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Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben bővelkedő új esztendőt kívánunk!
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2021. JANUÁR 4-TŐL, HÉTFŐTŐL SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND SZERINT VÁRJUK PARTNEREINKET!
A WEBÁRUHÁZI RENDELÉSEK ÉS CSOMAGFELADÁS A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKUL:
RENDELÉSNÉL VEGYÉK FIGYELEMBE A FUTÁRSZOLGÁLATOK TERHELTSÉGÉT! MIVEL NEM SZERETNÉNK CSALÓDÁST
OKOZNI, HOGY A KARÁCSONYRA RENDELT CSOMAG NEM ÉRKEZIK MEG, ÍGY 2020. DECEMBER 11-ÉN,
DÉLUTÁN 12 ÓRÁIG LEADOTT RENDELÉSEKET TELJESÍTJÜK.
EZT KÖVETŐEN A WEBÁRUHÁZ RENDSZERE FOGADJA A RENDELÉSEKET, TELJESÍTÉSÜK FOLYAMATOS.
DECEMBER 21-TŐL LEADOTT RENDELÉSEK KÉZBESÍTÉSE AZONBAN, JANUÁR 4-TŐL INDUL ÚJRA!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

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

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Év végéhez közeledve számos dolog szolgálhatna egy bevezető központi
témájaként, pláne egy olyan év után, mint az idei. 2020-ban olyan dolgok
történtek velünk, amivel még nem igazán találkozott a világ. Sokat gondolkodva egy szó jutott eszembe: KAPCSOLATOK. 2020 tavasza után az
emberi, de az üzleti kapcsolatok is felértékelődtek, hiszen olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, ahol a leleményes, rugalmas, de mégis
körültekintő megoldások hozhattak eredményt legyen szó az élet bármely
területéről. Ami mindaddig biztos volt, bizonytalanná vált és teljesen más
prioritások mentén kezdtük el szervezni az életünket. A vállalkozások
életében is, olyan, korábban sokszor csak másodlagos tényezők kerültek
előtérbe, mint az elérhetőség, a kiszámíthatóság, a raktárkészlet, a hiteles, naprakész tájékoztatás.
Közvetlen kollégáimmal az utóbbi terén próbáltuk meg lehetőségeinkhez
mérten a legtöbbet kihozni. Ez az időszak számunkra is megmutatta, hogy
mennyire fontos „saját lábunkon állni”. Ebben nagy segítségünkre volt
több, mint 25 ezres Facebook-követőbázisunk, akik lelkesen osztották meg
a fontosabb közleményeinket. Youtube-csatornánk Stiumi fáradhatatlan
munkájának köszönhetően időről időre szórakoztató és informatív tartalommal jelentkezik. Külön öröm, hogy novemberre Instagram követőink
száma is meghaladta a tízezret. Ez a csapat összehangolt munkája nélkül
nem menne. Kövessenek bennünket, mert a jövőben is többféle újdonsággal készülünk a közösségi felületeinken. A nyomtatott média is fontos
nekünk, így ezekre a kiadványainkra is nagy gondot fordítunk, azért, hogy
Partnereinket megfelelő módon tájékoztassuk a legfrissebb újdonságokról,
történésekről. Az AXIÁL Híradó számomra különösen fontos, hiszen 2016
óta olyan, mintha a gyermekem lenne. Ezzel
a számmal átmenetileg búcsúzom Önöktől,
Tőletek, mert újabb „anyai feladat” vár rám.
A Híradó jó kezekbe kerül, hiszen a marketing
csapatunk oszlopos tagja, Borbély Zsanett
veszi át tőlem átmenetileg a főszerkesztői
feladatokat!
Végezetül boldog és meghitt ünnepeket kívánok mindannyiunknak és sikerekben gazdag,
maszkmentes új évet!

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő,
marketingkommunikációs csoportvezető

Újdonságok

Partnereink mondták

Növénytermesztés

Az ősz nemcsak a nagy mezőgazdasági munkák szezonja, hanem a
nagy gépgyártóké is, akik általában erre az időszakra időzítik
újdonságaik bemutatását. Sajnos
az idei évben ez is a megszokottól
eltérő módon zajlott, így az online
eszközök nyújtotta lehetőségek
biztosítottak megfelelő felületet a
sajtótájékoztatóknak. A Fendt újdonságok sorát volt kénytelen így
bemutatni, ebből készítettünk egy
összeállítást. Az AXIÁL és a CLAAS
idén ünnepli partnerkapcsolatának
20 éves jubileumát, amit szintén
„alternatív eszközökkel” kell, hogy
megünnepeljünk.
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TARTALOM
i BEMUTATKOZIK AZ
ÚJ CLAAS ORBIS

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

9 méter munkaszélességű
sorfüggetlen silózó
kukoricaadapter

i A MANITOUBÓL

SOHA NEM ELÉG!

FELELŐS VEZETŐ:
Harsányi Zsolt
tulajdonos, ügyvezető
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Umenhoﬀer Péter
marketingigazgató
FŐSZERKESZTŐ:
Ruzsicsné Krascsenics Nelli

Ez az óriás a maga
hatalmas kanalával akár hét
merítéssel telepakol búzával
egy 24 tonnás kamiont.

i A HORSCH MAESTRO
VETŐGÉPE HAZAI
FÖLDEKEN
FEJLŐDÖTT!

Regöly határában azon
dolgoztak, hogy a technika még
pontosabb legyen.

TÖRDELÉS, NYOMDAI
ELŐKÉSZÍTÉS:
FOTO Reklámügynökség Kﬅ .
Földvári István - ügyvezető
NYOMDAI MUNKA:
Prospektus Kﬅ.
8200 Veszprém, Tartu u. 6.
FELELŐS VEZETŐ:
Szentendrei Zoltán - igazgató
Címlap fotó:
FOTO Reklámügynökség Kﬅ ./Ritz Anikó
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

i MEGJÖTT AZ ÉGI
JEL, MEHET A
MUNKA!

A kis Landini „hozta magával”
a nagyot, a megelégedés
döntött.

32

i KÉT ÉVTIZED

PARTNERSÉGBEN

2000. november 7-én
lettünk a CLAAS hivatalos
magyaroszági forgalmazója. Kollégáink
visszatekintése.
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A BIZTONSÁGI NORMA VÁLTOZÁSA
Életbe lép a kardántengelyekre
vonatkozó új szabvány
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RÖVID

GÉPKEZELŐI
KURZUSOK

A digitális képzések struktúrája megegyezik
a hagyományos oktatáséval.
Az eléréshez csupán egy kép és hang
lejátszására alkalmas eszközre van szükség (tablet, okostelefon, laptop).
Az eﬀajta lebonyolítás egyik nagy előnye,
hogy a videók egy személyre szabott időintervallumban bármikor visszanézhetők,
mennyiségi korlát nélkül.
Bővebb és aktuális információ:
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/
online-kezeloi-kurzusok

GÉPKEZELŐI
KURZUSOK

ELŐRE!
JAN

BÁR A JELENLEGI
HELYZETBEN NEM TUDUNK
SZEMÉLYES JELENLÉTTEL
JÁRÓ OKTATÁSOKAT
TARTANI, A KÉPZÉSEK
NEM ÁLLNAK LE, UGYANIS
EGYRE TÖBB GÉPTÍPUSHOZ
ELÉRHETŐK ONLINE KEZELŐI
KURZUSAINK.

GONDOLKODJON

DEC

ÚJ KÖNTÖSBEN!

HÍREK

FEB

MÁR

Rendelje meg alkatrészeit
a szezon előtt
kedvezményes áron.

AZ IDŐ PÉNZ, KÉSZÍTSE FEL GÉPÉT
A SZEZONRA IDŐBEN.

ÉLJEN
AZ ELŐRENDELÉSI
LEHETŐSÉGEKKEL!
A MEZŐGAZDASÁGBAN DECEMBER-JANUÁR
A FELKÉSZÜLÉS IDŐSZAKA!
Gépvásárlásokat, karbantartásokat ebben az időszakban különféle előrendelési akciókkal segítik a gyártók és a forgalmazók. Érdemes felmérni a lehetőségeket, mert jelentős
megtakarítás érhető el! A különféle téli akciókról bővebb tájékoztatást a www.axial.hu
weboldal megfelelő menüpontjai alatt találnak!
Figyelmükbe ajánljuk a CLAAS előrendelési akcióját, a MANAX hosszú távú bérleti lehetőségeit, illetve a hagyományosnak mondható „Alkatrész-előrendelési és szerviz téli felkészítési
akciónkat” is, amelynek keretében kedvezményes Trimble csomagok érhetők el!

ONLINE IS!

HA A HELYZET ÚGY
HOZZA, BÉRELJEN!
Leányvállalatunk, a bérgépekkel foglalkozó MANAX Kﬅ . 2021. február 28-ig
tartó akciójában kedvezményes áron
kínálja hosszú távú bérleti konstrukcióit,
bizonyos típusokra.
Számos alkalom lehet, amikor szükség
van a kapacitásaink bővítésére, akár
a rendelkezésre álló gépek számát
tekintve, akár a rendelkezésre álló teljesítményt. Ezekre az alkalmakra ideális
megoldás a gépbérlet! Cégcsoportunk
ebben is segít Önnek!
Bővebb információ:
www.axial.hu/manax-teli-akcio
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www.axial.hu

GPS-TÉMÁJÚ WEBKONFERENCIÁVAL
KEZDTÜK A NOVEMBERT
November 4-én rendezte meg az AXIÁL Kﬅ .
második webkonferenciáját, melyet a vállalat
Facebook-csatornáján lehetett követni. A hozzávetőleg 2,5 órás eseményen talajtani és műszaki
előadások mellett precíziós gazdálkodással
kapcsolatos workshop volt látható.

OLVASSON és

https://www.facebook.com/axialkﬅ /
videos/641054783252932
Érdemes követni közösségi oldalainkat, hiszen
számos online eseménnyel készülünk! December
elején egy gépes témájú műsort tervezünk
„9 gép 90 percben” címmel, ami szintén később is
visszanézhető!

A kötetlen köszöntő után – melyet Umenhoﬀer
Péter, az AXIÁL Kﬅ . marketingigazgatója és Balog
Tamás, az Agroinform.hu új médiamenedzsere
tartott – Dr. Mesterházi Péter Ákos, az AXIÁL Kﬅ .
precíziós gazdálkodási csoportvezetőjének témapozícionálása következett. Beharangozta, hogy a
webkonferencián szó esik a precíziós gazdálkodás
gyakorlati megvalósulásához szükséges technológiákról, a Vantage szolgáltatások és a Trimble
eszközök kapcsán. Ennek keretében részletes
ismereteket kap a közönség a valós idejű adatok
gyűjtéséről, egységes adatbázisba rendezéséről,
térképi megjelenítéséről, illetve tápanyag-kijuttatási terv készítéséről, ezek alapján. Azonban ez
előtt olyan témákat is érintenek, mint a talajsavanyodás vagy a kapcsolódó technikai, gépi
megoldások.

!

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:
2021. január 8.

ELŐZŐ SZÁMUNK
NYERTESEI:
Szepesyné Anita
Hódosi Csaba
Tibold Sándor

Budapest
Vokány
Budapest

KERESZTREJTVÉNY
FRANCIA
VÁROS

OMÁNI
AUTÓJEL

DOHÁNY
ALKALOIDJA

DOBOZ
SZÉLEI!

DEC.31-ÉVEL
ZÁRUL

1

L
KUKORICA
SZÁRA

NÉVELŐ

2

ÖTVEN
RÓMÁBAN

OKLEVELES
RÖV.

ÁLLATOK
TAKÁCSA

VONULNI
KEZD!

FORINT
RÖVIDEN

HŐMÉRSÉKLET
JELE

A FLUOR
VEGYJELE

TYÚKANYÓ
MONDJA

RÓMAI 500

JAPÁN
TELEPÜLÉS

KRÉM
MARADÉK!

KERÜLET
RÖVIDEN

GREGOVSZKI GÁBOR
MAGYARORSZÁG

KILOJOULE
BÖRTÖNLAKÓ

NITROGÉN
VEGYJELE
SVÉD
AUTÓJELZÉS

LITER

ELLENÁLLÁS
JELE

Ő

ÜNÖKÖHEGY
ROMÁNUL

ELŐTAG:
MEGA-

!

GRAMM

MAGNÓ
RÉSZE!

RADON
VEGYJELE

A rejtvény megfejtését 2021. január 8. 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: Pónya Márton, Csikóstőttős

ANDREY ZHIGADLO
OROSZORSZÁG
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A 2021-es szezonra a sorfüggetlen
ORBIS silózó kukoricaadapter-család
megújult csúcsmodelljét kínálja
JAGUAR silózókhoz a CLAAS.
Első ránézésre szembetűnik a
háromméteres szállítási szélesség,
illetve az új, automatikusan nyíló és
csukódó, világítással felszerelt
közúti védőponyva.

Az új

ORBIS
900
GYORS CSUKÓDÁS,
KOMPAKT VONULÁS
Ahogy az ORBIS 750-es típusé, az
ORBIS 900-as váza is öt részből épül fel.
Ez páratlanul gyors és rendkívül kompakt összecsukást tesz lehetővé a közúti
szállításhoz, anélkül, hogy előre és oldalra
korlátozná a kilátás. Új a mindössze háromméteres szállítási szélesség, amellyel
külön engedély nélkül lehet közúton közlekedni. A jó kilátásnak köszönhetően akár
40 km/óra vonulási sebesség érhető el
biztonságosan. A ﬁgyelmeztető matricákkal és világítással ellátott, teljesen integrált védőponyva a szántóföldön nyitáskor
automatikusan munkahelyzetbe nyílik,
majd közúti vonulás előtt automatikusan
szállítási helyzetbe csukódik. A teljes folyamat mindössze 30 másodpercig tart, és
a gépkezelőnek nem kell leszállnia.
Ez jelentősen lerövidíti a vonulási és szerelési időket, tehermentesíti a gépkezelőt.
2 és 7 km/óra között egy gombnyomás
elegendő az automatikus csukási folyamat
elindításához. Munka közben a védőponyva biztonságos helyzetben van.
Hogy az első híd terhelése ne haladja
meg a 11,5 tonnát, integrált járószerkezet áll rendelkezésre. Ez automatikusan
lecsukódik, amikor a közúti közlekedési

8

mód vagy a lengéscsillapítás be van
kapcsolva. A 8,93 méter széles ORBIS
900 rögzítése gyerekjáték a JAGUAR-ra.
Az adapter felismerésének és automatikus összekapcsolásának köszönhetően itt
sem vész el fontos betakarítási idő.

UNIVERZÁLIS
FELHASZNÁLÁS
A lapos és két fokozatban állítható vágási
szögnek és az adapter alacsony kialakításának köszönhetően akár 85 milliméteres
lehet a tarlómagasság. A kis és nagy
átmérőjű, három tagú szállítótárcsákkal
az ORBIS 900 kukorica, valamint teljes
növény betakarítására használható.

Ezenkívül alkalmas csekély hozamú
állományokhoz is. Közvetlenül a behúzó egység előtt nagy átmérőjű tárcsák
vezetik be biztosan a nagy mennyiségű
terményt a behúzó hengerekhez.
A tárcsák továbbító lemezei és csőfogócsövek segítik a kukoricacsöveket a
behúzó egységhez. A kopásnak erőteljesen kitett vezetősínek könnyen cserélhetők. Az adapternek az anyagárammal
leginkább érintkező alkatrészei opcióban
rendelhetők kopásálló PREMIUM LINE
változatban is. Ebben az esetben a vezetősínjei acélból vannak, a terelődobok
plusz bevonatúak, illetve a vágótárcsák
a jól bevált, megbízható, sarlóalakú éllel

Fotó: CLAAS
is kopásállóbbak. A moduláris felépítésű tárcsáknak köszönhetően könnyű és
gyors a karbantartás.

szabbítások. Rendkívül magas állományokhoz magasítást lehet felszerelni a
szárterelőkre.

A V-alakú, ezért energiatakarékos terményszállítást oldalanként a kistárcsák
mögött elhelyezkedő két terelőkúp segíti.
A három sebességfokozatban állítható
terelőkúpok a terményt a behúzáshoz
képest hosszirányban biztosan tovább
adják. Fekvő kukoricához opcionális kiegészítők érhető el: hidraulikusan hajtott
forgócsiga jobb és bal oldalra; terelődobok a szélső tárcsákra; középső, hosszú
szárválasztó; vagy szárválasztó-hosz-

A két fokozatban szabályozható fő hajtásnak köszönhetően a fordulatszámot
különböző betakarítási körülményekhez
lehet beállítani. Változtatható adapterhajtású JAGUAR esetén a silózó adapterét mindig első sebességfokozatba
kell kapcsolni. A hajtóművek alacsony
fordulaton dolgoznak, így minimális a
kopásuk. Természetesen túlterhelés elleni
védelemmel vannak ellátva.

LEGJOBB TALAJKÖVETÉS
MINDEN TERÜLETEN
A nagy munkaszélesség ellenére az
ORBIS 900 optimálisan alkalmazkodik
a talaj egyenetlenségeihez, a +/- 5 százalékban elmozdulni tudó lengőkerettel és
a hidraulikus vezérlésű AUTO CONTOUR
aktív keresztirányú talajkövetéssel. Még
jobb talajkövetésért a két alapban felszerelt tapogatókar mellé, középre is felszerelhető egy AUTO CONTOUR érzékelőkar.
A hosszú, rugóval ellátott érzékelőkarok
megbízhatóan vezetik az adaptert.

MIHALOVICS TAMÁS

CLAAS gépüzletág igazgatóhelyettes
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BEIGAZOLÓDTAK!

VÁRAKOZÁSAINK

Minek több kombájn és traktor egy kereskedőcégnek?
Mert terménykereskedő és mezőgazdasági szolgáltató cég a BLÓKER Zrt.
Mióta, 46 éve, birtokukba került két CLAAS kombájn, jó tapasztalataik
alapján hűen kitartanak a márkánál.

BOGYISZLÓ

Legöregebb üzemelő
kombájnjuk 1991-es évjáratú
– az sem tegnap volt…

Tóbi Dávid robog fel-alá
az új ARION 660-nal a
telephelyek és a tároló
telep között – szélvédőjén a pilóta VILLÁM
névtáblájával.

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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A Szekszárd-körüli Bogyiszló különleges
település. Valaha elérhetetlen volt szárazföldi járművel, vizek vették körül, aztán a 19.
században, helyváltoztatás nélkül, átkerült
a Duna túlpartjára – a folyamot tette át fölötte a szabályozás. Változatos az 1960-ban
alakult Dunagyöngye „téesz” és jogutódjai
históriája is: több átalakulást követően
2000-ben jött létre a BLÓKER Zrt.; a betűszó
első tagja a község nevének arrafelé szokásos rövidítése, a második a kettő közül az
egyik fő tevékenységére, a termény-nagykereskedésre utal. Másik fő tevékenysége a
mezőgazdasági szolgáltatás.
Érdekes proﬁlú vállalkozás, nincs földtulajdona, nem termeszt növényeket, mégis a
mezőgazdaságban tevékenykedik, szolgáltatása nélkülözhetetlen a környék gazdálkodóinak.

Tóbi Balázs
és háttérben a jogelőd
alapító okirata.

Még a régi világban, 1974-ben került a
birtokukba két CLAAS 100-as DOMINATOR
kombájn. Akkoriban ez a típus képviselte a
csúcstechnikát, de mint kiderült, a megbízhatóság, a tartósság csúcsát is. E tapasztalat hatására szóba sem került márkaváltás,
ahányszor új kombájnra lett szükség, a
német márkát választották. Még pótkocsi-

„Az első hírek után alig vártuk, hogy a
traktorok piacán is megjelenjen a CLAAS"
juk is van tőle. A jelenleg legöregebb üzemelő kombájnjuk 1991-es évjáratú – az sem
tegnap volt… Ma hat CLAAS aratócséplő
sorakozik a gépszínekben, idei munkájukat
befejezték, a részvénytársaság szereti október 23. előtt letudni a kukorica betakarítását. Főképp Bogyiszló határában dolgoznak,
mindenféle asztallal felszerelkezve bármilyen gabona, olajos magvú növény aratását
vállalják, munkakörzetük átmérője 20-25
kilométer. Eljárnak Szedresig, Gerjenig is.
Már csak a derék harcosok megtisztítása, és
a jövő idényre felkészítése van hátra.
Terményszállításra, noha vannak teherautóik, pótkocsis traktorokat is használnak,
mert Bogyiszló ugyan már nem csak csónakkal érhető el, sőt mióta mellette épült
meg az M9-es út, már nem egyedül Tolna
felől hozzáférhető zsákfalu, de súlykorlátozás miatt nem használhatják ki kamio-

nok szállítókapacitását a régi bekötőúton.
Meglehetősen speciális feladatot látnak el
a traktorok: ötven kilométeres körzetből
gyűjtik be a terményeket, és juttatják el a
megrendelőhöz, illetve a tároló telepekre.
Méghozzá nem keveset: évente száz-kétszázezer tonnát. Ez nagyjából ötmillió
tonnakilométert jelent.
A negyventonnás szerelvénytömeg-limit eléréséhez hat-hét tonna önsúlyú,
18-25 tonna teherbírású három- vagy

négytengelyes pótkocsi ideális, amelyet
nyolctonnás, 180 lóerő körüli teljesítményű
traktor vontat.

MILYEN MÁRKÁT
VÁLASSZANAK?
Ahogy Tóbi Balázs meséli: miután a kombájnok kapcsán megismerték a CLAAS
márkát és az AXIÁL háttérszolgáltatását,
Póta Sándor műszaki vezetővel egyértelmű volt a preferenciájuk. Nagy szerepet
játszott mindebben Tóth Csaba, az AXIÁL
üzletkötője, aki mindig naprakész információkkal szolgál, döntések után azonnal
intézkedik, és szükség esetén, hétvégén is
elérhető. „Az első hírek után alig vártuk,
hogy a traktorok piacán is megjelenjen
a CLAAS, 2013-ban újonnan vettünk egy
ARION 540-est, amely máig üzemel, túl
a 8000 üzemórán, és még sokáig akarjuk
használni. Várakozásaink beigazolódtak!”
Két hete vették át a cég hatodik ARIONját, de már megrendelték a hetediket is.
Persze minden motoros gépükre kötöttek
átalánydíjas karbantartási szerződést, a
szekszárdi telephelyről járnak ki az AXIÁL
szervizesei, akikkel Lénárt István műhelyvezető tartja a lehető legjobb kapcsolatot,
de Baja sincs messze, ha az AXIÁL Kﬅ . központját kell elérni. Jelentősebb probléma
egyszer sem jött elő.

A BLÓKER Zrt. abban is különleges, hogy
nem néhány éves üzemeltetésre veszi
gépeit, hogy aztán garancia lejárta után
értékesítse, hanem nagyon sokáig üzemelteti, mint az őskori DOMINATOR és az
ARION 540-es példája mutatja. Odaadó
gondossággal ápolják, tökéletesen ismerik
mindegyiket, tudják, mire számíthatnak
tőlük.
Tóbi Dávid a részvénytársaság egyik legelkötelezettebb traktorosaként robog fel-alá
az új ARION 660-nal a telephelyek és a
tároló telep között – szélvédőjén a pilóta
VILLÁM névtáblájával. Az erőgép csillogó
tisztasága jelzi, hogy személyes kedvence
a traktor. A húszéves Dávid éppen most
kezdte mezőgazdasági növénytermesztő
mérnöki tanulmányait a gödöllői Szent
István Egyetemen, de egyáltalán nem
kezdő a traktorozásban, rendszeresen
végigdolgozta hétvégéit és nyári szüneteit.
Amint megszerezte a jogosítványt, átvette
az akkor 3500 üzemórás régi CLAAS-t,
amely jelenleg 8000 fölött jár. Mikor
felülök mellé a pótülésre, elégedetten
nyilatkozik gépe komfortjáról, automatikus
rendszereiről és teljesítményéről. Továbbra
is nagy reményeket fűz hozzá!
Tóbi Balázs igazából szerényen fejezte
ki magát, hiszen CLAAS gépeik nemcsak beigazolták, hanem felül is múlják
várakozásaikat.
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újdonságok
2020

A COVID-helyzet miatt a nagy mezőgazdasági gépgyártók
kénytelenek voltak online megtartani a rendszerint őszre
időzített sajtótájékoztatóikat. Így tett AGCO/Fendt is,
ráadásul több új modellt mutatott be a közönségnek.
Az újdonságokról és fejlesztésekről röviden beszámolunk,
bővebb információk az egyes típusokról, megoldásokról
az AXIÁL médiafelületein lesznek elérhetők.

FENDT E100 VARIO

– háromévnyi fejlesztés eredménye
Hazánkban még nem igazán jellemző, de
külföldön a mezőgazdasági telep saját
megtermelt energiájával, zárt ciklusban
tölthető a Fendt e100.

HŐMENEDZSMENT –
AKKUMULÁTORRENDSZERVIZSGÁLATOK
A teljes tesztelés alatt kitértek a különféle akkumulátorrendszerek vizsgálatára is.
A hőszabályozás felülvizsgálatával elérték, hogy télen percek alatt előmelegíthető a fülke, nyáron lehűthető kellemes
hőmérsékletre.

KEMÉNY TESZTEKNEK
ALÁVETVE

2017 szeptemberében számoltunk be a
FENDT első teljesen elektromos hajtású
kompakttraktorjának prototípusáról.
Az 50 kW teljesítményű traktor reális
üzemeltetési körülmények között öt
üzemórát képes dolgozni feltöltés nélkül,
elsősorban kommunális területre ajánlották. Nézzük, milyen irányban haladtak a
projekttel! Az eltelt időszak alatt különféle területeken, a mezőgazdasági alkalmazástól az önkormányzati használatig,
sokféleképpen tesztelték a gépet.
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EGYSZERŰBB TÖLTÉS
Az összegyűjtött tapasztalatok alapján
műszakilag átdolgozták a gépet.
Az egyik legjelentősebb változás a
töltőrendszer átalakítása: CCS 2-es típusú aljzat mellett 400 voltos aljzathoz
tartozó töltőkábellel is felszerelték.
A DC gyorstöltési funkciót meghagyták,
viszont az új töltőrendszer is képes a
traktor akkumulátorát öt órán belül
teljesen feltölteni.

A gyakorlati tesztek nagy része a mezőgazdasági volt, a hagyományos eszközök
mellett, TLT-hajtású, illetve legújabb
generációs elektromos hajtású eszközöket is működtettek az e100-zal. A tesztek
pozitív eredménnyel zárultak, így akár
telepi traktorként is megállja a helyét.
Az akkumulátoros-elektromos hajtás
kiváló hatásfokkal működött a tesztelés alatt, hozzájárulva az erőforrások
optimális felhasználásához. Külön
kiemelendő, hogy a Fendt e100 Vario álló
helyzetben is elérheti a teljes kardántengely-nyomatékot.

A vetőrobotok új generációja:

FENDT XAVER

A mezőgazdaság robotizálása nem új keletű, hiszen már a 2010-es évektől egyre
több gyártó kezdett dolgozni autonóm
műszaki megoldásokon. A Fendt 2017
óta foglalkozik stratégiaorientált jövőbeli
témákkal, mint a robotika az agráriumban. Ennek egyik megnyilvánulása volt
a Fendt Xaver kutatási projekt robotrendszere, amely szervesen kapcsolódik
a precíziós gazdálkodáshoz. Az AGCO
konszern jövőbemutató fejlesztéseit
integrálták a parányi, önállóan és rajban
is dolgozni képes robotokba.

5G ELENGEDHETETLEN

ÚJ VETŐEGYSÉG

Külső szemlélőként a legjelentősebb
változás, hogy az új generáció tagjai
háromkerekűek. Nagyobb kerekekkel
a felfekvő felület szélesebb, a szabad
magasság nagyobb és a mélységvezetés
pontosabb. Az első kerekekbe szerelhető
súlyok nemcsak gördülékenyebb haladást, hanem nagyobb csoroszlyanyomást
is lehetővé tesznek, kötöttebb talajon
vetéshez. A robot maximális össztömege
250 kg, üresen kevesebb, mint 150 kiló.

Az első Xaver-generációk vetőmoduljait
átalakították, illetve új vetőegységgel
kombinálták. Az elektromos hajtás vezérlése centiméteres pontossággal helyezi
el sorban az egyes vetőmagokat, előre
meghatározott távolságra. A jövőben a
robotok képesek lesznek a talajnedvesség, a hőmérséklet, a humusztartalom
és a növényi maradványok mérésére is.
A jelenleg háromkerekű koncepció hátsó
kerekének feladata nemcsak a hajtás,
hanem a tömörítés is.

TUD MINDENT,
MINT A NAGYOK

A robotraj-technológia illetve a velük
kommunikálás előfeltétele a megbízható
hálózati lefedettség – emlékeztetett dr.
Benno Pichlmaier globális technológiai
és innovációs igazgató. Bízva a hálózatok
globális kiépítésében úgy vélik, hogy ezek
a robotok a jövőbeni Farming 4.0 funkciókat is elláthatják.

NÉGY HELYETT
HÁROMKEREKŰ

MELYEK A TECHNOLÓGIA
ELŐNYEI?
Kétségtelen, hogy egyelőre eléggé
futurisztikusnak tűnik a szántóföldeken

önállóan dolgozó robot, azonban ahogy
láthatjuk, ez már a jelen, a következő
előnyökkel:
•
fenntarthatóság, intelligens
megoldásokkal,
•
kisebb energiafogyasztás és CO2
lábnyom,
•
a közvetlen és hatékony elektromos
hajtás hozzájárul az
energiatakarékossághoz,
•
ökológiai szempontok: nincs légszennyezés, zajkibocsátás és
olajfolyás sem fordulhat elő,
•
a talajnyomás akár 80 százalékkal
kisebb a jelenleg elterjedt gépi
rendszerekénél.
Műszaki adatok:
•
maximális össztömege 250 kg,
üresen kevesebb, mint 150,
•
vetőmagtartály térfogata 20 literrel
bővült, így körülbelül 0,5 hektárra
elegendő, 90 000 mag/hektár
kijuttatásához,
•
a lítiumion-akkumulátor kapacitása
2,6 kWh-ra nőtt,
•
hat robotegységből álló raj
hozzávetőlegesen 3 hektár/óra
területteljesítményt ér el,
•
a rendszer éjjel-nappal lehetővé teszi
az autonóm használatot.

A Xaver programban fejlesztett robotraj
használja a VarioGuide nyomvonalvezetőrendszert, és integrálható a
FendtONE platformba. Előnyös,
hogy a traktor és a robotraj
nyomvonala kompatibilis
egymással, a feladatok könnyen és
zökkenőmentesen kioszthatók.
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FENDTONE
egyesíti a terepi
és az adminisztratív feladatokat
Szintén nem új rendszerről van
szó, hiszen a FendtONE a tavalyi
Agritechnica kiállításon debütált.
A FendtONE fel van osztva a “fedélzeti FendtONE”-ra (onboard),
a traktoron, és az “irodai
FendtONE”-ra (oﬀ board),
amelyek otthon vagy útközben
érhetők el.
Fedélzeti digitális megoldás
például a Fendt Task Doc (korábban VarioDoc Pro). Tervezni és
adminisztrálni oﬀ board módon,
számítógépen vagy mobileszközön lehet. A meglévő és az új
digitális megoldások kiegészítik
egymást. A FendtONE segítségével a felhasználók hatékonyabban és produktívabban tudják
kihasználni az idejüket.
Az elvégzendő feladat végrehajtását a traktor fedélzeten
(onboard) dokumentálja a Fendt

Task Doc. A munka befejezése
után a járművezető mobilneten
keresztül közvetlenül visszaküldheti a jelentést az üzemeltetési
vezetőnek az irodába. A jelentés
elmenthető a rendszerben, és
szükség esetén PDF-kivonatként
exportálható. Papírral és tollal
(hagyományosan) dokumentálni nem kell, mert a rendszer
rögzíti az összes releváns adatot
a feladatról.
A műtrágya-kijuttatás és a növényvédelmi munkák dokumentálásával szemben támasztott
követelmények egyre szélesebb
körűek. A feladat elvégzéséről
készülő jelentésben táblánként
rögzítik a megművelt terület és a
felhasznált inputanyagok menynyiségét. E jelentések jelentősen
leegyszerűsítik a jogszabályi
előírásoknak megfelelő dokumentálást.

ÚJ
MODELLEK

A FENDTTŐL

A szoﬅveres és a jövőbemutató fejlesztések mellett a „vas” is megújult a Fendtnél,
akárcsak a hevederes és a gumikerekes
széria egy-egy modellje. Teljesen új generáció érkezett a 200-as modellcsaládból,
és 673 lóerős zászlóshajóval bővült az
MT jelölésű gumihevederes termékvonal.

ÚJ GENERÁCIÓS FENDT 200 VARIO
ÁLL KÉSZEN A HOLNAP
KIHÍVÁSAIRA
Hazánkban elsősorban az ültetvényes változatai (V/F/P) ismertebbek a 79-124 lóerős 200-as
szériának. Tíz évvel ezelőtt lépett piacra a Fendt
a speciális növények gondozására alkalmas
traktorokkal, bennük a márka egyik védjegyévé
vált fokozatmentes váltóval. Eltelt újabb tíz év,
és alapjaitól áttervezték a kompakt méretű, kis
önsúlyú traktort. Ráadásul a nagyok dizájnját
és több műszaki megoldását is adaptálták az új
Fendt 200 Varióba.

MILYEN MEGOLDÁSOK KERÜLTEK
ÁT A KIS KOMPAKT TRAKTORBA?
A FendtONE fel van osztva a
“fedélzeti FendtONE”-ra
(onboard), a traktoron, és az
“irodai FendtONE”-ra (oﬀ board),
amelyek otthon vagy útközben
érhetők el.

•
•
•

Tágas, újratervezett fülke,
intuitív FendtONE kezelési ﬁlozóﬁa,
a kényelmes kezelésért,
többletteljesítményt biztosító motorvezérlés
a Fendt 211 Vario modellben
(DynamicPerformance – DP).

Mind az alap-, mind a speciális ültetvényes
kivitelek háromhengeres 3,3 literes AGCO Power
motort kaptak. Dízel-oxidációs katalizátorral
(DOC), dízel-részecskeszűrővel (DPF), és szelektív
katalizátorral (SCR) felel meg a Stage V normának,
kipufogógáz-visszavezetés nélkül.

ÚJ KOMFORTFÜLKE, A LEGÚJABB
SZOFTVEREKKEL
Mondhatni, kívül-belül megújult a traktor. Kétségtelenül legszembetűnőbb a dizájn és a fülke
változása. Kényelmes és intuitív a gépkezelés az új
vezérlőpult multifunkcionális joystickjével.
A FendtONE működési ﬁlozóﬁájába illik egy új
oldalsó kezelőpult, multifunkcionális joystickkel,
keresztkapcsoló-karral és opcionális 12 colos
terminállal. A tízhüvelykes digitális műszerfal a
kormánytoronnyal együtt mozog.
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Fotó: Fendt

és terheletlen állapotban, nincsenek felesleges hajtásból eredő
veszteségek.
Az új 1100-as MT szériából négy típus érkezik.
A Fendt 1151, 1156 és 1162 MT modellek motorja hathengeres,
15,2 literes, míg a 1167 MT csúcsmodellé 673 lóerős, 16,2 liter
lökettérfogatú, szintén MAN gyártmány.

SMART RIDE + RUGÓZÁS
A Fendt 900 Vario MT-ből ismert SmartRide rugózást a Fendt
1100 Vario MT teljesítményéhez adaptálták. A SmartRide + két vezérelhető hidraulikus munkahengere kompenzálja munka közben
a súlyponteltolódásokat, így a hajtáslánc megszakítása nélkül,
maximális vonóerővel folyamatosan dolgozhat a szántóföldön
a traktor. A hidraulikus munkahengerek közvetlenül a fülkéből is
vezérelhetők, a jármű eleje leereszthető – külön eszköz nélkül leés feltehető a mellső orrsúly.

ÜLTETVÉNYRE SPECIÁLIS FENDTET!
A Fendt 200 Vario öt típusa 79-124
lóerős. Ezenfelül külön kategória
az ültetvényes kivitel. Itt akár
1,07 méter külső szélességű
modell is elérhető! A VFP
változatok már a gyárban
megkapják a 4. védelmi
kategóriájú légszűréses fülkét, szükség
esetén a szűrőrendszer átalakítható,
hogy por, folyékony növényvédő szerek és azok
gőzei elleni védelemmel
teljesítse az európai uniós
szabványokat.
A munka befejezésével egyszerűen alaphelyzetbe állítható a
szűrőrendszer a terminálon.

A KIRÁLY MEGÉRKEZETT
– FENDT 1100 VARIO MT
A Fendt 1100 Vario MT ötvözi a kistestvér 900 MT megoldásait a
legutóbb bemutatkozott 1000-es gumikerekes traktorok
fejlesztéseivel. Erre a legjobb példa a
Fendt alacsony motorfordulatszámú hajtáskoncepciója.
A motor – alacsony fordulatszámon is – különösen hatékony
a VarioDrive hajtáslánccal, és
nagy a teljesítménytartaléka. A Fendt 1100 Vario
MT hidromechanikus
hajtásláncában a
két hidromotor
egymástól függetlenül kibillenthető.
Automatikusan
és teljesen leválnak a hajtásról nagy
haladási sebességnél

A hevederes járószerkezet innovatív felfüggesztésű négy középső
futógörgője (Fendt Longlife) kiválóan követi a talajfelszínt, és
ezáltal maximalizálják a vonóerőt. Szabadalmaztatott poliuretán-vegyület gyűrűjük fokozottan ellenáll hőnek és mechanikai
sérüléseknek, növeli a hevederek élettartamát. A gyűrűk könnyen
cserélhetők, így csökken a karbantartásra fordított idő és költség.

AKTÍVAN ELFORDÍTHATÓ ALSÓ HÚZÓ- ÉS
HÁTSÓ EMELŐMŰ: JOBB NYOMVONALTARTÁS
E gép különlegessége a piacon egyedülálló aktívan elforgatható
alsó húzó- és hátsó emelőmű. Az alsó húzó mindkét irányban 28
fokkal elfordítható, a hátsó emelőmű hárompontos felfüggesztéssel mindkét irányban 12 fokkal téríthető ki. Ez azt jelenti, hogy
a munkagép elfordulási pontja a traktor természetes elfordulási
pontja irányába mozog, és az automatikus kormányú traktort sokkal pontosabban követi nyomvonalán a munkagép. Ha a szántóföld oldalra húzza a munkagépet, akkor e bekötéssel elkerülhető,
hogy a hevederes traktort is elhúzza, miközben a munkagép képes
elkerülni az akadályt. A Fendt 1100 Vario MT az elfordítható alsó
húzóval, illetve emelőművel szabálytalan alakú földterületeken is
megmutathatja előnyeit. Nagyon pontosan és precízen követhetők
a táblahatárok, nagy munkagépekkel is. Kisebb erő szükséges a
kormányzáshoz, lényegesen csökken az alkatrészek kopása és az
üzemanyag-fogyasztás, nő a munkasebesség, és hatékonyabban,
precízebben dolgozik a gépkapcsolat.
Minden újdonságról részletesebben olvashat a
www.axial.hu weboldalunkon, illetve ﬁgyelmükbe ajánljuk Nagy Róbert termékmenedzserrel
készült beszélgetésünket, amelyet ezen az
oldalon érhetnek el:
https://www.axial.hu/podcast/
fendt-ujdonsagok/5-epizod

RUZSICSNÉ KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő

Szakmai lektor: Kresz Gábor Fendt-referens
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A Manitouból
soha nem elég!

Egy gép legyen gazdaságosan működtethető, hatékony, passzoljon a
meglévő rendszerhez, jó ár/érték arányt képviseljen, és kiváló legyen
a szervizháttere is – vallják a Csepregi ﬁvérek. A Manitou MLT 960-os
rakodógépük pont ilyen. Ez az óriás a maga hatalmas kanalával akár
hét merítéssel telepakol búzával egy 24 tonnás kamiont.

Az őszi nagy munkák idején, szeptember végén találkozunk Csepregi Attilával, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport
ügyvezetőjével és műszaki vezetőjével,
Csepregi Árpáddal. A Manitou rakodógépekkel kapcsolatos tapasztalataikra
vagyunk kíváncsiak, hiszen kilencet
nyúznak szinte megállás nélkül, és az
MLT 735-östől a 960-asig a gépcsalád
minden tagját alkalmazzák.
„Most épp a kukoricabetakarítás zajlik,
a 3000 hektár 10-15 százalékával
már megvagyunk. Holnap elkezdjük a
búza vetését is, durván 3000 hektáron, öt vetőgéppel. Ezek elé csináljuk a
talaj-előkészítést is. Egy kis területen
zöldítenünk is kell, aztán hátra van még
valamennyi tarló- és fenyércirok-kezelés, meg 150 hektárról a cukorrépa
felszedése” – sorolja a tennivalókat
Attila.
Mielőtt kimennénk a szárítóba, rakodószemlélőbe, megismerkedünk a
cégcsoport történetével. A Csepregi
család anyai ágon mélyen gyökerezik a
helyi gazdatársadalomban, a nagyapa
„a háború előtt meg utána, a téeszesítésig Lajoskomárom egyik legnagyobb
gazdája volt, és nagyon innovatív”. A
szülők már a téeszben dolgoztak, az
apa sertéságazat-vezetőként, az anya
adminisztrátorként. „Amikor jött a rendszerváltás, ők nem mertek lépni, nem
látták annyira biztosnak a helyzetet,
hogy éljenek a privatizáció kínálta lehetőséggel, és önállóan gazdálkodjanak.”
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Attilából viszont előbújt a nagypapa
innovatív vállalkozószelleme, mint
mondja, olyannyira rá volt kattanva
a vállalkozásra, hogy a szülei
’95-ben végül teret engedtek
neki, és együtt belevágtak. 19 éves volt ekkor.
Tíz hektáron kezdtek
gazdálkodni egy MTZ traktorral. Rá egy évre vettek „egy régi,
marha rossz állapotú nagytraktort”
is. Egyéni vállalkozóként indultak, majd
megalakították a Csepregi Bt-t. Mivel
nagyon nehéz volt földbérletre szert
tenni, bérmunkával igyekeztek előrébb
jutni. „’98-ban lett egy kombájnunk is,
arra nagy bérmunkaigény mutatkozott.”
Közben Attila levelezőn tanult Hódmezővásárhelyen, agrármérnök szakon.
’99-ben pedig a ﬁatalgazda-támogatás jóvoltából építettek egy 625
négyzetméteres tárolót meg egy ezer
férőhelyes sertéshizlaldát. „A hizlaldába apám már nagyon belefolyt, minket
az öcsémmel egyáltalán nem érdekeltek az állatok.
A növénytermesztést meg a gépi
bérmunkát csináltuk. 2000től kezdtünk el jobb minőségű
gépeket vásárolni, mindent
hitelre vagy pályázatra. 2009-ben
belefogtunk a tárolókapacitásunk és
a szárítónk fejlesztésébe. Lépésről
lépésre mentünk előre.”

A NAGY UGRÁS 2016-BAN KÖVETKEZETT, AMIKOR BEVÁSÁROLTÁK MAGUKAT – MI EZ, HA NEM A
SORS FINTORA! – A HAJDANI HELYI
TERMELŐSZÖVETKEZET ROMJAIN
ALAKULT GYŐZELEM KFT-BE.

>> 2016-ban, a vásárlás
pillanatában hogyan
állt a Csepregi Bt.?
„Csaknem 550
hektáron gazdálkodtunk,
de

nem
ez
volt
a nagy
valami, hanem
hogy a lajoskomáromi gazdák 90
százalékával, legalább
80 emberrel munkakapcsolatban álltunk!
>> Hogyan tudták megnyerni,
integrálni őket?
„Volt és van egy baráti társaság, elkezdtünk együtt dolgozni, és talán mert látták,
hogy a mi területeink egy kicsit jobbak,
meg szót értettünk a gazdákkal, valahogy
az élére kerültünk a dolgoknak. Újabb
kapcsot jelentett a környékbeli gazdákhoz,
amikor növényvédős lettem. És sorra jött
a többi kapocs, már arattunk is nekik, de
biztosítottuk a lehetőséget nekik is, hogy
besegíthessenek nekünk a gépeikkel, hogy
ne csak egy irányú legyen a dolog. Ez még
jobban erősítette a kohéziót.”
A Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport 3100
hektáron gazdálkodik, ezenfelül 2000 hektáron teljes körű, szellemi-ﬁzikai bérmunkát végez, „olyan, mintha a miénk lenne.
Nagyjából 3000 hektáron pedig tisztán
bérmunkát folytatunk: megrendelik
a munkát, mi pedig megcsináljuk,
ennyi. De ennek a 8000 hektárnak az inputanyagát is mi
szerezzük be, amivel mindenki
jól jár, hiszen nagy tételben
olcsóbb a vásárlás. A visszaﬁzetés
terményben is lehetséges, megvan hozzá a 75 ezer tonna kapacitású
tárolóhelyünk. Viszonylag kerek egészként
működik a dolog”.

A cégcsoportban százan dolgoznak, „ami
nem eléggé indokolt”, de lokálpatriótaként és a település legnagyobb cégeként
vállalják az abból fakadó versenyhátrányt,
hogy „szociális szempontokra is tekintettel
vannak”.
Gépparkjukban jelenleg 14 kombájn, hat
300 lóerő körüli nagytraktor és „egy őrületes XERION 5000-es”, továbbá 25 kisebb
traktor, 10 rakodógép – ebből 9 Manitou
– van, továbbá a szükséges munkagépek a
Horsch Tigertől a Sulky műtrágyaszórón át
a hidas permetezőig minden munkafolyamatra. „Már nem szorulunk bérgépekre.”
Milyen szempontokat mérlegelnek
gépvásárláskor?
„Legyen gazdaságosan működtethető,
hatékony, passzoljon ahhoz, amit agronómiában képviselünk, illeszkedjen a rendszerünkhöz, és kedvező legyen ár/érték
arányban is” – sorolják. „Nem vagyunk az
új gépek feltétlen hívei, kevés vadonatúj
gépet vettünk”– teszi hozzá Árpád.
>> Mindig bejött, ha használt gépet
vettek?
„Nekünk igen, mert van saját műszaki
hátterünk, az elektronikán kívül mindent
meg tudunk csinálni.”
„Árpi ebben zseni! Csapatával darabokra
szedik és felújítva összerakják a gépeket. Egy lestrapált kombájnból képesek
teljesen újat varázsolni, kívül, belül, még a
dekormatricákat is. Ez a képesség és odaadás az ifjabb Csepregi ﬁúkra, Attila két
nagykorú gyermekére is jellemző. De már
Árpád nyolcéves ﬁában is megmutatkozik
a gépek iránti szenvedély és tehetség.
„Magamra ismerek benne, amikor látom,
milyen bámulatosan kezeli a Manitou-t.
Én voltam olyan, hogy semmi más nem
érdekelt, csak a gépek”– mosolyog a
nagybátyja.
Az első rakodógépet 2006-ban vették,
akkor még véletlenszerű volt a márkaválasztás. 2016 óta van Manitoujuk, azóta
már csak ezt vásárolják, a 3,5 tonnástól a
6 tonnásig összesen kilencet vettek eddig.
„Azért is választjuk a sok jó gép közül a
Manitout, mert 100 százalékosan biztosítja
az AXIÁL a műszaki hátterét. A másikkal
elég sokat kínlódtunk, ha alkatrészre, szervizre volt szükségünk, de ennek vége.”

A Manitoukat zömmel anyagmozgatásra
használják, évi 70 ezer tonna terményt
hordanak ki- és be, ehhez jönnek még az
inputanyagok, több ezer tonna műtrágya és vetőmag. „Ilyen-olyan munkákra,
alkatrészmozgatásra mindennap használjuk, olyan gép ez, amelyből ilyenkor ősszel
soha nem elég.”
Öt 735-ös, egy 737-es, egy 840-es, egy
940-es és egy 960-s Manitoujuk van.
A 960-as végzi az anyagmozgatás 70
százalékát. Óriási kanala – akkora mint
egy félszoba – hét merítéssel telepakol
búzával egy 24 tonnás kamiont. „Gyulával,
a gépkezelőjével, aki világ életében rakodó
volt, mióta megvan az MLT 960-as, másról se lehet beszélni, csak erről, valósággal
szerelmese a gépének!” – mondja a gépre
is, Gyulára is büszke ügyvezető. „A 960-as
gyors, masszív, ugyanakkor kiﬁnomult,
precíz, a joystickkal szinte gyerekjáték
mozgatni. Brutál erős, de kedvező a fogyasztása. Van egy nagyon öreg, 15 ezer
üzemórás Manitounk is, no az is megérte
az árát, keményen helyt áll, a vetőmagüzemben pakolgatja az egytonnás
zsákokat.”
>> Hogyan képzelik el a jövőt, mit
kívánnak még elérni?
„Elsősorban azt szeretnénk erősíteni,
stabilizálni, ami van. Persze gondolkodunk fejlesztéseken, például egy 1200
férőhelyes sertésﬁaztatón, és óvatosan
el akarunk indulni a precíziós gazdálkodás felé is, ezért végeztem el nemrég a
precíziós mérnök szakot. A hatékonyság
növelésének az eszközeként tekintünk rá.
Első körben a tápanyag-utánpótlást meg
a kukorica tőszámot akarjuk diﬀerenciálni,
mert ezek viszonylag kis pénzből és jó
hatékonysággal térülnek meg.”

POPOVICS GIZELLA
újságíró

Fotó: Babják Tamás
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MEGÚJULT VÁLTOZATBAN
TÉRTEK VISSZA

A HW PÓTKOCSIK

Fotó: Oehler, AXIÁL

A nagy értékű erőgépeket
minél több munkában,
a lehető leghosszabb
ideig célszerű üzemeltetni. Ennek egyik eleme a
mezőgazdasági termények biztonságos, gyors
szállítása, szántóföldről
raktárba vagy a végfelhasználás helyére.
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Az elmúlt időszakban nem nagyon vetették rá magukat szállítóeszközök beszerzésére a gazdák. A támogatásokat
traktorok és betakarítógépek vásárlására fordították. Még mindig előttem van
az a mohácsi gazda, aki első lajosmizsei
szakmai napunkon meggyőzően
beszélgetett gazdatársaival, akik azt
firtatták, hogy minek költeni pótkocsira.

Több partnerünk már akkor azt az elvet
követte, hogy a megtermelt terményt
gyorsan és biztonságosan kell a tárolóba szállítani. Vett is egy akkor újdonságnak számító, 18 tonna össztömegű
Mengele pótkocsit, amelyet máig használ. Abban az évben a nyári betakarítási szezonra rendelt több, mint ötven
pótkocsit a gyártó nem tudta szállítani,
ezért kénytelenek voltunk új beszállítót
keresni, így találtunk rá az OEHLER-re.
2002 óta forgalmazzuk az offenburgi székhelyű cég termékeit,
amelyekből már több, mint
ezer szolgál különböző
méretű mezőgazdasági
vállalkozásokat. Először 12 és 18 tonnás
forgózsámolyos,
kéttengelyes és
tandem pótkocsikat kínáltunk,
de néhány év
tapasztalatával
sikerült a gyár
tulajdonosát,
Oehler urat
meggyőznünk,
hogy a magyarországi viszonyokhoz
szükség van a kettő
közötti kategóriára.
Ezután kezdtek 14 tonnás,
kéttengelyes, három oldalra
billentő pótkocsikat gyártani.
Innentől az előírásokat betartva is

„
a megtermelt terményt

gyorsan
és
biztonságosan

kell a tárolóba szállítani.”

össze lehetett kapcsolni két forgózsámolyos pótkocsit, kihasználva a megengedett
40 tonna gördülő össztömeget. A traktor
önsúlyának négyszeresét vontathatja, de
a három jármű nem haladhatja meg a 40
tonnát. Ettől függetlenül egyes régiókban
bátran összekötnek két 18 tonnás pótkocsit, akár tandemes kocsival kombinálva.
A futóműveket Európa vezető gyártója, a
BPW szállítja, valamennyi típust kétkörös
légfékkel. A kezdetben sok kellemetlenséget okozó futózott gumikat új gumikra
cseréltük. A platófenék mindig 5 milliméteres acéllemezből készül. Az oldalmagasítók 2,5 milliméter vastag, különböző
magasságú egységekből állíthatók össze,
az igényeknek megfelelően. Kértek már
3 x 800 milliméteres magasítást is, szerencsére sikerült az ügyfelet meggyőzni
ennek értelmetlenségéről. Hátul gabonakieresztő ablakkal lehet üríteni, hidromotorral hajtott csigával vetőgép vagy
műtrágyaszóró is egyszerűen kiszolgálható. Ezeket a 170-220 milliméter átmérőjű,
akár 5.5 méter hosszú csigákat a német
CANAGRO cégtől szerezzük be. Nagyobb
vetőgépek feltöltéséhez vontatott kivitelű,
állítható magasságú csigát is gyárt a cég.
A pótkocsik billentésbiztonságát automatikus határoló garantálja. A terményt
egyszerűen, állványról kezelhető takaróponyva óvja.
Másik régi vágyunk is valóra vált, a nagy
teherbírású pótkocsi. A 24 tonnás, háromtengelyes, forgózsámolyos típust, hátulra

kivezetett hidraulikával és légfékkel,
sokfelé használják megelégedéssel, van
olyan cég, amely már többet vásárolt belőle. A leleményes magyar gazda ebből is
kettőt kötött egymás után, figyelmen kívül
hagyva a közlekedésbiztonságot.
A teknős, hátrabillentő pótkocsikat először
állattartó telepek vették, trágyaszállításra.
Franciaországban szinte kizárólag ilyenekkel dolgoznak, hazánkban is egyre keresettebbek. Kisebb a tömítetlenség esélye,
és a gépkezelőnek nem kell kiszállni az
oldalak lenyitásához és felcsukásához.
Alacsonyabb raktárakban is használhatók
ezek a pótkocsik, mivel kifejlesztették
az oldalra billentő változatot. Az oldalak
hidraulikus munkahengerrel nyithatók és
zárhatók.
Kezdetben a 18 tonnás oldalfalosztó
rakoncájú kocsikkal is többen próbáltak
trágyát és silót szállítani. Nagy „sikerszázalékkal” fel is tudták borítani. Ezután
többen két külön cellára osztották a felépítményt, siló szállításához. A kísérletezést
feleslegessé teszi az újabb fejlesztésű
HW-változatú felépítmény, amellyel szerves trágya és siló biztonságosan szállítható és üríthető. A pótkocsi egyik fele – a
jobb vagy bal oldalt megrendeléskor kell
kiválasztani – hidraulika-munkahengerrel teljes egészében és magasságában
kinyitható, így nagy keresztmetszetben
csúszik ki a rakomány. A belülről kimerevített oldal nem deformálódik, nem fog
kihasasodni. A pótkocsi másik oldala a

megszokott módon, alul központi zárral
nyitható, a szemszállítás a régi közkedvelt
pótkocsihoz hasonló. A pótkocsi térfogatát
átfúvásgátló magasítással lehet jobban
kihasználni, hogy a nagy teljesítményű
szecskázógép ne fújja el a kocsi felett a
takarmányt.
A szemes termények védelmére ez a kocsi
is felszerelhető takaróponyvával.
Másik új fejlesztése a cégnek a műanyaglemezes oldalú pótkocsi, amely valamivel
csökkenti az önsúlyt és a talajnyomást.
Németországban előszeretettel használják
burgonya és cukorrépa betakarítására. Az
egyik oldal úgy nyílik, mint egy szekrényajtó, ezáltal sokkal egyszerűbb a raklapos
áruk rakodása. Ezek is felszerelhetők
vonófejjel és ponyvával.
E két új variáció tovább fokozta az
OEHLER pótkocsik sokoldalúságát.
Pótkocsi-rendeléskor figyelembe kell venni
a viszonylag hosszú szállítási határidőket,
mert a cég rendelésállománya általában
300-400 darab között mozog.

ANGELI GYULA
termékmenedzser
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CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdákodási agrármérnök

Regöly határában

TÖKÉLETESÍTETTÉK AZ ÚJ

Maestro
vetőgépet
Szemet gyönyörködtető lankák között vezet az út a
Tolna megyei Regöly községbe, a határban szépen
elmunkált barna földek várják a vetést. A Kapos és a
Koppány folyó összefolyásánál található település körül
közel 1400 hektárt gondoz forgatás nélkül a Recrea
Kﬅ. A cég ügyvezetője, Pájer Gyula mesélt nekünk arról,
mennyiben járul hozzá a sikeres termeléshez az új
Horsch Maestro 8 CV szemenkénti vetőgép.

Pájer Gyula, a Recrea Kﬅ . ügyvezetője
Az Esterházy főnemesi család egykori
területein, a Tolnai dombság végén
fekvő jól művelhető, középkötött,
könnyű vályogtalajokon kukoricából
500-550, búzából 250-300, őszi árpából 200-250, őszi káposztrepcéből
250, magas olajsavas napraforgóból
pedig 100-150 hektárnyi cserélődik
a vetésváltás függvényében – mutatja be a gazdaságot Pájer Gyula. A
növénytermesztésen kívül a szolgáltatási ágazatban is tevékenyek vagyunk,
a telepünkön 18 ezer tonnát befogadó
tárolótér található, amiben évente
30-40 ezer tonna termény fordul
meg. Az új önjáró permetezővel pedig
Tolnán kívül, Baranyában is dolgozunk
a gazdáknak, akkora rá az igény.
Ilyen volt eddig a 2020-as év
Idén a legnagyobb kihívást a szárazság jelentette. Az volt a szerencsénk,
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hogy ősszel és tavasszal, március
végéig normális mennyiségű csapadék
volt, így az őszi vetések viszonylag
szépen átteleltek. Ám március közepétől hosszú, nagyjából 80 nap aszályos
időszak következett, június végéig
összesen 27 milliméter csapadék
hullott a környékre, az is 8 részletben.
Ezekkel az előjelekkel kezdődött a gabonabetakarítás, ami az alkalmazott
technológiának is köszönhetően szinte
minden kultúrában jó eredményeket
hozott. 8,5 tonna őszi árpa és 7,5 tonna malmi minőségű búza ment be a
raktárakba átlagban egy hektárról. A
repce viszont megsínylette az aszályt,
és az április első dekádjának végén
kopogtató mínusz 8-10 fokos hideget.
Ezeket a körülményeket nem minden
fajta vészelte át gond nélkül, így 1
tonnás különbségek is voltak az egyes
fajták között. A szokásos
4 – 4,5 tonnás eredmények helyett

hárommal kellett megelégednünk. Az
olajos napraforgótól a 3,5 tonnánál
egy kicsivel többet vártunk. Javítja
viszont a helyzetet, hogy idén igen jó
ára van a terménynek, 140 ezret is
megadnak tonnájáért, így összességében erős közepes évünk lesz.
A magyar precíziós termelés
élvonalában
A precíziós gazdálkodás alapjait
2009-ben raktuk le, akkor vásároltunk
egy hozamtérképes kombájnt és egy
mérleges műtrágyaszórót. Elkezdtük
használni a talajvizsgálati eredményeket és a hozamadatokat. Ezután
következett az alapműtrágya helyspeciﬁkus kijuttatása, majd 2012-ben
jutottunk el addig, hogy megszabadultunk az ekéktől és átálltunk a forgatás
nélküli talajművelésre. Vásároltunk
egy ehhez megfelelő gépsort az

AXIÁL-tól: ebben egy nagy teljesítményű,
360 lóerős Fendt 936 Vario, egy Horsch
Tiger talajművelő eszköz, egy Horsch
Joker rövidtárcsa, egy Horsch Maestro
8 soros szemenkénti vetőgép és egy
4 méter munkaszélességű Horsch Pronto
gabonavetőgép szerepelt.
Ezért döntöttek a Horsch mellett
Még a 2000-es évek közepén voltam a
Németország Türingia tartományában
található ronneburgi Horsch gyárban, ahol
a gabonabetakarítás előtti időszakban
nézhettem meg, mit tud a szántás nélküli
művelés a kisparcellás bemutatóterületeken. Mivel ennél a technológiánál a
mulcsréteg fent marad a táblák felszínén,
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vetőgéppel megyünk rájuk. Az eredmények
és a látottak meggyőzőek voltak. Aztán
később, amikor az AXIÁL Kﬅ . munkatársai
is értesültek arról, hogy áttérünk erre a
művelési módra, megkerestek minket, és
több géppel is demóztak nálunk. Először a
Tiger tudását mutatták be, aztán jöttek a
többiek szépen, sorban, majd az említett
2012-es bevásárlás. Ahogy nőtt az igény
a minőségi munkára, úgy bővült 2 éve a
Horsch-állományunk egy 6 méter széles
gabonavetőgéppel.
A nálunk alkalmazott talajművelő rendszer valójában egyszerű technológia: a
gabona lekerülése után egyből tarlóhántás következik. Nem alkalmazunk
mechanikus tarlóápolást, hanem a minél
kevesebb bolygatásra törekszünk, amihez
kémiai kezeléssel, glifozát kijuttatásával járulunk hozzá. A következő lépés a
vetőágy elkészítése a MAP és a káli-műtrágyák térkép alapján történő kijuttatása
után, majd a Horsch Tigerrel egymenetben a magágyat is létrehoztuk. A nitrogén
műtrágyát a vetőgéppel dolgozzuk be, így
összességében megtérül a technológia,
mert a kisebb menetszámon túl megkí-

méli a talajt a kiszáradástól, és biztosítja
az élénk talajélet fennmaradását. Míg a
szántásos megoldás esetén ugyanazzal
a traktorral, ekével 13-14 hektárt lehet
eldolgozni egy műszakban, a Horsch Tiger
ezalatt 25 hektárral végez, ráadásul kevesebb gázolajjal, sokkal hatékonyabban
dolgozik. A közel 1400 hektárnyi szántót
összesen egy ember gondozza: ő tárcsáz,
végzi az alapműveleteket és az elmunkálást is.
Közösen fejlesztették az új Horsch
vetőgépet
2012-ben, az első Maestro használatba
vétele után akadtak kihívások a vetésnél,
amiket nemcsak a vetőgép ﬁnomhangolásának hiánya, hanem a magyar vetőmagok kikészítési minősége is okozott.
Ha ugyanis nem prémium vetőmaggal
dolgoztunk, sok meglepetés volt a zsákokban: apró és nagy, lapos frakciójú is
előfordult bennük. Ez nem kedvezett a
gép pontosságának, amit kiváló minőségű
és egységes méretű magokra fejlesztettek ki. A félkör alakú vájatok nehezen
tudták kezelni a magokat. A Horsch gyár
azonban válaszolt a kihívásra: három évig
dolgoztunk a szakembereikkel közösen
azon, hogy egy még pontosabb technikát
tudjanak megvalósítani. Elhozták a demógépet Regölybe, vetettünk, mértünk és
javítottunk a gyakorlat közben. A német
mérnökök alakítottak a maglevezetés
módján, a vetőcsoroszlyán és a vetőrendszeren, így a Maestro 2019-ben már
egy olyan kimagasló minőségi munkát
végzett, amit az ember elvár egy kiváló
vetőgéptől. Azóta teljesen tökéletesen
működik, bátran ajánljuk mindenkinek. Mi
meg is vettük magunknak a tökéletesített
Maestro-t – meséli Gyula.

ÚJDONSÁGOK
Az adagolón kívül megújult a
maglevezetés és a vetőegység,
valamint a vetőtárcsák is mások,
mint a korábbi változatokon.
Fontos, hogy mindenki magának
választhatja ki a saját talajigényének megfelelően, hogy milyen
tömörítővel és magnyitó rendszerrel kéri az eszközt.
A 3000 literes tartályba starter
műtrágya is tehető, valamint
helyet kapott rajta egy 300 literes
talajfertőtlenítő, vagy -kondicionáló kijuttatására alkalmas
tartály is. A 70 literes magtartálynak köszönhetően 12 hektáros
forgóban tudunk vele tankolni,
és 2 darab 6 mázsás kiszerelésű
műtrágya betöltése pontosan fedezi ezt a területet. A nagy tartály
nagy előny, így naponta csak
4-5 alkalommal állunk meg a
vetőgépet tölteni, amivel
60-70 hektár teljesítményt érünk
el naponta.
A Maestro 8 CV-t megfelelő körülmények között 11-12 km/óra
sebességgel lehet húzni, a vetés
pedig teljesen egyenletes a hidraulikus csoroszlyanyomás-állításnak köszönhetően, a gép tartja a
beállított mélységet. A változtatható tőszám beállításának lehetősége fontos tulajdonság, ahogy
az is, hogy minden vetőkocsi
külön szabályozható. A Maestro
a szármaradvánnyal teli földön is
jól működik, a rögterelő oldalra
sodorja az akadályokat – sorolja
az előnyöket Pájer Gyula.

Fotó: Wolf Fotóstúdió
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KÖZKEDVELT PERMETEZŐ

JUBILEUMI ÁRON!
2021-ben, a Berthoud gyár fennállásának 125. évében, az AXIÁL Kﬅ .
óriási akcióval lepi meg eddigi és jövőbeli partnereit. Az akció központi ﬁgurája a legnagyobb darabszámban értékesített, 3200 liter +
5% tartálykapacitású Tracker vontatott szántóföldi permetező lesz.

A Tracker permetezőgép-család legfőbb
tervezési szempontja a végletekig leegyszerűsített kezelés, a lehető legcsekélyebb karbantartási igény és a maximális
megbízhatóság volt, s ezeknek sikerült is
eleget tenni. 3360 liter tartálytérfogatával, 18, 20, 21 illetve 24 méter munkaszélességű szórókeret-választékkal, mind
a közepes, mind a nagy gazdaságoknak
ideális választás.

A szórókeret felfüggesztése közvetlenül
hat a permetezés minőségére.
A központi csapon nyugvó térhálós ALS
szórókeret munka közben egyenletesen
követi a talajfelszínt, ezáltal egyenletes a vegyszer eloszlása, nem billeg a
keret, így se a kereszt-, se a hosszirányú
eloszlási kép nem tér el a kívánatostól.
Fontos, hogy ha nyitva van a keret, akkor
a működtető munkahengerek zártak, így
védettek a kemikáliáktól.
A permetlét kizárólag Berthoud gépek
juttatják ki a menetsebességgel arányosan, nyomásadatokon alapuló elektronikus ECTronic szabályozással. A rendszer
nem használ átfolyásmérőt, kiküszöböli
a lerakódásokból, keresztmetszet-változásból, kopásból eredő hibás
méréseket, eltéréseket.
Nincs szükség visszafolyó
ágra, ezért egyrészt nem
kell foglalkozni visszafolyó ágak kalibrálásával,
mosásával, másrészt
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kevesebb alkatrésszel kevesebb a hibaforrás és kisebb a karbantartási igény. A
GPS-előkészítés ehhez a monitorhoz már
alapfelszerelés.
A permetezőkeret 6 szakaszra van osztva.
A leegyszerűsített kezelés záloga a gép
bal oldalán, a Berlogic panelen elhelyezett
szeleprendszer, mely csupán három karral, másodpercek alatt vezérli a permetezőgép mintegy 17 funkcióját. A szivattyú
közvetlenül a szeleprendszer mögött van,
ezáltal lecsökkent a csövek száma és
hossza, minimális
a visszamaradó permetlé mennyisége és
a lerakódás.
A műszaki, ergonómiai és egészségügyi
szempontok szerint, közvetlenül a Berlogic
panel mellett elhelyezett vegyszerbekeverő tartállyal, könnyen és gyorsan juttatható a rendszerbe a permetlé, mialatt
a kezelő személy arca és testfelülete a
lehető legmesszebb marad a vegyszertől.
A permetező szíve-lelke egy COMET
gyártmányú, BP280 típusú szivattyú
(280 liter/perc), mely ellátja az önfelszívás-, áttöltés-, vegyszerbekeverés,- tartálymosás-, permetlévezeték-mosás,
valamint természetesen a permetezés
funkcióit is. Az alapokon túl, most már

Az

e

C TRONIC monitor

az alábbiakra használható:
Folyamatosan mutatja a legfontosabb permetezési paramétereket
(térfogatáram/ha, sebesség, mért nyomás)
Integrál bizonyos opciós funkciókat: DUALELEC, stb.
Nyomon követhetőség (parcellánként, több gépkezelővel, stb.)
15 szórókeret szakasz vezérelhető egyenként külön-külön
a többfunkciós joystick karral
GPS kompatibilis: ISOBUS, Trimble TUVR, stb.

•
•
•
•
•
gondolni kell a jövőre is. Az akciós
permetezők kivétel nélkül az átlagosnál
szélesebb, 270/95R48 méretű kerekűek, a
nyomtáv 160 és 210 centi között fokozatmentesen állítható. Kiemelendő, hogy a
permetlé-vezetékkel is a még stabilabb
minőség felé szerettünk volna ellépni,
így az akciós gépek mind INOX csövekkel
lesznek felszerelve. A gép változtatás
nélkül alkalmas folyékony műtrágya
kijuttatására is.
Mivel a jövő egyértelműen a GPS rendszereké és az univerzális termináloké,
a gépek PASSTRONIC 2.0 ISOBUS kompatibilisek, hatékonyan kommunikálnak
Trimble és bármilyen más rendszerekkel,
továbbá később alkalmasak lesznek
hozamtérképezés-alapú tápanyag viszszapótlásra. Akkor sincs baj, hogy ha még
nincs GPS rendszerük, hiszen az akció
keretein belül, most a Trimble GFX 350 és
GFX 750 univerzális terminálok is kedvező
áron kaphatók a gépekbe beszerelve. A
már jól megszokott, középső, szalagos
szintjelzőn kívül a permetezőkön már van
NIVELEC digitális szintjelző is, most az
alapfelszereltség részeként.
Végül utolsó extra funkció gyanánt jobb
és bal oldali mechanikus működtetésű
mezsgyeszóró fúvókákkal is felszereljük
a gépet. Akár plusz egy sor, akár a tábla
melletti gyomnövényzet permetezése
a cél, új Berthoud Tracker permetezője ebben is segít. Utolsó ajándékként a
Berthoud és az AXIÁL szokásos egyéves
gyári garanciája mellett az akciós gépeket
kétéves gyári garanciával értékesítjük.
Kulcsszavakban, hogy mit kínálunk:

BERTHOUD TRACKER
JUBILEUMI ELŐRENDELÉSI AKCIÓ
>> 18, 20, 21
vagy 24 méter munkaszélesség
>> 3200 liter + 5% tartálykapacitás
>> 6 szakasz
>> 2 év gyári garancia
>> ISOBUS kompatibilitás
>> Mezsgyeszóró fúvókák
>> Inox permetlévezeték
>> Digitális & szalagos szintjelző
>> BP280 szivattyú

Ajánlati ár:

nettó
31.000 €-tól

bruttó
39.370 €-tól

Válasszon Berthoud permetezőjéhez
most Trimble univerzális terminált
beszerelve, már: nettó 2.575 €-tól,

bruttó 3.270,25 €-tól
KIRÁLY SZABOLCS
termékmenedzser
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FRAROLL
VÁGÓHENGER

A FRAROLL gépcsalád mind
önállóan vontatva, mind
tárcsa utáni lezáróeszközként
járulhat hozzá a hagyományos és a csökkentett
menetszámú talajművelési rendszerben
a rögtörés mellett a
talajnedvesség
megőrzéséhez.

A FRAMEST KFT. Fraroll hengerei hidraulikusan, kiemelt állapotban vízszintesen összecsukhatók és a félváz segítségével
járókeréken vontathatók.
A henger súlypontja alacsonyan van, a
teher 80%-a a szállítókereket terheli,
így szállítás közben könnyű a vontatása akár tárcsa után kapcsolt gépként
is. Kellően hosszú vonórudja biztos
kanyarodást tesz lehetővé a vontató
tárcsa kinyitott állapotában is. A vázrendszer és a csuklórendszer is extra
minőségű anyagokból készül, ezzel
kiemelve a piacon szereplő hengerek
közül és több ezer ha terhelhetőséget
tesz lehetővé.
A henger három tagból áll, a szárnyakat mozgató munkahengerek egy
hidraulikus teherátviteli rendszerrel
vannak összekapcsolva, ami biztosítja,
hogy a középváz, a járószerkezet és
vonórúd tömege ne csak a középső
hengersort, hanem a szárnyakat

KIRÁLY SZABOLCS
termékmenedzser
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is egyenletesen terhelje úgy, hogy
emellett a szükséges talajkövetés is
megvalósuljon.
A gép hossz-vízszintjét precízen be lehet
állítani, így a hengerezés egységes a
teljes munkaszélességben.
A gép váza erős, robosztus, intenzív
terhelést is jól viseli, pl. egy 15-18 centis
nehéztárcsázás lezárását száraz vagy
nedves állapotoknál is.
A FRAROLL többféle művelő elemmel,
gyűrűvel fűzött hengerekkel szerelhető,
ezek cseréje egyszerű és gyors. Megkülönböztetünk rögaprításra szolgáló fém
hengereket, úgymint Cambridge; nehéz
Crosskill; élhenger valamint rögrendezésre használatos gumi, víztakarékos
hengert.

További újítás és a megnövekedett
piaci igényekhez történő alkalmazkodás eredményeként megszületetett a
vágóhenger is.
A Fraroll hengerek kialakítása és
tömege is megfelelő ahhoz, hogy
ezeket a vágóhengereket (opcióban
akár utólag is) meg lehessen vásárolni
és a meglévő hengertípus helyére fel
lehessen szerelni. A piacon előforduló
vágóhengerekhez képest, a Framest
Kﬅ . által gyártott vágóhengerek hengerátmérője kisebb, ezzel lehetőség
volt növelni a pengék ráhelyezési
szögét, ami egy intenzívebb vágást eredményez.
A hengerek tömegét vízzel növelni
is lehet (53 l/m, az az 53 kg/m).
Ezen tulajdonságainak hála, több területen is használható ez a vágóhenger,
hiszen álló repcében, napraforgó táblán szár letörése és aprítása céljából,
zöldtrágya növények aprítására vagy
könnyebb talajokon akár búza utáni
sekély tarlókezelésre is használhatók.
A vágás hatékonysága nagyban függ
a talaj keménységétől is, homokon a
szármaradvány besüllyed, nem fog
eléggé vágni, mert nincs támasztófelület, kemény talajokon viszont
komoly aprítás várható el a
hengertől.
A kifelé fordított trapézforma
és a nagy kerületi sebesség
jó öntisztulást eredményez.

HAJDÚNÁNÁS

CSALÁDBAN MARAD
A MINŐSÉG:
így termel kiváló tejet
a Nyakas Farm
Hajdúnánás észak nyugati határát elhagyva, a Fürj-éren túl tűnik fel a Nyakas
Farm, ahová egy sorompóval is őrzött
portán keresztül jutunk be. Az istállókhoz
vezető hosszú, egyenes út két oldalán két
takaros családi házban élnek Nyakasék,
így szükség esetén egy perc alatt elérik a
telepet. Az 1995-ben alapított tejtermelő
gazdaságot szoros családi összefogással
irányítják, Nyakas András fokozatosan adta
és adja át a feladatokat az ifjabbik Andrásnak és Tamásnak. A legkisebb testvér, Éva
joghallgató a Debreceni Egyetemen, ő is
azt tervezi, hogy a tanulmányai végeztével
bekapcsolódik a családi cég tevékenységébe. A fiatalok októberi ottjártunkkor épp
annak örülhettek, hogy számos elismerés
után az övéket választották Magyarország legszebb birtokának, amit a rendben
tartott telep, az épületek, az istállók és a
gépek állapota is igazolt.

A Fürjhalmi Nyakas tanya teljes területe 25
éve még szántóföld, az irodaépület pedig,
ahol ma beszélgetünk, korábban a lakóhelyünk volt, az ebből nyíló rendezvényterem
pedig az első istálló helyén valósult meg
nemrég - mesélt a múltról ifjabb Nyakas
András. Édesapánk 1995-ben 25 vemhes
Holstein-fríz üszővel indította a gazdálkodást itt, Hajdúnánás határában. Amit akkor
elkezdett, azóta is folytatjuk: a mai napig
tart a fejlesztés. Az öntözéses pályázaton
tavaly nyertünk, kész is van a beruházás,
amivel 450 hektáron tudunk extra nedvességet kijuttatni. A következő lépésben további
300 hektáron tervezzük a rendszer bővítését.
A közeljövőben az állatlétszámon tervezünk
növelni, ami természetesen újabb istállókat
is jelent. A távlati célunk pedig egy fejőház
építése. Összesen nagyjából 1800 hektárnyi
réti csernozjom talajt művelünk meg, ezek
mind a takarmánytermelést szolgálják.

A Keleti-főcsatornától és az
M3-as autópályától is néhány
100 méterre található a hajdúnánási Nyakas Farm.
A 2200 Holstein-fríz tehén és
azok szaporulata teszi ki a tejtermelő gazdaság közel ötezres állatállományát, aminek jóllétéért a
család mindent megtesz. Nyakasék a növénytermesztéstől kezdve
a fejésen át a takarmányozásig
gondosan odaﬁgyelnek az állataik
igényeire, így azok jó minőségben
és nagy mennyiségben adnak tejet.
A termeléshez az elmúlt évtizedek
alatt egy egész sor gépet vettek
az AXIÁL Kﬅ-től, most arra voltunk
kíváncsiak, hogyan működik náluk a
három RMH takarmánykiosztó kocsi.

A mezőgazdasághoz fűződő kapcsolatunk
családi eredetű: a szüleink és a nagyszüleink is az agráriumban találták meg a
számításukat. Azonban a pályaválasztáskor
nem volt semmilyen kényszer felénk arra,
hogy ezt a hivatást válasszuk. Édesapánk
szerencséjére a 10 évvel fiatalabb öcsém és
én is annyira megszerettük a gazdálkodást,
hogy eszünkbe sem jutott más irányban
keresgélni. Gyerekkorunktól kezdve láttuk
és átéltük a fejlődést, a szakmaiságot és a
lehetőségeket. A generációváltás jó néhány
éve megkezdődött és még jó néhány évig
tartani is fog. Úgy érezzük, hogy jó úton
járunk, élmény a közös munka – mondta az
ifjabb András.
András kiemelte, hogy a Nyakas Farmon a
lassabb, de biztonságosabb fejlődést tartják
megfelelőnek a növénytermesztés és az
állattenyésztés szempontjából is.
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Nem mentek bele kockázatos tranzakcióba,
az RTK-rendszert például a többi gazdálkodónál látott sikeres alkalmazást követően
tavaly vették meg, és idén élvezik a technológia gyümölcseit. Az első 20 évben mindig
az állománynövekedést igyekeztek követni,
ami folyamatos istállóépítéseket jelentett.
Az utóbbi 5 évben jutottak el oda, hogy olyan
gépekkel erősítették meg a telep flottáját,
amelyek alkalmasak ekkora gazdaságméret
kiszolgálására. Az AXIÁL Kft. forgalmazásában álló szinte összes márka megtalálható a
portán, a CLAAS, Landini, Gehl, Horsch,
Monosem, Manitou. Saját kombájnjuk
nincsen, a betakarítást bérbe végzi náluk
egy-egy CLAAS MEGA és TUCANO arató-cséplőgép.
A Nyakas Farm fő profilja a tejtermelés, a
2200 tehén évente 23,5 millió liter tejet ad.
Az irodahelyiségben a Holstein-fríz tenyésztők egyesületének elismerő oklevele tanúsítja, hogy 2019-ben 11 ezer 427 kilogramm
tejhozamot értek el az országos tejtermelési
díjazáson.A gazdaságban mindig extra tejminőségre törekszünk, aminek egyik záloga a
minőségi takarmány készítése. Többek között
ennek köszönhető a 3,6 - 3,7 tejzsír százalék
és a 3,2 - 3,3-as tejfehérje érték is – mesélte
a középső testvér, Nyakas Tamás.
A Nyíregyházán mezőgazdasági mérnökként,
majd Debrecenben állattenyésztő mérnökként végző fiatalember arról is beszélt, hogy
2-4 állattal aktívan részt vesznek a nagyobb
tenyésztői versenyeken, amik tökéletesen
mutatják a tenyésztői munkát és annak
színvonalát. Ezeken több első és dobogós,
valamint különdíjas helyet is elértek már.
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Az RMH
Turbomix
30-as gép
története
Fontos, hogy mi nem kiállításra tenyésztjük
az állatokat, hanem hosszú élettartamra
törekszünk, és azokból választjuk ki a jószágokat, amiket elviszünk a megmérettetésre.
A teheneken kívül is tartunk állatokat: 5 éve
vásároltunk 30 darab anyajuhot, amit telep
körüli terület legeltetésére, karbantartására hoztunk Hajdúnánásra. A birkatartás
kezdetben hobbinak indult, ám mivel láttunk
benne lehetőséget, bővítettük az állományt; így ma 900 anyajuh, és a szaporulat
van a birtokon. Az állatokat a húsuk és a
gyapjútermelésük miatt tartjuk, főként
Merinó és Ile de France fajtákat. A tehenek
fejéséről és a telepirányítási rendszerről
Tamás azt mondta el, hogy a fejőházban
működő számítógépes programmal folyamatosan és valós időben nyomon követik
az állatokra hatással lévő körülményeket.
Így egyedszinten tudják megvalósítani a
kezeléseket és a termékenyítés optimális
idejét is pontosan meg tudják határozni.
A takarmánykezelésnél és kiosztásnál is
igyekszünk a lehető legprofibb munkát
végezni, ami a munkatársaink áldozatos
munkája nélkül nem lenne lehetséges –
mondta Tamás.
A telepen két RMH önjáró kocsi dolgozik, a
30 m3-es RMH Turbomix és egy 22 m3-es
Premium típus, így az összes állatunkat
önjáró kocsival etetjük. Az előbbi 1650
tehenet és 400 vemhes üszőt, az utóbbi
pedig 530 tehenet és 1000 növendéket
lát el. A tejelőállomány TMR-jéből 9,5,
illetve 6 tonna keverhető egyszerre a

Közel 10 évvel ezelőtt érte el az
állományméret azt a szintet, amit
a meglévő gépparkkal már nagyon
nehezen tudtunk kiszolgálni, továbbá
a gépek műszaki állapota miatt is
előfordultak nehézségek az etetésben.
Akkor kezdtünk el utánanézni, milyen
etetéstechnológiai lehetőségek vannak
a piacon. Több telepen is jártunk, ahol
különböző gépmárkákat és -típusokat
néztünk meg, valamint megismertük
a gazdatársak tapasztalatait és a
véleményét. Mivel az állatállományunk
mérete akkoriban évről-évre 10-15
százalékot nőtt, ezért mindenképp
az elérhető legnagyobb típusokban
gondolkodtunk. A vontatott silómarós
kocsik ilyen méretben már nincsenek,
ezért csak a vontatott és önjáró vertikális csigás gépek jöttek számításba.
A vontatott kocsikhoz viszont szükség
lett volna egy plusz kezelőre, egy homlokrakodóra és silófal kezelő eszközre is,
ezért az önjáró kocsit választottuk. Két
fő tényező miatt döntöttünk a gyártó
mellett: egyrészt ez kapta a legtöbb pozitív visszacsatolást a telepek részéről,
másrészt pedig az AXIÁL Kﬅ. szervizhátterét láttuk a legbiztosabbnak –
mondta ifjabb Nyakas András. Bár
Nyíregyháza közelebb esik hozzánk, a
megyei illetékességünk miatt a debreceni
szervizből járnak ki az AXIÁL Kﬅ. kollégái. Az alkatrészes munkatárs például
mindennap jön a telepre. Ha valamivel
gond adódik, igyekeznek aznap intézkedni, de legkésőbb 1-2 napon belül mindig
megoldják a feladatokat. A Harsányi
család és a Nyakas család hosszú ideje jó
viszonyban van egymással, amire büszkék
is vagyunk. Akárcsak arra, hogy nagyon
jó szakemberek és kollégák alkotják a
csapatunkat, akiknek hálásak vagyunk az
odaadó, áldozatos munkájukért.

egyik finomságát András. Azt pedig már a
gyakorlat is igazolta, hogy a gép beszerzésével a dolgozók munkakörülményei sokat
javultak, és jelentősen csökkent a ledolgozott
munkaórák száma.
Az RMH Premium 22-es 2016 őszén került
hozzánk, egy 12 m3-es vontatott, silómarós
kocsit váltott le. Mivel a telepek infrastruktúrája bizonyos mértékű korlátot szabott
a választott típussal kapcsolatban, ezért
maradtunk a Premium 22-esnél, amit több-

fél óra alatt tölthető meg. Gyorsan keveredik
bennük takarmány, ami homogén elegyet
alkot: az utolsó komponens betöltése után
néhány perccel már kiosztható a TMR. Az önálló munkavégzésre is érdemes kitérni, mert
a kezelőn kívül nincs szükség több személyre
és egyéb munkagépre a takarmányozási
feladat elvégzéséhez. A telepre szabott méret
és kiosztó rendszer, valamint a precíz és jól
kontrollálható mérlegrendszer is nagyban
segíti a kollégák munkáját – meséli ifjabb
Nyakas András.

nyire a növendékek ellátására és a különböző
koncentrátumok keverésére használunk. A
második RMH üzembe állítását követően a
dolgozók itt is jobb munkakörülményekről
számoltak be, az etetett TMR-ek minősége és
homogenitása pedig nagyságrendekkel jobb
lett. Ugyan a régebbi kocsikkal is megfelelő
keverést lehetett megvalósítani, viszont az
több ideig tartott, és sokat sérült a rostok
struktúrája is. Az RMH önjáró kocsik ráadásul
egyszerre biztosítják a gyors marási kapacitást és a struktúra megóvását.

nagy testvére. A kisebb gép élettartama ezért
várhatóan néhány 1000 üzemórával kevesebb lesz majd. Mivel a gépeket az év minden
napján használjuk, nagyon fontos a megfelelő műszaki állapotuk fenntartása és a gyors
szervizellátás, hogy a jószágok etetésében
soha ne lehessen fennakadás. Így vésztartaléknak vásároltunk egy vontatott 22 m3-es
RMH kocsit is. A vontatott gépekre ugyan
jellemző, hogy használatuknál legalább egy
rakodógépre, egy silófal kezelő berendezésre

Fotó: Fejes Márton

gépekkel. Az egyik legfontosabb előnyük
a kezelőbarát kabin, melyben az alacsony
zajszint, a klímaberendezés, a jó kilátás és a
könnyű kezelhetőség teszi kényelmesebbé
a munkával töltött időt. Nagyon lényeges az
RMH-k megbízhatósága is: a beszerzésük óta
minimális ideig kellett csak állniuk, amikor
pedig erre sor került, a gyors szervizszolgáltatásnak köszönhetően hamar újra munkára
foghattuk őket. Komoly előny még a gyors
betöltési teljesítmény, a Turbomix mindössze

Így valósult meg
az átállás a vontatottról az önjáró
etetéstechnológiára
A régi technológiáról való átállás zökkenőmentes és gyors volt. A legszokatlanabbak a
gép nagy méretei voltak, de a megfelelő kezelőszemélyzettel ez sem okozott problémát.
Egyedül a szénák megfelelő aprítását kellett
külön megoldanunk, mert az igaz, hogy a gép
képes rá, de a megnövekedő keverési idő és
az anyagok nagyobb mértékű kopása miatt
mi inkább daráljuk a szénákat – osztotta
meg a takarmánykeverés technológiájának

A gépek élettartama,
üzemórák,
komponensek
A lehető leghosszabb gépéletút eléréséhez
nagyon fontos a kezelő és ellenőrző személyek hozzáállása és kommunikációja, ezért
nagy figyelmet fordítunk a gépek folyamatos
karbantartására – folytatta András. Mindkét
önjáró etetőkocsi 6-8 órát dolgozik naponta,
2020. október közepéig 16 és 11 ezer üzemórát használtuk őket. Mivel a növendékek
nagy részét a Premium kocsival etetjük, az ő
takarmányuk pedig sok száraz komponenst
tartalmaz és a tápkeverést is ezzel végezzük,
jóval nagyobb súrlódásnak van kitéve, mint a

és esetenként egy másik kezelő jelenlétére
van szükség, de a tartalék takarmánykiosztó
kocsi meglétének köszönhetően nyugodtabban alszunk, mert nem fordulhat elő, hogy az
állatok ellátás nélkül maradnak.
Az RMH-nál az is nagyon tetszett nekünk,
hogy a gyár a vevő kívánsága szerint a
telepre szabja a gépeket. A megegyezés után
a kiosztóasztalok hosszúsága, valamint a
magasság és a szélesség is módosítható,
hogy a gép tökéletesen megfeleljen az adott
telepi körülményeknek. Nekünk ez azért is
volt különösen fontos, mert több istállótípus
is megtalálható nálunk. Vannak etetőasztallal ellátott, és különböző jászolmagassággal
rendelkező istállóink is, ráadásul néhol az
istállóméreteket is figyelembe kellett venni.
A precíz felmérésnek köszönhetően olyan
gépeket sikerült összeállítani, amelyek teljes
mértékben kielégítik a jelenlegi igényeinket.

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdákodási agrármérnök
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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:
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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!

AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

CLAAS VARIANT 365 RC PRO

SULKY X40 WBP

MONOSEM NG PLUS 6

Azonosító: 0264-02-747
Évjárat: 2014
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: RC, HK, RF2.1, MON, TLT,
BM1.2x0.9-1.75
7.493.000 Ft bruttó
5.900.000 Ft nettó

Azonosító: 1213-02-324
Évjárat: 2015
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: MON, TLT, T2400

Azonosító: 0087-17-634
Évjárat: 2018
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: MTR, GR, 6S, TEL, PRO, MON, TLT, TCS

Érdeklődjön bruttó

7.620.000 Ft bruttó

CLAAS TUCANO 450

BERTHOUD PRIMER 2000/18

MANITOU MLT 735 120 LSU

Azonosító: 1290-03-97
Évjárat: 2008
Üzemóra: 3419
Teljesítmény: 270 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, DCS, 4WD, SZ, KL, KAB,
GAV6.0
32.893.000 Ft bruttó
25.900.000 Ft nettó

Azonosító: 1360-02-258
Évjárat: 2008
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: MSZ18, T2000, MON, TLT

Azonosító: 6140-14-203
Évjárat: 2007
Üzemóra: 8500
Teljesítmény: 121 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: ET3.5, EM7.0, TEK2.0, KL, KAB

Érdeklődjön bruttó

10.414.000 Ft bruttó

CLAAS TUCANO 440

LANDINI 7-175

CLAAS JAGUAR 850

Azonosító: 8632-18-633
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

Azonosító: 0017-16-387
Évjárat: 2016
Üzemóra: 2774
Teljesítmény: 170 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

Azonosító: 1150-03-160
Évjárat: 2012
Üzemóra: 2472
Teljesítmény: 400 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: KL, KAB, KAD6(RU450), RF(PU300HD)

21.463.000 Ft bruttó

45.593.000 Ft bruttó

- nettó

- nettó

16.900.000 Ft nettó

6.000.000 Ft nettó

8.200.000 Ft nettó

35.900.000 Ft nettó

29

Robotkormány nélkül ma már

nem lehet kim
a földekre
Hernádbűd. Peti kollégám kicsit félve kérdezte meg,
elmennék-e „a világ végére”. A fogalmazás pontos, ugyanis
Bajáról több, mint 5 órát utaztam, hogy a tokaji vidéket is
átszelve megérkezzek a picinyke faluba, ahol Fábián Béla
Balázs 300 hektáron gazdálkodik édesapjával – méghozzá
precíziós eszközökkel. Családi gazdálkodásként indultak
1994-ben, lassan, de biztosan fejlesztik a gazdaságot.

■ Mi az oka, hogy nincs alkalmazottatok?
Fábián Béla Balázs (FBB): Leginkább, mert nincs olyan ember, akit
alkalmazni tudnánk. Az első kérdés, hogy milyen a géppark – de
mivel nem a legújabb gépekkel dolgozunk, gyorsan elvesztik az
érdeklődésüket. Amit nem értek, hiszen, nekem is megfelelő. A ﬁzetés kérdése a kisebbik „gond” szokott lenni, még számos tényező
nehezíti egy alkalmazott felvételét. Pedig nagyon fontos lenne,
hiszen édesapám is 60 év fölött van, lassan időszerű lenne tehermentesíteni.

■ Főként a munkaerőhiány miatt indultatok el
a precíziós úton?

FBB: Ketten dolgozunk édesapámmal, nincs alkalmazott, így próbálunk hatékonyan termelni. Ha robotkormányzással dolgozunk,
gyorsabbak vagyunk. Nem számszerűsítettük még, mennyit jelent
– de amíg régebben például 42 hektárt tudtam betárcsázni egy nap,
most 50 vagy 60 sem probléma. Szinte gyerekjáték a munka – a
hosszú műszak után másképp szállok ki este a gépből.

■ Miért a Trimble mellett tettétek le a garast?
FBB: Az AXIÁL miatt – eddig is mindent megoldottak, kiváló a
szervizháttér, az alkatrészeink jelentős részét innen szerezzük be,
és az eddigi tapasztalataink annyira jók voltak, hogy egyértelmű
volt a kereskedőválasztás. Természetesen kértünk a konkurenciától
is árajánlatot, összevetettük a technológiát és a számokat. De a
mérleg nyelve egyértelműen az AXIÁL felé billent.
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■ Mióta használjátok a Trimble rendszert, és milyen
tapasztalataitok vannak vele?

FBB: 2018 óta, gyakorlatilag, amikor a GFX monitor megjelent,
elsők között rendeltük meg – az év eleji kiállításon már kézzelfoghatóan megismertem az eszközt, és utána egyenes út vezetett
idáig. Ha a 300 hektárunkra vetítjük, biztosak vagyunk, hogy 5
év alatt bőven megtérül a beruházás. Olyannyira, hogy további
fejlesztésekben is gondolkodunk, szeretnénk egy további gépbe is
előkészítést kiépíteni, valamint mindkét rendszert RTK pontosságra
bővíteni. Célunk, hogy minden gépben, amely talajmunkát végez,
legyen robotkormány. Annak idején még szinte elsőként vettünk
egy CLAAS CoPilot-ot, azt is használtuk mindenre, amire csak
tudtuk – ez ugyan még működőképes, de már a polcon porosodik.
A Trimble rendszeréről csak pozitívumot és jót tudok mondani.
Szemlátomást érezhető, hogy pontosabbá és könnyebbé vált a
vetés, a talajmunka. Tegnap is éppen hengereztem – hatalmas
porfelhőben. Máskor folyton meg kellett állnom, jó helyen járok-e.
Éppen ezért is döntöttük el, hogy nem
állunk meg a fejlesztésekkel. Szakaszolni
akarjuk a vetőgépet a következő lépésben, lassan, de biztosan elindultunk a

Használt eszközét, a gyártó által
előírt áron beszámítjuk
új Trimble eszköz vásárlásakor!

menni

precíziós gazdálkodás felé. A lépcsőfokokat
végigjárva szeretnénk haladni. 2016-tól
már szakaszolunk, a mérleges műtrágyaszóró 2015-től megvan – bár ez még nincs
összekötve a Trimble rendszerrel. Most még
egyfajta dózissal dolgozunk a heterogén
tábláinkon. Ami a megbízhatóságot illeti, a
tavaszt végig dolgoztuk, majd nemrég, amikor jött a tarlómunka, kellett egy frissítést
abszolválni rajta, de azóta teljes rendben
működik ismét.

■ Sokan ódzkodnak a precíziós

eszközöktől, mert tartanak a
kezelésétől. Milyen volt a betanulás
időszaka?

FBB: Aki már használt androidos telefont, vagy
van egy kis érzéke az ilyen dolgokhoz, könnyedén elsajátítja a kezelését, akár idősebben is.
Nem tartom bonyolultnak a rendszert, nagyon
kezelőbarát! Ha bármikor, bármilyen kérdésem
merült fel, Rákóczi Petitől (területi képviselő)
vagy Banditól (szervizszerelő) megkaptam a
választ. A táblafelvétel, AB egyenesek felvétele
igen gyorsan elsajátítható. Megmutatták,
majd nyomkodtam az eszközt, és igen rövid
idő alatt megtanultam a használatát. Kezelni
kell, gyakorolni, ahogy minden mással is így
van! Ezeket az eszközöket gombnyomással
tönkretenni nem lehet!

■ Mivel elég dimbes-dombos vidé-

ken dolgozol, adódik a kérdés: milyen
tapasztalataid vannak a térerőlefedettségről?

FBB: Teljesen egyenletes vételről számolhatok be, sehol sem tapasztaltam kihagyást.
Tavasszal a vetéskor észleltem valami eddig
szokatlant, de akkor beszéltem veletek, és
kiderült, hogy országos frissítés ment éppen.
Vetni akkor is tudtunk, hiszen a háttérben
ott volt az xFill, amely vitt szépen tovább.

■ Említetted, hogy cél a precíziós

gazdálkodás lépésről lépésre kiépítése. Hogy látod a gazdaságotok
jövőjét, határait, illetve a térség
lehetőségeit?

Fábián Béla Balázs

FBB: Mai tudásom és körülményeim alapján
azt mondom, 4-500 hektárral elégedett
lennék. Anno édesapám 105 hektárból
felnevelt hármunkat – ma már kevés
ekkora terület egy család eltartására, ha
simán szántóföldi növényeket termesztesz.
Ha fejlődni akarunk és versenyképesek
maradni, egyre több területre van szükség,
ugyanakkor modern technológia is kell, hogy
költséghatékonyan tudjunk termelni. A terményárakra nincs befolyásunk. Éppen ezért
oda kell a tápanyagot tennünk és annyit,

ahol és amennyire szükség van. A talajforgatásos technológiát választjuk, igyekszünk
megfogni a költségoldalt – így akármennyi
is lesz a termény ára, jól jövünk ki. Ellenkező
esetben fennáll a veszély, hogy lehúzhatjuk
a rolót. A modern technológia alkalmazása adott esetben a megmaradást fogja
jelenteni. Klíma és robotkormány nélkül ma
már nem lehet kimenni a földekre. Annyira
hozzászoktunk már ezekhez a kényelmi
funkciókhoz, hogy akkor tűnik fel igazán
a fontossága, amikor beülünk egy gépbe,
amelyben nincsenek ilyenek. Nagyon fontos
a gépesítés szerepe – egyrészt a munkaerőhiány miatt, másrészt a ﬁatalok sajnos
egyre kevésbé akarnak a mezőgazdaság
irányába tekinteni.
Csak a gyermekeim haragszanak a robotkormányzásra, hiszen olyankor nem tudnak
„vezetni”, mindig kérik, ha elkísérnek egyegy táblán, hogy kapcsoljuk ki. A papával
szeretnek menni, mert abban a gépben,
amit ő vezet, nincs ilyen technika.

■ Mit látsz a környezetedben: a

gazdálkodók használnak valamilyen
precíziós rendszert?

FBB: A miénkhez hasonló arányban nem! A
nagyobbak igen, de még mindig versenyképesek vagyunk ilyen téren! A birtokméretünket ﬁgyelembe véve az élbolyhoz tartozunk.
Mindenki láthatja, hogy szépen, egyenesen
tudunk dolgozni.
Beszélgetés közben csatlakozott Béla
édesanyja – akiről kiderült, hogy aktívan
részt vett a munkákban, három gyermeke
felnevelése mellett. Számos gyerekkori
sztori megelevenedett, de lehet érezni, hogy
az idő megszépíti a legnehezebb pillanatokat. Természetesen jelenleg is számítanak az
anyuka segítségére, gyakran övé a szervizkocsi, de bármilyen fennakadáskor biztos
pont a család és a gazdaság életében.
Fábiánéknál nem áll meg a munka, így
még egy gyors pillantást vetünk a Trimble
eszközökre és búcsút intünk a hernádbűdi
dimbes-dombos tájnak.

BARANYINÉ HUTAI ANIKÓ
marketingkommunikációs menedzser

Fotó: Rákóczi Péter
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Fotó: Bártfay Dávid

A JÓL VÉGZETT
MUNKA ÖRÖME
Gráczol Imre

A Mosonmagyaróvár-környéki vállalkozó
pályafutása nem mindennapi. Eredeti
szobafestő-tapétázó szakmáját egészségi
okból kénytelen volt feladni. „Gépimádóként” készségesen fogadta el barátjának
ajánlatát, hogy dolgozzon földmunkagépein. Jól beletanult, megtakarított valamennyi pénzt, és úgy döntött, hogy egyéni
vállalkozóként, saját lábára áll. Ezért sokan
vonták kétségbe Imre épelméjűségét, csak
édesanyja bízott benne, és segítette. Vett
egy Hyundai 25-ös kotrót (a gépekről később lesz szó), majd, mivel a Kata-adózás
bevételhatára fölé emelkedett, létrehozta
a Gráczol Földmunka Kﬅ-t, amelynek egy
személyben tulajdonosa, ügyvezetője és
munkása. Érdekesség, hogy a kﬅ mellett
megtartotta egyéni vállalkozását, egyik
gépe annak keretében maradt. Csupán
egyetlen alkalmazottja van, nagyobb
projektekhez alkalmi munkásokat vesz
fel, vagy besegítenek a megrendelő cég
emberei. Öt éve dolgozik a szakterületen,
bőséges tapasztalatot halmozott fel.

GRÁCZOL IMRE MINDEN NAP ÖRÖMMEL ÜL
GÉPBE, ÉS UGYANÍGY SZÁLL KI A NAP VÉGÉN,
HISZEN MIND A MEGRENDELŐ, MIND Ő MAGA
ELÉGEDETT AZ ELVÉGZETT MUNKÁVAL.
Megbízást bőségesen kap, magánszemélyektől és cégektől egyaránt. Cső- és
kábelfektetés, régi csővezetékek felújítása,
épület- és medencealap-kiásás, térkőhöz
tükörszedés (egyik kedvence, mert nagy
pontosságot, gyakorlatot, ügyességet
kíván), védőcső-lerakás optikai kábelhez,
a Moson Telecom Systemnek, öntözőrendszerhez és új gyepesítéshez régi füvet és
talajt leszedni, a Háromtölgy Kﬅ . megbízásából, járdákat, burkolatokat bontani a
mosonmagyaróvári városüzemeltetésnek.
Szívesen tekint vissza vízpart kialakítására
tejfaluszigeti telkeknél, „szépet csináltunk,
élveztem!” A vírushelyzet nem okozott
visszaesést, sőt talán segít is, mert sokan
törölték vagy elhalasztották egyéb terveiket, maradt forrásuk és idejük építkezni.
Megrendelőinél jó pontnak számít Imre
pontossága, percre érkezik mindenhová,
ami eleve megteremti a bizalmat a mai világban, amikor közmondásos a mesteremberek, építőbrigádok megbízhatatlansága.
Sokszor beül hétvégén is a gépbe, mert
olyankor nem zavarják telefonon, a munkára tud összpontosítani. „A jól végzett munka öröme motivál, márpedig

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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ahhoz jó gép kell!” Valamennyi az AXIÁL-tól
jött, megkérdezem, hogy géptípust keresett, és Baján találta meg, vagy eleve volt
kapcsolata a céggel, és onnan adódott a
vásárlás? Egyik sem talált! Barátjánál anno
más márkán dolgozott, és önállósulásakor kiállításokon megnézett többfélét, de
mindenütt megalapozatlannak, hiteltelennek ítélt feldicsérést hallott. Aztán talált
egy eladó használt kotrót az AXIÁL csornai
telephelyén. Drágállta, nem is vette meg,
de kapcsolatba került Moór Barnabás
értékesítővel, és az ő tanácsára, hosszas
vacillálás után újat vásárolt: egy Hyundai
gumi-hernyótalpas forgó kotrót. „Jól döntöttem. Nekem az a fontos, hogy minden
reggel beinduljon, és egész nap menjen.
Ha problémám akad, Élő András szervizes
telefonon segít, vagy kijön. Előfordult, hogy
betondarab esett egy tömlőre, amely kidurrant, de, noha nem vagyok gyakorlott
szerelő, távsegítséggel meg tudtam
oldani. Csornára még sosem
kellett gépet elvinni.”

További szempont az AXIÁL mellett,
hogy a barátjánál megismert
más márkához Budapestről
járt szerelő, húzós kiszállási
díjért, de Csorna itt van a
közelben, feleannyiba kerül
a szakember látogatása.
Jelenleg a következőkből
áll Gráczol Imre gépparkja:
a kisebb, 2,7 tonnás Hyundai
25-ös gumi-hernyótalpas forgó kotró ügyesen befér szűkebb
helyekre, a nagyobb, 3,7 tonnás
35-ös idén márciusban érkezett,
mindenben erősebb, ezt használja
medencék, pincék gödrének kiásásához.
„Mindkettőről csak jót tudok mondani,
könnyen, pontosan kezelhetők, szépen
dolgoznak. Mondják, hogy kicsi a fülkéjük,
de én jól elférek benne, kényelmesnek
találom.” És mire való a derékcsuklós Gehl
AL szériájú homlokrakodó?
Az utóbbi időben megváltoztak az építkezési szokások. Régebben nagy telekre húztak
fel kis házat, ma fordítva van, két nagy
épületet is beszorítanak egymás közelébe.
Kevés a szabad hely, sokszor alig lehet mozogni a forgó kotrókkal, és nem tud bejönni
a teherautó. Inkább az utcán áll meg, és a
Gehl viszi ki hozzá a kiemelt földet, vagy
hozza be a tonnás súlyú térkő-raklapokat.
A három gép tehát nagyon jól kiegészíti
egymást, bármilyen felmerülő feladatot
hatékonyan lehet elvégezni velük.
Átalánydíjas karbantartási szerződést
természetesen nem kötött gépeire, hiszen
mindegyik garanciális még, erről majd
később kell dönteni. Annyi biztos, hogy
meglátszik rajtuk a gondos bánásmód,
állapotuk szinte újszerű, ránézésre
senki meg nem mondaná, hogy
hány üzemórát teljesítettek.
Egy önmagával és
munkájával szemben

ennyire maximalista embernél, nem is
lehetne másképp. Hiszen nem egyszerűen
nyereségtermelő munkaeszközei Imrének,
hanem életöröme, elégedettsége, testi-lelki
egészsége fontos forrásai is, amelyek a
jelek szerint nem elfárasztják, felőrlik egyegy hosszú műszak alatt, hanem pozitív
érzésekkel töltik el. Sőt, kipihentetik, feloldják feszültségeit, amikor vasárnap is beül
a fülkébe, hogy precízen, szépen, „ahogy
a csillag megy az égen” szabályosan, terv
szerint elkészítsen egy alapgödröt, tökéletesen vízszintes, sima felületet térkövezéshez, vagy egy szép rézsűt. A sors fordulata
nem leverte Imrét, hanem új élethelyzetet
eredményezett, mert ő esélyt látott benne,
megtalálta a neki való munkát, gépeket és
háttérszolgáltató partnert. Hozzáállására
jellemző, hogy mikor megkérdeztem, mit
szeretne még megemlíteni, így felelt: „Mindenkinek köszönöm, aki segített elindulni,
és munkát ad nekem.”

„A jól végzett munka
öröme motivál,
márpedig ahhoz
jó gép kell!”
3
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Milyen targonca kell oda, ahol a legcsekélyebb üzemzavar sem elfogadható, ám annál nehezebbek a környezeti adottságok? Jó tapasztalatai alapján a gombakomposzt-termelő Bio-Fungi cégcsoport az AXIÁL-tól
lízingelt Hyundait választja.

„Kiﬁnomult, kényes technika nem sokáig bírja nálunk, az egyszerű
szerkezetű, robusztus Hyundai targoncák váltak be, ráadásul jó
az ár/érték-arányuk is” – értékel Bak Róbert.

Nem véletlen, ha olvasóinknak ismerősen hangzik a cég neve,
hiszen 2017 őszén már megismertettük hatalmas, derékcsukós
Hyundai homlokrakodóikat. Most viszont az anyagmozgatás kisebb kategóriájú gépeiről, villástargoncákról van szó. Bak Róbert
beszerzési vezető vázolja üzembe állításuk előzményeit.
Elsőként azt kell tudni, hogy náluk nemcsak azért elfogadhatatlan
bármilyen gép-kiesés, mert az élelmiszer-ellátáshoz kapcsolódnak, ezért a mostani válságos időben is ugyanúgy dolgoznak,
mint a mezőgazdák, hanem mert tulajdonképpen élő komposztanyagot kezelnek, amelyben a biológia szabályai szerint játszódnak
le folyamatok – itt nincs pardon! A cég két telephelye közül az
Áporka mellettiben jártam, amelynek négy (kitárolási, komposzt
előállító, fuvarszervező, karbantartási) üzletágában ﬂottányi,
15 targonca dolgozik. Jelentősen különböznek a feladatok és
az elvárások. Laikus fejjel azt képzelhetnénk, hogy a komposzt
előállító targoncájának legkönnyebb az élete, mert fedél alatt
dolgozik, szél nem fújja, eső nem veri, fagy nem gyötri, de másképp van: ammóniás, korrozív a levegő, nagy a porkoncentráció és
a páratartalom, síkos a padló, és gyakorlatilag 24 órában nyúzzák
a gépet.
Csak érzékeltetésül: napi 40-50 millió forintnyi árut mozgatnak
meg, 500 tonna/nap mennyiségben. Igaz, csak két műszakos a
munkarend, de előfordulnak éjszakai kamionrakodások is.
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Aztán beavat a beszerzés folyamatába. Amikor ebben az üzemrészben eléri a gép a 12 ezer üzemórát, és már nem lenne gazdaságos, újat szereznek – valójában Hyundait cserélnek Hyundaira.
Vállalati szabályzatuk szerint megversenyeztetik a kereskedőket,
kikötnek követelményeket (például oldalirányban mozgatható
villát), erre hét-nyolc ajánlat fut be. Az első szűrés után három
marad állva, köztük az AXIÁL-é, kezdődhetnek a tárgyalások
speciﬁkációról, üzemeltetési támogatásról, ﬁnanszírozásról (általában nem megvásárolják, hanem lízingelik a gépeket). Az győz,
akinek a legjobb a csomagja, és ez ismételten Baja lett.
Döntő súllyal esik latba, hogy komoly, nagy cég álljon az üzlet
mögött, addig is tudjon használt kölcsöngépet biztosítani, míg
elkészül az igényeik szerint gyártott példány, vagy míg esetleg
szervizbe kellene vinni az aktuálisan üzemeltetett targoncát. Így
garantálható a folyamatos üzembiztonság. Ám minderre nem
képes a többi gépkereskedő, egyedül csak az AXIÁL.
Üzletkötője, Vadócz Dániel odaﬁgyel az üzemórák szerinti szervizidőpontokra, Üllőről jár ki a szervizautó, „olyan nincs, hogy 24 órán
belül meg ne oldanának valamilyen problémát”. Két hónapja vették
át az új kéttonnás gépet, előtte is ugyanilyen volt, de az ócsai
telephelyükre nagyobbat, 2,5 tonnást választottak. Az elődgép két
évig dolgozott probléma nélkül, ettől is hasonlót várnak.
A tényleges munkakörülményeibe Kamuti Krisztián menedzser
avat be. Hatalmas csarnokba lépünk, a ventilátorok zúgásától alig
értjük egymást, érezni a levegő agresszivitását, és a tükörsima
padló oly csúszós, hogy óvatosan topogok, a targonca pedig ki-kipörgő kerékkel küszködik.

Feladata a Hollandiából érkező,
900 kilós, raklapos gombacsirát
kihozni a tároló-hűtő helyiségből,
majd a zsákocskák kézi bontása és
1,2 tonnás fémkonténerbe töltése
után a konténert felemelni a mixelő gép garatjához. Ez a targonca
gyakorlatilag sohasem jön ki abból
az épületből. De milyen különös annak a beosztása! A nagy csarnokból
keskeny ajtó nyílik egy előtérbe, és
onnan másik a hűtőraktárba – ezek
a helyiségek olyan szűkösek, hogy panellakást juttatnak eszembe. Ahhoz, hogy
egyáltalán bejuthasson az alacsony ajtókon a targonca, fontos a szintén alacsony
emelőoszlop.
Odabenn centizni kell, hogy a raklap alá fűzhesse
villáját, és kimanőverezhessen vele. Nagyfokú fordulékonyságra és precíz kormányzásra van szükség, illetve
néha jobbra-balra is kell mozgatni a rakományt. Krisztián
elégedetten szól a Hyundai 20L-7A könnyű kezeléséről, precíz
mozgásairól és kényelméről. Én is felültem a vezetőhelyre, felületes benyomást szerezni, és úgy találtam, hogy minden jól kézre
áll.

A targonca gázüzemű, tehát Otto-motoros, szikragyújtású, a
benzinesek leszármazottja. Több ok miatt döntöttek mellette.
Egyrészt, mivel zárt térben dolgozik, számít a dízelnél csekélyebb károsanyag-kibocsátása, nagyobb fokú környezetkímélete.
Másrészt az üzemanyagköltség csak 65-70 százaléka a gázolajjal
működő kivitelének. A palackokat kamion hozza a telephelyre, itt
pár száz darabot tárolnak. Ha kifogy a palack, egy ember is könynyen kicseréli – erre nagyjából kétnaponta van szükség. Igazából,
a sajátos légkörű épületben és az alapzajban sem nem hallottam,
sem az orrommal nem éreztem, hogy belsőégésű motoros gép
működik a közelemben.
Nem könnyű targoncának lenni a Bio-Fungi komposzt-előállító
részén, még kevésbé úgy, hogy egyfolytában dolgozni, vagy
üzemkészen várakozni kell. Nem csoda, hogy két év után, érzelemmentes racionalitással, megválnak tőle, de ezt csak kevesen
veszik észre, mert pontosan ugyanilyen gép veszi át a helyét.

Győztes csapaton sohase változtass!

KARLOVITZ KRISTÓF
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Repcevetési

TAPASZTALATOK
2020

Az előző számban repcevetési lehetőségekről, megoldásokról beszéltünk, ehhez osztok meg
tapasztalatokat. Alapvetően arra utaltunk, hogy repce vetésére a szemenként vetőgép a legjobb, mert mélységtartása a legpontosabb. A vetőelem rögterelőjének beállításával a nagyobb
rögök eltolhatók a talajfelszínről, így akár „sziklakertben” is megállja a helyét, a mag letehető
a nedves talajrétegbe, elősegítve a biztos kelést.

I

dén ez hatványozottan igaz volt. Az augusztus első
felében leesett csapadék miatt a második felében
közel ideális volt a magágy. A terv az volt, hogy
délről indulunk északnak, először 2020. 08. 27-én vetettünk Fejér megyében, majd folytattuk 08. 29-én a GETE
völgyén, aztán az északi kört 09. 04-én zártuk. A korai
vetések is nagyon vontatottan keltek a mulcsvetőgépek
után, mert vetéskor a száraz talajréteg a nedvessel
keveredett, és a nagy meleg, az erős napsugárzás miatt
pillanatok alatt száradt ki a magágy.
Szemben a MONOSEM megoldással – biztonságos
nedves talajréteg a felszíntől, 8-10 centiméterre –,
a rögterelővel eltoltuk a száraz 5-7 centimétert és 3
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centiméterre, a nedvesbe vetettünk. Az ismert, vagy
elterjedt sortávolságok szemenkénti vetőgépekkel 45,
esetleg 75 centiméter, ez azért is jó, mert a 45 cm
nyomtávban a 75 cm váltója. Így egy 2250 mm középnyomtávú permetező, vagy önjáró permetező vígan
dolgozik benne. A FENDT 718 Proﬁ Plus erőgép, amellyel
dolgoztunk, 50 centiméteres sortávra szerelt MONOSEM
vetőgéppel, ikerápoló kerékkel, belső nyomtávon 2000,
külsőn 3000 milliméteres nyomtávközéppel dolgozott.
A referencia-helyeken fejtörést okozott a nyomtáv, így
a 2021-es szezonra, már a BERTHOUD termékmenedzser-kollégával így állítottuk össze a tavaszi bemutatóra tervezett RAPTOR permetezőt, hogy teljes technológiát tudjunk bemutatni.

LISZ PÉTER

termékmenedzser

Idén, megﬁgyeléseim alapján, a hagyományos gabona-sortávra kivetett menynyiség 400.000-500.000 mag/ha helyett
a gyakorlatban nagyon eltérő volt,
mondhatom gazdafüggő. A legkisebb
mennyiség 350.000-400.000 mag/ha
körül alakult idén. Szemenként vetve
mindig ﬁgyelni kell a termőhely adottságaira. 50 centiméteres sortávra, ideális
körülmények között, valahol a 200.000
és 300.000 mag/ha mennyiség javasolt.
Vác mellett, kísérleti vetésen, francia
vetőgéppel, francia genetikát teszteltünk.

A fotó 2020. október 4-én készült,
1 hónappal a vetés után. A gazda
elmondása és a tapasztalatok alapján,
1.500.000 magot nem 3-5 hektárra,
hanem 8-9-re kell kitenni.
A sorközművelést is összeraktuk, a
művelettel egy menetben tudom átvágni
a kapillárisokat, sorpermetezéssel
juttathatok ki lombtrágyát, növényvédő- vagy gyomirtót, csökkentett dózis-

A repce és termesztése az egyik úttörő
terület az agráriumban. Rendkívül sok
termesztéstechnológiai újítás
honosodott meg az elmúlt két
évtizedben!

sal, költséghatékonyan, és megfelelve
a környezetvédelmi követelményeknek.
Természetesen a kultivátor hidraulikus kiemelő munkahengerei egyenként
kiemelik a kultivátor-kocsikat, hogy meg
tudjuk művelni a sorelzárásnál kialakult
háromszögeket is. Az 50 centiméteres
sortávolság „kapálása” nagy odaﬁgyelést
igényel, ezt segíti kínálatunk kamerás
vezérlésű mAXI-CAM eszköze. Ez a lehető
legjobb megoldás, főleg, ahol domborzati
viszonyok is indokolják.
A korai vetésű vizsgált területeken a
kelési egyenletesség szemenként vetve
80-90 százalék, míg a gabonavetőgéppel
vetett állomány 50-60-at mutatott.
A további tapasztalatokkal majd jelentkezünk…
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Számít a véleménye!
Ha egy szolgáltató, vagy kereskedő hosszú
távon szeretne együttműködni partnereivel, ha meg akarja tartani piaci pozícióját,
érzékenynek kell lennie az ügyfelek tapasztalataira, azokat begyűjtve és megfelelően
értékelve, be kell építenie mindennapi működésébe, ﬁgyelembe kell vennie a fejlesztési irányok kijelölésekor.
A szervizszolgáltatás talán a leginkább kiemelt terület e szempontból.
Rövid reakcióidő, magas szintű szakmai felkészültség, hiánytalan eszközállomány, gyors problémamegoldás – leginkább ezek a fő ismérvei
magas szintjének. Hogy ennek megfeleljünk, folyamatosan bővítjük szervizszerelői állományunkat, képezzük kollégáinkat, igyekszünk naprakészen
modernizálni a szerszámokat és diagnosztikai műszereket, mérnöki- és
gyártói hátteret biztosítunk támogatásként. Mindeme törekvéseket akkor
könyvelhetjük el sikeresnek, ha ügyfeleink elégedettsége megmutatkozik
az együttműködés folytonosságában.
Vevőinktől többféle csatornán kapunk visszajelzést szolgáltatásainkról.
Személyes tárgyalások, telefonos egyeztetések, vevőtalálkozók: legfőképp e fórumokon érkeznek a reakciók, észrevételek, de ezekkel főképp
egy hosszabb időszak tapasztalatait lehet egymással megosztani.
Kiegészítésként, idén év elejétől lehetőséget nyújtunk, hogy
valamennyi elvégzett munkát, a munkalap kibocsátását
követő legrövidebb időn belül, egyszerűen értékelni lehessen. Ehhez minden egyes, elektronikusan
kiküldött munkalaphoz mellékelünk egy linket, ahol
pontozásos skálán, öt szempont alapján van mód
szolgáltatásunk minősítésére.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel,
számítunk együttműködésükre!

Első díj: „MULTITON” Kﬅ ., Poroszló
BETA 923E/C25 Dugókulcs készlet ½” 25 részes
Második díj: Agricola 2011 Kﬅ ., Orci
BETA CP15L műanyag szerszámosláda
Harmadik díj: Földfém Kﬅ ., Vecsés
BETA 1203/D8P csavarhúzó készlet 8 részes
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Torgyik Attila szerviz
üzletág igazgató
sorsolja ki a
nyerteseket Polyák
Tamás segítségével.
(Balról jobbra)
Fotó: Kürti Ivett

KÉNYELMESEN

IS LEHET CSAPÁGYAT

RENDELNI

Az elmúlt évek műszaki innovációs folyamata elültette fejünkben a gondolatot, hogy lépést kell
tartani a trendekkel. Ennek egyik pillére volt weboldalunk megújítása, amelyről már beszámoltunk.
Most újabb mérföldkőhöz érkeztünk: a webshopunkat is górcső alá vettük, megvizsgáltuk, miken
kellene változtatnunk.
A pandémia mindannyiunk életkörülményeit megváltoztatta. Nemcsak munkahelyi
kötelezettségeinket kell másképp ellátnunk,
alkalmazkodni az új helyzethez, illetve új
eszközöket használni, hanem a magánéletben is eddig el nem képzelt megoldásokhoz
nyúltunk – biztonságunk érdekében.
Sokan rendeltünk már korábban is online
webáruházakból, e vásárlások fő mozgatórugója a kényelem és a szélesebb kínálat
volt. Mostanra viszont már egyre többen,
egyre jobban szeretnénk minimalizálni az
üzletekben eltöltött időt, és inkább a megrendelést helyezzük előtérbe.
Mindezt ﬁgyelembe véve evidenssé vált,
hogy a saját házunk táján is fejleszteni kell,
hogy kényelmesebbé, gyorsabbá, ergonomikusabbá alakítsuk partnereink beszerzési lehetőségeit. Mobilra optimalizáltuk
webshopunkat, hogy bárhonnan, bármi-

kor lehessen rendelni. Már nem okozhat
problémát, ha az irodától elszakadva jut
eszükbe, hogy elfelejtettek ékszíjat rendelni
a következő szervizhez, hiszen könnyedén
és egyszerűen leadhatják rendelésüket a
webshopban.
Természetesen felülvizsgáltuk a teljes
oldalstruktúrát – felhasználói szemmel.
Milyen elemeken kell javítani? Van-e olyan
része az oldalnak, amely zavarhatja a
látogatót? Melyik komponenseket kell
előtérbe helyezni? Mindezek megválaszolását követően fejlesztettük webshopunkat,
amely megörökölte a www.axial.hu oldal
dizájnjegyeit.
A cél egyértelműen az Önök könnyedebb
oldalhasználata volt. Hisszük és bízunk,
hogy munkánk nem volt hiábavaló, látogatóinknak jobb felhasználói élményt
tudunk biztosítani, oldalainkat böngészve megtalálnak minden szükséges
információt termékeinkről, illetve, hogy a
megrendelés egyszerűsége, különféle
szállítási és ﬁzetési megoldásaink,
gyors teljesítésünk eredményeképpen
visszatérő, elégedett webshop-vásárlóink lesznek.
Szeretnénk minél inkább függetleníteni magunkat és Önöket a külön-

böző hatásoktól, amelyekkel nap, mint nap
szembesülünk, megküzdünk. Legfontosabb, hogy mindenféle körülmények között
maradéktalanul kiszolgálhassuk igényeiket.
Nemcsak a pandémiára gondolva, a személyes érintkezések minimalizálásáért érvelünk az online értékesítés mellett, hanem
azért is, mert az agráriumban is elérkezett
az elektronikus vásárlás ideje.
Az Önök visszajelzései alapján is látjuk:
igény van erre!
Természetesen, bármilyen kérdésben,
továbbra is rendelkezésükre áll vevőszolgálatunk mindegyik jól képzett alkatrészes
és szervizes tagja! Tudjuk, hogy vannak
tételek, amelyeket csak előzetes beazonosítást, egyeztetést, felmérést követően
lehet megrendelni. Tudjuk, hogy még sokan
ódzkodnak az online vásárlástól, hiszen
mindannyiunknak sokat jelentenek a személyes kapcsolatok.
Kínálatunkban, webshopunkban a mezőgazdasági és építőipari/anyagmozgatási
gépek alkatrészei mellett rengeteg populáris, mindennapi termék kapható: seprű,
gumicsizma, játék, ruházat, fejlámpa, rovarriasztó, szerszám, kisgép, akkumulátor,
vadászati és kertészeti termékek, izzók.
Látogasson el webshopunkba, tapasztalja
meg az online vásárlás könnyedségét és
kényelmét!

https://webshop.axial.hu/
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EGJÖTT AZ ÉGI JEL,

EHET A MUNKA!
Állunk október első dekádjában az ozorai telephelyen, körülöttünk traktorok, kombájn,
munkagépek és egy síktároló. Dobos János
szemmel láthatóan itt érzi otthonosan magát.
Az ozorai gazda mesél a szülei által indított vállalkozásról, a rögös tolnai földekről, és persze a gépekről.
Ozorai Pipóról viszont most nem ejtettünk szót...

A telepen álló Scania teherautó János
korábbi életére utal, hiszen sofőrként
vagy inkább fuvarosként járta először
a hazai, később az európai utakat. Már
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abban az időben hozzászokott, hogy
mindent magának kell megoldania. Közel
egy évtizede vége a kalandozásoknak, s
míg korábban csak a hétvégéket töltötte
a földeken, azóta még szorosabban köti
Ozorához a családi vállalkozás.
„Minden eszközünk megvan” – szögezte le a szakember, évről-évre hetven
hektár körüli területet művelnek, amiből

alig tíz hektárnyi a bérlemény, a többit
már sajátjuknak tudhatják. Az utóbbi
években vásároltak meg eladhatókká
vált földeket. Bár családi a vállalkozás, s
bármennyire többszereplős, jellemzően
igazi „one man show”.
Reményei szerint a jövőben lánya – aki
éppen aranykalászos gazdatanfolyamra
jár – veszi át a gazdaság irányítását, ám
akkor alkalmazottra is szükség lesz.

Fotó: Wolf Fotóstúdió

Családi gazdaság, édesanyjával, lányával és a húgával közösen. A szülei vágtak
bele az egyéni vállalkozásba, még a
rendszerváltás hajnalán, édesapja halála
után szakadt rá a munka.

Dobos János nem bonyolította, a
klasszikus szántóföldi vetésforgó lehetőségét kihasználva gazdálkodik. Búza,
kukorica, árpa és „szotyi”, azaz napraforgó
szerepel benne. A repce azért is maradt ki,
mert a kombájnjukhoz nincsen megfelelő
vágóasztaluk. Hangsúlyozza, abban bízik,
amit maga meg tud csinálni.
A terület műveléséhez szinte minden eszköz rendelkezésére áll, az erő- és munkagépektől a szárítón át a tárolóig. Bérmunkát csak a „szotyi” növényvédelmében
vesz igénybe, mivel nem rendelkezik hidas
traktorral. Közben mutatja, a napraforgó
már kikerült a tárolóból, a búza ugyan
még megvan – s idén valószínűleg meg
is marad –, a 11 hektárnyi kukorica pedig
lábon várja az aratást. Sorolja az aktuális
feladatokat, megy a búzás területre boronálni, műtrágyázni, s amint az idő engedi,
kezdi a vetést.
Két táblája 28 illetve 29 hektáros, mellette három és nyolc hektárnyi föld határozza meg a munkaszervezést. Szerencsére
nincsenek messze egymástól. Emellett öt
hektárnyi „dirib-darab” kert színesíti a palettát, de ott is van egyben másfél hektár.
„Minden gép rendelkezésünkre áll, a
talajművelő eszközöktől az erőgépeken
keresztül a betakarítóig” – hangsúlyozta
újólag a szakember. A Landini 115-öst
hét éve vásárolták az AXIÁL-tól. Olyan jól
sikerült összebarátkozni, hogy idén már
egy Landini 7-230-es is beköltözött a telephelyükre. A kistestvér hét év alatt 1200
üzemórát ment, a legújabb pedig nyáron
érkezett, néhány napja az 50 üzemórás
szervizen esett át.
A kis Landini „hozta magával” a nagyot, a
megelégedés döntött, és természetesen
az ár/érték-arány. A 7-es szériát fullextrá-

san kérte, úgy okoskodva, ez kiszolgálja,
míg bírja a munkát. Ráadásul egygazdás
traktorról van szó, szinte csak ő ül be a
vezetőfülkébe, s nem mindegy, egy hosszú
nap után, mennyire fáradtan száll ki. A
vezetőfülkéje kényelmes, felhasználóbarát kezelési felületekkel. Az új hidraulikus
fülkerugózás magas kényelmi szintet
biztosít. „A motor gumibakokon keresztül
csatlakozik a gép robusztus alvázához, ez
is csökkenti a vezetőfülkén belül a vibrációt és a zajszintet” – jött elő a műszaki
véna, beülve igazi high-tech környezetben
érzi magát. A tervezők célja – a földeken
eltöltött hosszú órákon egy biztonságos,
stresszmentes munkakörnyezet kialakítása – eddigi tapasztalatai szerint megvalósult. Ugyan ott van még a hagyományos
három pedál, de a vezérlés teljesen elektromos és automatikus.
Egyedül végez minden munkát, így nagyon
fontos a komfortérzet. A 7-es első hídja is
rugózik, akárcsak a fülke és a vezetőülés.
Egyszerű és kényelmes kezelni, a traktor
szinte mindent önállóan elvégez, csak
felügyelni kell.
A Landini 115-ös sorvezetővel lett felszerelve, amit tovább lehetett volna fejleszteni akár az automata kormányzásig.
Műtrágya, vegyszer kijuttatására így is
tökéletesen megfelel. A Landini 7 esetében még tanulja a műszaki adottságok
nyújtotta lehetőségeket, az 50 üzemórába
csak egy kisebb terület zöldítési elvetése fért bele. Ismerkedik az új erőgéppel,
szokják egymást, de már tudta használni.
„Érteni kell, hozzáolvasni, ám nem tűnik
túl bonyolultnak, igazi felhasználóbarát” –
magyarázta. A Trimble GFX-750-es műholdas irányítórendszer kiváló segítség, ám a
dimbes-dombos területeken nem mindenhol tökéletes a wiﬁ jel. A terepviszonyok
miatt vannak fehér foltok a GPS-vételben,
de néhány perctől eltekintve akadálytalanul folytatódik a munka. Mondhatjuk,
alkalmazása a precíziós gazdálkodás felé
tett első lépés, de a nála dolgozó munkagépek ettől még messze elmaradnak.
Korábban nem használt automatikus kormányzást, így kíváncsian vette át a gépet.
Ma annak is tud örülni, hogy működik a
kezei alatt. „Remek dolog az automata,
mert leveszi az állandó ﬁgyelés terhét”

–, különösen rosszabb látási viszonyok
között jelent könnyebbséget. Száraz
időben gruberezett, s a szél hátulról fújta
előre a port, semmit nem látott. Ám nem
kellett izgulnia, a traktor végig a megfelelő helyen ment.
Egy ekkora gazdaságban nagy beruházásnak tűnhet, de úgy okoskodott, minden
lépést ki kell számolnia, hogy időben
el tudja végezni a feladatokat. A 7-es
papíron 215 lóerős, nem bánja, hogy – a
korábbi 170 lóerőshöz képes – erősebb
traktorra váltott. Az elejére is szereltetett
hidraulikát, így már szártörő hengerrel is
kipróbálhatta, hátuljára grubert akasztott,
s könnyedén dolgozott vele. A kapcsolt
munkaműveletek időben és anyagilag
egyaránt megkönnyítik a gazdálkodást.
„Előre kerülhet egy tárcsasor is, amivel
egy „csutaföldön” könnyedén elő lehet
készíteni a talajt” – magyarázta, de akár
folyékony műtrágyaszórót is akaszthat a
traktor orrára. Úgy véli, nem baj, ha teljesítményben túlméretezi az erőgépet.
Az AXIÁL-tól vásárolta a terményszárítót, a Manitou rakodót is, ezek szintén
megalapozták a bajai cég iránti bizalmát.
A megelégedés mérőfoka, hogy több
eszközt is az AXIÁL-on keresztül szerzett
be. Nem csak az igényeinek megfelelő
gépeket kínálják, de az adminisztráció
terhét is átvállalták. Ahogy mondja, nem
szeret a papírmunkával bíbelődni. A kisebb
javításokat „távirányításban”, telefonon
keresztül is meg tudják oldani, de bármilyen probléma esetén mindig gyorsan jön
a segítség. Szinte személyes kapcsolatot
ápol az értékesítővel, a szervizesekkel.
Bérmunkát nem végez, erre egy másik cég
szakosodott, de a településen és környékén szinte mindenki rendelkezik saját
eszközökkel.

VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró
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Két évtized
Végy egy
feltörekvő,
vállalkozó szellemű
ﬁatal gépészt,
egy ambiciózus
jövőképet
megálmodó családi
gépgyártót, adj
hozzá lelkes
és elkötelezett
szakembereket.
A recept látszólag
ilyen egyszerű,
ugyanakkor
rengeteg munka,
kompromisszum
és kitartás is
kellett, hogy a
CLAAS és az AXIÁL
idén novemberben
ünnepelje a
partnerkapcsolatuk
húszéves
évfordulóját.

Gyümölcsöző kapcsolatuk nagykorúságát
2018-ban, a 2500-adik CLAAS-gép átadásával ünnepelték. A kezdetben csupán
üzleti kapcsolat ez idő alatt baráti, szinte
családi szintre emelkedett, nemcsak a
harsewinkeliekkel, hanem a magyarországi
leányvállalat, a CLAAS Hungária Kﬅ . dolgozóival is. A törökszentmiklósi gyáregység
fontos láncszem. A folyamatos fejlődésre
törekvés mind a CLAAS, mind az AXIÁL
génjeinek fontos alkotóeleme. Minden mezőgazdász elismeri a CLAAS-gépek kiváló
minőségét, de talán nem mindenki tudja,
hogy a fejlesztések egy része magyar
mérnökök műve. Mérhetetlenül büszkék
vagyunk például, hogy László Attila, egykori gödöllői gyakornok – ma már termékmenedzserünk – ötleteivel találkozhatunk
a bálázófejlesztésekben.
Harsányi Zsolt így idézi fel a 20 évvel
ezelőttieket: „Mindössze 34 éves voltam.
Sejtésem szerint azzal vívtuk ki a CLAAS
ﬁgyelmét, hogy akkoriban mi voltunk a
legnagyobb (és legjóképűbb) kalóz-alkatrészkereskedők Magyarországon. Bár
valószínűbb egy prózai ok: Pintér Zsolt és
Mezőﬁ Gábor addigra óriási piacot szerzett
az itthoni CLAAS alkatrészforgalmazó
IKR-től.”
A kölcsönös jó kapcsolatot akár házon
belül, akár a vállalatok között, mi sem bizonyítja jobban, minthogy kezdettől szinte
ugyanaz a csapat képviseli a CLAAS márkát. Trunk Mihály és helyettese Mihalovics
Tamás felel az értékesítésért. A csapathoz
induláskor csatlakozott Rittgasszer Péter,

mint szervizmérnök. A megalakuló
CLAAS-csapatot alkatrész oldalról az
akkor már sokéves tapasztalatú Mezőﬁ
Gábor támogatta, aki ma már a vevőszolgálat igazgatója.

CLAAS GÉPEK
A HAZAI AGRÁRIUMBAN
Míg az AXIÁL-CLAAS partnerség története két évtizedre nyúlik vissza,
a CLAAS és a hazai agrárium
kapcsolata közel a duplájára!
Az idősebb generációknak nem
kell bemutatnunk a „hőskort”,
amikor elsősorban szocialista partnerországokból érkeztek arató-cséplőgépek. Adottságainak, kiváló termésátlagainak köszönhetően a magyar
agrárium már akkor is ideális teszthelyszínként vonzotta a főként nyugat-európai gyártókat. A CLAAS hazai története is
így indult az 1980-as évek elején, a máig
is legendának számító DOMINATOR-ral.
A márka egyre több szállal kötődött
hazánkhoz: Rába motorok, futóművek,
a Kecskeméti Mezőgépgyárban gyártott
fülkék.
A DOMINATOR-t a MEGA követte forradalmi APS cséplőrendszerével, majd 1995ben elindult a LEXION, amelynek teljesen
megújult modellcsaládja tavaly debütált.
A vetésizöld kombájnok nagyon sok fejlesztése a magyar gazdák tapasztalataira
épült, akárcsak a legújabb generációs
vágóasztaloké.

2003-ban újabb mérföldkőhöz érkezett a CLAAS: belépett a traktorpiacra. Ennek is van
részben AXIÁL-os vonatkozása: „2003-ban Helmut Claas mellettem állva jelentette be a
Renault Agriculture traktorgyár megvásárlását” – emlékezett vissza a jeles pillanatra Harsányi Zsolt, aki arról is megosztja gondolatát, hogy milyen érzés a „vetésizöld családhoz”
tartozni:
A felbecsülhetetlen értékű szakmai gyarapodás mellett a mai napig civilként is öröm a német kollégákkal találkozni, eszmét cserélni. Ilyen emberközeli alapon érezzük magunkénak
Helmut Claas egyik iránymutató gondolatát:
Nincsenek titkaink, csak jó ötleteink és értékes embereink.
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Ahogy Harsányi Zsolt is kiemelte, valóban mi voltunk a legnagyobb „kalózok”
az akkori piacon, hiszen volt géppopuláció, és ebben óriási lehetőséget
láttunk. Talán az alkatrész-előrendelési
szemléletben is úttörők voltunk. Annyira
ismertük a DOMINATOR és a MEGA határon túli és hazai alkatrész-beszállítóit,
Mezőﬁ Gábor
hogy szinte valamennyivel volt kapcsolatunk. Amikor gyári képviselet lettünk, minden tapasztalattal elláttuk a CLAAS-os, német
kollegákat. Mi fogalmaztuk meg feléjük az elvárást,
hogy a piacveszélyeztetett termékeket másként kell
kezelnünk az értékesítési siker érdekében.

2010-ben készült 10 éves évforduló kiadványa

Biztos, hogy alkatrészes és szervizes szempontból is
óriási élmény volt a márkaképviselet elnyerése, ugyanakkor nagy kihívás megfelelő szervizzel, kapacitással,
szaktudással és alkatrészellátással, rendelkezésre állással kiszolgálni a gazdákat. Náluk tanultuk meg, hogy „egy
pohár bor után üzletről már nem beszélünk”.

Pintér Zsolt

2000-ben már több, mint félmilliárd
forintot tett ki forgalmunkból a
CLAAS-hoz köthető alkatrészek és
műszaki áruk forgalma! Amikor kollégáimmal 2000. november 12-én először
utaztunk Hammba, a CLAAS-alkatrészek „fellegvárának” számító logisztikai
központba, nem annyira partnerként,
inkább, mint szürkeimportőrre tekintettek ránk!

Már az első napi tárgyaláson olyan parázs vitába kerültünk bizonyos kompetencia-kérdésekben, hogy azt mondtam kollégáimnak:
akkor most fölállunk és indulunk haza Bajára! Akkor kezdtek minket
komolyan venni.
Ahogy Gábor is említette, többször szembesítettük őket azzal, hogy
bizonyos alkatrészek esetében, azonos minőség mellett, nekünk
jobb beszerzési kondícióink voltak.
A „piacveszélyeztett termékcsoport” külön meccs volt, amit sikerült
megnyernünk! Ennek fontosságát partnervélemény-kutatási
eredményekkel tudtuk igazolni. Sikerült elfogadtatni a CLAAS-szal,
hogy mi tényleg ismerjük partnereink igényeit, vásárlási szokásait,
a döntési szempontokat, ezáltal sikerült közösen kiváló eredményeket elérni, és zökkenőmentesen átvenni, majd tovább vinni a CLAAS
márka jó hírét.

A partnerség 2018-ban a "nagykorúságba" lépett,
amit a 2500. CLAAS gép átadásával ünnepeltek a felek

Nyugodt szívvel írhatom, hogy alkatrészes előéletünk a későbbi
sikeres gépértékesítés nagyon jó alapja lett, és vitathatatlan, hogy
tárgyalástechnikában nagyon sokat tanultunk tőlük a kapcsolatunk
elején!
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A MEZŐGAZDASÁGI
KARDÁNTENGELY
BIZTONSÁGI NORMA VÁLTOZÁSA
2021 JANUÁRJÁTÓL!
A kardántengelyes hajtások módosított EN 12965-ös munkavédelmi szabványa, többszöri halasztás után,
az Európai Unió döntéshozó szerveinek végleges állásfoglalása szerint, 2021. január elsejével érvénybe lép.
Körüljárjuk, kiket érint elsősorban, és miért vezetik be. Jordáki Gábor, a Walterscheid GmbH régiónkért illetékes
értékesítési menedzsere volt segítségünkre.
A mezőgazdasági kardántengelyek második
világháborút követő fejlődésének fontos
részlete a forgó elemek ﬁzikai elválasztása
a felhasználótól. Kezdetben egyszerű lemezburkolatok, majd könnyebben formázható
műanyag-burkolatok vették körül, először
csak magát a kardánt, de később komplex,
a hajtást és kapcsolódó elemeit is burkoló
védőrendszert fejlesztettek ki.
A 20. század végére már szigorúan szabályozták a mezőgazdasági gépgyártóknak és
felhasználóknak kötelezően előírt védőfelszerelések anyagait, formáit. Az Európai Unió
külön EN 12965-ös szabályozást dolgozott ki
a saját területére.
Ez, noha első ránézésre tényleg teljesen
védené a felhasználót – a kardántengelyt
zárt, átfedésekkel megerősített burkolat
veszi körül – többféle balesetre ad lehetőséget. A veszély a felhasználó oldaláról jön: valamilyen okkal megbontja a
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védőburkolatot, miáltal elveszti teljes és
tökéletes jellegét az eredeti, gyári védelem.
Erre a problémára reagálva szigorították
2009-ben utoljára a normát, szabályozva
a traktoroldali kardánvilla kialakítását,
illetve a nagyhajlásszögű kardántengelyek
burkolatai közötti rések méretét, formáját.
Egyértelműsítették, hogy egy kardántengely
melyik vége legyen a traktor (hajtó oldal),
illetve a munkagép felől (hajtott oldal). A
gyengébb passzív védelmű traktoroldali kardánvillák módosításával kívánták csökkenteni a balesetveszélyt.
A 2009-es szabály kifejezetten tiltotta
a traktoroldali villazárból a forgó villán
túlnyúló elemeket. Ekkortól megszűnt az
összes nem gyorscsatlakozós (a rögzítéshez,
oldáshoz szerszámot igénylő) megoldás,
illetve az addigi legegyszerűbb nyomótüskés

gyorscsatlakozók sem feleltek meg már
a normának. A nyomótüskés, vagy stiftes gyorscsatlakozók okozták eddig is a
legnagyobb problémát, mert a traktoroldali
TLT-védőlemez nagyon gyakori hiánya miatt
könnyen hozzáférhetett a gépkezelő a villához, a forgó stiﬅ beleakadhatott a ruhájába,
pillanatok alatt feltekerte, számos súlyos,
csonkolásos, vagy halálos balesetet okozva.
A megoldás lefedni a villák túlnyúló elemeit
(például felöntésekkel a nyomótüske körül),
vagy elegánsabban, igényesebben, szimmetrikus zárszerkezettel helyettesíteni
a nyomótüskét. Ezek az új, szimmetrikus
gyorscsatlakozós villák ráadásul a korábbi
egypontos rögzítéssel szemben már három
ponton, lényegesen stabilabban rögzítenek
a tengelycsapokon. A nagy hajlásszögű
kardáncsuklókat pedig, kiegészítő elemekkel,
zártan burkolták, amivel ugyan gyengült a

csuklók hőcseréje, de egyértelműen nőtt a
munkabiztonság.

összecserélni, ami viszont nem szabályos és
nem is biztonságos.

Az elmúlt tíz év tapasztalatai azt mutatták,
hogy a felhasználók nagyon „kreatívan kezelték”, sőt ﬁgyelmen kívül hagyták a kardántengelyek szabályos jelöléseit, rendszeresen
a munkagép-oldali villákat kapcsolták a
traktorra, és fordítva. Hiszen, mikor azonos a traktor és a munkagép csatlakozó
mérete, nagyon könnyű, akár véletlenül is

Mivel a 2009-es szabályozás nem tartalmazott szigorítást a traktor és munkagép
közötti kardántengely munkagép-oldali villájára, a szabadonfutó és nyomatékhatároló
nélküli kardánokon jellemzően megmaradtak
a tíz évvel ezelőtt a traktor oldalról egyszer
már kitiltott nyomótüskés megoldások.

Miért kerülte el ez a
szabályozó ﬁgyelmét
2009-ben, miért nem
írt elő a munkagép
oldalára is a
traktoroldalihoz
hasonló villát?
Egyszerűen, mert a munkagépek védőburkolata évek óta sokkal fejlettebb és
biztonságosabb a traktoroldalinál, ezért úgy
gondolták, hogy a jellemzően nagyméretű
védőtölcsérek elegendő biztonsággal
védik a felhasználót a forgó villától.

csavaros, kónuszos, hidas zárszerkezetek
túlnyúlnak a villa kontúrján, de mivel ezeket
csak a munkagép-oldalon alkalmazzák,
ráadásul a fel- és leszerelésük meglehetősen munkaigényes, feltehető, hogy nem
fogják fáradságos munkával rögzíteni
a traktorra, majd a gép leállítása után,
ugyancsak szerszámokkal, leszerelni –, azaz
szinte biztosan kizárható a traktoroldali,
fokozottan balesetveszélyes alkalmazásuk.
Az új normába bekerült egy enyhébb
szigorítás is: januártól már nem felelnek
meg a traktoroldali villák eddig alkalmazható nyitott zárórugós, gyorscsatlakozós
megoldások.

A mezőgazdasági gépgyártók
2021 januártól kizárólag a
normának megfelelő kardánokat szerelhetnek a gépekre,
egyetlen kivétellel: ha raktáron levő kardántengelyt
használnak, amely bizonyíthatóan (a kardánon egyedi
jelzésnek, például gyártási
időnek kell látszani), 2020.
december 1. előtt készült.
Ez a kivétel 2021. december
31-ig érvényesíthető, 2022-től
megszűnik.

Gépkereskedők értékesíthetnek 2021 január 1. előtt gyártott gépet (a gépgyártókhoz
hasonló szabály). Az átmeneti
időszak hossza itt még nem
tisztázott.

3.

A kép csak illusztráció.

A munkagép-oldalra is csak túlnyúló elemek nélküli, vagy szimmetrikus gyorscsatlakozók kerülhetnek.

Az első ránézésre meglepőnek tűnő,
„szerszámot igénylő” kifejezéshez egy kis
magyarázat. Szerkezetükből adódóan a

1.

2.

Ennek a különbségnek vet
véget a legújabb, 2021től érvényes szabályozás,
amely kimondja, hogy:

A szabályozás nem érinti a szabadonfutókon és nyomatékhatárolókon eddig
alkalmazott gyorscsatlakozós (de részben nyitott) zárszerkezeteket, valamint a
záráshoz-nyitáshoz szerszámot (jellemzően csavarkulcs, imbuszkulcs) igénylő
konstrukciókat.

Kire
vonatkozik
az előírás?
MINDENKIRE,
KIVÉVE

Az alkatrészkereskedőkre
vonatkozó szabályozás is
hasonló az első két pontban
leírtakhoz, azaz a korábbi
készlet értékesíthető, de a
készleten feltüntetve bizonyítani kell tudni a gyártási
időpontot.
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ELKÉSZÍTÉSE

(4 ADAG)

A csokoládét feldaraboljuk és vízgőz felett megolvasztjuk a vajjal együtt. A tojásokat összekeverjük a cukorral
és a vaníliás cukorral, majd a csokoládéhoz adjuk. Beleszitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a durvára aprított diót, és
az egészet alaposan összekeverjük.

25 dkg étcsokoládé
10 dkg vaj
4 db tojás
30 dkg cukor

A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük és 180 fokon
20 perc alatt megsütjük. Forró meggyet kínálhatunk
mellé.

2 csomag vaníliás cukor
14 dkg liszt
10 dkg dió

NEHÉZSÉG:

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:





KÖNNYŰ
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40 PERC

GONDOLKODJON

ELŐRE!
Rendelje meg alkatrészeit
a szezon előtt
kedvezményes áron.

Olajszűrő
Levegőszűrő
Hidraulikaszűrő
Csapágy
Ékszíj

A téli felkészítéssel
időt és pénzt
spórolhat meg.

AZ IDŐ PÉNZ, KÉSZÍTSE FEL GÉPÉT A SZEZONRA IDŐBEN.

SZERVIZ TÉLI FELKÉSZÍTÉSI ÉS
ALKATRÉSZ-ELŐRENDELÉSI AKCIÓ
2020. december 1. - 2021. február 28.

KEDVEZMÉNYES, HOSSZÚ TÁVÚ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPBÉRLETEK
A MANAXTÓL!

A 2021. február 28-ig tartó akcióban
résztvevő géptípusok:
•
•
•
•
•
•

CLAAS AXION 850/830
Fendt 311/312 Vario
Landini 5-110H
Landini 6-125/135/145
Landini 7-180/230
Horsch Maestro 8 CX

Miért éri meg a gépbérlet?
• rendelkezésre álló, üzembiztos gépek
(új/kevés üzemórás, legújabb generációs
modellek, szükség esetén azonnali cseregép)

• nincs szerviz- és biztosítási díj
• a bérleti díj költségként elszámolható

Bővebb információ:

www.axial.hu/manax-teli-akcio
A tájékoztatás nem teljeskörű! Nem minősül ajánlatnak. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze!

EST. 2001

