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

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Szeptember van, készülünk a 79. Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállításra és Vásárra, az OMÉK-ra. Idén
először, két társrendezvénnyel hangsúlyozzák a rendezők
a szakmaiságot: az idei OMÉK középpontjában az üzleti
szerep erősítése, az innováció és a fiatalok megszólítása áll.

Újdonságok

Az OMÉK egyik társrendezvénye a május elején,
nagy sikerrel megrendezett Állattenyésztési Napok
Hódmezővásárhelyen, a másik szeptember elején
a 32. Bábolnai Gazdanapok, ahol a gépes, precíziós
témakör népszerűsítése a cél. A fő rendezvény
október végén, a HUNGEXPO területén lesz, ahol az
élelmiszeripar, -gazdaság és a teljes mezőgazdasági
vertikum csodáit mutatják be a kiállítók.

Talajmunka

Növényvédelem

A Gépforgalmazók Szövetségével az AXIÁL Kft. is
részt vesz ezeken a kiállításokon, – szellemiségüknek
megfelelve – legnagyobb hangsúllyal a magyar termékeken. Büszkék vagyunk például a Framest munkagépekre, melyeket Harsányban gyártanak, Nyárádi Attila
ügyvezetésével. De megemlíthetem akár a nagy sikerű, új
szériás CLAAS kombájnokat is, melyekben sok a magyar
vonatkozású alkatrész.
A kiváló magyar termékek mellett magyar gazdálkodók és
kollégák segítenek hozzá sikereinkhez. Régióigazgatóink
gondoskodnak szakembereink koordinálásáról, és segítik
odaadóan partnereink, kollégáink munkáját.
Nagyon sok szeretettel ajánlom a Híradó legfrissebb
számát, amelyben az említett kollégákról és termékekről is olvashatnak, ráadásul számos érdekességről,
újdonságról számolunk be.
Az őszi munkákhoz mindenkinek sok sikert
és üzembiztos gépeket kívánok!
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Az elkövetkezendő időszak a kiállításokról szól majd. Mi is összeszedtünk néhány igazi újdonságot, mely
gépekkel az OMÉK kiállításon vagy
akár Hannoverben, az Agritechnicán is
találkozhatnak. Aktuális számunkból az
új CLAAS LEXION kombájnok mellett
megismerhetik a Fendt 900 szériát és
a debütáló Fendt 314 Variot is. A talajlazítással kapcsolatban Nyárádi Attila,
a FRAMEST Kﬅ. tulajdonos-ügyvezetője
osztja meg gondolatait, továbbá olvashatnak a Horsch és Sulky vetőgépek
előnyeiről is. A helyspeciﬁkus gazdálkodás iránt érdeklődők megismerkedhetnek a precíziós eszköz- és szolgáltatáscsomagunkkal is.
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• IGAZI

FORRADALOM
Megérkezett a
korszakalkotó
CLAAS LEXION
kombájnok második
generációja. Ismerje
meg az új CLAAS
LEXION 8000 és 7000
kombájnokat!

• READY FOR MORE?
AZAZ KÉSZEN ÁLL TÖBBRE?
Ezzel a szlogennel
mutatkozott be a Fendt
egyik megújult
csúcsmodellje,
a 900-as széria

IMPRESSZUM
KIADÓ ÉS
SZERKESZTŐSÉG:
AXIÁL Kﬅ .
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36 79 525 400
Fax: +36 79 525 447
E-mail: hirado@axial.hu
FELELŐS VEZETŐ:
Harsányi Zsolt
tulajdonos, ügyvezető
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Umenhoﬀer Péter
marketingigazgató
FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli
TÖRDELÉS, NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS:
FOTO Reklámügynökség Kﬅ .
Földvári István - ügyvezető

• MADE IN HUNGARY
AKIK VASBA ÖNTIK A
GAZDÁK IGÉNYEIT

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

Nyárádi Attilával,
a FRAMEST Kft.
tulajdonos-ügyvezetőjével
beszélgettünk.

Címlap fotó: FENDT
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

• 87 ÉV SZAKMAI
TAPASZTALAT
- 4 RÉGIÓ

A régióigazgatók fontos
láncszemei az AXIÁL
működésének. Hogy miért
is? Lapozz a 35. oldalra!

• A GYAKORLAT
MINDENEKELŐTT

Interjú a SZIE-GTK
közelmúltban
kinevezett dékánjával,
Dr. Popp Józseffel.
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RÖVID

HÍREK

BOKRÉTAAVATÓ

ÜNNEP
SÁRVÁRON
Július végén sárvári építkezésünk elérte
legmagasabb pontját – a hagyományoknak megfelelően megtartottuk a bokrétaavató ünnepséget.
Elsősorban a piaci igények indokolták az új
sárvári beruházását, hiszen közelebb kerülünk az ügyfelekhez, hatékonyabb a térség
kiszolgálása. A szervizterület 700 négyzetméterrel fog bővülni, a műhelyben egyszerre
akár négy kombájn és négy 250 lóerős traktor egyidejű javítására lesz lehetőség.

STÍLUSOS
HALÁSZLÉ-ÜNNEP
MANITOU MÓDRA
Július 11. és 14. között, 24. alkalommal rendezték meg a „halászlé fővárosában”, Baján a
halfőző fesztivált. A rendezvényre érkezőket egy „fesztivál hangulatú” Manitou teleszkópos
rakodógép köszöntötte.

WORDKSKILLS 2019,
MAGYAR RÉSZTVEVŐVEL!

GRATULÁLUNK!
6

Mire ezek a sorok nyomtatásba kerülnek, Apagyi Bence, a SkillsHungary
verseny nehézgép-szerelő szakágának
nyertese, múlt időben beszél arról, hogy
milyen érzés volt a magyar színeket
képviselni Kazanyban a szakmák világversenyén, a Wordskillsen.
Bence márciusban nyerte meg a hazai
versenyt, szerzett jogot a nemzetközi
megmérettetésre. Az elmúlt fél évben
kőkeményen készült, több gépforgalmazónál és motorképviseletnél bővítette
ismereteit. A felkészülés nagy részét
azonban nálunk töltötte, Karagity
István kollégánk mentorálása mellett.
István már tapasztalt ebben, hiszen az
EuroSkillsen 9. helyezéshez segítette
Szerletics Máté kollégánkat.

www.axial.hu

ELISMERTÉK A JÓ MUNKÁT!
Június végén tartotta a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kari Tanácsa az intézmény aulájában Tanévzáró Ünnepi Tanácsülését, amelyen
Ádám Róbert kollégánk büszkén vehette át tiszteletbeli mérnöki címét.
Robi, 2001 óra cégünk oszlopos tagja, mobil-szervizszerelő, teljes körűen diagnosztizálja és
javítja a CLAAS betakarítógépeket, silózókat és
a hozzájuk tartozó erőforrásokat. Régóta számít

az AXIÁL-mérnökcsapat teljes értékű tagjának,
hiszen vezető szerelőként a gépkezelői kurzusok
egyik gyakorlati oktatója, ő is részt vett a „Train
the trainer” programon, az axiálos szerelők házon
belüli képzésén.
Az AXIÁL Cégcsoport munkatársai ezúton
is gratulálnak a proﬁ szakembernek a
kitüntetéshez!

OLVASSON és

!

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
nyeremenyjatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2019. október 5.

2019/3. SZÁM
NYERTESEI
Csiszárik Pálné
Dr. Csatári Gábor
Berecz Endre

Kakucs
Kecskemét
Nagyvázsony

KERESZTREJTVÉNY
KESKENY
FÖLDSÁV

ELŐTAG: EXA-

SOMOGYI
TELEPÜLÉS

VEGYJEL
URÁN

SZIGNÁL

1
LENMAG!

U
TÖKMAG!

TOVA

KÖZÉPEN
KIÉG!

ÁRNY SZÉLEI!

KUSZÁLT
(HAJ)

FERREOL MURILLO FUENTES

LENMAG!
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OMÁNI
AUTÓJEL

HÜVELYK

ÖTVEN
RÓMÁBAN

COSTA RICA

SANSZ

AMPER

VADÁSZ
REJTEK

STAN TÁRSA

GYORSULÁS
JELE

SPANYOL
AUTÓJEL

ELŐTAG:
PETA-

AUTÓJEL
HOLLAND

HARCI
IDEGMÉREG

SZÉNMONOXID

FARAGASZTÓ

FOK,
FRANCIÁUL

ZENEI HANG

LENDÜLET
JELE

A

A FOSZFOR
VEGYJELEK

KLAUS PITTER
AUSTRIA

A rejtvény megfejtését 2019. október 5-ig várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre,
vagy a nyeremenyjatek@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá:
HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK. Az előző szám nyertese: Szabó Luca, Zagyvarékas
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Beszállítói szemmel
INTERJÚ BODNÁR JÓZSEFFEL, AZ AGRIFAC ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐJÉVEL

A HOLLAND ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉPEK GYÁRTÓJÁNAK KÉPVISELŐJÉT, BODNÁR JÓZSEFET
KÉRDEZTÜK, MIKÉNT LÁTJA „KÜLFÖLDIKÉNT” A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT, A HAZAI GAZDÁLKODÓKAT ÉS MINKET.

■ AH: HOGYAN ÍTÉLITEK MEG AZ
AGRIFACNÁL A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT? VANNAK-E
KÜLÖNBSÉGEK A RÉGIÓ MÁS
ÁLLAMAI ÉS HAZÁNK KÖZÖTT?

BODNÁR
JÓZSEF
Agrifac Machinery B.V.
Értékesítési menedzser
Ami biztos, az Agrifac
Machinery B.V. a növényvédelem profeszszionális, legmagasabb
technikai szintjét tűzte
ki célul, mi egy dologban vagyunk jók, arra
fókuszálunk, minden
energiánk, tudásunk, tapasztalatunk
egyfajta technikában
összpontosul.

Amit biztosan kijelenthetek: erős, dinamikus,
piac a magyar, nagy potenciállal. A piaci szereplők szinte mindegyikével találkozunk itthon.
Ez is azt igazolja, hogy Magyarország szerepe
a mezőgazdasági gépesítésben nem mérhető
kizárólag egy multinacionális gépgyártó éves
termelési adataival, hanem nagyon fontos
tényező – nekünk legalábbis!
Minden nemzet gépértékesítési piaca más.
Felhasználási területei, technológiai elvárásai,
igényei nem fedik teljesen egymást. Magyarországon egyre nagyobb az igény a precíziós
gazdálkodásba integrálható önjáró gépekre,
eszközökre, megoldásokra.

■ AH: AZ AGRIFAC NEVE ISMERŐSEN CSENG A BURGONYA- ÉS
CUKORRÉPA-TERMESZTŐK
FÜLÉBEN, ELÉGGÉ SPECIÁLIS
TERÜLETTEL INDULT A CÉG. AD
EZ MÁSFAJTA SZEMLÉLETET A
PERMETEZŐ-GÉPGYÁRTÁSBAN
EGY FULL-LINER GYÁRTÓVAL
SZEMBEN?
Az indulás valóban speciális volt, hiszen
eleinte nem volt jellemző nemzetközi piacra
gépeket gyártani, akkoriban inkább a holland
igényeket próbálták kielégíteni. Az a sokoldalúság, mely biztosítja a Condor önjáró permetező család helyét a növényvédelmi gépesítés
első osztályában, csak valamivel később vált
mindenki előtt világossá. Nem hasonlítanám
magunkat az említett full-liner gépgyártókhoz,
hiszen az egy teljesen más szegmens, más piaci szerep, más kiszolgálási forma. Ami biztos,
az Agrifac Machinery B.V. a növényvédelem
professzionális, legmagasabb technikai szintjét tűzte ki célul, mi egy dologban vagyunk jók,
arra fókuszálunk, minden energiánk, tudásunk,
tapasztalatunk egyfajta technikában összpontosul, ezeket a gépeket láthatjátok napról
napra, a termőföldeken.
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Mindegyik Agrifac gépet, az Agrifac Condort
is, a “4 előny” (Eﬃcient, Economical, Ergonomically and Ecological – hatékony, gazdaságos, ergonomikus és ökológiai) koncepciónak
megfelelően fejlesztettük ki.
Az Agrifac 4e for growers szlogenjéből a „for
growers” mögöttes tartalma pedig, hogy a
vetéstől a betakarításig védik és táplálják permetezőgépeink a növényeket. A jól átgondolt
technológia, amelynek használata már élvezeti tényező, az időtálló formaterv, a csekély
karbantartási költség, a tartós minőséghez
mért használtgép-érték valamint a hatékony
szervizrendszer kombinációja a „nagykönyvben” megírt innováció példájává tesz minden
egyes Agrifacot.

■ AH: „NEED FARMING” – AZ
AGRIFAC EGYEDI KONCEPCIÓJA
A HELYSPECIFIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉS PERMETEZÉSI
KÉRDÉSEIRE.
Az Agrifac több újdonságot felölelő Need
Farming programja több tényezőn alapuló
gazdaságigazgatási koncepció. A program
elméleti gerinceként visszatekintünk a gazdálkodás alapjaira, minden növényről egyedileg
gondoskodjunk, segítségül használva a mai
technikai megoldásokat. A Need Farming
összesíti a gazda tudását a korszerű technológiával, növelve a terméshozamot.
Első lépésként saját keretradar-rendszer
fejlesztését tűztük ki és valósítottuk meg. A
StrictHeightPlus nem kizárólag a domborzati
szintkülönbségeket kezeli, hanem a munka
közbeni hatásokat is, kompenzálja kanyarodáskor a keretdőlést – ez ugyan már korábban
is elérhető funkció volt, viszont a StrictHeightPlus tartja igazán látványosan és teljesen a
szórókeret vízszintességét, minden körülmények között.
Ezután beszélhetünk a táblatérképes, diﬀerenciált lémennyiség-kijuttatás optimalizálásáról.
Eddig csak a teljes szórókeret-szélességben
lehetett változtatni, de az Agrifac elektromos
fúvókavezérlése lehetővé teszi a fúvókánként

külön szakaszolást, kompenzálja a kanyarodást és a menetsebesség
változását: ez a StrictSprayPlus rendszer, a fúvókánkénti különböző
lémennyiségre lehetőséget adó DynamicDosePlus rendszer alapja; e két
technikai újítás kombinációja a precíziós gazdálkodás következő lépcsőfoka.

A lékijuttatás az origója minden növényvédő gépnek. Az Agrifac két különböző rásegítő rendszert kínál, hagyományos szántóföldi kultúrákra a HTA
– HighTechAir Plust, amely kompresszorral juttat nagynyomású levegőt
egy speciális ütközőlapos fúvókába. Hat különböző cseppméret közül
választva, a levegőnyomást a fülkéből beállítva, lehet az időjáráshoz és
elvárt lémennyiséghez optimalizálni a permetlé cseppméretét, tökéletesítve a befedést. A viszonylag nagy levegőnyomás egyik pozitív hatása
közepesen erős szélben a sodródás kompenzálása. Ez nem tudatosan
tervezett funkciója a rendszernek, de jól ki lehet használni.

Fotó: Agrifac

■ AH: EGY PERMETEZŐ KULCSTÉNYEZŐJE A KIJUTTATÁS. AZ AGRIFAC TÖBB, ÚGYNEVEZETT „RÁSEGÍTŐ
RENDSZERT” KÍNÁL.

A második rendszer, az AirFlowPlus, légszekrényes, nagy teljesítményű
ventilátoros rásegítés, elsődleges feladata az előzőekben említett HTA
rendszertől eltérően a penetráció optimalizálása és maximalizálása. Sűrű
növényzetek védelmére hivatott, aránylag nagy lékijuttatással, a keret
szerkezetéből adódóan a hagyományos keretekhez képest viszonylag lassabb munkatempóval. Nagy légtömeggel megnyitja a sűrű növényzetet,
akár a levelek aljára is lejuttatja a növényvédő szert.
Az ideális választást a felhasználási igény, valamint a termesztett növénykultúra határozza meg.
Magyarországon a legkedveltebb gépünk az Agrifac Condor családból a
két méteres hasmagasságú Condor ClearancePlus. Ez a magyar mezőgazdaság magas növénykultúrából adódik, mint a napraforgó vagy a kukorica. Ezzel a hasmagassággal, egyedülálló a gépünk az önjáró permetezők
között. Szórókeretben a 36/24 méteres, nyomtávban a fokozatmentesen
állítható, szélesnek mondható 225-300 centiméteres, tartályméretben az
5000 literes közkedvelt. Népszerűségüket egyszerű kezelőfelületeknek,
erős és a viszontagságos talajviszonyokat könnyen kompenzáló StabiloPlus alvázuknak, a masszív keretkonstrukciónak, a kompakt méreteknek,
a könnyen áttekinthető vízrendszerének, a fürge hajtóműnek, és nem
utolsósorban a fülke magas színvonalú kezelői komfortjának köszönhetik.
Minden ország felhasználóival tapasztalatot cserélve fejlesztjük, módosítjuk gépeinket, ﬁgyelembe véve az igényeket. Ilyen például a magas
kapáskultúrákat védő kerékburkolat, melyet magyar gazdák segítségével
fejlesztettünk ki.

■ AH: VÉGEZETÜL KÉRLEK, ÉRTÉKELD AZ AGRIFAC ÉS
AZ AXIÁL KAPCSOLATÁT!
Gyümölcsöző, stabil partneri kapcsolat a miénk. Kicsit olyan ez, mint a
férjet és feleségét kérdezni, milyen az életük, mennyire jó a házasságuk.
Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy megfelelő döntéssel léptünk
közös útra, együtt szolgáljuk ki a magyar gazdákat olyan eszközökkel,
melyek biztosítani tudják az AXIÁL Kﬅ-től már megszokott színvonalat.
Ehhez jó gépek kellenek, és olyan szakemberek, akik azokat a gyártó
hatékony támogatásával üzemeltetni, javítani, s használatukat oktatni
tudják. Ez az esszencia eredményezi önjáró permetezőink stabil helyét a
képzeletbeli dobogón.
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IGAZI

FORRADALOM
Új CLAAS LEXION 8000
és 7000 kombájnok

Nagy várakozás előzte meg a CLAAS új kombájnjait bemutató, franciaországi sajtótájékoztatót: bár tudtuk, hogy valami igazán hatalmas dobásra készül a német cég, a szigorú titoktartás miatt egy-két kósza információra és lesifotóra voltunk utalva.

Meg is szenvedtünk az élményért: a magyar szakújságíró-csapat
autópálya-dugóba keveredve épp a program kezdetére toppant
be a rendezvény színhelyére, Crucheray településen. Sokat sejtető
„Blue hour” nevére rászolgált a gépbemutató; az alkonyat tintakékre festette az ég alját, a sárga gabonatáblában pedig eleinte csak kivilágított, hatalmas, mozgó gépmonstrumok látszottak
messziről.
Közelebb érve azonban elmondhattuk, érdemes volt ilyen messzire
utazni: az új LEXION 8000 és 7000 tényleg egy osztállyal feljebb
lépett az előző generációkhoz képest. Mi a valódi forradalom? A
gépek új szíve, az APS SYNFLOW HYBRID, amely folytatja a gyorsítódobos tangenciális cséplőszerkezet és az axiális másodlagos
leválasztás kombinációjának sikertörténetét. A cséplődob átmérője a tíz verőléccel 755 milliméterre nőtt. Ezt követi az új, nagyobb
oszlatódob 600-as átmérővel. A 8000-es modellek cséplőszerkezetének szélessége 1700 milliméter, a 7000-eseké 1420. A cséplődob megnövelt átmérője kisebb, 132 fokos átfogási szöget tesz lehetővé. Ez, a szinkronizált dobfordulatszámokkal együtt, egyenes
vonalú, terménykímélő és üzemanyag-takarékos terményáramot
eredményez.
A géppel gyorsan lehet alkalmazkodni bármely aratási körülményhez és minden terményfajtához. A cséplőkosár-szegmensek párhuzamosan és hidraulikusan állíthatók a CEBIS-ben. Eltömődésektől túlterhelés-védelem óvja a rendszert. A cséplőkosár
előtt a terményáramba behajtható hatásnövelő dörzsléc nagyon
ﬁnoman szabályozza az egység agresszivitását, így nagyon hatékony például a toklászos árpa cséplése. A dörzsléc vezérlését, a
cséplőszerkezet valamennyi más paraméterével együtt, a CEMOS
AUTOMATIC foglalja össze. Oldalról mindegyik kosárszegmenshez

2
10

hozzá lehet férni, könnyen cserélhetők. A percenként 160 és 920
közötti dobfordulatú APS SYNFLOW HYBRID mindenféle csépelt
terményhez alkalmas.

JET STREAM TISZTÍTÁS ÉS ÚJ QUANTIMETER
A JET STREAM tisztító megnövelt rostafelületű, hat-, illetve nyolcrekeszes turbinafúvókás. A kettős tisztítószéllel átfújt első ejtőlépcsőn intenzív az előtisztítás, a hosszú tisztítólevegő-kiegyenlítő
csatorna egyenletes, extrém magas levegőnyomást biztosít a rostákon. A rosták és a fúvókák elektronikusan, a kabinból állíthatók.
A 4D-funkcióval a tisztítórendszer aktívan egyenlít ki akár 20 százalékos oldallejtőket.
Az új QUANTIMETER az elevátorfej kimeneti pontjánál ütközőlapos,
és az ezermagtömegtől függetlenül méri a hozamot. Terményfajtánként minden évben csak egyszer, a fülkéből kell kalibrálni.

ÚJ MOTOROK DYNAMIC POWERREL
A CLAAS POWER SYSTEMS koncepciónak megfelelő MAN és Mercedes-Benz motorok teljesítménye a LEXION 8900 modellben
790 LE/581 kW, a LEXION 7400-ban 408 LE/300 kW – a LEXION
8900-é több mint 150 LE/110 kW-tal múlja felül a LEXION 780-at.
A Stage V kipufogási normát dízelrészecske-szűrővel és SCR katalizátorral teljesítik.
A DYNAMIC POWER most a LEXION-ban is elérhető, a motorteljesítményt rugalmasan igazítja a betakarítási körülményekhez. A
LEXION 7400-ig mindegyik új LEXION modellhez kérhető rugózott

755 mm
26%-kal nagyobb cséplődob az optimális anyagáramért
Egyenletes és nyugodt terményáram
A fordulatszám szinkronizált beállítása minden
fordulatszám-tartományban

600 mm
Nagyobb áteresztés a nagy, aktív leválasztással ellátott kiegészítő leválasztódobnak köszönhetően

Nagy leválasztási teljesítmény
Az anyagáram egyenletes gyorsítása

Automatikus beállítás
A CEMOS AUTO THRESHING a
cséplőszerkezet minden beállítását elvégzi
Kíméletes a magokkal és a szalmával
Az elő-, cséplő- és leválasztó kosarat
szinkronizáltan lehet állítani

Behajtható cséplőkosár dörzsléc
A CEBIS-szel a fülkéből, hidraulikusan
kapcsolható: gyorsan tud a terményfajta
változására és a változó betakarítási
körülményekre reagálni

Hidraulikus cséplőkosár-fedél állítás
A fülkéből vagy kívülről, manuálisan
kapcsolható: így tud Ön gyorsabban a
szántóföldi körülmények változására
reagálni

LÁTVÁNYOS VIDEÓNKAT AZ IGAZI
FORRADALMAKRÓL A QR KÓD
BEOLVASÁSÁVAL TUDJA
MEGTEKINTENI

TERRA TRAC járószerkezet és 40 km/órás csúcssebesség – szántóföldön a legmagasabb szintű a talaj védelme és a kényelem, közúton pedig gyors a vonulás. Valamennyi modell szállítható kerekes
változatban is, az első hídon akár 2,15 méteres (42 col), a hátsón
1,75 méteres (34 col a LEXION 8900-on) abroncsokkal.

MINDENBŐL NAGYOT:
MAGTARTÁLY ÉS ÜRÍTŐCSIGA
Tíz és 18 ezer liter közötti magtartály-méretekkel a LEXION 8000
és 7000 mindenféle munkához optimális. Hét különböző hosszúságú ürítőcsiga közül lehet választani egészen 12 méterig, 110 és
130 liter/másodperces teljesítménnyel. A LEXION 8900 és 8800
ezenkívül 180 liter/másodperccel is rendelhető.
Az új LEXION ürítőcsigája 105 fokban előre kinyitható. A gépkezelő
így nagyon jól rálát az ürítési folyamatra.

getlenül állítható a gépkezelőhöz, hogy a lehető legjobban rá lehessen látni az adapterre, a terminál teljesen jobbra húzható, kívül
a látótéren.
A gépet háromféleképpen lehet beállítani: a CEBIS érintőképernyőjén, a CEBIS kontrolpaneljének forgókapcsolójával, vagy pedig
közvetlenül, a kartámasz oldalsó gombjaival. Az új C-MOTION menetkarral a különböző CEBIS megjelenítések között lehet váltani
úgy, hogy a kezet fel sem kell emelni.
Tudjon meg mindent az új gépekről: lexion.claas.com

EGYSZERŰEN, KÉNYELMESEN KEZELNI
A LEXION fülkéje a legkorszerűbb munkahely, tágasabb és jobb
zajszigetelésü. A kartámasz és a CEBIS terminál egymástól füg-

VAS MAGDOLNA

marketingkommunikációs menedzser
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CLAAS traktorok

a cégnek és a
magángazdaságba is

EGY CÉGVEZETŐ A LEGHATÉKONYABB GÉPEKET IGYEKSZIK VÁLASZTANI, DE HA SAJÁT MAGÁNAK IS UGYANOLYAT VESZ, AZZAL
IGAZOLJA, HOGY MINDEN SZEMPONTBÓL A
LEGJOBBNAK TARTJA. B. KOVÁCS LÁSZLÓ A
CLAAS MELLETT DÖNTÖTT.

M

intha átoksújott vidéken járnék,
az autót dobáló, hepehupás útról
abnormális felhőszakadások és
szélviharok sújtotta földekre látni, minden
vizes, mint a szivacs. Beérkezve a Békés
megyei Ecsegfalvára, az Agroecseg Kﬅ .
telephelyére, amely duplán látszik a betont
elárasztó víz tükröződésében, szembe ötlik
a gabonatároló minapi orkánban megtépett
teteje, amely kárt tett a szomszédos épületben is. Károsodott a betárolt termény,
biztosítási ügy lesz.
Ilyen körülmények között mutatkozik
meg, ki a kemény és optimista ember, aki
zokszó nélkül viseli el a megpróbáltatásokat. B. Kovács László ügyvezető igazgató
nem panaszkodik, csendes beletörődéssel vázolja körülményeiket. Hozzájuk is
szokhatott, hiszen miután, 1977-ben,
megszerezte Szarvason öntözéses melio-
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rációs szakmérnöki diplomáját, 1989-ben
Ecsegfalvára került dolgozni a téeszhez.
A termelőszövetkezet hamarosan megszűnt, korlátolt felelősségű társasággá
alakult, amelyet azóta is László vezet.
„Túl vagyunk a fénykoron, a mostani
földtörvény miatt a cégek a ’futottak még’
kategóriában versenyeznek, nem vásárolhatnak termőföldet. A földek errefelé,
észak-Békésben, rossz vízgazdálkodású
kötött talajúak, az időjárástól függően
mocsárszerűen átáznak, vagy éppenséggel betonkeményre száradnak. „Perc-talajnak” hívjuk az ilyet, mert rendkívül rövid
ideig felel meg az állapota ahhoz, hogy
normálisan megműveljük. Aranykorona-értéke húsz körüli, rettentően nehéz dolgozni
benne, termőképessége viszont korlátozott.
Harminc-negyven százalékos a diﬀerencia a környék szerencsésebb területeihez
képest.” Nem valami derűs a kép…

A mostoha sorsú régióban a Kﬅ . 630 hektárján és teljes körű bérmunkában további
450-en termelnek kalászosokat, napraforgót, kukoricát és szóját, ez utóbbit csak
maguknál. A bérmunka azért is előnyös,
mert ha szomszédos a tábla egy sajáttal,
a nagyobb méret miatt hatékonyabban
művelhető. A területek 95 százaléka nyolc
kilométeres sugarú körön belül van, nem
sok a vonulás, de azért vannak szántók
Karcagnál és Kisújszállásnál is. Ami a művelés jellegét illeti, a tavaszi vetések alá
beforgatják a talajt, a kalászosok alá nem.
Nyilvánvaló, hogy arrafelé stratégiai
kérdés az erőgép-választás. A régi MTZ
traktorok közül még megvan néhány, épp
bálavillával látok egyet, könnyebb feladatokra megfelelnek, és gazdasági okból
szolgálniuk kell, amíg lehet. Továbbszolgáló egy tip-top állapotú, felújított Rába

Fotó: Szakáll Attila
B. Kovács
László

az előrelépést, mint sokkal korábban az
átállást a fülke nélküli traktorokról Zetorra,
MTZ-re. Ez a modern nagy traktorok megjelenésének egyik nagy, pozitív hozadéka,
véli az igazgató.

Steiger. Alkatrészbányaként a párja szolgál.
Ám előre látható az obsitos vezérgép élettartamának vége, ezért idejében elkezdték
az állomány felfrissítését.
A kilencvenes évek eleje óta CLAAS kombájnokat használnak, így bőven adódott
lehetőség megismerni az AXIÁL szolnoki
telephelyének üzletkötőit és szervizeseit. A
szolgáltatást nagyon jónak, rugalmasnak
és felhasználóbarátnak találták, ezért,
amikor, körülbelül tíz éve, le kellett cserélni
korábbi traktorjukat, a CLAAS-nál kötöttek
ki. Azt a gépet sokáig használták, teljes
megelégedésre, de idővel megint lépni kellett. MTZ-jük kiváltására tavaly vásároltak
egy ARION 530-at, vetésre, kultivátorozásra, szállításra használják. Kétezer üzemóra
alatt a legcsekélyebb probléma sem volt
vele – a traktorosok viszont úgy érezték,
hogy mennybe mentek, hiszen komfortban, automatizálásban, ergonómiában ég
és föld a különbség. Olyan nagynak érzik

A még nagyobb AXION 940 idén, aratás
után csatlakozott márkatársához, így még
nem sok tapasztalatot szereztek vele, de
a kezelője és B. Kovács László is elégedett
vele. Szántani, lazítózni, hengerrel vagy
anélkül tárcsázni fognak vele. Komoly
előnye a 340 lóerős motorteljesítménnyel
tartható ideális munkasebesség, és az ebből következő kiváló művelési minőség. A
teljesítményhez képest kedvezőnek találják
a fogyasztását, nagyobb adatbázis híján
annyit tudnak mondani róla, hogy az 500
literes tank gázolajtartalma elegendő egy
14 órás műszakra, azaz körülbelül negyven
hektár tárcsázására, hengerrel.
Kimenni az átáztatott határ sártengerébe
természetesen nem lehetett a hatalmas,
patyolattiszta géppel, de álló helyzetben
azért beültem a fülkéjébe. Rögtön szembe
ötlött a Trimble kormánykerék. Kérdésemre
a cégvezető elmondta, hogy a precíziós
gazdálkodásban látják a jövőt, eddigi megﬁgyeléseik szerint egyszerű kezelni a rendszert, és elmaradnak a fölösleges üresjáratok. A táblák felmérése még folyamatban
van, de azért tervezik az automatikus
kormányzás beépítését a kisebb traktorba
is. Komoly probléma, hogy „a földek egy
része, amelyen dolgozunk, nem stabil bér-

lemény, négy-öt
év hozamadataira
lenne szükség az
előrelépéshez, de kérdés,
hogy összejön-e annyi. Ha eljön az ideje,
újabb kombájnt már hozamtérképezéssel
állítunk be.”
B. Kovács Lászlónak van egy kisebb saját
földje Kisújszálláson, ugyanazokat a
növényeket termeszti, mint az Agroecseg
Kﬅ . Megművelésére, mindenes traktornak,
idén vett az öreg MTZ mellé egy használt 160 lóerős CLAAS ARION 640-et az
AXIÁL-tól, négyezer üzemórával. Nemhogy
agyonstrapálva nincs, kimondottan nagyon
jó az állapota. Maga az igazgató úr nem ül
gépei volánjához, de személyes tapasztalatszerzés céljából azért elkíséri embereit.
E visszajelzések arról győzték meg, hogy
jó választás volt a cégnek és magángazdaságának is ugyanattól a márkától, a
CLAAS-tól bevásárolni.

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró
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KÉSZEN ÁLL AZ ÚJ

FENDT 900 VARIO

A teljesen megújult Fendt 900 Vario-széria mérföldkő a felső kategóriában. Elsősorban a nagyvállalatok és
a bérvállalkozók igényeihez igazodik. Erőteljes megjelenés, különféle „okos megoldások” és számos technikai
újítás jellemzi. Folytatja a Fendt 900 nagytraktorok sikertörténetét, amely az Agritechnika kiállításon 1995ben, a 260 lóerős Fendt Favorit 926 Varióval kezdődött.
Az új Fendt 900 Vario öt típussal (930 Vario,
933 Vario, 936 Vario, 939 Vario és 942
Vario) fedi le, univerzális traktorként, a
296 - 415 lóerős tartományt. Nehéz vontatási, illetve nagy teljesítményigényű
TLT-munkára tervezték (például faaprítás), de 60 km/órás csúcssebességével
szállításra is megfelel. Közel 12 tonnás
önsúlyának és abroncsnyomás-szabályozásának (Vario Grip) köszönhetően
csekély talajtaposással nagy a vontatási
teljesítménye, és széles vetőgéppel dolgozhat együtt. Moduláris felépítésű sokféle munkagépet szolgálhat ki, és csak a
valóban szükséges felszereltséget kell
megvásárolni hozzá. Opcióként választhatunk többek között hátsó emelőművet, hátsó/mellső TLT-t, tolt üzemmódot,
nagyszámú hidraulika-vezérlőszerepet,
valamint függesztő- és vonóegységet is.

► ÚJ HAJTÁSLÁNC: ERŐS GÉP,
KIS FOGYASZTÁSSAL

A 900-as széria valamennyi típusának
MAN motorja teljesen új fejlesztésű,
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hathengeres, 9 literes, TIER 5-ös és VTG
turbófeltöltős (változó geometriájú). Az
M3677-es motorolaj csereperiódusa először éri el az ezer üzemórát. E motor a
TA-300 Vario hajtóművel alkotja a Vario
Drive hajtásláncot. A nagy teljesítménytartalékú alacsony fordulatszámú koncepció
(Fendt iD) első ízben jelenik meg a 900as szériában. A névleges fordulatszám
1700/perc, az alapjárati mindössze 650.
A 942-es Vario csúcsmodell 1970 Nm maximális nyomatéka 1100/percnél jelentkezik.
Sebesség:

Fordulatszám:

60 km/h

1450/perc

50 km/h

1200/perc

40 km/h

950/perc

A nyomaték, a talajviszonyoktól függően,
dinamikusan oszlik el a mellső, illetve hátsó tengely között. Hajtásuk elválasztása
közúton, illetve kanyarodáskor, kiküszöböli a hajtáslánc feszültségeit, és a teljes
vonóerőt a talajra juttatja. Kanyarodáskor

a „Pull in Turn” hatás szinte behúzza a
traktort a kanyarba. Az eredmény: kisebb
fordulókör-átmérő, teljes vontatási teljesítménnyel!

► TELJES ADATKAPCSOLAT:

KABINON BELÜL ÉS KÍVÜL

Az új Fendt 900 Varióval jelenik meg egy
új vezetőfülke: a „Fendt Life Cab”. Adatkapcsolatokkal először van lehetőség,
hogy a 900-as Vario valós időben szolgáltassa üzemi paramétereit a külvilág felé.

► FENDT CONNECT
A Fent Connect központi telemetria rendszer olvassa ki, menti el, elemzi, értékeli ki
és tartja karban az adatokat a gép tevékenysége közben. Mobilhálózati adatátvitel
teszi lehetővé a helyfüggetlen ﬂottakezelést és a gépbeállítás távoli optimalizálását. A Fent Connect kétféle használati lehetősége a saját gépek ellenőrzése, illetve
a szervizszolgáltatások (előre tervezett
karbantartás, javítás) igénybevétele.

READY FOR MORE? - FENDT 900

A pozícióadatokon túl asztali számítógéppel vagy mobileszközzel
lehívhatják a gép CAN-BUS adatait, például a gép pozícióját és útját (térképnézetben), fogyasztását, menetsebességét, üzemóráit
és leterheltségét, akárcsak a szervizkódokat és szervizintervallumokat.

Először jelenik meg opcióként a kínálatban a traktorterminálról
kezelhető infotainment csúcskészülék, a tetőben nyolc egymással
kommunikáló mikrofonnal, amelyek kiszűrik a háttérzörejeket, és
felerősítik az emberi hangot. Eredménye kiváló beszédminőség
munka közben.

A géptulajdonos hozzájárulásával a kereskedő is láthatja a gép
adatait. A szervizintervallumok és/vagy hibakódok kiolvasásával
tervezhető a megelőző karbantartás, míg a tulajdonos teljes mértékben rendelkezik az adatok felett. Üzemi jellemzőket és agronómiai adatokat nem ment vagy továbbít a rendszer. A teljes folyamat megfelel az EU-s adatvédelmi törvénynek.

Ezenkívül egy új rádió tesz lehetővé világszintű vételt, az összes
frekvencián és forrásból (FM / AM / DAB + / HD rádió). Külső hangforrások (Bluetooth / USB / AUX-in) is lejátszhatók. Mindez prémium változatban: a 4.1-es hangrendszerrel és mélysugárzóval.

► SMART CONNECT
A Smart Connect egy szolgáltatás a traktorosnak: rákapcsolja
iPad-jét a Fendt 900 Vario belső wiﬁjére. Gépparaméterek, mint a
traktor pozíciója, a megművelt terület, a sebesség, a fogyasztás,
motorterhelés, munka közben átkerülnek a tabletre (az utolsó 60
perc.), térképen vagy graﬁkusan megjeleníthetők, azonnal szemléltetve a traktorbeállítás változtatásának hatását az üzemeltetésre
(fogyasztás, vontatási-, illetve területteljesítmény, sebességváltozás). Amennyiben esetleg romlanak ismét korrigálhatók a beállítások.
Továbbfejlesztették a teljes motorteljesítményre méretezett
mellső hidat. Karbantartásmentes kettős keresztlengőkarok
tesznek lehetővé hidropneumatikus független kerékfelfüggesztést és rugózást. A Fendt abroncsnyomás-szabályzó rendszere
(Vario Grip) opció a 900 Vario szériában is.
A 900-as szériában újdonság a gépkezelőt támogató Vario Grip
Assistance. Amennyiben néhány paraméter már adott a munka
közben, a sebességhez a rendszer megadja az optimális súlyozást
és abroncsnyomást, vagy adott súlyozáshoz munkasebességet és
abroncsnyomást ajánl.
Hogy a talajra juthasson vonóerő, és növekedjék a felfekvő felület,
kifejlesztettek egy új, nagyméretű gumiabroncsot a 900-as szériához, 2,2 méteres átmérővel (750/70R44).

► NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ HIDRAULIKA
A Fendt 900 Vario modul hidraulikarendszerének két Load-Sensing
szivattyúja (LS) 165, illetve 220 l/perc szállítóteljesítményű. Következő opció lehet a 430 l/perces rendszer, két független körből.
Autonóm axiáldugattyús szivattyúi 220, illetve 210 l/perc szállítási
teljesítményre képesek, más-más nyomásszinten. Határoló-szelepével mindig megfelelő olajnyomáson dolgozik a szivattyú.

► KIHÚZHATÓ MULTIFUNKCIONÁLIS
SZERSZÁMTARTÓ

A Fendt 900 Vario jobb oldalán új, kihúzható, multifunkcionális
szerszámkészlet-tartó, vagy 12 literes kézmosó tartály szerelhető
fel.

► HATÉKONY JÁRMŰSZERELVÉNY
ISOBUS-os munkagépek kezelése a Varioterminálon élményszerű,
ösztönösen megérezhető, szinte tanulni sem kell. A TIM (Traktor
Implement Management) automatikusan optimalizálja a traktor és
a munkagép beállításait, növelve a gépkapcsolat hatékonyságát. A
TIM-kapcsolatra képes munkagépekkel, szabályozhatók bizonyos
traktorfunkciók, például a haladási sebesség. Ez a funkció a régebbi Fendt 900 Vario traktorokba szerelt 10,4 colos terminálhoz
is elérhető opcionálisan.

► INTELLIGENS TÁBLAVÉGI FORDULÓ AUTOMATIKA
Mindössze egy gombnyomásra aktiválja az AUTO-VariotronicTI a
táblavégi forduló tevékenységeit. Az AUTO-VariotronicTI és a Vario
Guide automatikus kormányzás egyidejű használatával automatikusan lefutnak az egyes szekvenciák; a hátsó emelőmű lesülylyed, amint eléri a traktor a tábla szegélyvonalát, de automatikus
megfordulás is lehetséges. Az új Fendt 900 Vario ezen opciója a
jelenleg futó valamennyi 10,4 colos Varioterminálhoz is elérhető.

► ÚJ BIZTONSÁGI ZÁRRENDSZER
A hagyományos, kulcsos zár mellett az új széria biztonsági zárrendszert és kombinált indításgátlót is kapott, maximális biztonsággal a gép és üzemanyag ellopása ellen. Kódolt kulcs zárja a
traktorajtót, a gyújtáskapcsolót, a motorháztetőt és a tankot.

Az új Fendt 900 Vario már rendelhető!

► MÉG TÖBB EXTRA
A teljesítmény és az élettartam mellett sok 900-as vevőjét foglalkozat a biztonság, a kényelem és az egyszerű kezelhetőség. Az új
900 Vario itt is többet nyújt.

KRESZ GÁBOR
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Az új Fendt 314 Vario, a Fendt 300 Vario széria
csúcsmodellje még nagyobb teljesítményre képes az
innovatív DynamicPerformance (DP) koncepciónak
köszönhetően. Először kerül a 300-as szériába
12 colos terminál, amelyről valamennyi
asszisztencia rendszer, úgymint a
Fendt Guide Contour Assistant, a
SectionControl és a
VariableRateControl kezelhető. Az új Fendt 314
Varioban elsőként válik
elérhetővé a „FendtONE”
új kezelőrendszer is.

Nagyobb teljesítmény,
ha szükséges
A „DynamicPerformance” (DP) pontosan akkor növeli meg tíz lóerővel a
Fendt 314 Vario teljesítményét, amikor
szükség van rá. Ez nem függ az aktuális
sebességtől vagy az éppen végzett
munka jellegétől – és kifejezetten
dinamikus.
A traktorok teljesítménye jellemzően
több energiafelhasználó, például a
TLT, a hidraulika, a hűtőventilátor és
a légkondicionáló között oszlik meg.
A rendszer érzékeli, hogy bizonyos
fogyasztóknak többre van szükségük,
és az intelligens vezérlőn keresztül
biztosítja ezt.
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A „DynamicPerformance” (DP) a traktor
álló helyzetében és TLT-munkák közben, például takarmánykeverő-kocsi
hajtáskor vagy tehenészetekben és biogáz-üzemekben hígtrágya-keveréskor is
„belenyúl” a motorvezérlésbe, éppúgy,
mint szállítás és szántóföldi munkák
alatt is. A plusz tíz lóerő olyan felhasználóknak érdekes, akiknek kompakt,
könnyű és fordulékony, de egyes üzemi
helyzetekben nagyobb teljesítményű
traktorra van szükségük.
Integrált és innovatív működési
filozófia – FendtONE
A Fendt 314 Vario az első kompakt
traktorként köti össze “fedélzeti világát”
a külvilággal. Az új, integrált Fendt

platform, a FendtONE, mind a traktorban, mind az irodában vagy mobil
eszközökön működik, a terminálvezérelt
traktort összekapcsolja a klasszikus irodai munkákkal, mint a feladattervezés
és az ellenőrzés. A traktorterminálon
és az online kijelzőn megjelenő nézet
egységes, következetes megjelenésű,
könnyű kiismerni. A felhasználók számítógépen vagy intelligens eszközökön
bárhol megtervezhetik a munkát, és
vezeték nélküli kapcsolaton továbbíthatják traktorjukhoz az adatokat.
A FendtONE intelligens Smart Farming
gazdálkodási alkalmazásokat kínál,
mint a Fendt Guide Sync nyomvonalvezetés a táblaadatok kezeléséhez
és a traktorral elvégzett műveletek

Fendt DynamicPerformance
Teljesítmény-elosztórendszer a fő- és mellék-energiafogyasztók között
dokumentálásához, vagy a Fendt Task
Manager alkalmazás a hatékony feladatkezeléshez. E platformon minden felhasználó megtalálja a neki fontos alkalmazásokat, amelyek funkciói folyamatosan
bővíthetők. Támogatja a munkafolyamatok, a géphasználat optimalizálását, és a
dokumentáció megfeleltetését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, felkészít a
jövő követelményeire.

akár

3,5%

akár

6%
akár

2%
akár

Motorteljesítmény
Erőátvitel
Hidraulika
TLT-hajtás
Generátor
Klíma

Szakszerűen,
nyitott interfésszel dolgozni
A FendtONE integrálja az agrirouter™
adatcsere-platformot is; a felhasználó
szabadon választhatja meg az operációs
rendszereit és a gépeit, mivel nyílt interfészek cserélik az adatokat a különböző
rendszerek között. A mezőgazdasági
termelők használatra elküldhetik terepi
adataikat a bérvállalkozóiknak, függetlenül a gépek gyártmányától. A gazdaság
mindig teljes körűen rendelkezik az adatai
felett, mivel az agrirouter™ nem tárolja az
adatokat, és megválasztható, mit osszon
meg más rendszerekkel. A teljes folyamatra az európai általános adatvédelmi
rendelet szigorú irányelvei érvényesek.
Ergonomikus kezelés
A Fendt 314 Vario új működési filozófiájának fejlesztői az intuitív és egyéni
működtethetőségre, valamint az ergonómiára összpontosítottak. Az új multifunkciós joystick további funkcióinak
és a keresztkapcsoló-kar ergonómiai
optimalizálásának köszönhetően kevesebb fogásváltás kell a munkaeszközök
működtetéséhez.
Az öt teljesen szabadon programozható
nyomógomb tovább javította a traktor
személyre szabott kezelhetőségét. A
nyomógombokat az egyéni műveletkezelő (Individual Operation Manager – IOM)
rendeli funkcióhoz. Jól átgondolt színkódok segítenek gyorsan megtanulni a
traktor hibátlan kezelését.
A gyárilag előre programozott 19 nyomógomb – például az automatikus kormányzás aktiválása vagy a vészvillogó
és a szelepek be- és kikapcsolása – az
IOM-on keresztül átprogramozhatók. Az
egyes funkciókat csoportokba rendezték, ezekhez egy-egy szín tartozik. A
nyomógomb színéből azonnal látni, ha
átprogramozták.

8%

Kompresszor
Hűtés

Kérésre kapható az új 3L joystick, három
kezelői szinttel és 27 funkcióval. Ezzel
kezelhető a Fendt Cargo és a mérlegfunkciójú Fendt CargoProfi homlokrakodó is. A
multifunkciós joystick mellett a 3L
joystickkel vezérelhetők ISOBUS-os
munkagépek és/vagy a traktorfunkciók.
Irányváltó-gombjával gyorsan és elfáradás nélkül lehet egész nap dolgozni.
Háromszoros méretű kijelző
A traktorterminál-funkciók számának
növekedésével igény keletkezett nagyobb
megjelenítő felületre. Az új Fendt 314
Vario három megjelenítési lehetőség
– 9 colos digitális kormányoszlop-kijelző
(Dashboard), 12 colos kartámasz, monitor
és a fülketetőbe süllyesztett (opciós)
12 colos terminál – kombinációját kínálja.
A 12 colos terminálokon legfeljebb hat
szabadon konfigurálható csempe jelenhet meg, míg a Dashboard-terminálon
valamennyi Fendt Guide-, illetve közúti
közlekedési funkció.
A digitális Dashboard kijelző kényelmesen,
kartámla tekerő-nyomótárcsával vezérelhető, a 12 colos terminálok pedig érintőképernyőként is. Közúton közlekedve,
a jobb kilátás érdekében, félig a tetőbe
tolható fel a 12 colos felső terminál. Alsó
felében továbbra is láthatók olyan funkciók, mint a klíma és az infotainment.

Telefon-kihangosítójának nyolc tetőkárpit-mikrofonjával a gépkezelő valamennyi
munkapozíciójában kiváló a hangminőség. Vezérelni kényelmes, a terminálon
keresztül. Az AM/FM adókon kívül digitális
rádióállomások foghatók, és külső hangforrások is lejátszhatók Bluetooth, USB
vagy AUX-in kapcsolattal. Két antennát
integrálnak a vezetőfülke ablakaiba, egymáshoz képest 90 fokban elfogatva, ezáltal nagyon jó és biztonságos a rádióvétel.
Innováció a hatékony
és kényelmes munkához
A traktor és a talaj közötti erőátvitelt
rugózott mellső tengely optimalizálja,
amely a jövőben a traktor alapfelszerelése lesz. Az elektronikusan vezérelt
ventilátor csendesebb és hatékonyabb,
mert a szükséges hűtésnek megfelelően
jár. A saját hidraulikus funkciójú mellső
munkagépek (mint például hidraulikusan
billenthető oldalborítású frontkaszák)
kényelmesebb fel- és leszereléséhez, a
Fendt 314 Vario a későbbiekben kettős
működésű (DW) hidraulika-vezérlőszelepet kap a traktor elején.
A 2019 novemberi Agritechnica kiállítástól kezdődően az új Fendt 314 Vario
csúcsmodell Profi és Profi+ felszereltségi
szintekkel már megrendelhető.

A három terminál kombinációjával számos
funkció jobban áttekinthető, és testre
szabhatók a kijelző-felületek.
Infotainment csomag
4.1 hangrendszerrel
A Fendt opcionálisan kínál információs és szórakoztató csomagot: a
mélysugárzós 4.1 hangrendszert.

KRESZ GÁBOR
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FÓKUSZBAN A REPCEVETÉS
FOCUS VETŐGÉP
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A világon megtermelt közel 320 millió tonna növényi olaj
11-13 százalékát adja, közel 40 millió tonnával.
A repce a szója és
napraforgó után
a harmadik legfontosabb
olajos növény.

Tavalyi
statisztika szerint
342 824 hektáron
termesztettek repcét
a magyar gazdálkodók
– 40 ezerrel
felülmúlva
2017-et.

Más kultúrákhoz hasonlóan a repcetermesztés
eredményességét is nagymértékben befolyásolja a
vetés és a talajelőkészítés. Augusztus második felében, de egyre inkább szeptember elejére elcsúszva,
a legnagyobb nyári szárazságban kell sekélyen
elvetni az apró repcemagot. Fontos a növény
karógyökerének ellenállásmentes fejlődése lefelé,
de ezt nehezítik az extrém hőmérsékleti kilengések.
Kalászos előveteményeket szokott követni, ezért
már az aratáskor komoly tényezőket kell ﬁgyelembe venni, melyek közül az első és legfontosabb
a szalma és a pelyva megfelelő szétterítése. Az
elővetemény betakarítását tarlóhántás követi, majd
általában lazító és szántóföldi kultivátor készíti a
magágyat, és már csak a vetés van hátra.
A Focus vetőgép több művelőelem kombinációjával
időt takarít meg, de legfőképpen takarékoskodik
a talaj víztartalmával. A Pronto vetőgépet sokan
ismerik, a Focus felépítése hasonló, de lényegi
különbség, hogy a rövidtárcsás elmunkáló egység
helyett kapái vannak. Ezek húzástávolságából
adódik a Focus vetőgépcsalád sokoldalúsága. A
kapamező után tárcsás egyengetősor egyenlíti ki,
simítja el a kapák után a talajfelszínt. Mindegyik
kapa nyomában kerék tömöríti vissza a talajt, mögöttük egy-egy vetőtárcsával.
E felépítésnek köszönhetően biztosabb a növények
kelése, kevesebb nedvesség párolog el a talajból,
és nem utolsósorban, a kapák eltávolítják a vetés
síkjából a felszíni szármaradványokat, kedvezőbb
állapotot teremtve a fejlődő növénynek. A Focus
kapáin keresztül műtrágya is juttatható a talajba,
ez az egyik legnagyobb előnye ennek a vetőgépnek.
Sekélyen, mélyen vagy fele-fele arányban lehet
kijuttatni a műtrágyát, egyszerű és gyors beállítással. Ellenállásmentesen fejlődhet a repce
karógyökere, és folyamatosan tápanyaghoz
juttatja a műtrágya.
A Focus központi ötezer literes

tartálya a Prontókon megismert 60:40 arányban
osztott. Repcevetéshez plusz négyszáz literes
vetőmagtartályt lehet felszerelni, miközben a nagy
osztott tartályból akár kétféle, különböző hatóanyagú műtrágya juttatható ki. Gabona vetésekor a
nagyobb mennyiség miatt a központi tartály egyik
része a vetőmagé, a másik a műtrágyáé. Természetesen, aki nem juttat ki műtrágyát a vetéssel egy
menetben, mindkét tartályrészbe tölthet vetőmagot.
Gabonavetéskor mindegyik tömörítőkereket két
csoroszlya követi. Az új fejlesztések jóvoltából a Focus vetőgép is felszerelhető szemenkénti adagolós
csoroszlyával, repce, árpa, búza, borsó vetésére. A
Focus vetőgép tavaszi vetésekhez is jó választás,
hiszen a vetőegység hárompontos függesztéssel csatlakozik a vetőkocsihoz, így lehetőség van
nyolcsoros, 75 centiméteres sortávolságra osztott
kukoricavető-egység felszerelésére. A Focus és a
Maestro kombinálásával a kukorica és napraforgó
vetéskor is jól kihasználhatók az osztott tartály
lehetőségei, ugyanis az egyik részből a kapákon
keresztül mélyre jut a műtrágya, a vetőkocsik
műtrágyacsoroszlyáin keresztül pedig sekélyen
adagolható a sor mellé, a másikból.
Tapasztalatok alapján a Focusszal vetett repce
átlagosan 5-8 százalék termésnövekedést ért el,
egyszerűbb talajműveléssel. Igaz, hozzá kell tenni,
hogy nagyobb az egy menetben elvégzett mélyítő
művelet és vetés lóerőigénye, de végül pozitívba
billen a mérleg nyelve, és megtérül a befektetett
energia.
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Fotó: Fekete Gábor

Nagygazdaság, nagy anyagmenynyiség, nagy anyagmozgatási
feladatok – itt nem érvényesül a
sok kicsi sokra megy elv, vagy az
„aki sokat markol, keveset fog” népi
bölcsesség. A nagy Manitou játszi
könnyedséggel kezeli a tonnákat.
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Már ez első benyomás sem akármilyen:
a négy köbméteres kanál rögtön elárulja, hogy nem kispályással van dolgom.
Négy köbméter… Belefér nagyjából
három tonna szemes termény, és még
ez is csak fele a Manitou MLT 961 teherbíró képességének. Tisztelettel álltam
meg előtte. Amúgy meg rögtön belopta
magát szívembe a masina, Ferrari-vörös
fényezésével, versenyautósan álló kipufogójával és modern dizájnjával, amely
ugyan nem sokat számít a munka frontján, de azért valamennyit mégis: jelzi,
hogy mindenre odafigyeltek a tervezők.
Egy ilyen gépen dolgozni nagyobb öröm
és büszkeség, mintha pusztán a sivár
célszerűség tükröződne rajta.
Ahogy megérkeztem a helyszínre, József, a gépkezelő éppen
repcemagot túrogatott fel
jó magasra, hogy több
férjen a csarnokba.

MLT 961

Nem aprózza!
A tolólapot házi készítésű, négyméteres
rácsos tartó hordozta, amelyet szabványos
csatlakozó rögzít a gém végére. Imponáló
volt látni József bravúros ügyességét és az
MLT mozgásának, munkájának könnyedségét. Persze egy kisebb teljesítményű gép is
megoldaná a feladatot, de csak erőlködve,
ami köztudottan nem használ az élettartamnak. Itt nyolc nagy raktárépületben
tárolnak óriási mennyiségű, többféle (malom-, takarmány-, száraz és nedvesebb)
terményt, ennek megfelelő gépesítésre
van szükség, és nem véletlen, hogy a
Manitou MLT 961 felé fordult a figyelmük.
Vadonatúj még a francia erőművész, mi
húztuk le az ülésvédő fóliáját a fotózáshoz. Kiss Roland, az AXIÁL gépbemutató
csapatának vezetője avat be a kezelésbe –
korábban is próbáltam már Manitoukat, de
örökös kezdőként mindig nulláról indulok
újra.
Az MLT 961 már négyféle kormányzásra képes. A normál-, kutyamenet- és kis
sugarú kormányzás mellett lehetőség
van a hátsó kerekek szögét tetszőleges
állásba rögzíteni. További újdonság, hogy a
kormányzási módok közötti váltás félautomatikusan történik: nem kell először egy
vonalba állítani a kerekeket, és utána egy
mechanikus karral módot váltani, hanem
gombnyomásra, menet közben automatikusan átvált, amikor a kerekek haladás közben
egyenesbe fordulnak.
A jobb kezet kitöltő multifunkcionális
vezérlőkar már jól ismert „Manitou-jegy”, de újdonságként hatott
az osztott fékpedál, amelynek
kisebbik bal szegmense afféle
kuplung-helyettesítőként könnyíti
meg a centizést, finom manőverezést.
Ennek, és a fokozatmentes erőátvitelnek köszönhetően, úgy lehet elindulni,
ahogy – Fekete István hasonlatával – az
őszi levél elválik az ágtól.
A második észrevétel: mennyire csendes
a fülke! Régen természetesnek vették,
hogy hangosak a gépek, hogy egy
traktort kilométerekről hallani lehet,
de ebben a Manitouban felére szorították le a zajszintet a szintén elég
halk típuselődhöz képest. Ez azért fontos, mert a zaj idővel, alattomosan el-

fárasztja az embert, ami kezelési hibákhoz,
akár súlyos károkozáshoz vagy balesethez
vezethet. Ebben a suttogó súlyemelőben
be kell kapcsolni a rádiót, ha nem csak a
barátságos motordörmögést hallgatnám.
Komfortomat klímaberendezés fokozza,
nem panaszkodhatom.
Na, lehet munkához látni, de nem a csarnokban, ahol korlátozottabb mozgástér
rejtene veszélyeket az újonc gépésznek, de
fotózni sem olyan jó. Odakint vár egy jókora
kupac búza. Előre-hátra menetirányt váltogatni a joystick piros billenőkapcsolójával
nagyon egyszerű, a kormány jól érzékelhető,
a gázpedálra adott reakciók becsületére
válnának egy személyautónak is, és nagyon
jó a körkilátás, többek között a nagy felületű
visszapillantó tükrök jóvoltából. Felfelé is
remekül látni, ami természetesen nagyon
fontos egy közel kilenc méteres emelési magasságú gép esetében, bár ezt a képességet
most nem kell kihasználni, miként azt sem,
hogy megoldott a kanál automatikus mozgatása függőleges vonal mentén, anélkül,
hogy varázsolni kéne a kezelőnek, illetve
hogy beállítható a mozgások végső határa.
Nem tagadom, voltak nehézségeim a gém
és a kanál mozgatásával, mert az MLT 961
nem habozik, 200 liter/perces hidraulikája
minden ujjmozdulatot azonnali és kitt-katt
gyors mozgásra vált. Végállásoktól azonnal
teljes munkasebességgel indul meg minden,
és hirtelen fejeződik be. Profi gépkezelő így
tud nagy termelékenységgel rakodni, én
viszont novíciusként küzdöttem néha a feladattal. Kétségem sincs, hogy ha ezzel kéne
megkeresnem a kenyeremet, belejönnék
egy-két nap alatt, de a mostani produkcióm
alapján aligha venne fel dolgozójának egy
mezőgazdasági nagyvállalat…
Még egy kicsit gusztálgatva a gépet,
tetszéssel állapítom meg, milyen szépen
van elhelyezve a motor, a segédberendezéseivel együtt, az oldalfedél alatt, és hogy
karbantartáshoz, ellenőrzéshez mennyire jól
hozzáférhető minden. Az anyagok minősége, a masszív kidolgozás, a részletek megoldása egyaránt gyönyörködteti a műszaki
ember szemét. Érezhető, hogy üzemórák
problémamentes tízezreire tervezték és
gyártották az egészet. Hogy hány tonnát,
hány kilométeren és összeadva hány méter
magasságba helyez majd át élettartama

alatt ez a Manitou MLT 961-es, elképzelni
is nehéz, de úgy vélem, hogy autópályán is
szépnek számító távolság adódik össze, miközben heggyé nőne a megszámlálhatatlan
kamionrakomány. Nem mindenki hiszi, hogy
erős hittel hegyeket lehet megmozgatni, de
hogy a teleszkópos rakodógépek e kivételes
munkabírású képviselőjével igenis lehet,
arról semmi kétségem sem maradt.

Négy köbméter…

„
Belefér nagyjából három tonna
szemes termény, és még ez is
csak fele a Manitou MLT 961
teherbíró képességének.”

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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Fotó: Bátori Péter

Olyan lazító készül a borsodi gépgyárban,
aminek nincs párja a világon
Miskolctól 20 kilométerre délnyugatra található Harsány, annak déli végében pedig a FRAMEST Kﬅ . központja. Az egykori téesz gépműhelyéből
kialakított üzemben évente nagyjából 200 munkagép/művelőeszköz készül el. A magyar tulajdonú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gépgyárban
hatvanan dolgoznak azon, hogy kiszolgálják a beérkező megrendeléseket.
A cég 18 éves, és a gyártásnál már a kezdetektől az volt a cél, hogy olyan munkagépeket hozzunk a piacra, amelyek a gazdák
igényeit szolgálják – mondta Nyárádi Attila,
a FRAMEST Kﬅ . ügyvezető igazgatója. Az
első legyártott gép egy magágykészítő
kombinátor volt – ebben ötvözték azokat a
dolgokat, amik az akkori kombinátorokból
hiányoztak. Ehhez arra volt szükség, hogy
meghallgassuk a vevői kéréseket, így tudtunk azokra műszaki megoldásokat adni.
Vasba öntöttük az igényeiket.
Nálunk a három legfontosabb cél minden
gép kialakításánál az agronómiai szerep, a
műszaki feltételrendszernek való megfelelés és a gazdaságosság – folytatja.
A cégünk történetében nagy szerepet
játszott az AXIÁL-tól és a vevőktől megkapott bizalom. Ők egy akkor még teljesen
ismeretlen magyar márka mellett döntöttek, ami óriási dolog volt. 150-200 éves
nyugati cégekkel szemben bevállalták az
új piaci szereplő új gépeit. Ezt a bizalmat
megszolgálni nem egyszerű dolog, de úgy
gondolom, hogy nem okoztunk csalódást.
A legnehezebb időszakban kezdtük el a fejlesztést és a gépgyártást: akkor, amikor már
minden nyugati nagy márka megérkezett az
országba, de még az összes létező magyar
cég is működött. Az olcsó, bevált hazai gépek mellett már a korszerű, világszínvonalú
külföldi termékek is hozzáférhetők voltak.
Ennek ellenére nem gondolkodtunk azon,
hogy milyen a piaci környezet: egyszerűen
jót és jól akartunk csinálni. Amikor az AXIÁL
tulajdonos-ügyvezetőjével, Harsányi Zsolttal
beszélgettünk erről, ő azt mondta:
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„Nem elég, ha egy gép
csak jó. Nagyon jó gépet
kell csinálni. Ehhez pedig
biztosítani kell a jó
hátteret is.”

FRALAZ lazító

Ez adta az egyik legnagyobb inspirációt
a gyártás és a tervezés beindításához,
és Zsolt az első perctől kezdve komolyan
támogatta az ötletet. A léc mindkét fél
részéről nagyon magasan volt, mert tudtuk,
hogy nincs értelme középszinten dolgozni.
A mi gépeinknél nem az a lényeg, hogy
hány évig nem kell hozzá alkatrész, hanem
inkább arra fókuszáltunk, hogy az a munka,
amit elvégeznek vele, milyen gazdasági
hasznot hoz a felhasználónak – mondta
Nyárádi Attila.

HARSÁNY

Fontos cél volt a költségmegtakarítás is,
amit a menetszám – így a vízhasználatcsökkentésével és a talajnedvesség megtartásával értek el. A víztakarékkosság
gondolata már az első gépüknél, 15 évvel
ezelőtt testet öltött, azóta pedig minden
egyes fejlesztésüknél törekszenek erre.
Aki megtanulta a talaját olyan állapotban
tartani, hogy az a nedvességet befogadja,
tárolja és a megfelelő időben azt hozzáférhetővé tegye, annak könnyebb volt
a talajművelés. Ami egyébként nagyon
drága mutatvány, és könnyű elrontani.
Egyrészt a nem megfelelő gépekkel,
másrészt a régi, rossz beidegződéseknek
köszönhetően, amik miatt olyan műveleteket végeztek a gazdák, amikkel nagyon
kiszárították a talajt és
rombolták annak szerkezetét – mondta az ügyvezető.

!

!!
és az egyre nagyobb gépek talajra gyakorolt erőhatása, aminek következtében a
talaj víz- és levegőháztartása nagyon
rossz állapotba került. A mi gépeinkkel ezeket a problémákat nagyságrendekkel lehet
csökkenteni – mondta Nyárádi Attila.

A rendszerváltás után
rengeteg cég alakult, és
a mezőgazdasági termelés új alapokra került.
A gazdák legfontosabb
beruházásainak sorrendje a traktor, a kombájn,
a föld, a permetező, a
szárító és a magtár volt,
csak a legvégén gondoltak
a talajművelő eszközökre.
Emiatt elég komoly volt a
talajrombolás mértéke. Itt
arra gondolok, hogy olyan
durva hibákat lehet elkövetni, amelyek a
vegetáció során alapvetően meghatározzák a növények fejlődését, a termés menynyiségét és minőségét. Onnantól kezdve
pedig majdhogynem mindegy, hogy milyen
vetőmaggal és mennyi műtrágyával dolgozunk. Ha az alapokat elrontjuk, a hiba
végigkíséri a növények életét.

Az első magágykészítő gépünket a tárcsa
kifejlesztése és gyártása követte, ezután jött a lazító megalkotása. A piacon
elterjedtek voltak a több gyártó ívelt késes,
szárnyak nélküli eszközei. A legnagyobb
gond az volt velük, hogy száraz időben felszabdalták, felhantolták a területet, és egy
V-keresztmetszetet hoztak létre a talajszelvényben. Ez a forma nem volt jó, mert
kiszárította a talajt, és nem volt elég annak
a repesztéséhez. A FRAMEST eszközök
ezzel szemben téglalap keresztmetszetet
alkotnak, ami segít a nedvesség megtartásában. Egy szárnyat tettünk a lazítókés
aljára, amivel a teljes talajszelvényt kellően meg tudtuk emelni. A kés kialakításakor
elhagytuk az ívelt formát, mert az felfelé
tolta a rögöket. Ez azért nem jó, mert olyan
talajréteget hoz a felszínre, ami kevésbé
termékeny, ráadásul olyan mértékben
szaggatja/túrja át a talajt, ami egészségtelen rögfrakciókat és túlzott mértékű
átlevegőztetést eredményez. Ez vezetett a
negatív szögben kialakított egyenes kések
megalkotásához, amihez hasonló szögállású lazítókés jelenleg nincs a piacon.

Az egyik gond a tömörödöttség volt. Ezt
a sok éven át ugyanabban a mélységben
történő szántás, illetve tárcsázás okozta.
Sokszor ok volt a belvíz, a beiszapolódás

A kés bármilyen talajtípus és -állapot
esetén megállja a helyét. A szárnyak megemelik és megrepesztik a talajt, és utána
vissza is engedik a struktúra rombolása

2 éves le nem bomlott
szármaradvány

nélkül, ami átjárhatóvá teszi azt a gyökérzet, a nedvesség és a levegő számára. A
felszínen viszonylag kis talajzavarás történik, hogy a nedvesség ne hagyja el a talajt.
Persze a mi FRALAZ lazítóink után is keletkezik némi rög, ezért hengerrel szerelve
készítjük az eszközöket, hogy a késekkel
megdolgozott talajt azonnal vissza is
nyomjuk. Az eszköz továbbfejlesztését
az ösztönözte, hogy a tarlóban történő
lazítások után elkezdték azt a tárcsázás utáni lazításra is használni. A tüskés
henger ugyanis felszíni tömörítést végez,
és viszonylag sík felületet hagy maga után.
A tüskék ugyan valamennyire megroppantják a rögfrakciókat, de nem tudják a
teljes szelvényben áttömöríteni a talajt.
Ezért raktuk rá a nehezebb mélytömörítő
hengert, ami a proﬁl kialakításának következtében teljes talajszelvény tömörítést
végez, így tárcsázás után rendesen lezárja
az művelt területet.
A lazítók terjedése és elfogadása lassan
indult el, mert a gazdák nem látták be,
hogy mekkora a jelentőségük a talajművelésben. Úgy gondolták, hogy a szántás
mindent megad a területeiknek, amire
szükségük van. Számos képem van arról,
hogy a 25-30 centinél mélyebb rétegeknél átjárhatatlan eketalpat alakított ki a
szántás, és 2-3 éve leforgatott szármaradványok vannak benne lebomlatlanul.
Ott a gyökér és a víz sem tud lemenni.
Szeretném, ha ezek a képek beégnének
az emberek emlékezetébe, hogy eszükbe
jusson, miért nem jó az a módszer.
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FRAKOMB henger
terjedni. Biztosabb és több lett a terméshozam, nincs vízfolt tavasszal a területeken,
és könnyebben megművelhető a talaj.

Nyárádi Attila
Legalább olyan nehéz volt áttörni az
emberek gondolkodásában lévő gátakat,
mint az eketalpat a talajban. Sokan nagyon
lassan értették meg, hogy a biztonságosabb terméshozamhoz rendbe kell tenni a
talajokat. A cél nem feltétlenül az, hogy 4
tonna helyett 6 tonnát termeljünk, hanem
inkább az, hogy ha például a termőhely potenciálja hektáronként 4 és 6,5 tonna között
változik, akkor a lazítók használatával ne
legyen ekkora szórása, hanem megbízhatóan, legalább 5 – 5,5 tonna termést hozzon.
Az emberek megtapasztalták a lazítás
előnyeit, így az el is kezdett gyorsabban

Sekélykések a felszín átdolgozásához
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Az őszi szántás kiváltására megalkottuk a
C-késeket. Ezeket a standard lazítóra a nyáron használható egyenes kések helyére lehet
felszerelni az őszi mély kultivátorozáshoz,
a nagyobb fokú bekeverést eredményező
munkákra. Így a gazdáknak nem kell még
egy gépet megvenniük. A FRALAZ lazítókat
2018-ban fejlesztettük tovább, a hátsó hengerekre hidraulikus mélységállító lehetőséget
építettünk, amivel akár menet közben is
módosítani lehet a mélységen. Olyan igény
is érkezett a gazdáktól, hogy az egyenes
kések mögé/közé tegyünk sekély késeket,
amelyekkel egy jó minőségű tarlóhántás
után szeptember közepén végezhetnek
lazítást. Itt megmarad a lazító azon előnye,
hogy megemeli, odébbviszi és megrepeszti
a talajt. Annak szerkezete 15-35 centiméter
mélyen ugyanott marad, a sekély kés pedig
a felső 10-15 centiméteres részt forgatja
át. Ezeket a CONDISC és a REPTILL kétrétegű talajművelő gépeinkbe építettük be. A

különböző munkaszélességű lazítókon kívül
elkészítettük a 80-100 lóerős traktorokhoz
az ECOLAZ gépünket, hogy a 40-50 hektáros
MTZ tulajdonosok is megfelelően és könnyen
lazíthassák a területeiket.

FEJLESZTÉSEK
A FRAMEST-NÉL
A lazítóknál az egyik cél a kopóelem élettartamának növelése, a
másik a C-kés fejlesztése, sűrűbbre
rakása, hogy alkalmas legyen a forgatás nélküli mélyművelésre. Tervezik továbbá egy olyan, szenzorral
felszerelt kés sorozatba állítását is,
ami a már meglévő lazítóra feltéve
munka közben folyamatosan méri a
talaj nedvességtartalmát, és a kés
talajellenállását is. Az eszköz a precíziós technológiákhoz alkalmazkodva el tudja majd készíteni a terület
valós térképét arról, hogy a beállított
mélységben mennyi víz található és
milyen a talajellenállás. Egyelőre kísérleti stádiumban van, de 2020-ra
ki szeretnének vele jönni a piacra.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

KÉTRÉTEGŰ TALAJMŰVELÉS
FRAMEST DUOTILL-lel
Úttörő megoldás itthonról

A harsányi székhelyű vállalkozás gépei kiválóan beválnak csökkentett menetszámú talajművelésben, hiszen elsődlegesen a hazai tapasztalatok, a magyar gazdálkodók igényeinek
maximális ﬁgyelembe vételével készülnek. Ennek ékes bizonyítéka a Framest Duotill.

A KÉTRÉTEGŰ TALAJMŰVELÉSRŐL DIÓHÉJBAN

A MÁSODIK GENERÁCIÓ: FRAMEST DUOTILL

Egyetlen gép különböző művelőelemei, a helyükön hagyva, a maguk sajátosságának megfelelően munkálják meg a felső 6-10, és
az alsóbb 10-35 centiméteres réteget. A morzsalékos, humuszban
és elhullott gyom- illetve haszonmagvakban gazdag réteg maradjon fent, mert gyorsabb a beéredése, kedvezőtlen időjárásban is
tömeges lesz az árvakelés. Erős növényegészségi kockázat felülírja a módszer alkalmazását. A kevésbé termékeny mélyebb rétegek
maradjanak a helyükön, de kellően átrepesztve, lazítva, a jó víz- és
levegőháztartáshoz, gyökérfejlődéshez. Ez megelőzi a nemkívánatos gyúrást, hant- és rögképzést, kiszárítást.

Ez a logika igazából a nehezebb talajtípusokban hoz komoly agronómiai előnyt, hisz könnyű talajjal kevésbé csapolják meg a pénztárcát a fenti problémák. Első megvalósítója a FRAMEST REPTILL
volt, amely kicsit megelőzte a korát. Némi fejlesztéssel megszületett e logika alapján az utódja, a FRAMEST DUOTILL, egy variálható eszköz, amelynek használója a talajállapotnak, a talajművelési
rendszernek, az időjárási kitettségének megfelelően választhatja
ki a gép összetételét, s változtathatja később, az opciók cseréjével.

A GÉP MODULJAI:

‣

‣

‣

‣

KÉSVÁZ 1: Reptill késekkel felszerelt váz.
Ezek a kések egyenes szárúak, NEM forgatják át a mélyebb rétegeket, hanem 100-180230-310-410 milliméter széles lúdtalpkapákkal kondicionálják a talajréteget a kívánt
15-38 centiméter mélységben. A kések mélysége egyedileg, csapokkal állítható.
KÉSVÁZ 2: Forgatókésekkel felszerelt késváz. Az ívelt kések, szárnyakkal vagy nélkülük, jól forgatják és teljes művelési mélységben átkeverik a talajt. Jobban átlazítják,
tehát az utána következő elem inkább a
hullámos tárcsasor legyen. Kialakításuk és
a forgatás-emelés miatt 30 százalékkal nehezebb ezeket a késeket húzni, mint a Reptilleket.
ELMUNKÁLÓ 1: Rövidtárcsás – a páros, kis
átmérőjű rövid tárcsák aprítják, keverik a késekkel meglazított felszínt. A felső 6-10 centiméteres réteget dolgozza át, keveri és aprítja.
A kések nem hozzák felszínre a mélyebb rétegeket, tehát itt valósul meg a rétegenkénti
művelés elmélete. A terméketlen altalaj a helyén marad, megvalósul a felső morzsalékos
magágy és az alsó víztározó réteg funkciója.

jól aprít és kever, a forgatókésekkel nagymértékben átmozgatott réteget a maga
hantjaival és esetleg nagyobb rögfrakciójával szépen aprítja, keveri, és főleg tömöríti.
Ezzel kivédhető a forgatókések egyébként
durva kiszárító hatása a nyári időszakban.

‣

HENGER 1: a jól ismert VT-gumihenger a
maga tömegével, rögrendező és felszínalakító képességével, kiválóan lezárt és jól
használható felszínt hagy maga után.

!

!
!

MIÉRT ÉRI MEG EZ AZ
ESZKÖZ? NÉZZÜK A
SZÁMOKAT!

A DUOTILL 3000 hét késsel, 230-as
szárnyakkal, 28 centiméter mélyen,
12 centiméteres rövid tárcsa mélységgel, 8 km/óra sebességgel hoz
létre lezárt, vethető talajállapotot,
160 lóerős traktorral.
Időmegtakarítás, költségcsökkentés,
nedvességmegőrzés egyidejűleg!
Ugyanezt az eredményt legalább
három menetben – szántással, simítóval, magágykészítővel – lehetett
volna megoldani.
Elő a kockás füzetet, és számolják
ki, hogy a Framest Duotillal mi lesz
a végeredmény?

ELMUNKÁLÓ 2: Dupla hullámos tárcsás –
ez a régóta bevált hullámos tárcsa nagyon
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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 420

JOHN DEERE
2266

AZONOSÍTÓ: 062903771
ÉVJÁRAT: 2002
ÜZEMÓRA: 4625
TELJESÍTMÉNY: 220 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, GA5.4, SZ, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 06760360
ÉVJÁRAT: 1997
ÜZEMÓRA: 6491
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, GA5.5, SZ, KL, KAB, RTBACHT

ÁR (NETTÓ): 9.910.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 12.585.700 FT

CLAAS
LEXION 420

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

CLAAS
LEXION 650

AZONOSÍTÓ: 06000339
ÉVJÁRAT: 2002
ÜZEMÓRA: 7867
TELJESÍTMÉNY: 220 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: CAC, SZ, KL, KAB, GA5.4CSUKHATÓ

AZONOSÍTÓ: 750116655
ÜZEMÓRA: 2600
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: CAC, 3D, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 8.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 35.500.000 FT

(BRUTTÓ): 11.303.000 FT

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY: 315 LE

(BRUTTÓ): 45.085.000 FT

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 660

AZONOSÍTÓ: 8642180
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 3843
TELJESÍTMÉNY: 295 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

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

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 36.900.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

(BRUTTÓ): 46.863.000 FT

CLAAS
LEXION 540

CLAAS
LEXION 440

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

AZONOSÍTÓ: 005303925
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 5097
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 31.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 13.900.000 FT

(BRUTTÓ): 40.513.000 FT

CLAAS
LEXION 560

CLAAS
LEXION 760

AZONOSÍTÓ: 763016514
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 4574
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, GA6.6, ROK, 3D, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 25.500.000 FT

(BRUTTÓ): 17.653.000 FT

(BRUTTÓ): 32.385.000 FT

CLAAS
LEXION 660

AZONOSÍTÓ: 015603500
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2119
TELJESÍTMÉNY: 522 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: SZK, CAC, TT, 4WD, SZ, KL, KAB, LP, GAV9.0,
LEV
(BRUTTÓ): 67.183.000 FT
ÁR (NETTÓ): 52.900.000 FT

CLAAS
TUCANO 440

AZONOSÍTÓ: 047403739
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 3376
TELJESÍTMÉNY: 355 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, QM, GAV7.5, TT, 3D, SZ, KL, KAB,
LP, GPSH
(BRUTTÓ): 48.133.000 FT
ÁR (NETTÓ): 37.900.000 FT

CLAAS
LEXION 540

AZONOSÍTÓ: 86321857
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3675
TELJESÍTMÉNY: 260 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: SZK, CAC, DCS, GAV5.4, 4WD, SZ, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 29.900.000 FT

(BRUTTÓ): 37.973.000 FT

CLAAS
CONSPEED 675 FC

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

AZONOSÍTÓ: 796617557
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: Z, 6S, OCS

ÉVJÁRAT: 2007
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 6.490.000 FT

(BRUTTÓ): 8.242.300 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 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.

NEW HOLLAND
T595
AZONOSÍTÓ: 048701980
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 911
TELJESÍTMÉNY: 95 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, KL, KAB, HILO
ÁR (NETTÓ): 12.250.000 FT

(BRUTTÓ): 15.557.500 FT

CLAAS
AXION 820
AZONOSÍTÓ: 052101760
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 7749
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, FTLT, AH, AV, PS, 4WD,
KL, KAB, GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 15.557.500 FT
ÁR (NETTÓ): 12.250.000 FT

FENDT
930 VARIO

FENDT
936 VARIO

AZONOSÍTÓ: 051501957
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 5972
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 794117810
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 5947
TELJESÍTMÉNY: 360 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 21.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 25.900.000 FT

(BRUTTÓ): 27.813.000 FT

(BRUTTÓ): 32.893.000 FT

LANDINI
6145 L

CLAAS
AXION 830

AZONOSÍTÓ: 000515229
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2039
TELJESÍTMÉNY: 140 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: LF1+2, AH, AV, KL, KAB

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

ÁR (NETTÓ): 13.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 22.900.000 FT

(BRUTTÓ): 17.653.000 FT

(BRUTTÓ): 29.083.000 FT

MASSEY FERGUSON
7618 DYNA6

JOHN DEERE
6190R

AZONOSÍTÓ: 041001165
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 3124
TELJESÍTMÉNY: 180 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, AH, AV, PS, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 041601614
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3695
TELJESÍTMÉNY: 190 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 19.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 26.500.000 FT

(BRUTTÓ): 25.273.000 FT

(BRUTTÓ): 33.655.000 FT

SAME
SILVER 130 DT

CLAAS
AXION 810

AZONOSÍTÓ: 060201874
ÉVJÁRAT: 2001
ÜZEMÓRA: 9607
TELJESÍTMÉNY: 130 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: LF1+2, HR, AV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 866418427
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
TELJESÍTMÉNY: 200 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

ÁR (NETTÓ): 4.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 22.900.000 FT

(BRUTTÓ): 6.223.000 FT

CLAAS
AXION 850

FENDT
724 VARIO SCR

AZONOSÍTÓ: 040601203
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 6110
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB
ÁR (NETTÓ): 16.900.000 FT

(BRUTTÓ): 29.083.000 FT

(BRUTTÓ): 21.463.000 FT

FENDT
722 S4 VARIO
AZONOSÍTÓ: 062801436
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 3318
TELJESÍTMÉNY: 220 LE
ELHELYEZÉS: SZÉKESFEHÉRVÁR
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, FTLT, VARIO, AH, AV, KL,
KAB, GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 41.783.000 FT
ÁR (NETTÓ): 32.900.000 FT

AZONOSÍTÓ: 045401487
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 6178
TELJESÍTMÉNY: 240 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: RK, LF1+2, RH, FH, VARIO, AH, AV, KL, KAB,
GPSS, GPSK
(BRUTTÓ): 32.702.500 FT
ÁR (NETTÓ): 25.750.000 FT

CHALLENGER
MT 765B
AZONOSÍTÓ: 039101399
ÜZEMÓRA: 9651
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: AH, PS, KL, KAB, GUH
ÁR (NETTÓ): 16.250.000 FT

ÉVJÁRAT: 2008
TELJESÍTMÉNY: 320 LE

(BRUTTÓ): 20.637.500 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.

AMAZONE
ED452K

CLAAS
VARIANT 360

AZONOSÍTÓ: 873618900
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: MTR, 6S, MON, TLT, TCS

ÉVJÁRAT: 2005
TELJESÍTMÉNY:  LE

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

ÁR (NETTÓ): 1.850.000 FT

(BRUTTÓ): 2.349.500 FT

ÁR (NETTÓ): 5.700.000 FT

CLAAS
DISCO 3100
AZONOSÍTÓ: 001802259
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: TLT, MSZ3,05
ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): 7.239.000 FT

SULKY
DPX 24
ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 034302255
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 
ÁR (NETTÓ): -

HORSCH
TIGER 4 MT

ÉVJÁRAT: 
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

VADERSTAD
RAPID A800 S

AZONOSÍTÓ: 064202651
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MSZ4.0

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

AZONOSÍTÓ: 01640234
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: MON, MSZ8.0

ÉVJÁRAT: 2017
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 7.900.000 FT

(BRUTTÓ): 10.033.000 FT

ÁR (NETTÓ): 32.900.000 FT

(BRUTTÓ): 41.783.000 FT

BERTHOUD
SPRINTER
AZONOSÍTÓ: 06920245
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: T3200, MON, TLT, MSZ20
ÁR (NETTÓ): -

GREGOIRE BESSON
RW8
ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 000316983
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: RWB8 516/170/100 3+2
ÁR (NETTÓ): 8.000.000 FT

RABE
FIELDBIRD 6000 KA

(BRUTTÓ): 10.160.000 FT

FARMET
4.6

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

ÉVJÁRAT: 2012
TELJESÍTMÉNY:  LE

AZONOSÍTÓ: 031002929
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MSZ4.6

ÁR (NETTÓ): 5.900.000 FT

(BRUTTÓ): 7.493.000 FT

ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 
TELJESÍTMÉNY:  LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

MONOSEM
NG PLUS 6

CLAAS
VARIANT 380

AZONOSÍTÓ: 002817111
ÉVJÁRAT: 2017
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

AZONOSÍTÓ: 012902508
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: HK, RF2.1, MON, TLT, BM1.2X0.91.7

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): 8.600.000 FT

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HARDI
RANGER 2500/21

HORSCH
MAESTRO 8 CC

AZONOSÍTÓ: 056202212
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 
TELJESÍTMÉNY:  LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: T2500, MSZ16.0, MON, TLT

AZONOSÍTÓ: 723916124
ÜZEMÓRA: 
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: MTR, GR, 8S, MON

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

(BRUTTÓ): 10.922.000 FT

ÉVJÁRAT: 2009
TELJESÍTMÉNY:  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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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.

JCB
4 CX
AZONOSÍTÓ: 030104644
ÜZEMÓRA: 11500
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: FK, KAB

HYSTER
H4.50 X
ÉVJÁRAT: 2004
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

ÁR (NETTÓ): 8.250.000 FT

(BRUTTÓ): 10.477.500 FT

AZONOSÍTÓ: 024804353
ÉVJÁRAT: 2004
ÜZEMÓRA: 11539
TELJESÍTMÉNY: 58 LE
ELHELYEZÉS: SZOLNOK
FELSZ: D, OM, VH1200, ET4.5, KAB, , RX, EM3.4
ÁR (NETTÓ): 3.800.000 FT

MANITOU
MH204

(BRUTTÓ): 4.826.000 FT

DAEWOO
G 20 E

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

AZONOSÍTÓ: 056504899
ÜZEMÓRA: 9812
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 2000
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 8.900.000 FT

ÁR (NETTÓ): 1.050.000 FT

(BRUTTÓ): 1.333.500 FT

(BRUTTÓ): 11.303.000 FT

MITSHUBISHI
FD 20

HYUNDAI
R 290 LC9

AZONOSÍTÓ: 03560460
ÉVJÁRAT: 1996
ÜZEMÓRA: 14496
TELJESÍTMÉNY: 40 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: D, OM, VH1200, ET2.0, EM3.3,

AZONOSÍTÓ: 829417216
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 14596
TELJESÍTMÉNY: 197 LE
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA
FELSZ: LSZ600, KL, KAB, FK1.0

ÁR (NETTÓ): 1.500.000 FT

ÁR (NETTÓ): 9.500.000 FT

(BRUTTÓ): 1.905.000 FT

CATERPILLAR
320
AZONOSÍTÓ: 056404477
ÜZEMÓRA: 1504
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LSZ600, MK1.0, KL, KAB

ÉVJÁRAT: 2018
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

OMG
LOGOS 12 AC 2770 DX
AZONOSÍTÓ: 000414330
ÜZEMÓRA: 1825
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: 

ÉVJÁRAT: 
TELJESÍTMÉNY:  LE

ÁR (NETTÓ): 750.000 FT

MANITOU
MLT 735 120 LSU

(BRUTTÓ): 952.500 FT

MANITOU
MLT 735 T LSU E

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

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

ÁR (NETTÓ): 9.000.000 FT

ÁR (NETTÓ): 12.900.000 FT

(BRUTTÓ): 11.430.000 FT

(BRUTTÓ): 12.065.000 FT

ÉVJÁRAT: 2011
TELJESÍTMÉNY: 100 LE

(BRUTTÓ): 16.383.000 FT

MANITOU
MLT 735 120 LSU

MERLO
MERLO

AZONOSÍTÓ: 069905573
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 9360
TELJESÍTMÉNY: 123 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

AZONOSÍTÓ: 067405952
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 947
TELJESÍTMÉNY: 130 LE
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: LF1+2, TEK2.5, KL, KAB, EM 10.0, ET 3.8

ÁR (NETTÓ): -

ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HIDROMEK
102B
AZONOSÍTÓ: 060404398
ÜZEMÓRA: 1174
ELHELYEZÉS: CSORNA
FELSZ: 
ÁR (NETTÓ): -

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

HANGCHA
CPYD40 RW17

ÉVJÁRAT: 2017
TELJESÍTMÉNY: 101 LE

(BRUTTÓ): ÉRDEKLŐDJÖN

AZONOSÍTÓ: 054004178
ÜZEMÓRA: 5115
ELHELYEZÉS: BAJA
FELSZ: 
ÁR (NETTÓ): -

ÉVJÁRAT: 2010
TELJESÍTMÉNY:  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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Dioráma
Landinival
Semeniuk Tamás
Egy igazi Landini fan

„Megbízható gépek, tankolunk, kulcsot fordítunk, és mehetünk”

Semeniuk Tamásról köztudott, hogy igazi
Landini-rajongó, a világhálón osztja
meg képeit kedvenc traktoráról. Csillogó
szemmel beszél róla, Facebook-on együtt
szerepelnek, posztol róla, kommentel.
Szíve-lelke a Landini.

A középkategóriában nagy a kínálat, a
szomszéd gazda tapasztalatai irányították a figyelmét az olasz márkára.
Mondhatnánk, családtagnak tekinti.
„Megbízható gépek, tankolunk, kulcsot fordítunk, és
mehetünk” – fogalmazta meg tömören véleményét a
csongrádi gazda hozzátéve, minden technika annyit ér
a saját kategóriájában, mint a mögötte álló ember.
Csongrád környékén mintegy háromszáz hektáron gazdálkodik Vas György, a nagypapa irányítása alatt, és
Varga Balázs, a keresztfiú közreműködésével a család.
A klasszikus vetésszerkezetet idén szemes cirokkal
egészítettek ki. Tábláik egy nagyobb, nyolcvan hektároson kívül jellemzően öt-tíz hektárosak. A szántóföldi
növénytermesztést állattartás egészíti ki, a negyven
kettős hasznosítású magyar tarka takarmányszükségletét maguk állítják elő.
Gépvásárláskor legfontosabb elvárásuk a megfelelő,
lelkiismeretes szervizháttér. Legyen rugalmas az értékesítő, s rövid időn, egy-két napon belül érkezzen meg
a szükséges alkatrész. Mindennek a középpontjában
pedig ott áll a megbízható gép.
Miért épp a Landinira esett a választásuk? Egy ismerős
gazda vásárolta az első darabot, s a tapasztalatok
meggyőzték őket is. Masszív gépnek tűnt, ám Semeniuk
Tamás nem állt meg ennél a pontnál, alaposan utána
olvasott, mire képes a Landini. Szinte boncasztalra
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tette, hogy össze tudják hasonlítani más, hasonló márkákkal. Megbízható, nem szervizigényes, sok üzemóra
után sem kell hozzányúlni. Ugyanakkor azt is szem előtt
tartották, hogy mechanikus váltója legyen, amelynek
kevesebb meghibásodási lehetőséget tulajdonítanak. „Minél egyszerűbb, annál megbízhatóbban működik” – vallja a szakember.
Talán elcsépeltnek tűnik az ár-érték arányra és a fogyasztásra
hivatkozni, de ez is lényeges. Így került gazdaságukba 2013 tavaszán a Landini Landpower 165-os. A talajmunka az elsődleges
feladata, szánt, tárcsáz, kombinátorozik. Emellett a vetőgépet,
vagy a pótkocsit is mögé kötik.
A talaj minősége nagyban meghatározza a vonóerő-igényt.
„Középkötött földjeink vannak, de jellemző a mozaikosság is.”
Szinte mindegyik táblájukban találni kisebb-nagyobb szikes foltokat, amelyek képesek megfogni a traktort. Nedvesen olyan, mint a
kocsikenőcs, kiszáradva betonkemény. Ez gyakorlati szakítópróba!
Épp ezért jobban oda kell figyelni a mechanikus váltóra. „Ha nem
eléggé nyomjuk a gázt, gyorsan le lehet fullasztani az erőgépet” –
mosolyog, sok nehézségen átsegíti a rutin.

Hatévnyi tapasztalataik szerint a Landpower 165-ös sokoldalúan
használható, megbízható, s bár nem kellett hozzányúlni, könnyen
javítható lenne. Bármilyen alkatrészre volt is szükség, két napon
belül megérkezett. Ráadásul néhány éve megnyílt az AXIÁL telephelye Hódmezővásárhelyen, így még közelebb jött a segítség.
Ezen fellelkesülve az elmúlt évben vásárolták a kisebb Landinit.
A 6-130C Tamás születésnapjára, augusztus közepére érkezett.
Nem csak a talajmunkában vesz részt, rászakadt a permetezés,
és a pótkocsi elé is szívesen befogják.
Míg az első traktort mechanikus váltóval rendelték, a kisöccse
már Powershifttel érkezett, s több benne az elektronika. Meg
kellett szokni, de ha rááll az ember keze, kiderül, sokkal kényelmesebb. Mindkettő Iveco (F.P.T.) motorral szerelt, a nagyobb
elektronika nélkül mechanikus befecskendezõ-rendszerrel, a
kisebb már elektronikus SCR-rel. A viszonylag nagy lökettérfogatnak köszönhetően elismerésre méltó a nyomatékuk és a rugalmasságuk. A 165 kezelése egyszerű, a sebességváltó, a motor
és a hidraulika mechanikusan szabályozott, csak a szükséges
elektronikus egységeket építették be, mégis teljesíti az Euro 3-as
normát. Semeniuk Tamás elmondta, a sok, kisebb táblán nemigen
tudnák kihasználni az automatikus kormányzást, sorvezetést.
Ráadásul a munkaeszközeik sincsenek erre műszakilag felkészítve, bár a jövő céljai között szerepel ilyen irányú fejlesztés.
Törekednek viszont arra, hogy hagyományos, masszív, ugyanakkor korszerű gépekkel dolgozzanak.

Évente ezer-ezerkétszáz üzemórát mennek a traktorok. 5600-at
tettek a nagyobb Landiniba, amely a hatodik szezonját dolgozza
végig, a kisebb egyévesen ezret dolgozott. A sajátjuk mellett
kevés bérmunkára is vállalkoznak.

Semeniuk Tamás, Vas György, Varga Balázs (balról jobbra)
A fogyasztásra nincs panasz, a Landpowerrel hektáronként
20-22 literrel szoktak szántani, de egy ügyesebb lábú traktoros
le tudja szorítani 18 literre, miközben a kicsi elmegy 15-16-tal. Az
idősebb gép köves úton jóval többet iszik, szerencsére 8-10 kilométeres körben helyezkednek el a földek. Csakhogy el kell vinni a
gabonát Szentesig, ami oda-vissza megvan 60 kilométer.
Míg szezonban állandóan dolgozik a két Landini, télen a szín
alatt várják a tavaszi indulást. Odafigyelnek rájuk, a hatéves
Landpower mintha ma jött volna ki a gyárból. Mondhatnánk, egygazdás gépekről van szó, Tamás kezeli a nagyot, Balázs az újat
üli meg. Kicsit barátságosabban bánnak velük, amit meghálálnak
az erőgépek.
Mint elmondta a szakember, az AXIÁL-lal régi a kapcsolatuk,
nemcsak a traktorokkal, hanem a munkagépekkel is kötődnek
hozzá. A tipizálás megkönnyíti a munkájukat, egy szervizzel kell
csak kapcsolatot tartani, ugyanazt az olajat használják.
Ők is túlgépesítenek, hogy haladjon a munka, optimális időben el
lehessen végezni a feladatokat, ami a gazdálkodás biztonságának az alapja. Semeniuk Tamás beszélgetésünk végén elmondta,
a jövőben is csak Landiniban gondolkodnak.

Fotó: Kerti Borbála

Sebesi István kollégánk
beszélget Vas Györggyel

A kabin korszerű, nem
csak a belső teret növelték
meg, lényegesen jobb lett
a körkilátás, jól át lehet
tekinteni a munkaterületet,
kényelmesebb a kezelés.
„Néha úgy érzem, felesleges a lábam, mindent
kézzel kezelek” – magyarázta Balázs a 6-130C
előnyeit. Talajmunkákhoz

a 165-ösben is jó lenne Powershift váltás, a mechanikussal
meg kell tanulni dolgozni. Az öregnek „lelke” van, össze kell vele
szokni. A kisebb négyhengeres nyomatéka olyan, hogy simán
megindul az ekével.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI ESZKÖZ- ÉS
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG AZ AXIÁLTÓL
A mezőgazdaság digitalizációja egy rendkívül izgalmas jövőképet vetít elénk, hiszen minden mozzanatáról mesterséges intelligencia elemez pontos adatokat, majd az eredmények alapján utasít automatikus
kijuttató rendszereket, autonóm robotokat, hogy mást, vagy máshogy csináljanak. A helyspeciﬁkus szántóföldi növénytermesztés információigénye az egyik legnagyobb. Bár a jövőkép izgalmas és vonzó, a már
elérhető technológiai elemek gyakorlati alkalmazása is sok esetben komoly kihívás!

A helyspecifikus
gazdálkodás
kihívásai
Gyakorlati megvalósításához alapvetően három dolog
szükséges:
• megfelelő tér- és időbeli felbontású, helyspeciﬁkus információ,
• szoﬅveres háttér az adatok térképi megjelenítésére, elemzésére, kijuttatási tervek készítésére,
• GPS-vezérelt eszközök a helyspeciﬁkus beavatkozásokra, illetve adatgyűjtésre (pl. hozammérés).
Sok, különböző forrásból származó, akár eltérő formátumú adatot nehéz kezelni. Nagy munka például a zónák szintjén újra és újra megtervezni a tápanyag-gazdálkodást. Jellemzően vegyes a géppark, ennek
megfelelő kijuttatási terveket kell készíteni. És ami a
legfontosabb, tiszta képet alkotni a táblákon zajló folyamatokról, anélkül, hogy elveszne az ember ebben a
hatalmas adathalmazban. Mindez sok munkát, időt, az
esetek egy részében speciális szaktudást (informatika,
térinformatika) igényel.
A Vantage felkínálásával az a célunk, hogy a helyspeciﬁkus gazdálkodás felsorolt három területén segítsük
partnereinket. Hardvert és szoﬅvert adjunk az adatok
gyűjtéséhez, feldolgozásához, vagy akár kész, feldolgozott információt (pl. feldolgozott műholdképek,
zónatérképek), támogassuk a gazdálkodót a döntésben,
kijuttatási tervek készítésében, illetve eszközt adjunk
a helyspeciﬁkus kijuttatáshoz. Az ezzel járó terhet
szolgáltatásként levesszük partnereink válláról, vagy
elérhetővé tesszük az eszközöket, melyekkel ők maguk
is boldogulnak.
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MIT KÍNÁLUNK MA A VANTAGE-BAN?
I. Szoftveres háttér:
A kínált szoftveres háttér rendszerbe foglalja, egyszerűen, de
hatékonyan kezeli a helyspecifikus gazdálkodás adatait, kis
vagy nagy gazdaságokban, kezdő vagy jártasabb felhasználóknál. A saját fejlesztésű mAXI-MAP szoftver célja a GPSeszközökkel gyűjtött adatokból minél egyszerűbben térképeket
készíteni a táblákon belüli heterogenitásról. Ez az első és
legfontosabb lépés! Mellette van egy modul a helyspecifikus
tápanyag-visszapótlás tervezésére, amely a szokásos menetet
követi, de sokkal könnyebb és gyorsabb használni. A kész tervek a jellemző vezérlőrendszereknek megfelelő formátumokba
exportálhatók. A szoftver ideális választás a technológiával
most ismerkedő gazdálkodóknak is. Nagy előnye, hogy ő maga
tervez, így jobban érvényesülhet sokéves tapasztalata, mintha
készen, mástól kapná a kijuttatási terveket.
A helyspeciﬁkus tápanyagkijuttatás-tervezési varázsló felülete a
mAXI-MAP szoﬅverben
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• A munkautasításokkal távolról
delegálhatók feladatok a gépkezelőknek, ami alapján a Trimble GPS-monitor
automatikusan beállít mindent (tábla,
gépkapcsolat, kijuttatott anyag, stb.),
és még arra is figyel, hogy csak a
megfelelő táblán engedi a kijuttatást.
A gépkezelő vonalkódos azonosítással
jelentkezik be a monitorba – így csak az
ő munkautasításaival találkozik.
A megoldás kizárja a hibák lehetőségét
– biztosan a tervezett munkát végzi el.
• A munkautasításban kritériumokat
lehet meghatározni – például maximális sebességet, hőmérsékletet, szélsebességet. Ezek túllépésekor figyelmeztet a rendszer. Ehhez kapcsolódó

M

• Képes adatokat más gyártók – például
JD, AGCO, Case-New-Holland – felhőjéből
átvenni. Hagyományos adatbevitellel
lényegében mindegyik gyártó adatformátumát képes importálni és exportálni.
Ezáltal bármilyen vegyes géppark egy
adatbázisban kezelhető.
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"A PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁS
HÁTTERE RENDKÍVÜL ÖSSZETETT."

TRIMBLE POWER ZONE

• A SIMA innovációs díjjal kitüntetett
AutoSync funkció automatikusan szinkronizálja az adatokat a gépek, a felhő, az
irodai szoftver és a mobileszközök között
– nincs többé adatvesztés, nincs szükség
az adatok mentésére monitorokból.
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A Trimble Ag szoftver komplex megoldás a precíziós gazdálkodóknak. Számos
előnye közül a legfontosabbak:
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hasznos eszköz a környezeti paramétereket mérő, ISOBUS-kompatibilis,
gépre kihelyezhető mobil meteorológiai
állomás.
• A rendszer képes flottakövetés
jellegű információkat is szolgáltatni, a
Trimble monitorok az erőgépek CANbus rendszeréhez kapcsolhatók.
• A növény egészségi állapotának
térképezése (Crop Health Imagery)
idősoros térképeken teszi nyomon
követhetővé a növényállomány fejlődését, illetve felhívja a figyelmet egyes
táblarészek növényi stresszére, gyengébb állományára.

33

Napraforgó-hozamtérkép (2016) – kombájnnal és mAXI-HOZAM-mal mérve

II. Szolgáltatási háttér
• Szolgáltatásainkkal szeretnénk elérhetővé tenni a helyspecifikus növénytermesztést azoknak is, akik eddig nem
tudtak belekezdeni, mert nincs helyspecifikus adatuk a területeikről, vagy
hiányzik a megfelelő eszközük, illetve
speciális tudásuk a térinformatikai
szoftverek használatáról.
• mAXI-HOZAM – műholdas hozammérés. A hozam az egyik legfontosabb információ a táblán belüli zónák
lehatárolásához, illetve termőképességük megítéléséhez – és a gazdálkodás
sikerének ellenőrzéséhez. Nagyon sok
esetben nem áll rendelkezésre több
év hozamadata. Ilyenkor jellemzően
alternatív megoldásokhoz fordulnak (pl.
zónázás NDVI alapján). Azzal azonban
tisztában kell lenni, hogy ezek a módszerek nem képesek a hozam, illetve
a hozamkülönbségek pontos meghatározására. Másik út lehet elkezdeni a
hozammérést, és 3-5 év után helyspecifikusan gazdálkodni. A mAXI-HOZAM
űrfelvétel-sorozatok alapján méri a
hozamot, térképez. Fő előnye, hogy
tonna/hektárban határozza meg a
táblán belüli hozamkülönbségeket, és
mivel ezek visszamenőleg is elérhetők,
korábbi évek hozamtérképeit is el lehet
készíteni – nem kell éveket várni,
megbízható, tényleges hozamadatokra építve rögtön elkezdhető
a helyspecifikus gazdálkodás.
Másik fontos tényező, hogy elmarad a
hozammérő rendszerek használatához
szükséges kalibrálás (levágott termény
visszamérése stb.), illetve rossz kalibrálásból, vagy a vágóasztal nem következetes kiemeléséből adódó pontatlanság
(tipikus alacsony hozamú vörös vonalak
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a táblaszélek mentén). Ráadásul, a
gazdát nem terheli az adatfeldolgozás,
térképezés – a mAXI-Hozam kész
térképet ad.
• A Trimble PowerZone alkalmazásával távérzékelési adatok alapján,
akár 15 évre visszamenően elemezhető egy tábla termőképessége.
A zónázás testre szabható, kizárhatók
azoknak az éveknek az adatai, melyek
valamilyen okból nem adnak objektív képet a területről, és rontanák a
zónázás pontosságát (extrém száraz
év, jégkár, megosztva művelt terület,
stb.). Egyéb adatok, például meglévő
hozamtérképek is bevonhatók az elemzésbe. Fel tudjuk mérni partnereink
területét, ki tudjuk jelölni táblán belüli
zónáit – ha vannak, hozamtérképek
alapján, ha nincsenek, akkor távérzékelési adatokkal, vagy a mAXI-HOZAM
hozamtérképeivel. A zónatérképek
alapján elkészíthetők a talaj-mintavételi tervek, hiszen a talajvizsgálat
továbbra is alapvető fontosságú.
• Egyéb térinformatikai szolgáltatásunk keretében a GPS eszközök
üzemeltetésében segítünk partnereinknek – AB egyenesek, táblahatárvonalak, egyéb GPS adatok mentésével,
transzformálásával, GPS monitorok
adatainak egységesítésével, kijuttatási
tervek készítésével, stb. – hogy a sok
eszköz és adat valóban egy rendszert
alkosson.
• Univerzális, utólagos mezőgazdasági flottakövető rendszerünk
egy gazdaság valamennyi gépének
követését egy rendszerbe foglalja, a
gépek üzemeltetése kontrollálható,
optimalizálható.

• A Vantage, a Trimble és az AXIÁL
szoftveres megoldásai, illetve szolgáltatásai mindenkinek elérhetővé teszik
a helyspecifikus növénytermesztést,
annak valamennyi előnyével. A részletekről érdeklődjön területileg illetékes
GPS/precíziós gazdálkodással foglalkozó
képviselőinknél!

TERMÉKAJÁNLÓ

GFX-750 monitor
NAV-900 antenna
2.857.500,- Ft bruttó
2.250.000,- Ft nettó

+ EZ Pilot Pro kormányzás
EGNOS ingyenes korrekcióval!
Továbbfejleszthető:
- ISOBUS vezérlésre
- RTK pontosságú Auto Pilot
Motor Drive kormányzásra

ÜLTETVÉNYVÉDŐ
BERTHOUD RAPTOR
A permetezőgépek feladata a növényvédő szakmérnök előírása
szerint pontosan kijuttatni a hatóanyagot a növény felületére. A növényvédelem precíz, felelősségteljes munkát követel – megismételhetetlen! A manapság jellemző szeszélyes időjárásban nehéz az optimálishoz
közelítő körülmények között elvégezni. Ezért is nagyon fontos, hogy a permetezőgép a legpontosabb permetlé szabályozással, kiváló keretstabilitással legyen
alkalmas nagy sebességű munkára.
SZÉLES PALETTA
60-70 centiméternél magasabb növényállomány védelme traktor vontatású
permetezőgéppel jelentős kárt okoz; legalkalmasabbak a nagy szabad magasságú
önjárók. A Raptor 105 és 180 centiméter
közötti fix-, illetve 125 és 180 centiméter
között hidraulikusan állítható hasmagassággal, 3200, 4200 és 5200 literes tartálytérfogattal készül. Az ütésálló polietilén
tartály felületi érdessége minimális, ennek
hozadéka a könnyű tisztíthatóság. A tartályfenék kialakítása minimálisra csökkenti a műszaki maradékmennyiséget, amelynek hígításához az előírásoknak megfelelő
mennyiségű tiszta víz áll rendelkezésre.

volságot hagy a kapásnövények szokásos
sortávolságában.
PRECÍZ BERTHOUD-VEGYSZEREZÉS

ÉRVEK AZ ÖNJÁRÓ PERMETEZŐ MELLETT

A permetezési, keverési, tisztítási funkciókat saját gyártású, nagy munkabírású,
kétlépcsős centrifugálszivattyú szolgálja
ki. Teljesítménye három bar nyomáson 550
liter/perc, maximális nyomása nyolc bar.
A légbeszívásos, injektoros fúvókák, akár
hektáronként nagy dózis esetén is üzembiztosak. Előny a visszakeveréskor, hogy
nagy mennyiséget szállít kis nyomáson, így
nem habosodik a permetlé. A permetezés
leállításakor nem kell a tartályba visszavezetni a levet, beállított nyomásértéken
marad a permetlévezeték a szakaszolókig.

Az elvárható nagy napi teljesítmény nem
képzelhető el az önjáró alépítmény és a permetező felépítmény tökéletes összhangja
nélkül. Azonos szórókeret-szélességet alapul véve azért nagyobb egy önjáró gép napi
teljesítménye, mert kompakt egység az
egész. A kormányzott kerék és a szórókeret
távolsága nem éri el a hat métert. Vontatott gépek esetén ez tíz méterhez közelít,
így a legkisebb kormánymozdulat jelentős,
ostorozó elmozdulást okoz a szórókereten.
Terepjáró képessége kiváló a három fokozatú Bosch-Rexroth bolygóműves, hidrosztatikus járószerkezettel. Országúton 40,
szántóföldön 0-16, illetve 0-22 km/óra közötti a sebessége. Valamennyi típus képes
két- és négykerék-kormányzásra, oldalazó
mozgásra, valamint oldalra sodródást korrigáló kormányzásra. A Bosch-Rexroth a
keréktárcsával együtt csak körülbelül 46
centiméter széles, ezért megfelelő oldaltá-

A hektáronkénti kijuttatandó lémennyiséget egyszerű szabályozni, a szintén saját fejlesztésű eCTronic komputerrel. Nem
átfolyásmérős, hanem nyomásadatokkal
számol, így nagyobb rugalmassággal követi a munkasebesség ingadozásait, és
gyorsabban reagál a táblavégi bekezdéseknél. Nem mellesleg kiküszöböli az átfolyásméréses szabályzással előforduló
hibás méréseket, eltéréseket, melyek az
átfolyó keresztmetszet változásból, kopásból erednek. Nincs mozgó alkatrész, akkor
is közöl információt, ha a fúvókán nincs
folyadékáramlás, nem kell évenként újra
kalibrálni. Azért is remek megoldás, mert
az eCTronichoz nincs szükség visszafolyó
ágra, ezért kevesebb a műszaki maradék,
amit szerváltáskor könnyebb kimosni a
gépből. A monitor elő van készítve GPS-alapú automatikus szakaszolásra, tehát ez az
opció utólag egyszerűen pótolható.

FONTOS ELEM: A SZÓRÓKERET
A szórókeret felfüggesztése közvetlenül
hat a permetezés minőségére. A hidraulikus nyitású, paralelogramma emelésű,
központi csapon nyugvó, térszerkezetű
szórókeret munka közben követi a talajfelszínt, egyenletes a vegyszer eloszlása. A
keret nem billeg, így sem a keresztirányú,
sem a hosszirányú szóráskép nem tér el a
kívánatostól. Rétegvonal mentén permetezve sem igényel a gépkezelőtől különösebb beavatkozást, hiszen a keret mindig
a futóművel párhuzamosan áll. A keret
lengéscsillapítóinak és rugóinak köszönhetően nem terhelik káros lengések a vázat,
ugyanakkor igény esetén hidraulikusan
lehet változtatni a keret dőlésszögét. Az
50-255 centiméter közötti magasságban
állítható, 24-42 méter közötti munkaszélességű kereten, jól védett helyen helyezkednek el az Inox permetlévezetékek, és
rajtuk a négyállású fúvókatartók.
A BERTHOUD VÉGIG DOLGOZIK
A magajáró Berthoud permetezőgép
előnye, hogy nem szezonális gép, hiszen a tavaszi növényvédelmen túl oldott
műtrágyák kijuttatására, deszikkálásra
használható. Annál is inkább, hiszen minden Berthoud permetezőgép korrózióvédelme kiváló. A hegesztett vázelemeket
hőkezelt poliészter lak fedi, a kötőelemek,
függesztőcsapok anyaga rozsdamentes.
A Berthoud Raptor önjáró permetező
színvonalas, gyakorlatias megoldásokkal
szolgálja a vevői és környezetvédelmi érdekeket.
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Bátyity Antal

Kiss Attila

Bacher Róbert

Délkelet-magyarországi
régióigazgató

Nyugat-magyarországi
régióigazgató

Délnyugat-magyarországi
régióigazgató

Baja, Békéscsaba,
Hódmezővásárhely,
Orosháza, Szolnok, Üllő

Székesfehérvár,
Szombathely, Tatabánya,
Zalaegerszeg

Dombóvár, Kaposfő,
Pécs, Szekszárd

Az AXIÁL szürke eminenciásai,

a régióigazgatók
Miskolc
Kerecsend

Üllő
Székesfehérvár

Szombathely
Zalaegerszeg
Kaposfő
Torgyik
Attila
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Debrecen

Tatabánya

Csorna

Nyíregyháza

Szolnok
Békéscsaba

Dombóvár
Pécs

Szekszárd
BAJA

Orosháza
Hódmezővásárhely

MESÉLJETEK AXIÁLOS
PÁLYAFUTÁSOTOKRÓL!
Bátyity Antal (BA): Nem vagyok
ugrálós típus, ez a második munkahelyem.
1992-ben az első munkaadóm csődbe
ment, ekkor keresett meg Harsányi Zsolt,
hogy dolgoznék-e az AXIÁL Bt-nél és igent
mondtam. Kezdetben mindenki csinált
mindent (beszerzés-értékesítés), majd
voltam bajai boltos, boltvezető, a bajai bolt
alkatrészes területi képviselője. Ahogy nőtt
az ügyfélkör és a telephelyek száma, úgy
alakult ki az ügyfélkapcsolati vezető (ÜKV)
státusz és két régió, melynek igazgatói Torgyik Attila és Kiss Attila voltak. Nem sokkal
ezután felmerült az igény egy harmadik
régióra is, melynek vezetésére engem
kértek fel.

Szűcs Zsolt
Északkelet-magyarországi
régióigazgató
Debrecen, Kerecsend,
Miskolc, Nyíregyháza

A cégvezetéshez, az
üzletág-igazgatókhoz
képest kevésbé vannak reﬂektorfényben,
mégis hatalmas munkát
végeznek a háttérben,
azért, hogy minden
egyes AXIÁL-ponton a
lehető legmagasabb
színvonalú szolgáltatással találkozzanak az
ügyfelek. Ők felelnek
a rájuk bízott régióban
zavartalan alkatrész-ellátásért és szervizért, és
összehangolják az AXIÁL
szerepvállalását. Emellett számos más feladat
is színesíti mindennapjaikat, ők egy-egy
nagyobb terület vezetői,
azaz a régióigazgatók.

Kiss Attila (KA): 1997-ben, frissen
végzett gödöllői gépészmérnökként, mint
gyakornok kezdtem el pályafutásomat az
akkor ötven főt számláló AXIÁL Bt-nél. Az
év őszétől a vállalat székesfehérvári telephelyére kerültem, alkatrészes üzletkötői
pozícióba. 2006-tól lettem régióigazgató
Nyugat-Magyarországon, ami először az
Alkatrész-üzletág vidéki munkatársainak
összefogását jelentette, majd nem sokkal
később a Szervizüzletágét is. Három telephely komplett indítását menedzseltem,
az azóta átélt óriási létszámnövekedés és
telephelybővítések után változó területen,
illetve telephelyi struktúrával töltöm be a
régióigazgatói pozíciót.
Bacher Róbert (BR): Novemberben
lesz húsz éve, hogy kezdtem a cégnél.
Szekszárdon alkatrészes üzletkötőként
dolgoztam, majd 2006-ban, amikor
elindult az ÜKV munkakör, az üzletkötői
pozíció mellett a helyi szerviz vezetését is
vittem egészen 2015-ig. Ekkor egyesült az
Alkatrész- és Szervizüzletág, jött létre a
Vevőszolgálat, illetve lettem régióigazgató.
Szűcs Zsolt (SZZS): 2001. február
1-jén kerültem az AXIÁL Kﬅ-hez. Akkor még
a szolnoki és miskolci telephely működött
a térségben. Az volt a feladatom, hogy
találjak Debrecenben egy bérelhető telephelyet, az alkatrészüzletnek és szervizműhelynek. Végül május 2-án megnyitottuk az
alkatrészüzletet négy fővel: három boltos
kollégával és velem, mint üzletkötővel.
Egy kolléga pedig mobil szervizszerelőként
kezdett el dolgozni, ugyanis a szervizmű-

hely később készült el. Nagy kihívásnak
éreztem, hogy szűz területen indítsunk
üzletet, ahol nem igazán volt ismert az
AXIÁL név. Viszont megtérült a bátorság és
a kemény munka, a szerviz növekedésével
párhuzamosan kialakult az ÜKV munkakör
– ahogy már elhangzott –, és ezt én láttam
el Hajdú-Bihar megyében egészen 2015
novemberéig. Ekkor az eddigi munkám
elismeréséül új feladatot kaptam, Északkelet-Magyarország négy AXIÁL telephelyén
az alkatrész- és szerviztevékenység, azaz
a Vevőszolgálat vezetését.

RENDKÍVÜL SZERTEÁGAZÓ
A FELADATKÖRÖTÖK. MIT
TAKAR EZ PONTOSAN?
SZZS: Valóban szerteágazó, mert mi
vagyunk a közvetlen kapocs a telephelyen
dolgozó kollégák és a felső vezetés között.
Természetesen ez igaz a kapcsolattartásra
is a partnerekkel. A napi munkaszervezésben nem kell közvetlenül részt vennünk,
inkább a kollégák gondjait kezeljük, illetve
a cég stratégiai döntéseinek véghezvitelét
felügyeljük a telephelyeken.
BR: Egyre rövidebb idő áll rendelkezésre a mezőgazdasági munkákhoz, az
ügyfelek gyorsan szeretnének végezni,
gépeik csúcsra vannak járatva, és meghibásodásukra azonnali megoldás kell. Ha
nem tudnak reagálni a helyi kollégák, akkor
mi kapjuk a telefont, mert rálátásunk van a
többi telephely kapacitására is. Ha az igények úgy kívánják – márpedig gyakran van
így – átcsoportosítunk az erőforrásokat.
KA: Mindig törekszünk a partnerek igényeinek leginkább megfelelő létszámú és
szaktudású humán háttérre. Toborzáskor
nem a mennyiséget, hanem a minőséget
tartjuk szem előtt. Sajnos ágazati probléma a szakemberhiány, kihívás több éves
szakmai tapasztalatú, a mezőgazdaság és
az építőipar sajátosságait toleráló, illetve a
technika állandó fejlődése miatt folyamatos tanulásra hajlandó embert találni.
BA: Számolni kell egy új kolléga betanításának és beilleszkedésének időtartamával is. El kell érnünk, hogy csapatként
gondolkozzanak és dolgozzanak együtt a
munkatársak, a telephelyek. Ahogy nincs
két egyforma ember, úgy nincs telephely
sem, mindegyiknek megvan a sajátossága.
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Munkatárssal vagy partnerrel együttérzőn, jóindulattal kell beszélgetni, hogy segíteni tudjunk, közösen kereshessünk megoldást egy-egy problémára.

SZÓVAL IGAZI „MINDENESEK” VAGYTOK AZ
ADOTT RÉGIÓBAN. MENNYIRE FONTOS A
MŰSZAKI SZAKTUDÁS EHHEZ?
BR: Fontos a tapasztalat, tudni, miről beszélünk, milyen folyamat, mennyi időt vesz igénybe. Jól jön mind az alkatrész, mind
a szerviz, illetve az AXIÁL szervezet ismeret is, de a legfontosabb
talán a jó emberismeret és az empatikus kommunikáció.
BA: Egyetértek. Természetesen kell egy jó alap, egy háttér, de
a műszaki szaktudás a szervizmérnökeinknél és a szerelőinknél
van, a technika rohamos fejlődése miatt napi szinten benne kell
lenni, vagy lemarad az ember.
SZZS: Véleményem szerint szaktudás és tapasztalat nélkül
nem tölthető be ez a munkakör, de a mostani munkánk során
már valóban a kommunikációé és a kereskedelemé a fő szerep. A
cégnek nagyon fontos a megfelelő szakértelem az adott területeken, ennek érdekében különböző továbbképzéseket szervez,
melyeken sokszor mi is részt veszünk. Mégis a személyes kapcsolattartás az elsődleges, még a mai, modern, felgyorsult világban
is időt szánunk találkozókra, beszélgetésekre, partnereinkre, akik
igénylik is ezt a fajta kontaktust.
KA: Aki ismeri az AXIÁL Kﬅ . tevékenységét, tudja, hogy a
munkatársak többségét specializáljuk, hogy egy termékkörről
mélyreható tudásra tegyenek szert. A régióigazgatói munkánkban
nincs szükség igazán speciális szakmai tudásra, inkább a technika általános ismeretéig lehet eljutni. A legfontosabb az említett
megfelelő kommunikáció mind a partnerek mind a kollégák
felé, hogy megfelelően tudjunk kezelni egy változást vagy egy
problémát, A kereskedői és értékesítői véna pedig azért fontos,
mert a vállalat a forgalomból, pontosabban az árrésből tartja
fenn magát, ez teszi lehetővé a fejlődést, gondolok itt például az
infrastrukturális beruházásokra vagy a munkaerő-felvételre.

MUNKÁTOKBAN MI LEGINKÁBB A FONTOS
KIHÍVÁS, AKÁR SZAKMAILAG, AKÁR EMBERILEG?
BA: Ahogy Attila említette, kihívás a megfelelő humán
erőforrás megtalálása és megtartása. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon jó munkafeltételeket és környezetet tudunk
biztosítani, ezért sok ﬁatal jön hozzánk dolgozni. Nagy kincs a
szakmai tapasztalat!
KA: Szakmailag a mezőgazdasági és építőipari gyártók
állandó fejlesztéseinek a követése, partneri oldalról az alkalmazkodás a generációváltáshoz, a tulajdonosi átrendeződésekhez.
SZZS: A legnagyobb kihívás, hogy kellően meg tudjunk felelni a vezetői elvárásoknak, a cégérdekeknek, a beosztott kollégák-
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nak. A kollégák nélkül nincs sikerünk nekünk sem, ha ők sikeresek
és jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor mi is.
BR: Az eredményes, hatékony kommunikáció az egyik legfontosabb része a munkánknak, ugyanakkor az egyik legnehezebb is.
Az emberek bár különbözőek, de nekünk és a munkatársainknak
mindig ugyanaz a feladatunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten
megfeleljünk a partnerekeink elvárásainak.

2015-BEN NAGYOBB SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSSAL, „VEVŐSZOLGÁLAT” NÉVEN
EGYESÜLT AZ ADDIG KÜLÖN MŰKÖDŐ
ALKATRÉSZ-, ILLETVE SZERVIZÜZLETÁG.
HOGYAN ÉRTÉKELITEK EZT A LÉPÉST?
BA: Minden változik, nekünk is változni kell, hogy lépést tudjunk tartani a vevői igényekkel. Mivel ez a két üzletág egymásra
épül, és egymásra van utalva, kézenfekvő volt véghez vinni ezt az
átalakítást.
BR: Így van. A Vevőszolgálat létrejöttével gyorsult az ügymenet, rugalmasabbak lettünk, mert most már regionális szinten is
egy helyen összpontosulnak a különböző üzletági tevékenységek.
SZZS: A Vevőszolgálat létrehozása a cégvezetés nagyon jó
döntése volt. Közös vezetéssel jobban átlátható az üzletágak
működése, együtt dolgozunk háttérszolgáltatóként. A partnerek
ennek minősége alapján ítélnek meg egy gépforgalmazó céget,
márpedig mi nagyon jók vagyunk, és a jövőben is szeretnénk azok
maradni.
KA: Magában a régióigazgatói munkakörben pedig nem
hozott változást, hisz mi eddig is közösen képviseltük a két üzletágat. Az alapvető változást a cég felső vezetésében, valamint
a hatékonyabb érdekképviseletben látom a beszállítók felé. A
két üzletág együttese az igazi „aﬅer sales”, amelynek megfelelő
működése biztosítja a gépek zavartalan üzemeltetését.

A VEVŐI IGÉNYEKBEN, ELVÁRÁSOKBAN
TAPASZTALHATÓ-E ELTÉRÉS? MENNYIRE
HOMOGÉN A PIAC?
SZZS: Bár nem nagy kiterjedésű az országunk, vannak
különbségek akár domborzatban, akar a termőföld minőségében. Ettől függetlenül a vevői igények, azt gondolom, mindenütt
egyformák.
BA: A vevői igényekben én sem látok eltérést, ha alkatrész
vagy javítás kell, azt minél előbb szeretnék. Szembetűnő azonban
a humánerőforrás-probléma, aminek vannak azért földrajzi sajátosságai. Például az üllői telephelyre a főváros közelsége miatt
nehéz megfelelő munkaerőt találni. Mikor megemlítettük meghallgatáskor, hogy reggel fél hatkor kezdünk, többen elköszöntek.
Az elmúlt időszakban frissen végzett kollégákat sikerült alkalmazni, szeretnének tanulni, fejlődni, de ez plusz energiát emészt
fel az oktató szerelőinktől.

KA: Nyugat-Magyarországon immár vagy tíz éve jelen van ez
a probléma, a partnereink is hasonlókat tapasztalnak. A legtöbb
gazdálkodó, egyrészt az éghajlat, másrészt a munkaerőhiány
miatt, egyre nagyobb teljesítményű gépek felé fordul. De ha már
regionális sajátosságról van szó, beszélhetünk akár egy-egy nyugati technológia elterjedtségéről is, példaként a HORSCH termékek népszerűségét hoznám fel. Nálunk már sok-sok éve ismert,
használt eszközök, míg a keleti országrész az utóbbi években
„fedezte fel” ezeket.
BR: A Dél-Dunántúlon kevés a túlgépesített partner. Több
idősebb gépparkú ügyfelünknél gyakorlatilag folyamatos a jelenlétünk, mert mindig van valami hiba. Én azt látom a térségen
belül a korábbi évekhez képest, hogy e partnerek közül is egyre
többen gondolják át, hogyan és mikor készítsék fel szezonra a
gépeiket. Általában, akik ebben a programunkban már egyszer
részt vettek, a későbbiekben is ragaszkodnak hozzá. Megértették,
hogy szezonban így lehet leggördülékenyebb a munka.

úgy nőtt a szekszárdi telephely forgalma. Önmagában tehát
nem csupán a jelenlét, hanem a komplexitás hozza magával a
növekedést, ezt látom Kaposfőn is. Ha az ügyfél egy helyen talál
megoldást a felmerült problémáira, az hosszú távon mindkét
félnek kiﬁzetődik.
KA: 2006-ban a 14. (szombathelyi) telephelyünk indításával úgy gondoltuk, felállt az országos hálózat. Ehhez képest ma
már 19 telephelynél tartunk, és nem merném kimondani, hogy a
partneri igények kielégítésére hosszú távon elegendő lesz ennyi.
Az igények folyamatosan nőnek, a piaci szereplők állandóan
változnak, mi mindig ezekre reﬂektálunk.

MENNYIRE BESZÉLHETÜNK A TELEPHELYEK, ILLETVE RÉGIÓK KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL? EBBŐL AZ ÜGYFELEK MIT
ÉREZHETNEK?

AZ AGRÁRIUMBAN KÖZISMERT MONDÁS,
HOGY „AZ ELSŐ GÉPET AZ ÉRTÉKESÍTŐ
ADJA EL, DE A TÖBBIT A SZERVIZ”. EGYEGY GÉPBERUHÁZÁSNÁL SZÁMOLNAK A
GAZDÁLKODÓK A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEKKEL?

BA: Ezt a kérdést kettéosztanám, alkatrész és szerviz oldalra. A telephelyek ﬁgyelik egymás alkatrészkészletét, és adott
szituációban kisegítik egymást, vagy éppenséggel az ügyfelet
irányítják át máshová. A szervizek szerelői- vagy műhelykapacitással segítik egymást. Régiós határokon túlnyúló segítség is
kialakult, idéntől kiemelt szerelőket neveztünk meg, és ha valahol
nagy a gond, akkor szervizmérnöki irányítással sietünk kollégáink
segítésére.

BA: Mindenképp! Többször is előfordult, hogy kikérték a szerelő véleményét, melyik típus lenne nekik a leggazdaságosabb.
Pro és kontra érvek ﬁgyelembevételével megfogadják munkatársaink javaslatát: nem az ár határozza meg a döntést. Nem
egyszer a kialakult jó szervizes munkakapcsolat miatt vásárolják
azt a gépet, melyet a mi szerelőnk javít.

SZZS: Feladatunk nemcsak a telephelyek, hanem a régiók
közötti együttműködés kihasználása és erősítése, a partnerek
minél gyorsabb kiszolgálásáért. Persze, ennek megvannak a
maga korlátai, hiszen minden telephelyen annyi dolgozó kell,
hogy biztonsággal el tudják látni az ottani igényeket is.

KA: Egyre többször látni, hogy a partnerek szeretnék ismerni
a gépeik várható jövőbeli költségeit, tehát igyekeznek számolni
vele. Persze ezt meghatározni nagyon nehéz, gondoljunk csak
az euró árfolyamváltozásaira. Tartósbérlet, ﬁ x maradványértékű
lízing, több évre előre kiﬁzetett költségek jelentkeznek igényként.
Az építőipari és mezőgazdasági gépek hosszabb garanciájának
nyújtásában, illetve megvásárolhatóságában látom a jövőt. Az
általunk képviselt gépgyártók egyre szélesebb köre kínál garancia-hosszabbítási lehetőséget. Nagyon örülök, hogy partnereink
közül egyre többen érdeklődnek ilyesmi iránt.

BR: Mindezek egyeztetésére rendszeresen vannak személyes
találkozóink és különböző kommunikációs módokon keresztül
napi kapcsolatban vagyunk egymással.
KA: Mit érezhetnek ebből a partnerek? Reményeink szerint
azt, hogy még gyorsabb és ﬂottabb megoldást kapnak a problémájukra.

KÖSZÖNÖM
A BESZÉLGETÉST!
A TERVEK SZERINT ÉV VÉGÉN, A JÖVŐ ÉV
ELEJÉN A SZOMBATHELYI TELEPHELY
SÁRVÁRRA KÖLTÖZIK. MENNYIRE
IGÉNYLIK AZ ÜGYFELEK A „HELYBENI”
SZOLGÁLTATÓT?
BR: Az ügyfelek igénylik a helyi jelenlétet, ezt a szekszárdi
telephely példáján is láttam. Tolna megyei partnereinknek Baja
sem volt messze, de ha szükségük volt valamire, amit helyben is
megkaptak, inkább azt választották. Amikor megnyílt az üzlet,
majd más üzletágak, termékek és szolgáltatások is megjelentek,

BORBÉLY ZSANETT
marketingkommunikációs
menedzser
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Fotó: Kaszás Gergely

A GYAKORLAT
mindenekelőtt
A precíziós gazdálkodás gyakorlata jóval megelőzte az oktatást! – ismerte el Popp József professzor.
E téren még komoly tananyagfejlesztésre van szükség. Meg arra, hogy az egyetemi képzésben
növeljék a gyakorlati, műszaki, informatikai ismeretek arányát. Formálódik a „nemzeti agráregyetem”
koncepciója, amelyhez várhatóan a Szent István Egyetem is csatlakozik majd.
Prof. Dr. Popp Józsefet, az MTA
levelező tagját fővárosi otthonában
kerestük fel, nem sokkal azután, hogy
dékánnak nevezték ki a Szent István
Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára (GTK).
Agrármérnökként indult, majd
mérnök-közgazdászként folytatta. Tevékenykedett diplomataként,
kutatóként, egyetemi professzorként.
Tudományos fokozatokat szerzett itthon és külföldön egyaránt. Publikációi
a világ vezető szaklapjaiban jelennek
meg. Nyolc esztendeig dolgozott
Washingtonban Kanadába is akkredi-
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tált mezőgazdasági attaséként. Kutatóként, vendégtanárként is sokfelé
megfordult. Most éppen egy dél-afrikai köztársasági egyetem nevezte ki
professzornak.
Kérdésünkre, hogy új dékánként tervez-e valamilyen közérdekű változtatást, elmondta: július 1-jei kinevezése
óta zajlik a kar működésének átvilágítása, az oktatók leterheltségének és
tudományos eredményeinek vizsgálata. Célja erősíteni az egyetem és a kar
nemzetközi beágyazottságát, javítani
a nemzetközi rangsorban elfoglalt
helyét.

Amikor érettségi után ő választott
egyetemet, alig volt szerepe annak,
hogy nagyapja csaknem 40 évig
tsz-tag volt, és egyholdas családi
gazdaságában maga is segédkezett.
„Úgy kerültem Keszthelyre, hogy ott
találtam olyan felvételi tárgyakat,
amelyekben a bonyhádi gimnáziumban kiváló voltam. Egyébként akkoriban, a 70-es évek elején a legtöbb
középiskolás ezt nézte, hiszen nagyon
nehéz volt bekerülni az egyetemekre.”
Gödöllő már akkor is agrárcentrumnak számított, amikor az egyetemen
1982-ben egyetemi doktori foko-

zatot szerzett. Idén a SZIE GTK-ra
egyébként első helyen 900 diák nyert
felvételt, a pótfelvételi eredményeket
augusztus végén kapják meg. 10001100 felvett hallgatóra számítanak.

a nemzeti agráregyetem integrálná
az agrárképzésben megszűnő szakok
jelentős hányadát. „Egy-két kivétel
mindig lesz, például a Szegedi vagy a
Debreceni Tudományegyetem.”

„...60 százalékra kell növelni a gyakorlati,
műszaki, informatikai képzés arányát.”
Idén megugrott a Gépészmérnöki
Karra jelentkezők száma, a korábbi
300 helyett 400-an jelölték meg első
helyen. Ugyanakkor továbbra is jóval
többen választják az általános gépészeti szakot, mint az agrár műszakit.
A felfutásban szerepe van a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
több éve tartó intenzív kampányának,
igazolta vissza felvetésünket. A gépkereskedők – így az AXIÁL is – szoros
kapcsolatot ápolnak a Gépészmérnöki
Karral, előadásokat, toborzásokat
tartanak, ösztöndíjakat kínálnak a
hallgatóknak, állást a végzősöknek.
A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar iránt is növekszik az érdeklődés, általában a nagy agrárcégek
és olyan bankok részéről, amelyek
komoly hiteleket helyeznek ki a
mezőgazdaságba. A Magyar Külkereskedelmi Bank vezetőivel éppen arról
tárgyalnak, hogy bekapcsolódnának a
gyakorlatorientált oktatásba.
„Magától értetődő, hogy ebbe az
irányba kell mennünk, 60 százalékra
kell növelni a gyakorlati, műszaki,
informatikai képzés arányát.” Ez az
elképzelés már csak azért is megvalósul – válaszolja az ennek idejét és
módját ﬁrtató kérdésünkre –, mert két
éven belül az egyetemek nagy része
a Corvinushoz hasonlóan alapítványként működik majd. A mai ismeretek
alapján SZIE várhatóan 2020-ban áll
át az alapítványi formára.
„Formálódik egy nemzeti agráregyetem koncepciója is.” Jelenleg különböző egyetemeken 12 helyen folyik
valamilyen agrárképzés, egy-egy
szakon gyakorta csupán 5-10 hallgató
tanul, vagyis nagyon szétaprozódott
az oktatás. A felsőoktatásban és
annak ﬁnanszírozásában a koncentráció, az együttműködés és a specializálódás irányába célszerű haladni, így

A mezőgazdaság digitális átállása
szempontjából oly fontos informatika
oktatásával kapcsolatban is előjött
az integráció szükségessége, ezúttal
az egyetemen belüli párhuzamosságok megszüntetésének feladata.
Takarékossági okok miatt jelenleg
is zajlik az egyes karok párhuzamos
tanszékeinek megszüntetése, illetve
a tanszékek, intézetek összevonása.
Így az egyetemi karok meghatározott
szakokon „átoktatnak” egymásnak.
Hogyan tudná a felsőoktatás jobban
segíteni a precíziós technikák-technológiák meghonosítását? – kérdeztük.
„El kell ismernünk, hogy a precíziós
gazdálkodás a gyakorlatból jön!
Ebből táplálkozik az oktatás, pedig
fordítva kellene lennie. A hazai vezető
gépforgalmazókhoz, így például az
AXIÁL-hoz is megyünk megnézni, mi a
helyzet a precíziós technikákkal.”
Komoly és gyors oktatásfejlesztésre van
szükség, ugyanis nincsenek megfelelő
tankönyvek, jegyzetek, és a megfelelő
oktatók is hiányoznak. „Ebben komoly
szerepet kell vállalnia a SZIE-nek is.”
Világot járó szakemberként úgy
tapasztalja, hogy a nyugati országokban sokkal nyitottabbak a gazdálkodók. A magyarokat elsősorban a
támogatás érdekli, nem foglalkoznak
azzal, hogyan tudnák felkeresni a
világ legjobb – „mondhatnám: USA,
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland” –
gazdaságait, hogy onnan gyakorlati
tudást hozzanak magukkal.
De, vannak lehetőségek – hangsúlyozta közbevetésünkre –, több inputellátó cég is szervez tanulmányutakat,
és összességében több a pályázati
lehetőség is, mint az igény. „A magyar
gazdák többsége beszűkült világban
él, az sem érdekli őket, hogy Szlovákiában vagy Csehországban mi van,
nemhogy a tengerentúlon.”

Úgy látja, van 20-30 ezer nagyon jól
felszerelt, gépesített gazdaság, ezek
nagyon szép eredményeket érnek el,
uniós szinten is képesek versenyezni
a legjobbakkal. Ugyanakkor „nagyon
sok kisebb gazdaságot évtizedek óta
lélegeztetőgépen tartunk a támogatásokkal. Ez kidobott pénz”.
Kutatóként központi témája az élelmezés energia- és környezetbiztonsági
összefüggése. „Ezt röviden azzal tudnám
szemléltetni, hogy a fenntartható élelmiszer-termelést kell hosszú távon megoldanunk.” Egyrészt nő a globális népesség
létszáma, másrészt egyre több ember
engedheti meg magának, hogy több
húst és tejterméket fogyasszon. Ezek
előállítása bonyolultabb feladat, mint a
takarmánynövények termesztése.
„Az energiabiztonság pedig úgy
kötődik ehhez, hogy az élelmiszerlánc
használja fel az energia 30 százalékát
a világon.” Ugyanakkor a mezőgazdaság bioenergiát is képes termelni.
Tehát az agrárium hozzájárulhat a
fenntartható élelmiszer-ellátáshoz, de
pusztítani is tud attól függően, hogy
milyen szintű például a növényvédőszer- és a műtrágya-kijuttatás.
Hatalmas mennyiségű élelmiszer vész
el a vetéstől a betakarításig, majd a
tárolás alatt – emelte ki. A fogyasztás
során is óriási a pazarlás. „A megtermelhető élelmiszer több mint fele veszendőbe megy. Ha itt jobb eredményeket érnénk el, az többet jelentene
az élelmezésbiztonság szempontjából, mint a hozamnövelés!”
A 64 éves professzort ma is a sportolás kapcsolja ki leginkább. „A Keszthelyi Haladás atlétája voltam, 1500
méteres futó. Aztán Washingtonban
láttam, hogy a diplomaták teniszeznek, akkor elkezdtem teniszezni is.
A sport a mai napig meghatározó az
életemben. E nélkül nem is értem
volna el ezeket az eredményeket.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró
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Fotó: Szakáll Attila

K

icsit aggódva mentem el
erre a riportra, a Beretytyónál fekvő Szentpéterszegre, ekékről szóló riportot
készíteni, hiszen nincs szántási
idény, akkor sem mutathatnám
be munka közben a gépeket, ha
nem áztatta volna el annyira a
környéket az özönvízszerű „égi
áldás”, hogy ki se mozdulhatunk az udvarból. Mégis nagyon
érdekes lett a találkozás, mert
megmutatta a magyar ember
közmondásos találékonyságát.

Grégoire-Besson ekék,

Mi mindenre, és hogyan használható egy francia eke? Megtudjuk az ötletes és alkotószellemű
gazdától, Takács Norberttől
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A 260 hektáros, helyi viszonylatban a nagyobbak közé számító gazdaságot Norbert
itt őshonos apósa, Kun Tibor alapította, és
ﬁára hagyományozta volna, aki viszont sajnos életét vesztette egy autóbalesetben.
Így 2012-ben a Nyíregyházáról származó
vő találta magát szembe a kihívással, hogy
elhagyja határőr-rendőrtiszti hivatását,
és mezőgazdasági technikus végzettségét
hasznosítva beletanuljon a földművelésbe,
tovább vigye a vállalkozást. Teljes sikerről
számolhatok be, felfutott a gépállomány,
2016-tól kezdve fejlesztették a telephelyet,
csarnok, szárító, tisztító és mázsaház épült,
és már a majdani utánpótlás is biztosítottnak látszik a kicsi, de érdeklődő gyerekek
személyében. Ahogy Norbert mondja: „Ön-

MINDENT MAGUNK CSINÁLUNK,
CSUPÁN EGYETLEN ALKALMAZOTTAL.

állóságra törekszünk. Mikor mások még
a napraforgót adják le a felvásárlónál, mi
már a kukoricát takarítjuk be. Igyekezni
kell, mert az időjárás szeszélyei miatt
csak két nap van mindenre!”
Középkötött, homokos vályog talajon
(Arany-féle kötöttségi száma 40 körüli)
termesztenek csemegekukoricát, napraforgót, búzát, kukoricát, tritikálét, zabot
és lucernát – az utóbbiakat a nyolcvan
birka takarmányának, és ezekről az állatokról lesz még szó! Törekszenek forgatás
nélküli művelésre, de a szármaradványokat és a szerves trágyát be kell forgatni,
ezért évente 160 hektárt felszántanak.
Mivel nagyon jó, sőt baráti a kapcsolat az
AXIÁL debreceni telephelyének rugalmas,
segítőkész üzletkötőivel és szervizeseivel, onnan vásároltak CLAAS TUCANO
440 kombájnt, AXION 820 és ARION 430
traktort, ROLLANT 350 bálázót, Sulky és
Monosem vetőgépet és Grégoire-Besson
ekéket. Miért kell ennyi gép egy ekkora
gazdaságba? „Mert nem kapni megbízható, dolgozni akaró embert, mindent
magunk csinálunk, csupán egyetlen
alkalmazottal.”
Ekéjük négyfejes GB volt, de a kötött talaj
megviselte, le kellett cserélni erősebb
gerendelyűre. Újonnan vettek (a régit beszámította az AXIÁL) egy kifejezetten kis
gazdaságoknak gyártott, váltvaforgató
Grégoire-Besson Line 3 típust, amelynek
teljesítményigénye 120 lóerő, kisebb
traktor is elhúzza. Ezt aztán egy négyfejes RB7-es típus követte, amelyet a

területteljesítmény növelésére ötfejessé
alakítottak át, betoldva egy darabot
a csavarkötéses vázba. Szerkezetük
nagyon masszív, erős, jól bírja az ottani
talajviszonyokat, tartósan problémamentes használatot várnak tőlük. Mindkét gép
függesztett kivitelű, azért ilyet választottak, mert némelyik táblájuk eléggé kicsi,
és így könnyebb forgolódni a sorok végén,
mint vontatott ekével lenne. A nagyobb
eke azonban szállítható keréken is, így
nem terheli a traktor hidraulikáját. Mindig
a helyzetnek megfelelő módot választják.
Valamennyi parcella közel, tíz kilométeren belül van, a vonulás nem jelentős
szempont.
Mind Norbert, mind apósa nagyon
elégedettek a francia ekékkel. Jelenleg
rozsdabarna, de egy órányi szántás után
tükörfényesen csillogó réselt kormánylemezükkel jól porhanyítják a talajt, és kisebb teljesítményt igényelnek az erőgéptől. A kisebb ekén eleve volt, de utólag
a nagyra is vásároltak és felszereltek a
szármaradványokat jobban beforgató
előhántolókat. Szépen dolgoznak a GB-k,
nem maradnak nagy barázdák, könnyű
boronálni utánuk.
Az ekefejek élettartama ebben a talajban
nagyjából egy szezon, a kopóalkatrészek
könnyen cserélhetők, de a költségekre
odaﬁgyelő Takácsék mangánelektródás
felrakó hegesztéssel felújítják a legnagyobb igénybevételnek kitett éleket, így
azok még egyszer annyi ideig bírják a
strapát. Kíváncsi vagyok, eszébe jutott-e

ilyesmi a francia gyártónak, és mit szólna,
ha hallana a magyar gazdák egyszerű,
hatékony megoldásáról.
Hát még ahhoz, hogy miképp hasznosítható az elhasználódott hasitókés! Mivel
nagyon kopásálló, szívós anyagú, kétféle
eszközt készítenek belőle házilag. Az
egyik a big-bag műtrágyás zsák leeresztő csapja, amellyel szabályozni lehet,
mennyi folyjék ki belőle. Az alul elzárható
hengeres test felső zsákvágó-éleiként
él tovább a régi ekevas, olyan szilárd az
egész, hogy simán bírja a tonnás súlyból
adódó igénybevételt. Azt, hogy kicsússzon
a csap a zsákból, erős gumifülek akadályozzák meg. Perfekt megoldás! A másik
szerszám egy görbe élű körmölő kés, a
birkák telente, az akolban hosszúra nőtt
körmének levágására.
Mi ebből a tanulság? Ahhoz, hogy sikeres
lehessen Takácsék kis gazdasága, a saját
energiájukon és tudásukon kívül szükség
van kiváló minőségű gépekre, megbízható
és rugalmas szervizháttérre, és jó adag
találékonyságra, amellyel mindent, még
a kopott alkatrészt is hasznosítani lehet.
Mindezt látva kétségem sincs, hogy tökéletesen működő vállalkozásba nő bele a
máris traktorrajongó lurkó.

KARLOVITZ KRISTÓF

okleveles mérnök, szakújságíró
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TŰPONTOSAN
TELJESÍTENEK
A FRANCIA
VETŐGÉPEK
RÉMEN
Bács-Kiskun megye Jánoshalmai
járásában található Rém község, itt
gazdálkodnak a Görhöny-testvérek
közel 700 hektáron.

A mezőgazdasági tevékenységen kívül terményfelvásárlással és feldolgozással, valamint trágyaszórással
és szalmázással foglalkoznak. Az idén nyáron 11 ezer
bálát gurítottak fel szalmának. Saját területeiken kívül
bérmunkában is dolgoznak, összesen közel 1200 hektáron. Több környékbeli gazda földjén végzik el a vetést is,
ehhez egy Monosem és két Sulky vetőgépet használnak.
A kizárólag a gabonavetéssel és annak tápanyag viszszapótlásával foglalkozó francia gyár gépeinek nyomába
eredtünk, hogy megtudjuk, milyen előnyeik érvényesülnek a dél-magyarországi talajon.
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A tapasztalataink azt bizonyítják, hogy jól beváltak, és az ár-érték arányuk is kedvező. Mi a trágyázás miatt mindent szántunk,
ezért a Sulky vetőgép ideális nálunk. Ugyanakkor a környéken
más gazdák használják szántás nélkül művelt területeken, azokon is jól teljesítenek. Mivel függesztett, nagyon könnyű vele kis
táblákat elvetni, a nagy magtartály pedig szintén egy jó tulajdonsága. A vetésmélységet rugókkal, rendkívül pontosan lehet
beállítani, az új modellben pedig van egy kezelőmonitor, amin
kifejezetten egyszerű a magmennyiség beállítása. Csak megadom a kívánt értéket, és a gép elektronikusan beállítja magát. Ha
ma kéne választanom, ma is Sulky-t vennék - mondja az idősebb
testvér, Görhöny Gergely. A 2 vetőgéppel szűk 600 hektárt vetünk, a legnagyobb területen árpát, búzát, repcét - meséli Ferenc,
az ifjabbik testvér, aki Szegeden végzett erdészként. A repcénél
sokat tanulunk, kísérletezünk az új szerekkel, és ez a tudás kihat
a többi növényre is. A rövid, függesztett vetőgépeink ugyan 4
méteresek, de bárhol lehet velük közlekedni - teszi hozzá.
A Sulky SX 4-nél negatív és pozitív irányba is lehet állítani a csoroszlyanyomást, így nem szaladhat le a vetésmélység. Mindkét
kerékről kapja a meghajtást az adagoló elem, a nyomjelző pedig
erősített. A traktor GPS beállításával egymás mögött haladva
mindkét gépet egyszerre tudjuk használni. Vetésnél két fogásban
dolgozunk, hogy ne kelljen magunk mellé gyorsan forogni, így
haladósabb a munka. A soronkénti adagolás egyenlősége a mechanikus technikának köszönhetően kiváló, mindegyik csoroszlya
1-1 adagolórendszerből kapja a magot, így tűpontos mageloszlást
biztosít. A tartály belsejében, felül mindegyik adagolókeréknél van egy műanyag trapéz, így, ha domboldalban vetünk
vele aprómagot, az nem tud elcsúszni az egyik oldalról a
másikra. Ennek következtében nincs sorkimaradás ilyen
esetben sem - meséli a gödöllői Szent István Egyetemen mezőgazdasági gépészmérnök diplomát szerző
Görhöny Gergely.
A gépparkhoz egy CLAAS LEXION 660-as kombájn, egy
930-as, egy 720-as és egy 516-os Fendt, egy 420-as és
egy 640-es CLAAS ARION, valamint egy Landini Powerfarm 110 traktor tartozik, és még egy MTZ-t is használunk.
A bálák és a trágya mozgatásához van egy Manitou 735 120

LSU teleszkópos rakodógépünk, és egy CLAAS SCORPION 9055,
amivel a termény rakodását oldjuk meg a szárító körül a telepen.
A bálázókat egyébként a nagy mennyiség miatt 5 évente cseréljük, és mivel az aratásnál alig győzzük a feladatokat, szükségünk
lesz még egy kombájnra. Ahogy egy további vetőgépre is, mert
az időjárással ugyan szerencsénk volt, hogy egy hónapig tudtunk
most vetni, de erre nem számolhatunk minden szezonban. A
gépállományt ezért a jövőben minden bizonnyal egy CLAAS
kombájnnal és egy Monosem vetőgéppel tervezzük bővíteni.
Adunk el inputanyagot és finanszíroztatunk is, de a fő profilunk a
terménytárolás. Idén újítottunk fel több raktárat, amivel ma már
30 ezer tonna tárolókapacitásunk van. A gépek szervizét igyekszünk magunk megoldani, ha pedig komolyabb beavatkozásra és
alkatrészre van szükségünk, kézenfekvő a húsz kilométerre lévő
bajai AXIÁL-központ, ahonnan a legtöbb esetben villámgyorsan
kiérnek az illetékes kollégák – mondja Ferenc.
Az idei szezon jó közepes lesz. Az időjárást nem befolyásolhatjuk, kora tavasszal a repcében és a gabonákban gondot okozott
a szárazság. Amit viszont a termesztéstechnológiában tudtunk,
azt megtettük. A gazdálkodásnál az egyik fő célunk az önköltség
leszorítása, a másik pedig a hatékony termelés. A területeinket
nem öntözzük, kivéve összesen 1,5 hektár burgonyát, amit egy
kertészeti pályázat miatt telepítettünk. Még nem tudjuk, mi lesz
vele, de úgy gondoljuk, a családnak talán elég lesz – meséli
nevetve a gazdálkodó. Minden évben úgy állunk hozzá, hogy az
árpa, búza repce betakarítása nagyjából külön lesz, de az időjárás
behozta magát, és idén több növény is egybeért, akár
egyszerre is lehetett volna aratni. A búza jó volt,
átlagosan 7 tonna jött le egy hektárról, a repce változékony volt,
3 és 4,2 tonna között alakult, a
szárazságot jobban tűrő fajták
hoztak jobb eredményt.
Többféle fajtakísérlet is folyamatban van, pár éve 59 kukoricafajta volt nálunk, de ekkora mennyiséget ma már nem vállalunk az idő- és kapacitáshiány miatt. Most
kisparcellás kísérletekben van nálunk 15 fajta, és beállítottunk
lombtrágya és műtrágya kísérletet is.
Sokan esküsznek sokféle fajtára, viszont mi a saját területeinken
a fajtaválasztásnál inkább a biztos hozamra megyünk. Ezért a
szárazság esetén is megbízhatóbban teljesítő típusokat vetjük,
mert nem lesz minden év olyan ideális például a kukoricának,
mint a tavalyi volt.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

45

A SÁRGA
VILLOGÓ
HELYES
HASZNÁLATA!
AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKAT
SOKAN HELYTELENÜL
ÉRTELMEZIK. A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE
VÉGETT MEGPRÓBÁLJUK
RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALNI
A TRAKTOROKRA, LASSÚ
JÁRMŰVEKRE, VALAMINT
PÓTKOCSIS JÁRMŰSZERELVÉNYEK EGYÜTTES
SZÉLESSÉGÉRE ÉS HOSZSZÚSÁGÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKAT.

Traktorok, lassú járművek, illetve
ezekkel vontatott pótkocsi, pótkocsik
megengedett legnagyobb szélessége
2,55 méter, kisnyomású gumiabroncscsal 3,00 méter lehet. A traktor, a
lassú jármű és egy darab pótkocsi
hosszúsága nem haladhatja meg a
18, 75 métert. Kettő darab vontatott
pótkocsival 22,00 méter lehet. A jármű
megengedett legnagyobb szélességébe nem számítanak bele a traktorra,
lassú járműre és az általuk vontatott
pótkocsira felszerelt ikerabroncsok,
illetve a kisnyomású mezőgazdasági
gumiabroncsok, valamint az azokat
takaró sárvédők.
Sárga villogót felszerelni, felhelyezni
akkor szabad, ha a fenti szélességi
és hosszúsági méreteket meghaladja
a jármű. Nem kell hatósági engedély
sárga villogó felszereléséhez út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására),
illetve tisztítására szolgáló járműre,
de az ilyen főtevékenységet végző

VONATKOZÓ
RENDELETEK:
• 486/2017 ( XII. 29. ) Korm. rend. 4. § és 5. §
• 12/2007 ( III. 13. ) IRM rend. 1. § b, pontja,
2. §, 9. § (1) bekezdés
a, d, i, pontja, 11. § (1) és (3) bekezdés, 13. §, 14. §
• 6/1990 (IV. 12) KÖHÉM rend. 2. § (1), 5. § (1)
bekezdés, 7. § f, pontja
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cégek a cégkivonat megfelelő részének
bemutatásával kérelmezhetik a sárga
villogó bejegyzését a Kormányablakok
gépjármű-ügyintézőinél („személyhez
kötött sárga villogó használat”). A személyhez kötött sárga villogó használati
jogosultságát tulajdonosváltáskor újra
igazolni kell, különben nem kerül be
forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába.
A hatóságnak joga van visszavonni a
sárga villogóra vonatkozó engedélyt,
ha változás történt a jármű jogosító
körülményeiben, a jogosultságra okot
adó tényekben, vagy az üzembentartó
személyében. Ha a sárga villogó felszerelése nincs engedélyhez kötve, és
az üzembentartó nem a jogszabályoknak megfelelően használja, a rendőrkapitányság kötelezi az üzembentartót
a készülék leszerelésére. Erre az eljárásra az a rendőrkapitányság illetékes,
ahol a jármű forgalmi engedélyébe
bejegyzett üzembentartó lakcíme
(székhelye, telephelye) van.

Kérjük, ne feledjék: IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT
– A törvény nem tudása nem mentesít!

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül hivatalos
tájékoztatónak, csupán a téma fontosságára hívja fel a
ﬁgyelmet! Kérjük, hogy tanulmányozzák át a cikkben szereplő
jogszabályi hivatkozásokat, felmerülő kérdés esetén konzultáljanak a területileg illetékes hatósági szervvel!

KÜLÖNFÉLE BÁLÁK, ILLETVE GABONAFÉLÉK HATÉKONY VÉDELME:

TENCATE TOPTEX KAZALTAKARÓ

NE ÉRJE BE
FÉLMEGOLDÁSSAL!

Komplex tudás egy vékony anyagtól

A Toptex kazaltakaró eleget tesz a kihívásoknak:

A gabona aratást követően is „él”, hiszen különféle
mikroorganizmusoknak ad otthont. Ha nem megfelelő
a védelem, olyan biológiai folyamatok indulnak el
a betárolt terményben, mint például a gombásodás.
A megfelelő kazaltakaró a kültéri tárolásban segít:
a termény minőségét mindvégig megőrzi.

☑

Szél és eső ellen véd, mindamellett rendkívül jó a
légáteresztő-képessége.

☑

Legalább hároméves időtartamra UV-álló, az élettartamát növelheti, ha használaton kívül megfelelően,
fedél alatt tárolják.

☑

Lég- és páraáteresztő, megakadályozza a gombásodást, penészesedést.

☑

Nagyon jó vízelvezető.

☑

Különösen nagy a szakítószilárdsága, viharos szélnek
is ellenáll (fontos a használati útmutatónak megfelelő
felhelyezés).

☑

Nagy nyúlási rugalmasság és szakadásmentesség
jellemzi, pontszerű sérülés nem okoz hasadást.

Bővebb információért keresse fel a legközelebbi alkatrészüzletünket vagy érdeklődjön
alkatrészes területi képviselőinknél!

