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

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
A hazai agráriumban rejlő lehetőségeket és a gazdálkodók
szakértelmét mi sem bizonyítja jobban, mint az Agrárminisztérium pár napja kiadott közleménye, amelyben az idei
napraforgó betakarítást értékelték. A hazai
3,01 tonna/hektáros átlaghozam történelmi rekord
– csak összehasonlításképpen az EU 2,5 tonnás
átlagot prognosztizált 2019-re. „Beszállítói szemmel”
rovatunkban külföldi partnereink is minden egyes
alkalommal kiemelik, hogy európai viszonylatban is mennyire fontos a magyar mezőgazdaság.
Sokszínűsége, összetettsége, az éghajlati viszonyok,
a földrajzi adottságok, a gazdálkodók szaktudása
hatalmas kincs. A modern, innovatív technológia alkalmazása csak az érem egyik oldala, a sikeres termeléshez elengedhetetlen az ember maga és szakértelme, sokszor évtizedekben mérhető gazdálkodói
tapasztalata. A mostani változó, kihívásokkal teli
környezetben ember és gép egymást kiegészítve képes
hatékonyan termelni. Az utóbbi időszakban a gépek
szerepének felértékelődését hirdetjük, viszont méltánytalanul kevés szó esik az emberi tényező fontosságáról,
akár gazdálkodói, akár szolgáltatói oldalról. Pedig az igazi
hajóerő, még mindig, mi emberek vagyunk! A leginnovatívabb gépcsoda megfelelő szakértelem és háttértámogatás
nélkül csak egy drága vas- és kábelhalom. A nap, mint
nap fülkébe ülő kezelő, a fáradhatatlan javító szakember,
a beruházásba bátran belevágó gazdálkodó, ők hajtják
a mezőgazdaság fogaskerekét. A legújabb technológia
„gépi” képviselői, januárban, az Agrárgépshow-n ismét
megmutatják magukat, bízunk benne, hogy Önök is,
Ti is ott lesztek, hiszen velünk együtt teljes a kép!
Mindjárt decembert írunk, itt az idő, hogy mindenki visszavonuljon egy kis pihenésre, feltöltődésre,
amihez az AXIÁL csapata jó pihenést és békés
ünnepeket kíván!
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Idei év végi számunkban elsősorban a munkagépekre fókuszálunk.
Több példával szemléltetjük, hogy
egy ideális erő-munkagép kapcsolat
elengedhetetlen a sikeres termeléshez.
Hatványozottan igaz a kijelentés az
állattenyésztés nézőpontjából. Szó lesz
ismét a DeLaval fejőrobot-rendszerről,
a bálabontó- és kiosztó Supertinóról,
de ezt a vonalat erősíti az Annaburger
szervestrágya-szóró is. Ismét több
gépújdonság is helyet kapott, például
a CLAAS JAGUAR új szériája, vagy éppenséggel a rakodógépek új „jolly-jokerének” ígérkező, mechanikus váltós
Manitou MLT 733 115 LSU.
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HÍREK
Kép: Spartathlon Ultra Race Oﬃcial Photos
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A MAGYARORSZÁGI
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI
EGYESÜLET RÉGI-ÚJ
VEZETÉSE
2019. szeptember 12-én, a tagság megerősítette posztján Dr. Milics Gábor (egyetemi
docens, Széchenyi István Egyetem) alapító-elnököt, valamint az egyesület vezetőségében az alakuláskor tagságot vállaló Varga
Péter (IVSZ, Agrárinformatikai munkacsoport
vezetője) általános alelnököt, Bolyki Bence
(portálvezető, Agroinform.hu) gazdasági
alelnököt, Umenhoﬀer Péter (marketingigazgató, AXIÁL Kﬅ .), Hadászi László (fejlesztési
és szaktanácsadási igazgató, KITE Zrt.), és
Szűcs Imre (termelési igazgató, Belvárdgyulai
Zrt.) elnökségi tagokat. A közgyűlés az elnökség tagjai sorába választotta Dr. Pajor Gábor
állatorvos-informatikust. A felügyelő bizottságot az alakuló ülésen öt éves időtartamra
választották, ennek ellenére a közgyűlés
megerősített posztján Dr. Borsiczky Istvánt
(ügyvezető, Tomelilla Kﬅ .), Kövesdi Józsefet
(OkosFarm vezetője) és Híri Istvánt (üzletág
igazgató, GDi Magyarország Kﬅ .). A közgyűlés
meghallgatta az elnökség beszámolóját az
elmúlt két év eddigi eredményeiről, illetve az
új elnökség terveit a következő ciklusra.
Az Egyesület az alapítást követően számos
szervezettel kötött stratégiai együttműködési megállapodást, hogy megfeleljen az
alapvető céljainak: népszerűsítse a precíziós
gazdálkodás, mint szemlélet elterjedését az
országban.

AKI ÖNMAGÁT IS
FELÜLMÚLTA

246 kilométer – Toldi Péter, a Hód-Mezőgazda Zrt. vajháti telephelyének vezetője nemrég
futva tette meg e távot. Spartathlon – sokan sokféle dologra asszociálnak a szó hallatán,
bár kétségkívül egyre elterjedtebb, már nem csak a futótársadalom ismeri, viszont mindenképpen érdemes utánajárni, mit is takar mindez, hogyan jut el az ember oda, hogy teljesítsen
ekkora távokat. Mindezt napi munkavégzés mellett, nem pedig hivatásos élsportolóként. Péter,
aki a 15. helyezést érte el, 28 óra 46 perc 30 másodperces idővel, saját 2018-as eredményét is bő fél órával felülmúlta. A teljes interjú elérhető a https://www.axial.hu/cikkek/hirek/
aki-onmagat-is-felulmulta-video

MEGFOSZ

AM MEGÁLLAPODÁS
2019. október 7-én adták át ünnepélyesen az Agrárminisztérium (AM)
és a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövetsége
(MEGFOSZ) közötti új stratégiai partnerségi- és együttműködési megállapodást.
Az ünnepélyen Umenhoﬀer Péter,
a MEGFOSZ marketingbizottságának vezetője vette át az oklevelet
Farkas Sándortól, az AM parlamenti
államtitkárától.
A megállapodás keretében, az eddigi
együttesen kidolgozott koncepciók
mellett, a partnerek ezentúl is kiemelt
ﬁgyelmet fordítanak az agrárszakképzés, valamint azon belül a mezőgépész
szakma minél magasabb színvonalára.

A képen balról jobbra: Farkas Sándor, az AM parlamenti
államtitkára és Umenhoﬀer Péter, a MEGFOSZ marketing
bizottságának vezetője
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Forrás és kép: Mezogepesz.hu
http://mezogepesz.hu/cikkek/hirek/
uj-strategiai-partnersegi-es-egyuttmukodesi-megallapodas

www.axial.hu

HA AGRÁRGÉPSHOW, AKKOR
AXIÁL A D PAVILONBAN!
Tessék már most bevésni a naptárba: 2020.
január 22-25. – Hungexpo D pavilon - A XIÁL

igyekszünk túlszárnyalni az eddigi évek színvonalas kiállításait. 2020-ban a D pavilon továbbra
is csak az AXIÁL és a forgalmazott márkáink
kiállítási színhelye lesz! A várható programokkal,
a kiállított gépekkel kapcsolatos publikus információk folyamatosan kerülnek majd fel weboldalunkra, illetve közösségi médiafelületeinkre.

Bár a kiállításig bő két hónap van hátra, javában
folynak az előkészületek, hogy színes, egyedi
tartalommal töltsük meg az ötezer négyzetmétert. Részleteket még nem árulhatunk el, de

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. december 20.
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A rejtvény megfejtését 2019. december 20-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: Spindler Ferenc, Lovasberény

SERBIA
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A JAGUAR
A CLAAS bemutatta a
TERRA TRAC gumihevederes járószerkezettel is
elérhető JAGUAR 990-et,
a 900-as silózó sorozat
legújabb csúcsmodelljét.
Lássuk a „vetésizöld”
gép újdonságait!

CSÚCSMODELLJE

AKÁR 925 LÓERŐ
A JAGUAR 990 típussal 925 LE/680 kW lett a 900-as sorozat maximális motorteljesítménye.
Ezt 24 liter lökettérfogatú MAN V12 motor fejti ki, amely 850 LE/625 kW teljesítményű változatban is készül, a JAGUAR 980-hoz. Újdonság a JAGUAR 970 soros hathengeres,
16 literes MAN D4276 motorja, amely 790 LE/581 kW leadására képes. Hengerenként közel három liternyi eﬀektív térfogat garantál stabil teljesítménygörbét. Ezzel a JAGUAR 970 fogyasztása teljesítményosztályának legcsekélyebbje, egy tonna lesilózott terményre vonatkoztatva.
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Fotó: CLAAS
A 960 és 940 modellek teljesítménye is nagyobb lett, illetve a 800-as sorozatból a JAGUAR 880 és 860 modelleké is
növekedett. Valamennyi új motor teljesíti a mezőgazdasági
szektorra jellemző károsanyag-kibocsátási normákat, egészen a Stage V-ig. A JAGUAR 960-840 modellek emisszióját dízel-részecskeszűrővel kombinált szelektív katalitikus
redukció (SCR) csökkenti.

ÚJ ÉRINTŐKÉPERNYŐS CEBIS
MINDEGYIK JAGUAR-HOZ
Az új érintőképernyős CEBIS-szel a kezelő gyorsabban és
kényelmesebben hozzáfér minden gépfunkcióhoz. A legfontosabb beállításokat a kartámaszba épített kapcsolókkal
közvetlenül is lehet állítani. A JAGUAR kezelése gyorsan
megérthető, nem szükségesek hozzá előismeretek. Kezdők
is a legrövidebb idő alatt eljutnak arra a szintre, amikor a
gépet biztosan tudják irányítani, és annak teljes potenciálját
kihozzák. A JAGUAR és annak beállításai négyféle módon
kezelhetők:
☑ egyszerűen, az érintőképernyőre koppintva,
az új CEBIS terminálon közvetlenül hozzáférhető minden gépfunkció;
☑ hét beállítás elmenthető kedvencként,
amelyek a CMOTION menetkar kapcsolóival
behívhatók;
☑ CEBIS forgó-nyomó kapcsolóval,
☑ közvetlen beállítás a kartámasz kapcsolóival.
Az optimális kilátásért tetszés szerint beállítható a CEBIS
terminál. Normál pozíciójából a kezelő látómezőjéből telje-

sen jobbra, a kartámasz mellé fordítható, így például fekvő
kukoricát aratva optimálisan rálátni a teljes adapterre.
Az új kormányoszloppal igényeinek megfelelően tudja beállítani a kezelő a kormánykereket. Az új dinamikus kormányzás
még kényelmesebbé teszi a gép irányítását. 10 km/órás sebességig 2/3-os kormányforgatás elegendő a silózó megfordulásához, 10-20 km/órás tartományban egyre többet kell
forgatni. 20 km/órától, a gyors és biztos vonuláshoz, ismét
rendelkezésre áll a teljes kormánymozgás.

ÚJ: CEMOS AUTO PERFORMANCE
A CEMOS AUTO PERFORMANCE funkcióval a JAGUAR állandóan tartja a beállított fordulatszámot, a betakarított termény mennyiségének megfelelően szabályozza a motorteljesítményt és a sebességet. Növekvő terménymennyiségnél
először megnöveli a motorteljesítményt, majd csökkenti a
menetsebességet. Kisebb terménytömegnél automatikusan
csökken a motorteljesítmény. Így állandó marad a fordulatszám, nem lesznek kiugró teljesítménycsúcsok. Mindez
egyenletes terményáramot eredményez, nagy üzembiztonság és csekély fogyasztás mellett. Nehéz betakarítási helyzetekben jelentősen tehermentesíti a gépkezelőt a rendszer.

PONTOS ADALÉKANYAG-ADAGOLÁS
A JAGUAR intelligens adalékkijuttató rendszerei megalapozzák a kitűnő takarmányminőséget: az adalékanyagot a
375 literes alaptartályból vagy koncentrált adalékanyagok
esetében az új ACTILISER 37-ből lehet pontosan kijuttatni.
Ez a duplafalú tartály magas külső hőmérsékleten is megőrzi az adalékanyag-koncentrátum minőségét. A szivattyú
pontosan adagol a 0,2-20 l/óra, vagy áteresztéstől függően a 10-50 ml/tonna tartományokban.
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A közeli infravörös-érzékelővel meghatározott szárazanyag-tartalom lesz a beállítási referenciaérték a szecskahossz és a kijuttatandó adalékanyag mennyiségének megállapításához. A szárazanyag-tartalom mellett a NIR-szenzor
terményfajtánként meg tudja határozni azok különböző
beltartalmi értékét is. A mért értékek a dokumentációhoz
használhatók.
A mért szárazanyag-tartalom alapján a CEBIS áttekinthetően tájékoztatja a kezelőt a szecskahossz és szilázs-adalékanyag automatikus összjátékáról.

ÚJ V-MAX DOB ÉS ALAPFELSZERELTSÉGKÉNT HIDRAULIKUS ELŐTÖMÖRÍTÉS
A JAGUAR 900-BAN

felület, illetve a zöldtakarmány sérülése a nyíróerők miatt. A
Kieli Szakfőiskola mérései szerint még a kiemelt hevederes
járószerkezet talajnyomása is kisebb a kerekes gépekénél.
A JAGUAR 960 TERRA TRAC utakon is könnyen közlekedik.
635 milliméter széles gumihevederével a külső szélesség
3,0 méter alatt marad, így nagyon egyszerű engedélyeztetni
közúti közlekedéshez. A 890 mm széles gumihevederrel a
gép szélessége nem éri el a 3,5 méter. A rugózott járószerkezet akár 40 km/órás sebességet tesz lehetővé, kiváló menetkényelemmel. A nagyobb tengelytávnak és a jobb oldali
gumiheveder fölötti széles szerelőnyílásnak köszönhetően
tágasabb hely áll rendelkezésre a szemroppantó ki- illetve
beszereléséhez.

Negyvenkét késsel és a percenként 25.200 vágásra növelt
frekvenciával különösen nagy áteresztésre képes az új
V-MAX 42 szecskázódob. A motorteljesítményt teljesen
kihasználva, rövid, 3,5-12,5 milliméter közötti szecskahosszal
a legjobb szecskaminőséget nyújtja. Hosszabb szecskahosszhoz, például fűben vagy SHREDLAGE esetén, a kések harmadával használható a dob. Az új V-MAX 42 opcionális felszereltségként érhető el a JAGUAR 990, 980 és 970 modellekhez.
A 900-as sorozat alapkivitelének intelligens vezérlésű hidraulikus előtömörítése állandóan egyenletes, jó vágásminőséget
ad. A nyomástárolós hidraulikus munkahengerek különböző
funkciógörbék alapján automatikusan, a különböző terményfajtáknak és a változó rétegvastagságoknak megfelelően
igazítják az előtömörítő erőt, nehéz betakarítási körülmények
között is egyenletes szecskázási minőséget biztosítva.
A legnagyobb üzembiztonság érdekében átdolgozták a
behúzóházat. A megerősített behúzóhengert a legmagasabb
áteresztésre méretezték, az előtömörítő hengerek oldalán
nagyobb zárólemezek csökkentik a szennyeződést és a zajt. A
hengerek szorítós rögzítése megkönnyíti a karbantartást.
Jobban szigetelt köszörűház akadályozza a szennyeződés
bejutását, és csökkenti a zajhatást. A szecskázódob csapágyainak élettartama megkétszereződött. Hidraulikagyorscsatlakozók könnyítik a behúzó- és a szecskázóegység
karbantartását.

TERRA TRAC
A CLAAS évtizedes tapasztalatainak köszönhetően tökéletesen integrálták a TERRA TRAC-ot a JAGUAR 960 és 990
silózókba. A lengő felfüggesztés a legnehezebb körülmények
között is lehetővé teszi a munkát. A futómű, amelynek vertikális mozgását robusztus ütközők korlátozzák, felfelé 10, lefelé
13 fokkal lenghet ki.
A zöldtakarmány betakarításakor a TERRA TRAC járószerkezet a fordulókban egyedi megoldással kíméli a tarlót: a
támkerekek hidraulikusan lenyomódnak, az első hajtókerekek
kiemelkednek, és körülbelül harmadával csökken a felfekvő
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JAGUAR 800 ERŐSEBB
ADAPTERHAJTÁSSAL
A JAGUAR 800 megerősített, négypályás, ékszíjas adapterhajtásával a JAGUAR 870-en és 880-on is használható a
DIRECT DISC 600 direktvágó adapter. (A JAGUAR 880 típus
kizárólag angliai, írországi és olaszországi piacra készül.)
A JAGUAR 800 sorozat első hídját is átdolgozták. A rendszernyomás emelése 11 százalékkal növeli a hidrosztatikus
járószerkezet húzóerejét, így nehéz körülmények között is van
tartalék. Ezenfelül az új JAGUAR 800-as silózókhoz a 900-as
gépek új érintőképernyős CEBIS-e és új kezelőegysége lesz
elérhető.

MIHALOVICS TAMÁS
CLAAS termékmenedzser

EZ A

KIRÁLYKATEGÓRIA
A marcali családi gazdaságban tavasszal lecserélték az erőgépparkot: egy lendülettel megvásároltak két Fendt traktort, a 826-os és a 311-es Vario S4 Proﬁ Plust. A Monosem szemenkénti vetőgépük és műtrágyaszórójuk már megvolt, a talajtérképek szintén, így büszkén
konstatálhatták, hogy lerakták a precíziós gazdálkodás alapjait.

Ha dicsekedni akarnék,
akkor azt mondanám, hogy
elmozdultunk a precíziós
gazdálkodás irányába.
Innentől ez a fő csapásirány

Mohari Zsolt

a családi gazdaság vezetője
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A somogyi városban egy újabb olyan fiatallal találkoztunk, aki
sikeresen találta meg a helyét az agráriumban és aki ráadásul
nő. Példája azért is érdekes, mert nem tipikus, hogy a családi
gazdaságba a leánytestvér álljon be, bátyját pedig a fővárosi
járműiparba vezérelje a gépek szeretete. „Ha a család hoszszú évek kitartó munkájával már létrehozott valamit, ostoba
lennék, ha nem ezt folytatnám” – vallja a 25 esztendős Mohari
Barbara.
Még meg sem született, amikor a család 1992-ben belefogott
az önálló gazdálkodásba. Mohari Zsolt (53 éves), az édesapa
1991-ben végzett a gödöllői egyetem állattenyésztő szakán, s
rögtön utána a szövetkezeti szarvasmarhatelep vezetője lett.
Ám hamarosan megszűnt a téesz, ekkor a nagyszülőktől származó kárpótlási földeken, illetve a bérelt és vásárolt területeken belefogtak a szántóföldi növénytermesztésbe.
Őstermelőként, 50 hektáron kezdték. Családi gazdálkodóként
(„lányom, feleségem meg én vagyunk benne”) most már 450
hektáron termesztenek kukoricát, napraforgót, szóját, repcét, búzát. Van egy hektárnyi szőlőjük is, zöld veltelini. Egy
pezsgőgyár vásárolja fel a termést, „régebben jó volt az ára,
most gyengébb”. Egyébként arra szolgál, hogy egész évben –
„télen metsszük a szőlőt” – legyen valamilyen feladatuk. Az
Aberdeen Angus húsmarhákat és a juhokat is ezért tartják. „No
meg legelőink is vannak, és a szívemhez is hozzá nőttek” – magyarázza Mohari Zsolt. Úgy látja, hogy a mezőgazdaság nem
rossz befektetés. „Ezt tudják a bankok, ezt tudja mindenki.”
„Már gyerekkoromban elhatároztam, hogy majd én is valami
ilyesmivel foglalkozom – meséli Barbara. – Az első emlékem
ezzel kapcsolatban, hogy apai nagypapámmal moslékot keverek a disznóknak. Nagyon szerettem az állatok körül lenni, ettől
még a malacherélések aktusa sem tántorított el.”
Barbara is Gödöllőre ment egyetemre, mint az édesapja. A természetvédelmi mérnöki alapképzés után 2018 decemberében

fejezte be a mesterképzést, ahol ökológiai gazdálkodást tanult.
Most pedig elkezdett egy növényvédelmi szakmérnöki képzést
is. Ezt már Keszthelyen, hogy közelebb legyen a munkájához.
Nem csak azért választotta a családi gazdaságot munkahelyéül, hogy folytassa, amit édesapja megalkotott. Kifejezetten
izgalmasnak tartja az itteni szerteágazó tennivalókat, és
úgy látja, hogy „a legjobbtól tud tanulni. Ezt is butaság lenne
kihagyni”.
Az állatok körüli teendőkkel indítja a napot. Utána a reggeli
eligazítás következik – három főállású alkalmazottjuk van –,
amelyet édesapja tart, de ő is közreműködik. „Innentől kezdve
nagyjából mindent csinálok: ha papírmunka kell, akkor azt. Ha
alkatrészért kell menni, inputanyagot vinni a területre, vagy ha
be kell szállni a traktorba, akkor azt, hiszen így tanulhatom a
legtöbbet.”
Egyelőre még csak „szakképzett tanoncnak” tartja magát.
„Nemigen szeretnék addig önálló döntéseket hozni, amíg azt
gondolom, hogy apa mindent jobban tud. Öt évet jártam egyetemre, mégis azt mondhatom, hogy az elmúlt kilenc hónapban,
mióta együtt dolgozunk, tőle több gyakorlati dolgot tanultam.”
A növényvédelem az a terület, amelybe be akarja ásni magát,
és amelyre nagy igénye van a családi gazdaságnak. „Ezért
is vágtam bele az újabb tanulásba. Nagy tervem még, hogy
ökológiai gazdálkodást is folytassunk. Szántóföldi kertészettel
indítanánk, az én nevem alatt futna, hivatalosan is bejelentkezem majd az ellenőrző szervezethez, a Biokontrollhoz.”
„Hogy ez valami filozófiai elköteleződés, vagy egyszerű gazdasági racionalitás? Mind a kettő! Az egyetem is sokat formált
a szemléletemen. Tudom, mekkora hatással van a szennyezés,
a vegyszerezés a természetre. Ismerni kell, mi az a minimális
mennyiség, amellyel még hatékonyak tudunk lenni, és a környezetet is kíméljük.”
„A lányomat ismerve a filozófia több
benne!” – toldja meg az elhangzottakat
Mohari Zsolt.

aki szerint nőként is lehet
érvényesülni az agráriumban.

Fotók: Kajetán Jácint

Mohari Barbara,

A környezetvédelem, a fenntartható
gazdálkodás szempontjából is fontos
lépést tettek az idén. A tavaszi idénymunkák előtt gépparkcserére adták a
fejüket. „Kis kívánnivalót hagyott maga
után az előző technika, egyébként is
öt-hét évesek lettek, ennyi idős korukban el szoktuk őket adni” – mondja a
családfő. Vásároltak egy Fendt 826
és egy Fendt 311 Vario S4 Profi Plus
traktort. Nagyon elégedettek „a briliáns
technikával. Ha dicsekedni akarnék,
akkor azt mondanám, hogy elmozdultunk a precíziós gazdálkodás irányába.
Innentől ez a fő csapásirány.”
Ennek jegyében, az új technika – „GPS,
automata kormányzás, számítógépes
vezérlés” – jóvoltából a tápanyag-ki-
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juttatást idén már a talajvizsgálatoknak megfelelően,
helyspecifikusan végezték. „A tőszámot egyelőre nem
változtattuk a táblán belül, de erre is készülünk.” A hozamtérképezést meg azért nem csinálták még, mert a jelenlegi
kombájnjuk erre nem alkalmas.
A 260 lóerős Fendt a vezérgép: a 450 hektár 90 százalékán
ezzel végzik a talajmunkákat, a szántást, lazítást, tárcsázást, kombinátorozást. A 120 lóerőst vetésre, permetezésre
és szállításra használják. Már túl vannak a 350 üzemórán,
de a kötelező szervizen túl – „amely tökéletesen működik”
– nem kellett hozzájuk nyúlni. Az AXIÁL-lal való kapcsolatukat egyébként a tőlük vásárolt munkagépek alapozták
meg – a Monosem NG+Me elektromos hajtású 6 soros szemenkénti vetőgép és a Monosem SCD műtrágyatartályos 6
soros sorközművelő kultivátor. „Azt gondoltuk, ezt érdemes
tovább folytatni.
„Ezek a Fendtek már annyira modernek, hogy nem kell hozzájuk nagy fizikai erő, legfeljebb akkor, ha pótkocsit vagy
munkagépet kell felszerelni. Ma már nőként is érvényesülni
lehet a traktorok világában – lelkesedik Barbara. – Ilyen
technika nélkül igen nehéz lenne a termelés. A végeredmény az, amit nagyon értékelek bennük.”

„Olyan munkákat végeznek, amelyek tíz évvel
ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna – teszi
hozzá édesapja. – Ez
a királykategória! Amit
leírnak róluk a prospektusokban, azt kapjuk tőlük.
Alacsony fogyasztás, kényelem, dizájn – minden
együtt van.”
A fiatal lány szívesen vadászik édesapja vadásztársaságával. „Apám gyakran emleget úgy ismerősei körében,
hogy én vagyok a kisebbik fia. És valahogy így is kezelnek,
hiszen férfiak között vagyok, és időnként férfias is, amit
csinálok – mondja nevetve a szuper nőies Barbara. Egyébként másfél éve elköltözött otthonról. Önállósodni akart,
és az is szempont volt, hogy ne töltse a nap 24 óráját a
szüleivel.
Marcaliban él ő is, de fent a szőlőhegyen. „Egy kis pince
lett felújítva az igényeim szerint. Gyönyörű panorámában
látom a Badacsonyt, a fonyódi hegyeket, ha tiszta az idő, a
Balatont is. Az is kikapcsolódás, ha
otthon lehetek. A kutyával sétálok,
futok, olvasok, tanulok. Jelenleg
nem állok úgy, hogy a közeljövőben saját családom legyen, de
igyekszem. Szeretnék minél hamarabb gyerekeket és férjet.”
POPOVICS GIZELLA
újságíró
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Hasznos „kütyük”
Lehetőségek Landini traktorokhoz

Hosszú időn keresztül a Landini traktorokról az a hír járta a gazdák körében, hogy azok
egyszerű mechanikus gépek, mindenféle komolyabb elektronika nélkül. Természetesen
feladatukat így is ellátták, de napjainkban már lényegesen többet kíván a korszerű
mezőgazdaság. Köszönhetően a gyári fejlesztéseknek és a kompatibilis agrártechnológiai
rendszereknek, ma már ezek a gépek is azokat a szolgáltatásokat nyújtják, melyek
nagymértékben hozzájárulnak a precíz és hatékony termeléshez.

A KÖVETKEZŐKBEN
NÉGY OLYAN
LEHETŐSÉGRŐL
LESZ SZÓ, MELYEK
ELÉRHETŐK
A LANDINI
VÁSÁRLÓKNAK,
SEGÍTVE
MINDENNAPI
MUNKÁJUKAT.

DSM TERMINÁL:

az intelligens érintőképernyő

Az első „kütyü” gyári opció a Landini 7-es
szériához. A táblagépekre jellemző felhasználóbarát graﬁkus kezelőfelületének köszönhetően, a nagyméretű, 12 colos DSM (Data
Screen Manager) érintőképernyős monitorról
egyszerű kezelni a traktort, de akár a munkagépeket is – ISOBUS adatátvitelen keresztül.
A traktorban ezt az egységet a vezetőüléssel
együtt mozgó többfunkciós kartámasz-konzolon, ergonomikusan helyezték el. Számos
beállítási és felügyeleti funkciót nyújt a
kijelző a kezelőnek. A jól felépített menürendszer könnyen értelmezhető ikonokra építve,
a különböző funkciók gyors elérését teszi
lehetővé. Folyamatos információkat nyújt a
traktor valós idejű paramétereiről, de ezen a
felületen keresztül könnyen elvégezhetők a
traktor különböző beállításai is, például
a kihelyezett hidraulikaszelepeké, a
függesztő szerkezeté, a sebességváltóé és további egységeké.
Ha traktor ISOBUS csatlakozással is el van látva, az érintőképernyőn
keresztül lehetővé
válik a kommunikáció a traktor és a
munkagép között,
valamint a DSM
monitor kezelőfelülete lehetővé teszi
a kapcsolt eszköz
beállításait.
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Lehetőség van kamera csatlakoztatására, így
például biztonságosabb tolatni egy nagyobb
járműszerelvénnyel. Adatok fel- és letöltéséhez nagysebességű USB csatlakozóval is
ellátták a terminált.

ISOBUS:

kapcsolat traktor
és munkagép között

A közelmúltig problémás volt a különféle
munkaeszközök csatlakoztatása a traktorhoz, mivel azok vezérléséhez, beállításához
megannyi vezérlőegységet, monitort kellett
elhelyezni a fülkében, nem is beszélve a
nagy mennyiségű kábelről. A szabványosított ISOBUS rendszernek köszönhetően
mindez leegyszerűsödött, és átláthatóbbá
vált. A lényeg, hogy egy kezelőfelületen keresztül vezérelhetők a traktorhoz kapcsolt,
szabványnak megfelelő munkagépek. Ez a
lehetőség, a gépgyártók fejlesztéseinek jóvoltából, egyre szélesebb körben érhető el.
A Landini traktorokra 2015-ben adaptálták
a rendszert, az ISO 11783 szabványnak
megfelelően, ami jelentős előrelépés volt a
gépek integrálásában a precíziós gazdálkodásba. A Landini első szériája, melybe
bekerült ez az egység, a 7-es volt, de
folyamatos a többi traktorcsalád fejlesztése is. A rendszer lehet gyári opció egy új
traktor rendelésekor, de utólag is beépíthető. Emellett lehet használni az AXIÁL
Kft. által forgalmazott Trimble automatikus kormányzási rendszerekbe integrált
ISOBUS-t is.

FLOTTAKÖVETÉS:
hogy mindent lásson
a gazda szeme

AUTOMATIKUS
KORMÁNYZÁS:

akár csukott szemmel is

Az automatizált folyamatok jobb pontosságot és teljesítményt nyújtanak, miközben
csökkentik a kezelő fáradtságát.
Az automatikus kormányzási rendszer
műholdas navigáción keresztül kormányozza
a traktorokat, a fent említetten túl további
előnyökkel: csökken a felesleges átfedés
és kihagyás, a fogyasztás, a táblaszélek
taposása, az erőgépek terhelése a táblavégi
fordulókban, és nő a területteljesítmény. A
rendszer pontossága akár 2,5 centiméter is
lehet, korrekciósjel-szolgáltatás igénybevételével.
A Landini saját megoldást kínál komplett
rendszer formájában, de későbbi kiépítéshez
előkészítéssel is fel tudja szerelni a traktorokat. Jelenleg ez a gyári lehetőség a nagyobb
szériához érhető el, de a Trimble segítségével a kisebb traktorok is elláthatók automatikus kormányzással. Az utóbbi esetben a
rendszer kijelzőjén keresztül (feloldó kóddal)
vezérelhető az ISOBUS-os munkaeszközök
legtöbbje.

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser

A ﬂottakövetés (Fleet Management) kiváló
lehetőség nyomon követni a gépek mozgását, munkavégzését, fogyasztását, üzemi
paramétereit, melyek digitálisan naplózhatók
is, a hatékony használat érdekében. A rendszerek kommunikációs protokolljai különféle
kimutatásokat és értesítéseket továbbítanak
a ﬂotta elemeiről a gazdálkodóknak, a gépek
műholdas földrajzi helyzete és a CAN BUS
rendszerükből nyert adatok alapján. Így
webes vagy mobil alkalmazáson keresztül
bármikor gyors, valós idejű információkhoz
lehet jutni – akár az irodából is – egy adott
traktor pozíciójáról, munkavégzési paramétereiről. Az összegyűlt adatok kiértékelését
követően rövid idő alatt hozhatók olyan
döntések, melyek tovább növelik a gazdaság
hatékonyságát és jövedelmezőségét
Az Argo Tractors ez irányú fejlesztései a
végükhöz közelednek, és hamarosan elérhetővé válnak a Landini traktorokhoz. Emellett
az AXIÁL Kﬅ-nél már rendelkezésre áll egy
ﬂottakövető rendszer, melynek használata
jelentős előnyöket hoz a gazdálkodásban.
Mint láthattuk, a felsorakoztatott műszaki
megoldások nagyrészt elérhetők gyári
opcióként a Landini kínálatában, de rendelhetők más kompatibilis – az AXIÁL Kﬅ . által ajánlott – rendszerek is. Az utóbbi választás előnye
sok esetben, hogy egyéb szolgáltatásokba
integrálva szélesebb felhasználást tesznek
lehetővé.

Varga Balázs
bemutatógép-kezelő

„Landini 7-230 traktorral járok demózni, amely
fel van szerelve DSM terminállal és Trimble automatikus kormányzással.
Ezek nagymértékben
megkönnyítik a mindennapi munkámat, egyszerűbb, gyorsabb beállítást
tesznek lehetővé. A DSM
érintőképernyőn tudom
követni a hidraulikus
szervek működtetését és
beállítását, a területtel
kapcsolatos adatokat
(területteljesítmény,
fogyasztás stb.), a táblavégi forduló automatikát, úgy, hogy minden
egy felületen van. A
Trimble GFX-750 monitorral pontosan mérhető
és térképezhető a terület, ezt aztán a monitoron műholdképként
vissza lehet nézni, vagy
akár diﬀerenciált kijuttatási térképhez lementeni
és felhasználni az adatokat. A kijelző ISOBUSkompatibilitásának
köszönhetően többféle
munkagép tölthető
be és kezelhető egy
felületen, nem okozva
gondot a GPS további
kezelésében. A NAV900 kormányvezérlő
gondoskodik arról, hogy
egyenesen menjen a
traktorom, akár 2,5
centiméter pontossággal, ami időt és üzemanyagot spórol nekünk.”
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Manitou MLT 733 115 LSU,

AZ ÚJ MINDENES

A Manitou MLT 735 120 LSU szinte biztos, hogy az egyik legnépszerűbb típus volt az elmúlt 15 év mezőgazdasági rakodógépei közül, csak Magyarországon közel ezer darab talált
gazdára ez idő alatt. 2,5 köbméteres terménykanállal az elődeinél komolyabb mennyiségű
termény ki- és betárolására volt képes, hét méter maximális emelési magasságával hasznos eszköze volt a növénytermesztésnek és állattartásnak egyaránt.
A NewAg széria 2017-es bevezetésével minden szempontból kicsit nagyobb és erősebb utódja lett: az
MLT 737 130 PS. A maximális teherbírás 200 kilogrammal nőtt, ez inkább csak jelképes különbség. Viszont a
motorteljesítmény 120-ról 130 lóerőre növekedett, ez
a plusz tíz lóerő bizonyos helyzetekben már jól jöhet. A
kedvelt, bevált mechanikus kapcsolású sebességváltót
hatfokozatú powershiftre cserélték, amely gombnyomásra automataként is funkcionálhat. Az új váltóval
a nagyobb lett a csúcssebesség. Az új szériában az
MLT 737 130 PS foglalta el az MLT 735 helyét, mint a
legnépszerűbb rakodógép-típus.
A Manitou tervezői azért gondoltak azokra is, akiknek
bőven megfelelt a „régi” MLT 735 dinamikája és hatékonysága. Bevezették az MLT 733 115 LSU rakodógépet, amelynek paraméterei szinte teljesen megegyeznek az MLT 735 gép adataival.
A kétszáz kilogrammal kisebb teherbírás itt is csak jelképesnek mondható, a 2,5 köbméteres terménykanalat

16

bőven elviszi ez a gép is. Sőt, hét méteres magasságban
nagyobbat emel, mint az MLT 735.
Motorteljesítménye 116 LE, szinte észrevehetetlen a
differencia a 120 lóerős elődjéhez képest, sőt volt olyan
gépkezelő, aki még talán egy picit dinamikusabbnak is
érezte.
Az új MLT 733 115 LSU hidraulikája teljesen megegyezik
az MLT 735-ével, mindkettő 150 liter/perces axiáldugatytyús LSU szivattyúja egyszerre három műveletre képes.

A Manitou mérnökei ebbe az egy NewAg
típusba visszahozták a klasszikus négyfokozatú mechanikus váltót, amelyet
sok gazda a strapabírása miatt kedvelt
annyira.

A Manitou mérnökei ﬁgyelembe veszik a piaci igényeket, így ennek megfelelően alakítják a termékvonalat. Ennek egyik ékes példája, hogy ismét kapható mechanikus váltós modell. Egy-egy vásárlási
döntésnél ne csak a maximális teherbírást vagy az
emelési magasságot vegyék ﬁgyelembe, hanem a
gép terhelési diagramját is!

Aki MLT 735 120 LSU gép cseréjében
gondolkodik, nem jár rosszul az új
MLT 733 115 LSU-val. Erőben, teljesítményben, hatékonyságban felveszi a
versenyt, a NewAg széria kényelmes és
ergonomikus kabinjában sokkal jobbak a
munkakörülmények.
A vezetőfülke tökéletes kilátást biztosít,
és modern, trendi kinézetű. A szélvédő és
a tetőablak helyett a kezelő feje fölé ívelő,
egy darabból álló üvegen keresztül emelés
közben folyamatosan, minden pozícióban
szemmel tartható a gém. Az üveg íves
vonalát felül masszív, speciális védőrács
követi, amely védi a kabint, és nem zavarja
a kilátást.
Az új színes, digitális kijelző és a
kezelőszervek a műszerfal jobb oldalán kaptak helyet, sokkal jobb rálátást
engedve a gép elejére. A légrugós vezetőülés karfájába integrált joystick-pult, és a
kezelőszervek követik az ülés mozgását.
A műszerfal és a joystick-pult kapcsolóit
funkcióik szerint különböző színek jelölik:
a pirosak a biztonsági berendezéseket, a
kékek a hidraulikus egységeket, a sárgák a motorral és hajtással kapcsolatos
funkciókat vezérlik. A DSB-megoldásnak
köszönhetően a gépkezelő egy egyszerű
mozdulattal kiveheti, és átrendezheti a

kapcsolókat aszerint, ahogy kényelmesnek
és praktikusnak véli.
A ki- és beszállást a kabinba nem csak a
kétoldali kapaszkodók könnyítik meg és
teszik sokkal biztonságosabbá, de az ívelt
padlólemez is. Ez a megoldás egyébként
helyet hagyott egy új, tágas tárolórekesznek, az ajtó alsó részén.
A két első és két hátsó munkalámpa
LED-fényszórói sötétben is tökéletes látási
körülményeket biztosítanak a kezelőnek.
A NewAg gépek fülkéje a legjobban hangszigeteltek közé tartozik. Az MLT 735 120
LSU kabinjában 80 dB-ről 73-ra csökkentették a zajszintet. Ez első hallásra lehet,
hogy nem tűnik soknak, de higgyék el, a
különbség nem csak érezhető, de egyenesen élvezhető is.

például, ha szalmabálákat kell jó magasra
felhelyezni, vagy földkanállal terepet
rendezve. Ilyen műveleteknél korábban
manuálisan ki kellett kapcsolni a funkciót.
Szintén opcióként választható a 2+1 körös
légfékrendszer, és az automatikus vonófej.
Ezek felszerelésével a rakodógép már
nemcsak lassú járműként „szólóban” közlekedhet, hanem mezőgazdasági vontatóként, pótkocsival is.
Az új MLT 733 115 LSU gépben rendkívül
jól ötvözték a mérnökök a „régi”
MLT 735 120 teljesítményét a NewAg
széria kezelőbarát megoldásaival. Univerzális gépként jól illeszkedik a Manitou
mezőgazdasági széria széles választékába, nemcsak műszaki paramétereiben,
hanem árban is. További részletekért, és
bemutatási lehetőségért keresse területi
képviselőinket!

SÁFRÁNY MÁRIÓ
termékmendzser

Az új „Active CRC” gém-lengéscsillapítási
opció a gém dőlésszögétől függetlenül
működik, és 4 km/óra haladási
sebesség alatt automatikusan kikapcsol. Hogy
miért? Azért, hogy
prioritást adjon a
gémpozícionálás pontosságának,
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A LEGNEHEZEBB
KÖRÜLMÉNYEKKEL
IS MEGBIRKÓZIK
HORSCH MT TIGER

Fotó: Horsch, Mezőhír

A termés, bármilyen kultúrában, nagymértékben függ a talajművelés minőségétől. Sajnos az időjárásban tapasztalható extrém viszonyok tovább nehezítik annak egyébként sem egyszerű folyamatait.
A hagyományos forgatásos eljárást egyre jobban kezdi kiváltani a
forgatás nélküli. Mind több termelő esküszik a szántás elhagyására;
akik belefogtak és kitanulták minden csínját-bínját, eke nélkül is boldogulnak. Valaki szerint ennek sikeressége fejben dől el, bár hozzá
kell tenni, hogy a gyomosodás és ennek helyes kezelése odaﬁgyelést
igényel. Más időben, másféle gyomok jelennek meg, mint hagyományos, forgatásos műveléssel. Ezt a kihívást szívesen vállalják a
termelők és a gépgyártók is.
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Idén is jó eredmények
várhatók a kukoricától, ami viszont rögtön
feladja a leckét, hogy
miképp lehet megfelelően a talajba dolgozni a
szármaradványokat. Az
MT Tigert kimondottan
erre a feladatra találta
ki a Horsch, hiszen a
tárcsamezővel és a kapasorokkal egymenetes,
hatékony talajművelést
tesz lehetővé.

A Horsch MT Tiger nagy, 68 centiméteres
lapátmérőjű tárcsái intenzíven keverik és
aprítják az említett elhanyagolt árvakelést, vagy a nagy mennyiségű kukorica-szármaradványt. A rugós biztosítású
kapák akár 35-40 centiméteres mélységben is tudnak dolgozni. A gép sokoldalúságát mutatja, hogy többféle kombinálható orrbetét választható a kapaszárakra,
így a sekély tarlóhántásra vagy akár
lazításra is kiválóan alkalmazható.
A Tiger művelőelemeivel egy menetben
elvégezhető a sekély tarlóhántás és a
mélylazítás. Ehhez nem kell mást tenni,
mint a tárcsasort sekélyen járatni, a
kapákat pedig a maximális művelési
mélységbe állítani. Ilyenkor le kell szerelni
a kapaszárról a „hagyományos”, széles
MulchMix orrbetétet, a forgatólemezt,
és helyette az LD, vagy a legújabb ULD
keskeny, mindössze 4 centiméter széles
kapákat kell feltenni. Ezek megfelelő
mélységben lazítanak, és nem fognak
rögöket felhozni magukkal. Visszatömörítésre is széles paletta áll rendelkezésre,
így a talajszerkezetnek legmegfelelőbb
– akár duplasoros – tömörítő hengerrel
kérhető a kultivátor.

Az MT Tiger széria háromtól nyolc méteres munkaszélességig érhető el. Vontatási
igénye általában méterenként 90 lóerő,
eszerint kell a meglévő eszközparkhoz
kultivátort illeszteni. Természetesen akadnak szélsőséges esetek, olyan regionális
adottságok, amelyek növelhetik az erőgép
igénybevételét.
A Horsch mint gyakorló termelő, több
kelet-európai gazdasággal rendelkezik, amelyek munkájából és gyakorlati
problémáiból sok tapasztalatot szerez.
Látja a jelenlegi hiányosságokat, mert
ezekkel saját maga is szembe kerül, ezért
olyan gépeket fejlesztett ki, amelyekkel
elkerülhető a több éves „talajzsaroló”
gazdálkodás, és robbanásszerű a termés
növekedése.
A hagyományosan, talajfelszínre kijuttatott műtrágyát tárcsával, ekével,
vagy éppen kultivátorral dolgozzák be
a földbe. Különböző hatások miatt a
tápanyagok egy részét a növények nem
tudják felvenni (ilyen például a pH, vagy
a különböző antagonizmusok). Ezeket a
hatásokat leggyorsabban az úgynevezett
depó-műtrágyázással lehet kiküszöbölni:
a tápanyagokat kis helyre, nagy koncentrációban juttatják a talajba, ezáltal
hosszabb ideig maradnak felvehetők.
Laza talajokon például a foszfor nagy
koncentrációban nem kötődik a talajhoz,
a nitrogén ammónium formában, nagy
koncentrációban, hosszabb ideig felvehető állapotban marad.
A növényi gyökérreakció szempontjából
nézve a depó-műtrágyázást, azt látjuk,
hogy az ammónium vonzza a gyökereket,
és a rövid hajszálgyökerek fejlődésére
van pozitív hatással, a foszfor a hoszszú hajszálgyökerekre, a kálium pedig
semleges a gyökérvonzásra. Ezért például
őszi alapműtrágyázás esetén a káliumot
mélyre juttatva, érdemes mellé még
foszfort is adagolni, mert mindkettő tökéletesen alkalmas a depó-műtrágyázásra,
de a foszfor még a depóba is irányítja a
gyökereket.

Barabás Zsolt
Horsch-szaktanácsadó

A HORSCH Tiger MT
kombinált szántóföldi
nehézkultivátor elején a
duplasoros tárcsaszekció intenzíven aprítja
és keveri a növényi
maradványokat, akár 20
centiméteres mélységig. A tárcsasor utáni
kétsoros lazítókapákkal
javítható az eketalp-betegség. Kapák mögötti
műtrágya-kijuttatással
még sokoldalúbb a gép.
Talajlezárásra többféle hengervariáció áll
rendelkezésre, talajtípustól függően, ezekkel csökkenthető a víz
elpárolgása, illetve a
szénvesztés a talajból.
Kiválóan alkalmazható
gabonatarló utáni repcemagágy-készítésre,
illetve szántás helyett
őszi alapművelésre,
kapás növényeknek vagy
tavaszi kalászosoknak.

VAS MAGDOLNA

marketingkommunikációs menedzser

19

FEJÉS DELAVAL VMS™ V300
FEJŐROBOTTAL
PONTOS
FELHELYEZÉS

Robotos fejéskor nagyon
fontos biztosan tudni, hogy
a lehető legtöbb tejet fogja
leadni a tehén, az összes
elérhető adatot összegyűjti
a rendszer, a tehén nyugodt lesz az állásban, és
megfelelő tőgyvédelemmel
lép majd ki az állásból.

VALÓDI
TŐGYNEGYED FEJÉS

KIVÁLÓ
ELŐKÉSZÍTÉS

A DeLaval VMSTM V300
fejőrobot mindezeket
biztosítja, sőt többet is nyújt.

KEHELYLEVÉTEL

TŐGYBIMBÓ
FERTŐTLENÍTÉS

BELÉPÉS

Teljes körű, gyors és hatékony fejési
programja magában foglalja

•
•
•
•
•
•

belépés,
a fejési engedély-ellenőrzés,
a tőgybimbó-előkészítés,
a kehelyfelhelyezés,
a fejés,
a kehelylevétel és utófertőtlenítés

lépéseit.
Sok egyedülálló eleme járul hozzá a
kiváló fejéshez, az állomány megfelelő
egészségi állapotához és a telep nyereségességéhez.
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Az állásba lépő tehenet azonosítja a
rendszer, majd a tejtermelési szint és
az előző fejés óta eltelt idő alapján
ellenőrzi, hogy van-e fejési engedélye:
a legjobb termelésű és leghatékonyabb
tehenek élveznek elsőbbséget. Ez jobb
fejési teljesítményt és gazdaságosabb termelést tesz lehetővé. Egyes
teheneket akár napi négyszer is enged
fejni, másokat csak naponta kétszer, a
laktációs időszaknak, a termelési szintnek és az előző fejés óta eltelt időnek
megfelelően.
A gyakorlatban minden egyes tehén
potenciálját maximálisan kihasználja
a rendszer, miközben figyelembe veszi
az egészségügyi szempontokat is. Az
automatikus fejési engedély használatával maximalizálható a robotosan
kifejt tej, egységenként akár 30003500 kilogramm fejhető naponta. A
fejési engedélyes tehenek az állásba
lépve egyedileg számított abrakadagot
kapnak. Ha nincs fejési engedély, a
tehén nem kap takarmányt, és elhagyja az állást, hogy a következő tehén
beléphessen.

ELŐKÉSZÍTÉS
A tejtartályba kerülő tej tisztasága
elsőrendű fontosságú, így a VMS V300
különálló kehellyel és vezetékrendszerrel
készíti elő a tőgybimbókat. A felhelyezés
után a DeLaval PureFlow™ előkészítő
kehely víz és levegő egyedi kombinációjával megtisztítja a tőgybimbókat, majd
stimulál és előfej. Opcionálisan tőgytisztítószer is adagolható, amely még
tisztább tőgybimbókat és tiszta kelyhet
eredményez. Az előfejt tejet és a tisztításhoz használt vizet teljesen elkülönítve
kezeli, az nem érintkezhet a tartályba
jutó kiváló minőségű tejjel. A tiszta, száraz tőgybimbókra ezután felhelyezhetők
a fejőkelyhek.
Az oxitocin-termelés már elindult a
stimuláció hatására, így zavartalan a
tejleadás. Az egyedülálló előkészítési folyamat gyorsabb tejleadást és rövidebb
fejési időt, illetve kiváló tőgyegészséget
eredményez.
Fejés előtt tőgybimbó-fertőtlenítést
szeretne? A VMS V300 egyike azon kevés
robotoknak, amelyekkel ez megoldható a
beépített szórófejjel, sőt az előfertőtlení-

Fejés alatt megtekinthetők a tejfolyás,
a tejmennyiség, a vértartalom és a vezetőképesség adatai, valamint a fejések
gyakorisága is. Mindez tőgynegyedenként

tés is, akár az utófertőtlenítésre használttól eltérő tőgyfertőtlenítő-szerrel, mivel a
karon két szórófej helyezhető el.

FELHELYEZÉS
A VMS V300 robotkarja sokkal gyorsabban, finomabban, pontosabban és hatékonyabban végzi az előkészítés, fejés és
utófertőtlenítés műveleteit, mint bármikor
ezelőtt. Ezt a DeLaval InSight™ kamerarendszer teszi lehetővé, amely az
eddigi legfejlettebb TOF kamerát, hardvert
és képfeldolgozó szoftvert integrálja.

áll rendelkezésre, az előző fejések adataival összehasonlítva. A tőgygyulladás
előrejelző index (MDi) pontos információkkal szolgál a tehén egészségi állapotáról, jelzi már a szubklinikai tőgygyulladásos eseteket is. A VMS V300 minden
egyes tehén minden egyes fejése alatt
kiszámítja az MDi értékét és amennyiben szükséges, riaszt, és kiválogatja az
állatot kezelésre.

LEVÉTEL

A DeLaval InSight™ kamerarendszer
minden egyes fejéskor felméri és megtanulja az egyes tehenek tőgyalakulását
és tőgybimbó-elhelyezkedését: már a
tehén legelső belépésekor sem kell kézzel
betanítani a tőgybimbók helyzetére, mert
magától megoldja. A felhelyezési arány
99,8 százalék, gyakorlatilag nincs olyan
tőgybimbó, amelyre ne tudná azonnal
felhelyezni a fejőkelyhet a kar.

FEJÉS
Négy darab, ICAR-minősítésű tejmérőjével
a DeLaval VMS™ V300 az egyetlen, valódi
tőgynegyed-fejésre képes fejőrobot. A
tehén tejleadási jellemzőinek megfelelően
választja ki a legmegfelelőbb pulzációs
ütemarányt. Folyamatosan méri az adott
egyed tejleadási jellemzőit, különböző
pulzációs ütemarányokkal, és a leggyorsabb tejleadásút használja. Az eredmény:
gyorsabb és stresszmentesebb fejés,
naponta több fejés, és a tehenek rövidebb
várakozási ideje.

A fejlett modellszámító-rendszer a négy
tejmérőből származó valós tejfolyási
adatokat felhasználva optimális időben
veszi le a kelyhet, védve az értékes és
érzékeny tőgyek egészségét a túlfejéstől.
A tejleválasztóból csak a minőségi
paraméterek ellenőrzése után kerülhet a
tartályba a tej. A felhasználó által beállított kívánalmaknak megfelelően a tejet
öt különböző helyre lehet továbbítani:
tejtartályba, kolosztrumgyűjtő-sajtárba,
elkülönítő sajtárba, valamint két másik,
egyéb célokra felhasználható sajtárba.

TŐGYBIMBÓ
-FERTŐTLENÍTÉS
A DeLaval InSight™ kifinomult és pontos
kamerarendszerével minden egyes tőgybimbó bepermetezése a tőgyfertőtlenítő
szerrel precíz, 98 százalékos találati
arányú, és megfelel a szükségleteknek.
Ezzel természetesen tőgyfertőtlenítő
szert lehet megtakarítani, fontosabb
azonban, hogy a jobb fedettség miatt
javul a tőgyegészség.

KILÉPÉS
A tehenek, a belépéshez hasonlóan, a
természetes mozgást utánozva, enyhe
szögben lépnek ki. A kapuk kialakítása
szintén arra ösztönzi a teheneket, hogy
minél gyorsabban elhagyják a fejőállást,
a nehezebben kezelhető tehenek kilépését megfelelő eszköz motiválja.
A tehenek a nap 24 órájában igénybe
veszik a fejőberendezést, így fontos, hogy
kilépve elérjék az etető- és az itatóterületeket. A beállított felhasználói igényeknek
megfelelő válogatás szintén alapvető
fontosságú, például az MDi szám, a vértartalom, a vezetőképesség vagy akár a
nem teljes kifejés alapján is.

Szerte a világon több, mint húszezer
DeLaval fejőrobot működik. Hazánkban
immár öt éve négy VMS egységgel dolgozik a Lukovics és Társa Kft. Magyarszéken,
tavaly pedig további nyolc VMS fejőrobotot adtak át Kocson, az Aranykocsi Zrt.
telepén.
Több, mint 135 éves fejési tapasztalat
és automatikus fejőrendszerek húsz évet
meghaladó gyártása biztosítja, hogy a
DeLaval VMS™ V300 fejőrendszer ne csak
egy robot legyen, hanem teljes, integrált
megoldás, amely teljes körű választ ad
az élelmiszerbiztonság, munkahatékonyság, jövedelmezőség és állatjólét mai és
jövőbeni kihívásaira.

Aranykocsi Zr t.,

Kocs

rsa Kft.,
Lukovics és Tá yarszék
Mag
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TALAJMŰVELÉS

JÓL ÁTGONDOLVA
– MEGFONTOLTAN
Kérdések és lehetséges
válaszok az elmúlt két
szezonról a FRAMEST
gépek nyelvén

NYÁRÁDI ATTILA
FRAMEST Kﬅ.
Ügyvezető igazgató

Tarlóhántás

Fotók: FRAMEST

Ma már számos új és régi eszköz, rendszer áll rendelkezésre, szinte minden talajtípushoz, talajállapothoz
és kultúrához. A divatok jönnek-mennek, de a talajokat meg kell művelni, s ha már súlyos pénzekbe kerül,
érdemes jól elvégezni – a körülményekhez legjobban
igazodva.
Az, hogy esik az eső vagy sem, nem rajtunk múlik,
nincs beleszólásunk. De hogy a talaj befogadja, tárolja
és hozzáférhetővé tegye a csapadékot, ez már a mi
dolgunk, csakis a mi döntésünk. Tudjuk, hogy az időben elvégzett munka a talajművelés legjobb módja.
Törekedjünk erre. Közben ne generáljunk problémát, s
akkor nem kell megoldani. Ha nem szaggatjuk, rögöljük fel a talajt, nem kell a rögtöréssel birkózni, s nem
fáj a fejünk az elvesztett víz miatt.

kellően visszatömörítve. A gép teljes szélességben
egyenletes mélységben dolgozzon, két hét múlva ne
legyenek jól kizöldült és alig zöld sávok a táblában.
Szélsőséges állapotú földben – mert ilyenek azért
vannak –, ne táncoljon a gép, menjen bele kellően a
talajba.
A FRADISC nagyvasakat be lehet állítani, hogy maximális szögállással teljes vágást és aprítást végezzen, de
ne menjen 5-10 centiméternél mélyebbre.

Sekélytárcsázás
Nagyon gyakori, jó módszer. De nézzük meg, kellő
mennyiségű talajt tud-e megmozgatni a tárcsázás,
hogy elegendő legyen a szármaradvány lebomlásához, a beéredéshez. A bontóbaktérium is akkor érzi jól
magát, ha kellő a talaj és a szármaradvány kapcsolata, van nedvesség.
Zárjuk-e a talajt a nedvesség megőrzéséhez? A
szármaradványt teljesen kiforgatjuk-e, vagy például a
repce itt-ott maradó szára a karógyökereken keresztül
kikéményezi a vizet?
Nehéztárcsázás
Jól válasszuk meg a művelési mélységet. Legyen jó a
rögfrakció, a túl nagy rögök kiszáradnak, ha nincsenek
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Vonórúd és kerékfelfüggesztés állítása távtartókkal s
máris nem 15 centiméteren dolgozik. De: ha sok a
szármaradvány, vagy „csak” nehéz és száraz a talaj,
ez a gép akkor is belemegy a talajba, nem pattog,
nem hagy műveletlent. Azt csinálja, amit az agronómia akar.

Ha meg mélyebbre akarunk menni, távtartók ki – s
máris megvan, jó tárcsaszög-állással. Vigyázzunk,
sokszor lehet kisebb szögállással is jó munkát végezni,
s még gázolajat is spórolhatunk!
120 mázsányi szármaradvány, csemegetarló, zöldtrágyának hagyott kétméteres cirok próbára teszi a
gépet. Itt kell a tömeg, nagy szög, jó domború lap. A
FRADISC jó partner ebben.
Hengerezés, talajtömörítés
Hengerezés nélkül tárcsázni olyan, mint panír nélkül
rántott húst sütni – gyenge az eredmény. Mindegy,
hogy ráépített a gép, vagy vontatott, a talajt zárni kell.
Ritka, amikor tudatosan nem. Például 2019 januárjában az előző évi sziklás talajmunkát jól össze lehetett
keverni 20 centis hóval, nem kellett henger, a hó
nagyon gyorsan szépen beolvadt a talajba s márciusban kellemes, megomlott talaj lett, benne a raktározott vízzel… (kényszermutatvány, de bejött).

Következő művelethez ez a legkellemesebb felszín.
A VT gumihenger rögöt ágyaz, jól tömörít, keveset
tör, de a fészkek között sima felszínt hagy, legjobb a
vízmegőrző-képessége. Ha jól ismerjük a talajainkat,
jót válasszunk!
Késes tarlóhántás
Ívelt késekkel dolgozni, mélyebb munkákra, intenzív
keverésre kiváló módszer. De mindig nézzük, akarunk-e olyan mélyen dolgozni, nem hozunk-e fel nagy
hantokat, s szárítjuk ki a talajt. Akarjuk-e a mélyebb,
kevésbé termékeny réteget felszínre hozni. Ha túl
száraz a talaj s nagyok a rétegben a rögök, vissza
tudjuk-e tömöríteni kellően, vagy túl levegős marad?
Kombinált művelet lazítós tárcsával:
egy menetben többet!
El kell dönteni milyen mértékű keverést, aprítást akarunk az első tárcsasorokkal. Ehhez megfelelő méretű
tárcsalap kell, mély gömbsüveggel vagy kúpolással.
Sokat segít az állítható szög, mert nagyon különbözőek lehetnek a feladatok.
Vigyázzunk, mennyire szaggatnak a felszínre hantokat, rögöket a kések. Átforgatni akarunk, vagy csak
emelni és repeszteni? A kések mögötti árkokat szerencsés alaposan visszatakarni, s még egy kicsit jól meg
is vágni. A műveletsor végén elemi feltétel a henger,
nyáron és ősszel is. Ha késő ősszel nem kell, lehessen
felhajtani, s nélküle használni a gépet.

A henger típusát a talajhoz megfelelően válasszuk meg.
A Cambridge egy univerzális henger, de inkább a
felszínt nyomja meg, a mélyebb rétegekig már nem
érezni a hatását. A nehéz Croskill általánosan jó
rögtörő, jó mélytömörítő, de borzolt a felszín. Az MT
mélytömörítő henger a tárcsázás mélységében tud
tömöríteni, a rögöket inkább beleágyazza a művelt
rétegbe, mintsem töri, egyenletesen barázdált a felszín.

A CONDISC opcionális részeit a vevőink hívták életre.
Kellett a 660-as lap, elől-hátul. A kondicionáló, csak
emelőkések mellé kellettek a forgatós késopciók is.
Hengerből a kettős U-profil bizonyult a legváltozatosabb körülmények között legjobban használhatónak.
Ezek csereberélhetők, ahogy a feladat kéri. A vonóerő
nem mindegy: ugyanazt a munkát jó minőségben hány
lóerő tudja elvégezni?
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hozni, akkor a lazító kések mögé fel lehet szerelni egy
sekély-késsort, abban a tíz centiméterben szép felületi
munkát végez, s nem szaggat fel hantokat. Mindezek
után pedig hengerrel zárni (kivéve, ha késő ősszel
szándékosan nyitva akarjuk hagyni a talajt).

Lazítás
Az országot járva látható, hogy javult a talajok állapota az öt évvel korábbihoz képest. Ez az odafigyelésnek, a több pénznek és a lazítózásnak köszönhető.
Lazító vagy vésőeke? Mindkettőnek megvan a
jogosultsága és helye a rendszerben. Nagyon meg kell
fontolni, mikor melyiket használjuk. Könnyű talajokon
majdnem mindegy. Azonban a mélyebb fekvésű, nehéz
réti talajoknál, agyag és vályogtalajoknál már nem.
Nemcsak azért, mert többe kerül, hanem egy-egy
hibával komoly károkat tudunk okozni, pedig csupán a
jó szándék vezérelt.

Ha lazítani akarunk, használjunk egyenes kést, de
szárnyakkal. A szárnyak emelik a talajt és repesztik a
réteget, de nem túrják össze. Víz-levegő háztartás jó,
felszín lezárva, talaj rendben.

Ha a teljes lazítani kívánt talajszelvényt át is akarjuk
forgatni, keverni, akkor kell a vésőeke-kés
(FRALAZNÁL C kés).

Ez a teljes keresztmetszetben kever, forgat, túr. Ha jó
a talajállapot, kiváló munkát végez szántás helyettesítésére. De ha száraz a talaj, túl darabos, nagyon rögös
marad a réteg, rengeteg vizet elvisz a talajból (a mögé
rakott henger vajmi keveset segít ekkor). Ha nedves a
nehéz talaj, nézzük meg a gyúrás kártételét. Jól kell
dönteni, választani.
Amikor nehezebbek a talajállapotok, komolyabb
feladatok jelentkeznek, jobban keresik a FRAMEST
gépeket. Sok-sok vevőnknek adtak akár azonnali, de
leginkább hosszabb távon is biztonságos megoldást,
segítséget.
Szeretnénk vevőink bizalmát ezzel is tartósan megszolgálni.

Ha a lazítás mellett a felszínt is meg akarjuk mozdítani, de nem akarunk alulról nagyobb hantokat felszínre
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Mi talajművelők tudjuk:
akár esik akár nem, azért
a víz az úr!

MX OPCIÓK:
HATÉKONYSÁG, KOMFORT ÉS BIZTONSÁG

1,9-5,5m

emelési magasság

390-4100 kg

MX-U407

emelőkapacitás

A francia MX, 60 éves tapasztalatával, Európa egyik leginnovatívabb
homlokrakodó-gyártója. Az MX-paletta jelenlegi hat szériája (C, F,
A100, U400, T400, TX400) összesen 39 típust tartalmaz, a kis kompaktoktól a 400 lóerős nagytraktorokra valókig, 1,9-5,5 méter
emelési magassággal és 390-4100
kilogramm emelőkapacitással. Sokféle opció érhető el hozzájuk, melyek
a hatékonyságot, a kezelő kényelmét
és a biztonságot szolgálják. A következőkben csak néhány ezek közül,
kedvcsinálónak.
Egy karral kezelhető
hidraulika-gyorscsatlakozó

A lengéscsillapítás részben
kényelmi funkció, menet közben
csökkenti a lökéseket és a lengéseket, növelve a kezelői komfortot
és kímélve a szerkezeti elemeket.
A homlokrakodók mellett hasonló
feladatot lát el az MX első függesztőinél is, ezáltal együttesen
felszerelve kompatibilis a két
egység.
Az MX közel nyolcvan féle munkaeszközt gyárt, amelyek hidraulikus
funkciói külön vezérlőszelepet
igényelnek (pl. trágyavillák, multifunkciós kanalak, bálafogók stb.).
Ezért az opciók között igény szerint
elérhető 3 vagy akár 4 hidraulikus funkció is. A munkaeszközök

gyors le- és felcsatolása érdekében
újabb hasznos tartozék a MACH2
hidraulika-gyorscsatlakozó: egy
karral kezelhetők az extra funkciók. Erős, megbízható, könnyen
használható, erőlködés nélkül teszi
lehetővé a hidraulikatömlők csatlakoztatását, akár nyomás alatt is
résolaj-mentesen.
A zuhanásgátló elengedhetetlen
fontosságú, ha emberek tartózkodnak a mozgatott teher közelében
(pl. raklapok, bigbag zsákok rakodása). Ez az EN 12525-A2 2010
szabvánnyal összhangban kikapcsolható, amikor senki sincs a közelben. Sem a rakodási sebességet,
sem az emelőerőt nem csökkenti.

AUTO UNLOAD

Az AUTO UNLOAD lényege, hogy
a hatékonyság növelése érdekében
ürítéskor szinkronizálja a leszorítós munkaeszközök (multifunkciós
kanál, trágyavilla stb.) mozgatását:
amint előrebillen a kanál/villa, automatikusan felnyílik a leszorító.
Az AUTO LEVEL egy egyszerű
gombnyomással, automatikusan
emeli fel a munkaeszközt az előzetesen beállított helyzetbe.
Sok esetben fontos a rakodó kinézete, összhangja a traktorral, ezért a
vásárlók az MX titánszürke helyett
speciális színben választhatják –
akár az erőgépnek megfelelően, de
a RAL skála szerint is.

A fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült. Bővebb információkkal az AXIÁL Kﬅ . üzletkötői szívesen állnak
az érdeklődők rendelkezésére. Ezenkívül részletes tájékoztatást adnak az MX legújabb, PROMO+ akciójáról, mely
éppen a homlokrakodók opcióira nyújt jelentős kedvezményt.
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Fotó: Sóki Tamás

FENDT
-GYŰJTEMÉNY
VILLÁNYBAN

Villány – bár a középkorban is lakott település volt – legújabb történelme a
XVIII. században kezdődött, amikor a törökök kiűzése után szerb és német
telepeseket hívtak a területre. A vörösbortermelés hozzájuk kötődik, a
szerbek a Kadarkát hozták a Balkánról, a németek a Blauer Portugiesert
Pfalz környékéről. A német kultúra napjainkban is erősen érezteti hatását,
a lakosok jelentős része beszél németül, az idősek pedig még ismerik a
200 évvel ezelőtti dialektust.

Kevés olyan borász él Magyarországon, akit szinte mindenki a becenevén
emleget. Az idősebbek, a barátok és a
kollégák megengedik maguknak, hogy
Boxiként, mások Boxi bácsiként hozzák
szóba Bock Józsefet, az életvidám, hatalmas energiákkal megáldott villányi
borászt.
Bock ősei apai és anyai ágon is a XVIII.
században bevándorolt telepesek. A
birtok mérete sohasem volt nagy, mivel
a Bockok a szőlő mellett ugyanúgy
foglalkoztak a paraszti földműveléssel
és állattenyésztéssel, mint az ország
más területén élő sorstársaik. Ez a
kicsi birtok pedig apáról fiúra hagyományozódott, miként a borkészítés
mestersége is. 1946-ban mindent
elvettek tőlük és családjuk nagy részét
ki is telepítették. Azóta sok víz lefolyt a
Dunán, s a Mezőgép villányi műhelyében tanoncként dolgozó ifjúból üzemvezető, gyártás-előkészítő lett, aki
1992-ben állt fel, hogy többet tudjon
foglalkozni a számára két legkedvesebb dologgal, a szőlővel és a borral.
Bock József már jó két évtizede stílusteremtő borász, igazodási pont és
példakép. Hiteles figurája és meghatározó személyisége a hazai borászati
életnek.

26

„Minden eszközzel rendelkezem, ami
a szőlészetben használatos” – mutat
körbe a villányi gazda, miközben szeme
sarkából a szüretelőket felügyeli. A
kombájntól ugyan még idegenkednek, s
bár drágább, továbbra is a kézi szüretet
tartják a legjobbnak. Persze, ha nem
lesz munkaerő, akkor az alapboroknál
rákényszerülnek a gépi betakarításra.
„Négy hónap kivételével, egész évben
tudjuk az embereket foglalkoztatni, így
nemcsak mi számíthatunk rájuk, hanem
ők is ránk” – magyarázta. A biztos
munkahely egyre fontosabbá válik a
munkaerő megtartásában.
Az ültetvényeket gépi műveléshez
alakították. Jellemzően hektáronként
6500-8000 tőkével dolgoznak, s az új
„divathullám” szerint ikertőkében,
2,3 X 1,2 sor- és tőtávban gondolkodnak. Ezekben pedig az 1,1-1,2 méter
széles Fendt 209 F traktorok kényelmesen ki- és bejárnak.
Bock József elvárása az erőgépekkel
szemben, hogy legalább három évig
ne kelljen szerelőnek látnia. Manapság
sajnos az elektronikának és a nomád
munkakörülményeknek köszönhetően a
legjobb gépek is – ahová házigazdánk
a Fendt traktorokat sorolja – meghibásodhatnak. Jó másfél évtizede,

úttörő volt, aki Fendt ültetvénytraktort
vásárolt. Az első 70 lóerős gép – a
legkisebb – munkája megnyerte az
igényes villányi szakembert, s azóta
már hét dolgozik a vállalkozásban. „Az
első traktoromat, egy UTB-t 1986-ban
vásároltam, majd nem sokkal utána
egy Bergmeistert, de van egy Landinim,
két idősebb gépem is, s itt vannak a
Fendtek” – utalt gyűjtőszenvedélyére
a szakember. Az utolsó Fendt F Vario
ültetvénytraktor 2018-ban érkezett a
szőlészetbe. Elektronikus a hidraulika,
a sebességváltás. „Van olyan Fendt
erőgépem, amelyen elől és hátul is van
kardánlehajtás” – mutatott rá, hogy
ezek nem luxusfelszerelések, rendszeresen használják.
Traktorai egész évben járják az ültetvényeket. Már télen a gépi előmetszést
végzik, majd dolgoznak sor- és sorközművelőkkel, mennek a csonkázóval, a
kultivátorral, a mélylazítóval, a tárcsával. Ezekkel füvesítik a sorokat, végzik
a növényvédelmet. Minden szükséges
munkaeszközzel rendelkeznek.
„Telepítést követően az első három év
kivételével füvesítjük a sorközöket” –
avatott be. Korábban azért nem vetnek,
hogy ne teremtsenek konkurenciát
az oltványoknak. A megfelelő vető-

mag-keverékről „füvesemberük” gondoskodik. A sorközöket
kaszálják, mellette – mivel még
nem biogazdálkodnak – évente
egy-két alkalommal gyomirtó
szert is használnak, ám az idén
vásárolt damilos sorművelővel
szeretnék kiváltani a vegyszeres
kezelést.
A Fendteket a borászatban,
üzemen belül a napi munkában
is bevetik. Házigazdánk véleménye szerint a piacon található
legmegbízhatóbb erőgépeknek
bizonyultak.
A hét Fendt megszolgálja a beléjük vetett bizalmat, Bock József
80 hektáron gazdálkodik, amihez
az erőgép kapacitás 120 százalékos. Hat állandó traktorossal
dolgozik, de csúcsidőben beugrók
is felülnek a gépekre.

„Nagyon könnyű
kezelni, és annyira
kényelmesek,
mint egy komoly
luxusautó”
– magyarázta, hogy a gépkezelők
részéről nincsen panasz. Nem
várja meg, hogy kiöregedjen a
géppark, így folyamatos a fejlesztés. A legidősebb, közel húsz
éves, 70 lóerős gép még mindig
fiatalosan dolgozik, amiben az is
közrejátszik, hogy folyamatosan
figyelnek rá. Az összes gépüket
fedett helyen tárolják, szezon
előtt alaposan átnézik őket, felkészítik a munkavégzésre.
A szüret kellős közepén nem
mehettünk el az évjárat-értékelés
mellett sem. Villányban egyöntetű vélemény, hogy nagyon jó a
2019-es termés. Ugyanez hangzott el a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának – HNT – elnökségi
ülésen is, így országosan bizakodó képet festenek a gazdák. A
mennyiség két okból is kevesebb
lesz, mint 2018-ban. Egyrészt
köszönhető a zöldszüretnek –
melynek keretében mintegy 4500

hektáron vállalták a szőlészek
a termés megsemmisítését –,
másrészt a lepárlásnak.
„Az esetleges híresztelésekkel
ellentétben a legjobb évjáratok
között fogják jegyezni 2019-et”
– hangsúlyozta Bock József –,
az extrém időjárási viszonyokkal kezdünk megbarátkozni,
kiismerjük a védekezési lehetőségeket.” Idén a csapadék jókor
és megfelelő mennyiségben
érkezett, nem voltak eróziót
okozó esőzések. Ugyanakkor a
sorok zöldítésével is megelőzik a
talajok lemosódását. A füvesített
sorköz egy-egy esőt követően
a gépek okozta talajnyomást is
jobban viseli, szinte visszarugózik
a kerekek után. A szeptember
eleji, három-négy napos esőzés
sem ártott a termésnek, nyolc alkalommal eláztak az ültetvények,
de kilencedszerre is megszáradtak. Nem volt folyamatos pára a
szőlőben, így egészséges termést
szüretelhettek.

Bock József

A szakember véleménye szerint a
megfelelő marketing hiányának
is betudható, hogy a korábbi 33
literes hazai átlagfogyasztás tíz
literrel csökkent. Ezt érzékelve
jobban odafigyelnek a bor népszerűsítésére. „Legalább ennyire
számít a zéró-tolerancia” – hangsúlyozta Bock József. Éppen a
kulturált fogyasztókat riasztja el
a bortól. Egyes országokban 0,5
ezrelék alkoholszint engedélyezett, ez étkezés mellé legfeljebb
egy pohár bor elfogyasztását jelenti, ami után még be lehet ülni
a volán mögé. Kár, hogy nálunk
sok autós felelőtlen italozása
miatt senki sem ihat meg vezetés
előtt egy pohár vöröset…

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK
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CLAAS VARIANT 360

VADERSTAD RAPID A600 S

BERTHOUD SPRINTER

Azonosító: 5687-13
Évjárat: 2011
Üzemóra: Teljesítmény: Elhelyezés: Baja
Felsz: BM1.2x0.9-1.55, HK, RF2.1, MON, TLT

Azonosító: 0399-02-848
Üzemóra: Elhelyezés: Csorna
Felsz: MON, MSZ6

Azonosító: 0692-02-45
Évjárat: 2009
Üzemóra: Teljesítmény: Elhelyezés: Szolnok
Felsz: T3200, MON, TLT, MSZ20

7.239.000 Ft bruttó

9.207.500 Ft bruttó

5.700.000 Ft nettó

Évjárat: 2008
Teljesítmény: -

7.250.000 Ft nettó

4.445.000 Ft bruttó

3.500.000 Ft nettó

GREGOIRE BESSON RW8

CLAAS AXION 830

CLAAS LEXION 660

Azonosító: 0003-16-983
Évjárat: 2016
Üzemóra: Teljesítmény: 250 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RWB8 516/170/100 (3+2)

Azonosító: 0137-14-139
Évjárat: 2014
Üzemóra: 2989
Teljesítmény: 230 LE
Elhelyezés: Székesfehérvár
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, 4WD, KL, KAB

Azonosító: 0359-03-788
Évjárat: 2014
Üzemóra: 2024
Teljesítmény: 400 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, GA6.6, SZ, KL, KAB, LP

10.160.000 Ft bruttó

24.003.000 Ft bruttó

55.245.000 Ft bruttó

8.000.000 Ft nettó

18.900.000 Ft nettó

43.500.000 Ft nettó

MONOSEM NG PLUS 6

ANNABURGER HTS 33.27

MANITOU MLT 735 120 LSU

Azonosító: 0085-17-588
Évjárat: 2017
Üzemóra: Teljesítmény: Elhelyezés: Baja
Felsz: 1 db 2 x 270 l késes műtr.szóró
adapter, használati és beállító kártya
Érdeklődjön bruttó
- nettó

Azonosító: 0730-02-461
Évjárat: 2017
Üzemóra: Teljesítmény: Elhelyezés: Baja
Felsz: MON, TLT, MSZ12.0, T27000

Azonosító: 0744-05-805
Évjárat: 2017
Üzemóra: 4281
Teljesítmény: 123 LE
Elhelyezés: Székesfehérvár
Felsz: ET3.5, EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB

Érdeklődjön bruttó

20.574.000 Ft bruttó

- nettó

16.200.000 Ft nettó

AXIÁL HASZNÁLTGÉPEK
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Használtgépes kínálatunk
elérhető a hg.axial.hu weboldalon!

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Nyíregyháza
Csorna
Székesfehérvár

A hg.axial.hu oldalon található gépekkel kapcsolatos bővebb információért
keressék termékmenedzsereinket:
Kombájn, silózók:
Matán István + 36 30 606 2926

Építőgépek, targoncák, teleszkópos rakodók:
Szabó László + 36 30 525 1993

Traktorok:
Miklós Krisztián + 36 30 330 2574

Munkagépek:
Faragó Ferenc + 36 30 474 9705

Szolnok

BAJA

Okostelefonjával a kódot
leolvasva azonnal eléri a weboldalt!
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AKINÉL MINDENT ELDÖNTÖTT

A SILÓ ILLATA

Fotó: Fejes Márton

Debrecen külterületének nyugati részén, a Tócóvölgy közelében található az a tejelő szarvasmarha
telep, ahol egy Supertino SD6 E Storm bálabontó és -kiosztó gép segít az állatállomány almozásában.
Itt már a kezdetektől, 26 éve a holstein-fríz fajta biztosítja a tejtermelést, és ez most is így van: a fekete-fehér jószágok békésen kérődznek a vastag szalmarétegen állva.

A Szikgát-Tej Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kﬅ . 1993ban alakult azután, hogy egy csoport kivált az egykori
Béke termelőszövetkezetből. A ma 26 főt foglalkoztató
vállalkozás főtulajdonosa Tardy Sándor, a termelést pedig
ﬁa, Péter irányítja. Vele beszélgettünk arról, hogyan vált
be a Supertino SD6 E Storm bálabontó és -kiosztó gép a
gazdaságban.
A generációk együttműködése itt példaértékű, ahogy Péter
az általános agrármérnöki képzés után befejezte az
agrárinformatikus szakot a Debreceni Egyetemen, egyből
ide vezetett az útja, már 17 éve dolgozik együtt édesapjával. Jelenleg 250 hektáron folytatnak növénytermesztést,
a területekre kizárólag az állatok takarmánynövényei kerülnek. Kukorica, silókukorica, silócirok, olaszperje, zöldrozs
és némi búza, valamint lucerna teszi ki a legnagyobb részt,
és néha kísérletezünk azzal, hogy minél több gyapjat hozzunk le egy év alatt a területről – meséli Tardy Péter. Főleg
a rozs után szoktunk másodvetést alkalmazni, idén 4 hektáron egy szudáni fű-silócirok hibridet próbáltunk ki homoki
babbal. Ezt kifejezetten a szárazságtűrésre tervezték, és
nem is volt rossz hozama. Amikor 2003-ban idekerültem,
450 volt a tehénlétszám, most mintegy 600-an vannak,
ehhez jön még a szaporulat, amivel ma nagyjából 1150
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állat él a 12 hektáros telepen. A fejést egy 16 állásos karusszel rendszerben végezzük, amit 5 éven belül tervezünk
lecserélni, de azt még nem döntöttük el, milyenre. A munkaszervezés és az istállók elhelyezkedése miatt előnyösebb
lenne megtartani a körforgós típus, de meglátjuk, hogy
esetleg egy halszálkás, fejőaknás, 2X12 vagy 2X14 állásos
rendszer, esetleg egy 24-26 állásos karusszel mellett
döntünk. A teljes megtermelt tejmennyiséget az Alföldi Tej
Kﬅ-nek adjuk el, amiben egyébként a Szikgát-Tej Termelő,
Kereskedő és Szolgáltató Kﬅ . a 10 alapító tag egyikeként
tulajdonos is.
A takarmányösszeállításon 2006-ban változtattunk, amikor
egy francia szarvasmarha-specialista kolléga érkezett hozzánk. Az ő tanácsára igyekeztünk minél kevesebb költséggel minél természetesebb összetételt adni az állatoknak. A
korábban kiadott nagy mennyiségű abrak helyett onnantól
több tömegtakarmányt etettünk a jószágokkal. Elhagytuk
a szóját, a gyapotmagot, a védett zsírt, a sörtörkölyt és az
egyéb kiegészítőket. Azóta kukorica, extrahált napraforgó
és repcedara képezi az abraktakarmányt. A többi részt
szenázs, silókukorica, valamint egy konzervgyári melléktermék, a csemegekukorica csuhéja adja. Ez utóbbit silózzuk,
és a növendékeken kívül a tejelő állomány is kapja.

A géppark jelentős részét MTZ traktorok
alkotják, mellettük egy Rába erőgép és két
rakodógép, egy Manitou MLT 735 120 LSU
és egy idén beszerzett MLT 737 130 PS Plus
dolgozik a telepen. A legnagyobb munka
a csemege csuhé betárolása, amiből egy
évben 650 kamionnal érkezik a debreceni
gazdaságba a konzervgyárból. Az etetésre
egy kis rakodó, két traktor szolgál.
A Supertino SD6 E Storm bálabontó és
-kiosztó gépet a kifutókra, és az istállón
belüli almozásra is használjuk, az időjárás
függvényében naponta 20-30 bála szalmát
szecskáznak le vele a munkatársak. Mivel a
bálabontó egész évben, minden nap dolgozik, ez azt jelenti, hogy évente 7-8 ezer bála
szalmát dolgoz át. A gép kezelése könnyű és
egyértelmű, a karbantartása pedig egyszerű. Kevés beavatkozást igényel a heti zsírzáson, és időközönként a készseb cseréjén
kívül. Szeretik is a gépkezelő munkatársak,
nagyon meg vagyunk elégedve a Supertinoval. Az elektrohidraulikus irányítópult
ábrákkal segíti a kezelőt, így el sem lehet
téveszteni a beállításokat. A magassága és
a szélessége nekünk ideális. Mivel az egyik
legkeskenyebb bálabontó a piacon, így kiválóan befér az istállóba. A korábbi bálabontónk is Supertino, azt 2009-ben ugyancsak
az AXIÁL-tól vettük. Ez 10 év alatt 100 ezer
bálát is átdolgozott, ami nagyjából 20 ezer
tonna szalmát jelent. A korábbi típus magas,

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

zsiráfnyak befújóját nem használtuk, mert
nálunk magtárpadlásos istállók vannak,
alacsonyabb belmagassággal, amibe nem
fért be. Az új bálabontón már nincs rajta, és
nem is kell, mert az oldalsó fúvószerkezet
is kiválóan eljuttatja az anyagot a megfelelő helyre és távolságra. Az újat a régivel
összehasonlítva remek ﬁnomhangolásokat
fejlesztettek az olasz mérnökök: az újnál a
gépen kívül is nyitható a hátfal, így a kezelőnek nem kell beugrálni azért, hogy lenyissa
azt, egy kapcsolóval irányítható a folyamat.
A lánc mozgatásakor ugyanez a helyzet, azt
is lehet a gépen kívülről irányítani. Nálunk a
kifutó 10 méter széles, amit az oldalsó csőrrel teljesen le lehet fújni. Sőt, lehetne vele
10-12 méterre, jászolban szénát teríteni,
de mi arra nem használjuk, itt a Supertino
feladata az, hogy egyenletes napi almozás
legyen. A friss szalmát akkor fújjuk ki az
istállóba és a kifutóba, amikor a tehenek fejésen vannak. A műszak végén pedig a fejőházi elő- és utóvárót is almozzuk a géppel.
Mind a 4 termelési csoportnál használjuk,
így a borjúneveldében és az elletőben lévők,
a szárazon állók és a növendékek is minden
nap új szalmaréteget kapnak.

A kérdésre, hogy mi a legkedvesebb neki a gazdálkodásban, Tardy Péter így
felelt:
Szeretem, amit csinálok.
Édesapám agronómus
volt, és már 2-3 éves
koromban vitt magával
a téeszbe, aminek kihelyezett egységei akkoriban 10 ezer hektárnál is
több területet foglaltak
magukba. Bejártuk az
egész környéket, és nekem
nagyon tetszett az agrárvilág. Nem is volt kérdés,
hogy ezt a pályát választom. A siló illata mindent
eldöntött. Akinek az nem
bántó, hanem kellemes,
minden bizonnyal szeretni
fogja ezt a szakmát. Nekem 3 lánygyerekem van,
akik közül kettő ﬁntorog,
ha megérzi a jellegzetes
aromát, de a legkisebbet
nem zavarja az illat, így
lehet, hogy ő viszi majd
tovább a családi hagyományt a Szikgáton.

Tardy Péter és a háttérben
a Supertino SD6E
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Egyből
Egyből kettő a jelen esetben nem mínusz
egy, hanem plusz kettő: Csernus Balázs
egyszerre két Annaburger szervestrágyaszórót vásárolt, és nagyon elégedett velük.

Mint Csernus Balázs elmondta, a Hortobágy szélének tiszai öntéstalajain és nem éppen kedvező, heterogén földeken termesztenek szokásos szántóföldi növényeket, 1200 hektáron, de sok
a bérmunka is, környező gazdaságok megbízásából. Földjeikbe
száz darab húsmarhájuk trágyájával pótolják vissza a tápanyagot, de ez a mennyiség nem elegendő, ezért vásárolnak hozzá.
És, ha már így ráálltak a szervestrágyázásra, miért ne vállalnák
bérmunkában is? Méghozzá nagy léptékben: a gabonaaratástól
az őszi szántásig terjedő idény szeptember végéig tartó részében
15 ezer tonnát szórtak ki – egy kupacba felhalmozva jókora dombot adna… Rákérdeztem, szórnak-e meszet is, de nem. Vonulási
körzetük nem túl nagy, felrakástól kiszórásig 17 kilométer volt a
legtöbb, de azért fontos szempont, hogy eszközeik aszfalton is jól
beváljanak.
Ennyiből már nyilvánvaló, hogy stratégiai fontosságú a lehető
legalkalmasabb szervestrágya-szórót kiválasztani. Korábban
keletnémet Fortschritt T-088-ast használtak, mint sokan mások,
hiszen nemigen volt egyéb. Már a közelmúltban járt náluk az
AXIÁL-tól bemutatógépként egy letolófalas Oehler, kipróbálták,
jónak találták, vettek egy ugyanilyet. Szépen szórt, de nem
igazán passzolt a gazdaság erőgépeihez, ezért
továbbra is nyitva tartották a szemüket.

Egészen tavaly nyárig,
amikor, szintén demógépként,
egy kaparóláncos Annaburger
HTS 16.04-es látogatott el Egyekre. Még jobban tetszett, kijelölte a
továbblépés irányát. Egyébként a márka
névadó városa, Annaburg ugyanabban a
kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban van, ahol anno a Fortschritt gépek készültek –
tehát ez a „vérvonal” testesül meg a mai Annaburger
gépek nagy részében is.
Megvásárlása mellett szólt a Balázs régóta jól bejáratott
kapcsolata az AXIÁL-lal, hiszen egész erő- és munkagép arzenált
szerzett már be Bajáról: három Fendt traktort, CLAAS LEXION
kombájnokat, CLAAS SCORPION rakodógépet és zöldsort, HORSCH
vetőgépet, kultivátort, Grégoire Besson ekét, Manitou teleszkópos
rakodót és Fralaz lazítót. Közel van a debreceni telephely.
Ezúttal nem a bemutatójárművet vette meg, mert nagyobb kellett:
22-es típus, amely megfelel a középkategóriát nélkülöző
erőgépállománynak: 130 lóerő alatti és 300 fölötti traktorjai
vannak, és ennek a szervestrágya-szórónak 240 lóerő a
teljesítményigénye, épp jól illik például a nagyobb Fendthez.
Fontos volt a rugalmas alkalmazkodás a bérmunka-megrendelők viszonyaihoz, ezért tandem tengelyes kivitel
mellett döntött, amely kisebb táblákon is tud forgolódni, illetve a háromtengelyeshez nagyobb traktor
kellene. Meg az sem elhanyagolható, hogy nemcsak saját kezelésű, ismert állagú trágyát kell
szórni, hanem különféle mértékben szálasodott,
összeállt, komposztálódott minőségűt – tehát
csak mindenre felkészített gép jöhetett szóba,
amilyen az Annaburger.
Miközben már élt a megrendelés a HTS 22.04re, egymás után futottak be trágyaszórási
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Fotó: Karlovitz Kristóf

megbízások a partnerektől. Hűha, egy géppel ennyit nem lehet
ellátni! Venni kell még egyet! Csakhogy ez nem olyan egyszerű.
Mivel sokféle típus készül, és azokon belül is változó a felszereltség, az Annaburger gyárát elhagyó szervestrágya-szórók
gyakorlatilag mindegyike valakinek speciﬁ kált egyedi darab,
tehát nemigen lehet készletről vásárolni. A legyártást 4-6
hónapra vállalták volna a németek, de így Balázs lekésné a
szezont. Egy gép már itt volt az AXIÁL-nál, csak át kellett adni,
de honnan lesz másik? Muszáj megoldani, mert egy olyan
vevőt, aki, óriási bizalommal, kapásból kettőt venne egy gépből,
amelyet csak rövid próbán ismert meg, mégsem lehet félig üres
kézzel elengedni… Szertenéztek a bajaiak, és Észak-Lengyelországban találtak megfelelő példányt egy kereskedőnél. Felizzottak a vonalak, lebonyolították az üzletet, ezer kilométeren
Debrecenbe trélereztették a szórókocsit (40 km/órára korlátozott gumiabroncsaival nem jöhetett „lábon”), és az idény elejére
már ott is volt Egyeken.

szekrénye (1 helyett
1,2 m), van táblaszéli
szóráshatárolója, a másiknak nincs, és kissé különbözik a gumiméretük. Silószállításra is alkalmasak,
de itt csak trágyaszórásra
használják.

Mindkét trágyaszóró traktorvontatású (van teherautó után
kapcsolható is), háromsoros lehordószerkezetű, oldalmagasító
nélküli, Classic változat, két hajtóműves, ingás tandem futóművű, csillapított vonórúddal, amely szórás közben mérsékli a
súlyponteltolódás hatását az erőgépre, és K80-as vonógömbbel. Az első tengely emelhető, a hátsó önbeálló, de tolatáshoz
ﬁ xálható. Annyi az eltérés, hogy az egyiknek magasabb a kocsi-

Két nagy értékű gépet egyszerre megvásárolni, alapos kipróbálás nélkül? Nem volt könnyelmű döntés, hiszen a környékről
azért begyűjtött sok véleményt, tapasztalatot Csernus Balázs,
és ezek egybehangzóan kedvezők voltak, s megvolt megannyi
év, többféle gép beszerzése alapján a feltétlen bizalom is az
AXIÁL iránt. Néha bátornak kell lenni, és ismét bebizonyosodott,
hogy bátraké a szerencse!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró

Már itt állt a két vadonatúj, piros pótkocsi a telephelyen, amikor
másfél hetes esőzés tette próbára gazdájuk türelmét. Azóta
annál jobban belehúztak a munkába, kiszórták az említett 15
ezer tonnát. Hiba nélkül működnek, kényelmes velük szállítani,
szórásképük homogén, szőnyegszerű, kezelésük egyszerű, a
traktor fülkéjéből, fóliakapcsolós terminálról. Öt perc alatt kiszórják a 17 köbméternyi, 14 tonna szerves trágyát, egy hektárra másfél kocsi rakománya jut. A munkasebesség 7-8 km/óra.
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SZEMRE
IS
SZÉPEN
HERNYÓZIK
A MONOSEM VETŐGÉP AZ ABONYI HATÁRBAN

Fotó: Leitmann Zsolt

A gépparkot folyamatosan fejlesztve jutott el
28 év alatt egy hektártól ezer megműveléséig
a Telek család, akiket Pest megye egyik legkeletibb szegletében, Abonyban látogattunk
meg. A gazdaságra kanyarodva példamutató
rend és egy pulikutya fogad, az udvaron szépen karbantartott erőgépek és munkaeszközök sorakoznak. Az esőre álló idő jó lehetőséget adott arra, hogy Telek János és ﬁai,
Tibor és Zoltán elmeséljék a tapasztalataikat
a 2 éve használt Monosem NG Plus ME 8 soros vetőgépről. A család 1991-ben 1 hektárral
és egy kis fülkés 80-as MTZ traktorral kezdte
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a gazdálkodást, ma pedig 200 saját hektárjukon kívül 800-at művelnek szolgáltatóként.
Ehhez az kellett, hogy ami pénz bejött, azt
nyaralás helyett föld és egyre modernebb gépek vásárlására költsük el. A gazdálkodást a
nagyszülőktől és a szülőktől, a gyakorlatban
tanultuk meg. Hagyományos szántóföldi kultúrákkal: kukoricával, napraforgóval, búzával,
árpával és repcével foglalkozunk, a szolgáltatást pedig Abony 40 kilométeres körzetében,
főleg Tószeg, Tiszajenő, Vezseny, Zagyvarékas
és Tiszavárkony szántóin nyújtjuk – mondta
Telek Tibor.

ABONY

Az utóbbi 10 évben nincs okunk
panaszra, a saját területek jól teremnek, és kialakult
egy olyan ügyfélkörünk, amellyel nagyon jó a kapcsolat és a közös
munka. Abony és környéke hasonlít az arany középútra: ezen a
vidéken ugyan a termés nem nagy, de minden megterem. Nekünk a
legtöbb talajunk középkötött, de a szolgáltatás területén mindenféle talajon boldogulnunk kell, amihez komoly, precíz gépek kellenek, hogy haladni lehessen a munkával. A gépeinket folyamatosan
újabbakra cseréljük, hogy mindenünk meglegyen az 1000 hektár
megművelésére – mondja János, az édesapa. A kombájnunk egy 4
éves CLAAS TUCANO 440 a hozzá tartozó adapterekkel, a vetőgépünket pedig ugyancsak az AXIÁL-tól vettük meg 2 évvel ezelőtt
úgy, hogy a cég beszámította a korábban használt eszközünket.

Nálunk 175 lóerős
traktor húzza a vetőgépet, aminek az elektronikája az
ISOBUS rendszerrel kompatibilis. A nagy magtartály jól elhelyezett,
nem ázik be, és egy tankolással nagy felületet, kultúra függvényében akár 10 hektárt is el tud látni. A kocsi mikrogranulátum szóróval is felszerelt, de mi a talajfertőtlenítő helyett inkább starter
műtrágyákat juttatunk ki vele. Ezeket is pontosan, precízen szórja.
Még a köves területen is, ahol a boltosodás gátló gondoskodik
arról, hogy a gép hibamentesen dolgozzon – mondja Tibor.

ÍGY FEJLŐDTEK A VETŐGÉPEK ABONYBAN
Legelőször egy IH Cyklo 400 típussal indultunk, egy olyan őskövülettel, amit a TSZ már igencsak elkoptatott, aztán egy SPC 6 típusú
román vetőgép jött a sorban, amit az AXIÁL-tól vett mechanikus,
teleszkópos vázú, 6 soros Monosem vetőgép követett. Ezt 8 évig
használtuk panaszmentesen, majd egy másik gyártó 8 soros
gépére váltottunk, amivel sok gondunk volt. A gép ugyan erős, de
sajnos nagyon pontatlan magadagolású volt, a nyomjelző leszédült
a helyéről, ráadásul a kezelése nagy szakértelmet igényelt, túl
bonyolult volt. Küzdöttünk vele 5 évig, majd visszatértünk a Monosemhez, és 2017-ben egy NG Plus ME 8 soros vetőgépet választottunk – mondja Tibor.
Azóta sincs semmi gond vele. Az összecsukható vázas szerkezetnek köszönhetően egy gombnyomással át lehet váltani a
vonuláshoz, és a vetésegyenletesség is kiváló – folytatja már a
vetésért felelős testvér, Zoltán. Bár sok ügyfél sokfajta vetőmagjával dolgozunk a szolgáltatás során, nincs kifogásunk a géppel
kapcsolatban. Azt és úgy vet, amit és ahogy beállítunk rajta. Az
sem számít, ha esetleg hanyag a vetőmagos cég, és keverednek a
nagy és kis szemek a zsákban. A gép beállítása nagyon egyszerű,
inkább az a fontos, hogy a gépes legyen tisztában a feladatával, de például a kormányautomatika működtetése több tudást
igényel ennél. A 21. századi technikával remekül lehet haladni,
a kezelőnek már csak az elektronikával kell foglalkozni, azzal,
hogy hogyan változtassa a táblán belül a tőtávot. A leforgatás
könnyű, a munkavégzés jól tervezhető és megbízható: annyi
mag és oda kerül, amennyit és ahova előre meghatároztunk. A környék gazdálkodóit látva az a tapasztalatunk,
hogy egy vetőgép sem végez annyira pontos munkát,

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

mint a Monosem. A talaj és a mag kapcsolata rendkívül jó, a gép
keskeny árkot nyit és jól tömörít vissza, így a mélységtartás kiváló,
a kelés pedig robbanásszerű és egyenletes. A PRO keréknek és az
összecsukható, 8 soros váznak köszönhetően kitűnő a talajkövetése. A Monoshox®.EU lengéscsillapító rendszer a terhelőrugókat
kombinálja a speciálisan vetőelemekkel történő felhasználásra
kifejlesztett lengéscsillapítóval. Így a kocsi a rögös területen
sem ugrál. Munka közben mindkét terhelőrugó a földre szorítja a
vetőelemet, a lengéscsillapító rugózása pedig elvezeti az ütéseket.
Így optimális marad a vetés mélysége és pontossága. A kocsival
akár 11-12 kilométer óránkénti sebességnél is tartani tudjuk azt a
vetésminőséget, amit korábban csak 7-8 km/óra mellett lehetett.
Amikor az ember vetés közben hátranéz, azt látja, hogy a kocsik
szépen úsznak mögötte – mondja Zoltán.
A vetési sebesség beállítása is egyszerű, a szakaszolással vetőmagot spórolunk meg, növénykultúrától függően akár 10 százalékot
is. Nincs rávetés és felesleges magveszteség. A Monosem nem
pocsékolja a magot, pontosan az a mennyiség kerül ki, amit előzetesen megadtunk, így jól tervezhető a folyamat. Mivel a vetőgép
elektromos hajtású, karbantartási igénye jóformán nincs. Nem kell
csapágyakat cserélni, nem kell fújkálni a láncokat és a spanolókat.
A villanymotor nagyon sok időt spórol meg azzal a kezelőnek, hogy
munka közben nem kell ki- és beszállnia a gépből. A háromrészes
vázkialakítás nagy előnye a kifogástalan talajkövetés. Hullámos
földeken sem fordulhat elő, hogy a mag a föld tetejére kerül, szokták is mondani a környékbeliek, hogy szemre is szépen hernyózik a
Monosem az abonyi határban – meséli nevetve Zoltán.

A Monosem ugyan nem olcsó, de a gép
azt csinálja, amit kell, minőségben pedig
azt hozta, amit vártunk tőle. Így tudjuk a
lehető legjobban kiszolgálni a partnereink
igényeit a változatos talajokon is – összegzi a legfontosabbakat édesapjuk, János.
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Trimble Ag Software

tökéletes

megoldás

a precíziós gazdálkodás
adatkezelési kihívásaira

A Trimble szoftveres megoldásainak használatában úttörőként mutathatjuk be a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt-t. Ugyan még nem túl régóta használják, de kellő tapasztalat alapján alkothatnak róla, és oszthatnak meg másokkal
hiteles véleményt. Éppen ezért megkértük a Ménesbirtoknál
Méreg Tibort, a precíziós gazdálkodás fejlesztéséért felelős
szakembert, számoljon be röviden a szoftverről.
Tibor a rendszerek minél tökéletesebb használatával és zökkenőmentes működésével
törődik, de oroszlánrészt vállal a programok felügyeletéből és karbantartásából is.

A precíziós eszközöket egyre szélesebb körben használják a gazdálkodók, mindinkább felismerve a
technológiában rejlő lehetőségeket.
Ma már nem csupán egyenes sorokra
asszociálnak az érdeklődők, hanem
robotkormányzásra, hozamtérképekre, kijuttatási tervekre is. Mindezen
rendszereknél nemcsak a gazdaságnak legmegfelelőbb hardver, monitorok, megoldások fontosak, hanem az
is, hogy megfelelő keretbe foglalva,
könnyedén transzformálhatók és
értékelhetők legyenek az adatok.
Többek között ebben segít a Trimble
Ag Soﬅware.

beruházás keretében a Ménesbirtok e része is nagy lendületet kapott. Jelen pillanatban határoljuk le talajszkenneléssel termőföldjeink termőzónáit, s ennek adatbázisát
számos precíziósan végezhető műveletben hasznosítjuk
(tápanyag-gazdálkodás, vetés, talajműveletek).
AXIÁL: Milyen okok miatt döntöttek a Trimble Ag
Software bevezetése mellett?

MT: Szerintem ezek az okok mindenkinél megegyeznek, aki ilyen rendszer
bevezetése mellett dönt. Nagyjából
8500 hektáron gazdálkodunk, így
nem elhanyagolható szempont a
AXIÁL: Hogy látja
precíziós rendszerek pontosságáa precíziós gazdálkodás
val elérhető anyagi megtakaríelterjedését hazánkban?
tás. Gondoljunk csak a tápanyag
vagy a vegyszer kijuttatására…
MT: Bár a precíziós mezőgazdaMindemellett fontosnak tarjuk, hogy
ság alapjai a ’90-es évek végén
valós képet kapjunk szántóföldjeink
jelentek meg, úgy gondolom, hogy
állapotáról, a nagyobb hozam és a
az elmúlt pár évben fejlődött robbaMéreg Tibor
jobb minőség érdekében. Nálunk fontos
násszerűen az iparág. Nagyon sok új
Precíziós gazdálkodás
szerepet játszik a környezetvédelem,
ötlet, megoldás gyorsította a fejlődést.
fejlesztéséért felelős szakember
amiben szintén hatalmas segítség a céltudatos
vegyszerkijuttatás, például foltkezelésekre.
AXIÁL: Milyen elemeit alkalmazzák a precíziós növénytermesztésnek, és mióta?
A XIÁL: Mennyiben tudták e célokat gyakorlatban
elérni?
MT: Először a sorvezetéses robotkormányzást vezettük
be a 2010-es évek elején, de természetesen azóta folyamatosan fejlesztjük gazdaságunk precíziós szegmensét, a
MT: Azt kell mondanom, hogy a számok igazolják befektápanyag-kijuttatást, a növényvédelmet és természetesen
tetésünk helyességét – mind anyagi, mind agronómiai
a vetőmag földbe juttatását is. 2018-ban egy nagyobb
oldalról!
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AXIÁL: Milyenek a tapasztalatok, mennyiben felel meg a
szoftver az elvárásoknak?
MT: Gyakorlatban igazolta magát az elmélet! Gazdaságunkban
leginkább Trimble TM-2050 monitorokat használunk, amelyek
nagyjából megegyeznek egy Androidos mobiltelefon kezelőfelületével. Ez idősebb kollégáknak is megkönnyíti a használatot, a fiatalabbak pedig játszi könnyedséggel sajátítják el. Feltétlenül meg
kell említenem azt a sok segítséget, amit Okvátovity Istvántól
és Kocsmárik Jánostól kaptunk és kapunk azóta is. Felkészült és
jó szakemberekkel dolgoznak, mint például Lovas József vagy
Katona Norbert, szakértelmük és hozzáállásuk teljes mértékben
megnyugtató.
AXIÁL: Ki tud emelni olyan funkciót, funkciókat, amelyek
különösen hasznosnak bizonyulnak?

AXIÁL: A közelmúltban vezették be a Trimble Ag
Software. Miért gondolták, hogy szükségük van rá?
MT: Fontosnak tartjuk kollégáimmal a profi kivitelezést és a
könnyű, sokoldalú használatot! Úgy gondolom, az ő nevükben
is elmondhatom, hogy mindent megtaláltunk a Trimble Ag
Software-ében, ami ahhoz kell, hogy biztonsággal, egyszerűen
tudjunk adatokat fogadni és küldeni a precíziós eszközeinknek!

MT: Nagyon hasznos, hogy az Ag szoftver kompatibilis a többi
gyártó adataival! Ez hatalmas segítség, mert egy helyen tudom
kezelni a teljes precíziós parkunkat. A szoftveren belüli adatkezelés, szerkesztés egyszerű és gyors, ami ekkora adatmennyiségnél
elengedhetetlen! Amit még mindenképpen meg szeretnék említeni, az a felhőszolgáltatás! Szintén gyors és sokoldalú. Egy sima
telefonról vagy tabletről akár a szántóföldön állva nézhetjük, de
szerkeszthetjük is adatainkat. Minden nap használjuk.
A kezdeti tapasztalatok teljesen pozitívnak mutatkoznak, egyre
nagyobb érdeklődés övezi a teljes szolgáltatás-csomagunkat,
ami egyfajta visszacsatolás: Jó úton járunk!

TRIMBLE AG SOFTWARE

Könnyen kezelhető webes felületen,
térképek és kimutatások formájában
lehet áttekinteni a területeiről származó
adatokat. Számos hasznos, akár egyedülálló funkciójának köszönhetően elengedhetetlen eszköze a precíziós gazdálkodást
komolyan gondolóknak.
Az AutoSync adatszinkronizálás egységes
adatbázist alakít ki, amely automatikusan
szinkronizálódik valamennyi felület –
telepített PC-szoftver, webes felhő, mobil
alkalmazás, illetve erőgépek Trimble
monitora – között. Sőt, képes adatokat
átvenni más gyártók – JD, Case - NewHolland, AGCO stb. – felhőalapú megoldásaiból is. Minden egyéb mezőgazdasági GPS-adatformátum manuálisan
feltölthető a PC-szoftveren vagy a felhőn
keresztül. Ezáltal a Trimble Ag Software
tökéletes megoldás, ha különböző
gyártmányú – gyári és/vagy utólagos –
GPS-eszközöket illetve gépeket, valamint
azok adatait kell egy rendszerben kezelni.
(Az AutoSync alkalmazást innovációs

bronzéremmel díjazták a 2018-as SIMA
kiállításon.)
A Trimble Ag Software kiválóan alkalmazható a precíziós gazdálkodás térképi állományainak felhasználására, akár saját
adatbázisból (vizsgálati eredmények,
szenzoradatok) kívánja a gazdálkodó
előállítani a térképfájlokat, akár szaktanácsadótól kapott kész adatbázisból
kíván applikációs térképeket kiíratni.
A Farmer Pro előfizetés részeként elérhető
a növényegészségi térképezés (Crop
Health Imagery) szolgáltatás. Feldolgozott
műholdképek sorozatán keresztül teszi
követhetővé a növényállomány fejlődését. Segítségükkel könnyen felfedezhető,
ha valahol gyengébb az állomány (pl.
belvíz, gyenge kelés, vadkár, növénybetegségek). A mobil alkalmazás területbejárási (Scouting) funkciójával célzottan
felkereshetők ezek a problémás területek,
GPS pozícióhoz kapcsolt fotók rögzíthetők,
beazonosítható a probléma oka.

Ebben segíthet a Prémium Időjárásmodul is, amely az adott helyre, időszakra képes időjárási- és csapadékadatokat megadni.
A szoftverben arra is lehetőség van,
hogy felvigyük valamennyi felmerült
költségünket, bevételünket, a rendszer
automatikusan számolja az egyes zónákban felhasznált inputanyagok költségét,
illetve a megtermelt termény árát, és az
abból képződő bevételt.
A munkautasítások használatával
csökkenthető az emberi hiba. A Trimble
Ag Software-ben meghatározható a
munkavégzés minden paramétere – ki,
mikor, melyik táblán, milyen gépkapcsolással, milyen anyaggal, milyen dózissal,
vagy terv szerint milyen munkát végez.
A felhőn át elküldött munkautasítás
alapján a gép Trimble monitora automatikusan elvégzi ezeket a beállításokat, és
nem engedi a munkavégzést, például ha
nem az előírt táblán van a gép.

További információk: https://www.axial.hu/gps/vantage/szoftveres-hatter
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ÉPÍTŐIPAR ÉS ANYAGMOZGATÁS

Megfeleltünk

a kihívásnak

Kövecs Bálint
Építő- és anyagmozgató gépüzletág
igazgató

Véleményed szerint miért most jött
létre a földmunkagépes csapat?
(KB): Leginkább mert ez egy hullámzó piac. Amikor
2004-ben kezdtünk, akkor kimondottan jó évek voltak, egészen 2007-ig. Utána jött a 2008-as világválság, 2-3 évre visszaesett a piac. 2011, 2012 és 2013
is aktív év volt, majd ismét visszaesést tapasztaltunk.
2017-től nagymértékben növekedett az értékesítés
volumene, és ez máig tart.
Hozzá kell tennem, hogy nemcsak a földmunkagépeket, hanem a Gehleket is gondozza az új csapat. A
csúszókormányzású kompakt rakodók piaca stabil, a
Gehl márkával 30-40 százalék közeli a piaci részesedésünk. Még nagyobb, 75-80 százalékos a forgóvázas Manitou gépekkel, melyek karbantartása szintén
a földmunkagépes csapathoz tartozik.

Az AXIÁL Kﬅ . legﬁatalabb, építőipari- és
anyagmozgató gépekkel kereskedő üzletága 2004-ben alakult.
Körülbelül hat éve létrejött a targoncákra
szakosodott szervizcsapat, viszont a földmunkagépes „csak” 2018
novemberében állt fel.
Az építőipari piacról és
a csapat helytállásáról
beszélgettünk munkatársainkkal.
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Segíti a földmunkagépes szervizcsapat
megalakulása az értékesítést? Mi a
tapasztalat, mennyire számít ez az
ügyfeleknek?
KB: Nyilvánvalóan ez is cél volt a csapat létrehozásakor, illetve cél lesz, mert hosszabb távon hozza meg a
gyümölcsét. Nekünk az a fontos, hogy a garanciaidő
lejárta után nagyobb arányban tudjuk megtartani a
partnereket. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy
Magyarországon komoly hiány van szerelőkből, de
az AXIÁL Kft. stabil műszaki hátteret és színvonalat

tud biztosítani, ami kiemelt jelentőségű ügyfeleinknek. Tehát
összességében elmondható, hogy abszolút pozitív hatása van a
földmunkagépes csapat megalakulásának.

Katona Gábor
ügyfélkapcsolati vezető
Vevőszolgálat - Szervizüzletág

Mit vártok a jövőtől?
KB: Bízunk benne, hogy az idei év jobb lesz, mint a tavalyi,
pedig arra sem volt panasz. Az más kérdés, hogy azok a gépvásárlások, amelyeket most terveznek, vagy folyamatban vannak,
évekig elhúzódhatnak. Nyugatról állítólag recesszió érkezik,
ugyanakkor a hazai intézkedések kedveznek az építőiparnak.
Ezeket figyelembe véve azt várjuk, hogy a következő pár évben,
ha nem is növekszik, de stabil marad a piac. Az érdeklődés
mindenesetre megvan.

bi szervizesnek adtam ki, de a kollégák így is nem ritkán napi
400-500 kilométert autóztak, plusz sok időt töltöttek javítással
a helyszíneken. Nagy szerencsém van ezekkel a fiúkkal, mert
nem sokan vállalnák az utazást, és a vele járó kemény munkát.

Gábor, kérlek, mesélj a szakmai hátteredről!
(KG): A földmunkagépes szervizcsapat megalakulásával kerültem az AXIÁL Kft-hez. Torgyik Attila, a Szervizüzletág igazgatója ajánlotta fel ezt a pozíciót. Miután felvázolta, hogy miről
lenne szó, először nem mertem elvállalni.
Korábban Volvo teherautókat javítottam Angliában, később
műszakvezetőként dolgoztam Kanadában, szintén a Volvónál,
összesen 12 évig. Miután hazaköltöztünk, maradtam a márkánál, és Biatorbágyon, a Volvo Hungária Kft-nél műhelyvezetőként tevékenykedtem. Építőipari gépeket csak a Honvédségnél
kezeltem és javítottam.
Végül átgondoltam, amit Attila mondott, és egy hónap múlva
felhívtam, ha még megvan a pozíció, akkor elvállalnám. Ez
2018 novemberében volt, így kezdődött az egész.
Mivel még senki nem csinálta ezt előttem az AXIÁL-nál, így
nem volt mit átvenni. Az egészet magamnak kellett kitalálni,
hogyan fedjem le az egész országot öt építőgépes szervizessel:
Németh Imi, Szászi Csaba, Bozsik Gergő, Kormos Zoli, Papp Jani
segítségével. Első lépésként a csapattal kimentünk Lengyelországba egy négynapos Manitou MRT oktatásra, ami több
szempontból is nagyon jó volt. Megismertük a terméket, és
megismertük egymást is. Nagyon jó csapatépítéssel egybekötött oktatás volt!
Közel egy év telt el azóta, mi történt közben?
KG: Hozzánk tartoznak a Hyundai, a Manitou és Hidromek
építőipari gépek, és nem utolsósorban a Gehlek is. Miután
megalakultunk, minden ÜKV (ügyfélkapcsolati vezető) kezdte
továbbítani hozzám az említett típusokhoz kapcsolódó munkákat. Elkezdődött az átalánydíjas szerződések megkötése is.
Pár hét után megállás nélkül csörgött a telefonom, több száz
telefonhívást kaptam naponta. A munkát mindig a legközeleb-

Az első negyedév után már a vezetés is látta az eredményeinket és engedték bővíteni a csapatot. Sikerült három új szervizes
kollégát felvennünk: Csatai Richárdot, Nagy Lacit és Marton
Lacit. Mint kiderült, ez szintén nagyon jó döntés volt. Mindenki
kevesebbet utazott, és többet tudott produktív munkával tölteni. A jelenlegi felállás szerint nyolc szervizes fedi le az országot.
Négyen Kelet-Magyarországot, hárman Nyugat-Magyarországot, egy kolléga pedig Budapestet és környékét. A csapat
létrehozásával úgy látjuk, jó úton vagyunk céljaink eléréséhez. Szolgáltatásunk minősége javult, reakcióidőnk csökkent,
a specializálódásnak köszönhetően egyre felkészültebb és
tapasztaltabb kollégákat tudunk delegálni a munkákhoz. Ennek
ékes bizonyítéka, hogy az idén eltelt kilenc hónapban tavalyhoz
viszonyítva 30 százalékkal nőtt a térítéses szolgáltatásainkat
választó ügyfelek száma, és ugyanilyen mértékben az átalánydíjas szerződéseink köre, ez egyértelmű és pozitív visszacsatolás partnereinktől. Nagy reményekkel várjuk a következő
időszakot; még a kijelölt út elején járunk.
Van olyan időszak, amikor nincs szezonotok?
KG: Nálunk egész évben szezon van, legalábbis nem beszélhetünk a mezőgazdaságban szokásos „szezonról”. Bár a gépállomány egy része az agráriumban dolgozik, de ott is „állandó
feladataik” vannak, például az állattenyésztésben dolgoznak
velük. Természetesen nálunk is vannak átalánydíjas szerződések, az a különbség a mezőgazdasági gépekhez képest, hogy
nem mindig ugyanaz a szerelő jár a géphez, mivel ezek az
egész ország területén mozognak. Azt gondolom, hogy a csapat
növekedésével megfeleltünk a kihívásnak, helyt tudunk állni a
piacon, és teljes szívvel azon vagyunk, hogy teljesítsük a jelenlegi és a jövőbeli elvárásokat.

BORBÉLY ZSANETT
marketingkommunikációs
menedzser
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ELŐRE
AZ

ÚTON
A Hettyei-Éptech Kﬅ . példaértékű,
sikeres utat járt be, hiszen egészen
apró vállalkozásból nőtte ki magát
generálkivitelező céggé. Most e teljes
mértékben magyar tulajdonú, sümegi
székhelyű vállalatot mutatjuk be.

SÜMEG

Az ügyvezető,
Hettyei Norbert

Pályakezdőként több hazai építőipari
cégnél is gyakorlatot szerzett Hettyei
Norbert, mielőtt 1994-ben Németországban próbált szerencsét. Kezdetben kőművesként, később építésvezetőként dolgozott, a három évig tartó
külföldi tapasztalatszerzés pedig
valódi fordulópontot jelentett további
életútjában. A minőségről, fejlett
műszaki hátteréről híres országban
Norbert sok értéket magáévá tett, így
tette le a garast véglegesen a precizitás, a szakmaiság mellett. Hazatérése
után, 1997 áprilisában, pár fővel elindította saját vállalkozását. „Építőipari
részszolgáltatásokat kínáló kis vállalkozásként kezdtük, ebből építettem
fel nyolc-tíz év alatt generálkivitelezői

40

cégemet – emlékszik vissza a kezdetre. Ez a szűk évtized a műszaki háttér
folyamatos fejlesztésével telt, egyre
nagyobb és újabb gépek, eszközök
beszerzésébe vágtunk bele. Erre azért
is szükség volt, mert az alvállalkozók
csúszása nem ritkán veszélyeztette
a projektek befejezését; a legtöbb
munkafolyamatot azóta is igyekszünk
saját erőforrásokkal megoldani.”

lat életében ma is meghatározó a mezőgazdasági építészet. „Az agráriumot
már több, mint tizenöt éve építjük, sok
tapasztalat halmozódott fel a cégben.
A tervezéskor figyelembe vesszük az
üzemeltetési szempontokat, és nem
elhanyagolható szempont, hogy a
tervezéstől a kulcsrakész kivitelezéséig tudjuk ezeket a beruházásokat
megvalósítani.”

A cég nagyon hamar az agrárium felé
fordult, és a növénytermesztéshez,
illetve az állattenyésztéshez szükséges épületek építése került a fókuszba,
amit eleinte Sümeg 50-80 kilométeres
körzetében vállaltak. A később több
tevékenységi körrel gyarapodott válla-

Norbert 2008-ban alapította meg a
Hettyei-Éptech Kft-t, amelyhez már
több cég tartozik. 2012-ben
mérnökirodával bővült a portfólió,
azóta az engedélyezési és kivitelezési tervek házon belül készülnek. Ez
elsősorban a kivitelezői tevékenységet

támogatja – hiszen így gyorsan átvezethetők az időközben felmerülő tervváltoztatások –, de önálló tevékenységként is
működik. Ez utóbbit erősítendő, a mérnöki
szolgáltatásokat egy külön cégbe szervezték ki. Csupán egy évet kellett várni
az újabb bővülésre, 2013-ban ugyanis
acélszerkezet-gyártó üzemet létesítettek.
„Erre az egyedi állattartó berendezések
gyártása miatt volt szükség – meséli
Hettyei Norbert. Korszerű üzemünkben jóváhagyott hegesztéstechnológiai
utasítások alapján, minősített hegesztők
gyártják a szerkezeteket. A folyamat ellenőrzött, nyomon követhető, mindent saját,
képzett munkatársak vizsgálnak meg,
szemrevételeznek. Ilyen módon legfőképp
technológiai létesítmények acélszerkezete, teraszok, korlátok, karámok, lépcsők,
rámpák, gépállások, gyártása, szerelése
vág profilunkba.”
A Hettyei-Éptech Kft. és az AXIÁL kapcsolata 2013-ban kezdődött, amikor a
szintén újonnan induló hulladékgazdálkodási üzletághoz vásároltak egy törő- és
aprítógépet. A cél a bontott építőipari
anyagok válogatása volt, majd aprítása
és minősítése az újrafelhasználáshoz.
Jelenleg a Hettyei-Éptech Kft. jogosult
inert bontási hulladékok, építési termékek
kezelésére, tárolására, újrahasznosítására, értékesítésére, ami szintén fontos a
vállalkozás életében.
2015-ben újabb üzletággal bővül a cég:
a sok saját eszköz miatt javítással is el
kezdtek foglalkozni. Ezt követően az egyre
terebélyesebbre duzzadó cég menedzsmentje 2017-ben úgy döntött, hogy a régi
eszközöket újakra cseréli, amiben szintén
partner lett az AXIÁL. A Manitou és Hyundai gépek beszerzése azóta is folyamatos,
cél, hogy 2021-22-re a géppark meg-

újuljon, lecseréljék az elavult eszközöket.
Eddig hat munkagépet vásároltak az AXIÁL-tól és további fejlesztések előtt állnak.
Rendszámos járműből 61, munkagépből
46 van a cégnél, ez utóbbiak között ollós
emelőtől úthengeren át földmunkagépig
sokféle – szinte minden emberre jut egy
gép.

„Az együttműködés az
AXIÁL-lal rugalmas és dinamikus – jellemzi Norbert. A
forgalmazó rendelkezésre
áll, amikor csak szükséges.
Előre meghatározottan
fejlesztünk, és az AXIÁL
már a tervezési időszakban
segít az előkalkulációknál. A
bérbeadó MANAX Kft-vel is
többször kapcsolatba kerültünk, rugalmasan és gyorsan biztosították számunkra
a szükséges munkaeszközöket. Az új gépek szervizét
is az AXIÁL látja el, ezért is
lesz nekünk jó, ha elkészül
a sárvári telepük. A szerviz
előzetes egyeztetés után
rugalmasan és gyorsan
végzi munkáját, ami szintén
fontos a termelés fenntartása szempontjából.”
A Hettyei-Éptech Kft. fő tevékenysége
a mezőgazdasági építészet. Az istállók,
állattartó telepek, fedett etetők, terményszárítók, takarmány- és gabonatárolók
mellett telepi utak, komplett szenynyvíztisztító-telepek kivitelezésével is
foglalkoznak. Emellett az élelmiszer-fel-

dolgozás kiszolgáló épületei is profiljukba
vágnak, vágóhidak, hús-, sajt- és tejüzemek generálkivitelezését végzik.
A vállalkozás elkötelezett a környezetvédelem iránt. Elveiben és munkáiban is
támogatja a fenntartható fejlődést, és
tevékenységében ügyel az ökológiai lábnyomra. Gazdasági növekedése mellett
hangsúlyt fektet a természetes környezet
védelmére és igyekszik a lehető legkevesebb hulladékot termelni.
„Cégvezetőként a területi vezetőkkel
együtt példamutató magatartással
igyekszünk átadni a környezettudatos
szemléletmódot a dolgozóknak. Nagy
hangsúlyt fektetünk a kommunikációra,
ebben érintettek az alvállalkozóink és
munkatársaink is. Rendszeres oktatásokkal és szakanyagokkal tartjuk szinten és
fejlesztjük a környezetvédelmi tudásukat”
– teszi hozzá Norbert.
A cégcsoportban jelenleg összesen 148
fő dolgozik, Norbert felesége tizenöt
éve főkönyvelő. Három lányuk közül a
legidősebb, Enikő, már szintén a családi
vállalkozásnál dolgozik, középső lányuk,
Bianka, kereskedelem és marketing
szakot végez, míg a legkisebb, Emőke,
idén érettségizett és ugyanezen a szakon
kezdett el tanulni. Norbert hobbija a
vadászat, az egész család pedig szívesen
hódol a koronglövészetnek, ami remek
közös időtöltésük.

CSÁK SZILÁRD
újságíró
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Fotó: Leitmann Zsolt

Óriási anyagmennyiségeket
megmozgató gátépítés egy
centiméteres pontossággal – nem túlzás ez? Nem!
A Trimble GPS-rendszerrel
felszerelt Hyundai forgó-kotrógép embereket, munkaidőt,
gázolajat takarít meg, és kiváló minőségű végeredményt
produkál.

HYUNDAI HX 220 L ÉS
TRIMBLE EARTHWORKS GPS
A 4-es főút építéséhez kapcsolódó nagyszabású földmunkák részeként megmagasítják
a Zagyva árvédelmi gátját, és új műtárgyakat építenek Szolnoktól északra. Mozgalmas
a környék, megpúpozott négytengelyes
billenőplatós teherautók robognak ideiglenes
földutakon, dózerek és kotrógépek alakítják
ki a rézsűket. ….
A kivitelezés jelentős részét a szegedi
székhelyű PM-Art Deco Kﬅ . vállalta el.
Felvonultatott gépparkjának legújabb tagja
az AXIÁL-tól vásárolt két Hyundai HX 220 L
hosszított lengőgémes kotrógép, amelynek
GPS-rendszere Európában az egyik legelső.
Fiatal még a 23 tonnás, 180 lóerős mun-
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kagép, egy éves, 2000 üzemórát teljesített
csatornakotrással, iszapkotrással, vízrendezési feladatokkal, gátoldalak proﬁlozásával, autópálya-építéssel. Tartozik hozzá
egy zúzófej is, amely nádszáltól 35 centi
átmérőjű fatörzsig bármit felaprít és eltakarít az útból. Ahogy állandó kezelője, Béla
elmondja, a 250 üzemóránként esedékes
kötelező szervizekre helybe jön az AXIÁL
szervize, két-három óra alatt végez. Ötszáz
óránként nagy-, ezrenként teljes szervizt ír
elő a gyártó. Kell is a gondozás, hiszen nagy
az igénybevétel.
Béla véleménye szerint tökéletes a Hyundai
kényelme és ergonómiája, és erről magam

is meggyőződtem, elfoglalva a fülkét,
próbálgatva a kezelőszerveket, ismerkedve a nagy felületű, áttekinthető
graﬁkájú monitorral, amelyről minden
szükséges adat leolvasható. Csendes, a
környezet, nagyon jó a kilátás, minden
ügyesen van elhelyezve, úgyhogy a
korlátozott belső méretek ellenére sincs
klausztrofóbiája az embernek. Az ülés
előtt két hosszú, függőlegesen álló kar,
ezek vezérlik, egymástól függetlenül a
lánctalpakat: lehet változó sebességgel
(van lassú és gyors sebességfokozat
is) előre-hátra menni, fordulni, helyben forogni. Ugyanez a funkciója a két
pedálnak, gyakorlott és ügyes kezelő
ezekkel irányítja a kotrógépet, két keze
felszabadul. Az egyik joystickkel a gép,
a másikkal a gém és a kanál mozgását
vezérli, és ehhez utólag csatlakoztattak
egy kiegészítést – de erről később.
A Hyundai HX 220 L abban az állapotban, ahogy elhagyta a gyárat, teljes
mértékben alkalmas komoly földmunkák hatékony, gyors elvégzésére, a
legnehezebb körülmények között is.
Mégis felszerelték Trimble GPS-rendszerrel. Miért? Ennek oka a digitalizáció
behatolása a szakterületre. Eddig papíron rajzolták meg a tervezők a gátakat,
autópálya-töltéseket, majd a helyszínen
a földmérő és geodéták tűzték ki földbe
ütött kitűzőkarókkal a megvalósítandó
felületet. Természetesen mindezt több
menetben, és azután ellenőrizni is
többszörösen kellett a munkát. A mai
munkaerőhiányban egyre nehezebb
embereket találni erre, de már nem is

szükséges, hiszen a tervek számítógépen készülnek, és pendrive-on érkeznek
a munkahelyre.
Ott már nem kitűzőkarókat használnak,
hanem telepítenek egy Trimble GPS
bázisadót, amely centiméter-pontos
pozíciójeleket ad a kotróra szerelt két
vevőantennának, illetve a központi
egységnek. A betáplált adatok alapján a kotrógép már pontosan „tudja”,
milyen felületet kell kialakítani. A
rendszerhez tartozó képernyőn egy
időben akár többféle kép is lehívható
a kanál pozíciójáról, mozgásáról, látni
lehet a tervezett és a pillanatnyi pozíció
különbségét.
A kimondottan ehhez a Hyundai típushoz készült rendszer beépítése nem
kis feladat volt, hiszen rákötötték a
hidraulika vezérlőtömbjére is, sok-sok
csőbekötéssel. Ettől kezdve először
csak úgy használták, hogy csipogással
jelezze a névleges pozíció elérését,
majd a második fázisban már a Trimble
vezérli a gém és a kanál mozgásait.
Abszolút pontos, szép sima, egyenletes,
pontosan terv szerinti rézsűt képezve.
Akár én is felcsaphatnék vele gátépítőnek.
Persze Béla keze alatt bontakoznak ki
igazán a gép képességei. Ha például 50
centiméternyi plusz töltést hagytak a
dózerek, azt két menetben „lenagyjázza”, a harmadik húzás már 5 centis pontosságú, végül automatával egyszerre
lehúzza a maradékot. A kiegészítő

joysticken beállíthatja, mennyi legyen
az esetleges ráhagyás, későbbi ülepedésre. Most három állásból megvan a
munka, a régi módszer szerint öt-hat
kellett. Messze nem zsibbad el annyira
a gépkezelő agya a monoton ismétlődő
műveletektől. Jelentős a gázolaj- és a
gépkopás-megtakarítás, nem kell geodétát hívni a segédjeivel, nincs szükség
kiigazító utómunkálatokra, egyből jó
az egész. A Zagyva-töltésen, nehéz,
agyagos földben, nyolc-tíz méter széles
fogásokkal, napi 300-500 méter készül
el. A 400 literes tankból 130-150 liter
gázolaj fogy el ezalatt.
Bundula József, a PM-Art Deco Kﬅ .
ügyvezetője biztos benne, hogy egy-két
év alatt megtérül a Trimble rendszer
költsége. Kellett egy kis vagányság,
hogy belevágjon, hiszen Európában az
elsők között lett Hyundai HX 220L-be ez
a típusú Trimble GPS vezérlés telepítve.
Rövid idő alatt kiderült, hogy minden
kifogástalanul működik, a Hyundai és
a Trimble is hozza, amit vártak tőle,
garantáltan első osztályú munkát
kapnak a megrendelők, és nagyot nő a
kivitelező vállalkozás hatékonyága.

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök,
szakújságíró
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GYÁRTÓI
CSEREGARANCIA!

Régi-új ismerős
AZ AXIÁL KÍNÁLATÁBAN

A SKIL szerszámgépeket sokan ismerik, mint amelyek megbízhatóságot és
teljesítményt adnak az árukért. Az 1990-es évek közepén egy piacvezető
cég portfoliójába került a márka, de több, mint húsz év után különváltak.
A SKIL, illetve az európai értékesítés egy feltörekvő cégcsoporté lett. A
frissesség máris észrevehető a SKIL szerszámgépek új generációján.
SKILSAW – a körfűrész őse
A cég története 1921-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államokba
bevándorló francia Edmond Michael
– az egyik alapító – feltalálta az első
elektromos körfűrészt. Ez a szerszám,
a korabeli cukornád-ültetvényeken
folyó kemény munkára próbált megoldást nyújtani: az ott használt machete
kiváltása volt a cél. 1924-ben befektetőként csatlakozik Michaelhez Joseph
W. Sullivan, elindul a vállalkozás, a
forradalmi újdonsággal, a „skilsaw”

SAROKCSISZOLÓ AG1E9131AA
125 MM, 720 W, KOFFER NÉLKÜL
cikkszám: 08-022-0001-00

16.990 Ft bruttó

körfűrésszel. 1926-ra a gyártás eléri
az évi kétezer darabot.
Michael termékeny feltalálónak bizonyult. A világháborút megelőzően már
többféle elektromos kéziszerszámot
gyártanak. A világégés nem törte meg
a cég lendületét, az 50-es évekre már
többszáz típus érhető el SKIL márkanév alatt, a csavarozóktól, fúróktól a
körfűrészeken át a sövényvágókig. A
jó exporteredményeknek köszönhetően 1961-től erősödött az európai
jelenlét. Érdekesség, hogy a holland

székhelyű európai központot az alapító unokája, Joseph Sullivan vezette.
2017 – az új mérföldkő
A márka a Chervon Csoport égisze
alá kerül. A cégcsoport küldetésének tekinti, hogy a SKIL továbbra is
intelligens, megfizethető és könnyen
használható termékekkel legyen jelen
a piacon. A márkaörökségét folytatva
biztosítja, hogy szerszámgépei releváns funkciókat és megfelelő teljesítményt nyújtsanak a felhasználóknak,
megfizethetően és megbízhatóan.
A megszokott SKIL márkanéven, vörös-feketébe öltözve, elérhető az egységes akkumulátor-platformra épülő
szerszámgépek széles választéka!

SZÚRÓFŰRÉSZ KOFFERBEN
SW1E4531GA

FÚRÓ-CSAVAROZÓ SZETT
DD1E3010HB

680 W, 85 MM VÁGÁS
cikkszám: 08-022-0013-00

20 V, 50 NM
cikkszám: 08-022-0052-00

28.390 Ft bruttó

54.490 Ft bruttó
Az árak 2019.12.31-ig érvényesek.
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EZ ZSÍR!

ÚJABB TERMÉKKEL BŐVÜLT

AZ
ISTER
KENŐANYAGCSALÁD
Megérkezett az ISTER BLUE COMPLEX EP2
lítium-komplex kenőzsír

kiváló hőállóság
kiváló ár-érték
kiváló vízállóság

Zsírozni, zsírozni! – bár lehet, hogy érzésre a „csapból is ez folyik”, nem
győzzük hangsúlyozni, hogy az előírásoknak megfelelő karbantartás,
zsírzás rendkívül fontos a gépek, eszközök élettartamának növelésében. Azért, hogy partnereink mindezt kedvező költséggel tehessék
meg, bevezettük az ISTER kenőanyagcsaládot. A piaci visszajelzések alapján most új termékkel bővül a kínálat: egy kenőzsír
érkezését jelenthetjük be.

Egy nagyon rövid „gyorstalpaló”: a kenőzsírok – más kenőanyagokhoz hasonlóan – alapolajból, sűrítőkből és egyéb adalékokból állnak. A legjelentősebb rész az
alapolaj, amely elsősorban a viszkozitást
határozza meg. A sűrítő lehet szappanalapú és nem szappanalapú. Leegyszerűsítve
a hőállóság, vízállóság, vagy valamely
egyéb tulajdonság javítását szolgálja. Az
adalékokkal pedig tovább „tuningolják”
a kenőzsírt, például tapadását javítják,
oxidációját gátolják, stb.
BLUE
Ez a termék „színére” utal. A sokszor csak
„kékzsírként” emlegetett kenőanyag az
egyik legkedveltebb típus a piacon. Számtalan gyártó kínálja. Lényegében nagy
hőállóságú kenőzsír.
COMPLEX
A „complex” szó a sűrítőanyagként használt lítium komplex anyagra utal. Elsősorban a hőállóság és a vízállóság növelhető
vele. A lítiumbázis kiválóan alkalmassá

O

Az ISTER márkanevet nem kell olvasóinknak bemutatni, hiszen kiváló ár-érték
arányú márkánké. 2017-ben ISTER LUB
névvel motor-, hidraulika- és hajtóműolaj
került fel palettánkra. A sikerüket mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy most megérkezett az ISTER kenőzsír is.

teszi ezeket a zsírokat
gördülőcsapágyak
kenésére. Jó fizikai és
kémiai stabilitásának
következtében hosszú
idejű és nagymértékű
fizikai-, illetve hőigénybevétel után sem
változnak a tulajdonságai.
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ISTER BLUE COMPLEX EP 2
– a név kötelez

EP
Az „EP” az adaléktartalomra utal. Az adalékolásnak
köszönhetően rendkívül jól
tapadó kenőfilm jön létre,
amely nagy dinamikus terhelés
esetén is minimalizálja a fémfém érintkezés veszélyét a kenési
helyeken.
Rozsdagátló hatású, és különösen jól
tapad a fémfelületeken, jól ellenáll a
vibrációnak.

Összegezve tehát az ISTER Blue Complex EP2 kenőzsír nagy terhelést
álló, széles hőmérséklet-tartományban használható, nagyon jó
vízállóságú termék. A legújabb csúcstechnológiájú adalékanyag-technológiával állítják elő, amely a teljesítményjellemzők
megfelelő egyensúlyát adja.
Elsősorban siklócsapágyakban, nagy terhelésű golyós- és görgőscsapágyakban, különlegesen nehéz üzemi körülmények között dolgozó
gépelemek kenésére alkalmazható, -30 - +140 Celsius fok közötti
hőmérséklet-tartományban. (Rövid ideig +160 fokig)
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HOZZÁVALÓK
(4 ADAG)

30 dkg lencse
2 db paradicsom
2 szál sárgarépa
2 gerezd fokhagyma
10 dkg szalonna
1 liter húsleves alaplé
1 dl száraz vörösbor
1 dl olaj
só
őrölt fekete bors
babérlevél
csilipaprika
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ELKÉSZÍTÉSE
Forró olajon üvegesre pirítjuk a
felkockázott szalonnát, hozzáadjuk
a felaprított sárgarépát és paradicsomot, majd az egészet felöntjük
az alaplével.
Beletesszük az előző este beáztatott lencsét, sóval, borssal,

babérlevéllel, zúzott fokhagymával
és vörösborral ízestjük, majd lassú
tűzön megfőzzük.
Amikor a lencse megpuhult, a levest tányérokba szedjük, és a tetejére szeletelt csilipaprikát szórunk.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

45 PERC
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ÉV VÉGI
NYITVATARTÁSI

REND
DECEMBER 20.

PÉNTEK

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 23.

HÉTFŐ

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

DECEMBER 24.

KEDD

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

DECEMBER 25.

SZERDA

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

DECEMBER 26.

CSÜTÖRTÖK

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

DECEMBER 27.

PÉNTEK

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

DECEMBER 30.

HÉTFŐ

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 31.

KEDD

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

2020
JANUÁR 1.

SZERDA

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

JANUÁR 2.

CSÜTÖRTÖK

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

JANUÁR 3.

PÉNTEK

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

JANUÁR 6.

HÉTFŐ

MUNKANAP

NYITVA

7-16 ÓRA

2020. JANUÁR 6-TÓL, HÉTFŐTŐL SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND SZERINT VÁRJUK PARTNEREINKET!
A WEBÁRUHÁZI RENDELÉSEK ÉS CSOMAGFELADÁS A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKUL:
RENDELÉSNÉL VEGYÉK FIGYELEMBE A FUTÁRSZOLGÁLATOK TERHELTSÉGÉT! MIVEL NEM SZERETNÉNK CSALÓDÁST
OKOZNI, HOGY A KARÁCSONYRA RENDELT CSOMAG NEM ÉRKEZIK MEG, ÍGY 2019. DECEMBER 11-ÉN,
DÉLUTÁN 12 ÓRÁIG LEADOTT RENDELÉSEKET TELJESÍTJÜK.
EZT KÖVETŐEN A WEBÁRUHÁZ RENDSZERE FOGADJA A RENDELÉSEKET, AZOK KÉZBESÍTÉSE JANUÁR 6-TÓL INDUL ÚJRA.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

