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A precíziós növénytermesztés
iránt érdeklődő vásárlóink most
a mAXI-MAP precíziós gazdálkodási
szoﬅvert is ingyenesen próbálhatják ki
az év végéig.

A tájékoztatás nem teljes körű! Az akció részleteiről érdeklődjön területileg illetékes precíziós gazdálkodási kollégáinknál!
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A szolgáltatás fontosabb
mint a nyereség, a nyereség nem cél,
hanem a szolgáltatás eredménye!”

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Fokozott izgalommal várjuk a szeptembert, hiszen a közel féléves „kényszerpihenőt” követően ismét nagyobb volumenű agrárkiállításra készülünk,
mégpedig a 33. Bábolnai Gazdanapokra. A januári AgrárgépShow után
először vonultatja fel kínálata legjavát az AXIÁL. Természetesen igyekszünk
minden olyan gépet kiállítani, amire kíváncsi a nagyközönség. Ugyanakkor
mindig fontosnak tartjuk a „hátteret” is: nemcsak a gépekhez szervesen
kapcsolódó szolgáltatásokat, hanem hogy megismertessük ügyfeleinket a
legújabb trendekkel, újszerű látásmódokkal, agrárinformatikai újításokkal.
Az idei időjárás ismét komoly feladat elé állította az agráriumot. Áprilisban-májusban az aszály jelentette az egyik legnagyobb problémát, nyár
végére pedig sok helyen a víz lett az úr. A kihívásoknak azonban az árnyoldaluk mellett nagy előnyük, hogy a különösen nehéz helyzetek mindig
újszerű megoldásokra sarkallták a gazdálkodókat. Ezek a fejlődés igazi
hajtóerői, hiszen szakítani kell a sablonos, korábban bevált módszerekkel,
nyitni kell az új felé. Cégünket is hasonló mentalitás jellemzi, a piacon
bátran jelenünk meg újdonságokkal. Mostani számunkban több újszerű
megoldásról, újfajta megközelítésről olvashatnak, ilyen a precíziós gazdálkodási csoportunk közreműködésével megvalósult talajszintező rendszer,
vagy említhetjük a Monosem repcevetési technológiáját is.
Az informatikától sokan idegenkednek még. Azonban látszik, hogy ami
néhány évvel ezelőtt még a nagybetűs „jövőt” jelentette, sok esetben mára
valósággá vált. A fejlődés nem állhat meg, egyre több, ma még csupán,
kísérleti megoldás egyik napról a másikra beépül a gazdálkodás mindennapjaiba. Ki tudja, talán nemsokára Fendt XAVER robotok dolgoznak a hazai
földeken…

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő

Partnereink mondták

Talajművelés eszközei

Agrárlogisztika

Különkiadásunkban kissé könynyedebb hangvételű és számos
olyan „soﬅ” területet érintünk, amit
általában nem szoktunk.
A Fendt, Manitou márkák esetében
a konkrét géptípus bemutatást
most mellőztük. A német traktormárka szoﬅveres fejlesztései
kerülnek terítékre, még a Manitou
esetében a modellválasztás, a
speciﬁkáció meghatározásában
adunk egy kis útmutatót.
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A Fendt irányvonalai a digitális
mezőgazdaságban
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KIADÓ ÉS
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AXIÁL Kﬅ .
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36 79 525 400
Fax: +36 79 525 447
E-mail: hirado@axial.hu
FELELŐS VEZETŐ:
Harsányi Zsolt
tulajdonos, ügyvezető
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Umenhoﬀer Péter
marketingigazgató
FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli

A Landini REX4 egy
barackültetvényben bizonyít

TÖRDELÉS, NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS:
FOTO Reklámügynökség Kﬅ .
Földvári István - ügyvezető

i ÁTADTUK A SZÁZADIK
BERTHOUD
ÖNJÁRÓ
PERMETEZŐT

Amikor a racionalitás és az
igények találkoznak..

NYOMDAI MUNKA:
Prospektus Kﬅ .
8200 Veszprém, Tartu u. 6.
FELELŐS VEZETŐ:
Szentendrei Zoltán - igazgató
Címlap fotó: Fekete Gábor
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

i SZEMENKÉNT,
HOGY
MEGÉRJE(N)!

A Monosem vetőgépek
sokoldalúságuknak
köszönhetően repcevetésre is
kiválóan alkalmasak.
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RÖVID

HÍREK

PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉG
ÁLLATTARTÓ TELEPEK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE!
ÚJ ÁTK-PÁLYÁZAT NYÍLIK,
A MELYRE
2020. OKTÓBERÉTŐL
ADHATÓK BE PÁLYÁZATI
KÉRELMEK.
Az állattartó telepek szinte teljes vertikumára lehet vissza nem térítendő támogatást megpályázni. Gépek is berakhatók
a pályázatba: a takarmány-előkészítés,
a kiosztás, tartósítás és a kezelés gépei,
szarvasmarha telepen körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter, továbbá
önjáró silózó.
Eszerint pályázható a CLAAS komplett
zöldsora, egészen a CLAAS JAGUAR önjáró
silózóig, takarmánykiosztásra az RMH
önjáró, illetve a Supertino, és az RMH
vontatott kiosztókocsik. A rendelettervezet
alapján a Manitou teleszkópos, illetve a
Gehl kompaktrakodói, valamint az Oehler
bálaszállító pótkocsik is a támogatható
gépek közé tartoznak.

SZAVAZZ RÁNK
AZ ÉV HONLAPJA
VERSENYBEN!
CÉGÜNK EGÉSZÉRE JELLEMZŐ, HOGY IGYEKSZÜNK LÉPÉST
TARTANI A DIGITÁLIS VILÁG KIHÍVÁSAIVAL.
Cégünk egészére jellemző, hogy igyekszünk lépést tartani a digitális világ kihívásaival.
Nincs ez másképp egyik legfontosabb „névjegyünkkel”, weboldalunkkal sem. Tavaly minőségi díjjal tűntették ki a www.axial.hu weboldalt. Idén is megmérettetjük magunkat az
Év honlapja 2020 versenyben, az agrárkategóriában.
Ha tetszik a megújult oldalunk, szavazz ránk!
https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamu/391/axi%C3%A1l-kﬅ

Bővebb információért keresse a területileg
illetékes gépértékesítő munkatársainkat!

IF DESIGN
TERMÉKDÍJAT
NYERT A
CLAAS LEXION
Az új CLAAS LEXION modellek nemcsak
kiemelkedő teljesítményűek, hanem a
dizájnjuk is lenyűgöző. Ezt a mestermunkát bizonyítja, hogy 2020 elején elnyerte
az iF GOLD AWARD díját. A trófeát, a
járványhelyzet miatt, postán kapta meg
a két tervező, Alain Blind és Thomas
Wagner. A zsűri véleménye szerint a
LEXION az ergonómia és a forma tökéletes összhangját testesíti meg. A CLAAS
ipari formatervezési csapata először
nyújtott be pályázatot a díjra, és azonnal
megnyerte az aranyat.
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www.axial.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

MÁR KISZÁLLÍTÓINKNÁL IS
Magyarországi 19 alkatrészüzletünkben, illetve
webáruházunkban már évek óta lehet bankkártyával ﬁ zetni, de 2020. szeptember 1-jétől, előzetes egyeztetés után, már kiszállító kollégáinknál
is élhet e ﬁ zetési megoldással. A bankkártyás
ﬁ zetésnek további löketet adott az idei járványhelyzet is.

Cégünk fontosnak tartja a digitalizáció előnyeinek kihasználását, nemrégiben ezért állt át
E-munkalap kezelésre és vezette be az E-számla
rendszerét. E törekvés folytatásaként döntöttünk
a bankkártyás ﬁ zetés kiterjesztése mellett.
Igényét, kérjük, jelezze rendelése leadásakor!
Előre is köszönjük belénk vetett bizalmát!

2020. szeptemberétől
nemcsak üzleteinkben,
hanem a kiszállító kollégáknál is
ﬁzethet
előzetes egyeztetés után

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. október 11.

BANKKÁRTYÁVAL

ELŐZŐ SZÁMUNK
NYERTESEI:
Szabó Károly
Kovács Barbara
Surányi Zsolt

Püspökladány
Örményes
Jászárokszállás

KERESZTREJTVÉNY
TEHERÁN
LAKOSA

NEW YERSEY

RÓMAI 500

JAPÁN
TELEPÜLÉS

VÉGTELEN
TÉR!

1

S
DUNÁNTÚLI
PATAK

KÖZÉPEN
VÁRJÁK!
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ITTRIUM
VEGYJELE

TV MÁRKA

INDULATSZÓ

A FÖLD FELÉ

AMPER

JÓD
VEGYJELE

HIB ÁZTAT

KIZÁRÓLAG

NEM ÁLL
STABILAN

OROSZORSZÁG

RÓMAI SZÁZ

AMPER

KONDÉR

BEÓCIAI HŐS
IGEVÉGZŐDÉS

DIN AZ
USÁBAN

KÁVÉ!

BÜSSÜ
HATÁRAI!

LÉGYLÁRVA

EGYIK
VÉRCSOPORT

ALEKSEI_KIVOKURTCEV

SZLOVÁK
AUTÓJEL

FAFÚVÓS
HANGSZER

OMÁNI
AUTÓJEL

ELEKTRON
JELE

P

!
KONSTANTIN KAZANCHEV

A rejtvény megfejtését 2020. október 11. várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre,
vagy a nyeremenyjatek@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá:
HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK. Az előző szám nyertese: Mészáros István (e-mail)

UKRAJNA
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A „HÁROM MESTERGÉPÉSZ” – KATONA
JANI, „STIUMI” TAMÁS ÉS VÁGÓ PISTA
EGY-EGY SZILAJ PARIPÁVAL VÁGTAK
NEKI A NAGYVILÁGNAK, HOGY MEGMUTASSÁK, MIÉRT ÉRDEMES HŰSÉGES
TÁRSKÉNT AZ ÚJ LEXION KOMBÁJNOKAT VÁLASZTANI.

A BALATONNÁL
CLAAS LEXION 7500 TT

Július derekán, a Balaton déli partján, Papkutapusztán találkoztam
Janival. Mondanom sem kell, nagyon elfoglalt volt, mindenki őt
kérdezte, mit tudnak az új LEXION-ok, és árgus szemmel ﬁgyelték,
hátha elleshetnek tőle egy-két kezelői trükköt.
Katona János 2006. március 1-től dolgozik bemutatópilótaként az
AXIÁL-nál. Mielőtt „CLAAS-os” lett, még ipartan-hallgató korában
dolgozott SZK-5-ös, Fortschritt E-516-os kombájnokkal. Kezelt
108-as és 106-os DOMINATOR kombájnt is, és az azóta megjelent
valamennyi CLAAS típust.
„Ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk, információra van szükségünk. Ezeket főként a szervizmérnököktől és a szervizszerelő kollégáktól kapjuk. Az ő továbbképzéseik révén ismerhetjük meg száz
százalékosan a kombájnokat, hogy ne kérdezhessenek tőlünk olyat,
amire nem tudjuk a választ. Ez a legfontosabb nekünk, bemutatópilótáknak” – mondta.
„Mit érdemes tudni erről a demógépről, a LEXION 7500 TT-ről?” –
kérdésemre azt felelte, hogy órákat beszélhetne. Mivel
már nagyon a nap végén jártunk, és köt a karakterszám, arra kértem, csak röviden, a szerinte leglényege...MINÉL
sebb dolgokat emelje ki.

A 33. Bábolnai Gazdanapokon kiállításra kerül:

CLAAS LEXION 5400
CORIO CONSPEED 6-75FC
vágóasztallal

HATÉKONYABBAK,
MEGBÍZHATÓBBAK, MINÉL
NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰEK LEGYENEK A GÉPEK,
A LEHETŐ LEGKEVESEBB
VESZTESÉGGEL."

„Ez egy hibrid LEXION. Fő cséplőrészében megmaradt
az APS (röviden: gyorsított előleválasztás), és a két forgó rotor, teljesen automatizált fordulatszám-állítással,
valamint rotortakaró-vezérlés, és dobfordulatszám-állító automatika is van benne. Ezen a demógépen
egyetlen egy dolog nincs rajta, a radiális oszlató hátul a
szecskázónál; ﬁx szoknyás a terítője. A magtartály ürítési sebessége
130 l/s. Ez megszokott a LEXION-okon Az új típusoké, a C8-asoké,
180 l/s is lehet, nagyobb magtartály esetén. Ez most 11 ezer literes,
de a 13.500 literesen 180 l/s-os, vagy felezhető, 90 l/s-os az ürítési sebesség.
Minden automatizált funkcióval fel van szerelve a gép, ami a betakarításhoz kell.
AUTO THRESHING, AUTO SEPARATION, AUTO CLEANING, AUTO SLOPE, 4D, AUTO
CROP FLOW és a CRUISE PILOT. Ezek nem csupán ajánlottak, hanem kellenek is,
hogy minél gyorsabban betakarítsunk, mert mostanság szinte bármikor jöhet egy
felhőszakadás, romlik a sikér, stb. Manapság 87 kg/hl súlyú búzákról beszélünk és
11 t/h-os hozamokról. Ilyen eredményekhez a hatékony, jól felszerelt gépekre van
szükség.”
Megtudtam, hogy mikor bemutatót tart egy-egy partner parcelláján, ritkán van
egyedül. Mindig jön valaki, aki a gépről és annak kezeléséről kérdezi, tulajdonos,
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gítenek, megosztják velünk a külföldi továbbképzéseken
hallottakat. Én is úgy adom tovább ezt a tudást, ahogy
tőlük hallottam, az a vezérfonal. Nem nehéz, bele kell
szokni. Az elején kell jól beállítani a stratégiákat, a területhez, az állományhoz és a tulaj elvárásaihoz igazítva.
Bár éppen a világ egyik legmodernebb gépén ül, mégis
A magtisztaságot nem lehet száz százaazt mondja, hogy a 106-os
lékra állítani. Mindig elmondjuk, hogy ez
DOMINATOR a kedvence, sok emNAGY ÁTTÖRÉS VOLT A
nem tisztító-, hanem betakarítógép.”
lék fűzi hozzá, és gyerekkorában
KOMBÁJN EVOLÚCIÓJÁBAN
ez volt az etalon. „Természetesen
AZ APS CSÉPLŐSZERKEZET „Milyen megoldásokkal növelték a kezelő
nem volt benne modern elektroniBEVEZETÉSE
kényelmét?” – kérdésemre elmondta,
ka, de valahogy nagyon összerakhogy gombnyomásra aktiválható a fülták, akárcsak a MEGA típusokat.
kéből a cséplésfokozó dörzsbetét, melyet
Akinek ilyen gépe volt, és el kellett,
korábban kézzel kellett becsavarni a cséplőkosárba, ha
hogy adja, biztos megsiratta.” Persze, a nosztalgiát
nehezen csépelhető terményt vágtak. Vagy például az új
félretéve hozzáteszi, mindig a legmodernebb a legjobb.
típusú, C8-as LEXION főkosarának elektrohidraulikusan
Mindig kicsit többet tud és mindig kicsit kényelmesebb
zárható csapóajtaja lezárja a főkosár egyharmadát,
az elődnél.
és ezáltal még tovább lehet dörzsöltetni a terményt. A
gépből állítható a dobfordulatszám-állító tartomány is.
Nagy áttörés volt a kombájn evolúciójában az APS csépEz csak a C8-asok 5000-6000-7000-8000 típusain van
lőszerkezet bevezetése, azaz, hogy gyorsítódobot raktak
meg. „Persze, opcionális felszerelés, lehetne mechanikua fő dob elé, növelve az áteresztőképességet. Most is az
san is kérni, de hidraulikusan tökéletes” – zárja rövidre.
vezérli a tervezőmérnököket, hogy minél hatékonyabbak, megbízhatóbbak, minél nagyobb teljesítményűek
Jani az opciókról elmondta, hogy kifejezetten ajánlja a
legyenek a gépek, a lehető legkevesebb veszteséggel.
TERRA TRAC járószerkezetet, amilyen a bemutatógépen
A LEXION-ok megjelenésével lett általános „a keskeny
is volt, és hozzá a központi zsírzórendszert, továbbá a
kombájn, széles asztal” koncepció. „Ez a 7500-as a
vágóasztalféket is. A TERRA TRAC nem hagy barázdát,
kilenc méteres asztalával szinte két régi
Papkutapusztán partnerünk meg is jegyezte, hogy amiDOMINATOR asztalát viszi egyszerre.
kor vontatta a háromtengelyes pótkocsit, és kiállt, nem
JET STREAM tisztítórendszer, nagyobb dobátokozott gondot a földeltolás.
mérő, több dörzsrész a dobon, nagy ürítési
A demótúrát Baja mellett kezdték, majd jártak Lajoskomáromban, Dégen, és most itt Siófokon, de mennek
tovább Szentesre és ahova még kérik. Ősszel pedig más
kultúrában folytatják tovább, bátran lehet keresni a
CLAAS területi képviselőit!
Nagyon sokan keresik most őket és az új LEXION-okat,
éppen ezért nagyon rövid az idő megmutatni, mit tud
a gép, milyen felszereltsége van. Eddig valamennyi
helyszínen pozitívan fogadták a 7500 TT modellt, többen
keresték a 8000-est is, tavaly jellemzően sokan választották a szélesebb kombájnt, a nagyobb teljesítményt.

Fotó: Fekete Gábor

gépkezelők, még a környező gazdálkodók is kinéznek a
területre szemrevételezni a munkáját. Néha nem egyszerű ez, de szereti.

teljesítmény jellemzi. Ezek mind fontos
dolgok” – emeli ki Jani, miközben a
terminálon mutatja a kapcsolódó
adatokat.
„Nehéz a sok rendszert ﬁgyelni és
kezelni?” – kérdem. Erre rögtön jön
a válasz, hogy nem. „Szinte minden
egy helyre van integrálva. Az elején
beszélni kell róla, nekünk is két nap volt
átvenni a dolgokat, de a mérnökök se-

„Összességében a C8-as széria jónak tűnik, jó paripa. Én
azt mondom, mióta megjelentek az 500-as LEXION-ok,
szárítófüggő a dolog. A motorteljesítmények növekedtek,
megjöttek az újfajta VARIO asztalok, a CRUISE PILOT, a
CEMOS. 2018 óta van AUTO THRESHING, most már itt
van minden, ami kell. Jó lesz!” – jósolja Jani.

BORBÉLY ZSANETT

marketingkommunikációs menedzser

9

TALAJMŰVELÉS
ÉS VETÉS

A NYÁRI BETAKARÍTÁSNAK LASSAN VÉGE, ÉS IDÉN IS MEGMUTATKOZOTT, HOGY MENNYIRE KACIFÁNTOS TUD LENNI. A TAVASZI NAGY SZÁRAZSÁG UTÁN NÉHOL REKORD KÖZELI LETT AZ ÁRPATERMÉS,
ELLENBEN VOLT, AHOL 1-2 TONNA/HEKTÁR JÖTT LE. A REPCE NEM DÖNTÖTT MAXIMUM REKORDOT, ITT IS TALÁLNI MINDENFÉLE SZÓRÁST. AZTÁN A CSAPADÉK TÖBB FELÉ BELVIZEKET OKOZOTT,
ÍGY LEHET, HOGY A BÚZA ARATÁSA NÉHOL ELHÚZÓDIK ÉS AZ UTOLSÓ PARCELLÁK BECSÚSZNAK
AUGUSZTUSBA.

Azt már nagyon rég tudjuk, hogy a víz
az úr! – a tavaszi aszály után megjöttek az esőzések, és megdőlt az eddigi
legnagyobb mennyiségű csapadék
rekordja.

úgy ki a talaj, és vetéskor nem kellett
nagyon mélyre tenni a magvakat. A
mulcsos talajművelés előnye, hogy kevesebb energiával lehet dolgozni, és ha
megtanulták a növényvédelmet, akkor
az sem kerül többe.

A talajműveléssel nem nagyon tudjuk befolyásolni a csapadékeloszlást,
azonban igenis lehet tenni a lehullott víz
megőrzéséért a talajban.
Tavasszal látszott, hogy ahol nem állították fejére a földet, ott nem száradt

>> Joker CT MiniDrill aprómagvetővel
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IGAZ, HOGY A SZÁNTÁS
UTÁN TISZTÁBB A FÖLD
FELSZÍNE, DE MEDDIG?

Az aratás utáni sekély tarlóhántás
biztosítja a kihullott magvak kikelését
és a párolgás megszűnését. Tudni kell,
hogy a tarlót csak úgy otthagyni olyan,
mintha kis kéményeken keresztül szellőztetnénk a földet.
A kikelt árvakelést nem szabad hagyni,
hogy nagyra nőjön, mert sok vizet elszív
az őszi vetésűek elől, és nagyon rögös
lesz a magágy. A tarlóápolást érdemes
akkor elvégezni, amikor az árvakelés
körülbelül tíz centiméteres, egy golyós-

>> Cruiser tarlóápolásban. A Cruiser lúdtalpkapa
teljes átfedéssel dolgozik.

toll hosszúságú. Lehet vegyszeresen,
vagy szántóföldi kultivátorral, sekélyen vagy mélyen, a talajállapotok
függvényében. Eső után, sok helyen
el lehet végezni a tarlóápolással egy
menetben akár a mély műveleteket
is.
Ahol a gabonát kukorica követi, az
alapműveletet is el lehet végezni a
zöldítéssel egy menetben. A takarónövény-keverékek biztos ki fognak
kelni, van annyi nedvesség a talajban.
Az őszi alapművelést Tigerrel elvégezve nyugodni hagyhatják a talajt.
Tavasszal egy sekély talajművelés
után jöhet a vetés, illetve aki sávosan
vetette a takaró növényt, talajművelés nélkül is vethet.
A kukorica vetése egyre érdekesebb
képet mutat. Lassan beillene pókerjátszmának is, ki tud és mer nagyobb
vetési sebességet mondani. A termés
nagyrészt vetéskor dől el, a technikától és a technológiától függően. Az
előbb említett talajművelés, és ennek
következtében a kelés, valamint a
magvakat pontos mélységbe helyező
technika, illetve az ezekkel meghatározott kelés az indulási pont. A legtöbb termelő a kukorica, napraforgó
vetése után csak a tőtávolságot látja.
Azonban ennél valamivel fontosabb
az egyöntetű, robbanásszerű kelés.
Az elhúzódó kelés következtében
a kisebb növények depresszióban

>> Tiger 6 AS Alapművelés

szenvednek így kevesebb is lesz a
hozamuk.
A HORSCH teljesen átformálta a
Maestro vetőgépet. Új adagolót
fejlesztett ki, amely nem igényel
különösebb beállítást. A gépkezelő
csak beönti a vetőmagot a tartályba,
beállítja a mélységet, a tömörítőkerék
nyomását, a magfogó kerék állását
és végzett is a kinti állításokkal.
Ezután a monitoron beírja a kívánt
vetőmagmennyiséget, és indul is a
vetés. A monitor mutatja a pontosságot, és a maximális pontosság elérése
érdekében csak a ventilátor fordulatszámán (vákuum vagy nyomott
levegő mennyiségen) kell állítani!

MIÉRT VÁKUUM VAGY
NYOMOTT LEVEGŐ?
KINEK MELYIK FELEL
MEG JOBBAN.

A 33. Bábolnai Gazdanapokon
kiállításra kerül:

HORSCH LEEB 4 AX
permetező

Az ejtőcsöves rendszerben attól
függően, hogy hányszor pattan meg
a mag az ejtőcsőben, késhet, és ettől
változik a tőtávolság. A nyomott levegősben erre nincs lehetősége, mert
a 45 centiméteres esési magasságon
nagyon gyorsan áthalad a vetőmag.
Mindkét rendszernek van előnye a
másikkal szemben. A nagy sebesség
következtében hamarabb lesz kész
a munka. Ellenben lehet, hogy a vetőgépet is hamarabb eléri a végzete.
Ez jó lehet az alkatrész-forgalmazónak, de nem biztos, hogy a termelők
is szeretnék.
A vákuumos géppel többféle növényt
lehet egyenletesen vetni.

A hagyományos vákuumos adagolókban a vetőmag miután levált a
vetőtárcsáról, gravitációsan esik az
ejtőcsőben, egy kevés indulási sebességet kapva a vetőtárcsa, forgási
sebességéből. A nyomott levegős
rendszerben csőben repül, nagy sebességgel a vetőmag.
A HORSCH Maestroban mindkét
esetben ugyanaz az adagoló, sebességnövelésével mégis jobban tartja a
nyomott levegős a tőtávolságot.

A Maestrók alapban hidraulikus csoroszlyanyomás-állításúak, kivétel a
Maestro DV – itt ez opció.
A hidraulikára rá lehet szerelni egy
szelepet és ettől fogva automatikus
a csoroszlyanyomás állítása. Ha most
elgondolkodnak azon, hogy legtöbben
tavasszal egyszer állítanak a rugón,
és lehet, hogy így fejezik be a szezont, akkor a hidraulikus már óriási
előrelépés, és az automatikus azt
jelenti, hogy mindenütt ugyanazon a
mélységen lesz a vetőmag.

>> Kukorica vetés bakhátas talajművelésbe
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A HORSCH TELJESEN ÁTFORMÁLTA
A MAESTRO VETŐGÉPET.

>> Maestro 8 CX MTS

>> Maestro AirVac adagoló

Ezen felül nagyon gyorsan és kényelmesen lehet reagálni a megváltozott
talajkörülményekre.

>> Maestro AirSpeed adagoló

A magvakat a magfogó kerék ágyazza be pontosan. Különböző talajkörülményekhez különböző tömörítőkerekeket lehet/kell használni. Nehéz,
nedves talajon jó munkát végez az
ujjas tömörítő kerék, a lazább földeken a tüskés.
A Maestro vetőgépek jellemzője még
a nagy tartálytérfogat. A Maestro 8
CV – 8 sor – már 800 literes központi
magtartállyal is elérhető. A műtrágyatartály 3000 literes.

fele-fele arányban. Ez a második
tartályforma érdekes lehet azon
termelőknek, akik sok szóját vetnek,
így jóval kevesebbszer kell tankolásért megállni.
Újdonság az európai piacon a SplitRow Maestro. A 75 cm sortáv közé
betettek még egy sort, így a kukoricát, napraforgót lehet 75 centiméterre vetni, a szóját, repcét, 37,5-re.
A megújult Maestro vetőgép sokszínűségével teljesen kielégíti a
termelők igényeit, vákuumos vagy
lőtt levegős kivitelben is!

A Maestro 12 SV (9 sor/75 cm) nagy
kocsija 8000 literes, amelyet kétféleképpen lehet osztani, 6000 liter
műtrágya és 2000 vetőmag, vagy

ÚJDONSÁG AZ EURÓPAI PIACON
>> Maestro SV SplitRow

>> Ujjas tömörítő

SZÁSZ ZOLTÁN

Horsch-szaktanácsadó
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Fotó: AGCO/FENDT

FONTOS,
HOGY A GAZDÁK
LEARASSÁK

AZ ADATOK
HASZNÁT IS
A gazdák ma már nemcsak búzát, kukoricát, napraforgót és repcét, hanem
folyamatosan adatot is termelnek. Ahogy a terménynél sem mindegy, mi
történik vele a betakarítás után, úgy az adatokat is megfelelő állapotba kell
hozni, hogy a belőlük kapott információk használatával fenntarthatóan és az
erőforrásokkal okosan bánva lehessen gazdálkodni és költséget csökkenteni.
Erre kínál digitális megoldást az AGCO Corporation Fuse technológiája, amelyik teljeskörűen kiszolgálja a helyspeciﬁkus gazdálkodás szolgáltatás-, gépés eszközigényeit. A témáról Horváth János, az AGCO Fuse digitális gazdálkodási platform közép- és kelet-európai csapatának vezetője beszélt nekünk.
tanul, a doktori tanulmányait végzi. Az AXIÁL
Kﬅ-hez az AGCO/FENDT márkán keresztül kötődik.
(szerk. Az észak-amerikai AGCO-csoport érdekeltségi körébe tartozik a FENDT márka is.)

A

salgótarjáni születésű, okleveles
mezőgazdasági gépészmérnök
1999-ben végzett a Szent István
Egyetem elődjeként működő Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen, majd közgazdaságtudományi diplomát szerzett
a Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetemen. A végzés
óta folyamatosan az IT- és az agrárszektorban dolgozik. A 2000-es évek
közepétől foglalkozik a mezőgazdasági
informatikával, 2017 óta tartozik az
AGCO kötelékébe. Óraadóként részt vesz
a szakmérnöki képzésben: a legújabb
technológiákat mutatja be a gépész
hallgatóknak Gödöllőn, ahol maga is

János gyerekkorában az első olyan generációba
tartozott, amely közelebbi kapcsolatot teremthetett
a személyi számítógéppel és az informatikával,
elmondása szerint együtt nőtt fel a Windows-zal,
aztán a gödöllői kollégiumban már az internetes
hálózat bevezetésében is részt vett. Ez az érdeklődés a mezőgazdasági gépek iránt érzett szerelemmel együtt kikövezte az útját az agrár-IT felé.
Jelen pillanatban is a digitalizációban van a
legnagyobb lehetőség a fejlődésre. Ma már
szinte mindent valamilyen informatikai eszközzel működtetnek, vagy néznek meg az emberek.
Internetet, applikációkat és okoseszközöket
használnak a banki ügyintézéshez, az étteremkereséshez, az utazáshoz. Majdnem minden
okoseszközön történik, és egyre inkább így van,

JELEN
PILLANATBAN IS A
DIGITALIZÁCIÓBAN
VAN A LEGNAGYOBB
LEHETŐSÉG A
FEJLŐDÉSRE.
és így lesz ez a mezőgazdaságban is.
A traktorok kabinjában is hasonlóak a
feladatok: automatikus kormányzás,
munkagépek vezérlése, adatkezelés az
adminisztrációhoz, valamint a működési
paraméterek és a gépteljesítmény elemzése. A gazdálkodók mindennapjaiban is
folyamatosan jelen vannak a digitalizációs eszközök - meséli Horváth János.
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MILYEN TERMÉKEKET, MEGOLDÁSOKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL A
FUSE A GAZDÁKNAK?
A Fuse globális és nyitott platformja az
AGCO Corporation által működtetett digitális megoldásoknak. A rendszer az AGCO
márkáit, így a FENDT-et is olyan átfogó és
testre szabható digitális szolgáltatásokkal
támogatja, amelyek ösztönzik és segítik a
mezőgazdasági termelőket abban, hogy a
legjobb üzleti és technológiai döntéseiket
hozhassák meg. A digitalizált információ
révén a gazdálkodók takarékoskodni tudnak
az erőforrásaikkal, kevésbé terhelik a környezetüket, miközben növelni tudják a hozamokat és ezáltal vállalkozásuk jövedelmezősége is növekedni fog. A digitalizáció a
teljes agronómiai értékláncban választ ad
a komplex kihívásokra. Mindezt úgy, hogy
közben teljesen új lehetőségeket kínál. A
szükséges információkhoz való azonnali
hozzáférés a termelés minden szintjén
lehetővé teszi a biztonság növelését, a
gyorsabb döntéshozatalt, valamint növeli
a megbízhatóságot és a hatékonyságot
is. 2020-ban már nem az a kérdés, hogy
milyen információkhoz lehet hozzáférni, hanem az, hogy a rengeteg adat közül hogyan
lehet megjeleníteni az adott helyzetben
fontosakat. A mezőgazdaságban minden
évszakban és minden munkaműveletben
új kihívások és lehetőségek vannak, ezek
pedig több kérdést vetnek fel.
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A 33. Bábolnai Gazdanapokon
kiállításra kerül:

Biztosítható-e a gép üzemideje megelőző,
adatalapú diagnosztika segítségével? Megtakaríthatóak-e erőforrások a vetőmag-, a
műtrágya- és a növényvédőszer-felhasználás csökkentésével? Nyomon követhető-e
a talaj tápértékének a változása? Ismert-e
a növény növekedésének minden fázisa?
Elemezhető-e a csapadék eloszlása és
mennyisége?
A Fuse platform használatával a termesztett növény minden életciklusában
megjelenő kérdésre adható digitális válasz.
A digitális platform segítségével valamenynyi rendelkezésre álló adat összegyűjthető,
összekapcsolható és felhasználható a
gazdálkodás hatékonyabb, jövedelmezőbb
és fenntarthatóbb működéséhez.

A FENDT TRAKTOROKBAN IS MEGTALÁLHATÓAK A FUSE ÁLTAL NYÚJTOTT
DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK?
Igen. A VarioGuide automata kormányzás
például az AXIÁL mAXI-NET RTK korrekciós jel szolgáltatással 2 centiméteres
visszatérési pontosságú kormányzást tesz
lehetővé. Traktoraink ISOBUS kompatibilisek, így a kapcsolt, szintén ISOBUS-os
munkagépek teljeskörűen vezérelhetők az
erőgép termináljáról, szakaszolhatók és a
kijuttatási dózis helyspeciﬁ kusan diﬀerenciálható. A VarioDoc-kal lehetőség nyílik
a táblán végzendő feladatok digitális
adminisztrációjára és az adatcserére az irodai szoﬅ verrel interneten
keresztül. Hasznos funkció a
Fendt Connect központi
telemetria szolgáltatás,
amellyel távolról diagnosztizálhatóak az éppen
a táblán dolgozó traktorok is. A Fendt Smart
Connect szolgáltatás
pedig valós időben, munka
közben jeleníti meg egy
táblagépen a gépjárművek paramétereit, akár

FENDT 933 Vario Gen6

a traktor fülkéjében, akár a telepen, az
irodában. Fontos és hasznos újdonság,
hogy megérkezett a FendtOne, amely nem
egyszerűen egy új kezelői környezetet és
új terminálokat jelent, hanem egy teljesen
megújult fedélzeti élményt és működési
koncepciót is. Ez szorosan összekapcsolja
a traktor mindennapi munkáját az irodai
feladatokkal. A FendtOne egy olyan,
egyszerűen kezelhető, új üzemeltetési ﬁlozóﬁa, amelyik rendkívül felhasználóbarát
módon teszi lehetővé a fedélzeti világ és
az irodai munka egyedülálló összeolvadását, az adatok helytől és időtől független
kezelését.

MI AZ OKA ANNAK, HOGY AZ
AXIÁL KFT-NÉL AZ EURÓPAI ÁTLAG
FELETTI ÜTEMBEN ADNAK EL PRECÍZIÓS TECHNOLÓGIÁT A FENDT
TRAKTOROKBAN?
Az AXIÁL Kﬅ . Fendt traktorból az előző
üzleti évben a 130 lóerő feletti teljesítménykategóriában 10 traktorból 9-et gyári,
RTK-pontos automata kormányzással
értékesített. A nagyon kedvelt univerzális
kistraktoroknál, a 300-as szériánál 10-ből
7 traktor szintén gyári, RTK-pontos automata kormányzással került ki a partnereinkhez. Mindkét arány az európai átlag
fölött van, kijelenthető, hogy 2019-ben a
gyári automata kormányzás alapfelszereltséggé vált a Fendt traktorokban Magyarországon.

MINEK KÖSZÖNHETŐ EZ?
Természetesen ez nem egyismeretlenes
egyenlet. A megoldás talán abban rejlik,
hogy az AXIÁL menedzsmentje és a Fendt
márkával foglalkozó kollégák felismerték,
hogy a digitális korszak már itt van. A Fendt
érti az igényeket és a piac is megérkezett

FENDT CONNECT
ehhez. A felismerés a kollégák elhivatottságával, a termék szeretetével, a Fendt
traktorokban lévő digitális technológia
megbízhatóságával és széles körű funkcionalitásával együtt eredményezte ezeket a
szép számokat.

MIT TUD A FENDT CONNECT?
A Fendt Connect egy központi telemetriai
megoldás a Fendt gépekhez, ami 2020 év
elejétől érhető el. A segítségével a gépadatok
digitálisan összegyűjthetők és kiértékelhetők,
így a gazdák és a vállalkozók ﬁgyelemmel
kísérhetik, elemezhetik és optimalizálhatják
gépek állapotát és használatát. A mobil
adatátvitel azt jelenti, hogy a valós idejű gépadatok bárhol megkereshetők. Akár irodai
számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról is. A Fendt Connect a gazdák számára
fontos, a napi munkához szükséges adatokat
mutat meg, rögzíti és megjeleníti a gép
sebességét, helyzetét és megtett útját, az
üzemanyag-fogyasztást, mutatja az AdBlue
szintjét. A gyári telemetria rendszerrel a helyi
szervizközpontnak, azaz az AXIÁL-nak lehetősége van értesülni az esetleges hibaüzenetekről és nyilvántartani a szervizintervallumokat a Fendt Connect szerviz moduljában.
Így értéknövelt szervizszolgáltatást tudnak
nyújtani a Fendtet választó és használó
gazdálkodóknak.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ AUTOMATIKUS
TÁBLAVÉGI FORDULÓ FUNKCIÓ?
Az automatikus táblavégi forduló a
VarioGuide automata kormányzás legújabb
opcionális funkciója. A rendszer a tábla
végén geopozíció, azaz térképi információ
alapján vezérli és kormányozza a gépet.
A funkcióval lehetőség nyílik arra, hogy a
VarioGuide a gépkezelő beavatkozása nélkül
fordítsa meg a traktort a tábla végén.
A gépkezelőnek a fordulóautomatika nélkül
több feladatot kell manuálisan végrehajtania adott időn belül a forduló előtt. Fel kell
készítenie a gépkapcsolatot a fordulásra,

majd meg kell fordítania a traktort, aktiválnia kell az automata kormányzást és ismét
munkahelyzetbe kell hoznia a gépkapcsolatot. Ez jelentős stresszt okozhat a gépkezelőnek és számtalan hiba forrása is lehet.
Az automatikus tábalvégi forduló funkciót
azért fejlesztettük ki, hogy a rendszer tehermentesítse a gépkezelőt és minimalizálja a
hibalehetőségeket. Így a pilótának marad
ideje a munkagépre és művelet elvégzésének minőségére ﬁgyelni. Nem utolsósorban
később fárad el, és hatékonyabban használja fel a munkaidejét.

HOGYAN KÖNNYÍTI MEG A SZAKASZVEZÉRLÉS ÉS A DIFFERENCIÁLT
KIJUTTATÁS A GAZDÁK DOLGÁT?
A szakaszvezérlés az univerzális felhasználású gépeknél az egyik legfontosabb funkció.
A vetés, a tápanyagpótlás és a növényvédelem elvégzésére használt technológia
várhatóan 3 éven belül az alapfelszereltség
része lesz majd. Minden új, minőségi, automata kormányzással, illetve ISOBUS-kompatibilisen eladott gép esetében azt látni,
hogy a gazdálkodók ﬁgyelnek rá, hogy az
tudjon szakaszolni. A rendszer használatával
ugyanis kevesebb inputanyagot kell kijuttatni, így költségcsökkenés, proﬁtnövekedés, és
kisebb környezetterhelés érhető el.
A diﬀerenciált kijuttatás jóval bonyolultabb
kérdés, mert míg a szakaszokat a technológia térkép alapján emberi beavatkozás
nélkül fel és le tudja kapcsolni, addig a
diﬀerenciált kijuttatásnál a traktorban lévő
technológiát megfelelő információkkal kell
ellátni. Tehát valakinek az előírást, azaz
a kijuttatási térképet elő kell állítania.
Gépgyártóként és digitális szolgáltatóként
az az üzenetünk a gazdáknak, hogy a saját
elképzeléseik, területeik adottságai és a
kapott szaktanácsok alapján építsék fel az
egyedi precíziós gazdálkodási elgondolásukat. Ehhez a Fuse platform keretein belül
a Fendt traktorokban megtalálnak minden
olyan digitális szolgáltatást és technológiát,
amellyel el tudják érni a kitűzött céljaikat.

HOSSZÚ TÁVON KIFIZETŐDŐBB LEHET A MAGASABB KEZDETI, BEKERÜLÉSI ÉRTÉK EGY TRAKTOR ESETÉBEN?

a megoldást. Egyre fontosabbá válik az
adatgyűjtés, az, hogy tudjuk, pontosan mi
történik táblán. Hiszen, ha megvannak az
adatok, ha megvan az ISOBUS kapcsolat
a munkagéppel és a táblatérkép, akkor
koordinátához rendelten, helyspeciﬁkusan
lehet információkat kinyerni. Az így rögzített adatok feldolgozása nagyban segíti a
következő munkamenet optimalizálását és
a hatékony termelést.

MI VÁRHATÓ 5-10 ÉV MÚLVA A HELYSPECIFIKUS GAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSÉBEN?
Elérhetőek lesznek kereskedelmi forgalomban is az autonóm, vezető nélküli járművek. Átalakul a táblákon dolgozó gépek
felügyelete, a gépkezelő nem a járműben
ül, hanem távolról irányít, felügyel és/vagy
programoz. Ezeknek a feladatoknak az
elvégzése másfajta tudást igényel, mint amit
most tanítunk a szakközépiskolában és az
egyetemen. Izgalmas és látványos program
a robotraj koncepció, amit nálunk a Fendt
XAVER fejlesztés valósít meg. Az automatizált hordozóeszközök az adatközpontok
irányításával vetnek, és kezelik a növényeket.
A kisebb gyártók napelemes, autonóm robotokat fejlesztenek, amiket a növényvédelemben használnak gyomirtásra, permetezésre.
Természetesen az autonóm mezőgazdasági
gépek elterjedése nem lesz rövid folyamat,
így még sokáig fogunk dolgozni „hagyományos” erőgépekkel is. Azonban arra érdemes
felkészülni, hogy ezekben a járművekben
is egyre nagyobb teret nyernek a digitális
megoldások. Manapság minden technológiai
fejlesztés afelé tart, hogy tehermentesítse
az embert és csökkentse a hibalehetőségeket.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

Ma nem érdemes minőségi traktort automata kormányzás nélkül venni hosszú
távra. A gépjárművekben és az erőgépekben is egyre erősödni fog a digitalizáció.
Hamarosan eljutunk oda, hogy használt
traktort is csak automata kormányzással
és ISOBUS kompatibilitással lehet értékesíteni. Bárhová nézünk, láthatatlanul
valamiféle informatikai termék szolgáltatja
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Fotó: Karlovitz Kristóf,
Steinhauser Tamás
KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró

Az autók extra felszerelései korántsem mindig növelik a használati értéket, annál inkább a vételárat. Összesen annyiba kerülhetnek, mint a kocsi
„fapados” alapkivitele. Egy traktor praktikumát, használhatóságát viszont
jelentősen megnövelhetik, sőt előfordul, hogy éppen ezek teszik alkalmassá az adott feladatra. Mindegyik megéri és többszörösen behozza az árát.
Rusák Márk Landini Rex 4-090F-jével éppen ilyen a helyzet, a kicsi erőgép
egykettőre belopta magát a gazdája szívébe, már ez a kedvence.
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A 33. Bábolnai Gazdanapokon
kiállításra kerül:

LANDINI 7-ES SZÉRIÁJA
Márk az a típusú ember, akit szakmai hozzáértése és a józan gazdasági megfontolás mellett nagyon pozitív világszemlélete
és tenni akarása irányít, nem elégszik meg
félmegoldásokkal, mindenből a legjobbat
akarja. Beérhette volna kellő elfoglaltsággal és jövedelemmel a hagyományos szántóföldi növényeket termesztő nagymányoki
Agromann Kﬅ-ben, amelyben tulajdonrésze van a családnak, ehelyett gyümölcsöstelepítésére adta a fejét. Szempont
volt, hogy ne csak olyan vállalkozásban
dolgozzon, amely kész van, hanem ő maga
is alkotni akart. Ötletének megvalósításában sokat segített a családi háttér, de az ő
ötlete, energiája, alkotóereje nélkül semmi
sem lett volna a „Barackságból” Tehát több
ez üzletágnál: szívügy!

azonban 88 a sorok száma, sok
a forgolódás közöttük. Nagyobb erőgép be sem mehetne
a sorok közé. Itt jön képbe a
Új még az egész. A barackos gondolata
keskeny építésű és nyomtávú
2018-ban született, öt és egynegyed hekültetvénytraktor. Nem baj,
táron tavaly januárban telepítették, Fendt
hogy nem „terpeszben” áll,
traktorjukkal kifúrt fél méter átmérőjű
hiszen csaknem vízszintes a
és mélységű lyukakba az Olaszországtábla, nincs borulásveszéllyel
ban vásárolt 3424 facsemetét, három
fenyegető domboldal. Ugyan használják az
– Kyoto, Lady Cot és Farbaly – kajszibaAgromannál a minőségében, tudásában és
rack fajtából. Van ezenkívül száz darab
árában is magas szintet képviselő, német
magyar kajszi, pálinkának. Mindegyik késői
márka erőgépeit, de annak
érésű, hogy ne legyenek
megfelelő méretű típusa, a
érzékenyek a hazánkban
szükséges felszerelésekkel
rendszeresen beütő,
ellátva, túlságosan drága
és a termést megtizelett volna. Így terelődött a
delő tavaszi fagyokra.
A KIS LANDINI
ﬁgyelem a kiváló ár/értékKezdetben hat tonna
FOLYAMATOSAN
arányáról híres Landinire.
barackkal számol Márk
HALAD,
hektáronként, később ez
VEZETŐJE
Mert extrák nagyon is kela szám sokkal nagyobb
lettek. Automatikus kitérésű
is lehet. A termés exNEM MÁS, MINT
talajmaróval kapálnak, ezt
portra megy, a kisvejkei
SZEMÉLYESEN
1,5 tonna teherbírású,
Danubia-Frucht SzöRUSÁK MÁRK
elektronikus vezérlésű
vetkezet közvetítésével.
frontfüggesztés tartja, és
Persze megkóstoltam a
TLT működteti. A gyakori
barackot, nagyon ﬁnom
megfordulások miatt elektvolt!
ronikus irányváltót kértek.
A kis Landini folyamatosan halad, vezetőRusák Márk gyomirtómentes ültetvényt
je, aki nem más, mint személyesen Rusák
szeretne, mégpedig három okból: „egyMárk, joystickkel mozgatja jobbra-balra
részt a vevők kedvéért, másodszor a fák
a kapálófejet. Automatikusan is tudná a
egészsége érdekében, és mert mi magunk
gép, de a fáit féltő Márk jobban szereti
is ezt esszük. Feleségemmel nagyon körkézzel vezérelni. 2 km/órás munkasenyezettudatosak vagyunk, nem használunk
bességgel 18 munkaórát vesz igénybe a
például eldobható műanyagzacskót”.
barackos végigdolgozása. Ezután elég a
megmaradt kevés gyomhoz kézi kapáA fáknak is potenciálisan ártalmas
lás, egy ember egy-két nap alatt végez
gyomirtók mellőzése miatt művelni kell a
vele. A sorközök között felsarjadó gazt
területet. A katonás rendben álló ﬁatal fák
2,2 méteres zúzóval komposztálják. Az
sortávja öt, tőtávja három méter. Ha egy
öntözéssel nincs munka, azt önműködő
sorban állnának, az tíz kilométer hosszú
berendezés oldja meg, táptavában nélenne. Műveléshez ezt kétszer kell végigjárhány méretes hal is él.
ni, évente három-négy alkalommal. Mivel

Nem csekély feladat a
permetezés sem, 2000
literes vontatott permetezővel. Amíg kicsik
voltak a fák, elég volt
egy tartálynyi anyag,
most már másfél kell.
A művelet időtartama
három óra. Azért, hogy ne
lélegezzen be permetezőszert a gépkezelő,
azaz maga Márk, extra, 4-es kategóriájú, túlnyomásos fülkét rendelt a gépére,
aktívszenes légszűrővel. És még valami:
noha viszonylag sima a barackos talaja, és
sohasem kell mélyszántás után zötykölődni, Márk rugózott első híddal kérte a
Landit, biztonságérzetét légfékrendszer
fokozza, és a kezelést hátul három, oldalt
két kihelyezett hidraulikakör könnyíti meg.
Miután ennyi szó esett az extrákról,
nézzük meg kívülről is a kilencven lóerős,
Powershiﬅ váltós gépet. Mert van rajta
néznivaló! Hazánkban nemcsak a beleépített műszaki tartalom teszi egyedülállóvá,
hanem a kék metálfényezés és a fényes
fekete felnik csillogása is. „Mielőtt átvettem, szerepelt a traktor a januári
AgrárgépShown, és ha már eleve fullextrás volt, ennyi még belefért”, meséli
mosolyogva a gazdája. „Tele van pakolva
a motorháztető alatt utólag beszerelt dolgokkal. Nekem ez nem probléma, mert ha
kell valami, pillanatok alatt megjelennek
az AXIÁL emberei a szekszárdi telephelyről, ahol birtokba vettem traktoromat.
Már régóta az AXIÁL-hoz húz a szívem
és az eszem, mert nagyon jó a szervize.
Most pedig jó lízingajánlatot kaptam.
Ez a traktor bőven ellátna 15 hektáros
gyümölcsöst is, már tervezem a bővítést
meggyel és szilvával” – avat be terveibe
Rusák Márk.
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ENYING

BEJÖTT NEKIK

A BÉRMUNKA
A MUNKAERŐHIÁNYRA VÁLASZUL NAGYON SOK FELADATOT
BÉRMUNKÁBAN VÉGEZTETNEK EL AZ ENYINGI AGRÁR ZRT.-BEN.
RÁADÁSUL ÍGY SOK FEJLESZTÉS ÁTHÁRUL A SZOLGÁLTATÓKRA,
MERT ÖSSZEDOLGOZNAK EGYMÁSSAL A GÉPBESZERZÉSEKBEN
IS. A NÉGY FRALAZ TALAJLAZÍTÓT AZONBAN SAJÁT MAGUK
VÁSÁROLTÁK, ÉS SAJÁT EMBEREIK DOLGOZNAK VELÜK.

A

Fotók: Babják Tamás

z aratás kellős közepén érkezünk Mátyásdomb-Ágostonpusztára, az Enyingi
Agrár Zrt. központjába. Itt vár ránk
Sziládi József növénytermesztési főágazat-vezető.
Rengeteg a dolog, „sok mindenre fokozottan oda kell ﬁgyelni
ilyenkor”, ám szívélyesen kalauzol
előbb az irodai térképhez, majd ki
a földekre.
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Mintegy 7200 hektár a termelőterületük, ehhez járul még jókora
gyepű és erdő is, így összesen
8000 hektáron gazdálkodnak.
„Fejér megye délnyugati részétől egészen a Tolnai-dombsággal bezárólag vannak a
tábláink, Polgárditól Ozoráig
tizenegy község határában.
Mintegy 60 kilométer a két szélső távolság” – mutatja az Enyingi
Agrár Zrt. felségterületét a speciális
térképen.
A rendszerváltás idején, amikor egyesült
négy-öt kisebb állami gazdaság és szövetkezet, még 12 ezer hektárt műveltek, és 1600

fővel működtek. Sziládi József 1998 óta dolgozik itt. Agronómusként kezdte, féléven belül növénytermesztési ágazatvezető, másfél
év múlva pedig főágazat-vezető lett. Jelenleg
200 dolgozót foglalkoztat a cég, amelynek
két fő ágazata van, a szántóföldi növénytermesztés mellett a szarvasmarhatartás,
négyezer holstein-frízzel. „Van 30 versenylovunk is, jellemzően külföldi derbyken indítjuk
őket, de nyertek már magyar bajnokságot is.”
Az időjárási anomáliákhoz és a dolgozói
létszám megcsappanásához alkalmazkodva
a hajdan oly sok növényből álló vetésszerkezetük mára leegyszerűsödött. „Olajos
növényekkel 2008 óta már egyáltalán nem
foglalkozunk, viszont azóta mi vagyunk
Magyarország legnagyobb cukorrépa-termesztője, eddig 1200 hektárnyi volt a
rekordterületünk. Egyébként a kukorica a fő
terményünk, ez a legstabilabb növény ezen a
vidéken. 2800 hektáron vetjük, ebből
400-500-at tesz ki a silókukorica. Több, mint
1600 hektáron őszi búzát – ebből
600 vetőmag, 400 hektáron tavaszi árpát,
500-on őszi árpát termesztünk,
150 hektáron pedig zöldborsót.
Az állattenyésztés igényeinek kielégítésére
van 360 hektár lucernánk is.”

E bevezető – és a jó kávé – után irány a
gabonaföld! De most nem a kombájnokra
vagyunk kíváncsiak, hanem egy hazai márkára, a FRALAZ talajlazítóra, a FRAMEST Kﬅ .
gyártmányára.
HOGY ÁLLNAK AZ ARATÁSSAL? „Az őszi
árpa aratását befejeztük, viszonylag jó
eredménnyel, hat és fél tonna körüli termésátlaggal. A búzából már csak 600 hektár
van hátra. A tavaszi árpához viszont eddig
nem nyúltunk, kell még pár nap a beéréséhez. Számításaim szerint egy hét múlva
készen leszünk minden aratnivalóval.”
MIKOR JÖN EL A TALAJLAZÍTÓK IDEJE?
„Amint a bálázásból felszabadulnak az
erőgépeink, kezdődhet a tarlóhántás,
utána jönnek a talajlazítók. Addig még
körülbelül ötezer bálát kell kötni, ennyi az
állattenyésztés igénye. A többi területen,
a relatíve szegényebb adottságú helyeken
visszadolgozzuk a szalmát a talajba.
MENNYI IDŐ ALATT VÉGEZNEK A TALAJLAZÍTÁSSAL? „A vonulásokkal és azzal
kalkulálva, hogy egy műszakban dolgozunk,
egy FRALAZ napi 20 hektárral végez. Egy
hatalmas táblában nyilván a 30 hektárt is
meg tudjuk közelíteni. Négy FRALAZ talajlazítónk van, elvileg augusztus folyamán
be is fejezzük a munkát a gabona, illetve a
borsó után. Az lenne kívánatos, ha egyáltalán nem kellene szántani utánuk.”
A főágazat-vezető elmondja azt is, hogy a
lazítás a cukorrépa-termesztéssel került be
az agronómiai gyakorlatukba. „Amikor több
mint 20 éve ide szegődtem, a répa alá már
ment a lazítás, az akkori idők gépeivel.
2008-tól, amikor az uniós répaár megzuhant, átálltunk az egyfázisú mélyművelésre: elhagytuk a szántást, csak a lazítás
maradt, illetve akkor még egy nehéz kultivátoros „elművelésre” is szükség volt”.
2018-ban szerezték be az első két
FRALAZ talajlazítót. „Mivel igen jól működtek, rá egy évre le is cseréltük az öszszes régit, most már mind a négy gépünk
a FRAMEST-től való.”
MILYEN TAPASZTALATOK HATÁSÁRA
IKTATTÁK KI A RÉGEBBI GÉPEKET?
„2018-ban még együtt dolgozott a két
rendszer, a régi meg az új géppár, feketén-fehéren láthattuk, hogy sokkal jobb volt
a kelés a répában ott, ahol a FRALAZ
dolgozott! A FRALAZ nagy előnye
még a viszonylag kis művelési
költség, a jól kezelhető technika
és azok a gépészeti megoldások,
amelyek lehetővé teszik, hogy a talaj
rögmentes legyen, nem kell az elegyengető

második művelet, mint az előző gyártmányok esetében. A FRALAZ-okat egyébként
hígtrágya-kijuttatás előtt is bevetjük, mert
így csökkenthető az ammóniapárolgás.”
HÁNY EMBERREL DOLGOZIK A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZAT? „Jelenleg 66 ﬁzikai munkásunk van – amikor ide kerültem,
160 volt –, illetve 17 vezetőnk. Számban
még csak-csak meglennének, hiszen az
egyes munkafázisokat bérmunkában végeztetjük, de nagyon sok az idős dolgozó.”
HOVA TŰNTEK A FIATALOK? „Ahogy látom, nem tudják elfogadni, hogy hétvégén
vagy akár éjszaka is dolgozni kell. Ráadásul az ipar, az építőipar jóval magasabb
jövedelmet kínál.”
MIÓTA VESZNEK IGÉNYBE BÉRMUNKA-SZOLGÁLTATÁST? „A silózást valamikor 2010 körül állítottuk át, én bíztam
benne a legkevésbé, de nagyon jól működik
azóta is. Ezt száz százalékban a MANAX
Kﬅ .-vel végeztetjük.”
A MUNKAERŐPÓTLÁSON KÍVÜL VAN-E
MÉG MÁS ELŐNYE ENNEK A MEGOLDÁSNAK? „A világ pénze se lenne elegendő
a fejlesztésekre, de sok mindent áthárul a
bérmunka-szolgáltatókra, hiszen összedolgozunk a gépbeszerzésekben is. Az ő nagyobb
teljesítményű gépeikkel és a szélesebb munkaeszköz-használati lehetőségeikkel optimális
időben tudunk minden munkára sort keríteni.”
MI A SAJÁT ÉS A BÉRMUNKA ARÁNYA?
„A nyári aratásban 40 százalék a bérmunka.
Az őszi árpát még magunknak levágjuk,
utána a búzára idehozzuk a bérgépeket. A
silózás teljes egészében bérmunka, a fuvar
is nagyon nagy százalékban, hiszen csak két
teherautónk és egy sofőrünk van hozzá. A
műtrágyaszórást saját magunk csináljuk,
de az őszi vetések elé a talajmunkát 60
százalékban a partnereink végzik.”
A költségeket nézve ez azt jelenti, hogy a
gépi munkák 32,8 százaléka szolgáltatásban történik – teszi hozzá.

HOGYAN ÁLL A CÉG A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSSAL? „E téren a legjelentősebb
lépés az volt, amikor beszereztük a Fendt
traktorokat, majd a kombájnokat, mert
ezekben már van automata kormányzás.
Az egyéb fejlesztéseket illetően futottunk
már jó pár kört, de mindig az jött ki, hogy
mire bevezetnénk, annyiba kerülne, mint
amennyit hoz. Tudjuk, hogy ez a jövő, de
egyelőre még nem ez a fő csapásirányunk.” Ám a szakmai felkészülés töretlen,
munkatársuk a héten kapta meg – a másik
kettő mellé – a precíziós gazdálkodási
szakmérnöki diplomáját.
ÖN HOGYAN KERÜLT AZ AGRÁRIUMBA? „A szülőfalumban, Lajoskomáromban
kaptam kedvet hozzá. Itt működött ugyanis
– 12 ezer hektáron! – az ország egyik
legjobb téesze. Bár nagyon jó voltam matematikából is, gimnázium után a keszthelyi
agráregyetemen tanultam tovább, 1983ban végeztem.”
MIT SZERET EBBEN A MUNKÁBAN A
LEGJOBBAN? „Azt, hogy minden nap más.
Szeretem a határt járni, nem bírnék egész
évben az irodában ülni. A matematikát is
ezért hagytam abba. Viszont azóta is sokat
segít, hiszen a szakmánk 80 százaléka
logisztika.”
CSALÁD? „Feleségem ﬁzioterápiás
szakasszisztens és gyógymasszőr, a ﬁam
is szakmán kívüli, Budapesten él, banki
elemző. Azt szereti, nem akarok beleszólni.”
Tehát a családból nem lesz utánpótlás. „Nem
lesz utánpótlás, senki sem viszi tovább ezt
a vonalat. Egyébként ez általánosságban is
nagyon nehéz téma, sok helyen látom.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró

A 33. Bábolnai Gazdanapokon
kiállításra kerül:

a FRALAZ 5 méteres munkaszélességgel
Négy Framest FRALAZ dolgozik a Zrt.-nél
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Fotó: Sóki Tamás

SUMONY

ORMÁNSÁGI
KONTRASZT

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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ELÁTKOZOTTNAK TŰNŐ
VIDÉKEN IS LEHET
SIKERTÖRTÉNETET
ÍRNI, MINT BIRÓ
LEVENTE SUMONYI
GAZDÁVAL, SULKY
MŰTRÁGYASZÓRÓJÁRÓL
BESZÉLGETVE,
MEGGYŐZŐDTEM RÓLA.

Ormánság… Lakóinak jó része mélyszegénységben él, munkanélküli, de ha volna is
álláskínálat, képzetlen emberek aligha ragadhatnák meg, hiszen már a mezőgazdaságban
is érettségizett embereket keresnek, akikre rá
lehet bízni egy érintőképernyős gép kezelését.
Ebből az örvényből kievickélni aligha van
esély. Ugyanakkor a régió északi peremén
egy család remekül működő vállalkozása
bizonyítja, hogy dolgos, talpraesett felmenők
örökségét tovább víve, gyarapítva, helyes
döntésekkel és energikus tevékenyéggel,
bárhol lehet boldogulni.
Sumony külterületén, a csobokapusztai Biró
birtokra befordulva rögtön látszik, hogy nem
az öregecske épületek újakkal leváltására helyezték a hangsúlyt, hanem korszerű
gépesítésre. A gazdaságot a korábbi rendszer
mezőgazdasági üzemeiben pozíciót viselő,
bukovinai székely gyökerű nagypapa és édesapa alapozta meg a privatizációs időkben,
bátor vállalkozó szellemmel szerezve meg
területeket és telephelyet. Ennek köszönhető
az a kivételes helyzet, hogy tábláik három
kilométeres sugarú körön belül, jórészt
földutakon elérhetők, tehát nagyon kevés a
vonulás, különösen országúton.

Van mivel törődnie, savanyú talajú 1200 hektáron termesztenek szóját, malmi minőségű
búzát, árpát, kukoricát és őszi káposztarepcét. Napraforgót nem, mert összeférhetetlen
a szójával.
Ekkora területen kell tehát biztosítani a növények tápanyagát. Évente 600 tonna szilárd
műtrágyát használnak fel. A munka februárban kezdődik, dandárja a vetést megelőzően,
április elejére esik, akkor 250 tonnát szórnak
ki, majd kora ősszel, októberig alapműtrágya-komplexet. Milyen műtrágyaszórót
kellene venni, egy igényes gazdaságba, ahol
három Fendt traktor, Horsch Tiger nehézkultivátor és permetező, Horsch Pronto és
Monosem szemenkénti vetőgép, két CLAAS
kombájn, Berthoud vontatott permetező és
Manitou teleszkópos rakodógép dolgozik?
Három típus jöhetett volna szóba, de közülük
kettő nem nyújtotta volna a megfelelő
hordozókapacitást, nem kardánosak, hanem
a traktor hidraulikájáról működnek, amihez
extra teljesítményű szivattyúra van szükség,
és árban sem versenyezhettek a befutó
típussal, a Sulky XT 100 Econovval, amely
mögött ráadásul az AXIÁL sokszorosan
bevált szervize áll.

A Sulky zseniálisan egyszerű
konstrukció. 7-7,5 tonnával
terhelhető, masszív felépítésű, strapabíró.
Az apa sajnos tragikusan korán elhunyt,
és az alig húszéves Levente mély vízben
találta magát. Anyjával, aki a pénzügyeket,
a kereskedést és az inputanyag-beszerzést
viszi, kézbe vették a gazdaságot, Levente elfogadtatta magát a nála idősebb
dolgozóikkal (nyolc embere van), miközben
Gödöllőn mezőgazdasági mérnök diplomát
szerzett és ezt megtoldotta egy növényorvosi mesterkurzussal. Terepmotorral robog a
határban, szabadidejében vadászik, és mint
tapasztaltam, személyesen és telefonon
egyszerre tart kézben minden szálat. Valamennyi gépét kipróbálja, vezeti, ismeri, nem
lehet megvezetni.

A kihordószalagot a kereke hajtja, ezáltal a
szórás mértéke mindig, bármiféle automatika nélkül, arányos a menetsebességgel. A két
röpítőtárcsát TLT működteti, a szórásképet a
traktor generátoráról működő két kis villanymotor szabályozza, azáltal, hogy a tárcsa
külső vagy belső körére hullik a kiszórandó
anyag. A munkasebesség 10-20 km/óra,
az optimum 15-nél van – igazából az szab
határt, hogy milyen erős rázást visel el a
traktoros. Általában 24 méteres szórásszélességgel használják, tarlón 36-tal (a gép
határai 18, illetve 48 méter). Ilyen adatok
mellett nem csoda, hogy három mázsa per
hektáros kiszórási rátával napi száz hektár
fölötti (akár 130) a területteljesítmény.

A Sulky vontatásához legalább száz lóerős
traktor kell, de az nagy terheléssel „leizzad”,
120-130 lóerőnél van az optimum. Két éve
van meg a gép, egy egész és két fél idényben
dolgozott, kétezer hektárt látott el. A Biró birtok tapasztalatai szerint nagyon egyszerű kezelni, tíz kilogrammos pontossággal dolgozik,
és csak két apró hiba fordult elő, amelyeket
azonnal elhárított az AXIÁL pécsi szervize.
Precíziósan gazdálkodnak? Még nem egészen,
noha a Sulky alkalmas GPS-es vezérlésre.
Nem hozamtérképek alapján határozzák
meg a tápanyag-kijuttatást, hanem először a
táblákon belül akarják homogenizálni a talaj
pH-ját, mész- és kalciumtartalmát. Ehhez talajmintákat vesznek, elemeznek, és megnézik,
látszanak-e foltok a műholdfényképeken. A
hozamtérkép később jöhet, mint visszacsatolás a talajjavítás sikeréről. Külső céggel
készíttetnek kijuttatási tervet, és azt töltik
fel a Sulky monitorjára. Apró hátrány, hogy
amikor vették, még nem volt ISOBUS-os a gép,
a következő már biztosan ilyen lesz.
Egyértelmű ennek a történetnek a tanulsága.
Ha bonyolultabb és egyszerűbb gép közül
kell választani, akkor az utóbbi előnyösebb,
különösképp, ha ez árban és megbízhatóságban is megnyilvánul. A Sulky mindemellett
teherbírásban, kapacitásban és területteljesítményben is kiemelkedik. Legfőképp mégis
azt vonhatjuk le, hogy általános elmaradottság, letargia közegében is lehet magas
műszaki színvonalú, virágzó gazdaságot létesíteni és fenntartani, munkahelyeket kínálni
a rátermetteknek, „csak” nagyon sok munkát
kell belefektetni és okosan kell gazdálkodni a
tízmillió forintos nagyságrendű beruházásokkal. A Biró család birtoka üdítő kontrasztban
áll az Ormánság egészével.
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Manitou MLT 737 NewAg

BORBÉLY ZSANETT

marketingkommunikációs menedzser

REND A LELKE
MINDENNEK,
AVAGY HOVÁ, MELYIK
MANITOU-VÁLTÓT?
Az elmúlt évek hazai statisztikái alapján tény, hogy Magyarországon a teleszkópos rakodók legnépszerűbbje a Manitou. Szintén tény, hogy a mezőgazdasági terepviszonyok miatt a mechanikus hajtású gépek keresettebbek. Cikkünkben megvizsgáljuk a miértjét és az alternatívákat is.
Két kollégám, Kiss Roland (KR) bemutatógép-kezelő és Sáfrány Márió (SM) termékmenedzser van
segítségemre, akik időt, energiát nem kímélve magyarázzák el, melyik gépet mire ajánlják.
MIÉRT ÉRDEMESEBB TELESZKÓPOS
RAKODÓGÉPET VÁLASZTANI, MINT
HOMLOKRAKODÓS ERŐGÉPET?
KR: Ez attól függ, mennyit használja az
ember. A traktorok homlokrakodója nem arra
való, hogy naponta megrakjak húsz kamiont.
Saját véleményem, hogy homlokrakodó nem
való folyamatos, intenzív munkára. Egyrészt
nincs akkora teherbírás, nincs akkora kanál,
vagyis kevesebbet tudsz fogni, többet kell
fordulni, mint rakodógéppel. Nem olyan fordulékony, például nem tudod vele tárolóban
olyan magasra feltúrni a terményt. Gondolom, aki egyszer beruház egy teleszkópos
rakodóra, minden nap be fogja indítani, mert
rájön az előnyeire, a sokoldalúságára és mindenre használni fogja, amire csak tudja.

MI MINDENRE LEHET HASZNÁLNI?
KR: Sokkal többre, mint elsőre gondolná az
ember. Földmunkához, tereprendezéshez,
útjavításhoz, szárítók ki- és betárolására, sep-
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résre, bála-, termény-, műtrágya-mozgatáshoz, istállótakarításhoz, de akár ágvágáshoz,
hótúráshoz, hómaráshoz is. Láttam már olyat
is, hogy traktor híján ezzel vitték a permetezőhöz a vizet. Sokoldalú gépek, megfelelő
adapterrel valóban a csillagos ég a határ.

Az új, NewAge-modellek fejlesztői nagy
súlyt helyeztek a kezelők kényelmére is.
Zajcsökkentés, 72 dB-es fülke, kilátás, stb.
A konkurenciával szemben előny a hidrosztatikus Vario-hajtás is, amely nem jellemző
a piactársaknál.

MIVEL EMELKEDNEK KI
A MANITOU GÉPEK A PIACON?

BESZÉLJÜNK A VÁLTÓKRÓL! TÖBBFÉLE IS VAN A MANITOU KÍNÁLATÁBAN.

KR: A Manitou általában mindig eléri a
magyarországi teleszkópos rakodógépek
piacának ötven százalékát. Azt gondolom,
hogy ez már jelent valamit. Jó gép, használtként is könnyen tovább értékesíthető,
jól tartja az árát.
A piacon a Manitounak van egyedül JSM
joystickje. A kezelők nem szívesen szoknak át róla egy másikra. Vagyis aki eddig
Manitout kezelt, az nagy valószínűséggel
ismét a Manitoura voksol. Véleményem
szerint nem bonyolult a JSM, két-három
óra alatt rááll az ember keze, néhány
nap után pedig már baki se valószínű.

SM: Mechanikus, Powershiﬅ , hidrosztatikus
és Vario váltókat különböztetünk meg. A
mechanikus váltó fogaskerekes áttételen
keresztül hajt, kézi kapcsolású, négy fokozattal. A Powershiﬅ szintén fogaskerekes,
csak több a fokozat – hat – és elektronikus
a kapcsolás, azaz gombnyomásra vált.
A hidrosztatikus hajtásban nincsenek fogaskerekek, hidraulikaszivattyú és hidromotorok hajtanak. Csak lassú és gyors fokozat
van, amelyet a kezelőnek kell beállítani. A
lassúban lehet dolgozni, mert ilyenkor nagy
nyomatékra, de kis csúcssebességre van

hidraulikája, fülkéje, kezelése teljesen ugyanaz. A 7-es széria mindegyik
modelljéhez egyforma, 2,5 köbös kanál
jár, csak a váltó más, és az emelési
súly, amit az utolsó két számjegy jelez.
A 733-assal 3,3 tonnát, a 737-essel
3,7 tonnát, a 741-essel 4,1 tonnát lehet
emelni. Fokozatmentes géppel nagyon
jól lehet manőverezni, kis területen forgolódni, terményt rakodni. Ugyanakkor
a terhelhetősége nem annyira jó, mint
a mechanikus hajtású gépeké, például
pótkocsi-vontatásra, földmunkákra,
trágyahordásra gondolok. Természetesen ezeket is meg lehet oldani vele, de
nem fog elmenni annyi üzemórát, mint a
mechanikus/Powershift-váltós gép.

Sáfrány Márió

Kiss Roland

SM: A mezőgazdaságban a mechanikus
hajtást preferálja a világ nagy része, de
akinek másra van szüksége, választhat
alternatívát, hidrosztatikust. Magyarországon a 737-es, Powershift-váltós a
legnépszerűbb. Elmondható, hogy nálunk
ritkán választják a Vario váltós teleszkópos rakodót, de ha mégis így döntenek,
az nem a véletlen műve.

NewAg kabin

VAN VALAMI TIPP A KEZELÉSÜKRE?
KR: A 7-es szériában lehet állítani a
hidraulika agresszivitását, tehát hogy
mennyire legyen gyors. Ez sokat jelent.
Például vonuláskor le lehet venni, mert
akkor nem kell akkora teljesítmény
a hidraulikának, viszont amikor csak
terményt rakodunk, akkor adja oda a
motorteljesítményt.

MELYIKET, MIRE ÉRDEMES
HASZNÁLNI?

tud menni. A Powershiﬅ gombnyomásra vált,
a csúcssebesség már 40 km/óra. Régen nem
volt lényeges, hogy hogyan kapcsol a váltó,
de ma egyre több dologra kell ﬁgyelni kezelés
közben, így az utóbbi években változott a piaci igény. A hidrosztatikus és a Vario váltó maximális sebessége szintén 40 km/óra. Ezekkel
ﬁnomabban, precízebben lehet dolgozni. Míg
a hidrosztatikus két fokozata között kell kapcsolgatnia a kezelőnek, Varióval nem is kell
foglalkozni a váltással, és ezzel a legkedvezőbb az üzemanyag-fogyasztás.

KR: A mechanikus változatot annak ajánlom,
aki szereti az egyszerűséget és a megbízhatóságot, illetve ennek a legkedvezőbb az ára.
Sokkal kisebb a meghibásodás esélye. Hátránya viszont, hogy legfeljebb 32 km/órával

A Manitou megadja, hogy melyik gép,
milyen váltóval rendelhető. Vegyük a
hétmétereseket: a 733-as mechanikus, a 737-es powershiftes, a 741-es
Vario-váltós. A gépek lehajtása, motorja,

szükség. A gyors fokozat pedig vonuláskor
kell, amikor nagyobb a sebesség.
A Vario-váltó is hidrosztatikus, de nincs két
fokozat, nincs szükség külön beállításra.
A vezérlés a terheléshez igazodva mindig a
legnagyobb nyomatékot biztosítja
0 és 40 km/óra között.

EZT NAGYON SOKAN NEM HASZNÁLJÁK, BE VAN ÁLLÍTVA EGY SZTENDERD
KÖZÉPÁLLÁSBA, HOLOTT ÖSSZESEN
HÁROM ÁLLÁSA VAN A KAPCSOLÓNAK. ÉSZREVEHETŐEN SOKKAL
GYORSABB ÉS MOZGÉKONYABB
A GÉP, HA EZT A FUNKCIÓT
MEGFELELŐEN HASZNÁLJÁK.
Ismerjük a gépet, tartsuk karban! Az
előírt zsírzásokat mindig végezzük el!
Általában van a gépekben CleanFix
ventilátor-visszafordító, amely kifújja
a hűtőt. Ez nem azt jelenti, hogy nem
kell soha fújni a hűtőt, csak azt, hogy
valamennyire kifújja a nap közben
lerakódott, beszívott port. De ha poros
körülmények között dolgozom, ki kell
fújni a hűtőt, hogy ne melegedjen.
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JUBILEUMI

BERTHOUD
2020. július 14-én adtuk át az AXIÁL Kﬅ . Magyarországon értékesített századik Berthoud Raptor típusú önjáró permetezőgépét, a
Hartai Gazdák Mezőgazdasági Szövetkezetének.
A szűk körű átadón a Szövetkezettől jelen volt Szikszai Tamás
felügyelőbizottsági tag és Arnold Csaba ügyvezető-igazgató.
Az AXIÁL Kﬅ. részéről Hetyei Bernát gépüzletág-igazgató, Király
Szabolcs termékmenedzser, Gyulai Gaál Tamás területi képviselő és
Umenhoﬀer Péter marketingigazgató vett részt az eseményen.
Szikszai Tamás elmondta, hogy a Hartai
Gazdák Mezőgazdasági Szövetkezete egy
termelői csoport, összesen 16 tagból áll, ezek
között van egyéni- és társas vállalkozás,
valamint családi gazdaság és őstermelő is. A
tagok egyike az Agro-Harta Zrt., ennek géptelepén volt az átadás. Fő proﬁljuk a szántóföldi
növénytermesztés, de külső bérmunka-szolgáltatást is vállalnak, fontos a megbízható
géppark. Az Agro-Harta Zrt., mint fő integrátor
szolgáltat a tagoknak, vagy haszonbérbe
veszi a tulajdonosok földjeit. Integrátorként
2500-3000 hektárt művelnek meg.
Búzát, olajos magvakat, például repcét,
napraforgót termesztenek, és vannak
intenzív növényeik is: csemegekukorica,
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zöldborsó. Nemrég öntözési közösséget
alapítottak az új törvényi szabályozásoknak megfelelően; egyik tervük területeik
nagy részét öntözhetővé tenni.
Az idei búzatermésről Szikszai Tamás
elmondta, hogy az átadó idején területeik felén, körülbelül 500 hektár búzát
takarítottak be, és eddig elmondható, hogy
kellemes meglepetés a hozam, átlag
6 tonna/hektár, de még csak ezután
következnek a gyengébb termőképességű,
illetve vadkáros táblák. A repce sajnos
alulteljesített, nem érte el a hektáronként
nettó három tonnás átlagok, de a költségszint is viszonylag

HARTA

alacsony maradt. A gabonától állandóságot várnak az árakban, most olyan 50.000
Ft/tonna a takarmánybúza ára, de bíznak
benne, hogy lesz ez 60 ezer is, addig tárolják a terményt, mert van rá kapacitásuk.
Kivárják a legkedvezőbb pillanatot.
Ez a cégcsoport negyedik Berthoud permetezője, tehát már van tapasztalatuk a
márkával. Náluk az a gépbeszerzés elve,
hogy megkérdeznek más gazdaságokat a
tapasztalataikról, illetve mérlegelik a gép
ár/érték arányát, továbbá ﬁgyelembe veszik
a háttérszolgáltatásokat is. Sőt utóbbi a leglényegesebb – teszi hozzá Szikszai Tamás.
„Négy-öt márka jöhetett számításba, mivel
azonban megvan a bizalom a kereskedő
és köztünk, illetve a márkában, továbbá
folyamatosan biztosított a szervizszolgáltatás és alkatrészellátás, az AXIÁL mellett
döntöttünk. A gépbeszerzést az „EIP-AGRI
Innovációs operatív csoportok létrehozása
és az innovatív projekt megvalósításához szükséges

» Tartályméret: 4200 liter + 5 százalék a habosodás miatt,

» Keretméret: 30 méteres, elektro-hidraulikus működtetésű Axiale keret,

» Trimble hidraulikus automata kormányzás,

» Norac Active Roll keretradar,
» 6 hengeres, 244 LE-s Deutz Tier 5F motor,
» Bosch-Rexroth hidrosztatikus bolygóműves
hajtás (kiváló terepjáró-képesség),

» A hasmagasság 125 és 180 cm között hid-

raulikusan, fokozatmentesen állítható (az
aktuális növényállomány méretéhez lehet
igazítani),

beruházás támogatása” VP pályázattal
sikerült meglépni, amit többek között az
egyik partnercégünkkel, az Agroﬁl-SZMI
Kﬅ-vel kötött konzorciumi megállapodás
tett lehetségessé. Természetesen az sem
volt elhanyagolható, hogy az AXIÁL Kﬅ .
használtgép-üzletágának nagyon kedvező
feltételekkel értékesítettük a korábbi
Berthoud Raptor permetezőnket.
Az AXIÁL-lal egyébként is nagyon jó a kapcsolatunk, ez hosszú évek során alakult ki.
A választásunk oka elsősorban az AXIÁL és
másodsorban a Berthoud – mondjuk így.”
Arnold Csaba elmondta, hogy folyékony
nitrosollal is dolgoznak, ami egy elég sűrű,
tömény anyag, és ezt nagyon jól kezeli a
Berthoud szivattyúja. Nagyjából 8-10.000
hektárt mennek a géppel egy évben, és

7-8 éves használatra tervezik. Kérdésünkre
hozzátette, hogy hagyományos szántóföldi
kultúrában is indokolt egy önjáró permetező, a nagyobb területteljesítmény, illetve a
keskenyebb gumik miatt, mert így gyorsabban tudnak a tavaszi fejtrágyázással
haladni. A szivattyún kívül döntő tényező
volt a hasmagasság, az automata kormányzás, valamint a szakaszvezérlés és az
ultrahangos keretvezérlés. A gépen általában ugyanaz az ember ül, egy fő pilóta van,
akinek nem okoz gondot a kezelés, de a
tudást mindig érdemes frissíteni, ismételni,
amire jó lehetőséget kínál egy-egy gépkezelői kurzus.

» Berthoud

gyártmányú, Omega centrifugál-szivattyú, 550 l/perc teljesítménnyel
3 baron,

» Nivomatic elektromos szintjelző (kis táblákon van szerepe, előre beállított mennyiség
elérésénél hangjelzést ad),

» 4 állású fúvókatartó, 4 garnitúra fúvókával,
» 300/95R52 Alliance kerekek.

AZ ÁTADOTT BERTHOUD RAPTOR
ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉP PARAMÉTEREI:

Trimble GFX-750 monitorral, automata
szakaszvezérléssel, változtatható dóziskijuttatással, 11 GPS-vezérelt szakasszal,

volt a megfelelő szervizháttér. „Nincs roszszabb, mint mikor egy jó gép apró meghibásodás miatt hetekig áll, mert a szervizes
nem ér ki vagy nincs megfelelő alkatrész,
de az AXIÁL-nál ez megoldott.”

Az ügyvezető igazgató szintén kiemelte,
hogy a gépbeszerzés fontos szempontja
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AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

FENDT 826 S4 VARIO

CLAAS VARIANT 385 RC

LANDINI 7-215

Azonosító: 0062-17-663
Évjárat: 2017
Üzemóra: 1880
Teljesítmény: 260 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

Azonosító: 0305-02-162
Évjárat: 2012
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: RC, HK, RF2.1, MON, TLT,
BM1.2x0.9-1.75
6.350.000 Ft bruttó
5.000.000 Ft nettó

Azonosító: 0020-17-579
Évjárat: 2017
Üzemóra: 1097
Teljesítmény: 215 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

25.273.000 Ft bruttó

GREGOIRE BESSON RW8

HANGCHA CPYD40 RW17

CLAAS TUCANO 440

Azonosító: 0003-16-983
Évjárat: 2016
Üzemóra: Teljesítmény: 250 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: EEH, V5, FUG

Azonosító: 0540-04-178
Évjárat: 2010
Üzemóra: 5115
Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: -

10.160.000 Ft bruttó

3.810.000 Ft bruttó

Azonosító: 8632-18-57
Évjárat: 2012
Üzemóra: 3675
Teljesítmény: 260 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, DCS, GAV5.4, 4WD, SZ, KL,
KAB
37.973.000 Ft bruttó
29.900.000 Ft nettó

55.753.000 Ft bruttó
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43.900.000 Ft nettó

8.000.000 Ft nettó

3.000.000 Ft nettó

19.900.000 Ft nettó

LANDINI 7-175

CLAAS AXION 830

CLAAS LEXION 670

Azonosító: 0019-16-19
Évjárat: 2016
Üzemóra: 2996
Teljesítmény: 170 LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

Azonosító: 0085-17-850
Évjárat: 2017
Üzemóra: 2878
Teljesítmény: 230 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

18.923.000 Ft bruttó

26.670.000 Ft bruttó

Azonosító: 7486-16-353
Évjárat: 2015
Üzemóra: 1236
Teljesítmény: 448 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, DCS, QM, TT, 4WD, 3D, SZ,
KL, KAB, LP, LEV, GAV7.7
84.963.000 Ft bruttó
66.900.000 Ft nettó

14.900.000 Ft nettó

21.000.000 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:
Miskei József +36 30 348 4496

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!

27

NE SPÓROLJUNK
A PÓTKOCSIN

Sokan csak a nagyértékű eszközökre koncentrálnak, ám, ha
nincsen megfelelő kiszolgálás,
egy kombájn sem tudja kihozni
magából a megfelelő teljesítményt. Ma kiváló technológiát
láthattunk a mezőgazdasági
munkákat támogató logisztikai feladatokra. Szerencsére
egyre több gazdaság ismeri fel
a pótkocsik alkalmazásának
jelentőségét és előnyét.

Már a harmadik szezont húzza Regölyben,
a Recrea Kft-nél két Oehler TMK 203-as
hátrabillentő teknős pótkocsi, s több más
gazdasághoz hasonlóan megelégedésre
dolgoznak. Ezek 24 köbméter űrtartalmúak, de 50 centis magasítóval akár
32 köbméter terménnyel is elbánnak. Őszi
búzából 22 tonna fér fel rá, anélkül, hogy
szóródna.
Tolna megye közepén, a Tolnai-dombságban, mintegy 1400 hektáron gazdálkodik
a Recrea Kft. A klasszikus vetésszerkezetet árpa, őszibúza, hibridrozs-vetőmag
előállítás teszi ki, mellette kukorica, repce
és napraforgó színesíti a palettát. A feladatokat húsz emberrel végzik. Jelentős
feldolgozóval – szárító teleppel –, mintegy
húszezer tonnás tárolóval rendelkeznek.
„Ezt a mennyiséget évente másfél-kétszer
is megforgatjuk” – magyarázta Pájer Gyula. A cég ügyvezetője elmondta, a környező
gazdák termésével együtt évi 35-40 ezer
tonnányi áru megy át a telepükön. Közel
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ugyanannyi terményt dolgoznak fel pluszként, mint amennyi a saját termésük. Ez is
inokolja a nagyobb dolgozói létszámot.
A szolgáltatás pénzt hoz a vállalkozásnak,
önjáró szántóföldi permetezőjükkel járják
a környék gazdáit, évről-évre 15-20 ezer
hektár növényvédelmi munkáját végzik el.
Regöly határán belül gazdálkodnak, a
központi telephelytől a legtávolabbi táblák
sincsenek tíz kilométernél messzebb.
Panaszra nincs ok, átlagosan harminc
aranykoronás földjeik könnyen művelhető
vályogtalajúak, humusztartalmuk 1,8-3
százalék között mozog. „Bár a határ ketté
válik, Majsapusztán, amely valaha Eszterházy birtok volt, közel 50 aranykoronásak
a földek” – jegyezte meg az ügyvezető.
Regöly határa viszont dimbes-dombos,
erodált. Búzából hosszú évek átlagában
7,5-8 tonnás termésátlaggal számolnak,
árpából – a számok azt mutatják, az árpa
szereti a regölyi területeket – ennél jobbak
az eredmények, hektáronként 9-10 tonna
között aratnak. Repcéből – amit tíz éve
termesztenek – jellemzően meghaladják
a 4 tonnát, de az idei év katasztrofálisnak
bizonyult, 3 tonna lett a vége. A kukorica
időjárásfüggő, de a 10-12 tonna mindig
megterem.
Eddig vetőmagot is állítottak elő árpából,
búzából és rozsból, az elmúlt években
változtak az igények, amihez igazodniuk
kellett. Most csak rozsból termesztenek 50
hektáron vetőmagot, ahol a hibrid csaknem 8 tonnás átlagot produkált.

A búzájuk
idén is malmi minőséget adott. Általában
a következő év márciusa-májusa között
értékesítik, az elmúlt négy évben horvát,
bosnyák kenyerek állagát javították. A
környékbeli gazdák is azokat a fajtákat
termesztik, mint ők, így 3000-4000 tonna
egységes minőséggel tudnak megjelenni a
piacon. Ezzel a mennyiséggel akár ármeghatározók is lehetnek.
Kapcsolatuk az AXIÁL-lal az „ősidőkre”
nyúlik vissza, és azóta töretlenül tart. A
régi szövetkezetben több Zetor Crystal
erőgép dolgozott, innen datálódik az
együttműködés. A következő lépést a
Manitou megjelenése jelentette, amelyből
ma már három is dolgozik a cégnél. A nagy
áttörés 2012-ben következett be, amikor
teljes technológiai váltással a forgatásos
talajművelésről áttértek a forgatás nélkülire, bár ezt megelőzően már belekóstoltak
a precíziós gazdálkodásba is, a műtrágya-kijuttatás szintjén. Az AXIÁL-tól került
a gazdaságba Fendt traktor, HORSCH
eszközökkel.
A bajai központú cég mellett szóló elsődleges szempont volt a forgalmazott gépek
minősége. A személyes kapcsolatok ugyancsak sokat nyomtak a latban, hiszen az
AXIÁL területi képviselőivel kiváló viszonyt
ápolnak. De legalább ennyire fontos az
alkatrészellátás és a szervizháttér. „Mindig
olyan AXIÁL-szervizesekkel kerültünk
kapcsolatba, akik felkészültek, s bármilyen
problémát megoldanak” – mutatott rá a
szakember.
Pájer Gyula kiemelte, hogy rendszerben kell
gondolkodni! Korábban két 110 és két 170

eszközt, aratásra megérkezett
mindkettő.

lóerős traktorra épült a középkategóriás munka. Amikor bevezették a forgatás
nélküli talajművelést, felszabadultak a 170
lóerősek. Akkoriban még a kisebb traktorokkal vontatták a keletnémet gyártású,
HW 6011-es – amelyből hat is dolgozott –
illetve a három HW 8011-es pótkocsit. „Ha
1400 hektárral számolunk, mintegy 12 ezer
tonna terményt kell mozgatni.” Pótkocsinként 8-9 tonna áru fért fel, ami szinte a
teljes a gépkapacitásukat lekötötte. Saját
eszközeikkel nem tudták a munkacsúcsokat megoldani, így bérgépeket vettek
igénybe. Hol talajmunkára, de időnként
szállításra is.
A „munka nékül maradt” erőgépekhez kerestek pótkocsikat, ezáltal a HW 8011-eseket akarták leváltani. Alaposan körbenéztek a piacon, hogy megalapozott legyen a
döntésük. Olyan gazdaságokba kopogtattak be, ahol már üzemelt Oehler pótkocsi.
Eljutottak az Enyingi Agrár Zrt-hez, ahol
elmondták, a trágyától a terményig szinte
mindent szállítanak, s hogy tíz év alatt
nem volt problémájuk vele.
Nagyon fontos, hogy
harmonizáljon az
erőgéppel. Nem
halogatták a
döntést, bár az
egyik pótkocsi
szállításával
kicsit megkésett az AXIÁL,
de kaptak
helyette
csere-

„Egy nagyteljesítményű
kombájnnal dolgozunk, az
Oehlert menet közben
lehet megtölteni, az
ürítéshez nem kell
megállni.” Nagy a
pótkocsi felülete,
nem kell attól tartani,
hogy mellé megy a
termény. A szakember véleménye szerint
aratáskor ez napi tíz
százalék teljesítménynövekedést
jelent. A repcénél,
a gabonánál különösen fontos az időtényező, hogy minél
hamarabb tárolóba kerüljön a mag. Ehhez
viszont nagyobb teljesítményű eszközökre
van szükség. A betakarításra öt-öt nap áll
rendelkezésre, a menetközbeni ürítés az
Oehler pótkocsiba meggyorsítja a folyamatot. Régen két-három percig állt a kombájn,
mire megtelt a pótkocsi, ma ezalatt elmegy két-háromszáz métert is. Úgy teljes
a technológiai sor, ha rendelkezésre áll a
kombájnt megfelelően kiszolgáló pótkocsi.
Az sem mellékes, hogy miként viseli a
magyar utakat. Pájer Gyula elmondta, egy
hat kilométeres földútjukon régen kisvasút
közlekedett. Ennek „öröksége” a vasdarabok, amelyek időnként kiszúrják a kerekeket. Három szezon tapasztalata viszont azt
mondatja vele, hogy a futóművel, a felépítménnyel semmilyen problémájuk nem
volt. A rugózott vonórúdnak köszönhetően
a menetstabilitás is kivételes.
Minden terményüket ezekkel hordják be
– közel harmincezer tonnánál járnak –, s
ezidáig javításra nem volt szükség. Pedig
a cégnél is sokféle
anyag felkerül a
platóra. Strapabíró,
robusztus eszközök,
tavasztól őszig állandó
szolgálatban vannak.

A referenciahelyen a
trágyától a terményig szinte mindent
szállítanak, s tíz év
alatt nem volt
problémájuk vele.”

Mivel tandemkerekesek,
egyszerűen irányíthatók,
bárhova játszi könnyedséggel beállnak. A hátsó kerekük fordul, talajkormányzott,

s bár kanyarban nagy a gumik igénybevétele, ennek köszönhetően mégsem kopnak.
A szakember véleménye szerint egy forgózsámolyos pótkocsit nehezebb vontatni,
az Oehler viszont „ráül”a traktor hátuljára,
így jobban kihasználható a vonóerő. Hátul
súberes, hátrafelé billenthető, ezáltal akár
vagont lehet vele rakodni. A termények
könnyedén kicsúsznak, a belső felületen
nincsenek hegesztési varratok, belül az
alsó sarkok lekerekítettek, ezzel kiküszöbölték az anyag beragadását, nem marad
fent semmi. A trágya - még a szalmás is -,
könnyedén üríthető. Vázszerkezete stabil, a
lemezek vastagok, nincsen kopás. Könnyen
üzemeltethető. Egyetlen kis „hibát” említett, s ez a magassága, (méret) így nem
tudnak mindenhová beállni.
A regölyi dimbes-dombos határ komoly
megpróbáltatást jelent, de egyszer sem
hívtak segítséget, hogy kihúzzák a gépet.
Ezzel szemben a régi pótkocsik esetében
egy tartalék traktornak mindig készenlétben kellett állnia, hogy sáros idő esetén
beszállhasson. Ami a két Oehler stabilitását illeti, egyértelműen azon a véleményen
vannak, hogy jól össze lettek rakva.
Regölyön becsületük van az eszközöknek.
A közelmúlt beruházásai közé tartozott
egy gépszín megépítése, s ha szezonban
az udvaron is állnak, télen semmi nem
maradhat kint, nyáron, viharos időszakban
is inkább tető alatt várják ki a munkaidőt.
„Olyan emberekkel dolgozunk, akik felszólítás nélkül is rendben tartják a gépeket” –
jegyezte meg az ügyvezető.
Eszközeiket rendszeresen cserélik. Traktorokat 8000 munkaóra körül, munkaeszközöket – ahol jobban lehet cserélni a kopó
alkatrészeket – 6-8 év után. Fontosnak
tartják, hogy megbízható gépekkel dolgozzanak. Egy új pótkocsinak kisebb a meghibásodási lehetősége, várhatóan hosszabb
ideig szolgál. Nincs műhelyük, óvják, s
megfelelő időben leváltják az eszközöket.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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Idén sem volt felhőtlen a mezőgazdaságban dolgozók élete.
Kezdetben, a korai jó idő beköszöntével, relatíve hamar
elkezdődtek a vetések, több helyen be is fejeződtek, még
a márciusi hidegfront előtt. Az ezt követő száraz időszak
viszont már korántsem biztosított kedvező feltételeket a
kultúrák fejlődéséhez, a májusi esőzések, hidegfrontok pedig
egyre inkább ellehetetlenítették az aratási munkálatok
megkezdését. A legtöbb helyen csúszkálva, vagy akár a még
vizes talajon próbálkoztak a betakarítással, ami rengeteg
veszéllyel és kockázattal járhat (ilyenkor). Valakinek sikerül
probléma nélkül megoldani, de sokaknak nem. Persze az
időjárást kiszámítani nem lehetséges, ember legyen a
talpán, aki képes lenne megjósolni az egész éves meteorológiai előrejelzést. Ha párhuzamot vonunk az időjárás és a
„koronavírus” között, azt mondhatjuk, hogy a megelőzés a
legfontosabb, ugyanis ha már beütött a baj, korlátozottak a
lehetőségek.
Sokféle módszer létezik a szárazság enyhítésére, például öntözés, de a túlzott csapadék elvezetésére is van megoldás:
termőföldek alagcsövezése, vagy a belvizes területek megmunkálása szkréperládákkal, a csapadékot elvezetve a terület szélére, csatornába vagy árokba. Cikkünkben az utóbbi
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megoldást taglaljuk,
ismertetve, hogy milyen
technikát alkalmaznak a
Zsadányi Malom ’97 Kﬅ-nél. E témában egy korábbi cikkünkben olvashatnak
a Trimble-vezérlésű szkréper ládáról: https://www.
axial.hu/cikkek/hirek/trimble-talajszintezo-rendszer-video.

Az eszközzel úgy lehet vezérelni egy talajszintező munkaeszközt, hogy kedvező lejtési
paraméterek keletkezzenek.

FEHÉR RÓBERT
szervizmérnök

Tavaly óta
továbbfejlesztették a
rendszert, nagyobb szkréper ládára
váltottak, és az új „dual” vezérlés a fel-le mozgatáson kívül oldalirányú döntésre is képes. Korábban még Fendt
936-os erőgéppel és 2,5 méteres BOS munkaeszközzel dolgoztak,
a jelenlegi talajszintező gépkapcsolat Challenger E95 420 lóerős
erőgép és BOS Kilverbord szkréper láda.
A szkréper két szárnya hidraulikus nyitású, munkaszélessége 5,5
és 7,5 méter között változtatható. Körülbelül 7-10 köbméter földet
tud megmozgatni egyszerre.

A Trimble TMX-2050 vezérlés
FmX+ szoﬅvere képes a szintező
vezérlésére és felmérő szoﬅver
futtatására is.
A felmérés (neve: WM-Survey) eredménye szinttérkép-készítő szoﬅ verrel módosítható, hogy utána a
szkréper ládával meg lehessen valósítani a kívánt
jellemzőket. Lényeges a megmunkálás előtt
rögzíteni a tábla szintadatait. Ehhez egyszer
be kell járni a géppel a területet. Fontos megjegyezni, hogy nem muszáj a
munkaeszköz-erőgép kapcsolattal
feltérképezni a táblát, hanem
lehet bármely TMX-2050 monitorral, és a hozzá tartozó

antennával is; ezt fel lehet tenni akármelyik erőgépre, vagy akár
egy terepjáróra.
Feltérképezés után a rendszer kirajzolja a pontonként rögzített
adatokból a szintkülönbségeket, és ezután beállítható többek közt,
hogy milyen arányban szeretnék mozgatni a földtömeget, északdél és kelet-nyugat irányban milyen lejtést szeretnének a táblán.
Az elfogadott térkép alapján valósul meg a szintezés.
A szintezés vezérléséhez szükség van a munkaeszközt fel-le és
oldalirányba döntő hidraulikarendszerre. A munkaeszköz lehet
ládás, azaz földtárolós, vagy szkréper, tehát kaparó. Jelen esetben
a munkaeszköz gyárilag előkészített volt, kiépített hidraulikus vezérléssel, kevés kiegészítés kellett a tavaly beszerelt rendszeren,
hogy tudja használni a „dual” vezérlést.
Konkrét számokkal egyelőre nem tudnak szolgálni, ugyanis még
csak tervezik az idei munkálatokat. Árpád Márk, a Zsadányi
Malom ’97 Kﬅ . tulajdonosa szerint már az első földmozgatásoknál látszott, hogy e rendszerrel jelentősen jobb, hatékonyabb a
munka. Korábban is rendszeresen alkalmazták a szkréper ládát,
tavaly óta Trimble vezérléssel, de idén váltottak nagyobb ládára
és komolyabb rendszerre, mert úgy látták, hogy ez az újítás már
az első munkálatok alatt pozitív eredményt hozott. Saját ötletükkel hatékonyabbá tették: kistraktorba és terepjáróba szerelték a
térképezőt, hogy gyorsabban elkészüljenek a talajtérképek.
Hazánkban számos területet érintenek belvízkárok, emiatt rengeteg az olyan kihasználatlan termőföld, amelyről kis mennyiségű
hozam várható. A leírthoz hasonló módszerekkel minimalizálható
a kiesés.
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Kooperatív gyakorlat,
több mint tíz év távlatából
Vállalkozásunk már 12 éve fogadja a gödöllői
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának
hallgatóit Kooperatív Szakmai Gyakorlatra.
Többségük a mai napig az AXIÁL-nál, vagy a
tulajdonosi kör valamely cégénél dolgozik.

BÜKSI JÁNOS,
SZERVEZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓ
2006 januárjától töltöm be az AXIÁL Kﬅ . szervezetfejlesztési
igazgatói tisztségét. Ebbe a munkakörbe beletartozik a kapcsolattartás a felső- és középfokú mezőgazdasági intézményekkel,
illetve a gyakornoki programok szervezése, koordinálása.
A gödöllői Szent István Egyetemmel nagyon jó kapcsolat alakult
ki, hiszen az AXIÁL Kﬅ . tulajdonosa is oda járt. A Gépészmérnöki
Kar akkori dékánjával, mostani rektorhelyettesével, Dr. Szabó
Istvánnal egyeztetve részt vettünk egy Állásbörzén, egy Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börzén, még 2008-ban, ekkor kezdődött a
több, mint 10 évre visszanyúló együttműködés. Dr. Kiss Péter professzor szervezte meg a börzét, melyen több cég vett részt. E rendezvényről, illetve az egyetemről általában évente három-négy
utolsó évfolyamos hallgatót tudunk gyakornokként fogadni.
A börzén minden cég kap tíz percet, hogy bemutassa a saját tevékenységét, proﬁlját. Ez alapján a hallgatók önéletrajzot nyújtanak
be a cégekhez, majd szóbeli személyes meghallgatás (ezen az
AXIÁL több vezetője is jelen van) következik májusban.
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A meghallgatáson választjuk ki azokat a rátermett kollégajelölteket, akikkel együtt szeretnénk dolgozni legalább egy évig.
Természetesen az egyetemnek is vannak szempontjai, amelyeknek meg kell felelni. Ezekről előzetesen tájékoztatják a hallgatókat. A programba került hallgatóknak külön óratervük van az
utolsó évben, mert heti négy napot kell dolgozniuk annál a cégnél,
ahova jelentkeztek, illetve ahova felvették őket.
Bár a campus Gödöllőn van, a gyakornoki időt Baján töltik a hallgatók, a tulajdonosok ingyen biztosítják lakhatásukat egy évre.
Rugalmasak vagyunk, mi is alkalmazkodunk, ha a hallgatónak
órája vagy vizsgája van, részt vehet rajta.
Alapvetően olyan embereket keresünk, akik szeretik, amit csinálnak, és jól be tudnak illeszkedni az AXIÁL Kﬅ . családias, baráti
légkörébe. Mindig is egymást támogató, segítő csapat kialakítása
volt a célunk, ahol hosszú távon is jól érzik magukat az emberek.
Szerencsénk van, mert az elmúlt tíz év gyakornokainak többsége
ma is nálunk dolgozik.

Általában alkatrészes termékmenedzser- és szervizmérnök-állást hirdetünk meg
a börzén. Tapasztalatunk,
hogy a legtöbb hallgató
szervizmérnök szeretne
lenni, ez az etalonjuk,
pedig a cégnél több
területen is szükség van
gépészmérnöki tudásra.
A 16 hetes gyakornoki
programban, szeptembertől
decemberig, minden üzletágnál egy-két hetet töltenek
el a diákok. Erről feljegyzést
készítenek, összegzik a
tapasztalataikat, a pozitívumokat és negatívumokat. Ez
alapján döntjük el, hova menjenek a második félévben, amikor
már konkrét, ﬁx feladatot kapnak. A
gyakorlat idejére háromoldalú szerződést
kötünk a hallgatóval és az egyetemmel,
ebben szerepelnek a feltételek, amelyeknek
meg kell felelni, a feladatok, amelyeket el kell
látni, természetesen ezért ﬁzetést kapnak.

KERESZTES ATTILA,
TERMÉKMENEDZSER-ASSZISZTENS, ALKATRÉSZÜZLETÁG
A családom több szálon kötődik a mezőgazdasághoz és az AXIÁL-hoz. Ennek ellenére először
a katonaság felé vettem az irányt, de a szívem
végül visszahúzott. Mivel mindig is szerettem
a ﬁzikát és a matekot, magától értetődő volt,
hogy a Szent István Egyetemre menjek, ahol
általános gépészetet/járműtechnikát tanultam.
Már ﬁatalabb koromban is voltam nyári munkán a cégnél, ismertem a légkört és tudtam, hogy megbízható vállalat, szóval mindig
is ide szerettem volna jönni. Az első féléves gyakorlat után, miután
valamennyi üzletágat megismertem, több helyen is el tudtam képzelni magam, végül felajánlottak az Alkatrészüzletágon a CLAAS
csoportnál egy termékmenedzser asszisztensi pozíciót. Elfogadtam, és a gyakorlat vége után is maradhattam, ennek már két éve.
Közben levelezőn elvégeztem a mesterképzést is, idén fejeztem be.
Szeretek itt dolgozni, CLAAS alkatrészekkel foglalkozom nap mint
nap. A CLAAS világszerte kedvelt, és az AXIÁL egyik kiemelt márkája is. Az alkatrészbeszerzéshez sok az adminisztráció (megrendelés, nyomon követés, stb.), ez szükséges része a munkánknak.
Legjobban azt szeretem, mikor a szervizes kollégákkal egyeztetjük,
hogy melyik alkatrész lenne jobb választás egy adott géphez;
ilyenkor elengedhetetlen a műszaki tudás. Természetesen ehhez a
munkakörhöz kell nyelvtudás is, bár német cég a CLAAS, az angol
teljesen megfelel a kommunikációhoz. Többnyire emailezek a
gyártóval, ehhez viszont nem elég egy általános nyelvismeret, meg

kellett tanulnom az egyes alkatrészek nevét. A szakmai nyelv elsajátításában szintén segített a cég. Hiába oktatnak az egyetemen
szaknyelvet, nem annyira konkrét, mint amire itt szükség van.

KÓSIK LÁSZLÓ,
TERMÉKMENEDZSER, ALKATRÉSZÜZLETÁG
Már kilenc éve az AXIÁL-nál dolgozom, az egyetemen mezőgazdasági gépészmérnök végzettséget szereztem, termeléstechnológia és
műszaki szolgáltató szakirányra szakosodtam,
innen kerültem a vállalathoz.
Gödöllőn Harsányi Zsoltnak és az AXIÁL-nak nagyon jó a híre, nem
mellesleg egy piacvezető vállalkozásról van szó, és a szakmámban
szerettem volna elhelyezkedni. Mivel eredetileg Szekszárd melletti
vagyok, a lakhelyem is közel volt a bajai központhoz, ezért szívesen
jelentkeztem kooperatív szakmai gyakorlatra.
A gyakorlati időmet azzal töltöttem, hogy megismerjem a céget,
a felépítését, az üzletágakat. Baján, terepen és az irodaházban is
voltam, de jártam vidéki telephelyen is, így kaptam átfogó képet az
egész cég működéséről. Ennek az ismeretnek nagy hasznát vettem,
amikor állományba kerültem. A gyakornokság alatt sok kollégát
megismertem, de az is segített, hogy például eljártam focizni a
munkatársakkal, tehát a munkán kívüli kötetlen programok is jó
lehetőséget biztosítottak a kapcsolatteremtésre.
Az igazat megvallva, nagyon szerettem volna a gyakorlat után a
Szervizüzletágnál, mint szervizmérnök dolgozni, de akkor erre nem
volt lehetőség. Végül az Alkatrészüzletághoz kerültem, a munkagépes csoportba, először termékmenedzser asszisztensként, majd
olyan két-hátom év után termékmenedzserként. Az elmúlt kilenc
évben mindig alakult kicsit a munkaköröm, és a mai napig azokat a
feladatokat szeretem a leginkább, amihez szükségem van a gépész
látásmódra, tudásra, gondolkodásra. Esetemben ilyen a kardántengely-felújítás, ennek lényege, ha kapunk egy tönkrement kardánt,
annak fel kell mérnem az állapotát, adok rá egy árajánlatot és felújítási lappal együtt elküldöm a kollégának, hogy mit kell cserélni a
kardánon. Ez olyan „agyalós” feladat, mint a Lego. Szívesen veszem
az ilyen vagy ehhez hasonló dolgokat, mert szeretek újat tanulni és
szeretném másban is kipróbálni magam.
Azt üzenem azoknak a hallgatóknak, akik a gyakorlati helyszín
kiválasztása előtt állnak, vagy a gyakorlat küszöbén, hogy már a
gyakorlati idő miatt is megéri az AXIÁL-nál dolgozni, még akkor
is, ha később nem lesz belőle munkaviszony. Ha pedig lesz, akkor
éljenek vele, mert itt továbbfejlesztheti magát az ember. Szorgalom, akarat, kitartás és nem utolsósorban alázat kell a munkához,
legyen szó adminisztrációról,
traktorok olajcseréjéről vagy
bármi másról.

BORBÉLY ZSANETT

marketingkommunikációs menedzser
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SZEMENKÉNT,
hogy megérje(n)!

Kedvelt növénnyé vált Magyarországon az őszi káposztarepce. Termesztési technológiája megosztja a gazdatársadalmat. Sokan félnek a repcétől, mondván, hogy nagyon munkás, kényes
növény. Nehéz magágyat készíteni, hosszú a vegetációs idő, és ősszel elég nagy összeget kell
ráfordítani, ha jó repcét akarnak termeszteni. Egyesek szántásra, mások mulcsos művelésre
esküsznek, persze ez talajfüggő, mert valljuk be, manapság sokaknak luxus repce alá szántani. Talán a helyspeciﬁkus gazdálkodáshoz tudnám hasonlítani: van olyan része az országnak,
ahol rentábilis, máshol nem. Van másik oka is a szántásnak: olyan mennyiségű szármaradvány
maradt az elővetemény után, hogy nincs mese, be kell szántani. A cikkben nem erre szeretném
a hangsúlyt fektetni, hanem a vetésre, azon belül is a sortávolságra, illetve ehhez a Monosem
vetőgépre és a sorközművelésre.

LISZ PÉTER

termékmenedzser

A

repce vetőmag csávázási lehetőségei egyre
szűkebbek, mind nehezebb megvédeni a növényt a kártevőktől. Hatékony védekezéshez
egységes növényállományra van szükség. Biztosítani kell, hogy lehetőség szerint egyszerre keljenek a
növények. Az egyik legjobb megoldás a szemenkénti
vetőgép, mert ennek legpontosabb a mélységtartása.
A vetőelem rögterelőjének beállításával a nagyobb
rögök eltolhatók a talajfelszínről, a gép akár „sziklakertben” is megállja a helyét, a mag letehető a nedves
talajrétegbe, elősegítve a biztonságos kelést. A szemenkénti vetőgépek elterjedt sortávolsága 45, esetleg
75 centiméter. Manapság viszont Európában is egyre
több helyen állnak be 50 centiméterre, de nem csak
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repcében. Magyarországon is van rá példa, hogy a kalászosokon kívül, gyakorlatilag mindent 50-re vetnek.
A repce mellett kukoricát, a napraforgót, a cukorrépát,
a szóját is, így szerelni sem kell a vetőgépet.
Alapvetően e gépek munkaszélessége hat méter, ami
a 12*50 centiméterből adódik. A váz kiválasztásának
nagyon fontos szempontja a talajkövetés.
A tökéleteshez a legközelebbi mélységtartásra legjobb
a MONOSEM külön mozgó három szekciójú „dupla
csukható váza”, amely szinte „hernyózik” a talajon.
A középső három méteres vázrészen hat vetőelem
van felfüggesztve, a szélső elmozduló szárnyakon
pedig három-három – ez a váz egyébként alkalmas

12x

50 cm

a klasszikus nyolcsoros 75 centiméteres
elrendezésre is, olyankor négy vetőelem
van középen, és kettő-kettő a szárnyakon. A vetőelem NG PLUS Me típusú, akár
200 kilogramm feletti csoroszlyanyomásra is képes, elektromos meghajtású
és ISOBUS vezérlésű. A kivetett tőszám
nagyon egyszerűen beállítható a saját
TOUCH Mini-, vagy az erőgép ISOBUS-os
terminálján. Beírhatják a kivetni kívánt
magmennyiséget, akkor kiszámolja a
tőtávolságot, vagy fordítva.
A hagyományos gabona sortávra kivetett
mennyiség 400-500 ezer mag/ha. Szemenként vetve mindig ﬁgyelemmel kell lenni a
termőhelyi adottságokra. 50 centiméteres
sortávra, ideális körülmények között 200 és
300 ezer közötti mag/ha javasolt. Ez persze
évjáratfüggő is, valamint, általánosan, a

A Monosem tapasztalata sokéves
a kalászosok 25 centiméteres (!!!)
vetésében – ez fele az 50-nek –, és annak
sorközművelésében úgy, hogy a kivetett magmennyiség 45-50 kg/ha (!), és az eredmények
magukért beszélnek. Ez most biztos furán hangzik, jó páran emelhették meg szemöldöküket, de
gondoljanak bele, hogy mennyi idő alatt hódított
teret a mulcstechnológia vagy akár az automatikus kormányzás. Nem beszélve arról, hogy egyre
szigorúbbak a növényvédő szerek hatóanyagával
és kijuttatható mennyiségével szemben állított
követelmények, így a sorpermetezés is megoldás,
sorközművelővel.

biztonság kedvéért, érdemes 3-5 mag/
négyzetméterrel többet kivetni. Érdekes adat
még, hogy az aratás után vizsgált táblákon
a kikelt termőtövek száma hagyományos
vetéssel 28-30 tő, de ebből csak 20 adta a
„húst” (látszik, hogy mennyivel gyengébb a
többi). 50 centiméternél pedig 18-20 stabil,
elágazásokban gazdag tő számolható meg.
A vetőtárcsa megválasztása a kivetett
mennyiséggel függ össze. Érdemes a
legnagyobb furatszámú tárcsát választani
a legkisebb mennyiséghez, mert így lassan
forog a vetőtárcsa, és pontosabb lesz a
tőtávolság.
A granulátumszóró szimpla vagy dupla
soros, ez biztosítja a talajfertőtlenítő szer
egyenletes eloszlását, ugyanis központi tartályból adagolva nem a legszerencsésebb a

soronkénti egyenletesség. A műtrágyaszóró
adapter lehet ráépített szilárdműtrágya-kijuttató, illetve frontra szerelhető, szilárdvagy folyékonyműtrágya-kijuttató.
Az 50 centiméteres technológia előnye
még, hogy a sorközművelés is megoldható – jóllehet abban az időszakban aratják
a napraforgót, illetve készítik a kalászosok
magágyát, így szűkős az idő –, de ezzel a
művelettel nem kifejezetten a mechanikus
gyomirtás a cél. A sorközműveléssel egy
menetben lehet átvágni a kapillárisokat, sort
permetezni, lombtrágyát, növényvédő- vagy
gyomirtó-szert csökkentett dózissal kijuttatni, a költséghatékonyság jegyében megfelelve a környezetvédelmi követelményeknek.
Természetesen a kultivátor hidraulikus
kiemelő munkahengerei egyenként kiemelik
a kultivátor kocsikat, hogy a sorelzárás háromszögeit is meg lehessen művelni. Az 50
centiméteres sortávolság „kapálása” nagy
odaﬁgyelést igényel, de segíti a kínálatunk
kamerás vezérlésű mAXI-CAM eszköze. Ez a
lehető legjobb megoldás, főleg, ahol domborzati viszonyok is indokolják.
A fent említett gépekkel – 12 soros 50 cm-es
vetőgép elektromos hajtással, sorelzárással,
illetve 12 soros 50 cm-re szerelt sorközművelő kultivátor soronkénti kocsi kiemeléssel
+ mAXI-CAM sorﬁgyelő automatikával – az
AXIÁL Kﬅ. 2020.08.25-2020.09.10 között
előre egyeztett helyszíneken tart bemutató vetést, és a bemutató parcellák kelési
eredményeinek vizsgálata után elvégzi a
sorközművelést is. További információért
kérem keresse területi képviselőinket.
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BALATONLELLE

A VitiCoop Szőlészeti Kﬅ . 2. VitiTech gyakorlati gépbemutatójának
helyszíne a Rád-Vin Kﬅ . szőlőültetvénye volt, Balatonlelle-Rádpuszta
településen. A 2020-as rendezvényen a szőlészeti ágazatban jól ismert számos cég képviseltette magát, köztük az AXIÁL Kﬅ . is.
Kijelölt területén az AXIÁL egy Fendt 209 F Vario, egy Landini REX 4-110 F traktort és egy Berthoud Twist’air permetezőgépet
mutatott be gyakorlatban az érdeklődőknek. Az erőgépek, a Bartifarmnál forgalmazott munkaeszközökkel voltak felszerelve
(KMS szőlőápoló gépek, Clemens talajművelő gép és Faustini Battistotti zúzógép), e gépkapcsolatok hatékonyan és sokoldalúan
dolgoznak szőlőkben.
Gépszakértők rövid ismertetőit a következőkben olvashatják.

SOMOGYI ÁKOS, LANDINI
TERMÉKMENEDZSER GYAKORNOK
A REX 4 traktorok többféle szőlészeti és gyümölcsösi
verzióban készülnek, F, GE, GB, GT és V jelzéssel. A VitiTechen látott fülkés REX 4-110 F típus 1342 milliméteres
szélessége ideális a keskenysoros szőlő- és gyümölcsültetvényekbe. 2,9 literes, négyhengeres Deutz motor maximális teljesítménye valamivel több, mint száz lóerő. Három
csoportba elosztott négy-négy sebességfokozat kapcsolására van lehetőség, összesen 12 előre és 12 hátra fokozat
van. Opcióként többféle sebességváltóval is rendelhetők
a REX-ek, és mindegyik elérhető opciós mászó-csoporttal.
A sztenderd merev első híd helyett a fülkés F rendelhető
központi rugózású első híddal is. A hidraulikarendszer
konﬁ gurációi, az alkalmazási igényeknek megfelelően,

So

széles választékban állnak az ügyfelek rendelkezé- m o g y i Á k o s
sére, konkrétan 17 különféle hidraulika-csomagból lehet
választani. Az F típusnál keskenyebb a kicsit több mint egy
méter szélességű REX 4 V, amelyet kifejezetten szőlőültetvényeknek készítenek.

PATAKI BALÁZS, A BERTHOUD
KÖZÉP-KELET-EURÓPAI TERÜLETI KÉPVISELŐJE
A gyakorlati bemutatón egy Berthoud Twist’air permetezőgép volt jelen. A Twist’air a függesztett és a vontatott
gépek szuper ötvözete, mert maga a permetezőkeret, a
szivattyú a traktorra van felfüggesztve, így a gépkezelő
sokkal jobban érzi, ahogy a keret mozog, bátrabban mer
menni vele és a nap végén ez többet jelent területteljesítményben. Maga mögött vontat egy ezer literes tartályt,
amely nyomkövető vonórúdjával szűk helyen is könnyen
fordul. A permetezőgép szélessége hidraulikusan állítható
a sortávolságokhoz (1,4 és 3,5 méter között). A gép Vitiﬂex
kerete négy fél sort tud szórni egyszerre, azaz csak minden
második sorba kell vele befordulni, és így lesz mind a két
oldalról megpermetezve a szőlősor. A lémennyiség 60-70
százalékát a traktoroldalról, 30-40-et a karokról, felülről
szórja ki a gép, száz mikronos cseppmérettel. A szinteken
lehet különböző lémennyiséggel dolgozni és a növényzet
belső felületeit is nagyon jól el lehet vele érni. A Twist’air
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Pat
pneumatikus technológiájával átlagosan 180-200
a k i B a lá z s
liter a hektáronkénti kijuttatandó lémennyiség, azaz
körülbelül öt hektárt lehet egy tartállyal ellátni, míg egy
axiálventilátoros géppel ez az érték nagyjából 1,5 hektár.
Összegezve tehát nagyobb területteljesítmény, hatékonyabb
kijuttatás, kevesebb taposás és csekélyebb üzemanyag-fogyasztás jellemzi a pneumatikus Twist’air permetezőt.

VitiTech 2020
axiálos szőlészeti gépek a Balaton déli partján

lcs

KIRÁLY SZABOLCS, A BERTHOUD
TEMÉKMENEDZSER
bo

A Twist’airen kívül a Berthoud több szőlészeti
a
permetezőgépet is gyárt, ezer és kétezer liter
Sz
K ir á l y
közötti tartállyal. A Twist’air-nél kicsit nagyobb kategóriát képvisel a Win’air, márkán belül jellemzően e két típust
kedvelik leginkább a hazai szőlészetek. Bár a Berthoud központja a francia Beaujolais borvidéken van, a jövőre 125 éves
évfordulóját ünneplő cég már nemcsak a szőlészeti-, hanem
az ültetvény- és a szántóföldi-permetezőgépek specialistája
is. Kedvelt a márka önjáró Raptor permetezőgépe is, melyből
nemrégiben értékesítették hazánkban a századikat.

BORBÉLY ZSANETT

marketingkommunikációs menedzser

A Fendt 200-as széria négy változata a sztenderd 200-as
szántóföldi, és a V, F és P jelzésűek. A szántóföldit olyan
ültetvényeken használják, ahol 3 vagy 3,5 méter a sortávolság, és azért szeretik, mert nem csak szőlészetekben
használható. Szuperintenzív kultúrákban használnak V-t,
amely már körülbelül egy méter szélességtől is elérhető,
gumizástól, nyomtávtól függően. A P hídja szélesebb, és
Na
a fülkéje is 16 centiméterrel, tehát egy kicsit komfortosabb,
g y R ó b e r t Érdemes szót ejteni arról, hogy a Fendt a 2019-es
Agritechnica kiállításon a Braun Maschinenbau GmbHviszont azt csak gyümölcsösökben használják. Néhány van
val közösen mutatta be a mechanikus gyomirtás egyedülálló
Magyarországon is, de leggyakoribb hazánkban az F típus. A
módszerét, amely a traktor és gépkombinációk automatikus
Fendt szőlészeti traktorainak erőssége a piactársakhoz képest
kormányzását teszi lehetővé szenzoros megoldással Ez
a fokozatmentes váltó. A Fendt 2008-tól minden szériába
már hazánkban is elérhető, vagyis lehet úgy rendelni a traktort,
adaptálta. Ez azt jelenti, hogy 0-tól 40 km/óráig teljesen
hogy benne van a kormányzás elektrohidraulikus szelepe, illetve
fokozatmentesen lehet vele haladni, nagyon jól be lehet állítani
ki van építve az ISOBUS kábelezés, csak rá kell szerelni a Reina szőlőápoló gépekhez a sebességet, ezáltal nagyon precízen
dolgozik különböző speciális munkaeszközökkel, például csonká- hardt holland cég szenzorát. Ez a szenzor vagy a támrendszert,
vagy magát szőlőtőkét ﬁgyeli, és úgy vezeti a traktort, hogy
zóval, soralj-művelővel. Akár tempomattal tartja a sebességet.
pontosan a sorok között menjen. Ezenfelül létezik egy másik
Hagyományosan frontra, illetve hátra lehet munkaeszközöket
megoldás is – amelyet már ismerünk a szántóföldi növényterfüggeszteni, de ahogy a VitiTechen látható 209 F Vario típuson
mesztésről –, amikor az erőgép GPS antennával van ellátva, ehis megﬁgyelhető volt, a két tengely közé, a fülke elé, jobb és bal
hez nyilván precíz támrendszer-telepítés kell. Ezért a szenzoros
oldalra is lehet soralj-művelőt vagy más eszközöket elhelyezni.
technika talán a szőlészeti ágazatban többfelé alkalmazható.
Ezek rögzítéséhez gyárilag kérhető felfogó platni.

További információt az AXIÁL Kﬅ . által forgalmazott szőlészeti megoldásokról a vállalat
területileg illetékes munkatársaitól kaphat. Keresse őket bizalommal!

Fotó: Fekete Gábor

NAGY RÓBERT, FENDT TERMÉKMENEDZSER
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KOLLÉGÁINK MÁR
EZT HASZNÁLJÁK!

Üzleteink és webáruházunk kínálatában számos munkavédelmi lábbeli közül választhat igényeinek megfelelően. Azonban engedje meg,
hogy most olyan termékeket ajánljunk ﬁgyelmébe, melyeket saját
munkatársaink is nagy megelégedéssel használnak.
Ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy a
műhelyekben, raktárakban, üzletekben és
gépeken dolgozó munkatársaink ruházata mindezeknek megfeleljen. Így esett a
választásunk a BETA lábbelikre és talpbetétekre, melyeket egy ideje saját munkatársaink is elégedetten használnak és most
már az országban található 19 alkatrészüzletünkben, valamint a webshop.axial.hu
oldalon vevőink is megvásárolhatnak.

A ruházati termékek speciális szegmense
a munkavédelem, árucikkeinek nemcsak
jól kell kinézniük (segítsék a beazonosítást
is), de strapabíró anyagból kell készülniük, ellenállónak kell lenniük és végül, de
abszolút nem utolsó sorban kényelmesen
kell éreznünk magunkat bennük, hiszen
ki tud száz százalékosan a munkájára
koncentrálni, ha közben komfortját,
ﬁzikai állapotát zavaró tényezők
osztják meg a ﬁgyelmét.

Külön kapható anatómiailag
formázott, TPR GEL anyagú,
erősen csillapító hatású
BETA talpbetét is,

MUNKAVÉDELMI SZANDÁL
BETA 7216BKK

MUNKAVÉDELMI FÉLCIPŐ
BETA 7200BKK

MUNKAVÉDELMI BAKANCS
BETA 7201BKK

S1P SRC HASÍTOTT BŐR,
TÉPŐZÁRAS SZANDÁL

S3 SRC FULL-GRAIN, MÉRSÉKELTEN
VÍZÁLLÓ BŐR FÉLCIPŐ

S3 SRC FULL-GRAIN, MÉRSÉKELTEN
VÍZÁLLÓ BŐR BAKANCS

Hasított bőr

Full-grain bőr, mérsékelten vízálló

Full-grain bőr, mérsékelten vízálló

TALP:

Kompakt poliuretán

Kompakt poliuretán

Kompakt poliuretán

ORRVÉDŐ:

Polimer, 200 Joule

Polimer, 200 Joule

Polimer, 200 Joule

Kompozit szálból kerámia kezeléssel

Kompozit szálból kerámia kezeléssel

Kompozit szálból kerámia kezeléssel

Talpformát követő, GEL-betéttel

Talpformát követő, GEL-betéttel

Talpformát követő, GEL-betéttel

EU: 35-48

EU: 35-48

EU: 35-48

FELSŐRÉSZ:

ÁTHATOLÁS-BIZTOS
BETÉT:
TALPBETÉT:
MÉRET:

2
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talpboltozat tartó és sarokrészi párnával.
Két méretben kapható: 36-40, 41-46 és a
kívánt méretre szabható. A BETA 7398U
3 TPR GEL talpbetétről és a BETA munkavédelmi lábbelikről bővebb információt
üzleteinkben kaphat!

Fotó: BETA / AXIÁL Kft.

Cégünk nagy súlyt fektet munkatársai
megjelenésére és védelmére. Nem véletlen, hogy a kiállításokon egyforma, kiváló
minőségű ruházatban például piké pólóban,
ingben, illetve blúzban, nyakkendőben
feszítünk. Természetesen ennek van egyéb
szerepe is, például, hogy partnereink könynyen beazonosíthassák munkatársainkat a
rendezvényeken, bátran odalépjenek hozzájuk, és még sorolhatnánk előnyeit.

2020
VT ÉS VX
MIÓTA 2014-BEN A PRÉMIUM MEZŐGAZDASÁGI ABRONCSOK PIACÁN IS BEVEZETTÉK A BRIDGESTONE MÁRKÁT, BEBIZONYOSODOTT,
HOGY EZEK A GUMIK EGYESÍTIK MAGUKBAN A TERMELÉKENYSÉGET
ÉS A HATÉKONYSÁGOT, MIKÖZBEN KEVÉSBÉ TÖMÖRÍTIK A TALAJT. A
KIVÁLÓ TAPADÁS ÉS VONÓERŐ, AZ INNOVATÍV BORDÁZAT, A NAGYOBB
KOPÁSÁLLÓSÁG ÉS AZ AROMÁS OLAJOK FENNTARTHATÓ NÖVÉNYI
OLAJOKRA CSERÉLÉSE A GUMIKEVERÉKBEN, MIND HOZZÁJÁRULTAK A
MEZŐGAZDASÁGI ABRONCSOK MAGASABB SZÍNVONALÁHOZ.
Nem kivétel ez alól a
Bridgestone termékválasztékának legújabb tagja
– az új Bridgestone VX-TRAC TOR abroncs sem: „A Bridgestone
prémium VX-TRACTOR abroncsait úgy terveztük, hogy mind a
földeken, mind az úton optimális teljesítményt nyújtsanak. A
nagy teherbírás kiváló vonóerővel és tartóssággal párosul,” jellemezte Mark Sanders, a Bridgestone EMEA AG vezérigazgatója.
A Bridgestone római K+F központjában tervezett és Spanyolországban gyártott VX-TRACTOR abroncsokat nagy teljesítményre
tervezték. Az ellenálló teherhordó váz és a futófelület hosszú
és mély bordázatának köszönhetően kiváló a vontatási teljesítmény és rendkívül hosszú az élettartam. Az abroncs 2018 végén
többféle méretben jelent meg a piacon, 2019. november 1-től
pedig további 39 méretben kapható, így 2020 tavaszára már 47
méretből lehetett választani. A bemutatott új méretek közül három 16 colos első abroncsot kifejezetten szőlőskerti használatra
terveztek, ezek 2020 első negyedévétől kaphatók.
A VX-TRACTOR abroncsokkal kapcsolatban már most is jó
visszajelzések érkeznek a vásárlóktól. “VX-TRACTOR abroncsokat szereltem a Fendt 722-esemre, és lenyűgözött a hosszú
élettartamuk, pedig többnyire útépítési munkákat végzünk,”

38

ORSZÁG

1

19,000+

MUNKAVÁLLALÓ

mondta Daniel Schmitt, a Gebrüder Schmitt GmbH Waibstadt-Daisbach ügyvezető igazgatója.
Az Agritechnica 2019 vásáron mutatták be a Bridgestone
VT-TRAC TOR abroncsot is, amellyel a gazdák hatékonyabban takaríthatnak be, és egyben óvhatják a talajt – ezzel a
megélhetésüket is. A termék lelke, a VF technológia előnyösen
csökkenti a talaj tömörítését, gyorsítja a munkát és nagyobb
terhek szállítását teszi lehetővé. Mindezt rendkívül csekély, 36
liter/50 hektár fogyasztással éri el.1
A mezőgazdasági abroncsok piacán a Firestone neve már
több mint száz éve egyet jelent az erővel és a megbízhatósággal. Ma is olyan megoldásokat alkotunk, amelyek javítják a
hatékonyságot és fenntarthatóbb munkamódszereket tesznek
lehetővé a gazdáknak. A kiváló minőségű és megbízható mezőgazdasági abroncsok teljes palettáját kínáló Firestone szinte
minden igényt képes kielégíteni az európai traktorpiacon.
A Firestone Performer Extra új termék lesz. Felváltja a jelenlegi Performert, és olyan továbbfejlesztett keverékből készül,
amelynek köszönhetően még tovább tart. A Performer Extra
teljes kínálatát 2020-ban vezetik be.

15

GYÁRTÓEGYSÉG

1

KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI
és TESZTKÖZPONT

800 MILLIÓ DOLLÁR

KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE
SZÁNT ÉVES ÖSSZEG

A németországi Bernburgban 2014 márciusában végzett tesztek alapján, melyeket IF 600/70 R30 és IF 710/70 R42 abroncsokkal
- 1,2 és 1,0 bar nyomás mellett - és VF 600/70 R30 és VF 710/70 R42 abroncsokkal - 1,0 és 0,8 bar nyomás
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Megújult a
www.axial.hu!

Fejlesztések veszik körül mindennapjainkat.
Újabb eszközök, technológiák, megoldások
könnyítik meg életünket. Az AXIÁL csapata
nemcsak kézzelfogható termékekből nyújtja
a legjobbakat, hanem a háttérben is mindent
megteszünk, hogy valóban, minden téren naprakészek legyünk.

Weboldalunk, az axial.hu, két és fél évvel ezelőtt
számos funkcióban megújult egy komolyabb
ráncfelvarrással, valamint mobilra optimalizáltuk. A marketinges csapat egyik fontos feladata
a magas minőségi szint tartása, éppen ezért
tavaly év végén kitűztük a célt: megnézzük,
hogyan tudnánk még kellemesebbé tenni
felhasználóinknak az oldalunkon töltött időt.
„Magába nézve mindenki őszintén bevallhatja,
mennyi időt tölt okoskészülékei társaságában, tehát nem meglepő, ha kijelentjük, szinte
kötelezőnek éreztük weboldalunk felülvizsgálatát, miben tudunk javítani. Legfontosabbak
a Partnereink, a mezőgazdaság iránt elkötelezett látogatóink – nem véletlen, hogy őket
szeretnénk elsősorban megcélozni fejlesztéseinkkel. Már évekkel ezelőtt is egyetlen cél
lebegett előttünk: naprakész információt adni
a mezőgazdaság fontos eseményeiről, hírekről,
saját termékeinkről és szolgáltatásainkról –
ehhez pedig igyekszünk kényelmes, felhasználóbarát felületet biztosítani. Ha megtisztelnek
bennünket az oldal látogatásával, akkor érezzék
magukat komfortosan a lapunkat böngészők,
élményt nyújtsunk, szórakozásként éljék meg
a nálunk töltött perceket!” – vallja Umenhoﬀer
Péter, marketingigazgató.
Weboldalunk zökkenőmentes működéséért, a
fent található naprakész információért – bár
sokan szolgáltatnak információt, cikkeket – két
kolléganőnk felel, Borbély Zsanett és
Baranyiné Hutai Anikó marketing kommunikációs menedzserek.
Zsanett gondoskodik elsősorban a friss hírekről,
keresi-kutatja az aktualitásokat, előle nem
bújhat el újdonság, fejlesztés, vagy bármi olyan
információ, amelyre érdemes ﬁgyelmet szentelni. Anikó feladata, hogy az állandó tartalmak
naprakészek legyenek, aktualizálja a bannereket, és a különféle egyéni oldalakat is szerkeszti.
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Kollégáink gondolatai a webfejlesztésről:

ANIKÓ:
Honlapunkon a termékek/
szolgáltatások tartalmának
naprakészségéről gondoskodom,
valamint az oldalunk változtatásait koordináltam
a fejlesztőkkel. Szerencsémre olyan csapat vesz
körül, hogy elmondják a véleményüket, min kellene módosítani. Nem mellesleg Zsanira is bármikor
számíthatok, nemcsak az ötleteire, hanem akkor
is, amikor összecsúsznak a teendők és segítségre
van szükségem.
A weboldalunk megújulásakor elsődleges szempontunk volt, hogy naprakész, ﬁatalos, dinamikus
legyen, mindezt úgy, hogy a szakmai tartalom ne
szorulhasson háttérbe, továbbá látogatóinknak
ne okozzunk nemkívánatos felhasználói élményt.
Tudjuk, hogy akik a videóinkra kíváncsiak, követik

YouTube csatornánkat, akik a képeket kedvelik jobban, a Facebook és az Instagram táborunkban vannak jelen. Hisszük és érezzük, hogy ezek a tartalmak
egyre népszerűbbek, elkerülhetetlen a használatuk,
éppen ezért az axial.hu új alapokra fektetésekor
külön ﬁgyelmet szenteltünk az ésszerű, logikus,
de ezzel együtt ﬁgyelemfelhívó megjelenésekre.
Sok szó esik a precíziós gazdálkodásról – vallom,
hogy létezik precíziós marketing is: megfelelő platformokon, megfelelő időben, az adott információt a
megfelelő célcsoporthoz eljuttatni.
A mezőgazdaság speciális ágazat – ennek megfelelően kell kezelni a marketinget is. Itt nem érvényesek
az általános szabályok. De hisszük, hogy kellő ﬁgyelemmel, folyamatos fejlesztésekkel pontosan azt
tudjuk adni az érdeklődőknek, amire szükségük van!

ZSANETT:
Valamivel több, mint hét éve gondoskodom arról, nap, mint nap,
hogy mindig legyen friss hír az
axial.hu oldalon – egy-egy új magazinunk megjelenéséről, eseményről, kollégáink
és partnereink tapasztalatairól, gyakornoki programunkról, akcióinkról, érdekességekről, bármiről.
Természetesen a kommunikációs munkatársak
nem tudnak mindenhol ott lenni, ezért az AXIÁL
Cégcsoportban dolgozó valamennyi kollégánk
segítségünkre van és továbbítja hozzánk az
információkat. Egy hatalmas gépezet apró
fogaskerekei vagyunk, igyekszünk együttműködni
egymással és a legjobbat megmutatni másoknak
a bennünket megbecsülő vállalatból, minőségi
termékeinkből, segítőkész munkatársainkról.
Büszke vagyok, hogy olyan nagytudású emberek
mellett dolgozhatok, akiktől mindig tanulhatok valami újat, például hozzáállásról egy-egy
feladathoz vagy valamilyen műszaki megoldás-

ról. Az általam készített tartalmak is mind erről
szólnak. Tanuljunk egymástól, így maradhatunk
mozgásban, haladhatunk előre.
Tudjuk, hogy sokszor nehéz naprakésznek lenni,
mert elfoglaltak az emberek, és sok idő megkeresni az információkat, ezért különösen örülök, hogy
az új honlapon már látható a cikkek olvasási ideje,
és most arra is van lehetőség, hogy több kapcsolódó tartalmat egyszerűbben jelenítsük meg. Így
aki komolyan érdeklődik egy-egy téma vagy márka
iránt, könnyedén elmélyülhet benne.
Az axial.hu oldalra mindig is úgy tekintettem,
mint egy anyahajóra, minden online megjelenésünk alfájára és omegájára, ezért folyamatosan
csiszoljuk, hogy minden eszközről kényelmes
legyen böngészni, és nem utolsósorban, hogy
a felhasználók egyszerűen átjárhassanak az
egyes felületeink között.
Reméljük, mindenkinek tetszik megújult weboldalunk, kellemes időtöltést kívánunk!

A fejlesztések olykor „áldozatokat” is követelnek, jelen esetben a három évvel ezelőtt bemutatott applikációnkat érinti hátrányosan a megújulás. Ez is mutatja, hogy milyen radikális változásokat élünk meg az
információtechnológiában, viszonylag rövid idő alatt. Az új, mobileszközökön is felhasználói élményt nyújtó
weboldal miatt az applikáció létjogosultsága megkérdőjeleződött, fejlesztése okafogyottá vált. Így ezúton
szeretnénk bejelenteni, hogy az applikáció támogatása 2020. augusztus 1-jével megszűnik.

A CÉGÜNKET JÓL ISMERŐK ELŐTT
NEM TITOK, HOGY MINDIG NAGY
HANGSÚLYT FEKTETTÜNK A SAJÁT
GONDOZÁSBAN MEGJELENŐ
KIADVÁNYOKRA, VIDEÓKRA ÉS
AKTÍVAK VAGYUNK A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁBAN IS. MOST ÚJABB
CSATORNÁVAL BŐVÍTJÜK
ESZKÖZTÁRUNKAT,

ELINDÍTOTTUK
AZ AXIÁL PODCASTOT!

Kezdd velünk a reggelt!
Aki esetleg nem ismeri a műfajt, annak
rövid összefoglalóként elég annyit mondani, hogy lényegében rádióadás, egy
apró különbséggel. Míg a rádió alapvetően élő adást sugároz, a podcast előre
felvett, megszerkesztett epizód, vagy
epizódsorozat.

MI ENNEK AZ ELŐNYE
A HALLGATÓNAK ÉS A MŰSORKÉSZÍTŐNEK?
-

-

A hanganyag az Internetről
érhető el, nem kell rádióállomást,
frekvenciákat keresni, a minőség mindvégig megfelelő (stabil
Internet kapcsolat esetén).
A podcast bárhol és bármikor hallgatható, wiﬁ-kapcsolattal a hangfájl letölthető, nem fogyasztja a
mobiladat-keretet, és az esetleg
gyenge térerő nem befolyásolja
a minőséget. Hallgathatjuk traktorban, autóban, futás közben,
egyszóval bárhol.

-

Egy-egy műsor többször meghallgatható, visszajátszható, akár le is
tölthető.

-

Tematikus csatorna, célirányosan a felhasználókat érdeklő
tartalmakkal.

MIÉRT A PODCAST?
Az első félévi körülmények rávilágítottak, hogy egy időre háttérbe
szorulhatnak a tömeges, személyes
jelenléttel járó rendezvények. Már akkor
folyamatosan kerestük a lehetőséget,
hogy nagyszámú érdeklődőt legegyszerűbben és legkönnyebben elérhessünk.
Ennek első megnyilvánulása a május
végi AXIÁL-webkonferencia volt, ahol a
szakemberek az április-májusi aszályos
időszak kapcsán folytattak eszmecserét a talajról, a talajmegőrzésről.
A konferencia pozitív tapasztalatai
adták meg a végső lökést, hogy minél
szélesebb réteg előtt tárgyaljunk ki
hosszabban egy-egy témát. Erre egyik
legalkalmasabb eszköz a podcast.
Terveink szerint kéthetente, a kora
reggeli órákban érkezik új adás, amelyekről az AXIÁL Hírlevélre feliratkozva
kérhetsz értesítést, de a tartalmakat
megtalálod majd a www.axial.hu/podcast oldalunkon, ahol a SoundCloud-ról
beágyazott minden egyes epizódot el
tudsz érni.

A podcast az iPod, az
Apple híres digitális
médialejátszójának
nevéből és az angol
broadcast, azaz
műsor szó összevonásából jött létre.
POD+cast=podcast

EGY KIS ÍZELÍTŐ:
KÉTCENTI ROVATUNKBAN főként
a precíziós gazdálkodásról érkeznek
beszélgetések. Első adásunkban
a Nyíregyháza melletti Mérken, a
PLÁNK Bt-nél jártunk, ahol elmondták, milyen lépésekkel alakították ki
most használt rendszereiket, milyen
volt a hozzáállásuk, mitől féltek,
és miként sikerült legyőzniük az
akadályokat.
HEKTÁRHARCOS ROVATUNKBAN
a gépek lesz a főszerep. Annyit
elárulunk, hogy az első ilyen epizód
főszereplője a CLAAS LEXION lesz!
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ELKÉSZÍTÉSE
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C s es krumplival

A vöröshagymát felnegyedeljük, a zellert
és a répát vastag szeletekre vágjuk, a fokhagymát gerezdjeire szedjük és az egészet
egy mély tálba tesszük. A csülköt besózzuk
és ráfektetjük a zöldségágyra. Mellé pakoljuk a fűszereket és a felkockázott vajat.
A tálat előmelegített sütőbe tesszük és
165 fokon, kb. 3-4 óra alatt puhára sütjük
a csülköt. Az első óra után 20 percenként
locsolgassuk meg a húst sörrel és borral,
hogy az íze még zamatosabb legyen.

kömény

Az egész krumplikat héjukban fogjuk megsütni. Ehhez egyesével alufólia darabokra
helyezzük az alaposan megmosott krumplikat, sóval, borssal és köménnyel fűszerezzük mindegyiknek egy kis vajat teszünk
a tetejére, majd becsomagoljuk. A csülök
mellett kb. egy óra alatt megsülnek.
Keverjük össze a krémtúrót az apróra vágott zöldfűszerekkel, majd ízesítsük sóval
és borssal.
Tálaláskor a burgonyákat félig vágjuk be
hosszában és tegyünk a közepükbe egy
kanállal a krémtúróból. Helyezzünk néhány
szemet a csülök mellé és halmozzuk köré a
többi sült zöldségből is.

HOZZÁVALÓK
(4 ADAG)

2 db sertéscsülök
2 fej vöröshagyma
1 fej fokhagyma
4 szál szárzeller
2 szál sárgarépa
10 dkg vaj
só, bors
4 babérlevél
2 rozmaringág
5 zsályalevél
3 dl száraz fehérbor
3 dl sör

A KÖMÉNYES
KRUMPLIHOZ:
10 dkg vaj
80 dkg krumpli
kömény (ízlés szerint)

A ZÖLDFŰSZERES
TÚRÓHOZ:
30 dkg krémtúró
petrezselyem, kakukkfű,
snidling, zsálya, rozmaring

NEHÉZSÉG:

KÖNNYŰ


ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:

> 90 PERC
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Online kurzusok

„Aki úgy gondolja, tanulni drága, próbálja ki,
mennyibe kerül tudatlannak lenni.”
Dolf de Roos

CLAAS ONLINE GÉPKEZELŐI KURZUS
A kialakult járványügyi helyzet következtében a következő CLAAS modellek
gépeire ONLINE kezelői kurzust hirdetünk!
CLAAS LEXION C7X TIER 4 | CLAAS LEXION C8X STAGE 5
CLAAS TUCANO TIER 4 C0X L0X | CLAAS TUCANO L3X STAGE 5 | CLAAS VARIANT 400
Egyedülálló videós tanfolyam!
Mélyítse el vagy frissítse fel tudását!
Hozza ki a gépből a maximumot!

Az online kurzusok és időpontjaik, illetve az ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/online-kezeloi-kurzusok weboldalon érhetők el.

