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hanem a szolgáltatás eredménye!”

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Újdonságok

Az utóbbi évekhez hűen az agrártársadalom
januárban az Agrárgépshow-n indítja az évet. A pár
hetes téli szünetet követően már készülünk az idei
évre. 2019-ben ismét megrendezésre került az
AGRITECHNICA kiállítás, ahol a vezető gépgyártók felvonultatták újdonságaikat. Tapasztalataink szerint egyértelműen a digitalizáció
került előtérbe. A digitális mezőgazdaság
a fejlődés következő lépcsőfoka. Természetesen mi is haladni kívánunk a korral,
az új trendekkel, azonban nem szabad
az emberi oldalról se megfeledkeznünk.
Azokról a vállalkozószellemű, haladáspárti
gazdálkodókról, akik elég bátrak ahhoz,
hogy szakítsanak az eddigi módszerekkel és
kipróbálják az új eszközöket, technológiákat.
Ebben kívánunk partnerek lenni, hogy minden
ügyfelünk megtalálja a számára leginkább
megfelelő terméket, szolgáltatást palettánkról.
Ügyfélbarát ügyintézést, nagyfokú szakértelmet és profizmust kínál összetartó csapatunk. A
2020-as Agrárgépshow-n erre a felbecsülhetetlen
értékű emberi- és partnerkapcsolatra szeretnénk
helyezni a fő hangsúlyt. A jó műszaki paraméterekkel rendelkező gép önmagában kevés, ha nincs
mellette stabil, biztonságot adó műszaki háttér,
területi képviselő, szervizszerelő, aki segít, ha gond
adódik. Ez a kapcsolat akkor működik a leginkább,
ha kölcsönös bizalommal, tisztelettel adóznak
egymásnak a felek. Az idei Agrárgépshow tehát
ne csak a „gépek ünnepe” legyen, hanem a
korrekt üzleti- és partnerkapcsolaté is!
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A novemberi AGRITECHNICA kiállítás
számos újdonságáról számolunk be.
Olvashatnak a 2020 év traktorjának
választott Fendt 942 Vario modellről
és a Horsch vetőgépek új műszaki
megoldásairól. Szintén a hannoveri seregszemlén mutatkozott be a Landini
megújult ültetvény-traktorcsaládja,
a REX 4. A Trimble háza tájáról két
újdonság érkezett. Gyakorlati tapasztaltokat osztunk meg többek között a
Manitou CVT-váltós modelljéről, illetve
a vontatott SULKY műtrágyaszóróról.
A felsorolt modellek nagy része látható
lesz a januári Agrárgépshow-n!
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RÖVID

HÍREK

SÁRVÁRRA

KÖLTÖZTÜNK!
DECEMBER 19-ÉN
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓVAL
ADTUK ÁT ÚJ, SÁRVÁRI
TELEPHELYÜNKET. A PIACI
IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN
A SZOMBATHELYIEK „TETTÉK
ÁT SZÉKHELYÜKET”. A
ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁS,
AZ ENGEDÉLYEZTETÉST
KÖVETŐEN, KÖZEL 8 HÓNAP
ALATT KÉSZÜLT EL.
A szombathelyi bázis 2007 elején létesült,
tehát 12 év „szolgálatot” követően költözik át
a teljesen modern komplexumba. A 2011ben indított fejlesztési program új sárvári
telephelye a város szélén, a Rábasömjén felé
vezető út és a 88-as főút kereszteződésénél
nyílt meg. A több, mint 300 négyzetméteres
alkatrészraktár mellett a legnagyobb területtel, 700 négyzetméterrel, a szerviz gazdálkodik. A műhelyben egyszerre akár négy
kombájnt és négy 250 lóerős traktort tudnak
javítani a kollégák.
Elérhetőségeink: Sárvár, Ipartelep utca 10.
Kollégáink mobil telefonos és e-mailes
elérhetősége nem változott, a bolt új
vezetékes telefonszáma: 96/815-690

MINŐSÉGI DÍJAT KAPOTT
AZ AXIÁL KFT. WEBOLDALA
A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat 18. alkalommal rendezte
meg az online marketingkommunikációs szakma legrangosabb hazai eseményét, Az Év
Honlapja pályázatot.
Az AXIÁL Kﬅ . az Agrár-kategóriában nevezett, amelyben összesen hat induló
volt. A neves szakemberekből álló zsűri végül Minőségi Díjjal jutalmazta
a weboldalt. Ez minőségi tanúsítványnak felel meg, amelyet a zsűri
szempontrendszere szerint kiemelkedő, nem kategóriagyőztes
honlapoknak adnak.
Az elismerést Umenhoﬀer Péter, az AXIÁL Kﬅ . marketingigazgatója
vette át a díjkiosztón. „Mindig nagy ﬁ gyelmet fordítottunk arra, hogy
igényes, jól használható weboldalt és saját közösségi médiacsatornákat
üzemeltessünk, ahol tevékenységeinkről, termékeinkről, szolgáltatásainkról,
rendezvényeinkről tájékozódhatnak ügyfeleink. Nagy örömünk, hogy befektetett energiáinkat elismerték a marketing szakma ászai. Partnereink igényeit mindenkor szem előtt
tartva szeretnénk a jövőben is folytatni a színvonalas tájékoztatást.”

BEMUTATKOZOTT AZ AGRÁRINFORMATIKAI KÖZPONT A SZENT ISTVÁN
EGYETEMEN
December elején valósult meg az
Agrárinformatikai Kutatóközpont, a SZIE és vállalati partnerei (köztük az AXIÁL Kﬅ .), valamint a
NKFI Alap támogatásával.
A pályázattal életre hívott Agrárinformatikai
Központ a jövő évtől mezőgazdasági gépgyártási
és agrárinformatikai innovációs szolgáltatóként
jelenik meg. A kutatóbázison mérnöki iroda,
prototípusműhely, ISOBUS tesztlaboratórium,
elektronikai műhely, háromszáz négyzetméteres
gépcsarnok, továbbá két tantermes továbbképzési
centrum létesült.
Forrás: Agronaplo.hu
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www.axial.hu

1500 CLAAS
TRAKTOR HAZÁNKBAN
Különleges jubileumot ünnepeltünk a közelmúltban: gazdájához, a Geresdlaki Mg. Zrt-hez került
az 1500-adik CLAAS traktor. Az ünnepélyes
gépátadáson többek között részt vett MaxFerdinand von Korﬀ, a CLAAS országfelelőse is.
Rövid beszédében, megköszönte a vevő hoszszú évekre visszanyúló bizalmát a márka iránt:
„Nagyon fontos termékeink a CLAAS traktorok,

több, mint 150 ezer erőgépet gyártottunk és értékesítettünk világszerte.”
János Ambrusné Nelli, a Geresdlaki Mg. ZRt. első
embere zárta az átadóünnepséget rövid beszédével, megköszönve, hogy a jubileumi gép került
a gazdaságba. „A mi cégünknél már elég sok a
vetésizöld CLAAS gép, tükrözve elégedettségünket a márkával és az AXIÁL Kﬅ -vel is.”

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:
2020. február 10.

A 2019/5. SZÁM
NYERTESEIT
A 2020/2. SZÁMÚ
KIADVÁNYUNKBAN
KÖZÖLJÜK MAJD!

KERESZTREJTVÉNY
ELEGÁNS

HŐMÉRSÉKLET JELE

BILICSI ...;
SZÍNÉSZ

NÉVELŐ

ANKARÁNÁL
VAN

1

I
REDWAN AL FEREKH

... A HANGYA

RÓMAI EGYES

UGYANCSAK

ENERGIA
JELE

A KÖZELEBBI

LEBANESE

GYÁSZOS
ELŐTAG:
MILI-

2

KIEJTETT
BETÜNK

MÚLT ÉVI,
RÖVIDEN

A TÁVOLABBI

ELEKRON
JELE

LENDÜLET
JELE

AUTÓS ISKOLA, RÖV.

AFRIKAI
SZERVEZET

TÁRS JELZŐJE
LEHET

MOVI ...
(ÚJVIDÉK)

SÁRRÉT
CENTRUMA

A SZÉLEIN
RÁZ!

KÖZÉPEN
VÁRJÁK!

KÉSÉS,
KÉSEDELEM

JÁSZBERÉNY
HATÁRAI

A KÁLIUM
VEGYJELE

K

!
NINIO NISSIM

A rejtvény megfejtését 2020. február 10. 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.

ISRAEL
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Fotó: Mizsei Bernadett

„A korrekt, tisztességes hozzáállás
és üzlet számunkra
mindig természetes
volt.”

INTERJÚ PINTÉR ZSOLTTAL, AZ AXIÁL KFT. ÜGYVEZETŐJÉVEL.

Partnerkezelés
mindenekfelett, a
digitalizáció
korszakában is
8

Sikerrel zárja az AXIÁL a
2019-es évet?
Nyugodtan mondhatom, hogy
igen, előzetes terveinknek megfelelően alakult. Egy adott év
tervezésekor mindig figyelembe
vesszük a piaci környezetet is,
hiszen az minden évben változhat. Természetesen lehetnek
területek, ahol van némi hiányérzetünk, de alapjában véve
elértük a kitűzött céljainkat. A
használtgépek piacán éreztünk
jelentős változást, hiszen Nyugatés Közép-Európában is hatalmas
készletek halmozódtak fel, ami
erős konkurenciát jelent számunkra is.

A mezőgazdasági termelés szempontjából az idei egy erős közepes,
jó évnek mondható. A terméseredményeket illetően vannak régiók,
ahol kiváló évet tudhatnak maguk
mögött a növénytermesztők,
más helyeken pedig a tavaszi,
nyári csapadékhiányból eredően kevésbé jó termésátlagokat
produkáltak. Az állattenyésztés
is változatos képet mutat, hisz a
sertéstartók az afrikai sertéspestis (ASP) miatt kialakult világpiaci
környezetben extra áron tudják
értékesíteni az állatokat. A tejelő
tehenekkel rendelkező gazdaságok is jövedelmezően tudnak
működni a tartósan 100-105 Ft/kg
fölötti tejárnak köszönhetően.

Terveinek
megfelelően zárta
a 2019-es évet
az AXIÁL Kﬅ .
Beszélgetésünkkor
már javában folyt
a jövő évi tervek
előkészítése a
cégnél. Az általuk
forgalmazott
márkák nem
régen bemutatott
új modelljei
elérhetők lesznek
itthon is. Pintér
Zsolt ügyvezető
szerint a hatékony
termelés kulcsa
a fejlődés,
a precíziós
gazdálkodás
bevezetése
elkerülhetetlen,
nyitni kell
a digitális
mezőgazdaság
felé.

2019-ben mely gépből értékesítettek legnagyobb számban?
Mindig az erőgépek vezetik a listát.
Büszkék vagyunk az általunk értékesített
kombájnmennyiségekre is. De munkagépekből is sokat adtunk el, főleg a Horsch
termékeiből. Ezekből közel háromszáz
darabot értékesítettünk, ami komoly
mennyiségnek mondható. Ez nyilván a
gyártó filozófiájának, az általa képviselt
talajművelési technológiának is köszönhető, ez a szemlélet itthon is egyre
inkább elterjedőben van.

Hogyan alakul jövőre a hazai
géppiac, mire lehet számítani?
Ezen a téren az ideihez hasonló évet
várunk. Az utóbbi években előtérbe
kerülő „precíziós gazdálkodás” eszközei
és az ebbe a rendszerbe illeszthető gépek
várhatóan jobban előtérbe kerülnek. A
gazdálkodóknak is érezhetően egyre
fontosabb a termelés hatékonysága, a
helyspecifikus gazdálkodás pedig erre
nyújthat megoldást.
Egyre többen választanak tudatosan
olyan technológiát, amelynek célja a
talaj nedvességtartalmának megőrzése.
A gazdálkodók értelemszerűen olyan
műszaki megoldásokat szeretnének alkalmazni, amellyel vetőmagot, növényvédő szert tudnak egy menetben kijuttatni,
tehát a munkaműveletek számát tudják
csökkentetni.
Egy gépkereskedő céget nagyon sok esetben az év során eladott gépek darabszámával minősítenek, pedig ez önmagában
nem egy objektív mérőszám, a háttérben
egyéb fontos tényezők is hatással vannak
az értékesítésre, ilyen például az erőgépek átlagos teljesítményének növekedése. Nyugat-Európában az utóbbi időben
egyre inkább növekszik az újonnan
vásárolt erőgépek átlagos teljesítménye.
Ez a tendencia itthon is érezhető. Ebből
az is következik, hogy koncentrálódik
az értékesített összteljesítmény, valamennyivel kevesebb, de egyre nagyobb
teljesítményű erő- és betakarítógépet
vásárolnak a gazdaságok. Ezzel párhuzamosan elmondhatjuk, hogy a hatékony
termelést egyre nagyobb táblaméret
mellett lehet elérni.

A lóerő növekedésének a nagytáblás gazdálkodás elterjedése az
oka?
Nem feltétlenül csak ez áll a háttérben,
az egész ágazatra jellemző munkaerővel
kapcsolatos kihívásokra is visszavezethető. A munkaerőhiány mellett az is problémát jelent, hogy a gépek technológiai
szintjének ugrását - ami az elmúlt éveket
jellemezte -, az oktatási rendszer nem
tudta azonos ütemben követni. Ez a két
tényező azt eredményezte, hogy a mezőgazdasági termelők – majdhogynem
területmérettől függetlenül – megpróbálnak minél nagyobb táblákon dolgozni.
Erre a táblaméretre a lehető legnagyobb
gépeket kell megvenniük. A céljuk, hogy
minél kevesebb élőmunkát kelljen bevonni a termelésbe.
Emellett az egyes munkafolyamatok
elvégzésének optimális időablaka is
csökken, minél rövidebb időn belül kell
elvégezni például az aratást. Ennek az
éghajlatváltozás is az oka: egyre korábban kezdődik az idény, tavasz szinte alig
van, hirtelen zajlik le az átmenet, gyorsan
érik a gabona, sok a zivataros nap, ami
rontja a termés minőségét. Az időtényező
kulcsfontosságúvá vált, így a termelők
inkább hajlanak a nagyobb teljesítményű
gépek felé. Megfigyelhetjük, hogy nőttek
a vágóasztal-méretek is. 20 éve még
5,10 m-es asztallal vágták a gabonát,
ma már számos helyen 12 méteresekkel
dolgoznak.

Beszéljünk a tervekről, mit várnak
a 2020-tól?
Sok vállalat általános stratégiája a
bővülés, az évről évre növekedés. Mi is
törekszünk erre, ugyanakkor továbbra is
nagy hangsúlyt fektetünk a hatékonyságunk növelésére. Ez ránk is, mint minden
más ágazati szereplőre igaz, az eredményes működést megköveteli a piac. Ennek
egyik megnyilvánulása a digitalizáció.
A célunk, hogy minél kevesebb papírral
dolgozzunk. Ennek első ütemében közel
két éve bevezettük a szerviz e-munkalapot. Dolgozunk az e-számlán, illetve több
olyan rendszeren, amely a papírmennyiség csökkentését, az adminisztráció, az
információáramlás felgyorsulását teszi
lehetővé.
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Immár öt-hat éve folyik egy nagyon
komoly szerviz-infrastrukturális kapacitásbővítés, számos telephelyünk modernizálódott, bővült. Ezek kihasználtságát
is optimalizálnunk kell. Ma már 15 ezer
négyzetméter feletti fedett szervizműhely kapacitással rendelkezünk, ami a
hazai cégek közül csak rólunk mondható
el. A kapacitásaink teljes kihasználtságának érdekében többféle szolgáltatási
konstrukciót kínálunk a partnereinknek,
így például a téli felkészítési akciónkat.

Milyen tényezők alapján állítják
össze a következő évi géppalettát?
Alapvetően nyugat-európai gyártókkal vagyunk kapcsolatban. Így például
Németországban teljesen más a gazdasági év, éppen ezért a CLAAS-nak már
szeptemberig le kell adnunk a következő
évi gépek listáját. Ez komoly feladat,
hogy a hazai igényeknek megfelelő gépeket, az elvárt felszereltséggel rendeljük.
Partnereink és kollégáink közötti kiváló
kapcsolaton múlik a sikere. E tekintetben
szükség van az őszinte párbeszédre, hogy
minél pontosabb visszajelzést kapjunk a
felhasználóktól az elvárásaikat illetően.
A globális piacelemzéseket, trendeket is
figyeljük. Közel harminc éves tapasztalattal büszkélkedhetünk az agráriumban,
érdekeltségi körünkbe több mezőgazdasági tesztüzem is tartozik, ahol első
kézből szerezhetünk gyakorlati tapasztalatokat a forgalmazott gépekről. Hiszünk
abban, hogy kínálatunk maximálisan
megfelel a magyarországi viszonyoknak,
a hazai gazdálkodók elvárásainak.
A betakarítógépeket hozhatnám fel példaként: az AXIÁL Kft-hez kizárólag olyan
kombájnok érkeznek, amelyek HD (heavy
duty) kivitelben, vagyis nagyobb lemezvastagsággal készültek. Ennek nagyon
egyszerű oka van. Hazánkban az átlagnál
sokkal nagyobb mennyiségű kukorica
vagy napraforgó megy át a kombájnokon,
vagyis a magyar termelőknek kopásállóbb gépekre van szükségük.
A 2019-ben debütáló modellek szintén
kivétel nélkül elérhetők lesznek nálunk is.
A Fendt az év traktorja címekkel tovább
erősítette presztízsét az erőgépek terén.
Az új szériák modelljei már rendelhetők.
„Forradalmi” jelzővel érkeztek a CLAAS
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LEXION modelljei. Úgy látjuk, hogy itthon
elsősorban az 5-6 és 7000-es modellek
lesznek leginkább keresettek.

A támogatások mennyire befolyásolják a gazdák gépvásárlási
terveit?
A gazdáknál – az elmúlt évek eredményeként – van elkölthető pénzeszköz, ám
óvatosak, hiszen nem tudják, mire lehet
számítani az előttünk álló 2021-2027es időszakban a támogatási rendszert
illetően. Sokan bíznak, bíztak abban, hogy
a 2020-ban lezáruló támogatási időszak
utolsó évében a bent maradó összegekből esetlegesen valamiféle géptámogatáshoz, illetve géphez kapcsolódó
támogatáshoz juthatnak. Ha ez tényleg
így lesz, az erős befolyással lesz, lehet a
piacra.
Azt látjuk, hogy a gazdálkodók mindenképpen fejleszteni szeretnének. Ez a
hatékony termelés kulcsa, és válasz a
munkaerővel kapcsolatos kihívásokra.
Haladnunk kell a tudománnyal, az innovációkat alkalmaznunk kell, csak így lehet
versenyképes a hazai agrárium. A legmodernebb gépek a hazai termelők számára
is elérhetők, fel kell nőni a feladathoz és
kiaknázni a gépekben rejlő tudást.

Ágazati szereplőként hogyan látja,
milyen kihívásokkal kell szembenéznie a közeljövőben az agráriumnak?
A már említett humánerőforrás lesz a
legnehezebb kérdés az ágazat szereplőinek. Az állattenyésztésben sajnos
olyan méreteket öltött a szakemberhiány,
hogy kimondhatjuk: ahol nem találnak
sürgősen megoldást, ott be kell zárni
a telepet. Mindezt saját bőrünkön is
tapasztaljuk: van olyan mezőgazdasági
üzemünk, ahol már külföldi munkatársak
segítik a gazdálkodást. Ezen a szarvasmarha-telepünkön a munkaerő közel
harminc százaléka külföldi vendégmunkás. Nélkülük már nagyon nehéz lenne
üzemelni.
Ha pedig a növénytermesztést vesszük
górcső alá: itt is az a helyzet, hogy egy

szép gépcsodára még felülnek a fiatalok, ám ez önmagában nem elég. Egyre
nagyobb tudást igényel ugyanis a mind
modernebb gépek üzemeltetése. Nem
elég már az a szaktudás, amivel eddig
elboldogultak. Már nem egyszerű mechanikus gépekről beszélünk. Minimum
egy jó erős szakmunkás, de inkább egy
technikus bizonyítványra van szükség
ahhoz, hogy ezeknek a gépeknek minden
olyan előnyét ki tudják használni, amely
jelentősen növeli például a betakarítás hatékonyságát. Én azt látom, hogy
valójában nem is a szakmai végzettség
a lényeg, hanem a szándék, hogy akarják
használni és kihasználni a gépek nyújtotta lehetőségeket. Láttunk mi már cukrász
végzettségű kombájnkezelőt… Ő volt a
leglelkesebb a gépész végzettségű társai
között. Őt minden érdekelte, meg akarta
tanulni. Egy gazdaság az ilyen emberekre
tud alapozni.

Az alacsony bérezés a munkaerőhiány oka vagy más tényezők
állnak a háttérben?
Ma már nem feltétlenül anyagi oldalról
kell vizsgálni a kérdést. Sokkal inkább
arról van szó, hogy nagy általánosságban a fiatalok nem szeretnének szombaton és vasárnap dolgozni. Szeretnék
délután 5-kor befejezni a munkát,
vagyis tudni akarják előre, mikor lesz
szabadidejük, ám mindez a mezőgazdaságban nagyon nehezen kivitelezhető.
Egy állattartó telepen nincsen hosszú
hétvége, vagy munkaszüneti nap, ott az
állatokat mindennap etetni, gondozni
kell. Lássuk be ez azért manapság nem
igazán vonzó.

Részt vesznek a „Legyél Te is mezőgépész!” programban, aminek
az egyik fő törekvése, hogy „menővé” váljon a mezőgazdaságban
dolgozni. A fiatalokat csak ezzel
lehet megfogni?
Való igaz, hogy „menő” lehet a legújabb,
legmodernebb gépet kezelni, de azért
ez még korántsem fedi le azt, hogy
mit jelent a mezőgazdaságban dolgozni. Szerencsésnek mondhatók azok
a gazdálkodók, akiknek vannak olyan

INTERJÚ PINTÉR ZSOLTTAL, AZ AXIÁL KFT. ÜGYVEZETŐJÉVEL.

gyermekeik, akikben meg van az affinitás az agrárium iránt. Ám több gazda is
panaszkodik arról, hogy hiába építette
fel a gazdaságát, a következő generáció
nem ebben képzeli el a jövőjét. A fiatalok már másképp gondolkodnak, sokkal
céltudatosabbak. A programban részt
venni teljesen tudatos döntés részünkről, mert úgy látjuk, hogy az utánpótlás-nevelést már egész kicsi korban
el kell kezdeni. A bajai székhelyünkön
is számos diákcsoportot fogadunk az
óvodás korosztálytól kezdve egészen az
egyetemistákig. Szeretnénk, hogy kicsit
belelássanak ebbe a világba, és bízunk
benne, hogy megfogja őket ez a miliő.
Lássák azt, hogy a mezőgazdaság egy
rendkívül gyorsan fejlődő, innovatív
ágazattá vált. Büszkék vagyunk arra,
hogy az elmúlt néhány évben nálunk
végzett gyakornokok döntő többsége a
cégnél maradt, nálunk vállalt munkát,
és ma is itt dolgozik.

Meghatározó mezőgép-forgalmazóként milyen elvárásokat támasztanak az agrárpolitika felé?
Ez az év is bebizonyította, hogy víz
nélkül termelni nagyon nehéz. Az öntözés engedélyeztetése, az öntözővízhez
hozzájutás jelenleg nagyon nehéz.
Ezen a területen tehát egyértelműen
várnánk jogszabályváltozást. A másik
nagy gondot az osztatlan közös tulajdonok kérdése okozza. Részben ez is
kapcsolódik az öntözéshez, hisz ahhoz,
hogy öntözési beruházást tudjon valaki
végrehajtani, minden tulajdonossal
szerződést kell kötni, miközben gyakran előfordul, hogy egyesek közülük
elérhetetlenek. Sokszor egyáltalán nem
találják, nem érik el őket.

A z agrár innováció egyik „slágerterülete” a precíziós gazdálkodás.
Mennyire nyitottak a gazdák?
Egyre többen alkalmazzák ezt a technológiát, éppen ezért igyekszünk ehhez
minél szélesebb körben megoldásokat
kínálni. Mindenképp abba az irányba kell
haladnunk, ahol segíthetjük a gazdákat minél hatékonyabban termelni, és
az éghajlatváltozások miatt kialakult
folyamatos változásoknak megfelelni.

A gépek, alkatrészek mellett, különböző szolgáltatásokat is kínálnak,
mint például a gépfinanszírozás, a
gépbiztosítás vagy a növénybiztosítás. Miért tartották fontosnak,
hogy ezzel is foglalkozzanak?
Szeretnénk komplex szolgáltatást nyújtani partnereinknek. Minél több szálon
igyekszünk kapcsolódni hozzájuk, annál
nagyobb az esély arra, hogy akár napi
szintű legyen a párbeszéd közöttünk. A sok
beszélgetés pedig segít abban, hogy jobban megismerjük a másikat, így leszünk
képesek a legmegfelelőbb szolgáltatást
nyújtani minden téren.

Ha valaki agrárgép-vásárlásra adja
a fejét, miért az A XIÁL-t válassza?
Sokszor szoktam mondani a kollégáknak,
hogy az élet bármit hozhat, nagyon széles
márkaportfóliót kezelünk. Ezért nekünk
azt kell bebizonyítani a gazdálkodóknak,
hogy bármilyen színű gépet is vásárolnak
az AXIÁL-tól, mi mindig biztos pont vagyunk a háttérben, amelyre számíthatnak.
Azon dolgozunk, hogy a partnerek lássák,
mi az igényeik maximális kiszolgálására
törekszünk.
Százezer forintos törzstőkével indítottuk
az AXIÁL-t 1991-ben. A mi fiatalságunknak meg kellett vívni a maga harcát az
akkori tapasztalt, idősebb korosztállyal –
mint ahogy most mi is vívunk a fiatalabb
korosztállyal –, de az elmúlt közel harminc
évben a szakmaiság volt számunkra
legfontosabb. Üzletet elveszíteni sohasem
jó érzés, de amikor szakmai szempontok döntenek, el kell fogadnunk, hogy az
igények szempontjából a piactárs kínálata
valamilyen oknál fogva megfelelőbb az
ügyfélnek. A fontos az, hogy az ilyen esetekből is tanuljunk.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk az ügyfélkapcsolati rendszerünkre, hiszen ez a rendszer
a kölcsönös bizalomra, partnerségre
épül. A gépbeszerzés már nemcsak egy
gép adás-vétele, komplett szolgáltatás
áll mögötte. Ha az ügyfél elégedett, az
újabb és újabb üzletet generál. Mindegy,
hogy finanszírozásról, biztosításról vagy
használtgép-vásárlásáról beszélünk, a cél
minden szolgáltatási águnkban ugyanaz: olyan kölcsönös bizalom alakuljon ki,
amely mindkettőnk előnyére válik.

Ez akkor az A XIÁL sikerének a
titka?
Mindig az imént elmondott gondolatok
vezéreltek engem, ahogy Harsányi Zsoltot
és a közvetlen kollégáinkat is. A korrekt,
tisztességes hozzáállás és üzlet számunkra mindig természetes volt. Szerencsére
sikerült olyan kollegákat köreinkbe vonni,
akik elfogadták ezt tőlünk, és feltétel
nélkül viszik tovább. Mi mindig a szakmaiságra helyeztük a hangsúlyt, hogy az
megkérdőjelezhetetlen legyen, elfogadva,
hogy ettől függetlenül követhetünk el
hibákat, hisz mi is emberek vagyunk.
Az átlagosnál nagyobb hangsúlyt fektetünk a közvetlen partnerkezelésre, ami
persze rengeteg energiát, időt és más
erőforrásokat visz el. Sokszor még a
partnerek is megkérdezik tőlünk, miért
áldozunk rájuk ennyi időt. Én olyankor
mindig elmondom nekik, hogy nekem ott
és akkor az a legfontosabb, hogy vele
legyek, és az ő véleményét halljam. Sokszor direkt beszélgetést provokálok, olyan
partnerekkel igyekszem találkozni, akikről
tudom, hogy valami probléma merült fel
akár a gépüzemeltetéssel, akár a szervizzel, az alkatrészellátással vagy a finanszírozással kapcsolatban. Én kifejezetten
szeretem ezeket a helyzeteket. Ha pedig
találkozunk valahol a partnerünkkel, és
ő nem hoz szóba egy adott problémát,
akkor biztosan én teszem meg. A legtöbb
gazdaságban ismerjük a gépkezelőket is,
ők sokszor nyitottabbak felénk, pontosabban el tudják mondani a problémákat,
és nekünk bevallják azt is, ha ők hibáztak
– ezt a saját főnökük felé nem feltétlenül
teszik meg. Ez bizalmi viszony közöttünk.
Tehát a titkunk talán a korrektség és az,
hogy rengeteg időt, energiát, figyelmet
fordítunk a partnereinkre. Szeretnénk,
hogy pozitívan éljék meg az együttműködést. A cél mindig az, hogy ők is és mi
is jól jöjjünk ki egy üzletből. Szeretnénk,
ha nálunk minden partnerünk megtalálná
a számítását, erkölcsi, emberi és anyagi
szinten is!

MIZSEI BERNADETT
újságíró, Agroinform.hu
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Fendt 700 Vario
A Fendt 700 Vario évek óta a márka legnépszerűbb terméke, Európában és világszerte. Vevői értékelik az általános koncepciót, a Fendt elismert
csúcstechnikáját, és a felhasználási lehetőségeket szántóföldön, mezőn, közúton. Sokoldalúságát
kiegészítők növelik, mint a mellső ISOBUS-csatlakozó és egy hatutas multi-csatlakozó a homlokrakodó harmadik szelepéhez.

KRESZ GÁBOR

Fotók: Fendt

Fendt-referens
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A FendtONE az új, integrált
Fendt-platform, mind a traktorban, mind az irodában vagy
bárhol, mobileszközökön működik.
A Fendt első gyártóként köti össze
vele a terminálvezérelt traktor
működését irodai munkákkal, mint
a feladattervezés és ellenőrzés.
A traktorterminálon és az online-kijelzőn megjelenő, egységes,
következetes nézeten könnyen
kiismerheti magát az ember.

A FendtONE platformon minden
felhasználó megtalálhatja a
számára fontos alkalmazásokat,
amelyek funkciója bővíthető.
Támogat a munkafolyamatok
optimalizálásában, a géphasználatban és a megfelelésben
a dokumentációra vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, felkészít
a jövő követelményeire.
Fendt Task Manager. Munkafeladatok, mint például “permetezés
több hatóanyaggal egy táblán”,
egyszerűen és gyorsan létrehozhatók. Ehhez először ki kell
választani a munkafeladatot,
majd hozzárendelni a traktort és
a munkagépet, a gépkezelőt és a
területet, amelyen dolgozni kell.
A növényvédőszereket a következő lépésben kell megadni.
A feladathoz – létrehozása és
mentése után – más alkalmazások is hozzáférhetnek. Az ezt követő feladatkiértékelés jelentősen
csökkenti a jogi dokumentáció
követelményeinek teljesítéséhez
szükséges munkaterhelést.
A Fendt Guide Sync szinkronizálja
valamennyi regisztrált gépen az
összes mezőhatárt, nyomvonalat,
vagy az akadályokat a táblákon.
Ezekkel az adatokkal optimálisan kihasználhatók a területek,
és akár különböző gyártmányú
gépekkel, azonos területhatárok
és azonos nyomvonalak mentén

megművelhetők. A flottán belüli szinkronizálás csökkenti az egész géppark
fogyasztását, mivel összehangolt a
gépek munkája, és ezáltal hatékonyabb
a területek megmunkálása.
A Fendt 700 Vario új működési filozófiájának megalkotói az intuitív és
egyéni működtethetőségre, valamint az
ergonómiára összpontosítottak. Az új
multifunkciós joystick további funkcióival
és a keresztkapcsoló-kar ergonómiai
optimalizálásával kevesebb fogásváltás
kell a munkaeszközök működtetéséhez.

A nyomógombok funkcióhoz rendelését
az egyéni műveletkezelő (Individual
Operation Manager (IOM) vezérli. Jól
átgondolt színkód segít gyorsan megtanulni a traktor kezelését, és elkerülni az
üzemeltetői hibákat. Az egyes funkciókat
csoportokba osztották, egy-egy hozzárendelt színnel. A nyomógomb színe
azonnal mutatja, ha átprogramozták.
Hasonlóan a Fendt 300-hoz, ebbe a
szériába is három terminál és igény
esetén infotaintment-csomag
kerül a jövőben.

Az ötödik generációs
Fendt 700-as sorozat 144-237 lóerő
közötti tartományban kínál modelleket. Igazi univerzális
erőgép, amely már
komolyabb talajmunkákkal is könynyedén megbirkózik.

Hatutas multi-csatlakozó
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READY FOR MORE?

It’s Fendt – Mi értjük a mezőgazdaságot!

Megérkezett
az év traktorja:
Fendt 942 Vario
Fotók: Fendt

Mint már írtuk, teljesen megújult a Fendt zászlóshajójának számító
900-as széria. A legfrissebb fejlesztésű MAN motorok mellett új a
„Fendt Life Cab” fülke. Nézzük, mit érdemes tudni az AGRITECHNICA
kiállításon az év traktorjának választott Fendt 942 Varióról!
A Fendt 900 Vario Gen6 széria
a 2020. évi AGROmashEXPO,
AgrárgépShow Termékfejlesztési díj
pályázatán „Nemzetközi termékfejlesztési díj Gépesítés kategória” Nagydíjban részesült

A KULCS A FENDT ID KONCEPCIÓ = KIS
FORDULATSZÁMON JÁRÓ MOTOR +
VARIODRIVE HAJTÁS
Új fejlesztésű MAN motorok - bizonyítottan kitűnő fogyasztás
A Fendt 900 Vario az igazi nagyüzemi gazdálkodó, elsősorban nehéz talajmunkákra kifejlesztett vontatója. Hathengeres, alacsony fordulatszámú MAN motorja és az 1000-es
szériából átvett hajtóműve előre vetíti megbízhatóságát,
tartósságát. A teljes nyomatékot 1500-1700/perc tartományban leadó motort a német DLG is górcső alá vette, 14
munkaciklusra kiterjedő „PowerMix” tesztjében. A meghatározott vizsgálati metódus alapján kijelenthetjük, hogy
237 g/kWh fajlagos fogyasztása kategóriaelső.
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A 942-es tesztelését követően a
szintén német Profi szaklap a dicsérő
szavak mellett a következőket írja: Az
alacsony fordulatszámú motor koncepciója nagyon érdekes
megközelítés. Az új 900-as széria már 950/percnél eléri a
40 km/óra sebességet. (50 km/óra – 1200, 60 km/óra pedig
1450/percnél.)
Értékelésében az AGRITECHNICA zsűrije kiemelte, hogy a cím
odaítélésében az egyik fő érv éppen a Fendt iD hajtáslánc
volt; az alacsony fordulatszámnál nagy teljesítmény hozzájárul a motor egyenletes futásához, maximális nyomaték és
minimális fogyasztás mellett.

MEGÚJULT HAJTÁSLÁNC – A VARIODRIVE
A VarioDrive hajtómű kiküszöböli a mellső és hátsó tengely
közötti feszültséget, és kanyarban a „pull in turn” behúzó
hatással csökkenti a fordulási sugarat, egyedülállóan változtatva a tengelyek közötti áttételt.

2020-BAN A FENDT ÜL
A „TRAKTOROK TRÓNJÁN”
Az év traktorja díj mellett zsinórban
másodszor a 300-as széria nyerte el a
legjobb univerzális traktor címet. 2019ben a bolognai EIMA kiállításon az akkori
legnagyobb modell, a 313 kapta ezt a
címet, most a megújult Fendt 314 Vario.

A Fendt vezetői így örültek
az „év traktorja” díjnak!

A kívánságra beépíthető
két hidraulikakör (két LS-szivattyúval) lehetővé teszi például
nagy térfogatáram-igényű fogyasztó
kiszolgálását az egyik hidraulikakörről,
s ezzel párhuzamosan, ettől függetlenül
nagy nyomásigényű fogyasztókét a másikról. E két rendszer kombinálása javítja
a hidraulikus hatásfokot, csökkenti a
hőveszteséget.
A talajtaposást mérséklő és a vonóerőt
növelő abroncsnyomás-szabályozás
a hatékonyság mellett a környezetvédelmet és a fenntartható gazdálkodást is szolgálja. A VarioGrip, illetve
az asszisztensrendszerek leszorítják a
fogyasztást és a talajtaposásból eredő
terméskiesést, emelik a területteljesítményt (egyben kímélve a gépkezelőt)
és meghosszabbítják a gumiabroncs
élettartamát.

OKOS MEGOLDÁSOK
FENDT MÓDRA
A Fendt Connect és a Smart connect
rendszerek közvetlenül kicserélhetik a
gép műszaki és telemetriai adatait, illetve
az elvégzett munkafeladatok adatait a
traktor és az irodai számítógép között. Így
optimalizálhatók a munkafolyamatok, tervezhetők a karbantartások és javítások.

AZ ÉV TRAKTORJA MÁR
ITTHON IS ELÉRHETŐ!
A Fendt szakemberei szerint az új, alacsony fordulatszámú MAN motor és a
korábban AGRITECHNICA ezüstéremmel
díjazott, az 1000-es szériában már bizonyított VarioDrive hajtáslánc kiváló páros
a megújult 900-as szériában.
A gyár magabiztosságát jelzi, hogy akár
8 év/8000 üzemóra kiterjesztett garanciát
kínál az új szériához.

Ezzel elmondható, hogy 2020 a Fendt
traktorok éve lesz, hiszen a három
„klasszikus” traktorkategória – az év
traktorja, az év univerzális és az év speciális traktorja – közül kettőben a márka
egy-egy modellje győzedelmeskedett!

A cikk elkészítésében a Fendt
sajtóanyagaira támaszkodtunk.

KRESZ GÁBOR
Fendt-referens

15

Békés megye délnyugati csücskében
gazdálkodik 348 hektáron a
Sámson 2000 Kﬅ . A Békéssámson
határában található telepen Martonosi
György termelésvezető mesélt arról,
hogyan végzik a munkát a többnyire
lapos fekvésű, víznyomott területeken a
100 lóerős CLAAS ARION traktoraikkal.
Főként hagyományos szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkoznak; a fő
kultúra a kukorica, a napraforgó,
az árpa és a búza.

BELESZÜLETNI
ÉS MEGSZERETNI
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CLAAS erőgép sorakozik szép rendben:
egy ARES 826 RZ, egy ARION 420 és
egy ARION 420 T4 típus. A szövetkezet
saját területeinek mérete ugyan nem
igényli ekkora géppark fenntartását, de
mivel közel 1000 hektáron szolgáltatnak
bérben, elkél a modern technika. A szolgáltatásokból befolyó összeget mindig
igyekeznek visszaforgatni a szövetkezetbe, hogy a gazdák lássák és érezzék;
a bevétel visszakerül a rendszerbe, a
körforgás része. Ugyanis kizárólag a modernebb gépekkel lehet igazán hatékony
munkát végezni – mondja Martonosi
György. A szolgáltatások közé a talajmű-

veléstől a betakarításig minden folyamat
beletartozik. Kérésre a vetőmag beszerzésétől kezdve egészen az értékesítésig
mindent elvégeznek. Az embert akkor
hívják újra, ha minőségi munkát végez,
és a megbeszélt időben ott van a megbeszélt helyen. Ez az évtizedek óta tartó
hozzáállás is segített abban, hogy ma
már szinte baráti kapcsolatok alakultak
ki a környékbeli gazdákkal – meséli Martonosi György.
Annak idején a TSZ-korszakból történő átmenet után kezdetben Belarus
gépekkel dolgoztunk, majd 1987-ben

Fotó: Török Zsolt

A

cég működési formája szövetkezet,
a dolgozók nagy része tulajdonos is egyben. A teljes taglétszám 26, az állandó
állomány 14 fő, ez szezonban 2-3 fővel
emelkedik. A gépkezelők között tapasztaltabb és ﬁatalabb kollégák is vannak –
meséli a szakember, aki 18 éves korától,
már 41 éve dolgozik itt. A generációk jól
kijönnek egymással Békéssámsonban,
mert erős a családi kötelék: több példa is
van rá, hogy apáról ﬁúra száll a szövetkezeti munka. György ﬁa is itt dolgozik,
aki rakodógépes, gumiszerelő és karoszszérialakatos feladatokat végez a telepen. Az udvaron két Rába mellett több

BÉKÉSSÁMSON

az új fejlesztésű multifunkciós menetkar
vettük meg az első, legendás 106-os
pedig alkalmas a hajtómű, a frontfügCLAAS DOMINATOR kombájnokat, azóta
gesztés, vagy kihelyezett körök irányíis maradtunk a márkánál. 2007-ben szetására. Így bal kézzel csak kormányozni
reztünk be egy MEGA típust az AXIÁL-tól,
kell, a jobb kéz pedig pihenhet a kartáamivel nagyon meg voltunk elégedve,
maszon. A multifunkciós karon a traktor
és a mai napig működik is. 2008-ban
minden gyakran használt funkcióját
aztán egy CLAAS ARES 826 RZ követkekényelmesen lehet irányítani. Az ARION
zett, ami közel 8 ezer üzemórával ma is
420-asokban fokozatmentesen állítható
dolgozik nálunk. Majd 2011-ben vásárolfűtés és klíma is van, az aktívszén szűrő
tuk meg az első ARION 420-as erőgépet,
pedig gyári tartozék. A speciális kialaami 4800 üzemóra után is kifogástalanul
ellátja a gazdaságban rá
osztott feladatokat. A vele
átélt kedvező tapasztalatokra alapozva 2017-ben
Beleszületett és beleszeretett
egy újabb ARION erőgépet
a mezőgazdaságba
hoztunk ide, ami jelenleg
2200 üzemóránál tart. A
Martonosi György földműves családból származik;
két ARION minden feladatnagyanyja, édesanyja és édesapja is a mezőgazban részt vesz; az egész
daságban dolgozott, ezért az út előtte is adott volt.
vertikumban dolgoznak,
Annak idején szerelőként kezdett, majd 10 évet
sőt, az IFA-kat leváltva a
ült kombájnon, később termelésvezető lett. Mivel
magot is velük szállítjuk. Az
minden munkafolyamatot végigcsinált, egy nyelvet
ARION 400 nagyon sok jó
beszélnek a gépkezelőkkel és a szerelőkkel, így
tulajdonsággal rendelkezik,
a döntések előtt megbeszélik a szakmai érveket.
a hátsó részén található
A legjobban azt szereti a mezőgazdaságban,
vezérlőeszközök egyszerűen
hogy végig tudja követni a növények fejlődését a
csatlakoztathatók, a fel- és
vetéstől a betakarításig. A fáradtságos munkáért
leeresztés színes jelzései
pedig egy pillantás alatt kárpótolja őt a határban
pedig megkönnyítik a munfelmorduló jó motorhang.
kaeszköz problémamentes
csatlakoztatását. A hátsó
függesztés 4,5 tonnás emekítású frontalváz a hűtőnek tág helyet
lőerejével egy munkaeszköz mozgatása
biztosít az első hídon keresztül. Azonban
sem okoz gondot. A mindkét sárvédőn
előtte és utána olyan keskeny, hogy a
elhelyezett függesztés, a kihelyezett
traktor alacsony bekormányzási szög
kör és a külső TLT kapcsolók nagyban
mellett kis körben is képes fordulni.
megkönnyítik a ráakasztást. A géphez
simuló frontfüggesztés pedig 3,3 tonna
A szervizelés terén az AXIÁL szerelőiemelőerőt képes leadni.
vel nagyon jó a kapcsolat – folytatja a
termelésvezető. Akár hétköznap, akár
Az ARION-t könnyű irányítani, az első híd
hétvégén üt be a gond, a srácok gyorsan
és a kapcsolódási pontok közötti rövid
kijönnek, elvégzik a dolgukat, és rá is kértávolságnak köszönhetően a munkaeszdeznek arra, hogy minden rendben van-e.
köz jól vezethető. A 6 keskeny oszloppal
Ez nagyban hozzájárul a jó viszonyhoz.
kialakított kabinból remekül ki lehet látni,

A garanciaidő után is ők csinálják a
szervizelést. A gépeink élettartamának
meghosszabbítása érdekében egyébként
elővigyázatosságból a motorban az 500
üzemórás olajat mi 250 óra után lecseréljük. Ez ugyan plusz költség, de hosszú
távon szerintünk megtérül.
A szervizeléshez kapcsolódóan néhány
éve jött egy ötletünk, hogyan tudnánk
a holtidőket hasznosan kitölteni. Olyan
gumiszerelő felszerelést
vásároltunk a cégtől, amivel
személy-, teher-, és mezőgazdasági abroncsszerelő
tevékenységet is el tudunk
végezni. Kiképeztük a munkatársakat, azóta lakossági
céllal is jönnek hozzánk, sőt,
még az AXIÁL is szereltet
nálunk – mondja mosolyogva
Martonosi György.
Bízunk abban, hogyha nyugdíjba megyünk, a ﬁatalok
tovább viszik a gazdálkodást.
A tagok és a külsősök bizalmát ugyanis meg kell tartani,
hiszen már több évtizedes
jó kapcsolatok alakultak ki
a környékbeli gazdákkal. Az
idősebb gépkezelők nagy
része még gyerekként került
a gépekre, végigkövették a technika
fejlődését, a ﬁatalok pedig már az érintőképernyős vezérlőegységhez szoktak
hozzá. Szerencsére a családi kapcsolatok
miatt a generációváltás nálunk eltér az
országban tapasztaltaktól, van utánpótlásunk. A ﬁatalok zöme a szülőktől és a
nagyszülőktől örökölte a föld és a gépek
szeretetét. Az itt dolgozók gyerekeiből
lett kollégákat már kiskoruk óta ismerjük,
ezért nagyon összetartó a csapat, és
családias a hangulat: mindig megtartjuk
a névnapokat és a születésnapokat is.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
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biztonság,
komfort,
dizájn

LANDINI REX 4
ÚJDONSÁGOK

Több, mint harminc éve része a Landini
gyár stratégiájának a specializáció és az
erőforrások integrálása a technológiába. Az
első gyümölcsösökbe tervezett és gyártott
traktor 1982-ben gurult le a gyártósorról,
majd négy évvel később szőlészeti gépekkel
bővült az ültetvényes kínálat. Ezek az első
darabok még fülke nélkül készültek, keveset
adva a gépkezelők védelmére. Ma azonban

teljesen más a helyzet. Az évtizedek számos
fejlesztése, a felhasználói igények fokozott
kielégítése és több traktorgeneráció után, a
2016-ban megjelent legújabb Landini REX 4
ültetvény-traktorcsalád maximálisan óvja, és
számos, magas szintű megoldással szolgálja
használóját. Megjelenése óta folyamatosak
a fejlesztések, idén is vannak újdonságok a
választható felszerelések között.

dizájn
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komfort

biztonság

Az ültetvényes erőgépek feladatainak
nagy része növényvédelmi munka. A gépkezelők ezért nagymértékben ki vannak
téve a vegyszerek negatív, egészségkárosító hatásának, amennyiben nem biztosított valamilyen formában a védelmük:
nyitott kezelőtér esetén egyéni védőfelszerelés használatos, fülkés gépeken a
kabin nyújt különféle szintű védettséget
– esetenként kiegészítve személyes védelemmel. A vezetőfülkék védelmi szintjét
EU szabványok és előírások szabályozzák,
melyeknek megfelelően a mezőgazdasági
traktorok esetén a legelterjedtebb a 2-es
szintű alapfülke, amelynek szűrőrendszere a por felfogására alkalmas, de egyéb
káros gázokat és gőzöket nem köt meg.
Jelenleg a maximális védelmet a 4-es
kategóriájú szűrés nyújtja. A felhasználási
körülményektől függően a Landini REX 4
széria választható felszerelése a továbbfejlesztett CAT4 vezetőfülke. Szenzorokkal
automatikusan szabályozott túlnyomás,
illetve aktívszenes levegőszűrő akadályozza meg káros anyagok bejutását. A
fülkében a két szűrési kör egyike hagyományos, a másik aktívszenes szűrőjű. Az
aktuális munkától függően átkapcsolhatók, ugyanis az aktívszenes szűrő folyamatos, indokolatlan használata, annak
korai elhasználódását okozza. A fülke
jellemzője továbbá a sík padló, valamint a
borulás (ROPS) és rázuhanás (FOPS) elleni
védelem is, a kor követelményeit kielégítő
kényelmi felszerelésekkel.
A legnagyobb GT változat felszerelhető
egy új, alacsony frekvenciás légrugós
üléssel, amely szélesebb is a standard
kivitelnél.
A komfort érdekében rugózott első tengely
választható, amely hidraulikusan csillapít-

ja a talaj vagy az út egyenetlenségeiből
adódó rázkódást. Emellett egyenletes
és biztos tapadást nyújt a kerekeknek, a
biztonságos vezetés mellett hatékony teljesítményleadással. Többféle beállítás lehetséges: manuális szintezés, automatikus
lágy vagy kemény csillapítás. De szükség
esetére van ﬁxált, csillapítás nélküli lehetőség is. Ez az első tengely tárcsafékes,
teljesen zárható diﬀerenciálművel.
Az 55 fokos maximális bekormányzási
szöggel kicsi a fordulási sugár, ami nagy
előny a szűk telepítésű ültetvényekben.
Az ültevénytraktorok jellemzője a széles
hidraulikaválaszték, hiszen a működtetett
munkaeszközök zöme sokféle hidraulikus
funkciót igényel. A Landini REX 4 széria
17 különféle hidraulikacsomagja elegendő a vevők igényeinek kielégítésére. Idei
fejlesztés, hogy az eddigi mechanikus
vagy elektromos szelepekkel kombinált
mechanikus szettek mellett megjelentek a
teljesen elektronikus opciók is (EH). Ezeket
elektronikus joystickkel és kapcsolókkal
lehet vezérelni, melyek beállításai külön-külön testre szabhatók. A műszerfalon
lehet beállítani az átfolyási mennyiséget,
az időzítést, az úszó funkciót, vagy akár a
hidromotoros működtetést.
Újdonság a fejlett vezetéssegítő
Advanced Driving System rendszer, amely
hamarosan rajta lehet a választható
felszereltségek listáján. Célja a traktor
vezetésének terhét részben levenni a traktoros válláról, hiszen közben kezelnie kell a
kapcsolt munkaeszközöket is.
A Landini REX 4 fejlett, hibrid vezetéstámogató-rendszere élvonalbeli mechatronikai megoldással segíti a manőverezését,
terepen vagy közúton. A megoldás az
autóiparból jött, adaptív kormányzás.

Kis sebességnél könnyíti a manőverezést
(pl. sorvégi fordulók), nagynál kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a jármű
irányítását a feszesebb kormányzás. Más
szóval sebességarányosan optimalizálja
a kormányreakciót. Ezenfelül a kerekek
fordulás után automatikusan visszatérnek a középállásba. Ezt összekapcsolva a
műholdas irányítás memóriafunkciójával,
például lejtős területeken dolgozva, a
rendszer automatikus ellenkormányzással
könnyítheti a traktor irányítását.
A kor szellemének megfelelően e speciális
traktorcsalád is rendelhető energiatakarékos LED munkalámpákkal, melyekből
maximum nyolc darab szerelhető fel
gépenként. Elhelyezhetők elöl és hátul a
fülketetőben, a visszapillantó tükröknél,
valamint a motorháztető orrmaszkjában.
A gyártó gondolt azon vásárlókra is, akik
a műszaki tartalom mellett a traktor
megjelenését is szem előtt tartják: opció
a metálkék karosszériafényezés és a
feketére fújt felni, melyekkel igen vagány
kinézésű a traktor.
A felsorolt fejlesztésekből is látszik, milyen
nagy hangsúlyt fektet a Landini arra,
hogy ültetvénytraktorjai a legmodernebb
megoldásokkal feleljenek meg a modern
mezőgazdaság szigorú követelményeinek.

SEBESI ISTVÁN
termékmenedzser
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SZINTET EMELTEK

BÁCSALMÁSON
Veres Csaba 2009-ben feleségével tért
haza a családi vállalkozásba. Mindketten a
gödöllői Szent István Egyetemen diplomáztak, a férj a gépészmérnöki karon, felesége
gazdasági agrármérnök. Jelenleg 600 hektáron gazdálkodnak, saját terményszárítóval
és két síkpadozatos tárolóval rendelkeznek,
ahol összesen mintegy négyezer tonnányi
terményt tudnak elhelyezni.

Klasszikus vetésforgójukban közel egyforma
arányban vetik a három fő növényt, repcét,
búzát és kukoricát. „Búzából a durum áll
közelebb a szívünkhöz, idén először osztottuk meg az aestivummal (triticum aestivum
a közönséges búza latin neve)”. A szakember
elmagyarázta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint a durum nem bírja a szélsőséges időjárási viszonyokat, több növényvédelmi kezelést igényel, és betakarításkor sem
viseli minőségromlás nélkül a csapadékot. A
malmi minőséghez továbbra is ragaszkodnak, s bár nagyobb odafigyelést igényel, erre
már bejáratták a technológiát.
Repcéből évek óta ugyanazzal a vetőmagos
céggel dolgoznak, s ha nem is kimagaslók az
eredmények, stabilak a fajtáik. Jól bírják a
szélsőséges viszonyokat, vetés idején a szárazságot, vagy a téli, hótakaró nélküli fagyos
időszakot. Kukoricából sok mindent kipróbáltak, az első négy-öt évben waxy fajtákat
termesztettek. Az pecsételte meg a sorsát,
hogy nincs igazán hazai feldolgozása, s árban sem jelentkezett különbözet. Így átálltak
a hagyományos takarmánykukoricára.
Gazdálkodásukban nagy segítség a szárító
és a tároló. Első síkpadozatú tárolójukat 2009-ben építtették, egy évre rá a
terményszárítót, s 2013-ban a második
tárolót. Így nincsenek kitéve az időjárás
kénye-kedvének. Akkor aratnak, amikor be
tudják ütemezni, s ha magyobb a termény
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Rakodni pedig kell! Így tartják
ezt Bácsalmáson is, ahol közel
tíz éve vásárolták meg első
Manitou 735-ös rakodójukat.
Elégedettségüket mi sem jelzi
jobban, mint hogy tavaly egy
korszerű 940-essel bővült a
géppark.

A betakarítást kivéve
az egész gazdaságot
gépesítették. Az AXIÁL-lal
régi az együttműködésük,
és kölcsönös elégedettségen
alapul. Amikor belecsöppentek
a családi vállalkozásba, már
megvolt a kapcsolat. Véleményük
szerint a józan ész is azt diktálja, hogy a gazdálkodó először a
közvetlen közelben nézzen szét, ha
beruházásba kezd. Baja és az AXIÁL
közel van Bácsalmáshoz, ráadásul
kiváló a szolgáltatása. Éppen ezért
elsőként mindig ők jönnek számításba. Rendre jó megoldásokkal állnak
elő, amit igazol a telepen látható
géppark. A talajmunkák, vagy a növényvédelem eszközeit is az AXIÁL-on
keresztül szerezték be.
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Területeik szétszórtak, sokat vonulnak gépeikkel, de szerencsére van két-három
60-70 hektár feletti táblájuk, melyeket egyszerűbb és gazdaságosabb művelni. Lehetőség szerint tömbösítésre törekszenek, ami
egybeesik a környékbeli gazdák érdekével is.

nedvességtartalma,
saját szárítójukban
önköltségi áron
állítják be a
megfelelő
értéket. Nem
kényszerülnek
azonnal értékesíteni, emellett
más termelőknek
bérmunkát is végezhetnek.

„A szervizszolgáltatással elégedettek
vagyunk, szakembereik felkészültek, s ha
esetleg olyan probléma merül fel, amivel
még nem találkoztak, mindig tudják, kihez
kell a megoldásért fordulni” – mutatott rá
Veres Csaba, hogy élő gyártói kapcsolatokkal segítenek mindenben.
A gépésszel nincs könnyű dolga a forgalmazónak, hiszen ért hozzá, szakértő szemei
előtt vizsgáznak az eszközök. Szinte minden
munkafolyamatra több gyártó is kínál terméket, de ahogy a gazda kiemelte, az internet csalóka információs csatorna, ahol sok
mindent leírnak, de nem biztos a köszönő
viszony a valósággal. „A gépvásárlás lelke
a személyes tapasztalatszerzés” – jegyezte

BÁCSALMÁS

meg, nagyon fontosnak tartja megkérdezni
azokat, akik már dolgoztak ilyen géppel.
Családi gazdaságukban 2010 óta üzemel
egy Manitou 735, nem volt ismeretlen a
gyártó és a termék. Majd kicsivel nagyobbat,
erősebbet szerettek volna munkába állítani,
megkönnyítve például a kamionrakodást,
vagy a terménymozgatást. Felmerült több
„versenyző” neve is, de végül a
Manitou MLT 940 140 V+ jutott a dobogó
legtetejére. „A döntést legalább egy éves
vizsgálódás előzte meg” – tette hozzá, így
került 2018 végén üzemükbe a 940-es. Azért
megtartották a 735-öst is, így az új rakodógépbe egy év alatt alig 500 üzemóra került.

nem „szállhat el” a
hidraulika. Átlátható
konstrukció legyen. Sok
gyártó eszköze dolgozik az
országban, a szervizesek nem
tudnak mindenhol egy órán belül
megjelenni. Fontos, hogy a kisebb
javításokat, például egy tömítőgyűrű kicserélését, házilag is el lehessen
végezni. Emellett kiemelt szempontnak
tartják az alkatrész beszerezhetőségét, és
hogy az üzemórához kötött szerviz könnyen
és gyorsan megoldható legyen. „Ebben
mindkét fél részéről rugalmasságra van
szükség, hiszen én látom, mikor lehet
a termelésből kivenni
az eszközt,
a szervizes
pedig,
hogy
mikor

külső tehermentesítő gombja elengedi az
esetleges nyomást.
A háromköbméteres gabonakanál együtt
érkezett a géppel. Az AXIÁL-tól kérték a mérési lehetőséget, amit még Baján építettek
ki, s csak a finom kalibrálás volt hátra a
telephelyükön. Pontosságát befolyásolja az
olajhőmérséklet – hiszen nem tömeget mér
–, de ezt figyelembe veszik a rakodáskor,
az első kamionnál nem használják. Nagyon
fontos a szállítójármű pontos terhelése, a
közutakon mindent ellenőriznek. Ne legyenek
túlsúlyosak, viszont ami ráfér, az ott legyen.
„Korábban megsaccoltuk, hány kanálnyi
termény megy fel a platóra, majd a hídmérlegen ellenőriztük” – ha kellett még két
mázsa, akkor jött a rakodógép. Jelentős kieséssel lehet számolni, amikor egy nap 10-12
kamion fordul meg az udvaron. A mérőkanállal megszűnt ez a probléma, ha odafigyel
a gépkezelő, akkor „guruló” negyven tonnával
meg tudják rakni a járművet. A Manitou a
hídmérleg „keze alá” dolgozik.

Veres Csaba

Gépberuházáskor a funkcionalitás Veres
Csaba legfőbb szempontja. Ő fogalmazza
meg az elvárásokat, igényeket. Ezenfelül
csak akkor kerüljön fel bármi is a gépre,
ha az gazdaságosabbá vagy egyszerűbbé
teszi a munkát. „Meglátásom szerint minél
egyszerűbb egy gép, annál kevesebb a meghibásodási lehetőség” – hangsúlyozta, de ez
nem zárja ki a modern technikát a mezőgazdaságból.

Idén már ki tudták használni
a 940-es lehetőségeit. Úgy
kérték a műszaki engedélyt, hogy
a közúton is mozoghasson, pótkocsit
vontathasson. Légfékrendszer, automatikus
vonófej került rá, ennek köszönhetően önállóan vonul a táblákra, s szállítójárműként
felhasználható a műtrágya kijuttatásban, de
a telepen is nagy hasznát veszik. Az eddigi
tapasztalatok alapján elégedettek.
Kiinduló alapjuk a 735-ös volt, az új géptől
elvárták, hogy legyen erősebb és nagyobb
emelőmagasságú. Korábban kétköbméteres
kanállal dolgoztak, az új Manitouhoz háromköbméterest vásároltak. „Nem mindegy,
25 vagy 15 perc alatt rakodunk meg egy
kamiont” – magyarázta, van olyan nap,
amikor 700-800 tonna terményt is megmozgatnak. Fontos szempont a rakodógép
stabilitása, megbízhatósága, munka közben

tudja a munkát
beütemezni” – hangsúlyozta,
hogy ezen a területen jó partner az AXIÁL.
Az új Manitou 940-es sokkal kényelmesebb,
jobb a kilátás a fülkéből, s a kezelőszervek
is kézre esnek, a szakember véleménye
szerint előnyére vált a változtatás. Náluk
sokat dolgoznak poros körülmények között,
de az automatika időszakonként megfordítja
a hűtőventilátor forgási irányát, s kifújja a
szennyeződést. „Ha eldugul a hűtő, hamar
felmelegszik, s ez sok probléma forrása
lehet” – nyugtázta. Előnynek tartja, hogy kihelyezték a zsirzógombokat, így egyszerűbb
a karbantartás. Másik ilyen, hogy kívülre
került a gémkitoló munkahenger, sérülés
esetén szem előtt van, könnyebb hozzáférni
a tömlőkhöz. A gémre kihelyezett szeleppár

Odafigyelnek a rendszeres karbantartásra,
az üzemórákhoz kötött szervizekre. Ma még
alkalomszerűen rendelik meg a szervizszolgáltatást az AXIÁL-tól, de a fejükben ott van
az átalánydíjas megoldás is. „Úgy gondoltuk,
inkább az idősebb eszközeinkre kérünk nagyobb szerződéses keretet, a fiatalabbakra
pedig kevesebbet, vagy egyáltalán nem” –
tette hozzá.
Beszélgetésünk végén felhívta a figyelmet,
ha valakinek volt már korábban Manitouja,
ne lepődjön meg, ha elsőre nem áll kézre az
új CVT váltós modell, viszont cserébe sokkal
finomabban és precízebben manőverezhető a gép. Talán kicsit lassúbbnak, kevésbé
dinamikusnak tűnik, ami a hajtásrendszerek
különbözőségéből adódik. Viszont hamar
meg lehet szeretni.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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Újdonságok
a gabonavetőgépek
háza táján
Minden gazdaság munkájában fontos szerepet tölt
be a gabonavetőgép, a legtöbb helyen jelentősen
nagyobb az éves futásteljesítménye, mint egy
precíziós vetőgépé. Sokoldalú, tökéletesen alkalmas
apró, vagy speciális vetőmagok kivetésére is.
Változatos felhasználását folyamatos fejlesztés
biztosítja. Ezekből az újdonságokból mutatkozott be
néhány a 2019-es Agritechnica kiállításon.

A Horsch Row Control elosztó torony gabonavetőgépekhez a 2020. évi AGROmashEXPO,
AgrárgépShow Termékfejlesztési díj pályázatán
"Nemzetközi termékfejlesztési díj - Gépesítés kategória"
különdíjban részesült

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser
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MobilControl

TurboDisc
III. generáció
A Horsch gabonavetőgépei közül
a Pronto DC az egyik legrégebbi
és egyben legismertebb típus.
Az évek óta bevált „Pronto-elv”
szerint épül fel, amelynek elemei a
talajművelés, az egyengetés/viszszatömörítés és a vetés.
A TurboDisc dupla sornyitó tárcsás
vetőcsoroszlya harmadik generációját vezették be most. Egy alig
látható, ámde annál lényegesebb
elemét, a belső sárkaparót változtatták meg, aminek köszönhetően
extrém körülmények között is
nagyobb az üzembiztonság. 2019.
október 1. után minden gépet
így gyártanak. Mivel ugyanezt
a csoroszlyatípust használja az
Express és a Focus vetőgépcsalád,
a módosítás e típusokat is érinti.

PowerDisc
– az új csoroszlya
Az időjárás nagymértékben befolyásolja a mezőgazdasági termelést. Szélsőségei nehezítik
a permetezés, a talaj-előkészítés
és a vetés koordinálását, hogy
minden optimális időben és körülmények között kerüljön a talajba.
A területteljesítmény növelése
napi kérdéssé vált, aminek egyik
kiváltó oka az időjárás változékonysága, másik a munkaerőhiány.

MobilControl – telefonról
vezérelhető funkciók
A nagy munkaszélességű (10 méter,
12 méter) Serto SC gabonavetőgép
előkészített talajba vet, művelőelemek nélkül; a Pronto TurboDisc
csoroszlyája helyett robusztusabb
és nagyobb csoroszlyanyomású,
paralelogramma-felfüggesztésű
PowerDisc csoroszlyával, amely nehezebb körülményekhez is ideális.
Szintén dupla nyitótárcsás elvet
követve, nagyméretű csapágyakkal
látták el, hosszabb élettartamot
és nagyobb stabilitást biztosítva.
Kialakításakor ﬁgyelembe vették a
Maestro szemenkénti vetéstechnika
tapasztalatait. Az új csoroszlya a
Serto vetőgépeken kívül akár már a
Pronto DC típusokra is kérhető.

Soronkénti lezárás
gabonavetésben? – Igen!
RowControl elosztótoronnyal
Kukorica és napraforgó vetésekor
már szinte alapelvárás a vetőkocsik leszakaszolása. Elektromos
hajtású kocsikkal egyszerű, a
vezérlő monitort kell „felokosítani”,
és GPS-pozíciójellel saját magának
tudja a kocsikat szakaszolni a gép.
Ezt a Horsch gabonavetőgépekhez
is elérhetővé tette az új RowControl
elosztótorony. Minden sort külön
vezérelt elektromosan működtetett
egység szabályoz. A torony a vetőmagáram és légáram kiﬁnomult
kezelésével képes a sorokat elzárni
anélkül, hogy negatívan befolyásolná a keresztirányú kijuttatást.

A mobiltelefon a mindennapjaink
részévé vált. Eredeti funkcióján
kívül – hogy telefonálni tudjunk
vele – már alapvető elvárás
a fényképezés és
internet-hozzáférés. A felhőalapú
szolgáltatások
és okoseszközök világában
hazaérkezésünk
előtt be tudjuk állítani
lakásunk hőmérsékletét, vagy
nyaralás alatt is nyomon tudjuk
követni, mi történik otthonunkban. Ezek a hasznos funkciók
már a vetőgépeken és permetezőkön is kihasználhatók a
MobilControl alkalmazással.
Android vagy Apple iOS alapon
működő telefonokra is elérhető.
Egyszerű gépfunkciók kezelhetők vele, például egy leforgatási
próba, fúvókateszt, vagy a
vetőgépek sormotorjain lefuttatható szimuláció elindítása. A
közeljövőben elképzelhető egy
szoﬅ verfrissítés lebonyolítása,
vagy akár egy hibaüzenet után a
távdiagnosztika igénybevétele is.
A megfelelő működéshez elengedhetetlen a SmartCan modul,
amely csatlakoztathatóvá teszi
a gépen működő „munkaszámítógépet” a hálózatra.
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FRAROLL 6500
nagy vágóhenger
munkája napraforgó táblán

FRAROLL 6500
nagy vágóhenger:
Az elmúlt időszakban több gazdálkodó kívánt vágóhengert vásárolni, meglévő, vagy új hengeréhez. A FRAMEST
FRAROLL vágóhengerek kialakítása és tömege is alkalmas
arra, hogy akár utólag is megvegyék, és az eddigiek helyére
felszereljék. A piacon kapható két-három típushoz képest
kisebb hengerátmérővel meg lehetett növelni a pengék
ráhelyezési szögét, így sokkal intenzívebb a vágás. A hengerek tömegét növelni lehet, ha vízzel feltöltik.

Műszaki jellemzők:
A HENGER TELJES ÁTMÉRŐJE:
PENGÉK VASTAGSÁGA:
TÖMEGE:

TÖLTHETŐ VÍZ:

Hova ajánljuk?
Álló repce, napraforgószár letörésére, aprítására, zöldtrágya-aprításra, de könnyebb, kevésbé kötött talajokon akár
búza utáni tarlókezelésre is alkalmazható. A vágás hatékonysága nagyban függ a talaj keménységétől: homokos
talajon, sok szármaradványnál nem a legszebb a munkája,
hiszen szinte egyáltalán nincs támasztófelület. Messzemenően alkalmas nedves talajra, ideális a munkavégzése,
hiszen a kifelé fordított trapézforma és a nagy kerületi
sebesség jó öntisztulást eredményez.
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500 MM
8 MM
208 KG/M
53 LITER/M,
AZAZ +53 KG
TÖMEG ÉRHETŐ EL

FRADISC 6000 V tárcsa
ráépített hengerrel
Az őszi vetésű növények talaj-előkészítésekor érdemes együtt gondolni
a felszínközeli és a mélyítő művelésre. Komoly feladatnak ígérkezik ez
szélsőségesen száraz, keréknyomokkal szabdalt, vagy nagy mennyiségű
szármaradvánnyal fedett talajon.
Ekkor jutnak szóhoz igazán a klasszikus nehéz tárcsák, mint a FRADISC „V”
elrendezésű tárcsásborona.

Vegyék fontolóra
a FRADISC tárcsák
alábbi előnyeit:
‣

kellő mértékű (130 kg) egy tárcsalapra eső tömeg, ami jó behúzást
garantál, szárazságban is,

‣

jól kiválasztott tárcsalap-átmérő
(710 mm), a kiváló aprításhoz és
keveréshez,

‣

könnyen és pontosan beállítható
tárcsaszög, és hossz-vízszint a
kívánt munkaminőséghez,

‣

keresztben rögzített tárcsaszárnyak garantálnak a teljes munkaszélességben azonos mélységű
munkát,

‣

elsődleges- és másodlagos művelésre egyaránt alkalmazható,

‣

hengerrel kapcsolva beéredésre,
további művelésre alkalmas állapotot hozhat létre,

‣

jó minőségű alapanyagokból épült
gép, kevesebb szervizköltséggel és
állásidővel nyújt hosszabb élettartamot.

Levélosztásukkal, könnyű beállíthatóságukkal és hosszú élettartamukkal
lehetőséget adnak, hogy mindig az
adott körülményhez igazodva, a lehető
legjobb munkát végezhesse el a gép.
Csökkenti a porosodást és a tárcsatalp kialakulását, valamint az eróziót.
Masszív felépítése, az alkalmazott
anyagok kiváló minősége minimalizálja
az állásidőt, a javítási költséget.
A vontatott FRAMEST FRADISC tárcsák
kettős gerendával alkotott térváza
alatt, középen helyezkedik el a kiemelő-szállító szerkezet.
A gyártóknak nagyon régóta komoly
fejtörést okozott megfelelő tömegű, ráépített hengert kifejleszteni V tárcsákhoz. Hosszú tervezési folyamat végén,
sikerült megoldani az összes felmerülő
problémát, így már új rendelésű
FRADISC 6000 V tárcsához, vagy
meglévő tárcsához is kapható.

KIRÁLY SZABOLCS
termékmenedzser

FRADISC 6000 V
tárcsa ráépített
hengerrel

Az „U” profilú hengerek két sorban,
egymásba fűzve futnak, tisztítva a
gyűrűközöket. A finomhangoláshoz
változtatható a két henger egymáshoz
viszonyított mélységpozíciója, például
sáros, sármaradványos talajon célszerű
az első sort kissé sekélyebben járatni. A
gyűrűk átmérője 560 mm, osztásuk egy
hengeren 220 mm. Szerelt hengerek
tömege vázzal 204 kg/m.
Bármely tárcsához javasoljuk a különböző öntvényekkel ellátott, vontatott,
vagy rászerelt henger használatát, mert
alkalmazása nemcsak a nedvességet
őrzi meg, hanem jó talaj-szármaradvány kontaktot is biztosít a gyors lebomláshoz, félkész magágyat a hatásos
gyomprovokációhoz, valamint egységesen tömörített talajt a következő
művelet hatékonyságának növeléséhez.
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csapadékszegény a tél,
akkor „nem eszi meg
a szántást”.

A talajmetszeten jól látható
a szántáskor keletkezett, szét
nem fagyott barázda-bakhát. Az
ökölszabály alapján, miszerint
a mag méretének tízszerese a
vetési mélység, jól látható, hogy
hagyományosnak tekinthető,
könnyű síkvázú kombinátorral
nem lehet egyenletes mélységű,
kemény alapú magágyat készíteni. Ide A FRAMEST Frakomb
kompaktorja kell!

1. Mellső, merev szárú kapa
A mellső, merev szárú (nyírócsapos biztosítású) kapák a beállított mélységben, a
gép teljes keresztmetszetében elmetszik
a talajt, kemény magágy-alapot biztosítanak. Kis emelési szögű szárnyai nem
forgatják a talajt, viszont generálnak némi
vízszintes irányú talajmozgást.
Nagyon jó a felszínegyengető hatás,
és tökéleteshez közelít a gyomirtás.

2. Rugóterhelésű
fogazott simító
A második szekcióban rugóterhelésű
fogazott simító találkozik a kapákkal
megemelt, még mozgó anyaggal. Mögötte
a csőpálcás henger viszonylag sík felületre
fut fel, és a felszínen fekvő rögök nagy
részét visszanyomja a talajba. Ezeket a
beágyazódott rögöket nem gördíti el a
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kombinátor sekélyen járó művelőmezője,
amely csak a felső 3-5 centiméterben
porhanyítja a talajt. Nem kell mélyebben
járatni, hiszen a mellső kapák már vetési
mélységben elmetszették a talajt.
>> Ha nagyon rosszul sikerült a szántás,
vagy csak altalajlazítást követően telet át
a művelendő terület választhatunk keretbe foglalt lúdtalpkapás művelőmezőt is!

3. Megfelelő tömegű
lezáróhenger
Az eléggé megbolygatott felső talajrétegben jó lenne megőrizni a nedvességet,
ezért elengedhetetlen a megfelelő visszatömörítés. Ez különböző típusú és tömegű
lezáróhengerekkel érhető el.
Választási szempont a beragadási sorrend
nedves talajon.
‣

A legérzékenyebb az egysoros
Crosskill.

‣

Második helyezett a csőpálcás-henger.

‣

A leggyakrabban használt, egymásba
forgó dupla Crosskill nagyon jól tűri az
optimálisnál nedvesebb talajállapotot,
emellett remek a rögaprító képessége.

Választani lehet beragadásmentes, fúvatlan gumiabroncsokból összefűzött hengert
is. Itt meg kell említenem egy érdekes fogalmat, a rögrendezést. A vashengerek törik, aprítják, zúzzák a rögöket, viszont ez a
gumihenger nem hagy rögöket a felszínen,
visszanyomja a talajba. Így a természetre
bízza a rögaprítást, hiszen a beágyazódott
rög megomlik a kapillárisokon feláramló
nedvességtől és a napsütéstől.

Fotók: FRAMEST

Amikor enyhe,

A legkisebb magágy-készítési
vízveszteséget a kompaktor jellegű eszközök után szenvedi el a
talaj. Ezért, valamint a minimális
menetszám és a kiváló gyomirtó hatás
miatt ajánljuk a Framest Frakomb kompaktorait, 3-8 méter munkaszélességig,
illetve 80-300 lóerőig.

A MESSZI

SKANDINÁVIÁBAN
JÁRTUNK
KOLLÉGÁINK DELAVALOKTATÁSON VETTEK RÉSZT

Az AXIÁL három munkatársa, Pongrácz Gergely és Szabó
Tibor szerviztechnikus, valamint Kricskovics Máté alkatrészbeszerző a DeLaval központjában volt oktatáson. Témája a
legfrissebb VMS V300-as fejőautomata műszaki ismertetése
volt. Eddigi márkáinkhoz hasonlóan, DeLaval fejéstechnológiai részlegünknél is fontosnak tartjuk a folyamatos
naprakészséget, aminek elengedhetetlen feltétele kollegáink taníttatása, akik így teljes körű szolgáltatást képesek
nyújtani partnereinknek. A fejőrobot nemcsak Nyugat-Európa
munkaerő-hiánnyal küszködő tehenészeti ágazatában hódít,
hanem már Magyarországon is.

DeLaval VMS V300
A DeLaval a 2000-es évek elején kezdett el foglalkozni a fejés
automatizálásával és az önkéntes fejéssel. A piacon 2018-ban
megjelent V300-as modellel mérföldkőhöz ért. Az új verzió talán
legnagyobb előnye, hogy nem használ adatbázist a tehenek tőgypozíciójáról, helyette az esetek 99,8 százalékában pontos kamera
irányítja a kelyhet felhelyező robotkart, kiküszöbölve a laktációs
tőgyváltozások hatását. Vitathatatlan az élőmunka-igény csökkenése is – a fejlett automatizálásnak köszönhetően szinte már csak
ellenőrizni kell. A jószágoknak maximum egy hetet vesz igénybe
az átallás az „önkéntes” fejésre, könnyen alkalmazkodik. Az okostelefonok korszakában élünk, a DeLaval ezt felismerve applikációt
készített a VMS V300-hoz, hogy a gazda ugyanazt a felületet
tudja kezelni távolról is, mint a robot érintőképernyőén.

DeLaval oktatási infrastruktúra
Az új technológiának új szerelőkre is szüksége van, ezért a
DeLaval központjában, Tumbában (Svédország), oktatótermet létesítettek a jövő fejőházi szervizeseinek. Itt kizárólag csak a V300zal foglalkoznak, a négy robot nemcsak komplett fejőházként
működik, hanem különálló fejőházakat szimulál, így négy csapatot
lehet egyszerre oktatni. A csoportok ajánlott létszáma két-három
fő, elvárás a megfelelő előképzettség/tapasztalat a hagyományos
fejési rendszerekről, mivel a VMS V300 úgy is tekinthető, mint egy
kicsibe összezsúfolt fejőház. A méret és a kialakítás változhat, de a
fejés alapfeltételeinek – pulzáció, vákuum, a tejhozam mérése és a
rendszer precíz tisztítása – mindig meg kell felelni.

Szabó Tibor,
P
Kricskovicsongrácz Gergely,
Máté (b-j)

Az oktatás menete
Az átfogó, kéthetes képzésen hétfőtől péntekig napi tíz órában
tartottak előadást a DeLaval VMS V300 technikai támogatói,
fejlesztői, az elméletet követően a tanulóknak gyakorlatban
kellet használni a hallottakat. A trénerek a témakörben előforduló hibákat szimulálták, és a szervizes kollegáknak e hibák
forrását kellett megtalálni és megoldani. Amikor már élesben
tapasztalják esetleg ezeket a hibákat, gyorsabban lesznek
képesek elhárítani, csökkentve a fejési időkiesést. Továbbá az
oktatás lehetőséget adott, hogy a gépek mögötti informatikai
rendszert is megismerjék kollegáink, mivel a fejést koordináló
panelek folyamatosan kapcsolatban állnak a rendszervezérlő
számítógéppel. A jövő szervizeseinek ezt a tudást is kötelező
elsajátítani, az ilyen jellegű kihívások újak az ágazatban. A tréning utolsó napján, az AXIÁL-os kollégák kiválóan teljesítették
az átfogó elméleti és gyakorlati vizsgát.

DeLaval robot oktatások világszerte
A tumbai centrumban évente átlagosan 11 tréninget tartanak,
mintegy kilencven főt képeznek ki (22 heti tréning/év). Jó pár
régió saját magának tervezi és bonyolítja le az oktatásokat,
mint Németország, Kanada, Svájc, és néhány országnak saját
oktatóterme van, például Hollandiának, Franciaországnak.
Az elmúlt években megnövekedett VMS-eladások miatt nőtt
a képzések igénye is, ezt több turnussal oldják meg, továbbá egy-egy nagyobb beruházás előtt a helyszínen oktatják a
szervizeseket.
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AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

CLAAS LEXION 420

CLAAS LEXION 540

CLAAS LEXION 440

Azonosító: 0600-03-39
Évjárat: 2002
Üzemóra: 7867
Teljesítmény: 220 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: CAC, SZ, KL, KAB, GA5.4(csukható)

Azonosító: 0109-03-150
Évjárat: 2004
Üzemóra: 6374
Teljesítmény: 285 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, RT(Biso CX100), QM, GA6.0,
3D, SZ, KL, KAB
21.590.000 Ft bruttó
17.000.000 Ft nettó

Azonosító: 8635-18-126
Évjárat: 2000
Üzemóra: 5476
Teljesítmény: 250 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: SZK, CAC, GA6.0, SZ, KL, KAB

12.585.700 Ft bruttó

FENDT 724 VARIO SCR

CLAAS XERION 3800 TRAC

CLAAS AXION 840

Azonosító: 0455-01-776
Évjárat: 2012
Üzemóra: 6127
Teljesítmény: 240 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: RK, LF1+2, RH, FH, VARIO, AH, AV, KL,
KAB, GPSS, GPSK
32.702.500 Ft bruttó
25.750.000 Ft nettó

Azonosító: 8290-17-468
Évjárat: 2009
Üzemóra: 8199
Teljesítmény: 380 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: LF1+2, CEBIS, AH, KL, KAB, FM, GPSS,
GPSK
26.543.000 Ft bruttó
20.900.000 Ft nettó

Azonosító: 0772-01-895
Évjárat: 2008
Üzemóra: 5650
Teljesítmény: 240 LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: RK, LF1+2, RH, FH, CEBIS, AH, AV, KL,
KAB, CMATIC
17.653.000 Ft bruttó
13.900.000 Ft nettó

HORSCH PRONTO 8 DC

MONOSEM NG PLUS 6

CLAAS AXION 830

Azonosító: 8799-18-313
Évjárat: 2002
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Székesfehérvár
Felsz: MON, TCS, MSZ8.0

Azonosító: 0028-17-111
Évjárat: 2017
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

3.492.500 Ft bruttó

Érdeklődjön bruttó

Azonosító: 0046-16-259
Évjárat: 2016
Üzemóra: 2414
Teljesítmény: 230 LE
Elhelyezés: Székesfehérvár
Felsz: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, 4WD, KL,
KAB
32.893.000 Ft bruttó
25.900.000 Ft nettó

11.303.000 Ft bruttó
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8.900.000 Ft nettó

2.750.000 Ft nettó

- nettó

9.910.000 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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MINÉL
GYORSABBAN,
EGYSZERŰBBEN,
PRECÍZEBBEN!
Minél gyorsabban, egyszerűbben, precízebben lehessen dolgozni vele,
és minél kevesebb karbantartást igényeljen – ezek a Silimon család
legfontosabb gépvásárlási szempontjai. Így esett a választásuk a
MONOSEM NG Plus Me 6 soros szemenkénti vetőgépre. Ezer hektáron
vetnek bérmunkában.
A Nyírségben, Napkor és Apagy között
félúton található a családi vállalkozás
telephelye. Itt találkoztunk id. és ifj.
Silimon Istvánnal. A fiú épp most lett
30 éves, az apa sem több 53-nál, nem
mondható generációs szakadéknak a köztük lévő korkülönbség. Így is van persze
„apa–fia viszály”, mondják mosolyogva,
főleg munkaszervezési kérdésekben, „de
ez egészséges, nem az ajtócsapkodásos
fajta”. Viszont a gazdálkodás szeretetében, abban a meggyőződésben, hogy
a mezőgazdaságban a jövő, teljes az
összhang közöttük.
A fiú szinte beleszületett az agrárgazdálkodásba, az apát csak 26 éves korában
„sodorta a sors a mezőgazdaságba”.

Korábban földmunkákat végzett az építőiparban, aztán pékségben volt kiszállító,
majd résztulajdonos is. Apósa-anyósa
jóvoltából, akik maguk is gazdálkodtak,
szerette meg a földművelést. 1992 óta
mezőgazdasági vállalkozó.
Tíz hektárral kezdték, kismértékben a
kárpótlási földek is belejátszottak az
indulásba. Jelenleg 300 hektáron – saját
tulajdon és bérlemény együtt – gazdálkodnak. Ehhez jönnek még a tetemes
bérmunkák: 1000 hektáron végeznek
talajmunkákat, és 3000-3500 hektáron
betakarítást.
„Amikor elérte a lábam a gázpedált, 12
éves korom óta segédkezem apának”
– meséli ifjabb Silimon. Nyíregyházán
a mezőgazdasági szakközépiskolában
tanult, a nyíregyházi főiskolán folytatta.
Mezőgazdasági mérnök szakon végzett
2012-ben. „Az utója levelezőn történt,
2010 óta már intenzíven a vállalkozásban
dolgozom.”
Amikor 2012-ben nyert a fiatal gazda pályázaton, „az adott még egy nagy löketet”
a vaddisznótartásnak is. Jelenleg 60-70
darabos az állományuk. Egyéb állattal
nem foglalkoznak.
Fel sem merült benne, hogy más pályát
válasszon, „ebben nőttem fel, mindig
ebben láttam a jövőt. A kötetlenséget
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Ifj. Silimon István és az édesapja

szeretem
benne, és azt,
hogy a saját
magunk főnökei vagyunk”.
Úgy érzi, hogy
az időbeosztása
is szabadabb, mint
máshol lenne. Még
akkor is, ha mondjuk az
őszi betakarítási szezonban négy-öt hetet egyfolytában, szombat-vasárnap is
dolgoznak. „Általában mindig
hétvégére érik be a termény” – teszi
hozzá huncutul.
Mi a munkamegosztás a családban?
„Édesapámmal ketten visszük a szántóföldi növénytermesztést és a bérmunkákat, édesanyám és húgom az adminisztrációt végzik. Terményfelvásárlással
is foglalkozunk, az ezzel kapcsolatos
teendőket is ők intézik.”
„Mindenkinek megvan a saját feladatköre
– veszi át a szót az édesapa. – Esténként
megbeszéljük, ki merre dolgozik, melyik gépet hová küldjük. A fiam irányítja
azokat, akik messzebbre mennek, én meg
a közelebbieket. Sokat megyünk távolabbi
területekre, akár 100 km-re is.” Elmondja
azt is, hogy a fiatalabb megbízóik inkább
a fiát keresik, tőle kérnek véleményt.
Az idősebbek, a régi ügyfelek pedig tőle

Fotó: Gáll Tamás
várnak
tanácsot,
benne bíznak jobban.
Melyek a
fia erényei?
Kapásból mondja:
az új technológiák
ismerete, az újítások. „De én is hajlok az
új dolgokra! Látom, hogy
a fejlődésben van a jövő. Jó
irányban haladunk, egyre jobb a
termésátlagunk. Együtt beszéltük meg a
precíziós gazdálkodásra való áttérést, az
ezzel kapcsolatos fejlesztéseket is. Nem
kellett rám tukmálni!”
A fia nélkül is így csinálná? „Igen, de
így sokkal könnyebb. Azért jobban átlátja a
technikát, a technológiát.”
Hol tartanak a precíziós gazdálkodásban? „Még a kezdetén. Két erőgépünk van
felszerelve automata kormányberendezéssel. A következő betakarítógépeinkbe már
tervezzük a hozamtérképezőt is, de számításaink szerint még három év kell, hogy
odaérjünk” – taglalja ifj. Silimon István.
Ugyanakkor az már bevett gyakorlat náluk,
hogy a tápanyag-utánpótlás és a vetés
a nagykönyvben megírt módon elvégzett

talajvizsgálat alapján, tehát precíziósan
történik. Megvan hozzá a csúcstechnikát
jelentő MONOSEM NG Plus Me 6 soros
függesztett szemenkénti vetőgépük is.
„Már elődje, a MONOSEM NG Plus 3 is igen
jól bevált, így amikor elérkezett a vetési
kapacitásunk növelésének ideje, nem volt
kétség, hogy ezt választjuk – mutatja
be a telelelésre előkészített okosgépet a
fiatalabbik István. – Újdonság benne az
elektromos hajtás, valamint a megnövelt,
980 literes műtrágyatartály-méret. A
talajtérkép alapján tudunk vetni vele: ahol
gyengébbek az adottságok, ott kevesebb
tőállománnyal megyünk.” Náluk az erőgép
GPS-monitoráról –ISOBUS-kábellel összekötve – irányított a vetési rendszer. Mint
mondják, kifogástalanul, hibamentesen
működött az elmúlt két év során.
„Az elektromos hajtás által sokkal egyszerűbb, gyorsabb a vetés. Ha mondjuk a
kukoricát 60-65 ezer szemre akarom vetni,
akkor beütöm ezt az adatot a monitorba,
nem kell láncot pakolgatni a sebességváltónál. Óránként 3-3,5 hektárt kényelmesen
bevetünk vele. Frakcionált vetőmagokat
használunk, így az egyforma szemméret
jóvoltából még pontosabb a vetés. Ráadásul a gépen van egy tömörítő kerék is a
vetőtárcsák után, amely valósággal belenyomja a magot a talajba. Joggal hirdeti
az AXIÁL a gazda ujjának – teszi hozzá.
– Rosszabb talajban is szépen működik,
nagyon egységes a kikelő vetés.”
Mikrogranulátumot, granulált műtrágyát
vagy talajfertőtlenítő szert is ki lehet
szórni vele, egy időben a vetéssel – sorolja
tovább az előnyeit. Ami pedig a karbantartást illeti, vetés után minden reggel
kompresszoros takarítást végeznek. Csak
a szezon végén, évente egyszer mossák le,
hogy minél kevesebb víz érje a csapágyakat és a forgó-mozgó alkatrészeket.
Akkor megérte az árát? „Meg, teljes
mértékben! Annyira, hogy a következő szezonra vásárolunk még egyet. Mivel a négy
kombájnunkból három már nyolcsoros adapterrel működik, ezért nyolcsorosat, továbbá front műtrágyatartályost
szeretnénk.
Ki dönt a gépvásárlásokról, milyen
szempontok alapján? „Minél gyorsabban,
egyszerűbben, precízebben tudjunk dolgozni vele, és minél kevesebb karbantartást
igényeljen. Az AXIÁL kifogástalanul működő szervizhálózata is fontos szempont. Ami
pedig a döntést illeti, mindig átbeszéljük,
mire van a legnagyobb szükség a gazda-

ságban. Tanulmányozzuk az árajánlatokat
is. A javaslatokat általában én teszem, de
a döntés joga az egész családé. Egyébként
nálunk folyamatosok a gépberuházások.
Mennyire értenek az alkalmazottak
a gépekhez? „Tíz állandó emberünk van,
plusz négy idénymunkásunk. A tízből
nyolcan 70-80 százalékosan tudják kezelni
a rendszert. Sőt, még ketten a kisegítők
közül is, akik tanulóknak számítanak.
Fiatal a csapat, az átlagéletkor 30-35 év. A
környékről, 15-20 km-es körzetből járnak
hozzánk dolgozni. Igaz, az ifjúkor jár némi
szeleburdisággal, de érdemes megfogni,
megtartani azokat, akik szeretik ezt a
szakmát.
Mit szeretnének még elérni? „Minél több
saját területen, minél nyugodtabb körülmények között gazdálkodni, minél okosabb
emberekkel együtt. Nem lehet akárkire
rábízni a technikát. Először mindenki megijed a rendszertől, de a végén rájönnek,
mennyire megkönnyíti az dolgukat. Aki egy
okostelefonnal tud bánni, az képes egy
ilyen rendszer működtetését elsajátítani.
A gépesítésben pedig arra készülünk, hogy
átálljunk a forgatás nélküli talajművelésre, ezzel is csökkentenénk a széleróziót a
homokos területeinken.”
Magánélet? – kérdezzük ifj. Silimont.
„Ahhoz képest, hogy mezőgazdász vagyok,
Nyíregyházán, a belvárosban lakom a
párommal. De közel van, és ráadásul mi
látjuk el a városüzemeltetést a kertészettől kezdve a téli hószolgálatig.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró
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Fotó: Kajetán Jácint

Az elmúlt évek egyik legjobb
Jancsekity Ferenc

vétele volt a

Sulky

műtrágyaszóró Somogyváron

K

SOMOGYVÁR
özel 2 ezer hektárnyi saját területen gazdálkodik
Somogyvár térségében, 3 falu határában a Somogyvári Mezőgazdasági Zrt. Leginkább hagyományos szántóföldi kultúrákat; kukoricát, búzát,
napraforgót és repcét termesztenek. Foglalkoznak még vetőmag előállítással, hibrid napraforgóval és -kukoricával, továbbá
változó nagyságrendben végeznek gépi bérmunka szolgáltatást is.
Az egyik telepükön szárítással és tárolással foglalkoznak, a másikon pedig a gépek és az iroda található. Itt fogadott minket Jancsekity Ferenc, a
Somogyvári Mezőgazdasági Zrt. elnöke, hogy elmesélje, miért választotta
a Sulky XT 100 Econov vontatott műtrágyaszórót.

A katonás rendben és tisztán tartott
telepre érve azonnal látszik, hogy a géppark jelentős része az AXIÁL-tól érkezett.
Jancsekity Ferenc elmondása szerint nagyon jó a kapcsolatuk a céggel, az elmúlt
időszakban szinte minden évben vettek
gépeket. Elégedettek vagyunk a szolgáltatással, a szervizzel, és a kaposfői telepen
dolgozó szakemberekkel is. Ferenc már 22
éve dolgozik a cégnél, aminek 10 éve a vezetője. Arra a kérdésre, hogy miért szereti
a gazdálkodást, azt válaszolta: az egyik
legfontosabb, hogy nagyon jó szakemberek
vesznek körbe, akikkel öröm együtt dolgozni. A munkahelyi légkör remek, a kapcsolatok a bizalmon alapulnak, mindent meg
lehet beszélni egymással. A vállalkozásunk
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feladatait 36 állandó munkatárs látja el,
akik helybéli dolgozók. Ezt a munkát csak
az tudja elvégezni, aki szereti a mezőgazdaságot – folytatja.
Az idei szezon eléggé vegyes képet mutatott, a repce ugyan nagyon jól indult,
de nem jól zárt. Bár nagyon odaﬁgyeltünk
a növényvédelemre, a kártevőnyomás,
többek között a repcebolha miatt az elmúlt
évek egyik legrosszabb termését takaríthattuk be. A 3 tonnás hektáronkénti átlag
ezeken a területeken túl kevés, magasabb
volt a növény termesztésének önköltsége,
mint a bevétel. Emiatt sok környékbeli termelőtől hallom, hogy felhagy a repcével,
mert második éve vagy nullás, vagy mínu-

szos egyenleget értek el
vele. A búzát nagyobb
területen, nagyjából 700
hektáron vetettük, ami
az elmúlt években 7-8
tonnát hozott hektáronként. Idén viszont alulról súroltuk a 7
tonnát, ami azért nem jó, mert a növény
az egész vegetáció alatt jól nézett ki, de
az aszályos tavasz sajnos megviselte az
állományt. Egy részét augusztusban értékesítettük, viszonylag jó áron, 50 feletti árszinten. A többi eladásával még kivárunk,
reméljük, hogy tavasszal legalább ilyen
árakon tudunk túladni rajta. A napraforgóra nem vagyok büszke. A növény idén a
legrosszabb homokos területekre került,

azért döntöttünk a Sulky mellett,
mert megbízható, és rendkívül
jó az ár–érték aránya.

Pronto vetőgéppel,
Joker rövidtárcsával, Oehler
pótkocsikkal, FRAKOMB kompaktorral,
FRAROLL vontatott hengerrel és Manitou
rakodógépekkel is találkozunk.
Minőségi munkát csak megfelelő gépekkel
lehetséges végezni. Úgy gondolom, hogy
a jövő mindenképpen a helyspeciﬁkus
gazdálkodásé, de ez nálunk még nem állt
össze egy teljes egésszé. Ám minden gépvásárlásunknál törekszünk arra, hogy ez a
későbbiekben megtörténhessen - mondta
Ferenc.

nagyon sok vadkár érte és 3 tonna alatti
termésátlagot tudott hektáronként. A
kukorica betakarítása a riport készítése
után még néhány napig tartott, a termésátlag tavalyhoz hasonlóan 10 tonna felett
alakul, ám a jövedelmezőség elmarad az
elmúlt évitől. Ennek az az oka, hogy az
inputanyagok tavaly lényegesen olcsóbbak voltak, és az sem mellékes, hogy a
2018-as kukoricát 13-as vízzel arattuk le,
idén viszont 18-20-as értéket mutatott.
Szerencsére a búza és a kukorica esetében
sem volt toxinproblémánk, a termékek
minősítésekor jócskán a hatérérték alatti
eredményeket mértek.
A telepen körbejárva Fendt nagy traktorokkal, CLAAS LEXION kombájnokkal, Sulky
műtrágyaszórókkal, Berthoud hidas permetezőkkel, kis és nagy Monosem vetőgépekkel, Horsch Tiger LT nehézkultivátorral,

A Sulky XT 100 Econov vontatott műtrágyaszórót tavaly vettük, a döntést hosszú
előkészítés után hoztuk meg. Nagyon sok
gépet megnéztünk
és összehasonlítottunk a kiállításokon,
és azért döntöttünk
a Sulky mellett, mert megbízható, és
rendkívül jó az ár–érték aránya. Továbbá
a gép függesztett változatai már évek óta
jól teljesítenek a Somogyvár környéki tábláinkon. A vásárlásnál nekem nem csak az
ár és a kinézet számít, hanem az is, hogy ki
forgalmazza. Így tehát hiába kecsegtetnek
egy jobbnak tűnő ajánlattal, ha ahhoz a
szerviz és a szolgáltatás nem biztosított.
Mi nem is veszünk ilyen gépeket. Ekkor került előtérbe a Sulky, amelynek a termékmenedzsere, Lisz Péter mindig lehetőséget
biztosít arra, hogy alaposan tájékozódjunk
a kiszemelt gépekről. Az XT 100 Econov
1,5 éves ittléte óta nagyon kedvezőek a
tapasztalataink. Míg korábban a műtrágya
kijuttatása egy jelentős feladatnak számított, most a munkacsúcsok közben szinte
észre sem vesszük, hogy trágyaszórás van,
mert olyan hatékonysággal és gyorsan dolgozik. A gép anyagmegtakarítása is kiváló,

akár 15 százaléknyi műtrágya felesleges
kijuttatásától is megkíméli a gazdát. A gép
használatát nagyon könnyű megtanulni,
és a beállítások is logikusak. Aki látta a
Sulky szórásképét, az meggyőződhetett
róla, hogy ez a piacon kapható gépek
egyik legjobbja. Nagyon precízen szór, és a
megvásárlásával megtettünk egy fontos
lépést a precíziós gazdálkodás felé. Az automatikus szakaszvezérléssel többé nem
kell arra ﬁgyelni a táblaszélnél, hogy ne
szórjunk még egyszer rá a területre, mert a
rendszer a GPS jel alapján lezárja magát.
A gép mindent tud, amit egy 21. századi
eszköznek tudnia kell, ráadásul tovább is
fejleszthető. A gépre akár csigás kijuttató is felszerelhető, amivel 5 százalék
alatti nedvességtartalmú por, vagy
hamu kiszórására is alkalmassá válik. Az
ötlapátos tányérok felszerelésével pedig
ömlesztett nedves anyag kijuttatására
is van lehetőség. A piacon egyedülálló
rugózott vonórúd biztosítja azt, hogy az
akár 10-15 kilométeres óránkénti sebességű műtrágyaszórásnál is folyamatosan
egy síkban maradjon a szórótányér. A
napi teljesítményével is elégedett vagyok:
alapműtrágyából 2-3 mázsát juttatunk
ki 1 hektárra, ezzel simán végzünk 150
hektárral egy nap alatt, még úgy is, hogy a
rakodás a telepen történik. A fejtrágyából
1-1,5 mázsát szórunk ki hektáronként, így
a napi teljesítmény 200 hektár felett van,
ami igazán meggyőző. Semmiféle műszaki
gondunk nem volt vele, így az elmúlt évek
egyik legjobb döntésének tartom a gép
megvásárlását.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
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ÚJDONSÁGOK A
A Trimble már megszokottan jelentkezik időről-időre
valamilyen precíziós növénytermesztési újdonsággal
– most a legújabb GPS monitorjukat, a GFX-350-et
és az automatikus munkagép-azonosító eszközt, a
Bluetooth Taget ajánljuk ﬁgyelmükbe!

Az új GFX-350 monitor a GFX-750
„kistestvéreként” mutatkozik be, így
teljesen jogos az elvárás, hogy kategóriája kiválóságává váljon. Beszéljenek
a számok, nézzük meg alaposan, mit
is tud!
Az ipari kivitelű, hétcolos (17,78 cm)
érintőképernyő gyakorlatilag egy
táblagép, most már a hagyományoknak megfelelően, Android operációs
rendszerrel. Kezelőfelülete a Trimble
többi Androidos monitorján már bevált
Precision-IQ (PIQ) alkalmazás. Figyelemre méltó a képernyő 1024x600
pixeles felbontása, különös tekintettel
a méretére. Csatlakozási lehetőségei sokfélék: USB csatlakozó mellett
elérhető Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolat, és illesztőkábellel soros port
(RS-232) csatlakozás és videóbemenet
is. A gyors működés egyik garanciája
a monitor négymagos, 1 GHz órajelű
processzora, 16 GB belső memóriája,
továbbá, hogy a kormányzásvezérlő
modullal, illetve GPS vevővel Ethernet
kapcsolaton keresztül kommunikál,
amely akár 100 Mb/s adatsebességet
is lehetővé tesz.
A GFX-350-hez érkezett a vadonatúj
NAV-500 kormányzás-vezérlés, amely
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magába foglalja a dőléskompenzálót
és a GPS-vevőt is. Előbbi háromtengelyű giroszkópja és gyorsulásmérője
50 Hz-es sebességgel működik. Ezzel
akár sorvezetés közben is lehet kompenzálni a dőlést (amely jellemzően
csak kormányautomatikák használatakor elérhető). Így egyedülálló a
Trimble GFX-350 sorvezetési pontossága. A NAV-500 GPS-vevője képes
valamennyi műholdas rendszer jeleinek vételére (GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou, QzSS) – így mindig garantáltan
kellő számú műholdat követ. Műholdas
korrekciós jelekből az EGNOS vételére
alkalmas, amellyel 15-20 centiméteres
csatlakozási pontosságra képes. Illetve
elérhető a Trimble saját ViewPoint RTX
nevű korrekciós jele is.

Az átgondolt tervezést mutatja, hogy
az új monitor kábelezése alapvetően
megegyezik a nagyobb testvérével.
Ennek (is) köszönhetően, a GFX-750-nél
bevezetett NAV-900 kormányzásvezérlővel is összekapcsolható, még komolyabb
tudással ruházható fel az új GFX-350
monitor:

▶ akár RTK pontosság (+/-2,5 cm),
▶ EZ-Pilot Pro és AutoPilot Motordrive kormányzások vezérlése.
Nem kérdés, hogy a GFX-350-nel rendkívül korszerű új eszköz áll a felhasználók rendelkezésére, amelynek tudása
széles határok között illeszthető az
aktuális felhasználói igényekhez.

A NAV-500-zal kombinált GFX-350 fő alkalmazási területei:

▶ sorvezetés – akár dőléskompenzálással,
▶ elektromos kormányautomatika – EGNOS pontossággal,
▼ ISOBUS és nem ISOBUS munkagép vezérlések,
egyszerre két anyag,
akár kijuttatási terv alapján is,
▶ maximum 24 szakasz,
▶ felhőalapú adatszinkronizálás (AutoSync),
▶ Bluetooth alapú automatikus
munkagép azonosítás.
▶
▶

Sergii Demydenko

Trimble GFX-350 – a Trimble
legújabb GPS monitorja

Fotó: Trimble

A TRIMBLE-TŐL

Egyedülálló automatikus
munkagépazonosító eszköz
– Trimble Bluetooth Tag

monitorokkal használható, de természetesen kompatibilis a vadonatúj GFX-350
kijelzővel is.

A Bluetooth Tag a Trimble GFX és TMX
monitorokkal együttműködve, a Precision
IQ szoﬅ veren belül, alkalmas a traktorhoz kapcsolt munkagépek automatikus
azonosítására. A monitor automatikusan
kiválasztja a megfelelő munkagépet a
menüből, annak minden beállításával
együtt, beleértve a munkaszélességet
illetve a munkagépvezérlés megoldást
(például ISOBUS, vagy Field IQ). Csekély
energiaigényű Bluetooth (BLE) kapcsolata külső áramforrás nélkül akár öt év
gondozásmentes működési időt biztosít.
Ebben szerepe van annak is, hogy nem
folyamatos működésű – rázkódás hatására automatikusan aktiválódik, használaton kívül készenléti állapotra kapcsol.

Beszállítói ajánlás

Az új eszköz nagyban megkönnyíti
és meggyorsítja a munka megkezdését GPS-eszközökkel, hiszen teljesen
automatikus a munkagép beállítása.
Nem utolsósorban, megakadályozza a
helytelen munkagép beállításokat (például munkaszélesség) és ezáltal hibás
adatok gyűjtését. Az új
eszköz a Trimble GFX750, és TMX-2050

Sergii Demydenko, Trimble Mezőgazdasági divíziójának kelet-európai regionális
értékesítési menedzsere így vélekedik az
újdonságokról:
„Traktorokon és munkagépeken át, a
szántóföld és az iroda összekapcsolásával a Trimble lehetővé teszi, hogy a
legújabb innovációkra épülő, márkáktól
független komplex megoldásaival mindenki precíziósan gazdálkodhasson.

A Trimble Bluetooth Beacons® automatikus munkagépazonosítót azoknak
ajánlom, akik szeretik apró, de okos
technikai megoldásokkal könnyebbé
tenni a mindennapi munkát. Garantálja a
helyes munkagép beállításokat (munkaszélesség, külpontosság, vezérlési mód,
stb.), nem utolsósorban időt spórol, hiszen
automatikus a munkagép kiválasztása és
beállítása. Könnyen kezelhető és energiatakarékos is, akár öt évig problémamentesen dolgozik, mert automatikusan érzékeli,
mikor kell működésben lennie.”
Ha csak tőszavakban kellene megfogalmazni: Kicsi, könnyű, ergonomikus,
praktikus, precíz, Trimble!

A most bemutatott Trimble GFX-350™ monitor a jelenleg elérhető legmagasabb szintű fejlesztés eredménye, melynél a hangsúly a felhasználóbarát kezelhetőségen van:

▶ Android operációs rendszer,
▶ kis méret – nagy teljesítmény, tűéles kép,
▶ kompatibilitás a NAV-500 és NAV-900
▶
▶
▶
▶

kormányzásvezérlőkkel,
könnyű kezelhetőség,
letisztult kezelőfelület,
kiváló ár-érték arány,
a gazdálkodási folyamat teljes
spektrumán alkalmazható.

KICSI, KÖNNYŰ, ERGONOMIKUS, PRAKTIKUS, PRECÍZ, TRIMBLE!

MESTERHÁZI PÉTER ÁKOS
precíziós gazdálkodási csoportvezető
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TEHÉNWELLNESS
RÁBAPORDÁNYON
Emberiességi
mellett gazdasági szempontok
indokolják, hogy
a lehető legjobb
dolguk legyen a
tejelő szarvasmarháknak.

Bóna
Szabolcs
igazgató

RÁBAPORDÁNYON

A Rábapordányi MG Zrt-nél ennek
egyik eszköze a helyi körülményekre szabott RMH Vulcan 14 önjáró
takarmánykeverő-kiosztó gép.

Állatvédők felvetették, hogy nem kegyetlenség-e a szabadban legeltetés
helyett, gépies tejtermelő rendszerben
tartani teheneket? Azt feleltem nekik,
hogy ugyanazt kapják, amit ti, egy
wellness-hotelben: a lehető legjobb
kaját, kellemes klímát, maximális
kiszolgálást és gondoskodást – meséli
mosolyogva Bóna Szabolcs igazgató.
Ő és Németh Lajos szarvasmarha-ágazatvezető avatnak be állattartó gazdaságuk életébe.
A „Szocializmusért” téeszből több
lépésben kialakult, részben a dolgozók
tulajdonába került részvénytársaság
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nyolcezer sertést és hatszáz szarvasmarhát, illetve ezek szaporulatát,
összesen 1300 állatot tart. Ezer
hektáron termesztenek szántóföldi
növényeket takarmányozásra, és van
160 hektárnyi rétjük, legelőjük is. A
476 nagytejű tehén 49 kilogramm takarmányt kap naponta, az 56 kistejű
44-et, azaz összesítve 26 tonnát. (A
borjak és növendékek másik telepen
vannak, azok ellátásáról nincs szó a
cikkben.) Ennyit kell tehát napról-napra, külön-külön precízen megszabott
összetételben kiosztani az egyes
csoportoknak, ami nagyon komoly,
felelősségteljes feladat.

Ki állítja össze a receptúrát? Meglepődve hallom, hogy nem a gazdaságból valaki, hanem egy amerikai
szakember, Trevis Bishop. Miért? Mert
a legjobb holstein-fríz állományok,
Izraelen kívül, a Nagy Víz túloldalán
vannak, onnan érkezik a szaporításhoz
a sperma és néhány takarmánykiegészítő. És ha már kapcsolatban vannak
az amerikai céggel, rájuk bízták a
tápanyag összetételének és mennyiségének meghatározását is. Bishop jól
dolgozik, éberen ﬁgyeli az adatokat,
néha ide is látogat, még azt is nézi,
mennyit vizelnek az állatok, és milyen
hosszú úton járnak a fejéshez, teljesen

képben van, és az eredmények igazolják,
hogy jó döntés volt foglalkoztatni.

Fotó: Pintér Ádám

Azelőtt napjában kétszer etettek, vontatott kiosztógéppel, de az nagyon feszített
munkával járt. Alkalmazkodni kell ugyanis
a tehenek szokásaihoz: hőmérséklettől,
széljárástól függően helyezkednek el
az istállóban, aznapi kedvenc helyüknél
hamar feleszik a takarmányt, máshol
hagynak belőle. Kihívás ám kezelni a
szeszélyeiket! Áttértek napi egyszeri
kiosztásra, így egyenletesebb a jószágok
takarmányfogyasztása.
Másik nagy előrelépésként önjáró kiosztógépet akartak, mert szépen dolgozik a
silófalnál, sima, tömör felületet hagy, és
maga mér be mindent, kiküszöbölve az
emberi hiba lehetőségét. 2017 nyarán
megrendeltek és a következő tavaszon
munkába állítottak egy RMH Vulcan 14
önjáró takarmánykeverő-kiosztó gépet.
Miért éppen RMH? Mert AXIÁL! – vágja rá
Bóna Szabolcs. Az AXIÁL-ban van annyi
erő, hogy tudja garantálni a folyamatos
működést, jól képzett szervizesei pillanatok alatt ideérnek Csornáról, meg tudnának oldani problémákat, de eddig nem
akadt ilyen munkájuk, egyszer sem kellett
előszedni a tartaléknak meghagyott régi
gépet. A gép megrendelése előtt az AXIÁL
szakembere eljött és végigmért minden
helyet ahol a gépnek el kell férnie. Az is
az RMH mellett szólt, hogy árban ugyan
állta a versenyt a konkurenssel, de ahhoz
felárba került volna a kopásálló rozsdamentes acél keverőtartály, míg az RMH-é
eleve ilyen.
És ha már RMH, akkor miért Vulcan 14?
Mert ez a kisebb típus fér el, és tud forgolódni a régebben épült istállóban. Sőt
nem is alapmodellt rendeltek, hanem a
legkisebb, 14 köbméteres tartályt kérték,
de az egyel nagyobb, 16-os gép alvázán.
Ezt az AXIÁL szakembere ajánlotta, sőt
egyedileg gyártották le a helyszín igényeire szabva, vagyis a „gombot” a „kabáthoz” igazították. Mint Németh Lajos
meséli, leizzadtak meglátva új gépüket:
uramisten mekkora, be tud menni a
kapun? Igen, kicentizve, de simán átjutott
a tű fokán!

Németh
Lajos
szarvasmarha
-ágazatvezető

Azóta minden más Rábapordányban.
Nem kell már blokkvágóval feldolgozni
a szenázst, pattogni a traktor, a rakodógép és a silómaró között, „üldözni” a
traktorost, hogy tartsa be a keverési időt,

mert a gép automatikusan gondoskodik
róla. Hektikus hajsza helyett nyugodt
lett a munkahelyi légkör, vidáman jönnek
dolgozni az emberek. Szabó Róbert kezelő
szereti a csendes fülkét és a fordulékony,
ügyes gépet. Német Lajos dolga is egyszerűbb: csak megnézi mennyi takarmány
maradt tegnapról, és az állatok étvágyának megfelelően állítja be a mai adagot.
A receptúra természetesen elektronikusan jut a gépbe. A teljes etetési folyamat,
nyolcféle adag összeszedegetésével és
kiosztásával hat és fél órát vesz igénybe
– de már nem naponta kétszer, hanem
csak egyszer, ami óriási különbség!
Egyébként, az állatvédők megnyugtatására: a szárazon álló tehenek harminc-negyven napon át kinn legelnek a
szabad ég alatt. És a minimális betegségi,
elhullási arány is azt mutatja, hogy jól
megy soruk. Ami pedig a gazdaságosságot illeti: az RMH munkába állása óta
másfél literrel nőtt a napi fejési átlag,
ami akkor is szép, ha nem egyedül az új
gépnek köszönhető, mert több területen
fejlesztenek a rábapordányiak.
Másfél év alatt sok tapasztalat gyűlt
össze a Vulcanról, csaknem négyezer üzemórát teljesített, ötödét annak
a húszezernek, amennyire a gyár az
élettartamot tervezi. Éppen ezért úgy
gondolja Bóna Szabolcs, hogy körülbelül
öt esztendő után váltják majd le a gépet.
A napi karbantartást maguk oldják meg,
saját műhelyükben, a kezelési könyv
szerint, komolyabb karbantartásra 250
üzemóránként, azaz nagyjából negyven
naponta száll ki az AXIÁL embere. Mivel
a garanciából kifutott a gép, kötöttek
rá átalánydíjas karbantartási szerződést, akárcsak például a CLAAS JAGUAR
silózóra.
Wellness-körülmények között tartott, jól
tejelő tehenek, munkába vidáman járó,
motivált, elégedett emberek, kiváló takarmánykeverő-kiosztó gép, megbízható
partnerek – ez a Rábapordányi MG Zrt.
sikerének titka.

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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IDŐT SPÓROLNAK

A BÁLASZÁLLÍTÁSNÁL ZALABÉREN
Zalabéren néztük meg, hogyan teljesítenek szolgálatot a speciális rögzítőszerkezetű Oehler bálaszállítókocsik a szántóföldi növénytermesztéssel és szarvasmarha-tartással foglalkozó partnerünknél. A MagraL Limousin Kﬅ . csapata közel két és fél ezer hektárról lát el másfél ezer húsmarhát Zala megye
észak-keleti részén az axiálos gépekkel. Ilyen a 3 tengelyes, 24 tonna össztömegű bálaszállító kocsi is, amivel leginkább a szálas takarmány és a szalma,
de a raklapos áruk vagy big-bag zsákok is hatékonyabban szállíthatók.
A 7 cégből álló MagraL csoport 2014
óta működik Magyarországon, a fő
proﬁljuk az általános szántóföldi
kultúrák termesztése, leginkább
gabona, repce és kukorica van a Vas,
Veszprém és Zala megyei területeiken. A másik jelentős tevékenység
a húsmarhatartás, amely 2 részből
áll: Zalabéren van a Limousin-törzstenyészet 300 tehénnel, itt kizárólag
tenyészállat előállításával foglalkoznak. A folyamatban lévő fejlesztések
befejeztével pedig 400-450 tehenet
is tudnak majd itt tartani. A Veszprém megyei Sümeg melletti másik
telephelyen 1000 hízóállatot nevelnek, az ottani bővítés után pedig
2020-tól 1800-ra bővül a hízóállások
száma. A cégcsoportban közel 40
fő dolgozik, a megművelt terület
nagysága a bérleményekkel és a
saját tulajdonnal együtt mintegy
2400 hektár.
Az idei szezonban a repce jó volt,
hoztuk a megyei átlagot, viszont a
jégkár 93 hektáron okozott benne
gondot. A gabonák közül a búzától
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egy kicsit jobb termést vártunk, az
árpa viszont jól sikerült. A kukoricák
ugyancsak szépek voltak, ez mind a
silóról, mind a szemesről elmondható. Ezeket teljes egészében takarmányként, a hizlaláshoz használjuk
fel. Ekkora állatállomány ellátásához
naponta közel 6 tonna takarmányt
kellene bekeverni, ezért az előtakarmányt készen vesszük, mert egyszerűbb, hogy nem kell keverőüzemet
létesítenünk – meséli Ferencz András, a MagraL Agrár Kﬅ . ügyvezetője
a gazdaság körbejárásakor.
A tenyészállataikat főként Magyarországon adják el, a hízómarhákat
pedig főként lábon értékesítik, több,
mint 95 százalékuk kerül ki külföldre.
A Limousin mellett további fajtákat
is hizlalnak: Magyar tarka, Blonde
d’Aquitaine, Kék belga és Holsteinfríz keverék, valamint Angus is megtalálható a telepeken. A hagyományoson kívül kiszolgáljuk a különleges igényű gourmet fogyasztókat is,
5 Wagyu tenyészbikát tartunk, akiket
Limousin üszőkre engedtünk rá, az

idén született borjakból jövőre 30
ilyen állattal számolhatunk – mondja
a szakember.
A géppark nagy részét az AXIÁL Kﬅ .
kínálatából vásároltuk meg. Megpróbálunk a gazdálkodás minden
területén modernizálni és a használhatóság irányába menni. A traktorjaink többsége Fendt, a szántóföldi
művelőeszközök között
Horsch Pronto vetőgépek és egy
Horsch Leeb GS 6000 literes permetezőgép található meg. A telepeken
Manitou rakodókkal, a zöld soron
CLAAS gépekkel -rendsodróval,
rendterítőkkel, kaszákkal és bálázóval - dolgozunk. A jövőben tervezzük,
hogy új kombájnt veszünk: vagy
CLAAS LEXION 670-es, vagy az
új szériás 6700-as, illetve 6900as modellt választunk. Az Oehler
DDK240B bálaszállítókocsikból két
darabot szereztünk be 2016-ban és
annyira beváltak, hogy még többet
tervezünk vásárolni. A legszívesebben azonnal kettőt is vennénk belőle. Mivel a takarmányellátás nálunk
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a 2 bálaszállítókocsi naponta 400 bálát
tud behordani úgy, hogy a lerakodást a
traktorosok végzik. Ezzel pedig rengeteg időt lehet megtakarítani. Ugyan a
szenázsnál nem olyan fontos az idő,
de a széna és a szalma betakarításnál kifejezetten lényeges, hogy minél
előbb tető vagy ponyva alatt legyen
a takarmány. A plató méretének
köszönhetően raklapos áruk, big-bag
zsákok és akár öntözőcsövek szállítása is megoldható velük, mi vetésnél és
a műtrágya kijuttatásnál vesszük még
hasznukat – meséli.

az egyik legfontosabb terület, ezért a választásnál nagyon fontos volt, hogy minél
nagyobb sebességgel lehessen a géppel
dolgozni. A speciális Krassort rendszerű
bálarögzítő szerkezettel felszerelt Oehler
bálaszállítókocsik legnagyobb előnye
pedig éppen a gyorsaság. A
vontatmányoknál a rakomány rögzítése általában
sok időt vesz el. Ezeket
a kocsikat 15 perc alatt
lehet megrakni: kockabálából 24, körbálából
pedig 30 darab fér fel
egyre. A rögzítésük is
nagyjából 15 percet
venne igénybe, ráadásul nem csak
a gépkezelőt,
hanem a rakodót is lekötné.
Az Oehler
DDK240B
trapézkaros

megoldásának köszönhetően viszont itt
nem kell lekötözni a bálákat, hanem a
bálaszállítón lévő hidraulikusan nyitható fém váz felrakás után meghelyezi
és a szállítás során rögzíti is a bálákat.
A bálarögzítő rendszerrel így gyorsan
biztonságossá
lehet tenni a
rakományt.
Az oldalsó
csövek pedig
akár 50 centis
különbséget is ki
tudnak egyenlíteni rugalmasságuknak köszönhetően.

„A bálarögzítő
rendszerrel
így gyorsan
biztonságosIdén összesen nagysá lehet tenni
jából 10 ezer, ebből
7 ezer kocka- és 2-3
a rakományt.”
ezer körbálát mozgattunk meg a gépekkel.
Nálunk egy 10, vagy 15
kilométeres fordulókörrel

A zalabéri gazdaság folyamatait
vállalatirányítási rendszer segítségével tartjuk kézben, a traktorokban automata kormányzás van,
amit a gépkezelők ténylegesen
használnak is. A magunk részéről
igyekszünk kímélni a munkaerőt, amennyire lehet – meséli
a gépészmérnök végzettségű
szakember. Arra a kérdésre, hogy
mit szeret a leginkább a munkájában,
Ferencz András azt válaszolta: a ﬁatal
cégcsoportban az tetszik a legjobban,
hogy valami újat hozunk létre. A vállalkozás 2013 júliusában a nulláról indult, a
megvásárolt telepek nagy része leromlott
állapotban volt. Néhány hektárral kezdtünk gazdálkodni, az első szállítmány
30 Limousin szarvasmarhából állt. A sok
munka eredményeként 2019 novemberére eljutottunk oda, hogy a cégcsoport
1500 húsmarhát tart és 2400 hektáron
gazdálkodik, és stabil, jó minőséget tudunk biztosítani a vevőinknek. Az Európai
Unión belül több, a húsra igényes közönséget sikerült megtalálnunk, és elégedetté tennünk. Ez egyébként nagy kihívás,
mert minden nemzet más ízlésű: például
a franciák a száraz húst szeretik, az
angolok pedig lehetőség szerint inkább a
faggyúsat választják maguknak.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
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#AXIÁLKFT
A BIZTOS PONT
HA JANUÁR, AKKOR A MEZŐGAZDASÁG SZERELMESEI
NEM HIÁNYOZHATNAK A HÓ VÉGI AGRÁRKIÁLLÍTÁSRÓL!
IDÉN JANUÁR 22-25. KÖZÖTT TALÁLKOZHATNAK
VELÜNK ÉS KEDVENC GÉPMÁRKÁIKKAL, A MEGSZOKOTT
D PAVILONBAN. A LEGMODERNEBB MASINÁK MELLETT
SZÁMOS ÉRDEKES ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMMAL
VÁRJUK ÖNÖKET!

MLT 733 115 LSU + eszköz + Easy
Manager telemetria rendszer
A 2020. évi AGROmashEXPO,
AgrárgépShow Termékfejlesztési
díj pályázatán „Prémium oklevélben”
részesült.

Fendt 939 Vario Gen6
– Az év traktorjának „kisebb testvére”
A 2020. évi AGROmashEXPO,
AgrárgépShow Termékfejlesztési
díj pályázatán „Nemzetközi termékfejlesztési díj - Gépesítés kategória”
Nagydíjban részesült

Az AGRITECHNICA kiállításon az év traktorjának választott 415 lóerős Fendt 942 Vario
Gen6 „kisebb testvérét”, a 385 lóerős 939est is megtekinthetik a látogatók. A 900-as
széria igazi újdonsága a Fendt iD koncepció: a
kis fordulatszámú MAN motor és a VarioDrive hajtás kombinációja. A Fendt igazolja prémiumtraktor rangját, hiszen a műszaki tartalmon túl számos kényelmi megoldást kínál
a gépkezelőnek, mint a 4.1-es hangrendszer
vagy a 8 pontos bluetooth kihangosító.
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A korábban egyik legnépszerűbb modell, az
MLT 735 120 LSU utódjának tekinthető, hiszen paramétereik szinte teljesen megegyeznek. 150 liter/perces axiáldugattyús LSU szivattyúja egyszerre három műveletre képes. A
piaci igényeknek megfelelően, a NewAg szérián belül ez a típus ismét elérhető klasszikus
négyfokozatú mechanikus váltóval, amelyet
sok gazda a strapabírása miatt kedvelt anynyira.
Hálózatba kapcsolt gépek – így jellemzi a
gyártó az Easy Manager telemetria szolgáltatást, amely értékes üzemeltetési információkhoz juttatja a tulajdonost. A valós időben
továbbított adatoknak köszönhetően a gazdálkodók bármikor meg tudják nézni gépük
helyzetét, fogyasztását és üzemanyagszintjét, valamint azonnal értesülhetnek a munka
közben esetleg fellépő műszaki problémákról.

HUNGEXPO | 2020. JANUÁR 22-25.

5000 M²

D PAVILON
SULKY XT 130 ECONOV
vontatott műtrágyaszóró
CLAAS újdonságok
A CLAAS APS SYNFLOW
WALKER cséplőszerkezet a
2020. évi AGROmashEXPO,
AgrárgépShow Termékfejlesztési
díj pályázatán „Nemzetközi termékfejlesztési díj - Gépesítés kategória”
különdíjban részesült

REX 4-90F
– az ültetvényes traktorok képviseletében

A Landini első gyümölcsösművelő traktorja 1982-ben gurult le a gyártósorról.
Azóta is a márka kiemelt termékcsoportja ez. A REX 4 széria 2016-ban újult
meg, és azóta is folyamatosan fejlesztik a legkisebb kék traktorokat. A 2018as EIMA kiállításon technikai díjat nyert
Advanced Driving System célja a traktor vezetésének terhét részben levenni
az ember válláról, aki így jobban koncentrálhat a kapcsolt munkaeszközök
kezelésére. A kiállításon megjelenő Rex
4-090F olyan újdonságokat tartalmaz,
mint a 4-es kategóriájú vezetőfülke
teljes védelme, vagy a hatékonyság és
komfort szempontjából fontos rugózott első híd. A metálfényezett, fekete
felnis traktor kinézete is igen vagány!

Paraméterei alapján, nagyobb területen gazdálkodók ﬁgyelmébe ajánljuk
elsősorban a SULKY vontatott műtrágyaszórók legújabb generációját. Az XT
130 tartálya 9500 literes, munkaszélessége 18-50 méter, és ami manapság
már elvárás, ISOBUS kommunikációs
nyelvű adatáramlása tökéletesen illeszthető a precíziós gazdálkodásba.
A vontatott modellekhez is elérhető a
függesztett SULKY műtrágyaszórók
jól ismert és a gyakorlatban is bevált
ECONOV rendszere. E szabadalmazott
műszaki megoldás a kiszórt mennyiség
optimalizálásában segít.

A CLAAS több újdonsággal is jelentkezett az AGRITECHNICA-kiálltáson; jó hír,
hogy a hazai gazdálkodók Budapesten
is megtekinthetik az ott kiállított gépek
nagy részét. A legújabb LEXION kombájncsaládot a 6000-es illetve 7000es széria két modellje fogja képviselni.
A 6000-es sorozatú szalmarázóládás
kombájnok forradalmi új megoldását,
az APS SYFLOW WALKER cséplőszerkezetet bemutató makett ismerteti
meg testközelből. A gumihevederes járószerkezetű AXION 960 TT is látható
lesz, a többi CLAAS újdonság, például
a ROLLANT 520 RC bálázó vagy az új
JAGUAR 960 silózó mellett.
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RANGSOROLÁS

a szervizben

Nyilván sokak kérdik, hogy mi alapján rangsorolják kollégáink a javításra, karbantartásra jelentett gépeket. E rendkívüli
tapasztalatot és kiváló problémamegoldó képességet igénylő feladat ügyfélkapcsolati vezetőinké (ükv). Kádár Norbert,
orosházi ükv-kollégánk segít eligazodni a rendszerben.
Rangsorolás avagy „traktor-triage”
az AXIÁL-nál
A „TRIAGE” (ejtsd triázs) szó a sürgősségi
betegellátásból került a köztudatba. Nem új
keletű dolog, hiszen Dominique Jean Larrey,
Napóleon hadseregének
főorvosa fejlesztette
ki, de csak az I. világháborúban kezdték
el alkalmazni
francia katonaorvosok, a sérültek
gyors osztályozására. Alapelvei sok
más olyan területen
is alkalmazhatók,
ahol korlátozott

„Az általános
sorrendet mindig az élet hozza,
de azért az előbb
felsoroltak alapján
szoktunk eljárni.”
AH: Norbi, játsszuk le gondolatban
a következőt: csörög a telefon, az
ügyfél hív, hogy ez és ez a gond. Mi
történik ezután?
Kádár Norbert (KN): Inkább eközben, hiszen már a telefonbeszélgetés során megpróbálok minél több információhoz jutni.
Ebben egyébként nagy segítség a szervizes
múltam, amit a mai napig kamatoztatok.
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erőforrással (szervizszerelők, szervizautók,
műhelyállások) kell minél nagyobb esetszámot ellátni (meghibásodott, karbantartásra
váró gépek).
A megfelelő osztályozás szakértelmet és
tapasztalatot igényel kollégáinktól, hiszen
egy-egy bejelentéskor már nagyjából tudniuk kell, mi lehet a probléma, vagy milyen
tevékenységeket elvégezve
kaphatnak pontosabb képet a
meghibásodás okáról.
A mi „triázs-rendszerünkben”
– ahogy arra több helyen is
felhívjuk a ﬁgyelmet – mindenképpen elsőbbséget élveznek a
garanciális problémák, illetve
az átalánydíjas szerződést kötött ügyfelek,
hiszen ennek a konstrukciónak éppen az
elsőbbségi, bizonyos esetekben soron kívüli
szolgáltatás a lényege. Ez természetesen
csak egy általános megközelítés, a
meghibásodás jellege mellett
közrejátszik, hogy a gép
„szezonban van
vagy sem”.
A kapott
jelzések,
elmondások alapján
mérlegelem, hogy ki a
megfelelő szerelő. Természetesen van minden területen egy-egy
géptípusra, gépcsaládra specializálódott
kolléga, de lehetőség szerint a leginkább megfelelő embert kell küldenem
a feladatra. Hogy az orvosi hasonlatnál
maradjunk, talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy professzort felesleges
ragtapasszal orvosolható vágáshoz küldeni, míg egy komolyabb műtétet nem a
legﬁatalabb „rezidensre” bízunk.

Kádár Norbert

Ismerem a kollégáim szaktudását, temperamentumát és
teljesítési határukat is, amit
szintén ﬁgyelembe kell vennem
a munka leosztásánál. Ezen
túlmenően megnézem a kollégák tervezett menetrendjét,
útvonalát is.
AH: Adja magát a kérdés,
hogy tud-e valamit tenni az
ügyfél, hogy előrébb kerüljön a rangsorban?
KN: Természetesen. Mint
láttuk, egyfajta elsőbbséget
nyújt az átalánydíj kötése. A hibafeltárás szakaszát le tudjuk
rövidíteni, illetve előrevesszük
az átalány alá tartozó gépet.

Emellett igyekszünk az ütemezésben
ﬁ gyelembe venni azt is, ha ügyfelünk az
átalányt nem is köti meg, de rendszeresen hív bennünket a gépéhez, a kötelező
karbantartásokra és javításokért, illetve
egyéb szerződéses viszonyban áll velünk.
Ez egy következő szint a rangsorban. Bár
telefonos segítségnyújtás szintén csak
az átalánydíjas konstrukcióhoz tartozik,
azért egy rövidebb csekklistán átfutunk a munkafelvétel során. Ezek olyan
általános dolgok, amiket mindenképpen
javaslok ellenőrzésre, hogy ne a szervizesnek menjen vele az ideje, például a
biztosítékok ellenőrzése vagy a tápellátás. A hibakeresésben a legfontosabb
maga a hibakód, de sokszor nem
fordítanak rá kellő ﬁ gyelmet, és a
körülmények is nagyon fontosak!
Mikor jelentkezett a hiba? Mi
történt, hol haladtak a géppel,
milyen eszközzel dolgoztak, és így
tovább. Itt teljesen a gépészre kell
hagyatkozni, a legapróbb információ is fontos lehet. Például: talán
épp egy nagyfeszültségű távvezeték
alatt dolgoznak, és az interferencia
okozott problémát. Volt már pár érdekes
összefüggés, amire csak azután jöttünk
rá, hogy minden részlet a helyére került.
Tehát nagyon fontos a kezelő visszajelzése.
AH: Kiemeled a gépkezelők szerepét. Mi
az, amire még ﬁ gyelni lehet és kell is?

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő

KN: Partnereinknek javaslom, küldjék
el embereiket gépkezelői kurzusainkra.
Fontos, hogy a kezelő, vagy aki a hibát
éppen jelenti, ismerje a gép típusát,
alvázszámát. Előfordulhat, hogy egy
típuson belül is különböző alvázszám-kiosztások vannak, ilyenkor nem mindegy,
milyen hibakód-táblázatból dolgozunk.
Ideális esetben
egy, vagy
maximum
két ember
hajtja a
gépet. Ha
„van gazdája”, annak már
a legapróbb zajok, zörejek
is gyanúsak lehetnek, egy-egy nagyobb
meghibásodás előjeleként. Vannak példáink nagy cégeknél olyan „egygazdás”
gépekre, amelyek a 10.000 üzemórát
is meghaladták különösebb probléma
nélkül. Sajnos az ellenkezőjére is tudnék
példát hozni, amikor akár többszázezres
számlához vezet a nemtörődömség, „a
gépet mindenki kezeli” munkaszervezés.

AH: Kevesebb szó esik róla, pedig a vidéki műhelyekben is zajlik a munka. Milyen
esetekben javaslod, hogy inkább hozzák
be a műhelybe a gépet?
KN: Bár a telephelyre szállításnál jelentkezhet plusz költség, de a műhelyben
minden körülmény ideális, daru, bakok,
egyéb eszközök vannak segítségünkre.
Így sokkal gyorsabbak, pontosabbak
vagyunk, és ez megtérül az ügyfélnek
is a kiszámlázott órákban.
Sokan felismerték az előnyét, így akár 40-60
kilométerről is inkább
behozzák a gépet,
például nagyszervizre. A nagyobb javítások, téli felkészítés
mellett váltójavításkor,
első, illetve hátsó híd
szerelésnél, gémcserénél célszerű ebben
gondolkodni.
AH: Éppen a téli felkészítési akciónk kellős közepén járunk. Mi a tapasztalatod,
érdemes ebben részt venni?
KN: Minden szentnek maga felé hajlik a
keze –, de való igaz, hogy a téli felkészítésben résztvevő gépeken később nem
szokott nagyobb meghibásodás előfordulni. Természetesen ez nem kőbe vésett
szabály, apróbb meghibásodások így is
adódhatnak. Kétségtelen előny, hogy
ezeknek a gépeknek javul a fajlagos teljesítménye, hiszen kevesebb a felesleges
állásidő, ami szezonban kulcsfontosságú.
AH: A szervizes munkaszervezés egyik
legnagyobb fejlesztése az elektronikus
munkalap volt, most már több éve. Mi
változott a bevezetésével?
KN: Az én munkaszervezésemben, a
feladatok delegálásában gyökeres változást nem okozott. Viszont a szervizes
kollégáknak sokkal kevesebb ideje megy
el az adminisztrációval, így egy nap több
ügyfélhez is eljutnak. A háttérből nagyon
sok dolog segíti őket a gyorsabb és pontosabb kitöltésben. A munkalapokkal nekem is napi szintű teendőim vannak, ami
szerintem az e-munkalap és a mögötte
lévő rendszer bevezetésével, időben a
negyedére csökkent. A felszabadult időt
a partnerekre, a szerelő kollégák támogatására tudom fordítani.
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HÍREK, ÚJDONSÁGOK

AZ ALKATRÉSZ ÜZLETÁGUNKRÓL!
KLEBER LUGKER - ÚJ GUMIABRONCS
TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEKRE
A Michelinhez tartozó Kleber teleszkópos rakodógépek új gumiabroncsával jelent meg a piacon. A „Lugker” fantázianevű termékcsalád méltón képviseli a
cégcsoportra jellemző minőséget és megbízhatóságot. Fejlesztői nagy ﬁgyelmet fordítottak a rakodógépek üzemeltetési körülményeire:
fémszövetes, radiális övbetétek növelik az ellenálló
képességet szög-lyukasztással szemben,
a mintázati bordák szöge és speciális mintázata
süppedős talajon is optimális,
a merev oldalfalat kevésbé deformálja a terhelés,
rakodás közben pontosabb a manőverezés.

ÚJ FESTÉSŰ BETA
SZERSZÁMOS KOCSI
A 2400E-CO4BOX típusjelzésű kocsi, a megszokott BETA narancssárgája helyett, most
fekete színben pompázik! Fiókjai azonban a
megszokott minőségű, szerszámokat rejtik.
Mind a hat ﬁók teleszkópos, csapágyazott,
habgumi védőszőnyeggel bélelt. Illetéktelenektől elülső központi zár védi a 218
darabos szerszámkészletet.
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263.690 Ft bruttó
207.630 Ft nettó

Rendeld meg akár pár
kattintással a webáruházunkból!
Okostelefonoddal csak
olvasd be a QR-kódot!

A rakodógépeken leginkább
alkalmazott méretekben
érhető el:
400/70 R 20 TL,
460/70 R 24,
500/70 R24 TL.

„OKOS TECHNOLÓGIA”
A WALTERSCHEIDNÉL

Előnyei:
javul a gép megbízhatósága, rendelkezésre állása,
hatékonyabb karbantartás,
csökkenő gépüzemeltetési kockázatok,
hosszabb élettartam,
életciklus-orientált szolgáltatások megjelenése.

A Walterscheid, mint erőátviteli- és rögzítőrendszerek vezető
előállítója, lépést tart a gépgyártók „okos megoldásaival”.
A „smart & connected powertrain solution”, amit „intelligens
és összekapcsolt erőátviteli megoldásként” fordíthatunk, továbbítja a hajtóműben keletkező információkat, adatokat, így
pontos képet ad akár a szerviznek, akár az üzemeltetésnek.
„A kardántengely, az erőátvitel egy-egy gép kritikus területe.
Az új megoldással elérhető az összes adat, ami a hajtáslánc
optimális működésének fenntartásához szükséges” – árulta
el Max Krüger, a cég intelligens
és digitális megoldásainak
mérnöke. A „Plug & Play”
érzékelők integrálhatók a már
meglévő, különféle Walterscheid
berendezésekbe, a kapott adatokat felhőbe továbbítják.

SZABÁLYOS GÁZOLAJSZÁLLÍTÁS
CARRY TANK PICK UP 440-NEL!

380.990 Ft bruttó
299.992 Ft nettó

08-010-0088-69
Visszajelzések alapján még mindig sok a kérdőjel, az üzemanyagok szállítására vonatkozóan.
Az ADR rendkívül szigorú feltételeket ír elő a veszélyes anyagok, így a gyúlékony üzemanyagok szállítására. Ilyen esetekre ajánlunk a Carry Tank tartálycsaládot, közülük is a mezőgazdaságban kedvelt „pickup” járművekre való, 440 literes változatot.

Ezzel az üzemanyagszállítás teljes
mértékben megfelel
az ADR-szabályainak!

Felszereltség:
töltő csatlakozó, légtelenítő eszköz,
üzemanyag-transzfer egység,
hely a targonca-villának,
mélyedések rögzítő hevedereknek.
Főbb jellemzők:
ADR mentesen szállítható az
ADR 1.1.3.1c pontja értelmében,
kapacitás 440 liter, méretek:
1200 x 800 x 830 mm,
tartályfal vastagság 6,5 mm
10 mikronos víz- és szennyszűrő
tartály-garancia 5 év,
szivattyú-garancia 2 év.

A tájékoztatás nem teljes körű!

12 V-os kivitel:
12V-os 40 liter/perces szivattyú,
automatikus töltőpisztoly, digitális
mérőóra.
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PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSAINK 2020-BAN

A 2019 elején indított NHP Fix
program kedvező kamatozású
forintforrása 2020-ban is elérhető lesz. Elemzői várakozások
szerint az év utolsó negyedében lehet számítani az ezer
milliárd forintos keretösszeggel indult program kimerülésére. Természetesen nem lehet
teljesen pontosan előre jelezni
a fogyás ütemét, ezért év közben rendszeresen tájékoztatni
fogjuk partnereinket az „NHP
ﬁx” rendelkezésre állásáról.
Azt azonban már most kijelenthetjük, hogy a beruházási
tervek forrásának biztosításával nem lesz érdemes megvárni az év végét.

ÚJ, NAGYOBB MÉRTÉKŰ, DE KORLÁTOZOTT ÖSSZEGBEN ELÉRHETŐ KAMATTÁMOGATÁS!
A már önmagában is nagyon kedvező árazású NHP-s konstrukció,
illetve azon belül a mezőgazdasági gépek beszerzését támogató
50 százalékos kamattámogatási lehetőség (114/2008-as FVM
rendelet) 2019 végén megszűnt. Egész pontosan december 31.én lezárult a kamattámogatás igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány igénylésének lehetősége. Ha azonban valaki
még 2019-ben beszerezte a szükséges dokumentumot 2020-as

Kizárólag kölcsön formában
érhető el, lízingben nem, emiatt
ingó zálogjog bejegyzése és akár
a kölcsönszerződés közokiratba
foglalására is szükség lehet.

A szántóföldi növénytermesztés
erő- és munkagépeire összesen
maximum 30 milliárd forint hitelösszeg erejéig érhető el, ami
relatív csekély keretösszeg.

vásárlásához, azt még természetesen felhasználhatja és igénybe
veheti az 50 százalékos kamattámogatást.
Nem maradnak azonban kamattámogatási konstrukció nélkül
azok a termelők sem, akik ezt a lehetőséget nem használták
ki, hiszen az Agrárminisztérium újabb programot hirdetett a
42/2019. (IX.20.) AM rendeletben. Ennek a konstrukciónak a főbb
paraméterei címszavakban az alábbiak:

80 százalék kamattámogatást nyújt az államkincstár, így
a jogosultak által fizetendő
kamat mértéke mindössze 0,5
százalék!

ELÉRHETŐSÉGEINK
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Baja

Márics Norbert

maricsn@axial.hu

+36 30 348 6850

Csorna

Farkas Zsóﬁa

farkaszsoﬁa@axial.hu

+36 30 373 6063

Debrecen

Makai Andrea

makaia@axial.hu

+36 30 871 5865

Nyíregyháza

Mezőné Lukács Szilvia

mezone@axial.hu

+36 30 628 3156

Hódmezővásárhely

Szenti Anita

szentia@axial.hu

+36 30 373 2942

Pécs

Idei Ditte

ideid@axial.hu

+36 30 479 7381

Székesfehérvár

Holly Edit

hollye@axial.hu

+36 30 639 6772

Szolnok

Farkas Cecília

farkasc@axial.hu

+36 30 373 4678

Zalaegerszeg

Takácsné Pete Judit

petej@axial.hu

+36 30 372 5669

Üllő

Pesti-Varga Eszter

vargae@axial.hu

+36 30 152 7276

A teljes igénylési adminisztrációt a finanszírozók végzik; a
jogosultak már a támogatással
csökkentett kamatot fizetik.

Az új kamattámogatási program kapcsán
felhívjuk partnereink figyelmét, hogy ez egy
viszonylag gyorsan kimerülő keret lesz a
maga 30 milliárd forintos összegével.
A minél biztosabb
kihasználás érdekében forduljanak
mielőbb bizalommal
az AXIÁL Financial
Services Kft. pénzügyi tanácsadóihoz.

ÖLLŐS GÁBOR

ügyvezető
AXIÁL Financial Services Kﬅ.
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JT TAL
GOUDA SA

HOZZÁVALÓK

ELKÉSZÍTÉSE

30 dkg darált marhahús
20 dkg főtt sonka
1 fej vöröshagyma
1 szál sárgarépa
3 darab tojás
10 dkg gouda sajt
2,5 dl tej
2 evőkanál vaj
15 dkg zsemlemorzsa
5 evőkanál liszt
3 dl olaj
1 csokor petrezselyem
só
fehér bors
kakukkfű
szerecsendió

A felaprított hagymát egy evőkanál
vajon üvegesre pirítjuk. Folyamatos
keverés mellett meghintjük egy kevés
liszttel, pár perc után felöntjük tejjel
és egy kevés vízzel, majd felforraljuk. Ha kész félretesszük és hagyjuk
kihűlni. Utána hozzáadunk egy felvert
tojást és jól összekeverjük vele.

(4 ADAG)

Ezután a darált húst kevés olajon
megpirítjuk, majd hozzáadjuk, a
lereszelt sárgarépa. Sóval, borssal,
kakukkfűvel, felaprított petrezselyemzölddel és szerecsendióval ízesítjük,
majd rövid ideig tovább sütjük. Közben
a sonkát nagyon apróra vágjuk vagy

inkább pépesítjük, és összekeverjük
a sajttal. Amikor mindennel készen
vagyunk, a hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd a masszát egy órára a
hűtőbe rakjuk.
Ezt követően megformázzuk a golyókat, amiket először zsemlemorzsába
forgatunk meg, majd a maradék két
tojással felvert tejben, utána pedig
ismét a zsemlemorzsába. A golyókat
még egyszer betesszük egy órára
a hűtőbe, végül olajban kisütjük. A
húsgolyókat holland szokás szerint
mustárba mártogatva fogyasztjuk.

NEHÉZSÉG:

KÖNNYŰ



ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

60 PERC



