulikát egyszerre. Mindkettő
a FlexPilot joystickkal vezérelhető, nagyon
ﬁnoman. A fronthidraulikához nem kellett
külön megvenni a csillapítást, mivel az közös a
rakodóéval. A legnagyobb emelési magasság
3,85 méter, a legnagyobb mozgatható tömeg
talajszinten és maximális magasságnál egyaránt
1.600 kg.
Milyenek a kezdeti tapasztalatok? „A régi traktorhoz képest mintha Rolls-Royce-ba ültünk volna
át” – mondja Gottwald Szilárd. „Kényelmes, kellemes a síkpadlós, klimatizált „TOTAL VIEW SLIM”
vezetőfülke, ringat a légrugós ülés. Lágyan,
szépen működik a frontrakodó, nem rángat. A
fronthidraulikát pedig használjuk majd a nemsokára megvásárolni szándékozott frontkaszával
is. Nem bántam meg a beruházást!”

Gottwald Szilárd

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró
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Fotók: Bese Zoltán
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NYERŐ HORSCH LAPOK!
A JOKER ÉS A KIRÁLY

A HASONLAT PERSZE KISSÉ SÁNTÍTHAT IS, DE TÉNY, HOGY SOK MAGYAR GAZDÁLKODÓ MÁR EZEKKEL A SZAVAKKAL JELLEMZI RÖVIDEN ÉS TÖMÖREN A HORSCH JOKER RÖVIDTÁRCSÁKAT ÉS A HORSCH TIGER NEHÉZKULTIVÁTOROKAT. RIPORTALANYUNK, ÁCS LÁSZLÓ MEGERŐSÍTI, HOGY EZ A KÉT GÉP VALÓBAN NYERŐ HÚZÁSNAK
BIZONYULT AZ ÜZEMELTETÉS „PÓKERPARTIJÁBAN”, MÉGPEDIG A SZÉLSŐSÉGES KARTALI FÖLDEK NEHÉZ
KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT.
KARTAL

A családi gazdaság jó 400 hektáron termel, ahol a 17-35 aranykorona közötti földeken minden előfordul, az agyagos, kötött
talajoktól a csernozjom vályogig. Gazdálkodásuk fele 200 hektár
körüli búza, emellett 61 napraforgó, 60 repce, a maradék pedig
vetőmag-borsó. „A szélsőséges időjárás miatt kukoricatermesztésre ez a vidék alkalmatlan, ezért csak 10-15 hektárnyi kukoricát szoktunk évente vetni. Azt is a laposabb, vizesebb részekre,
mert különben nem lesz semmi belőle. Itt, a Cserhát délkeleti
részén a szél elfújja a felhőket, nincs eső. Tavaly kukorica volt
a gépudvar mellett, augusztus elején jött az a nagyon nagy
forróság. Az akkor még gyönyörű szép, méregzöld kukoricaállomány szombatra besárgult, aratható volt” – mondja a 2002 óta
családi gazdálkodó Ács László.
A gépesítés jó színvonalúnak nevezhető, nagyon öreg munkagépet nem is látni az udvaron. Kitűnik a két Horsch, a hatméteres
Joker RT. rövidtárcsa és a 3 méteres Tiger 3 MT nehézkultivátor.
„Nagyon kellettek nekem ezek, mert a mulcsos technológia
felé hajlunk. Szántani csak akkor szántunk, ha kicsúszunk az
időszakból, és inkább akkor is már csak a kukoricaföldeket.
Változott az én szakmai nézetem is, pedig nem ma kezdtem,
még DT-75-össel is dolgoztam, na meg persze Rába-Steigerrel.
A tárcsás munkaeszköz nagyon fontos része gazdaságunknak,
hiszen betakarítás után többféle műveletre használható. Volt
ilyen tárcsám korábban is tarlóhántásra, őszi elmunkálásokra,
de én tovább akartam lépni a minőség felé, ezért lecseréltem.
A mi a talajainkat a vízmegőrzés végett azonnal vissza kell
zárni, ezért mindig hengerezni kellett. Egy hagyományos tárcsa
és henger gépkapcsolat nagyon hosszú szerelvény, de kell
hozzá plusz 100 lóerő is. Képbe került egy komolyabb tárcsa,
hengerrel már egybeépítve; így vettem meg tavaly a Joker RT
rövidtárcsát.”
„A technológia persze igényelt egy nehézkultivátort is,
főleg az alapozó talajelőkészítésekre. Ilyet már 2005-ben is
vettem, s azt a márkát váltottam ki egy erősebb gépre, a
Horsch Tiger-re 2014-ben, elsősorban a repce miatt. Az pénzes
növény, de egyúttal érzékeny, és embert próbáló is, de kellett
egy jó gép, mert apró mag elé apró morzsás föld kell! Figyeltem
az új technikákat, s megjelentek a kultivátorkapák előtti tárcsasorok is, így már kombinált nehézkultivátoroknak is nevezhettük azokat. Döntő volt a Horsch kapák formája; először nekem
furcsa is volt, de szinte átforgatta az egész talajt. Egy menetben ezzel a Horsch Tigerrel megcsinálok olyan talajt, mint egy
másikkal kettőben. Lazítás, keverés, porhanyítás, meg a végén

visszatömörítés: négy
munkaműveletet végez
el a Horsch Tiger egy
menetben.”
Gépszemlét tartunk az udvaron, s az az igazság, hogy nem
is látok más axiálos eszközt. Tovább kötözködöm kicsit, hogy
miért ezeket választotta mégis a gazda? Nyilvánvalóvá válik,
hogy Ács László nem egy elkötelezett ember. „Úgy okoskodtam,
hogy a minőség a legjobb befektetés! Ilyen szemszögből néztem szét a kiállításokon; más gazdálkodóknál is érdeklődtem,
láttam, hogy nekik is van hasonló, kérdeztem mi a tapasztalatuk. Ezeket összevetve elszántam magam, hogy veszek egy
rövid tárcsát. Leinformáltam más márkákat is, hogy dolgozik,
mit csinál, törik-e, s ez alapján választottam a Jokert. Utána
beszéltem az AXIÁL Kﬅ . képviselőjével, akivel elmentünk Üllőre,
a telephelyre, megnéztük, hogy néz ki a valóságban is a gép,
s utána megkötöttük az üzletet. Orosz Zoltán azóta is nagyon
korrekt és segítőkész minden szakmai kérdésben.”
„Ekkor már volt a céggel kapcsolatom, mert a Horsch Tiger
korábban került ide. Az egyik helybéli gazdának volt egy négyméteres változata, láttam a munkáját és ő is, én is nagyon meg
voltunk vele elégedve. Ez döntően hatott, mert a gazdálkodói
referencia talán a leghitelesebb értékmérő. A korábbi gépem
meg a Tiger között munkaminőségben óriási különbséget
láttam, és ez nem túlzás; azt mondtam, hogy nekem is kell egy
ilyen gép. A Tigert mi általában húsz centiméter mélyen járatjuk
nyáron, és késő ősszel is. Ez a gép a kemény, erős rögöket, vagy
a kiszáradt hantokat is képes felszaggatni, összetörni, majdnem, hogy vethető állapotra. Ennyi a lényege. Üzemeltetése
pofonegyszerű, mint maga az egész gép. Felakasztjuk a három
pontra, összedugjuk a dugókat, kivesszük a talpat, felemeljük,
visszük, és nagyon jól működik a határban. Erős és megbízható,
bár egy törésünk azért volt; az egyik tárcsatag tartója letört, de
igazából ez a gépkezelőm hibájából adódott. Úgy fordult, hogy
a tag leért a földre és valaminek törnie kellett. A lényeg, hogy
több mint ezer hektár után sincs semmi deformáció, semmi
hiba a Tigerrel. Hozzá kell tennem, hogy mi nagyon odaﬁ gyelünk
a gépek napi átnézésére; ha bármilyen kis probléma van rajta,
mindjárt megcsináljuk, mert az csak növekedni fog.”
Átballagunk a rövidtárcsához, s kérdem is, hogy tényleg
nyerő lap-e a Joker? Párt alkotnak-e a Királlyal, azaz a
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A Horsch Joker árnyékában
Horsch Tigerrel, alkalmazható-e egy
technológiában? „Ez a rövidtárcsa szinte
mindent helyettesít. A Jokert igazából a
Horsch Tiger után használjuk elmunkálásra, alapvetően pedig tarlóhántásra,
tarlóápolásra, tarlókezelésre, illetve
mindenféle talaj elmunkálására.

A Horsch Tiger után, kimondottan jó
minőségű munkára képes. Elsőként
kiváló például a búza utáni sekély tarlóhántásra. Ami már borsóföld volt, vagy
repce lesz, azt már eleve a
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Horsch Tigerrel csináljuk. Utána a terület kizöldül, lazul, megy rá a csapadék,
utána a Horsch Jokerral nagyon jó
minőségű talajt lehet elérni. Olyan
10-12 km/óra sebességgel húzzuk, ami
jól segíti a megfelelő porhanyítást,
keverést, egyengetést. Ezt már több
mint négyszáz hektáron bizonyította
hiba nélkül. A traktorra csatlakozás, a
hidraulikus nyitás-csukás, közúti vonulás
pofonegyszerű. Nagyon jó vele közlekedni, jó a gumik teherbírása, lényeges,
hogy ezt a tömeget elbírják. Könnyen
nyitható és csukható, kinn a táblán egy
karmozdulatra szétnyílik minden és dolgozhatunk. Tudom, hogy van már újabb,
nagyobb tárcsalapokkal felszerelt változata is a Jokernek, de nekem elegendő
ez, legalábbis egyelőre. Ajánlani tudom
másoknak is, mivel ez a rövidtárcsa kártyanyelven szólva igaz Jolly Joker, azaz mindent helyettesíteni lehet vele, egy
igazi univerzális eszköz.”

megláttam a tréleren, megijedtem,
hogy fogom levenni, rá kellett állnom a
traktorral, mondtam is: Úristen, biztos le
fog borulni ez a gép! Fel kellett tolatni,
a traktorkerekek félig lelógtak a ferde
rámpa mindkét oldalán. Nem is volt
egyszerű, mert nem tudtuk beakasztani a szöget. Még rá kellett segíteni a
teleszkópos rakodónkkal, meg kellett
billenteni, hogy beugorjon a csap a
vonószembe. Kalandos levétel volt, az
biztos. Kivert a verejték, mire leálltam
a géppel a kamionról. Talán ezért is
mondhatnám, hogy ezt a Jokert innen
senki nem viszi el, egyrészt mert nagyon
jó gép, másrészt meg nagyon bonyolult
felállni vele. Harmadrészt pedig ez már
a sajátom, úgyhogy ezt senki nem viszi
el, ha csak én el nem adom.”

DR. SOÓS D. SÁNDOR
szakújságíró

„Az első találkozásom a géppel emlékezetes volt. Meghozta a kamion, s amikor

MINDIG A JÓ IRÁNYBA!
TRIMBLE GFX 750 GPS MONITOR

A MEZŐGAZDASÁGI GPS-ESZKÖZÖK EGYIK LEGFONTOSABB ELEME KÉTSÉGKÍVÜL A KIJELZŐ, HISZEN
MUNKA KÖZBEN EZ VAN SZEM ELŐTT, EZEN ÁLLÍTHATÓ BE A KÉSZÜLÉK.
BEMUTATKOZIK A TRIMBLE GFX 750 GPS
MONITOR
2017 novemberében, az Agritechnika kiállításon mutatta be legújabb mezőgazdasági
GPS-eszközét a Trimble, a 25,6 centiméteres,
érintőképernyős GFX 750 GPS monitort, jól
bevált funkciók mellett néhány teljesen új
megoldással. Akárcsak a korábban megjelent
TMX 2050, ez is Android operációs rendszert
futtató, modern megjelenésű ipari táblagép.
Ennek köszönhetően használata és menürendszerének felépítése lényegében megegyezik
az okostelefonokéval – mindenkinek azonnal
magától értetődő a kezelése, már az első
bekapcsoláskor is. A GPS-es vezérlések a
Trimble Precision IQ alkalmazásán keresztül
érhetők el. Kezdő menüje a táblagépeken
megszokott csempe-ikonokból épül fel – jól
áttekinthető, könnyen értelmezhető. A GFX
750 monitor többféle GPS-es vezérlésre alkalmas. Használható sorvezetőként, de elektromos és hidraulikus kormányzás vezérlésére
is. A munkagépekhez is több lehetőség adott:
ISOBUS-on keresztül vezérelhetők, a nem
ISOBUS-képes gépek pedig a Trimble saját
protokolljával (Trimble Universal Variable-Rate
protocol - TUVR), vagy a már jól ismert Field
IQ kijuttatás-vezérlő rendszer hozzákapcsolásával. Ezáltal is lehetőség van permetezőgépek automatikus szakaszvezérlésére, illetve
szemenkénti vetőgépek sorelzárására.

TRIMBLE GFX 750 ÉS NAV-900
A készülék és a tartozékok kialakítása új elvet
követ. A monitorhoz tartozó NAV-900 külső
egység magába foglalja a GPS vevőt és az
automatikus kormányzás vezérlő számítógépét. A két egységet egyetlen vékony kábel köti
össze. Ennek köszönhetően a GFX 750 monitor
a korábbiaknál könnyebben és esztétikusabban
szerelhető be, lényegesen kevesebb kábelnek,
illetve egyéb hardvernek kell helyet találni a
fülkében. A NAV 900 GPS vevője a legfejlettebb
műszaki színvonalat képviseli. Az amerikai (GPS)
és orosz (GLONASS) műholdak mellet az európai és kínai műholdak jelének vételére is képes.
Helymeghatározási pontossága három lépcsőben, egészen a 2,5 centis RTK helymeghatározásig fejleszthető, használható a mAXI-net
hálózati RTK jellel is. Ahogy az utóbbi időben
minden Trimble GPS vevőhöz, ehhez is elérhető
az úgynevezett X-Fill™ technológia. Ez az RTK
felhasználásához ad extra megbízhatóságot,
mivel a háttérben egy műholdról sugárzott
nagypontosságú korrekciós jelet (Centerpoint
RTX) is vesz a készülék, és az RTK-jel esetleges
kimaradása esetén azt használva − alkalmanként maximum 20 percig − tovább lehet
dolgozni. Méghozzá plusz költség nélkül!
Androidos táblagépről lévén szó, rendelkezésre
áll a Bluetooth és a WiFi csatlakozás, a felhőalapú adatgyűjtés opcióként elérhető.

A LEGFONTOSABB ELVÁRÁSOK EGY KEZELŐFELÜLETTEL SZEMBEN:

•
•
•

legyen kellő méretű,
napfényben is jól látható,
jól áttekinthető, könnyen
kezelhető,
és természetesen
magyar nyelvű.

Legnagyobb kihívás elé az
áttekinthetőség és könnyű
kezelhetőség állítja a gyártókat,
hiszen minél több funkciójú egy
eszköz, annál több mindent kell
megjeleníteni a kijelzőjén is.

A Trimble GFX 750 monitorról és
a kapcsolódó GPS-vezérlésekről
érdeklődjön GPS területi képviselő
kollégáinknál!

A mAXI-NET RTK hálózata az
Ön kormányzásához is megadja
a szükséges pontosságot!

20 mm

MOST AKÁR 33%
KEDVESZMÉNNYEL
JUTHAT HOZZÁ
A MAXI-NET
KORREKCIÓS JELÉHEZ.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön GPS területi képviselő
kollégáinknál!
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A NAGY

MANITOU
NÉGY
KERÉKEN
JÁR

Néhány évtizede még
alig lehetett találkozni
teleszkópos rakodóval a mezőgazdasági üzemekben: traktorra szerelt
homlokrakodók szolgáltak. Megjelenésükkel a korábbian megvalósítható munkákat egészen más dimenziókba − és magasságokba − emelték
a teleszkóposok.
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A mezőgazdaság szinte valamennyi
anyagmozgatási feladatára bevethetők, a
szántóföldön, a szérűkben és tárolókban,
tárházakban, illetve az állattartó telepeken hoztak új megoldásokat.
„Nem szeretném dícsérni a legújabb
Manitou gépünket, azt várom, hogy minél
kevesebbet tudjak róla, a kötelező szerviz
igazolása legyen a legnagyobb gondom”
− magyarázza elvárását tréfásan Ágfalvi
János. A Nagykun 2000 Zrt. főmérnöke
szeme csillog, amikor a tavaly december óta
náluk dolgozó Manitou MLT 940 140V+
előnyeit vázolja. Mint elmondta, a
gazdaságukban is egyre magasabbak a
kényelmi-, teljesítmény- és hatékonysági
követelmények, nincs is rosszabb, mint ha
műszaki hiba miatt áll a munka.
Kisújszálláson mindjárt a megjelenése
után, mintegy másfél évtizede, elsők
között vásároltak Manitou teleszkópos
rakodót az AXIÁL-tól, s olyannyira megkedvelték, hogy egyik hozta a másikat.
Ma három dolgozik náluk: a két 840-es
egyike a növénytermesztésben, a másik
az állattenyésztésben húzza az igát, a
legújabb pedig a terményfeldolgozóban
szolgál.

A legújabb Manitou tavaly év végén, egy
pályázat részeként – raktárcsarnok-építés és rizscsomagoló automata gépsor
beszerzés mellett − került a céghez.
A termelés szinte minden folyamatában szerephez jut. Egyaránt fontos
feladata a telephelyre beérkező input
anyagok vagy a termények mozgatása.
„Kiválasztásakor azért is volt nagyon fontos a 9 méteres emelőmagasság, mert
a rizshéjat szállító kamionokat felülről
pakolják, s csak így lehet szépen kitölteni
a rakteret” − hangsúlyozta a műszaki
vezető.

Rakodógép nélkül egyetlen ágazatuk sem
boldogulna. Ráadásul a csarnokokban sok
a javítani való, ilyesmire is hasznosítani
szeretnék, hiszen emelőkosárral akár
lámpatesteket is lehet szerelni. Ma ugyan
csak kanalat és raklapvillát használnak,
de terveik szerint a jövőben újabb eszközöket rendelnek hozzá.
Az új teleszkópos rakodón a gyártó sokat
ésszerűsített a hároméves Manitouhoz
képest, áttekinthetőbbé váltak a kezelőegységek. Rövidebb és keskenyebb
lett a gép, ezáltal mindenhová befér,
fordulékony, zárt területen is könnyebben mozog. Talán csak a termetesebb
gépkezelő nem örül annyira a méretek
csökkentésének, ami a fülkére is kiterjedt.
„A motor erősebb lett, szépen duruzsol az
új Deutz, teljesíti a legújabb környezetvédelmi normákat” − mondja Ágfalvi János.
Reméli, hogy megbízható, és kevesebb
gondjuk lesz vele. Véleménye szerint
olyan eszközt szereztek be, amelyre
minden szezonban számíthatnak, sokoldalúan használható. A kezelő munkáját
segíti az új generációs fokozatmentes
(CVT) váltó, amely optimális nyomatékot
kínál kis és nagy sebességnél is. Ráadásul
csökkent a zajterhelés, és akár öt százalékkal mérséklődött a fogyasztás.

Fotó: Leitmann Zsolt

A Kisújszállás határában, mintegy 4500 hektáron gazdálkodó Nagykun 2000 Zrt.

elsősorban a rizstermesztéséről ismert,
1500 hektárnyi berendezett rizsterületüknek évente közel kétharmadát vetik
be. Az őszi kalászos − a repcével együtt −
1400 hektárt tesz ki, míg hibridkukoricát
mintegy 350 hektáron termesztenek. A
biztonságos gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen mesterséges csapadékot három
lineár öntözőberendezésükkel 550 hektáron biztosítják. „Takarmánykukoricánk
nagyobb részét silózzuk, csak azt
hagyjuk meg szemesnek, amelyet nem
esznek meg a szarvasmarhák” − utalt a
szakember a 420 darabos holstein fríz
tejelő állományra, ahol kiemelt elvárás
a takarmány jó minősége. Napjainkra
a szója is megjelent a gazdaság
vetésszerkezetében.
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V+ JELZÉSŰ TÍPUSOKAT M-VARIO PLUS VÁLTÓVAL SZERELTÉK. EZ EGY ÚJ GENERÁCIÓS FOKOZATMENTES (CVT) VÁLTÓ, AMELY 0-40 KM/H SEBESSÉGTARTOMÁNY
KÖZÖTT HASZNÁLHATÓ. OPTIMÁLIS NYOMATÉKOT KÍNÁL KICSI ÉS NAGY SEBESSÉG MELLETT EGYARÁNT.

A szakember
kiemelte, hogy
a gépkezelők
zökkenőmentesen ültek át az
új eszközre, szívesen dolgoznak
vele, mivel minden
eddiginél ﬁ nomabban és precízebben
manőverezhető. Felépítésének köszönhetően a fülkéből minden irányban
tökéletes a kilátás. A szélvédőt és a
tetőablakot felváltó, egy darabból álló,
ívelt üvegen át folyamatosan szemmel
tartható a gém.
A Manitou rakodógépen túl is sok szállal
kapcsolódnak az AXIÁL-hoz, kezdettől
partnerének számítanak. „Az AXIÁL helyi
karrierje Szolnokon, a gátőrházban kezdődött, az ottani alkatrészbolttal jelent
meg a megyében” − emlékezett a főmérnök. A CLAAS tette még egyértelműbbé
elkötelezettségüket a bajai központú
cég felé. Jelenleg öt TUCANO kombájn
dolgozik a Zrt-nél, a hatodik remélhetőleg június elején megérkezik. Évek alatt
kialakult az a bizalmi tőke, amely mára
az együttműködésüket jellemzi. Nemcsak gépberuházásokkal keresik meg az
AXIÁL-t, hanem az alkatrészellátás, az
általánydíjas szerviz is összeköti Baját
Kisújszállással. „Ráadásul a a szolnoki
telep ügyfélkapcsolati vezetője tőlük
került az AXIÁL-hoz.
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Az új Manitou megjelenése
nem okozott meglepetést,
eddig is megelégedésre dolgoztak velük, kiváló tapasztalatokat szereztek. Amikor
a pályázathoz árajánlatokat
kértek, az AXIÁL nyert: a
konkurens cég Manitouhoz
hasonló felszereltségű eszköze jóval
drágábbnak bizonyult. „Jelentős árengedményt adott az AXIÁL, ráadásul raktáron
volt ez a jól felszerelt rakodó.” Néha
maguk is elcsodálkoznak, milyen igénybevételnek vannak kitéve, mégis megbízhatóan dolgoznak. Ahogyan a szakember
fogalmazott, „kezelőtűrők”.
Beszélgetésünk közben Ágfalvi János
kitért a gépész-utánpótlásra is. Mint
elmondta, hiányoznak azok a szakemberek, akik helyt tudnak állni, így helyben,
maguknak nevelik őket. Az egyik munkatársuk szobafestő-mázoló végzettséggel
érkezett, mára a legügyesebb öntöző
gépész. Ugyan fontos a szakmai megalapozottság, de az emberi alkalmasság,
a hozzállás legalább annyira lényeges
szempont. Mivel az idősebb gépészek
lassan kikopnak a szakmából, egyre
nagyobb jelentősége lesz a kereskedőcégek szervizes szakembereinek.
Kapcsolatukat az AXIÁL-lal jól jellemzi,
hogy, ha sürgős az alkatrész, akkor be
lehet menni Szolnokra a reggeli nyitásra,

vagy ha még sürgősebb, délután négykor
átvehető a bajai portán, s akkor másnap
reggel hatkor már indulhat is a javítás.
Tapasztalatuk szerint az AXIÁL ma is
tartja az alkatrészellátás, a szervizszolgáltatás színvonalát. Nagy veszteség, ha
szezonban megáll a gép, ha vetés közben
kiesik egy eszköz. Végsőkig kiszámolják
az emberi erőforrást, a gépi kapacitást,
mivel nem lehet megállni.
„Ma már bizton állítható, hogy a mi
üzemméretünkkel, szinte mindegyik
jelentősebb munkagépből kettőre van
szükség” − fogalmazta meg, hiszen egyre
kevesebb idő jut a munkák optimális
elvégzésre. Októberben, amikor még
300 hektár vetetlen volt, egyértelmű
előrejelzést kaptak, hogy négynapos
csapadékos idő várható. Megállították
a talajmunkákat, üzembe állították a
tartalék vetőgépet is. Szakmai számítás
szerint elég lenne a cégnél két Manitou,
de amikor az egyik a szántóföldön a
vetésnél segédkezik, nem tud bemenni
a telepre rakodni. Ráadásul nemcsak a
változékony időjárással, hanem az egyre
inkább hiányzó emberi erőforrással is
számolni kell.

VINICZAI Sándor
szakújságíró

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS
NEED FARMING

MANAPSÁG OLYAN GYORS ÜTEMBEN FEJLŐDNEK A HASZNÁLATI ESZKÖZÖK, HOGY
KÖVETNI IS NEHÉZ. A MOBILTELEFONOK, TÁBLAGÉPEK VILÁGÁBAN SZINTE HAVONTA
JELENIK MEG VALAMILYEN ÚJDONSÁG. HASONLÓ A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSI ÜTEME
IS. TALÁN A NÖVÉNYVÉDELEM ÁTALAKULÁSA A LEGJELENTŐSEBB AZ UTÓBBI IDŐBEN.
ENNEK OKA A KÜLÖNBÖZŐ VEGYSZEREK, HATÓANYAGOK KIVONÁSA, KORLÁTOZÁSA,
UGYANAKKOR AZT IS SZEM ELŐTT KELL TARTANI, HOGY RENDKÍVÜL SZŰK A PERMETEZÉSRE OPTIMÁLIS IDŐSZAK.

Az Agrifac által bevezetett és több újdonságot felölelő Need Farming program gyakorlatilag egy több tényezőn alapuló gazdaság-menedzsment koncepció. A növények, a
talaj és egyéb változók közötti különbségek
megﬁgyelésére, mérésére és ezen adatok
megválaszolására épül, minden növény
egyedi igényére reagálva. A gyártó véleménye szerint nem minden esetben elég pontos a precíziós gazdálkodás – tekintsünk
vissza az alapokhoz, és gondoskodjunk
minden növényről egyénileg, segítségül
használva a rendelkezés álló mai technikát.
A Need Farming összesíti a gazda fejében
meglévő tudást a korszerű technológiával,
elősegíti a nagyobb terméshozamot.
AICPLUS KAMERARENDSZER

rókeretére vannak rögzítve, az észlelést
követően feldolgozzák és elemzik a növény
állapotát, így azonnal alkalmazhatók a
fejlettségi szintnek megfelelő kijuttatási
mennyiségek.
MIT ÉRNE A KAMERA VÉGREHAJTÓ
EGYSÉG NÉLKÜL?
Az AiCPlus rendszerrel szoros összefüggésben működik az úgynevezett
DynamicDosePlus: a kamerával érzékelt
és a mesterséges intelligenciával feldolgozott adatok alapján végrehajtja a speciﬁkus
kijuttatást.
Miért is van szükség erre? Mert sokszor
akadályozza a homogén növényállomány
kialakítását az eltérő mikroklíma, vagy a
talaj heterogén szerkezete. Ebből fakadóan
a növényzet sem lesz homogén, ami azt
jelenti, hogy nem egyforma mennyiségű
tápanyagra vagy növényvédő szerre van
szükség az eltérő fejlettségi szintek miatt.

Minden növénynek
az igény szerinti mennyiséget!
A DynamicDosePlus rendszerrel akár
minden fúvókából különböző mennyiség
juttatható ki, annak függvényében, hogy
az adott növénynek valójában mire is van
szüksége.
Mivel lehet összefoglalni ezeket az újításokat? Minden csepp a megfelelő helyre
érkezzen! Ne permetezzünk oda, ahova
nem szükséges, és ne kapjon a növény a
szükségesnél nagyobb vagy kisebb dózist,
hiszen ez nem csak anyagi vagy környezeti
károkat okozhat, de nagyban befolyásolja a
termésátlagot is.

Csak oda, ahova kell pl.:
gyompermetezés
Egy adott növény igényének felméréséhez
és annak hatékony kielégítéséhez meg kell
találni az adott egyedet a sok másik növény között. Ez vizuálisan valósítható meg,
ahogyan ezt elődeink is tették sok-sok éve.
A mai termelési volumenek ezt már nem
tennék lehetővé, ebben is a modern technológia segít. Az AiCPlus az első olyan Agrifac
által kifejlesztett kamerarendszer, amelyet
mesterséges intelligencia működtet. Az
AiCPlus feltérképezi az előtte lévő területet,
az emberi szemmel érzékelhető elemeket
látja a kamera is, majd a betáplált algoritmusok segítségével olyan döntést hoz,
mint maga a gazda. Az intelligens AiCPlus
kamerák közvetlenül a permetező szó-

Második generációs
Endurance permetező
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MOSONMAGYARÓVÁR

Pohl György

Családi gazdaság
• Mosonmagyaróvár

SULKY Tramline SX 3 vetőgép

nyiség vetéséhez is. Hosszú távra tervezek
a géppel, a gazdaságban ﬁamra is számíthatok, lesz kinek átadni a munkát.
Szakmát szerezett ő is. Jelenleg egy ﬁatalgazda-pályázat van beadva öntözésre,
hogy biztonságban tudhassuk növényeinket
a szélsőséges időjárás ellenére is. A márka
bizonyított, ezért idén a nyaralásból hazafelé vettem egy SULKY DX 20+ műtrágyaszórót is az AXIÁL-tól, ennek a beállítása is, hasonlóan a vetőgépéhez, nagyon egyszerű. A
gépeket csak ajánlani tudom minden olyan
családi gazdaságnak, ahol hosszú távra terveznek, és megbízható gépet keresnek.

Családi gazdaságunk Győr-Moson-Sopron
megyében, Mosonmagyaróváron termeszt
szántóföldi növényeket, 120 hektáron. Széles a paletta: búza, durumbúza, árpa, szója,
mustár, facélia. Utóbbit a Pannonmagnak
termesztjük. Ezen magok precíz, pontos vetéséhez kerestem vetőgépet. A SULKY névről
már korábban is hallottam, a gépet még a bábolnai kiállításon vettem jobban szemügyre,
rögtön megtetszett a robosztus felépítése. A
Sulky Tramline SX háromméteres gabonavetőgépet vásároltam meg végül, amellyel
nagyon meg vagyok elégedve. Egyszerűen
beállítható, akár egy kilogramm alatti meny-

CSÓT

Horváth Attila

Családi gazdaság
• Csót

SULKY TRAMLINE SX
négyméteres gabonavetőgép

Veszprém megyében gazdálkodunk, a Bakonyalja északi végén, Pápától mintegy 13 kilométerre,
Csóton. Igazi kis családi gazdaság a miénk. Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozunk, de az előbbi mostanság visszaszorult.
Főként húsmarhákat tartottunk, magyar tarka
és limuzin fajták voltak az állományban. Mára
körülbelül ötven darab sertést tartok, négy turnust értékesítek egy évben. Feldolgozással nem
foglalkozunk, a hízókat adjuk el. Szántóföldi
növényeket mintegy 80 hektáron termesztünk,
ennek a fele kapás, a többi kalászos, illetve repce. Nem nagy a terület, de amit művelünk, arra
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nagyon igényesek vagyunk. Ezért választottam
tavaly ősszel, a SULKY Tramline SX négyméteres gabonavetőgépet. Jellemzője, hogy mindkét
kerékről kapja a hajtást, dupla váza van, erősített a nyomjelzője, a csoroszlyanyomás pedig
központilag állítható, a csoroszlyakart fentről
terhelő rugóval. Ezáltal, ha a táblán belül lazább
talajhoz ér, akkor is a beállított mélységben tartja a csoroszlyát. A gép nagyon pontos akár egy
kilogramm, vagy az alatti mennyiségre is beállítható. Kisgazdaságoknak csak ajánlani tudom ezt
a robusztus, megbízható vetőgépet.

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

KUNMADARAS

Ifj. Pusztai Lajos

Nagyajtósi Kﬅ.
Ügyvezető-helyettes
• Kunmadaras

Grégoire-Besson RB6
négyvasú váltvaforgató eke

Úgy,
ahogy
ők
látják.

szomszédságunkban, Tiszaszentimrén és
Tiszaigaron is dolgoznak és bizonyítottak ilyenek.
Ősszel egy hét volt a szántás igazi dandárja,
eddig jók a tapasztalatok. Az ekén kívül is vannak
AXIÁL-os gépeink: CLAAS LEXION 550 betakarítógép, Oehler pótkocsik, valamint Framest eszközök,
egy 6 méteres Framest Frakomb kompaktor, illetve
egy hatméteres Fradisc tárcsa. Ki kell emelnem, mi
úgy hisszük, hogy a repce alá is „böcsülettel” kell
szántani, a Grégoire-Besson RB6 négyvasú váltvaforgató ekénket 220 lóerős traktorral húzzuk,
mert a mi talajainkon ekefejenként minimum 50
lóerővel kell számolni.

A Kunmadarason a nagymezei-nagyajtósi határban
gazdálkodunk húsz éve. A valamikori Kossuth TSZ.ből két jogutód jött létre, egyik a mi tulajdonunk.
900 hektáron gazdálkodunk, ebből 500 a Kﬅ.-é,
és 400 hektár integrált terület tartozik hozzá.
Klasszikus szántóföldi növényeket termesztünk,
főképp búzát, napraforgót, kukoricát, repcét. Területeink egyharmada igen kötött talajú, itt minden
eke „szétszakadt” eddig, volt, amelyik derékba
tört, egy másikon három fordítócsapot kellett
cserélnünk. Ezért valóban nehéz körülményekre
tervezett ekét kerestünk. Hallottuk a Grégoire-Besson ekékről, hogy nagyon erős vasak. A

TISZAESZLÁR

Volenszki Gergely

Őstermelő
• Tiszaeszlár

GRÉGOIRE-BESSON RB6
négyvasú váltvaforgató eke

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, családi gazdálkodásként működünk. 1989-ben az első maszekok
között voltunk, öt hektár szántóval kezdte édesapám. Jómagam 17 éves korom óta veszem ki a
részem a munkából. 1998-ban végeztem
Debrecenben, mezőgazdasági technikusként.
Mostanára mintegy száz hektár szántót művelünk,
és hetvenen gyepgazdálkodunk. Állatokat is tartunk,
körülbelül kétszáz juh mellett kell elvégezni a mindennapi teendőket. Korábban persze volt itt sokkal
több is, de visszacsökkentettem az állományt, mert
nem értenek már ehhez az emberek, és nem csinálják úgy, mint a „régi öregek”.

A juhokat természetesen fejjük, a tejből készterméket értékesítünk, sajtot, gomolyát, joghurtot. A
szántón kukoricát, napraforgót, tritikálét, tavaszi
zabot, lucernát termesztünk. Az első axiálos gépünk
ez a Grégoire-Besson RB6-os eke, igazán a fő
szempont az volt, hogy gyorsan kellett, az AXIÁL
pedig tudott gyorsan szállítani. Bevallom kicsit
féltem tőle, mert nem ismertem, de tulajdonképpen bizonyított, csak ajánlani tudom mindenkinek
a márkát és a típust is. Nagyon szembetűnő volt a
tavaszi szántáskor, hogy sokkal jobban megőrizte a
talaj a nedvességet a GB eke után, mint korábban,
amikor ágyekével dolgoztunk.
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TERVEZÉS

ÉS PARTNERSÉG

MIRE EZEK A SOROK MEGJELENNEK, A NYÁRI ARATNI VALÓ JAVA RÉSZE MÁR A MAGTÁRAKBAN PIHEN.
EZT TERMÉSZETESEN MEGELŐZTE A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK, MELY ÉVRŐL-ÉVRE SZOLGÁL TANULSÁGOKKAL, TAPASZTALATOKKAL. HA EZEKET ÜZEMELTETŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI OLDALON IS KIÉRTÉKELJÜK, FIGYELEMBE VESSZÜK, AKKOR VAN ESÉLY, HOGY EZENTÚL FELKÉSZÜLTEBBEN ÉRKEZZÜNK A TAVASZI- ÉS NYÁRI
KAMPÁNYMUNKÁK KAPUJÁBA.
A felkészülés kezdő fázisa a tavaszi
vetésre, a kalászos növények betakarítására, az előző évre tehető. Ha
befejezték arra az esztendőre, az adott
géppel a munkákat, a friss tapasztalatok alapján össze kell állítani egy hibajegyzéket – ez elsősorban a gépkezelő,
esetleg a műszaki vezető hatásköre és

MŰHELY ÓRADÍJ
Telephelyi szervizműhelyinkben
végzett szolgáltatás. A korszerű,
technikailag megfelelően felszerelet
szakműhelyben lehetőség nyílik a
magasabb színvonalú, alaposabb és
hatékonyabb javítások elvégzésére,
mint esetleg a szántóföldön.

feladata. Ekkor kell átgondolni további
opciók, hatékonyságnövelő beruházások
igényét (pl. precíziós eszközök beszerzése), mert beépítésük időigényes.
Azon gépek felkészítését, amelyeket folyamatosan felügyelnek
szervizszerelő kollégáink, többnyire

SZOLGÁLTATÁSI
TÚLÓRADÍJ
Munkaidőn túli munkavégzés
esetén kerülhet felszámításra,
kivéve az átalány keretében
javított gépeket.

4.000 Ft /munkaóra

konkrét javaslatokkal tudjuk segíteni.
Átalánydíjas partnereinknek térítésmentes az állapotfelmérés, de szerződés híján is érdemes elvégeztetni.
A felmérés ismeretében van módunk
ajánlatot tenni a javításra, annak
elfogadása esetén időpontot egyeztetni, az anyagokat előrendeléssel

SZEZONÁLIS
FELKÉSZÍTÉSI AKCIÓ
A téli időszakban elvégzett karbantartási szolgáltatás, az állapotfelméréstől a javításig. Igénybevétele
szerződéshez kötött. Bővebb információért a területileg illetékes ügyfélkapcsolati vezetőhöz kell fordulni.

2018. december 1- 2019. február 29.

10.300 Ft /munkaóra

12.800 Ft /munkaóra

7.500 Ft
/munkaóra

16.500 Ft /munkaóra
Előre nem tervezett beavatkozások,
javítások a szántóföldön vagy az
ügyfél telephelyén szolgáltatási
szerződés nélkül.

ESETI SZOLGÁLTATÁS
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29.500 Ft /munkaóra
Szervizmérnöki helyszíni szaktanácsadás, ügyfél által megrendelt eseti javítások, felmérések,
gépkezelői szaktanácsadás.

SZERVIZMÉRNÖKI
MUNKADÍJ

egyedi árképzés
Előzetes szerződésben rögzített
feltételekkel elvégzett, előre nem
tervezett beavatkozások, javítások
a szántóföldön vagy az ügyfél
telephelyén.

ESETI SZOLGÁLTATÁS
SZERZŐDÉSSEL

megvásárolni. Annak ellenére, hogy az
országban a legnagyobb a műhelykapacitásunk, alapos szervezést igényel
annak maximális kihasználása. Ebben
Önökre, partnereinkre is számítunk! Ha
időben tudomásunk van a ránk váró feladatokról, nagyobb számú géppel lesz
módunk foglalkozni. Ez közös érdekünk,
hiszen tapasztaljuk minden évben, hogy
az indulást megelőző hetekben nagyságrendekkel megnő a megkeresések
száma, de kapacitásunk ilyenkor már
véges a lekötött munkák miatt.
Szolgáltatási áraink rendszerét is
úgy építettük fel, hogy támogassa az

KÖTELEZŐ SZERVIZ
A napi karbantartások mellett a gépek
műszaki állapotának megőrzése érdekében a gyártók időszakos felülvizsgálatokat
írnak elő, mint például kenőanyag-csere,
különböző beállítások elvégzése, a gép
teljes átellenőrzése. A kötelező szerviz
elmulasztása garancia- és szavatosságvesztéssel jár.

8.900 Ft /munkaóra

egyedi árképzés

együtt- és előre gondolkodást, a rendszeres márkaképviseleti felügyeletet, az
AXIÁL Kﬅ . infrastruktúrájának használatát. Mindenki összeállíthatja a neki
leginkább megfelelő csomagot, mi azon
leszünk, hogy az abban vállalt feltételek
szerint lássuk el az adott gépparkot.
A gazdasági és társadalmi folyamatok,
a technikai fejlődés rohamos tempója
közismert, és ezek a mi mindennapjainkra is kihatással vannak. A munkaerőpiaci helyzet, az átlagbérek és
a járulékos költségek növekedése, az
egyre bonyolultabb gépek, az ehhez
kapcsolódó képzési- és eszközigény,

KLÍMA
Klíma berendezések átvizsgálása, szezon közbeni eseti javítása, hűtőközeg
pótlása, melyeket megfelelő engedélyekkel, végzettséggel és felszereléssel
rendelkező kollégáink látnak el.
Átalánydíj kötésére is lehetőséget
biztosítunk.

18.600 Ft /munkaóra

1.700 Ft /munkaóra

Az előre kalkuláltható költség mellett
nagy előnye, hogy kizárólag az
általánydíjas szerződés alá vont gépek
esetében telefonos szaktanácsadás is
kérhető, ami lerövidítheti az állásidőt,
továbbá a szerződéstől függően akár
24 órán belül megkezdjük a javítást.

Törekvésünk, hogy a jövő szerelői
mihamarabb közvetlen tapasztalatokat szerezzenek tapasztalt kollégáink
támogatásával, így esetenként a
szerelési folyamatban tényleges
segítséget tudnak nyújtani.

ÁTALÁNYDÍJ

GYAKORNOKI DÍJ

sajnos mind a mérleg költségoldali serpenyőjébe kerülnek, kihatva az egyensúlyra is.
Mindezek ismeretében alakítottuk ki
2018. július 1-től érvényes árlistánkat,
feltüntetve benne a lehetséges szolgáltatási alternatívák díjazását.

TORGYIK ATTILA
Vevőszolgálat Szervizüzletág igazgató

KISZÁLLÁSI DÍJ
A legközelebbi AXIÁL telephelytől,
illetve oda vissza megtett távolság
alapján kalkulált érték. Tartalmazza az
utazás által eltöltött időt is, ez külön
nem kerül felszámításra.

220 Ft /km

8.300 Ft /munkaóra
Szerelői létszámunk folyamatosan
bővül, az érkezők próbaidővel kezdik a
beilleszkedést, de ezen időszak alatt is
hozzá tudnak járulni a javítási munkák
hatékonyabb elvégzéséhez.

PRÓBAIDŐS KOLLÉGA
ÓRADÍJA

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és a következő árváltozásig érvényesek! A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb felvilágosításért kérjük forduljanak a területileg illetékes
ügyfélkapcsolati vezető kollégáinkhoz! Elérhetőségük https://www.axial.hu/munkatarsak/ugyfelkapcsolati-vezetok oldalon megtalálható!
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A HŰVÖSNEK

KOMOLY ÁRA LEHET!
NE FELEDKEZZEN MEG A MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK KLÍMATISZTÍTÁSÁRÓL!

KOMFORTÉRZET
MINDENEKFELETT
A megfelelő hőérzet vágya tulajdonképpen egyidős az emberiséggel, az ősember barlangba menekült a nyári meleg és a téli hideg
elől – ösztönösen keressük a kellemes hőmérsékleti tartományt.
Meglepődünk, ha utánanézünk a „legelső klímaberendezésnek”: az
egyiptomiak már időszámításunk előtt rájöttek a vízpárologtatás
hűtő hatására, az ókori rómaiak pedig vízvezetékekkel hűtötték a
falakat. Ez már túlmutat az emberi test hűtésén, hiszen az életteret tették komfortosabbá.
Az első modernkori klíma is idősebb, mint gondolnánk.
Michael Faraday fizikus nevéhez köthetjük, aki 1820-ban rájött,
hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia elpárologtatva hűteni
képes. Az abszorpciós elvű hűtésnek ez az alapja. Hátránya, hogy
alacsony a hatásfok. Ugyanebben az évtizedben Dr. John Gorrie a
sárgaláz kezelésére kezdte el hűteni a levegőt. Berendezése jeget
állított elő, amellyel a levegőt hűtötte. A hideg levegő a tengervíz
hőmérsékletét csökkentette -5 fok körülire, illetve megfagyasztotta a fém dobozba töltött esővizet. Ezt a módszert fejlesztette
tovább Willis Haviland Carrier, sokan őt tekintik a modern légkondicionálás feltalálójának.
További 100 év telt el, mire Thomas Midgley Jr. kidolgozta a gázalapú (freon) hűtéstechnológiát. Az R12 és R22 típusú freon-vegyületeket a huszadik század végére betiltották, mivel szerepet
játszottak az ózonréteg elvékonyodásában. Kezdetben gyárak,
textilüzemek, ipari létesítmények hűtése volt a cél, 1930-ra az
Egyesült Államokban már egyre több filmszínház is klimatizált lett.
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A légkondicionálás népszerűségét a II. világháború lassította, ezt
követően azonban egyre nagyobb léptékű a mennyiségbeli és
minőségbeli, technológiai fejlődés.

A FELÜDÜLÉS ÁRA
Egy forró nyári napon felüdülés a komfortos hőmérséklet – manapság bevásárláskor, utazáskor, de már otthon is hűtött környezetben tölthetjük mindennapjainkat. A különféle mezőgazdasági
gépekben ma már alapfelszerelés a klíma, a gépkezelő akár
10-12 órát is klimatizált fülkében tölthet. Ennek azonban komoly
ára lehet, ha nem megfelelően használjuk!
A helytelen klímahasználat ugyanis számos kellemetlen és fájdalmas panaszt okozhat.
1. Túl nagy hőmérsékleti különbség
Nyáron mindennapos a 35 fok körüli hőség, amikor sokan hajlamosak a leghidegebb állásra tekerni a klímát. Ez érzetre kellemes
lehet, de hatalmas stressznek teszi ki a szervezetet a 10-15 fokos
hőmérsékletkülönbség.
Mi történik ilyenkor az emberi szervezetben és milyen panaszokat
okozhat?
Az erekre és a vérkeringésre van hatással. A túlhűtött fülkében az
erek összehúzódnak, romlik a vérkeringés. Ez olyan panaszokat

KLÍMÁVAL
KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSAINK
A tájékoztatás
nem teljes körű!
Bővebb információért keresse területileg illetékes
ügyfélkapcsolativezetőinket!

A mezőgazdasági gépek klímaberendezésének igénybevétele jóval
nagyobb, mint a közúti járműveké,
ezért kiemeltebben fontos a megfelelő karbantartás, gyakoribb ellenőrzés.
A meghibásodást okozhatják tömítetlenségek, szivárgások, expanziós
szelep hiba, kompresszor hiba, illetve
a nem megfelelő hűtőközeg is. Természetesen ezeken felül még számos
meghibásodás léphet fel, melyek
negatívan befolyásolják a klímaberendezés működését.
2017-ben jelentősen szigorodott a
klímagáz-kezelés jogszabályi környezete. Ezzel párhuzamosan cégünk
növelte a klímához értő, megfelelően
képzett és tanúsított kollégák számát,
így a tavaly új szolgáltatásokkal bővült kínálatunk:

okozhat, mint a szédülés, fejfájás. A közvetlenül az arcra irányított
hideg levegő arcüreggyulladást eredményezhet. Reumatikus és
mozgásszervi panaszokat okozhat, ha a test különböző pontjaira
irányítjuk a levegőt. Jellemzően a nyak, vállöv, illetve a térdízületek
a leginkább veszélyeztetettek. Az általános izomfájdalmakat a
hidegsokk számlájára írják.

•

Átalánydíjas szerződését klímakarbantartással is bővíthető

•

Lehetőség van önállóan, csak
klímarendszerre is átalány díjas
konstrukcióban szerződni.

Milyen előnyöket hordoz
ez a konstrukció?
•

Klíma-vonatkozású átalánydíjas szerződés esetében a díj
tartalmazza a klímarendszerrel
kapcsolatos javítások munka- és
kiszállási díját, a szerződés ideje
alatt. Egyedül a klímarendszerhez
felhasznált alkatrészeket kell
fizetni

•

Telefonos segítségnyújtás

•

Tervezhető költségkeret

ajánlott a klímát kitisztítani. A megtelepedett kórokozók a fűtéssel
is a légtérbe kerülhetnek. A műveletet legjobb szakemberre
bízni, aki az előírt karbantartás alkalmával nemcsak kitisztítja a
berendezést, hanem általában át is vizsgálja, ellenőrzi a klímagáz
mennyiségét, a pollenszűrőt.
3. Száraz és elhasznált levegő

Kerüljük az intenzív és gyors hűtést! A felhevült gépet, gépjárművet lassan, fokozatosan hűtsük le. Ideális a 6-8 fokos eltérés a kinti
hőmérséklettől.
2. Mikroorganizmusok
A klíma szűrőiben, légcsatornáiban vízpára csapódik le. Ez ideális
környezet mikroorganizmusoknak, azaz gombáknak, baktériumoknak. Bizonyíthatóan klíma-okozta bakteriális megbetegedéseket
1976-ban regisztráltak először. A „légiós betegség”, a legionelle
pneumopholia latin nevet kapta, ugyanis vietnámi veteránok
találkozója után észlelték, kórokozóját a klímaberendezés vizében
mutatták ki. Influenzához hasonló tüneteket követően tüdőgyulladásban csúcsosodik ki a betegség, de súlyos esetben idegrendszer
és a vese is érintett. A légiós betegségnek az egészséges szervezet
ellenáll, de legyengült állapot, cukorbetegség, illetve egyéb rizikótényezők esetében nagyobb a kockázat. A gombafertőzés főként
légzőszervi panaszokat okoz, de tüdőgyulladást is kiválthat.
Hogyan előzhető meg?
Legalább minden szezon előtt évente egyszer, de inkább félévente,
vagy tavasszal használat előtt, és ősszel, használatot követően

A klímát értelemszerűen zárt térben használjuk. Ennek köszönhetően a benti, „elhasznált” levegőt keringteti. Emiatt célszerű napközben többször szellőztetni. Az oxigénszegény levegő bágyadtságot, fejfájást, koncentrációcsökkenést okozhat. A zárt rendszernek
megvan az előnye és a hátránya is.
Az allergiásoknak előnyös a berendezés pollenszűrője, azonban
veszélyt is jelenthet: ha nem megfelelően van tisztítva, elszaporodhatnak a különféle kórokozók. Tehát a pollenszűrő tisztítására
kiemelt figyelmet kell fordítani.
A rendszer szárítja a levegőt, ami szintén kedvez a mikroorganizmusoknak. Kiszáradhat a szemünk, torkunk, az orr nyálkahártyája.
A különféle tengervizes orrspray-k, fiziológiás szemcseppek segítenek a hidratálásban.

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő

39

PARTNERRIPORT
KÖRÖS-MAROS BIOFARM KFT.

PRECÍZIÓS
BIO-TAKARMÁNYOZÁS
DEKÁNYI PONTOSSÁGGAL

Fotó: Balogh Zsoltné Cecil
GYULA

Köszönhetően a Földtörvény változásainak
és a VP pályázati felhívások pluszpontjainak, az utóbbi években ugrásszerűen nőtt
a „bio” népszerűsége a gazdák körében. Ám
annak, aki igazán komolyan és hosszú távon
gondolkodik a biogazdálkodásban, minden
tekintetben szigorú előírásokat kell betartania és rendszeres ellenőrzéseknek kell magát
alávetnie. A gyulai Körös-Maros Biofarm Kﬅ.,
amelyet Ancsin Péter ügyvezető és Pántya
János műszakvezető mutatott be nekem,
nemcsak Magyarország, hanem egyúttal
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A BIOGAZDÁLKODÁS SZIGORÚ ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN
MŰKÖDŐ ÜZEM 2017-BEN VÁSÁROLT EGY RMH ÖNJÁRÓ ETETŐKOCSIT, HOGY A LEHETŐ LEGHATÉKONYABBAN ÉS LEGPRECÍZEBBEN TAKARMÁNYOZHASSA NYOLCSZÁZ SZARVASMARHÁJÁT. INDOKAIKRÓL ÉS TAPASZTALATAIKRÓL ÉRDEKLŐDTEM.
Közép-Kelet Európa legnagyobb biotej-előállító gazdasága, sőt, még más területen is
ﬁgyelemreméltó: alakor búzából bio-minősítésű sört és a világon egyedülállóan bio sörpárlatot is gyárt. A „FEEDNRGY” című GINOP
K+F projektje keretében pedig a tejhasznú
szarvasmarhák antioxidánsokban gazdag
takarmányozási receptúráját fejleszti.
Bio-növénytermesztésében nem használ vegyi eredetű műtrágyákat és szintetikus növényvédő szereket. Egész

termesztéstechnológiája természetes
folyamatokon alapul, akárcsak az iparosodás
előtti idők mezőgazdasága, csakhogy immár
nagyüzemi méretekben, precíziós technikákkal, hatékonyan, kiszámítható eredménnyel.
Ökológiai állattartásuk lényegesen nagyobb
férőhelyet biztosít a szarvasmarháiknak a
konvencionális tartáshoz képest, a borjak
három hónapig kapnak tejet, a teheneket
pedig természetes adottságaiknak megfelelően hasznosítják, nem terhelik szervezetüket

hozamfokozókkal, génmanipulált illetve
bendővédett takarmányokkal, hormonkészítményekkel, állományi szintű preventív
antibiotikumos kezelésekkel.
A Biofarmnak integrációs partnereivel
közösen kétezer szarvasmarhája van
(1050 tejelő tehén és szaporulata), két gyulai
tehenészet, illetve a Körös-Maros Nemzeti
Park mezőgyáni legelőterületeivel körülölelt
növendékmarha-telep istállóiban. A cég
1700 hektáron gazdálkodik, amely kevés
lenne az állatállomány biztonságos fenntartásához, főképp a biotermesztés csekélyebb hozama miatt, ezért vásárolnak is
bio-takarmányokat.
Fordítsuk most
ﬁgyelmünket a központi telepre, ahol
650 tehenet és
150 növendéket
tartanak. Szép számú szénabála mellett
ötezer tonna erjesztett
takarmányt és kétezer-háromszáz tonna
abrakot fogyaszt el ez
az állomány évente,
tehát összesen mintegy
11 ezer tonna takarmányt kell megkevernie
az etetőkocsinak. Tavaly
novemberig egy traktorvontatású modellt
használtak, amely
alapvetően megfelelt
ugyan a célnak, de jóval
munkaigényesebb volt
a használata. A traktor
és a takarmánykocsi mellett folyamatosan
kellett rakodógépet is biztosítani. A gépkezelő
ki-beugrált a fülkékbe, ami kellemes időjárásban is időt rabló, de hideg-esős évszakokban
kimondottan kellemetlen. Manőverezni sem
könnyű egy ilyen gépkapcsolattal, a ’70-es
években túl szűkre szabott etető-utakon.
Hosszú időt vett igénybe egy-egy forduló a
tízistállós telepen, nagyon ki volt hegyezve,
hogy időben véget érjen a takarmánykiosztás.
A telepen naponta két etetés van, az egyik
reggel négytől tíz óráig tart, a másik délután
kettőtől hatig, aztán két szabadnapot kap a
kezelő. Már csak a jó munkaerő megtartása
érdekében is váltani kellett egy ergonomikus,
emberbarát technológiára.
Mivel a Biofarmnak 15 éves stabil kapcsolata
van az AXIÁL-lal – amelytől korábban CLAAS

és Fendt traktorokat, CLAAS LEXION kombájnokat, JAGUAR silózókat és zöldsori gépeket
vásárolt – azt gondolhatnánk, hogy egyszerűen döntöttek az AXIÁL és az RMH VS 12
mellett. De nem! Nagyon alapos felmérés és
informálódás előzte meg a stratégiai fontosságú döntést. Sok szarvasmarha telepen jártak, megtekintettek négy egyéb gyártmányt
is használat közben, véleményeket gyűjtöttek
mind a szakmai vezetőktől mind pedig a gépkezelőktől. Üzembiztonságával, tartósságával
és kezelhetőségével az RMH kapta a legjobb
osztályzatokat, de meghatározó volt az a
szempont is, hogy a megfelelő szervizhátterű
12 köbméteres önjáró kocsik közül ennek olyanok a méretei, illetve fordulási paraméterei,
hogy nem kellett a régi jászlakat többmilliós beruházással átalakítani. Ezek alapján
döntöttek a speciális igényeknek megfelelő,
egyedi felszereltségű gép megvásárlásról,
és 2017 szeptemberben üzembe helyezték
a masinát. Mivel az ördög sosem alszik, és
Murphy szerint „ami elromolhat el is romlik”,
tartaléknak félretették a régi etetőkocsit,
amely „lezsírozva” várja, hogy szükség esetén
helyettesíthesse az RMH VS-t. Megjegyzendő,
hogy erre eddig egyszer sem volt szükség.
Milyenek az első félév tapasztalatai? Amikor
a kezelők beültek a kényelmes, klimatizált
fülkébe – amelyből egyszer sem kell kiszállni
munka közben – bekapcsolták a rádiót, majd
tapasztalták, hogy milyen ügyesen mozog
a gép háromféle kormányzási módjával,
mennyivel könnyebb tolatni vele, mint
utánfutóval, úgy érezték magukat, mint aki a
purgatóriumból a paradicsomba került. És mint tudjuk - aki szereti a gépét, az büszke rá,
és úgy is bánik vele: gondosan karbantartja,
napi rendszerességgel letakarítja. Van is erre
ideje, mert az RMH-val műszakonként másfél
órát nyertek a fordulóidőkön. Nyugodtan lehet
portalanítani, fülkét takarítani, ellenőrizni a
kopóalkatrészeket és kenőanyag-szinteket.
Javult a TMR minősége, többek között azért,
mert a pilóta kameraképen látja, hogy áll
a keverés. A receptúrát pendrive-on lehet
betölteni az RMH számítógépébe, minden
paraméter beállítható, és műszak végén az
összes adat átkerül az irodába, ellenőrzik
például, hogy pontosan mit és mennyit kaptak
az egyes csoportok. Egy-egy takarmányozási
csoport adagját dekányi pontossággal mérik
ki.
Nagyon fontos szempont, hogy egyenletesen
2-3 centiméter hosszúak legyenek a szénaszecskák, a hosszabbakat ugyanis gyakran

félretúrja a jószág, de a ﬁnomabb állagú
takarmányt jobb étvággyal, nagyobb menynyiségben fogyasztja, és ennek köszönhetően
öt százalékkal nőtt a tejhozam. Önmagában
ezzel az egyetlen tényezővel is pár év alatt
megtérül a beruházás.
Ancsin Péter és Pántya János bizakodva tekint
a jövő felé. A Biofarmon a lehető legjobb
etetési technológiát honosították meg, a
sok helyen bizonyított géptípussal, és nem
okoz fejfájást a későbbi karbantartás illetve
javítás sem. Valamennyi motoros gépükre
átalánydíjas szerződést kötöttek az AXIÁL-lal,
a garanciális időszak után így lesz az RMH-val
is, ezáltal kiszámíthatók a költségek, és több
tekintetben elsőbbséget élveznek. Egyébként
is elégedettek az AXIÁL gyorsaságával,
különösen, mióta megnyílt a békéscsabai
telephely. Biogazdálkodás és csúcstechnika,
megfelelő háttértámogatással – verhetetlen
kombináció!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró

41

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

A KÖRNYEZETVÉDELEM AZ 1990-ES
ÉVEK TÁJÁN KERÜLT FÓKUSZBA. A
„ZÖLD SZEMLÉLET” AZ ÉLET SZÁMOS
TERÜLETÉT ÉRINTI. A MEZŐGAZDASÁG
KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY, ELSŐSORBAN
A NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK, A FELELŐS,
FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS, MÁSRÉSZRŐL A MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK
SZEMPONTJÁBÓL.

A DÍZELMOTOROK FÜSTGÁZA
A belsőégésű motorok elterjedésével és
fejlődésükkel párhuzamosan növekedett a különféle égéstermékek emiszsziója. Kezdetben a teljesítmény volt az
elsődleges, a hatékonyság, a fogyasztás
másodlagos, a környezetterhelés pedig
csak ezután következett. A benzinmotorok problémája elsősorban a szén-monoxid, a szénhidrogének, valamint a
nitrogén-dioxid, a dízel üzeműeké a
nitrogén-dioxid és a különféle részecskék
kibocsátása.
A mezőgazdasági erőgépek jellemzően
dízelmotorosak. Az utóbbi években megjelentek az „e-traktorok hírnökei”, valamint alternatív megoldásként gázüzemű
CNG vagy LPG üzemű társaik. A jelentős
hányadot továbbra is a dízelek képezik.
A dízelmotorok égéstermékének
88 százaléka nem különösebben
veszélyes, hiszen a levegőben is előforduló anyagokat tartalmaz:

•
•
•
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67 % nitrogén (N₂)
10 % oxigén (O₂)
11 % víz (H₂O)

ADBLUE – EZ A VALÓJÁBAN SZÍNTELEN, ÁTTETSZŐ FOLYADÉK –
TÖLTŐÁLLOMÁS MÁR MINDEN TELEPHELYÜNKÖN ELÉRHETŐ!

A fennmaradó 12 százalék jelentős
része még mindig nem „vészes”, hiszen
a növények képesek ezek megkötésére,
feldolgozására.
Az élő szervezetre, így az emberi
egészségre kis százalékban is káros
anyagok:

•
•
•
•

nitrogén-oxidok (NOX),
az úgynevezett szilárd részecskék:
por, korom, stb.
szén-monoxid, szénhidrogén maradványok
különböző kéntartalmú vegyületek

Az 1990-es évek elejétől sorban jelentek
meg a motorok emissziós határértékeit előíró jogi szabályozások. Az elsőt
1991-ben az Amerikai Egyesült Államok
Környezetvédelmi Hivatala (U.S. EPA)
adta ki, a kibocsátási határértékek (Tier)
mellett komplett mérési módszertant is
tartalmazott. Ez az alapja a Tier besorolásnak. A Tier1 standard 1994-ben lépett
hatályba. Ezt követően több ország is
átvette, vagy kidolgozta a saját emissziós
előírását: Japán, az EU, később Kína,
India és Törökország. A Tier besorolás
esetében jelenleg a 4-es szint aktuális.

Az EU-s szabályozás 1997-re datálható, a „Stage” kifejezés jelöli az egyes
lépcsőfokokat. Jelenleg StageIV szintnél
tartunk, amit 2019-ben vált fel a StageV
standard.
AZ ADBLUE MEGJELENÉSE
Tier 4i (interim) és a Stage IIIb szintig
a meglévő rendszerek fejlesztésével
tudták tartani a lépést a motorgyártók.
2011-ben azonban új megoldásokat kellett keresni, ekkor kezdték el alkalmazni
a DEF (dízel kipufogógáz folyékony
adalék) vagy AdBlue folyadékokat.
Az SCR, szelektív katalitikus füstgázkezelő katalizátorok így lettek képesek a
nitrogén-oxidok mennyiségének drasztikus csökkentésére, ezáltal az aktuális
előírás betartására.

KÉRDÉSEK,

tények és tévhitek

Mi az AdBlue?

Az Adblue egy nagytisztaságú színtelen folyadék. Két összetevőből áll: ásványmentesített vizet és
32,5 százalék karbamidot tartalmaz. A karbamid egyébként az emberi szervezetben is előfordul.
Európán kívül DEF, ARLA32 vagy AUS 32 néven is ismert.

Miért kell az AdBlue?

Az AdBlue az SCR-rendszer katalizátorába fecskendezve kémiai reakciót indít be az ammóniával.
Ez a kémiai reakció a mérgező nitrogén-oxidokat ártalmatlan anyagokká, nitrogénné és vízgőzzé
valamint egyéb, a természetben előforduló gázokká alakítja.

Veszélyes az AdBlue?

Nem. Nincs semmilyen ismert jelentős hatása. A karbamid a természetben, sőt az emberi
emésztőrendszerben is előfordul. Mindezek ellenére erősen ellenjavallt az AdBlue lenyelése, gőzének belélegzése, mert allergiás reakciót válthat ki.
Az AdBlue korrozív anyag, és bizonyos anyagokat oldhat, ami azért veszélyes, mert az SCRkatalizátor nem megfelelő működését okozza. Így fontos az előírásoknak megfelelő, az AdBluenak ellenálló anyagú tartályban szállítani, tárolni.

Mikor van szükség AdBlue-ra?

Modern, SCR-katalizátorral felszerelt dízeljárművek esetén.

Mennyi AdBlue-ra van
szükség?

Nehéz megbecsülni a pontos fogyasztást, hiszen eltérők az üzemeltetési körülmények.
Egy nagyobb, nehéz traktor átlagos AdBlue fogyasztása éves szinten elérheti akár a
2500 litert is. Irányadó számításként elmondhatjuk, hogy nagyjából megfelel a gázolajfogyasztás 5-10 százalékának.

MI TÖRTÉNIK, HA…?
… elfogy az AdBlue,
az károsítja a motort?

Nem, viszont csökkenhet a teljesítménye, hibaüzenetet adhat, amíg fel nem töltik.

…elfogy az AdBlue,
akkor leáll a motor?
MI A TEENDŐ, HA…?

Nem, nem fog leállni, egyes motorok ilyenkor korlátozhatják a teljesítményt. Ha SCR technikával
van felszerelve a gép, akkor csökkeni fog a teljesítménye, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő
maradjon a kibocsátása. A motor teljesítménye helyreáll, amint ismét megfelelő az AdBlue szintje.
Egyes motorok újraindítását letilthatja az alacsony AdBlue-szint.

…AdBlue-t töltök, kell-e
védőfelszerelést használnom?

Nem szükséges, viselhet kesztyűt, de a kicsöppenő AdBlue vízzel lemosható, viszont foltot hagyhat a ruházaton vagy a kárpiton.

…ha lenyelem, bőrömre,
esetleg szemembe fröccsen,
belélegzem?

•
•
•
•

…ha véletlenül dízelt tettem
az AdBlue tartályba?

NE INDÍTSA BE A MOTORT!
Egy csepp dízel akár 20 liter AdBlue folyadékot is képes beszennyezni. Ha szennyezett AdBlue
folyadékkal használja a járművet, károsodik az SCR rendszer. A jármű további károsodásának
elkerülése érdekében legjobb, ha felveszi a kapcsolatot a jármű gyártójával, hazai képviselőjével.
Előfordulhat, hogy egyes AdBlue alkatrészeket cserélni kell.

… ha véletlenül AdBlue-t tettem a dízeltartályba?

NE INDÍTSA BE A MOTORT!
Mivel akár kevés AdBlue is károsíthatja a motort, ürítse ki, tisztítsa ki a teljes üzemanyagtartályt.

…ha véletlenül kiöntöttem az
AdBlue folyadékot?

Az AdBlue nem veszélyes a környezetre. Kevés AdBlue akár vízzel is oldható. Ilyenkor legjobb felmosni a kiömlött folyadékot, megakadályozni, hogy csatornába, nyílt vízbe kerüljön. Nagyobb kifolyás esetén itassa fel homokkal, földdel vagy a kármentő készletével és az előírásoknak megfelelő
módon ártalmatlanítsa. Kármentő készlet az AdBlue forgalmazók kínálatában elérhető.

A cikk alapjául a Greenchem AdBlue?
c. kiadványa szolgált, amiért köszönet
a GreenChem Hungary Kﬅ .-nek.
Az AdBlue folyadék névadója a német
autógyártói szövetség, a VDA (Verband der
Automobilindustrie e.V.), mely egyben a
termék regisztrált védjegye is.

Mossa ki a száját vízzel, majd igyon egy kevés vizet.
Ha AdBlue ömlik a bőrére, mossa meg szappannal, vízzel. Az AdBlue vízben oldódik, semmilyen
hatással nincs a bőrre.
Az AdBlue nem irritáló, de szembe kerülve kellemetlen érzést okozhat. Ha visel kontaktlencsét,
vegye ki, majd bő vízzel öblítse ki a szemét. Irritáció esetén kérjen orvosi segítséget.
Az AdBlue gőzének belélegzése émelygést vagy szédülést okozhat. Ha az utóbbit észleli, menjen
friss levegőre, amíg a tünet megszűnik.

A kiömlött AdBlue-t SOHA NE PRÓBÁLJA MEG ÚJRA HASZNÁLNI!

Felhasznált irodalom:
Dr. Bereczky Ákos – Dr. Varga Zoltán: Motor és erőátviteli rendszerek mechatronikája
Dr. Hajdú József – A füstgázkezelés fejlődése a mezőgazdasági erőgépek motorjainál
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Ízelítő a 2017-es
Hódmezőrületről

Egy jubileumi kiállítás

MÉLTÓ ÜNNEPLÉSE
VÉGET ÉRT A 25. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK, MELYEN RÉSZT VETT AZ AXIÁL KFT.
IS. A JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN UMENHOFFER PÉTER MARKETINGIGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK
ARRÓL, HOGY MIVEL KÉSZÜLTEK A RENDEZVÉNYRE, ÉS MEGÍTÉLÉSE SZERINT MILYEN SIKERREL.
MIVEL KÉSZÜLTETEK AZ IDEI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOKRA?
Tavalyhoz hasonlóan 1500 négyzetméteres kiállítói téren igyekeztünk újdonságokkal megmutatni a mezőgazdasági gépészet jövőjét, például
a CLAAS új derékcsuklós rakodógépével, a
TORION-nal, vagy olyan műszaki megoldásokkal,
amelyekért elismeréseket kaptunk. Ilyen az
RMH Vulcan 14-es önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsija, a Manitou NewAg szériába tartozó
kilencméteres rakodógépe, a 200-as Fendt traktor, amelynek mérete és kompaktsága nemcsak
kisebb növénytermesztő gazdaságoknak
ideális, hanem állattenyésztőknek is, vagy a
Horsch Leeb 6 LT szántóföldi permetező.

Umenhoﬀer Péter
marketingigazgató

A szakmai látnivalók mellett érdekességekkel
készültünk, volt például két veterán erőgép,
mellyel már egy kicsit az augusztusi
HÓDMEZŐRÜLET-re szerettünk volna utalni,
kertmozinkban pedig megpihenhetett a látogató,
és a legújabb gépeinkről, illetve a soron következő rendezvényünkről láthatott kisﬁlmeket.
A kertmozi tapasztalatunk szerint leginkább a
gyerekeket és a ﬁatalokat vonzotta, akárcsak
a szombaton kihozott sportautó. Külön volt
játékvásár standunk, ahol élethű, méretarányos
maketteket szerezhettek be partnereink.

Évről-évre mindenki nagy energiát fektet ebbe a
kiállításba és úgy gondolom, méltón ünnepeltük
meg a 25. Állattenyésztési Napokat.
MIÉRT TARTOD FONTOSNAK, HOGY AZ AXIÁL
MEGJELENJEN EGY ÁLLATTENYÉSZTÉSI
KIÁLLÍTÁSON?
Az állatoknak takarmányra van szükségük, amelyeket gépekkel állítanak elő és terítenek eléjük. Mi
forgalmazunk olyan gépeket, amelyek tökéletesen
alkalmasak az állatok kiszolgálására. Természetesen professzionális megoldásokat kínálunk, amelyek iránt inkább a nagyüzemek, a nagy állattartó
telepek érdeklődnek. Ez a szakkiállítás kétségtelenül egyre komplexebben jeleníti meg az ágazatot
az érdeklődőknek: már lefedi az állattenyésztés
és az ahhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások
teljes vertikumát. Itt vannak az állattartással és
állattenyésztéssel foglalkozó cégek, a banki és a
takarmányos szektor, a média, a gépforgalmazók,
az állatgyógyászat képviselői, a fejőrobot-forgalmazók, de a végterméket előállító vállalatok is.
HOGY ÉRTÉKELED AZ AXIÁLOS MEGJELENÉST MÁSOKHOZ KÉPEST?

HOZZÁVETŐLEG MENNYI EMBER MUNKÁJÁRA VOLT SZÜKSÉG A MEGJELENÉSHEZ?
Legalább ötven fő dolgozott, hogy összeálljon
ez az egész, a helybérlet leadásától kezdve az
elpakolásig. Ebbe nemcsak a helyszíni üzletkötők, orosházi és hódmezővásárhelyi kollégák
tartoznak bele, hanem például a kiállításra
pályázattal készülő
termékmenedzserek, a promóciAZ IDEI HÓDMEZŐRÜLETEN ISMÉT
LEHETŐSÉG LESZ TAPASZTALT PILÓTÁKóért felelős marketinKAL KIPRÓBÁLNI A DRIFTELÉST!
gesek, a gépekért felelős bemutatócsapat
és még sorolhatnánk.
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Nagyobb területünk volt, mint a többieknek, és
szellősebb standunk. Volt LED-fal, veterángép, kertmozi, próbáltunk egy kicsit színesebbek lenni. Nem
célunk viszont, hogy másokhoz mérjük magunkat,
mindenesetre örülünk, hogy elnyertük a látogatók
ﬁgyelmét. Szerencsére ezt a kiállítást a szakma
nagyon szereti, szívesen jön ide, sok ﬁatalt vonz
a rendezvény, ami nekünk is jó, hiszen minél több
érdeklődővel szeretnénk kapcsolatot teremteni.

A KIÁLLÍTÁS TÁMOGATÓI KÖZÖTT IS SZEREPEL A
CÉG. MIBEN NYILVÁNULT MEG EZ?
Évente ajánlunk fel különdíjat, idén a csapatverseny
győztesének, aki a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. lett. A díj egy nagynyomású hidegvizes
mosóberendezés volt, az általunk forgalmazott Kränzle
gépek közül. A díjat Pintér Zsolt, az AXIÁL Kﬅ . ügyvezetője
adta át Pap István Tibornak, a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójának.
A díjátadás

MELYIK VOLT A LEGEREDMÉNYESEBB
KIÁLLÍTÁSI NAP?
Több mint hatvanezer ember jelent meg a
három nap alatt. Az első két nap szakmai
volt, komoly érdeklődők érkeztek, szombaton
pedig inkább a családok látogattak ki. Bízunk
abban, hogy a gyerekeket is sikerült kicsit
közelebb hozni a mezőgazdasághoz.
HOGY KELL ELKÉPZELNI EGY KIÁLLÍTÓ
EGY NAPJÁT? VAN IDŐD KÖRÜLNÉZNI?
Kedvencem, a kapunyitás előtt ébredező
kiállítás! Az ember nyugodtan végigsétálhat,
kevesen vannak, ilyenkor könnyen odaférünk
megnézni egy-egy állatot, de az egyes standokat is jobban szemügyre vehetjük. Majd a
kollégákkal megiszunk egy kávét, megosztjuk tapasztalatainkat, rendezzük a standot,
felkészülünk a ránk váró napra és a vendégek
fogadására.
Általában szépen lassan elindul a zsongás,
szakmai és baráti beszélgetésekkel minde-

nütt. A kiállítások nem kifejezetten az értékesítésről szólnak, hanem arról, hogy kapcsolatot teremtünk, és ápoljuk a már meglévőket.
Sok partnerünk már barátunk is, elhozzák a
családot, beszámolnak örömeikről, bánataikról, mi pedig velük együtt nevetünk és sírunk.
Sokszor hajnalig talpon vagyunk, mert a rendezvénynek köszönhetően olyan partnerekkel, kollégákkal, barátokkal és ismerősökkel
találkozhatunk, akikkel évente csupán néhány
alkalommal tölthetünk el együtt egy kis időt.
Ezek a napvégi pillanatok nagyon értékesek.
TÖBBSZÖR EMLÍTETTED A FIATALOKAT.
MIVEL KÉSZÜLTETEK, ILLETVE KÉSZÜLTÖK SZÁMUKRA IDÉN?
Pályázaton nyertük a PlayIT Show-n való
megjelenést a Pure Farminghoz kapcsolódóan. A PlayIT tulajdonképpen egy gamer-expo,
amelyet az IT és videójátékok szerelmeseinek
szerveztek. A Pure Farming pedig egy játék,
amelyben modern gépek segítségével gazdálkodhatunk. Nagyon örültünk a lehetőség-

nek, hiszen így bemutathattuk, mit nyújthat
az agrárium és az AXIÁL Kﬅ . a ﬁataloknak.
Bízunk benne, hogy a június 2-án lezajlott
rendezvényen a mezőgazdasághoz kapcsolódó társtudományok, mint például az informatika, a különböző szórakoztató, szimulációs
játékok segítségével sokak érdeklődését
felkeltettük.
Továbbá, ha már a ﬁatalokról van szó,
augusztus 25-én már harmadszor rendezzük meg Hódmezővásárhelyen a
HÓDMEZŐRÜLET 3.0 veterán autó- és
mezőgazdasági-gépkiállításunkat, illetve
driﬅnapunkat, amelyet szintén főleg az
ifjabb generációknak szánunk. A korábbiak
nagy sikernek bizonyultak, idén is beleadunk
mindent, hogy kellemes élményekkel gazdagodjanak a látogatók.

BORBÉLY ZSANETT
marketingmenedzser
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KOMBÁJNOK

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
MEGA 360

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

AZONOSÍTÓ: 632414
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4189
TELJESÍTMÉNY: 245 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, GA5.1, 3D, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 20.900.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 600

AZONOSÍTÓ: 874118782
ÉVJÁRAT: 2001
ÜZEMÓRA: 5988
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, SZ, KL, KAB, LP
ÁR (NETTÓ): 10.250.000 FT

(BRUTTÓ): 13.017.500 FT

CLAAS
SZÓJA ADAPTER
AZONOSÍTÓ: 848317494
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: ELADÓ
FELSZ: SZK, MSZ9.0
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 26.543.000 FT

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 773416180
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2392
TELJESÍTMÉNY: 500 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, TT, 4WD, SZ, KL, KAB,
GAV10.5, LEV
(BRUTTÓ): 50.673.000 FT
ÁR (NETTÓ): 39.900.000 FT

CLAAS
LEXION 450
AZONOSÍTÓ: 864818118
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 7105
TELJESÍTMÉNY: 285 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: GAV6.6, CAC, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 11.500.000 FT

(BRUTTÓ): 14.605.000 FT

CLAAS
LEXION 650

CLAAS
JAGUAR 850 SPEEDSTAR

AZONOSÍTÓ: 863718512
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1200
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, GAV6.6, CAC, TT, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 713315474
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1803
TELJESÍTMÉNY: 412 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZR, KL, KAB, KAD6RU450

ÁR (NETTÓ): 55.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 45.000.000 FT

(BRUTTÓ): 69.850.000 FT

CLAAS
LEXION 660

(BRUTTÓ): 57.150.000 FT

NEW HOLLAND
CX 860

AZONOSÍTÓ: 862818387
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1189
TELJESÍTMÉNY: 400 LE
ELHELYEZÉS: ELADÓ
FELSZ: SZK, CAC, DCS, TT, 4WD, 3D, SZ, KL, KAB, LP,
LEV, GAV7.7
(BRUTTÓ): 83.693.000 FT
ÁR (NETTÓ): 65.900.000 FT

AZONOSÍTÓ: 76331634
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 4401
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, RTBISO, SZ, KL, KAB, GA7.2
ÁR (NETTÓ): 15.900.000 FT

(BRUTTÓ): 20.193.000 FT

CLAAS
LEXION 440

CLAAS
LEXION 540

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

AZONOSÍTÓ: 864318190
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4932
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

ÁR (NETTÓ): 14.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

(BRUTTÓ): 18.923.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

CLAAS
TUCANO 440

JOHN DEERE
9640 WTS

AZONOSÍTÓ: 814317698
ÉVJÁRAT: 2010
ÜZEMÓRA: 4896
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, SZ, KL, KAB, GAV6.0

AZONOSÍTÓ: 886018609
ÉVJÁRAT: 2002
ÜZEMÓRA: 4910
TELJESÍTMÉNY: 280 LE
ELHELYEZÉS: ELADÓ
FELSZ: SZK, CAC, GA5.5, DCS, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 14.500.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

(BRUTTÓ): 18.415.000 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
936 VARIO

FENDT
933 VARIO

AZONOSÍTÓ: 835417792
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3725
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, IKH, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 81481710
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3384
TELJESÍTMÉNY: 330 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 37.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 35.000.000 FT

(BRUTTÓ): 48.133.000 FT

(BRUTTÓ): 44.450.000 FT

NEW HOLLAND
T8.390

JOHN DEERE
7230 R

AZONOSÍTÓ: 833817309
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 4866
TELJESÍTMÉNY: 380 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, AH, AV, KL, KAB, FM

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

ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 20.900.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

(BRUTTÓ): 26.543.000 FT

CLAAS
XERION 3800 TRAC

CLAAS
AXION 830

AZONOSÍTÓ: 829017261
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 8143
TELJESÍTMÉNY: 380 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, CEBIS, AH, KL, KAB, FM, GPSS, GPSK

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

ÁR (NETTÓ): 19.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.000.000 FT

(BRUTTÓ): 25.273.000 FT

(BRUTTÓ): 31.750.000 FT

CASE IH
PUMA 200

LANDINI
7175

AZONOSÍTÓ: 839617310
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 5039
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: LF1+2, FPS, AH, AV, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): 16.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 18.500.000 FT

(BRUTTÓ): 20.955.000 FT

CASE IH
MAGNUM MX 255
AZONOSÍTÓ: 846917774
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6329
TELJESÍTMÉNY: 255 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 8.250.000 FT

(BRUTTÓ): 10.477.500 FT

(BRUTTÓ): 23.495.000 FT

CLAAS
AXION 920
AZONOSÍTÓ: 010515271
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1912
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, RH, FH, AH, AV, KL, KAB, FM, GPSS,
GPSK, LF2
(BRUTTÓ): 55.880.000 FT
ÁR (NETTÓ): 44.000.000 FT

CLAAS
AXION 930

CLAAS
AXION 810

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

AZONOSÍTÓ: 866418427
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
TELJESÍTMÉNY: 197 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 36.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 23.900.000 FT

(BRUTTÓ): 46.355.000 FT

CHALLENGER
MT 765B
AZONOSÍTÓ: 876318196
ÜZEMÓRA: 4277
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: AH, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 28.900.000 FT

ÉVJÁRAT: 2006
TELJESÍTMÉNY: 340 LE

(BRUTTÓ): 36.703.000 FT

(BRUTTÓ): 30.353.000 FT

CLAAS
ARION 640
AZONOSÍTÓ: 00361694
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1609
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 20.500.000 FT

(BRUTTÓ): 26.035.000 FT

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

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

LEMKEN
7

LELLY
SPLENDIMO 320

AZONOSÍTÓ: 854017106
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: EBF, V6+1
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
VARIANT 385 RC

AZONOSÍTÓ: 871318236
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ3.2, TLT
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 827317897
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: T3000, MSZ18, MON, TLT

ÁR (NETTÓ): 6.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

CLAAS
QUADRANT 2200

AZONOSÍTÓ: 865318715
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ18, T3200, MON, TLT

ÁR (NETTÓ): 3.600.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
VARIANT 360

AZONOSÍTÓ: 729016575
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ9.0,T4500

ÁR (NETTÓ): 6.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 7.620.000 FT

SOLA
SOLA
ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ARCUSIN
ARCUSIN 63.72
AZONOSÍTÓ: 828117942
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: TLT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 881918835
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: T3200, MON, TLT, MSZ18.0
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2002
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MONOSEM
NG PLUS 6
ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): 15.250.000 FT

(BRUTTÓ): 19.367.500 FT

CLAAS
DISCO 2650

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2005
TELJESÍTMÉNY: 

BERTHOUD
RACER 3200/18

AZONOSÍTÓ: 868818249
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MSZ6.0, MON, TLT

AZONOSÍTÓ: 89041825
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: KAPOSFŐ
FELSZ: TLT, MSZ2.60

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

SCHMOTZER
9

AZONOSÍTÓ: 568713
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: BM1.2X0.91.55, HK, RF2.1, MON, TLT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY: 

BERTHOUD
RACER 3200/18

AZONOSÍTÓ: 542313
ÉVJÁRAT: 1999
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: ZSK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.7
(BRUTTÓ): 4.572.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AMAZONE
UG 3000 SPECIAL

AZONOSÍTÓ: 510013
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RC, HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.91.75
(BRUTTÓ): 7.620.000 FT

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY: 

AZONOSÍTÓ: 852617874
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 6S, FIX, MON, TLT, TCS
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HORSCH
MAESTRO 8 CC
ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 881618231
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 8S, MON, TCS
ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2013
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

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

HASZNÁLTGÉP-MELLÉKLET

hg.axial.hu

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

YTO
CPCD 30 A

HYUNDAI
15BT9

AZONOSÍTÓ: 892418106
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 7430
TELJESÍTMÉNY: 40 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: D, VH1200, EM3.3, ET3.0, KAB

AZONOSÍTÓ: 831417894
ÜZEMÓRA: 4442
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 2.900.000 FT

(BRUTTÓ): 3.683.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

SCHAFFER
3046

JCB
JS 330 NC

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

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

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 9.500.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

KOMATSU
210

(BRUTTÓ): 12.065.000 FT

GEHL
SL 5640 SXT TURBO

AZONOSÍTÓ: 887618949
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 12839
TELJESÍTMÉNY: 147 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LSZ600, MK1.0, KL, KAB, T21, RK 2.0

AZONOSÍTÓ: 856317244
ÜZEMÓRA: 15482
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: TRV, KAB, FDK0,6

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 3.300.000 FT

(BRUTTÓ): 4.191.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

BOBCAT
T3093S

MANITOU
MLT 735 120 LSU

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

AZONOSÍTÓ: 875218730
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1268
TELJESÍTMÉNY: 120 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 5.300.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 6.731.000 FT

CLAAS
SCORPION 9040

MANITOU
MLT 731 T

AZONOSÍTÓ: 805817524
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 3214
TELJESÍTMÉNY: 138 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RV, EM9.0, ET4.0, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 880718152
ÜZEMÓRA: 1052
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: EM7.0, ET3.1, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 13.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 17.145.000 FT

TOYOTA
42SFG25

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MANITOU
MLT 731 T

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

AZONOSÍTÓ: 850917968
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: EM7.0, ET3.1, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

ÁR (NETTÓ): 7.760.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MANITOU
MH204

ÉVJÁRAT: 2006
TELJESÍTMÉNY: 

(BRUTTÓ): 9.855.200 FT

MANITOU
MLT 840 137 LSU PS

AZONOSÍTÓ: 862618540
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 512
TELJESÍTMÉNY: 60 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: D, ET2.0, DUX, EM3.7, KAB, VH1000

AZONOSÍTÓ: 859917304
ÜZEMÓRA: 2028
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET4.0, EM8.0, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 9.250.000 FT

ÁR (NETTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 11.747.500 FT

ÉVJÁRAT: 2013
TELJESÍTMÉNY: 136 LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

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

VES
SAVANYÚ KOVÁSZOLT LERO
NÓMIÁBA
KALANDOZ ÁS A LENGYEL GASZT

ELKÉSZÍTÉSE

NEHÉZSÉG:



KÖZEPES
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:



10 PERC

Żur (rozskovász):
, majd lehűtve)
☑ 5 dl víz (felforralva
(opcionális)
☑ 5 dkg rozskenyér
l rozsliszt
☑ 3 csapott evőkaná
ma (apróra vágva)
☑ 3 gerezd fokhagy
☑ késhegynyi só
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nállal összekeverjük.
A żurek hozzávalóit üvegtálban faka
Négy napig meleg helyen erjesztjük.
az apróra vágott hagymát, liszttel
A szalonnát kiolvasztjuk, hozzáadjuk
és 1,5 liter vízzel. Amikor forr,
megszórjuk, majd felöntjük a zsurral
át, ha félig megfőtt hozzáadjuk
beletesszük a kockára vágott burgony
, tejföllel behabarjuk, a borecetet a
a karikázott fehér kolbászt . Ízesítjük
végén adjuk hozzá.
al is díszíthetjük.
Tálaláskor főtt tojáscikkel, citromm
tunk, de el is lehet hagyni.)
(Adagonként 1 főtt tojással számolha

HOZZ ÁVALÓK (4 FŐRE)
Leves:
☑ 1 fej fokhagyma
lonna
☑ 10 dkg húsos sza
sz
☑ 1 szál fehér kolbá
nya
rgo
bu
☑ 80 dkg
et
☑ 1 kávéskanál borec

☑ 2 dl tejföl
☑ 1 evőkanál liszt
☑ ízlés szerint só
☑ majoránna
☑ tárkony

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

NAGYFATER IS
EZZEL CSAPATTA!

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2018. AUGUSZTUS 25.
www.hodmezorulet.hu

