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Élvezd a szabadságot!
Új ARION 400

Hihetetlen mértékû szabadság:
– Okos gépkezelõtámogató rendszerek megkönnyítik munkáját!
– Az intelligens adatkezelés leegyszerûsíti a dokumentációt!
– A gépek közötti hatékony kapcsolat javítja a munkafolyamatokat!
– Az intelligens hajtómûnek köszönhetõen biztonságos és kényelmes a
sebességváltás!
– Az egyedülállóan kényelmes fülke
hatékonyabbá teszi napjait!

Fedezze fel az új ARION 400-as traktort:

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu

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

Tisztelt

OLVASÓ!
Egy rövid visszatekintéssel értékelve a 2020-as évét,
elmondható, hogy az Építő- és anyagmozgatógép-üzletág a kialakult helyzet ellenére sikeres évet zárt. Több
szegmensben növeltük piacrészesedésünket, amely úgy
gondolom, annak köszönhető, hogy gyorsan alkalmazkodtunk a megváltozott körülményekhez.
A 14 tonna feletti földmunka gépek piacán értünk el
jelentős sikereket, illetve továbbra is kiemelkedő a forgó
felsővázat teleszkópos rakodók piacán elért eredményünk.
A Manitou ebben a szegmensben áprilisban fogja bemutatni a forradalmian új szériáját, erről majd egy későbbi
számunkban hozunk Önöknek részletes bemutatót.
A 2021-es évre vonatkozóan pozitív kilátásaink vannak,
ebben lehetnek segítségünkre a már megjelent, illetve
megjelenésre váró pályázati lehetőségek, valamint az idei
év sikerét nagyban meghatározza majd a gépgyártóink
gyártási kapacitása, ezért fontos elmondanom, hogy minden partner időben tervezze meg a beruházásait.
Jelenleg még nem látjuk, hogy személyesen, akár kiállítások alkalmával, tudunk-e találkozni, de bízunk benne,
hogy az év második felében már erre is lesz lehetőségünk.

Célunk, hogy minél szélesebb körben tudjuk kiszolgálni
a partnereink igényeit, ezért folyamatosan fejlesztjük
termékkínálatunkat, ennek egyik lépése volt a Schäffer
rakodók felvétele a portfóliónkba, ezeket a gépeket mind
a mezőgazdaság, mind az építőipar részére ajánljuk.
Az új termékek mellett a meglévő beszállítóink is folyamatosan dolgoznak a felmerülő igények kielégítésén,
felismerték, hogy a magyarországi piac is egyre
jobban igényli a speciális
munkafolyamatokhoz a
megfelelő gépeket, illetve
követik a vevői igényeket,
ennek példáit is bemutatjuk újságunkban.
Jó olvasást kívánunk!
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i ERŐSEBB, OKOSABB,
SZEBB
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Tradíció és innováció egy
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RÖVID

HÍREK

ENNI
A JÖVŐBEN
IS KELL
Az ország legnagyobb mezőgazdasági gépek
gyártásával és fejlesztésével foglalkozó vállalata, a CLAAS Hungária Kﬅ .

19. ALKALOMMAL
RENDEZTE MEG
2021. MÁRCIUS 3-ÁN
- EZÚTTAL DIGITÁLIS
TÉRBEN - A
CLAAS KONFERENCIA
NAPOT,
melynek fő témája az élelmezésellátási piac
változása volt.
A jól összehangolt és egymásra épülő
rendszerek jelentősen növelik a hatékonyságot és a termelékenységet egy-egy
nagyüzem esetében is. A termelő gazdaságoknak a jövőben törekednie kell a
technológiai fejlődésre és prioritásként
kezelni a digitális átalakulást, mert a
gazdálkodás javítása, a menedzsment
rendszerek fejlesztése, vagy a gépﬂ otta kezelésének korszerűsítése az
elkövetkező évek feladata– hangzott el
a konferencián.

HÁROMSZÁZEZREDIK
MŰTRÁGYASZÓRÓJÁNAK
MEGJELENÉSÉT ÜNNEPLI
A SULKY
AZ ALKALOMBÓL AZ ECONOV TÍPUSÚ, 9500 LITERES ŰRTARTALMÚ
XT130-AS GÉPET FEKETÉRE FESTETTÉK ÉS SPECIÁLIS „BLACK EDITION”
JELÖLÉST KAPOTT. EGY MAGYAR VÁSÁRLÓNAK LESZ LEHETŐSÉGE
MEGKAPNI A SULKY JUBILEUMI MŰTRÁGYASZÓRÓJÁT,
EZÉRT HAMAROSAN A GYÁRTÓ ÚTNAK INDÍTJA AZT HAZÁNK FELÉ,
AZ AXIÁL TELEPHELYÉRE.

Julien Burel, a BUREL csoport elnöke így
reagált erre a kivételes szállításra: „Nagy
kaland ez az 1936-os megalapítás óta!
Eredetileg 1936-ban nagyapám Fabien Burel,
egy ﬁatal kovács készítette el az első, állat
által vontatott vetőgépet. 1949-ben kezdte
meg első műtrágyaszórójának gyártását SULKY Major néven. 1967-ben apám
csatlakozott a céghez és mindenekelőtt a
szervezeti struktúra, tervezőiroda, valamint a
minőségmenedzsment létrehozása fűződik a
nevéhez. Én 1997-ben csatlakoztam a céghez
az üzlet- és az exportértékesítés fejlesztése
érdekében. Nagyapám ma nagyon büszke
lenne, ha látná a háromszázezredik műtrágyaszóró megjelenését!”
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www.axial.hu

A „LEGJOBB SZERVIZMŰHELY”
DÍJAT KAPTUK MEG
AZ AGRARTECHNIK SERVICE AWARD
VERSENYÉN
A díjat a következő szempontok
alapján ítélték oda:
• kiemelkedő elektronikai, diagnosztikai- és tesztberendezések
megléte és alkalmazása,
• javítás előtti és utáni ügyfélorientált viselkedése,
• mobil szervizszerelői
tevékenysége,
• a mobil szervizszerelők autóinak felszereltsége,
• szervizműhelyek kialakítása és
felszereltsége.

Az ünnepélyes díjátadást – ha a
pandémiás helyzet megengedi –, a
következő nagyszabású kiállításon,
az Agritechnicán vagy a 2022-es
Német Mezőgazdasági Napokon
(LTU) pótolják.
Ezúton is köszönjük az elismerést és gratulálunk minden
munkatársunknak, akik nélkül
nem nyerhettük volna el ezt a
megtisztelő címet!

OLVASSON és

!

Mostani számunkban is arra kérjük
Önöket, hogy küldjék el annak a három
cikknek a címét, amelyek Önök szerint
a leghasznosabb információkat tartalmazták, vagy amelyek a legjobban
tetszettek. Válaszaikat postai úton vagy
elektronikus formában a
jatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2021. május 31.

2021. ÉVI 1. SZÁM NYERTESEI:

NAGYDÍJAT KAPOTT

AZ AGROMASHEXPON A MAXI-MAP

OLVASSON ÉS NYERJEN:

Simon Éva
Kohlmann Renáta
Szabó Gyula

KERESZTREJTVÉNY:

Danóczi Lajos

A 2021. MÁRCIUS 3. ÉS 6. KÖZÖTT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VIRTUÁLIS
AGROMASHEXPO TERMÉKVERSENYÉN HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ
KATEGÓRIÁBAN NAGYDÍJAT KAPOTT AZ AXIÁL KFT. MAXI-MAP MEGOLDÁSA.

Szentlőrinc
Jánossomorja
Zalaszentgrót

Görcsönydoboka

2020. ÉVI 5. SZÁM NYERTESEI:
OLVASSON ÉS NYERJEN:

A mAXI-MAP egy az interneten keresztül, éves előﬁzetés formájában elérhető szoﬅ ver/szolgáltatás,
mely a precíziós-, helyspeciﬁkus gazdálkodás gyakorlati megvalósítását támogatja. Térképező modulja a
precíziós gazdálkodási adatok gyors, egyszerű térképezését teszi lehetővé, és képet ad a táblák heterogenitásáról, valamint lehetőséget ad különböző térképek hatékony vizuális összehasonlítására. A Tervező
modul helyspeciﬁkus műtrágyázási tervek készítését és menedzselését teszi lehetővé, minden eddiginél
gyorsabban és egyszerűbben. A harmadik, Monitoring modul műholdas távérzékelésből származó folyamatosan frissülő információkat szolgáltat az időjárásról, a talajról és a növényzetről.
Ha többet szeretne tudni a mAXI-MAP szoﬅ verről, keresse precíziós gazdálkodási csoportunk területi
képviselő kollégáit!

Kocsis Barnabás
Balogh Gábor
Streicher Ferenc

Csorna
Hajdúböszörmény
Hímesháza

KERESZTREJTVÉNY:

Csongrádi Mária

Békéssámson

Iratkozzon fel

AZ AXIÁL HÍRLEVÉLRE

és értesüljön első kézből
a hírekről,
akciókról!

https://bit.ly/320bqdm
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Folyamatosan a fejlődés útján

A KIVÁLÓT

MEGTARTANI
A JÓT

TOVÁBBFEJLESZTENI
ÁLLATTARTÓ TELEPEK MEGÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATÁRA 2021. MÁJUS 12-ÉTŐL LEHET KÉRELMET
BENYÚJTANI. A TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁS GÉPEI A CLAAS TELJES ZÖLDSORÁVAL INDULUNK, A KASZÁTÓL A RENDKEZELŐKÖN ÁT A HENGERES- ÉS A NAGY SZÖGLETES BÁLÁZÓKIG, A LEGENDÁS CLAAS JAGUAR ÖNJÁRÓ SILÓZÓKIG.
SZERETNÉNK SEGÍTENI A VÁLASZTÁSBAN ÉS BEMUTATNI, HOGY A CLAAS, MINT VILÁGHÍRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ, MILYEN MŰSZAKI FEJLESZTÉSEKET HAJTOTT, HAJT VÉGRE, HOGY ÖN NAP, MINT NAP ÖRÖMMEL DOLGOZHASSON ERŐTELJES, MEGBÍZHATÓ, ROBOSZTUS, TÖKÉLETESEN KOORDINÁLT GÉPEKKEL.

Ebben a részben a CLAAS tárcsás kaszák
és rotoros rendképzők kínálatáról beszélünk, s a vetésizöld színű gépek egy-két
egyedi megoldásáról.
A CLAAS a szálastakarmány-betakarításra
különböző méretű üzemeknek kínál megfelelő betakarítási láncolatot. Egymásra
épülő munkafolyamatokat végző, összehangolt rendszereket, amelyek hézag nélkül egészítik ki egymást. Ezekkel minden
nap a legjobb eredményeket tudják elérni
a gazdák.

DISCO TÁRCSÁS KASZÁK
A DISCO tárcsás kaszákat csekély talajegyenetlenségű telepített gyepekre
ajánljuk, de, amint demókörútjainkon meg
is mutattunk, gond nélkül megbirkóznak
nehezebb terepkörülményekkel, mint a réti
kaszálóval is. A DISCO család elérhető
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könnyen vontatható, egyszerűen kezelhető kaszáktól, a hátsó- vagy frontfüggesztésű, nagy területteljesítményű, akár
rendrakó szalaggal felszerelt kaszákig. A
termény-betakarítás minőségét számos új
és már régóta jól bevált CLAAS fejlesztés
biztosítja, például a MAX-CUT kaszasín, az
ACTIVE-FLOAT tehermentesítő, valamint a
SAFETY-LINK biztonsági modul. A kaszák
természetesen kaphatók szársértő nélkül,
verőujjas, illetve gumihengeres szársértővel, amelyek segítik a termény gyorsabb
száradását, hogy a lehető leghamarabb
tudják betakarítani a kaszálóról. És most
lássunk pár érdekességet a DISCO családból.

A DISCO KIRÁLYA
A MAX-CUT KASZASÍN
A MAX-CUT az előző P-CUT kaszasín
továbbfejlesztett változata. Tervezői

LINER RENDKÉPZŐK
Az oldal- és közép-rendsodrók kínálata az egy
rotoros géptől indul, és a négy rotorosig terjed,
(3,7-15 méterig). Közös jellemzőjük a rendkívül
robusztus és karbantartásmentes rotor-hajtómű. A fogtartó karokat speciális bordás
kötés rögzíti (PROFIX), amely meghosszabbítja
az élettartamot, és szállításkor rendkívül egyszerűen, gyorsan eltávolítható. A nagy többrotoros gépek kormányzott kereke megkönnyíti
a gépkezelő munkáját. A különböző rotorok a
gépváztól függetlenül követik a talajfelszínt,
illetve munkamagasságuk egyesével állítható.
A PROFIL felfüggesztéssel a rendképző rotorjainak csuklópontja valódi háromdimenziós
mozgású. A „kardáncsuklós” felfüggesztés
függetleníti a forgórészek elmozdulását az
önoldó váztól.

„CLAAS-nál csak CLAAS lehet jobb”
megtartottak számos jól bevált dolgot, többek között a gyors késcserét,
valamint Safety-Link biztonsági modult.
Az új, egyben préselt kaszasín hullámos
formájával javult a vágás minősége.
A hullámosság ugyanis előrébb hozta
a hajtóegységet a tárcsákkal, így a
korábbiakhoz képest hatékonyabb a
terményvágás, illetve beljebb kerültek a
betétek, nőtt a tárcsák átfedése, nagy
biztonsággal elkerülhető a csíkozás. A
csíkozást a tárcsák kései idézik elő, mozgásukkal erős levegőáramlást generálva,
amikor a záró levegő még vágás előtt
elfekteti a terményt a kasza pengéje
előtt, amelyet így nem tud tökéletesen
levágni. A levegő áramlási sebességének
csökkentését, valamint a termény álló
helyzetben tartását három csavarral
rögzített, cserélhető áramvonalas betét
segíti. Ráadásul, ahol a kések hátrafelé
forognak, ott ez a betét ellenkésként is
funkcionál, megtámasztva a terményt.
Fontos, hogy csavarozott a kaszasín,
így más márkákkal ellentétben minden
egyes eleme külön cserélhető, nem kell
megvenni egy komplett új kaszasínt, ha
éppen elkopott, vagy káresemény következett be egy esetleges ütközésből.

MOVE
- „MOVE LIKE JAGGER”

PROFIX egyszerűen oldható fogtartókar-rögzítés. A karok a bordázott kapcsolattal kopásés elfordulás nélkül fekszenek a tartócsőben.
A rotorok zártak, olajozottak és a rotorkarok
tartócsonkjai a rotoron kívül vannak, így karcseréhez nem kell megbontani a rotorházat,
mint más gyártó termékein.
A TWIN funkció egy nagy vagy két keskenyebb
rendet képez, ezt kiegészítő rendhatároló
ponyvával kínáljuk azoknak, akik nagyobb
rendet, vagy az első kaszálásnál két kisebbet
kívánnak készíteni, a nagyobb tömeg miatt. Ha
a fordulóban az előző rend felé fordul, akár
négy rendet sodorhat eggyé a gépkezelő, ezért
is népszerű ez a megoldás a piacon.

A CLAAS DISCO frontkaszák eddig is
kitűntek a piacon a kiváló 3D-s talajkövetéssel, de most még odapirított a mezőnynek a gyár egy kaszával, amelynek
mozgáshatáraitól mindenkinek leesett
az álla. Magyarországon is bizonyít az
immár második éve értékesített MOVE
kasza. De mit is tud?
Képes függőleges irányban felfelé 600
millimétert és lefele 400-at elmozdulni,
a traktor frontfüggesztésétől függetlenül. Kerete az erőgépre van felakasztva,
s beépített tehermentesítése a talajkontúrtól függően rugóztatja hidraulikával
a kaszát.

Bálázókkal majd a cikksorozat egy későbbi
részében foglalkozunk.
Szöveg: László Attila,
termékmenedzser
Fotó: CLAAS
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Nagyobb tolóerőhöz
két dologra van szükség:
ERŐSEBB MOTORRA és
NAGYOBB SZIVATTYÚRA
a hajtásláncban.
Mint az új TORION 1511-ben.

13%-kal

NAGYOBB

tolóerő

A CLAAS az új Stage V-ös emissziós
normákat teljesítő DPS-szűrős motorokkal szerelte fel középkategóriás TORION
kerekes rakodóit.
A változtatások hatására bekövetkezett
teljesítményugrásnak köszönhetően a
középkategória legerősebb képviselője
lett a 1511-es modell. A négyhengeres
167 lóerős motor helyett hathengeres
188 lóerőset építenek be. Ugyanakkor a
hajtáslánc szivattyújának szállítása 105
köbcentiméter lett a korábbi 85 helyett.
Összegezve 13-15 százalékkal nőtt a
1511-es teljesítménye, még nagyobb
tolóerő kifejtésére képes, amikor például
silóban dolgozik. De a menetdinamika és a
sebességstabilitás közúton közlekedve is
előnyös. Az első gyakorlati bemutatókon,
különböző CLAAS ügyfeleknél, bebizonyosodott, hogy ez nem csak „szürke elmélet.”
Még a következő kisebb modell, a TORION
1410 motorteljesítménye is 8 százalékkal,
170 lóerőre nőtt az V-ös szintre átállás
következtében. A TORION 1177-es gép,
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mint korábban, 100 kW/136 LE teljesítményű. Mindhárom modell kipufogógázát
dízel részecskeszűrő (DPF), dízel oxidációs
katalizátor (DOC), szelektív katalitikus
reakció (SCR) és külső hűtésű kipufogógáz
visszavezetés (EGR) tisztítja.

KEZELŐI KÉNYELEM
Az új motorok mellett sok minden történt
a vezetőfülkében is. Az új burkolatnak
és a 40 milliméterrel előbbre helyezett
gázpedálnak köszönhetően nőtt a kezelő
lábtere, illetve laposabban áll a szélvédő, csökkentve a tükröződést és javítja
elülső látómezőt, valamint az ablaktörlés
felületét.
A közvetlenül a vezetőfülke mögötti
hűtő védelmére, extra felszerelésként,
átdolgozott ﬁnomszűrő is kérhető, amely
a hűtőventilátor visszaforgatásakor ajánlott. Eddig ezt a szűrőt viszonylag magasra helyezték a hűtő fölött, és korlátozta a
kilátást hátrafelé. Most rendkívül laposra
tervezték. A jobb körkörös látást elekt-

romosan állítható tükrök mellett hat LEDes munkalámpa szolgálja a fülke tetején,
amelyek közül kettő oldalfényt is ad.
A vezetőfülke tárolóhelyet nyújt terjedelmesebb eszközöknek. Újdonság az USB
csatlakozóaljzat, például okostelefon
töltésére. A jobb kartámaszban – az
ergonomikus multifunkciós kezelőkaron kívül – számos kapcsolóhely van az
opciós tételek működtetéséhez, például
a kézifék és több más gyakran használt
funkció, mint az irányjelző és ablaktörlő.

TERMINÁL
Az új érintőképernyős terminál képátlója
a korábbi hét helyett kilenc colra nőtt,
a megjelenítő terület körülbelül kétharmaddal nagyobb. A terminál kijelzőit
átdolgozták, a kezelő gyorsabban érheti
el a kívánt menüpontokat.
A terminálról lehet szinte mindent beállítani, és a központi rendszert működtetni.
Ugyanez vonatkozik a SMART LOADING

kezelőtámogató rendszerre is. A „digitális
segítőkből” kettő már a közepes sorozat
mindhárom modelljének alapfelszerelésében benne van: a kanálautomatika és a
gém helyzetének automatikus pozícionálása. Opcióként ezek a funkciók elérhetők
magas ürítésű kanalakhoz is. Kérhető
véghelyzet-csillapítás emeléshez/sülylyesztéshez, de akár az eszköztartó keret
billentéséhez is. A rakodási folyamatok
automatizálása jelentősen tehermentesíti a
kezelőt. Elegendő csak
előre nyomni a kezelőkart
a gém süllyesztéséhez
és a kanál előre beprogramozott pozícióba
állításához.

Modell

Motor

Maximális
teljesítmény
(ISO 3046) (kW/LE)

Hidraulika (l/bar)

TORION 1511

DPS 6068 HB551
6 hengeres

138/188

170/350

TORION 1410

DPS 404 HFL09
4 hengeres

125/170

170/350

TORION 1177

DPS 404 HFL09
4 hengeres

103/140

136/330

A közepes méretű TORION
sorozat extra felszerelési
listáját további két ajánlat
egészíti ki. A bal oldali
kartámasz reaktív joystick
kormányzása visszajelzést küld a kezelőnek.
Ez különösen kisebb
sebességi tartományban
dolgozva hasznos. Az
abroncsellenőrző rendszer
megjeleníti a gumik nyomását és hőmérsékletét a terminálon, s ﬁgyelmeztet, ha
túl kicsi a nyomás.

Fotó: CLAAS

EXTRA KÉNYELEM

Fordította: Friedrich Barbara,
marketingkommunikációs gyakornok
Lektorálta: Nagy István,
termékmenedzser
Forrás és kép: Trends 2020. 04.
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TÖBB MINT 45 ÉVE A

BÁLAKEZELÉSBEN
A spanyol ARCUSIN háromgenerációs családi vállalkozás, speciális mezőgazdasági gépeket fejleszt gyárt, és kutat is. Fő célja a holtidőket csökkentő és a
termelés hatékonyságát növelő megoldásokat kínálni a mezőgazdaságnak.
A legnagyobb kiaknázatlan területet a bálakezelésben látták, nem is
csoda, hogy 85 százalékos a piaci részesedésük. Kis- vagy nagykocka-bála, az ARCUSIN-nal könnyen és gyorsan összegyűjthető, kazlazható. Gépeit több, mint ötven országba exportálja, és öt földrészre kiterjedő forgalmazói hálózatot hozott létre. Több cég
gyárt hasonló gépeket, de egyiknek sincs ekkora alkatrészés szervizháttere. Magyarországon 2008 óta az
AXIÁL Kﬅ . forgalmazza termékeit.

ARCUSIN
AUTOSTACK FSX 63.72 ÉS
AUTOSTACK XP 54T
Mivel tud többet, mint egy rakodó és
egy bálaszállító pótkocsi?
A leghatékonyabb módszer nagy
mennyiségű nagykocka-bála összeszedésére, szállítására és kazlazására.
>> Csökkenti a beruházási költségeket és
a gyűjtési időt
>> Kompenzálja a munkaerőhiányt
>> Egy kezelő elegendő az összes munka
elvégzéséhez; gyűjtés, szállítás, rakodás
>> Kevesebb talajtaposás: a kocsi ugyanazon
a nyomvonalon közlekedik, mint a kombájn,
a bálázó stb.
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MIÉRT VEGYEN ARCUSIN-T?

>> Gépek saját hidraulikus rendszerrel, függetlenül a traktortól
>> Kényelem, teljes irányítás a traktor kabinjából
>> Megbízhatóság
>> Legjobb hidraulika- és elektronika-rendszerek
használata
>> Sokféle terepre és körülményekre tervezett gépek
>> A legnehezebb körülmények között tesztelve

>> Sokoldalúság
>> Kezeli az összes hagyományos szögletes bálaméretet, bármilyen típusú alapanyagból
>> Egyszerűség
>> Biztonsági berendezésekkel ellátott gépek
>> Gyors, megbízható szerviz- és alkatrészellátás
>> Nagy tapasztalat; a világ több, mint ötven országában működő gépek
>> Minőség: ISO 9001

ARCUSIN FORSTACK 8.12
Mivel tud többet egy homlokrakodós traktornál,
illetve egy teleszkópos rakodógépnél?
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Teljesen automatizált
Két automatikus üzemmódja van: egyvonalban vagy szétszórva
Kényelmes vezetni
Nem igényel tapasztalt kezelőt
Mindig pontosan egymásra helyezett bálák, könnyebb rakodhatóság
Nagy sebesség mellett tökéletes egymásra rakás (3-5 bála)
Üzemanyag- és időmegtakarítás

ARCUSIN MULTIPACK D14
Hogyan működik?
1. Felszedés: A bálákat menet közben szabadalmaztatott láncos rendfelszedő szállítja kíméletesen a továbbító asztalra. Kezelhető bálahossz intervallum: 75-120 cm
2. A továbbító egység hidraulikakarja a kamrába löki a bálát, egy
sorban két darabot
3. Amikor megtelt a bálakamra, a hidraulikus munkahenger függőlegesen összepréseli a bálákat. A tömörítési nyomás a fülkéből állítható.
Összesen 14 bálát képes egy bálába kötni, de ez opcionálisan 12 vagy
10 darabra csökkenthető, ha megkívánják a körülmények.
4. Kötözés: A gép négy kötözőfejes, de kisebb bálahosszal dolgozva elegendő lehet három is. Természetesen képes erre a gép.
5. A nagy bálát kíméletesen kibillenti a kamrából a tarlóra.
6. EZ TELJES MÉRTÉKBEN AUTOMATIZÁLT
FOLYAMAT!

HÁROM BÁLAKEZELŐ
GÉPCSOPORT
FORSTACK – BÁLAGYŰJTŐ KOCSI
Nagykocka-bálákat tud egymásra pakolni a tarlón, bálamérettől függően,
3-4-et. Így később a rakodónak könynyebb felvenni és feltenni a bálaszállító
kocsira. Ez külön munkafolyamat, nem a
bálázó után kötött megoldás, tehát nem
fogja vissza a bálázó teljesítményét.
MULTIPACK – EGYSÉGES, STABIL ÉS
KOMPAKT BÁLÁK
Többé nem kell kézzel kezelnie kiskocka-báláit. Akár 14 darab egy nagybála
méretére összekötve. Ezt a nagy bálát
így könnyebb mozgatni, de a későbbiekben szétvágva adja a könnyű kézi
bálakezelés előnyeit. Ideális lovardákba,
állatkertekbe. Teljesítménye elérheti az
akár 500 bála/órát.
AUTOSTACK – SZÖGLETES NAGYBÁLA-GYŰJTŐ, KAZLAZÓ KOCSI
A nagykocka-bálákat menet közben
felszedi a kocsira, bálamérettől függően 14-18-at, és a tábla szélén vagy a
telephelyen kazalba lerakja, nem kell
hozzá rakodógép. Ez a gép kombinálható a MultiPackkal, tehát akár a kiskocka-bálát be lehet hozni a tarlóról anélkül, hogy teleszkópos rakodó egyszer is
megfogta volna.
Keresse bizalommal a területileg illetékes CLAAS gépértékesítő kollégáinkat,
akik részletes tájékoztatást tudnak adni
az ARCUSIN márkáról!
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AKNÁZZA KI A HORSCH

GABONAVETŐGÉPEK ELŐNYEIT!
Minden gazdaságban fontos a gabonavetőgép szerepe, többnyire lényegesen nagyobb területen dolgoznak vele, mint precíziós vetőgéppel. Sokoldalúságával tökéletesen alkalmas apró, vagy speciális magok vetésére is.
A HORSCH igen széles típusválasztékot kínál: többféle kombinált vetőgép
közül lehet választani, különféle módszerű magágykészítésre, műtrágyázásra és vetésre, egy menetben.Az egyik legkomplexebb megoldást
a HORSCH Focus vetőgép nyújtja.

FÓKUSZBAN A REPCEVETÉS
Az apró repcemagot augusztus utolsó hetében, egyre gyakrabban már szeptember
elejére is átcsúszva kell sekélyen elvetni,
a legnagyobb nyári szárazságban. Az
elmúlt évek extrém hőmérsékleti kilengéseik tovább nehezítik az optimális vetést,
amelynek fontos tényezője, hogy ellenállásmentesen tudjon mélyen lefelé fejlődni a
növény karógyökere.
A Focus vetőgép többféle műveleti elemével nemcsak idő takarítható meg,
hanem, legfőképpen, vizet lehet megőrizni a talajban.
A hat méter munkaszélességű Focus vetőgép három fő műveleti egysége közül a
legelső a TerraGrip kapamező, amely mélyen
lazítja a talajt, pontosan a vetősorok alatt.
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A harminc centiméter húzástávolságra állított kapák akár 25-30 centi mélységben lazítanak, egyben eltávolítják a szármaradványokat a leendő gyökértérből, hogy semmi
ne állhasson a repce karógyökerének útjába.
Ezt még fokozva, az ötezer literes osztott
tartályból, a kapákon keresztül, műtrágyát
lehet lejuttatni a vetőágy alá, állítható mélységben. A kapás lazítás közelebb mozgatja
a vetési mélységhez a mélyebb, nedvesebb
talajréteget, elősegítve csírázást.
A második művelési rész a visszatömörítés.
Egy méter átmérőjű gumikerekes tömörítőhenger zárja le a talajt pontosan és mélyrehatóan, optimális magágyat varázsolva a
vetőcsoroszlyák elé.
A gép harmadik szegmensében a TurboDisc
duplatárcsás vetőcsoroszlyák már szármaradványoktól megszabadított, az alsóbb

https://bit.ly/3twUHu7

Focus műtrágya kijuttatás
rétegekből felmozgatott, picivel nedvesebb
talajrétegbe vetik el a magot. Tapasztalatok szerint a Focusszal, a talajműveléssel
és műtrágyázással egy menetben elvetett
repce termése átlagosan 5-8 százalékkal
több lehet a szokásosnál.
A vetőgép hátsó hárompont-kapcsolatával
a húsz darab harminc centiméter sortávol-

Focus 6 TD

ságú vetőcsoroszlyasín helyett egyszerűen
feltehető negyvencsoroszlyás gabona vetősín is, így 15 centi lesz a gabona sortávja.
Ennél olcsóbb megoldás, a húsz csoroszlyájú repce alapvetősínhez, gabonavetés
előtt, opcióként felszerelni húsz kiegészítő
csoroszlyát.
A hárompont-kapcsolattal felszerelhető
Maestro RV nyolcsoros függesztett szemenkénti vetőgép is.
A Focus és a Maestro kombinálásával
a szemenkénti vetéssel jól kihasználhatók az osztott tartály lehetőségei,
ugyanis az egyik tartályrészből a kapákon
keresztül mélyre lehet helyezni a műtrágyát, plusz a vetőkocsik műtrágyacsoroszlyáival sekélyen, a sor mellé is, adagolható
a második részből.
A LEGISMERTEBB HORSCH-VETŐGÉP
A PRONTO
A HORSCH gabonavetőgépei közül a
Pronto DC az egyik legrégebbi, egyben
legismertebb típus. Az évek óta bevált
„Pronto elv” szerint van felépítve, amely a
egyengetésre, visszatömörítésre és vetésre
osztható fel. A TurboDisc dupla sornyitó
tárcsás vetőcsoroszlyája vet, amelynek
már a harmadik generációját alkalmazza a
HORSCH.
A mulcs-vetőgépként is aposztrofált Pronto
elején 460 milliméteres lapokból álló
kétsoros rövidtárcsa állít elő aprómorzsás
talajszerkezetet, egyengeti a felszínt, valamint képes bekeverni a talajba a növényi

TurboDisc 3 generáció
szármaradványokat. Ezt gumikerekes henger követi a sorban, visszatömöríti a földet,
és minőségi „utat” képez a mögötte haladó
nyomókerékkel megvezetett vetőcsoroszlyáknak. Vonuláskor futóműként szolgálnak
a tömörítő kerekek.
Opcióként műtrágya kijuttatással is kombinálható a Pronto vetőgép, ez esetben duplatartállyal. A vetőcsoroszlyákon keresztül
a vetőágyba juttat, vagy felár ellenében
külön műtrágyacsoroszlyákkal, a vetési
mélységtől eltérő pozícióban.
Kisebb gazdaságoknak három vagy négy
méter munkaszélességgel is elérhető a
gép, a legnagyobb mennyiségben viszont
a hatméteres szélességűt adja el a gyártó.
Nagy területteljesítményhez választható
nyolc- vagy kilencméteres is.

Ha sok vonulással jár a gabonavetés,
vagy gyakran kell csapadékos időjárásban vetni, a Pronto AS verzióját
ajánljuk. Egyik legfőbb előnye, hogy
járószerkezete különálló tengelyű; táblavégi
fordulókban és közúton nagyméretű
(800/45 R 26.5) kerekeken gurul. A közbeiktatott futómű miatt a vetőegység hárompont-csatlakozással kapcsolódik a géphez,
lehetőséget nyújtva, hogy függesztett
Maestro szemenkénti vetőgéppel kombinálják a Pronto AS-t.
Kifejezetten nagyüzemeknek fejlesztette ki a HORSCH a Serto vetőgépet,
10 és 12 méter munkaszélességgel.
Az alapfelszerelésként hatezer literes
osztott tartályból, a vetőcsoroszlyákon
keresztül, egy menetben lehet műtrágyát
kijuttatni, amennyiben igény van rá.
A Serto vetőgépeket semmilyen talajművelő eszközzel nem kombinálta a gyártó.
Óriási munkaszélessége és tartálymérete
miatt így is háromszáz lóerő feletti traktort
igényel a több, mint tíz tonnás monstrum.

Ha többet szeretne egyszerű gabonavetőgépnél, akkor keressen bennünket
bizalommal, hogy még több érdekességet
mutathassunk meg Önnek a HORSCH
kínálatából!

Szöveg: Sáfrány Márió
termékmenedzser
Fotó: HORSCH

Serto 12 m vetőgép
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Egy igazi nagyfőnök
a rakodásban
Beérett a Manitou néhány éve kezdett új gépcsalád-fejlesztése, a mezőgazdaság megújulására utaló
NewAg. Az elégedettséget a szériával mi sem jelzi jobban, mint a két MLT 737 130 PS, amely tavaly
óta szolgál a Margitta-sziget 92 Kﬅ-nél, illetve a Dunafalvai Kﬅ-nél. Az azonos tulajdoni körhöz tartozó
vállalkozásoknál a korábbi MLT 731 és MLT 735 típusokat váltották.

A használók elvárásai: a kényelem, a teljesítmény, a hatékonyság álltak a Manitou fejlesztésének középpontjában. Többféle hajtásrendszer
és sebességváltó, innovatív kijelzők és kezelőszervek, egyszerűbb fellépés a teljesen megújult kabinban, lényegesen jobb rálátás a munkaeszközre, javított hangszigetelés, számos kényelmi és hatékonyságnövelő megoldás jellemzik a márka új teleszkópos rakodószériáját.
Valamikor ezer ágon folyt a Duna – mint ma a Szigetközben –,
gyakran változtatta medrét, Mohács és Kölked között kanyargott.
Így került Bács-Kiskunba Baranya egy része, s a két megye területén, de a Duna bal partján, a Duna-Tisza közén, mintegy 3500
hektáron gazdálkodik a két cég. Búza, kukorica, szója a fő
csapásirány, mellette borsóval, szójával, kalászos
vetőmaggal foglalkoznak, amit a saját
vetőmag üzemükben dolgoznak fel.
Ugyanakkor a szarvasmarhák
miatt tritikálét is vetnek,
a tömegtakarmány a
lucerna.
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„Mindkét vállalkozás fontos ágazata az állattenyésztés, az egyik
telepen hétszázas holsten-fríz, a másikban háromszáz magyar
tarka létszámmal” – magyarázta Vadász Attila növénytermesztési
ágazatvezető. A tejelőmarhák tartása meghatározó
az életükben.
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Gazdálkodásuk fókuszában az állattenyésztés kiszolgálása áll. A megvásárolt
két Manitou csatasorba állítható a vetés
kiszolgálására, a termény mozgatására, de
feladatkörükbe tartozik a trágyakirakás, az
almozás, nyáron pedig a betakarított területen a szalma rakodása.

„Ha személygépkocsihoz
lehetne hasonlítani,
akkor nem tűnik
túlzásnak a fullextrás
jelző.”

A gépválasztás fontos szempontja volt a
méret, olyat kerestek, amellyel terepen is
könnyű mozogni. A cégnél több rakodógép
dolgozik, könnyű összehasonlítani a különböző márkákat. Legutóbb Manitou-t cseréltek Manitou-ra, s a jövőben is maradnak a
bevált gyártónál. A szakember véleménye
szerint ebben a kategóriában a legtöbbet a
Manitou nyújtja. Szivattyú- és motorteljesítményben, vagy éppen árban is legjobb.
Az első kettőről a gépkezelők, az utóbbiról a tulajdonosok is pozitívan nyilatkoznak. A tavaly vásárolt két MLT 737 NewAg
szériás rakodógép teljesen új, „intelligens”
hidraulikarendszert kapott, amely lehetővé
teszi az egyidejű emelést és gémkinyúlást. „E típusnak már megfelelő nagyságú
a szivattyúteljesítménye, s többfunkciós a
hidraulikája” – hangsúlyozta Vadász Attila.
Nem mindegy, hogy csak a kanál felemelése után lehet billenteni, vagy egyszerre! Új
funkció a kanálrázás: egy gombnyomásra
gyorsan kiüríti az anyagot.

szigetelést kapták, amit az órákon át benne
ülő kezelő tud igazán értékelni.

Mindemellett a rendszer gombnyomásra
képes eltárolni a gém kezdeti pozícióját,
és munka közben, automatikusan, pontosan ide vissza is tudja állítani. Gémrugózást kértek a megrendeléskor, ne statikusan tartsa a terhet, mert előbb-utóbb
törés következhet be. Mindkét Manitou-ba
GPS-t építettek be, belőlük a szerviztől a
fogyasztáson, a gép mozgásán keresztül
nagyon sok hasznos adat kinyerhető, a későbbiekben segítve munkájukat.
A kabinban újragondolt,
egész napos munkavégzésre
alkalmas ülés várja a kezelőt,
a karfába integrált joystickkel
és főbb kezelőszervekkel. A
korábbi szériák kezelője egy
kézzel kormányzott, a másikkal a konzolt kezelte, ami
nagyobb odaﬁgyelést igényelt.
Lehet, hogy apróságnak tűnik, de
könnyíti a munkát az ergonomikusan a kartámlába épített hidraulika-vezérlőkar, a joystick. A DSB megoldásnak köszönhetően a
gépkezelő egyszerű mozdulattal kiveheti és
átrendezheti a kapcsolókat aszerint, ahogy
kényelmesnek és praktikusnak véli.
Az ülés a kezelő testsúlyának megfelelően
állítható és rugózik, vele együtt mozog a kezelőegység is. Tolatókamera teszi könnyebbé
és biztonságosabbá a feladatok elvégzését.
Elektromos ablakemelő, telefon-kihangosító
szolgálja a dolgozó kényelmét. „Szalma betakarításkor nem pihennek a rakodógépek”
– a nyári melegben szinte alapkövetelmény
a légkondicionálás. Ráadásul a legjobb hang-

Az új termékcsalád legsikeresebb modellje
az MLT 737 130 PS+ típus, amely a korábbi
MLT 735 120 LSU rakodógép utódja. A két
modell közös pontja szinte csak az alváz, a
gém, és a JSM joystick maradt. Fontos volt a
cégnek, hogy a maximális teherbírás 3,5 tonnáról 3,7 tonnára nőtt. Az új motor már lényegesen kevesebb káros anyagot bocsát ki,
és a teljesítményét megnövelték 130 lóerőre.
A 4/4-es mechanikus váltót 6/3-as korszerű
powershiﬅre cserélték, amely alkalmas automatikus kapcsolásra is. A csúcssebesség
óránként 40 kilométerre nőtt. A szériában
elérhető fokozatmentes CVT hajtóművel
szerelt típus is.
Ezek a rakodók nem díszként vannak a vállalkozásban, „megdolgoznak” a pénzükért.
Ezért is igyekeznek olyan kezelőket ráültetni,
akik érzik a gépet. Ha személygépkocsihoz
lehetne hasonlítani, akkor nem tűnik túlzásnak a fullextrás jelző.
A két lecserélt Manitou-ból az
egyik 18 ezer üzemórát, a másik 13 ezret futott. „A többet
teljesítettben tavaly sebességváltót kellett cserélni, de
nem tudtuk eldönteni, hogy ebben mennyire volt benne a dolgozó
keze.” Komoly teljesítmény állt mögötte, míg
a másik szinte kifogástalan állapotban volt.
Eddigi tapasztalataik pozitívak az AXIÁL
szervizeseivel, az alkatrész-utánpótlással.
A bajai központú cég munkatársai azon
vannak, hogy minél kevesebbet kelljen
állniuk a gépeknek. Az új rakodógépekről
a telemetria rendszer értesítést küld az
üzemeltetőnek, hogy mikor, milyen szervizmunkát kell elvégezni. Ezáltal könnyebb
szervezni a munkát, jut elegendő idő a karbantartásra.
Viniczai Sándor, újságíró
Kép: Manitou / AXIÁL Kﬅ.
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TÖKÉLETESEN MEGFELELNEK
EGYMÁSNAK A SZŐLŐMŰVELŐ
NYAKAS PINCE ZRT. KÖVETELMÉNYEI
A SOKFÉLE FELADATKÖRBEN
BEVÁLÓ LANDINI REX 4 100 F
KERTÉSZETI TRAKTOR ADOTTSÁGAIVAL.
A festői Zsámbéki-medencét nyugatról határoló Nyakas-hegy lejtőin művel közel 190 hektárnyi szőlőt hazánk egyik kiváló borászata,
a nemzetközi versenyeken arany- és ezüstérmeket nyerő Nyakas
Pince Zrt. Évente 1,4 millió palackot hoz forgalomba, amelyet némi
folyóbor árusításával told meg.
A szőlő egész évben, folyamatosan ad
munkát, régebben deréksajdító fáradtság árán, de ma már nagymértékben
gépesítve. Közgazdász végzettségét a
Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának
diplomájával megtoldó, és
ELÉG KICSIK, HOGY ÜGYESEN
a növényeihez hasonlóan
MOZOGJANAK A SZŐLŐBEN,
László Attila
e tájban gyökerező László
UGYANAKKOR ELÉG NAGYOK
Attila kertészeti vezető avat be a részletekbe. Egyedül
A KOMOLYABB SÚLYT,
a tavaszi-nyári zöldmunkák, a szüret egy része, illetve
TELJESÍTMÉNYT
IGÉNYLŐ
a szőlőtőkék metszése maradt meg kézi munkának, de
MUNKÁKHOZ,
ÍGY
GYAKORLATILAG
azt is elektromos olló segíti, háton hordott akkumuláUNIVERZÁLIS ERŐGÉPKÉNT
torral. Minden egyebet erőgépekkel végeznek el.

HASZNÁLHATJUK.”

Mi is az a minden egyéb? Tavasszal, épp látogatásom
idején, venyigezúzás, hogy a levágott vesszők jobban
komposztálódjanak. Az ültetvény minden második sorát tárcsázzák, kultivátorozzák.
A többi sort bevetik és felnövekvő talajtakaró növényeket lezúzzák. Speciális szőlészeti művelet a soraljművelés, a tőkék alá benyúló forgóboronával, vagy damilos
tőkeköztisztítóval. Természetesen kell permetezni is, és főként szüretkor van bőven
szállítani való.
László Attila elmondja, hogy a drága inputanyagokkal takarékoskodva maximálisan
visszajuttatják a talajba a zöldtrágyát, és nagyon odaﬁgyelnek, hogy ne moshassa
le eső a meszes alapra rakódott barna erdőtalajt. Egész szemléletük és munkájuk
központi eleme a jó minőség, a gazdaságosság és a természet tisztelete, például
bioművelés 11,5 hektáron.
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Itt valaha a téesz központi majorja volt, a rendszerváltás
után alakult meg a sok helyi tulajdonosú részvénytársaság, és akkor kezdődött, majd fejlődött a mai szintre a
borászat. „A régi időkből marad két MTZ traktor, amelyeket talajmunkákhoz, szippantóhoz, nagyobb pótkocsikhoz
használunk, ahol kell az erőgép nagyobb súlya. Az öreg
masinákat még igazi, gépészetet és szerelést is tanult
traktorosaink tartják karban”, mondja László Attila.

Igen, valódi „vas-gép” ez még, oda kell lépni a kuplungpedálra, és határozott kézmozdulatokkal betolni a megfelelő állásba a váltókart, az irányváltót és mechanikus
működtető karokat. Hagyományos a kézifék is. László
Attilával egyetértünk, hogy sokkal kevesebb a hibaforrás, mint egy elektronikával megrakott, gombnyomásra,
vagy automatikusan működő traktorban, és az ár/érték-arány nagyon jelentős különbsége is megfellebbezhetetlenül indokolja a döntést.

A szőlőművelő eszközök viszont már korszerű konstLehetett volna független első futóműrukciók, TLT mellett többféle
vel rendelni a REX-eket, de mivel a
hidraulikacsatlakozóra van szük...SOKKAL KEVESEBB A
szőlőben viszonylag sima a talaj, és a
ség a működésükhöz. Ehhez már
HIBAFORRÁS, MINT EGY
vonulási útvonalak sem túl hepehumodern traktor kell, kertészeti
ELEKTRONIKÁVAL MEGRAKOTT, pásak, könnyű szívvel lemondtak róla.
kivitel, amely elfér a kordonműveGOMBNYOMÁSRA, VAGY
Nagyon jól elkormányozhatók az első
lésű szőlősorok között. „Hat és fél
kerekek, a traktor fordulóköre mindLandinink van”, meséli Attila. „Ez
AUTOMATIKUSAN
össze 5,5 méteres. A vonóerő biztos
a szám úgy jön ki, hogy hadrendMŰKÖDŐ TRAKTORBAN..."
átadását diﬀerenciálzárral kiegészített
ben áll egy 2015-ös évjáratú,
elektrohidraulikus összkerékhajtás és a
kompakt, 53 lóerős Mistral, amely
hátsó kerekek pótsúlyozása szolgálja. Extra felszerelésmindmáig jól szolgál a gyomirtásban és a soraljműveként rendeltek hozzá pótkocsi-vontatáshoz elengedhelésben, ez lenne a fél Landini. A többi már REX sorozatú,
tetlen kétkörös légféket.
95 lóerős modell, a legutóbbit 2020 második felében
vásároltuk. Elég kicsik, hogy ügyesen mozogjanak
Annál igényesebben speciﬁkálták a hidraulikus berena szőlőben, ugyanakkor elég nagyok a komolyabb
dezést, a kapható 17 féle közül. A szőlőtőkék csonkásúlyt, teljesítményt igénylő munkákhoz, így gyazásához, előmetszéséhez, illetve a lombszívásra és
korlatilag univerzális erőgépként használhatjuk.”
szecskázásra való hidromotoros munkagépeket
110 liter/perc szállítóképességű tripla olajszivattyú (az
A konkrét modelleket, az AXIÁL helyi képviselőalap 41-es), a traktor két oldalára kihelyezett vezérlőjével együtt, alapos elemzés után konﬁgurálta
tömb és joy-stickes-kezelés (csak ehhez a rendszerhez
a kertészeti vezető. Tekintélyes paksamétában
jár) szolgálja ki.
Kinn a szőlőben kikérdeztem Jóskát, a gépkezelőt is.
Kollégáival együtt, mindenkinek van „saját” traktorja,
amelyet csak ő vezet. Ez meg is látszik a REX állapotán. A gépész dicséri a síkpadlós, fülke kényelmét, és a
permetpárát kívül tartó aktívszenes légszűrőt. Elégedett
a gépével, szívesen dolgozik vele, és ápolja. Röviden
magam is a volánhoz ültem, amellyel beállításkor együtt
mozog, és mindig jól látszik a műszeregység. Csakugyan
nem hiányoltam az első rugózást, és élveztem a kis gép
manőverezhetőségét, de a Landininél szélesebb venyigezúzóval azért nem merészkedtem be a sorok közé…

mutat rá a megrendelés egyes tételeire,
noha fejében van minden részlet.
A REX 4 szériából a 95 lóerős maximális
teljesítményű és 400 newtonméteres
nyomatékú F 4-100 modellre esett a
választás. Ez elegendő az általában
lankás, de helyenként meredekebb
domboldalakon. Erőátvitelből 14 féle
variáció érhető el, közülük a 16 előre- és
hátrameneti fokozatút kérték, a legnagyobb sebesség ezzel 40 km/óra.

Munkaerő-gondjai nincsenek a Nyakas Pincének, Tök,
Zsámbék, Perbál és Tinnye lakói járnak ide dolgozni. Jól
képzett, gyakorlott emberek, rájuk lehet bízni a drága
gépeket és a termés minőségét, mennyiségét meghatározó műveleteket. Ehhez már csak egy jó partner kell, az
AXIÁL, amely nem forgalmaz ugyan speciális szőlőművelő gépeket, de Landini REX kertészeti traktorjaival és
azok gondos karbantartásával fontos szerepet játszik a
borgazdaság életében.
Karlovitz Kristóf
okleveles mérnök, szakújságíró
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NEM HAGYJA VÁLOGATNI

A TEHENET A TAKARMÁNYBAN AZ RMH
A Nógrádi-medencében, a Börzsöny hegység lábánál, Rétság és Balassagyarmat között, a 22-es
főút mentén helyezkedik el Érsekvadkert. Itt, Nógrád megye nyugati részén található a térség
egyik legmeghatározóbb agrárcége, az Agroméra Zrt. A vállalat munkatársai nagyjából 3200 hektáron gazdálkodnak, a négy legfontosabb növénykultúra a búza, a repce, a napraforgó, valamint
a kukorica. A földterület és a telep nagyjából 900 szarvasmarha, ezen belül 400 tejelő tehén
ellátásáról gondoskodik. Az állattenyésztési ágazatot néztük meg közelebbről, hogy megtudjuk,
milyen tapasztalatokat szereztek a 2020. januárjában vásárolt RMH VS Liberty 12 típusú önjáró
etetőkocsival kapcsolatban.
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Nagy Gábor műszaki főágazat-vezető ottjártunkkor elmondta,
hogy az érsekvadkerti vállalat nem csupán munkahely, hanem
generációkon átívelő szakmai és családi központ is egyben. Az ő
édesapja nyugdíjas koráig műszaki vezetőként dolgozott a cégben,
a család pedig tulajdonosként és földterületekkel is kötődik az Agromérához. Hozzájuk hasonlóan több olyan család a cég részese,
amelynek több generációja is kapcsolódik az itt zajló munkához.

sok március elején végeztek a szántásokkal, jellemzően minden
évben 1300-1500 hektárnyi földterületet mozgatnak át így a
barna erdőtalajú szántókon. Az őszi csapadékos idő miatt a
búzavetéssel csúsztunk, a magok egy része csak januárban és
februárban került a talajba, ez közel 400 hektárnyi területet
érint – mesélte a gépgyártástechnológiai gépészmérnökként
végzett szakember.

Vannak olyan területeink, ahol tavasszal a tavalyi napraforgó
után kukoricát tervezünk vetni, de a csapadékos őszi időjárás miatt nem volt időnk az ősszel megszántani a területet,
így átütemeztük a műveletet idén év elejére – mondta Gábor.
Azokon a részeken, ahol már a talajra tudtunk menni, egy
HORSCH Tigerrel kultivátoroztuk, az érintett 600 hektárt a cikk
március eleji készítése előtti napokban fejeztük be. A traktoro-

A gazdaság egy részén forgatás nélküli művelési technológiát is
alkalmazunk. Ugyan a silótermelés elbírná ezt, de a szemes kukorica után maradó rengeteg mulcs és szármaradvány miatt tárcsázzuk és szántjuk a területeket. A közel 600 hektárnyi repcét a
vetés előtt, nyáron szántjuk. A búzatarlóba kerülő kulcsnövénynél
ez azért fontos, mert a tapasztalataink szerint ez a művelet
hektáronként 0,5-1 tonna terméskülönbséget jelent.

ÉRSEKVADKERT

A legjobb eredmény érdekében el kell kerüljük, hogy
a jószág evés közben válogathasson, ezt pedig az egy
keverőscsigás RMH által
kiosztott egységes takarmány biztosítja is.” – folytatta
Levente.

Az állattenyésztéshez
szükséges takarmánytermelő terület nagyjából
750 hektárra tehető, amiből
350-et tesz ki a silókukorica.
A további nagyjából 350-400
hektár java lucerna és kaszáló, abból pedig 100-150 hektár
legelő a réti szénának. A telep
jól gépesített, az AXIÁL Kﬅ-től
vásárolt 936-os Fendt traktor, egy
HORSCH Tiger szántóföldi kultivátor, egy 9 méter munkaszélességű
HORSCH Pronto DC vetőgép és
2 darab 8 fejes Grégoire Besson eke
segíti a munkánkat. A zöldsor gépei
között CLAAS rendsodró és rendterítő is
van, hamarosan pedig 2 darab 7 méter
széles Framest FraDisc tárcsás borona
érkezik hozzánk – mondta. Az AXIÁL Kﬅvel kiváló a kapcsolatunk, az Agroméra
Zrt. teljes éves alkatrészellátásának több
mint a felét biztosítják. A napi kiszállítás
nagyon jó ötlet volt, a menetrendszerű
érkezés nagy előnyt jelent a tervezhetőség
szempontjából. A szervizesekkel is teljesen
elégedettek vagyunk, az üllői alközpontból
kiszálló kollégák segítőkészek és értik a
dolgukat – vélekedett Nagy Gábor.
A mintegy 75 személlyel működtetett
telepen komoly műhely is üzemel. Ebben
fúrógép, marógép és esztergapadok használatával részben saját maguk gyártják
le és újítják fel az üzemeléshez szükséges
elemeket. A szerelőüzemben 12 fő dolgozik,
van gépjavító, lakatos, hegesztő, esztergályos, autóvillamossági és autószerelő
szakember is. „Összesen 15 traktoros teljesít nálunk szolgálatot, az állattenyésztési
ágazat létszáma pedig nagyjából 35 fő” –
mutatta be a csapat egy részét Gábor.
A holstein-fríz fajtára alapozott tehenészet
szakmai munkáját a Mosonmagyaróváron
végzett állattenyésztő mérnök, Mácsik
Levente állattenyésztési vezető irányítja.
Ő mondta el, hogy az RMH VS Liberty
12 típusú önjáró etetőkocsit 2020. január
7-én helyezték üzembe, azóta kiválóan
teljesít. Összesen nagyjából kétezer órát
használták, ami napi 5,5 órának felel
meg. A jelenlegi takarmányárak miatt

igyekeznek a körülményekhez képest a
lehető leggazdaságosabban megoldani
az állatok ellátását, hogy a legkevesebb alapanyag menjen veszendőbe.
A tejtermelés során naponta kétszer,
reggel 5-kor és délután 5-kor fejnek, a
teljesítmény 9200 liter körüli. A tejfehérje
normál értéken mozog, a zsír 3,8 - 3,9-re
tehető. Az összes Érsekvadkerten termelt
tej egy helyre kerül: a váci Naszálytej Zrt.
üzemébe szállítják, ott dolgozzák fel.
„A takarmány receptúráját az istállónként kialakított 85-95 egyedre csoportosított állomány igényei szerint alakítjuk,
így nagyon nem mindegy a
minőség és a homogenitás.

Maga a gép tökéletesen működik, nincs
vele probléma azóta, hogy megvettük.
A szerviz és az alkatrész is pár órán
belül megérkezik hozzánk Üllőről. A 14
hónapnyi munka során eddig a kötelező
karbantartások mellett csupán a silómaró dob késeit éleztük, valamint a keverőcsiga alsó késeit cseréltük ki, egyéb
javítást nem igényelt a gép. A korábbi,
15 m3-es kapacitású etetőkocsinkhoz
képest a kisebb méretének köszönhetően
praktikusabb, kompaktabb szerkezet miatt szeretik a gépkezelő munkatársaink.
A jó manőverezőképessége miatt olyan
helyen is könnyen elfér, ahol a másikkal
küszködni kellett. A hátsókerékkormányzást kicsit fura volt megszokni,
de belejöttek a srácok – mesélte a ﬁatal
szakember. Az RMH egyik nagy előnye,
hogy hátul van a motorja, amit így
egyszerűbb tisztán tartani, a bála- és
a silómarásnál nem kerül takarmány a
motortérbe és a hűtőrácsra. A minőségi, rozsdamentes anyagok, a kopásálló
keverőtartály-palást, a csiga élvédelem,
a strapabíró silómaró-ház és a szalagos
felhordás miatt hosszú, legalább 22 ezer
üzemórás élettartamra számítunk.
A takarmány keverése teljesen megfelelő
minőségű, a kések szépen, egyenletesen
marják a silót, a réti szénát és a lucernabálát is.
Csurja Zsolt
precíziós mezőgazdasági szakmérnök,
újságíró

RMH mindig
a telepre szabva:
A forgalmazó telepfelmérése
alapján a telephez, az ott lévő
jászolhoz/etetőasztalhoz illő puttony-ajtó
elhelyezkedés, és kiosztó-asztal méret.
Esetünkben két oldali ajtót kért a telep surrantóval.
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JÓ GÉPKEZELŐVEL

SZÁRNYAL AZ ANNABURGER
ÁTRAKÓKOCSI BÉKÉSBEN
Békésben, a KettősKörös partja melletti
területeken gazdálkodik
a Vizesbánom Kﬅ.,
ahova tavaly vásároltak
meg a MANAX Kﬅ.
gépállományából egy
Annaburger 22.16-os
átrakókocsit. A cég
vezetője, Pataki László
mesélt arról, mennyire
bizonyult hasznosnak a
beruházás.
22

A Békés megyei családi vállalkozás a rendszerváltás óta igyekszik bővülni és fejleszteni. Eleinte néhány saját hektáron kezdtek
dolgozni, ezt egészítették ki bérmunkával,
ma közel 900 hektáron gazdálkodnak a
bérelt földeket is beleszámítva. László
felesége, lánya és ﬁa is a cégnél munkálkodik, ami nagy erőt, örömet és biztos
támaszt nyújt a családfőnek a mindennapi
feladatokhoz.
Annak idején SZK–5 Nyiva kombájnnal
kezdtünk, egy jó kezű kollégával szinte
roncs állapotból állítottunk össze egy
üzemképes gépet. Aztán amikor ez már
kicsinek bizonyult, CLAAS kombájnokkal
folytattuk a munkát: először egy 106-os
DOMINATOR-ral, amit idővel még két

másik követett, utána egy 208-as MEGA,
majd a LEXION sorozat következett. Az
540-essel indultunk, ma pedig három gépünk van: a 660-as, a 670-es és a 760-as
LEXION vágja le a táblákat.
A trió nagyon jól dolgozik, de eljutottunk
oda, hogy növelni kellett a teljesítményt.
Sokszor okozott kihívást a szállítás: nem
ért vissza időben a jármű, a kombájnoknak
várniuk kellett. Mivel 2020-ban elég jó volt
a termés kukoricából is, akkor döntöttünk
arról, hogy veszünk egy átrakókocsit. A piacon körbejárva több fajtát is megnéztünk,
és az volt a fő szempontunk, hogy a gép
egy feladattípust tudjon, de azt nagyon
jól. Így esett a választás az Annaburger
22.16-os átrakókocsira.

helyszínen megvolt a gyors megoldás, így
tovább lehetett haladni a betakarítással.
Az átrakócsigák kiemelten kopásállók, a
minőségüknek köszönhetően láthatóan
nagyon hosszú távon alkalmasak a munkavégzésre – mondta László.

Az AXIÁL Kﬅ . segítségével használt
gépként vásároltuk meg a MANAX Kﬅ .
egykori gépét, ami rendkívül sokat
segített a betakarítás hatékonyságának növelésében az elmúlt szezonban.
Amikor a szemhordás gördülékenyen
megy, akkor az első ürítést a táblán veszi
fel a traktor, vagy a teherautó, ennyi
teherrel nem akadnak el a táblán belül
sem. A többi terményt pedig legtöbbször
az átrakókocsiból a táblaszélen adjuk
át a szállítójárműnek. Fontos, hogy az
Annaburger jó súlyeloszlásának köszönhetően nem tömöríti a talajt. 2 kombájnnál
még egy fél teljesítményt tesz hozzá az
eredményhez, háromnál pedig félnél is
többet. Rendkívül fontos a ﬁgyelmes és
ügyes gépkezelő, mert az összehangolt
munkához összpontosítani, szervezni,
gondolkodni kell, sok múlik rajta. Nekünk
szerencsére ilyen munkatársaink vannak,
gyorsan, már az első szezonban összeszoktak az Annaburgerrel. Az átrakókocsi
kezelése egyszerű, ha idegen anyag, vagy
bármi, nem oda való tárgy kerül a csigába,
az alján található súbert ki lehet nyitni
és kiereszteni. Nekünk erre eddig még
nem volt szükségünk, de egy ismerősnél
kölcsönben igen, és azon nyomban, a

róponyva is van, amivel hirtelen érkező
esőnél lehet megmenteni a terményt.
A CLAAS-okkal már évtizedek óta elégedett vagyok, ahogy az AXIÁL Kﬅ . békéscsabai szervizes és alkatrészes kollégáival
is. Átalánydíjas szerződésük van, ami
garancia a gyors és pontos kiszolgálásra
szezoncsúcsban is – mondta. Kézenfekvő
volt, hogy az átrakókocsit is innen vesszük
meg, a döntés teljes mértékben igazolta a
várakozásainkat.

A hidraulikus rúdcsillapítás nagyon fontos, mert nem üti mereven a traktort. A
kormányzott hátsó kerék kiválóan követi
a nyomot, ami a nehéz talajkörülmények
között könnyíti meg a gépkezelő dolgát.
Az Annaburger karbantartása egyszerű,
maradéktalanul elégedettek vagyunk vele.
A kamerák sokat segítenek a tolatásnál,
mert a nagy szerelvény miatt másként
nem lehet hátra látni, ahogy az ürítésnél is
kifejezetten hasznos és nagy biztonságot
Egy jól megválasznyújt, hogy a fülkében lehet ﬁgyelni a katott átrakókocsi haszmera képét. Látni, hogy meddig van rakva
nálatakor a kombájnok
a kamion vagy a pótkocsi, a kép alapján
állásideje a minimálisra,
lehet egyenletesen tölteni a terményt. A
vagy akár nullára is csökkezelő éppen addig rakja, amíg szükkenhet, és az Annaburger 25
séges, nem történhet meg, hogy az
százalékkal is növelheti a komegyik rész csurig van, a másikban
bájn cséplési idejét, így gyorsítva
pedig nincs. Ezáltal túlrakodás
az aratást. A gépsorozatot nagy
és elszóródás sem fordul
raktérfogat, gyors átrakás, és teljeelő. Nagyon hasznos, hogy
sítményfokozás jellemzi, az átrakókoa csiga végénél található
csikat hidraulikus hajtóművel is fel lehet
surrantót szabályozni
szerelni. Ezzel pedig nemcsak termény,
lehet, az előre és hátra
hanem műtrágya és vetőmag adagolásra
mozgással lehet állítani
is kiválóan alkalmasakká válnak. Minden
a járműszerelvény melAnnaburger átrakókocsi mérőberendelett, hogy hova töltse a
zéssel és nyomtatóval is választhaterményt, és így egyenletetó. Az átrakókocsi beilleszthető a
sen lehet elosztani azt.
cserefelépítményes rendszerbe, ezáltal az alapfutómű
Korábban sokszor jártunk úgy, hogy
jobban kihasználhabecsaltuk a traktort a táblára, és annak
tóvá válik.
át kellett menni a lágy hajlaton, aminek
persze elakadás lett a vége. Drótkötéllel
kellett húzni-vonni egymást, miközben a
kombájnok villogója és nyitott csigája jeA kombájnokon
lezte, hogy várják az ürítést. Ezzel sok időt
kívül vásároltunk még
vesztettünk és bosszúságot szereztünk.
egy CLAAS SCORPION 7055 kitológémes
Az Annaburgerrel nincs ilyen gond, mert
rakodógépet, egy Simba tárcsás lazítót,
ha megvan az elé kötött gép szükséges
egy 9 késes Fralaz lazítót, egy 6 méteres
lóerőszáma, a lágy talajokon is el lehet
Fradisk tárcsát, valamint 2 darab használt
húzni az átrakókocsit. Mi egy 270 lóerős
Oehler teknős pótkocsit is. Nyugodt szívvel
traktorral vontatjuk, a teli kocsi így is ad
elmondhatom, hogy elégedettek vagyunk
neki munkát bőséggel. Az ürítésnél áltaezekkel is.
lában ezres kardánfordulatot használunk,
ha a LEXION tartalma egyben ráfér a
kamionra akkor magasabb motorfordulattal ürítünk, és így összesen két percig tart
a művelet.
László szerint érdemes volt megvásárolni
a gépet, mert egy jó teljesítményű, remek
állapotú kocsit kaptak, amin még taka-

Csurja Zsolt
precíziós mezőgazdasági szakmérnök,
újságíró
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A fülei Búzakalász Kft., túlélve a rendszerváltást, a
kárpótlást – a korábbi szövetkezet jogutódjaként
– mintegy 1200 hektár bérelt szántót művel, s
emellett 1400 hektáron, az első kapavágástól
a betakarításig, mezőgazdasági szolgáltató.
Sertéstelepet is üzemeltetnek, ahol ma már
csak hizlalnak. „Megvásároljuk a malacot,
keverjük a tápot és értékesítünk.”
A cég dolgozói a termelés minden lépését
maguk végzik, a szántástól a növényvédelmen keresztül a terménybeszállításig
és szárításig. A fő profil a klasszikus
szántóföldi növények, ezt hetven hektár
cukorrépa, s évente hatvan-száz hektáron
borsó-vetőmag színesíti. Párhuzamosan
kalászos vetőmagot – őszi búza és tavaszi
árpa – állítanak elő.

„Vannak már öt éve dolgozó
Oehler pótkocsijaink, így elegendő
tapasztalatot gyűjthettünk” – magyarázta Varga Szabolcs ügyvezető.
Ezek az eszközök nem pihennek,
folyamatosan használják őket.
Amikor rákérdeztem a műszaki
problémákra, tanácstalanul nézett
rám: ilyenről nincs tudomása. Az
elégedettség fokmérője, ha nem
lehet meghibásodásról beszélni.
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Területeik szerencsére egymáshoz közeliek,
s bár az évek alatt darabolódtak, a régi szövetkezeti időkből örököltek tömbösített táblákat. Jellemzően sík területen dolgoznak a
Bakony lábánál, nincs szükségük hegyvidéki
gépekre. Itt kezdődik a klasszikus mezőségi
barna erdőtalaj és a mezőségi csernozjom
közötti heterogén föld. Jó vízgazdálkodású,
több az agyagfolt, amely belvíz szempontjából nem
előnyös, de aszályosabb években inkább a pozitív
hatását élvezik. „A világ a nagyüzemi gazdálkodás
felé halad, szükség van a tömegárukra, ugyanakkor
a kisgazdaságoknak, a kézműves termékeknek is
helyük van a piacon.” A szakember kiemelte, hogy idén mintegy tíz hektáron szeretné kipróbálni a pátrohai kukoricát. Úgy tartják, az organikus
kukoricából tovább szelektált fajta az „utolsó mohikán”, amely az idők
folyamán alkalmazkodott az éghajlati, és ezen belül az időjárásbeli
szélsőségek változásaihoz.
Saját terményszárító, síktárolók segítik a munkájukat, ezeket pályázati
pénzből szeretnék korszerűsíteni, bővíteni. „Soha nem adom el a terményt
a tábla széléről” – hangsúlyozta az ügyvezető, kihasználják a tisztító és a
tároló előnyeit, hogy jobb értékesítési pozíciót érhessenek el.
„Az AXIÁL nagy múltú cég, országos lefedettséggel,
prémiumminőségű gépkínálattal”
– indokolta a gépkereskedő-választást, nem véletlen, hogy a bajai központú vállalkozással régi időkre nyúlik vissza az együttműködésük.

FÜLE

Ráadásul közel van egyik alközpontja,
Székesfehérvár, így gyors és megfelelő
a szerviz, illetve az alkatrészellátás.
Nem engedhetnek meg maguknak hibázást, 2600 hektáron életbevágó a jó
minőségű, üzembiztos eszköz.

„Ezek a pótkocsik sajnos nemcsak
aszfalton közlekednek, hanem többnyire
földutakon, melyek állapota változó,
maximális terhelés mellett is állniuk
kell a sarat. A gumiabroncs, az alváz,
a felépítmény bírja a terhelést.” Annak
ellenére is komoly az igénybevétel, hogy
betartanak minden műszaki előírást,
amely biztosítja a hosszú élettartamot.

Amikor vásárolnak, nemcsak a gépet
veszik meg, hanem mögötte a szolgáltatást is. E tekintetben – véleményük szerint – az AXIÁL az ország
legmegbízhatóbb cégei közé tartozik.
A szakember azt tapasztalta, hogy
sok gépberuházó csak a gépsor elejében gondolkodnak, pedig az egész
folyamatot látni kell. Fontos például,
hogy betakarításkor kellő szállítási
kapacitás álljon rendelkezésre. Ma
már minden egyes növényi kultúrával csúcstermésre törekednek a gazdák,
így nagyobb tömeget kell megmozgatni,
mint korábban. Emellett a mezőgazdasági pótkocsikat annak alapján kell
méretezni, hogy milyen erőgépet használnak, illetve megfelel-e a befogadóképességük. „Meg kell tervezni az egész
folyamatot, s nem lehet leragadni csak
a vezérgépeknél” – fogalmazta meg a
kombájntól a garatig elv fontosságát
Varga Szabolcs. Éppen ezért sok gyártó
termékét megvizsgálták, amikor át
kellett gondolniuk a beruházást.
Az Oehler pótkocsik magas műszaki
színvonalat képviselnek, sokoldalúan használhatók, a meghibásodási lehetőségeket minimalizálta
a gyártó. Nem véletlen, hogy egész
„sorozattal” rendelkezik a
cég. Nemcsak a termék
beszállításánál veszik
hasznukat, hanem az
inputanyagokat is ezekkel
juttatják ki. „Igyekeztünk
úgy választani, hogy
univerzális eszközök
kerüljenek a gazdaságba.”
Ma már több munkafolyamatra és intenzívebb
használatra kell felkészülni, így az élettartam,
az üzembiztonság is
fontos szempont lett.

megbízhatóan dolgozik, a szakember
bízik benne, hogy a következő három
évtizedben kiszolgálja a gazdaságot.
A pótkocsiválasztás fontos szempontja
volt, hogy betakarításkor menet közbeni
ürítve se menjen mellé, ne pattogjon
ki a szem. Másrészt, nehezebb terepi
viszonyok között – földutakon, szántón
– is jól tudja vontatni az erőgép. A
folyamatosan karbantartott pótkocsikról, szinte nem is hallani, teszik
a dolgukat. Nagyon jó az alvázuk,
egyszerű, ugyanakkor kiváló megoldásokat alkalmazott a gyártó,
amelyek biztosítják a strapabírást.
Tavaly, a trágyaszóró beszerzése
kapcsán, körbejárták az országot,
gyűjtötték a termelői véleményeket.
Ezek után maradtak az Oehlernél,
Baján több típust is megnéztek, s
döntöttek az STT 180-as mellett.

A sokoldalúság mára alapelvárás, ha
át kell szerelni, vagy levenni oldalfalat,
azt gyorsan, egyszerűen el lehessen
végezni.
„Vetőmagot, műtrágyát a 14 tonnás
Oehlerrel szállítunk, a háromtengelyes
DDK 240-est használjuk vízszállításra
is, a permetezőgép kiszolgálására.” A
tíz-köbméteres tartály mellé felférnek a
vegyszerek. Cél, hogy minél egyetemesebben tudják kihasználni a pótkocsikat.
Két ZDK 140-es, egy korábbi ZDK 180-as
már hosszabb ideje szolgál, amelyekhez
vásároltak egy új DDK 240-t. Az Oehler
arzenált a STT 180-as szervestrágyaszóró egészíti ki, amely maximálisan
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Kiváló a teljesítménye,

Gépeik műszaki állapotára rendszeresen figyelnek, téli, vagy évközi
leálláskor rendbe teszik, felkészítik a
következő munkára. „Az ekéket sem hagyom sárosan, le kell kezelni a kormánylemezt” – hangsúlyozta Varga Szabolcs,
és ugyanez vonatkozik az összes gépre.
Egy részük bekerül a szín alá, hiszen
sem a nap, sem a fagy nem tesz jót az
eszközöknek. Így mindig hadra foghatók,
s az élettartamuk is nő.
Szöveg és fotó: Viniczai Sándor
szakújságíró
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Ha gyártó és forgalmazó egy időben teszi tiszteletét egy felhasználó telephelyén, akkor
ott rendre valami nagy dolog történik. Így volt ez március első hetében Enying-Ágostonpusztán is, ahol az AXIÁL – a gyártó Framest Kﬅ . jelenlétében – átadta az általa forgalmazott ezredik FraKomb kompaktort az Enyingi Agrár Zrt-nek. A zártkörű ünnepségen
szóba került az is, hogyan alapozta meg a jelenlegi sikereket a három cég két évtizedes
közös múltja.

Az eseményen Umenhoffer Péter marketingigazgató
tolmácsolta az AXIÁL Kft. vezetőségének üdvözletét,
majd emlékplakettet adott át Szávay Gábor vezérigazgatónak (Enyingi Agrár Zrt.) és Nyárádi Attila ügyvezető igazgatónak (Framest Kft.). Az átadáson jelen
volt Sziládi József növénytermesztési főágazat-vezető, valamint az AXIÁL termékmenedzsere, Király
Szabolcs és területi képviselője, Török Ferenc is.
Szávay Gábor a plakett átadásakor azt hangsúlyozta,
hogy az AXIÁL meghatározó partner a gépbeszerzéseikben. Kapcsolatuk Harsányi Zsolttal, az AXIÁL
tulajdonos-ügyvezetőjével „még az előző évezredhez kötődik”, amikor MTZ alkatrészekkel kezdték az
együttműködést. Azóta élvezik az AXIÁL minden
partnernek kijáró megkülönböztetett figyelmét, amely
„elsővé teszi őket” az országban. „Az idők folyamán
próbálkoztunk sok mindenkivel, de a történet mindig
úgy rendeződött, hogy a meghatározó gépek 75-80
százalékban hozzájuk kötődnek” – tette hozzá.
Köszönőbeszédében Nyárádi Attila is felidézte a közös
múltat, amikor pályája kezdetén itt, Enyingen olyan
impulzusokat kapott, amelyek sorra megjelennek az
elmúlt 20 év gépfejlesztéseiben is. „Az Enyingi Agrár
Zrt. számomra mindig is etalon volt, megtiszteltetés,
hogy megvették a 999-dik és az 1000-dik FraKomb
kompaktorunkat.” Arról is megemlékezett, hogy az
AXIÁL már a kezdet kezdetén meglátta bennük, hogy
képesek olyan gépeket gyártani, amelyek megütik az
általuk és a vevőik által igényelt magas szintet.
„Ez nagyon komoly bizalommegelőlegezés
volt, azóta is igyekszünk ennek
megfelelni.”

A házi ünnepség végén külön-külön
kérdeztük a felhasználót, a gyártót és a
forgalmazót a jubiláns gépről.

Sziládi József:

AMIT EDDIG
KÉT MENETBEN VÉGEZTÜNK,
AZT MOST

EGY MŰVELETTEL
MEGOLDJUK.
Miért erre a gépre esett a választásuk?
Traktorparkunkban már vannak 300 LE feletti
Fendtek, amelyek lehetővé teszik a még nagyobb méretű és kapacitású munkaeszközök
használatát. A választásban szerepet játszott
a kiváló ár/érték arány, továbbá a környékbeli
gazdák véleménye, illetve az a tapasztalat,
amelyet mi szereztünk más Framest gépekkel,
például a kiváló Fralaz talajlazítókkal.

Milyen növényi kultúrákban használják?
Úgy gondoljuk, hogy a két FraKombbal az
összes tavaszi vetésünk magágykészítését el
tudjuk végezni. Ez elsősorban 900 hektár cukorrépát és 2800 hektár kukoricát jelent. Amit
tavaly, a könnyebb gépekkel két menetben
kellett megcsinálnunk, azt ezekkel most egy
műveletben meg tudjuk oldani. Ezért is bízom
abban, hogy idén a három kombinátorunkat
elő sem kell venni, legfeljebb a kiegészítő
kisebb tábláinkon.

Mekkora szakértelmet igényel egy ekkora
monstrum üzemeltetése?
Balról jobbra:
Umenhoﬀer Péter marketingigazgató (AXIÁL),
Király Szabolcs termékmenedzser (AXIÁL),
Nyárádi Attila ügyvezető igazgató (Framest),
Sziládi József növénytermesztési főágazatvezető (Enyingi Agrár Zrt.),
Szávay Gábor vezérigazgató (Enyingi Agrár Zrt.),
Török Ferenc területi képviselő (AXIÁL),
Fésű Gábor vezérigazgató helyettes (Enyingi Agrár Zrt.)

Természetesen nem mindegyik traktorosunkra merném rábízni, a 20 fős gárdából úgy
négyre-ötre. Húzni ugyan mindenki tudná, de
ahhoz, hogy a gép minőségi munkát végezzen,
ahhoz érteni kell: nagyon fontos az öt művelő
elem egymáshoz képesti precíz szintezése,
beállítása. Akik a Fendteken ülnek, azok fogják
üzemeltetni.
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Nyárádi Attila:

A GAZDÁK
IGÉNYEI SZERINT
RAKTUK ÖSSZE

Mennyi idő alatt jutottak el az ezredik
FraKomb legyártásához?
15 évvel ezelőtt fejlesztettük ki, az AXIÁL lajosmizsei szakmai napján debütált. Az első évben
rögtön el is kelt 70 darab. Ez elképesztő sikert
jelentett.

Magyar fejlesztés?
Teljes mértékben! Megnéztük a piacon minden
gyártó minden hasonló termékét – a kereket
nem kell újra feltalálni –, meghallgattuk a gazdák igényeit, és ezek alapján raktuk össze.

AXIÁL:

A FRAKOMB 100 SZÁZALÉKBAN

MAGYAR ÉS VILÁGSZÍNVONALÚ
Milyen helyet foglal el az
AXIÁL termékpalettáján a
Framest?
Umenhoffer Péter: A forgalmi értékét nyilvánvalóan nem
lehet összevetni egy erőgéppel,
ugyanakkor az AXIÁL filozófiájába
beletartozik, hogy támogassa a
magyar gépgyártást. A Framest
az ékes példa arra, hogy ez
Magyarországon is lehetséges.
100 százalékban magyar, emellett
világszínvonalon megállja a helyét.

Kik a vásárlói?
Kiknek ajánlja a FraKombot?
Mivel a 2-től a 8 méter munkaszélességig
gyártjuk, minden birtokméret esetében jól
használható. Annak ajánlom, aki szeretne
takarékoskodni a menetszámmal, így az idővel,
az energiával; aki szeretné megőrizni a talaj
nedvességét; akinek fontos, hogy kímélje a
talajt, és ki akarja szedni a korábbi műveletek
által hagyott keréknyomokat. Egyszóval annak,
aki igényes a saját munkájára.
Ma már ezekkel a gépekkel lépten-nyomon lehet találkozni az országban. A gazdák láthatják,
hogy mit tud, és a különbség önmagáért beszél.

Király Szabolcs: a 2,5 és 3 méteres függesztett típusát a kisebb
gazdaságok keresik. A vontatott
gépek 4, 5, 6 és 8 méteres változatait pedig azok vásárolják, akik
nagy teljesítményű erőgépekkel
rendelkeznek, és egybefüggő nagy
tábláikon a munkaszélességet
is növelve szeretnék gyorsítani a
munkát.

Milyen a FraKomb szervizigénye?
Török Ferenc: Ha az üzemeltető jól átolvassa a kezelői útmutatást,
betartja például a csapágyak 50 óránkénti zsírzását, akkor hibátlanul működik. Csak a kopóalkatrészeket kell időnként pótolni.

Mit jelent cég számára a talaj szempontjából is fenntartható művelés?
A mezőgazdaság szereplőinek tudomásul kell
venniük, hogy a talaj nem megújuló termelési
eszköz – már nem gyártják. Egyre növekszik a
megmunkáló gépek tömege, és óriási terméshozamokat kell lehozni róla. Épp ezért minden
egyes gyártmányunk már a kezdetektől képviseli azt a törekvésünket, hogy a lehető legkevesebbet mozgassuk a talajt, őrizzük meg a benne
rejlő nedvességet, ne tegyük tönkre szakszerűtlen taposással a szerkezetét.
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Van-e valamilyen újabb jubileum a láthatáron?
T. F.: a Framest talajlazítóival is hamarosan elérjük az ezret.
U. P.: A SULKY 300 ezredik műtrágyaszórója pedig várhatóan
Magyarországon talál majd gazdára.
Szöveg: Popovics Gizella
újságíró
Fotó: Kajetán Jácint
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90 ÉV FENDT
& 25 ÉV VARIO ÁTVITEL

TUDTAD EZT?
333.000

...kereken
hajtómű készült el, ami kb.

700.000

tonna acélt jelent.

A Fendt tavaly két születésnapot ünnepelt: 90 éves volt a Fendt, a Vario fokozatmentes hajtómű 25 éve jelent meg a
piacon!
Egy igazi mérföldkő az agrártechnika
történetében. 25 éve a Fendt az első
innovatív fokozatmentes hajtástechnikával felszerelt Fendt Favorit 926 Vario
traktorát mutatta be.
Időközben minden Fendt traktor 100%ban Vario fokozatmentes hajtóművel
készül. Kezdve a kicsivel – a keskeny
nyomtávú Fendt 200 V Varioval mindössze 70 LE-vel – egészen a vadonatúj
Fendt 1100 MT Vario hevederes traktorig
akár 673 LE-vel.
A következő műszaki mérföldkő a
FendtONE bevezetése – amely a mezőgazdaságnak teljesen új digitális lehetőségeket nyit munka közben a szántóföldön, valamint a feladatok létrehozásakor
és dokumentáció során az irodában.

A kemence a hajtómű
alkatrészeinek edzéséhez

9300 Celsius fokos.

...a legnehezebb hajtómű súlya

4,5 tonna (Fendt 1100 Vario MT)
szóval olyan nehéz, mint 3 autó.
...egy hajtómű

3.000

alkatrészből áll melyek

85 % -át a FENDT
saját maga állítja elő.

Christoph Gröblinghoﬀ
az AGCO/Fendt elnöke

Az első Fendt 300
Vario & Fendt 700
Vario traktorok
FendtONE-nal.

2019
2005
75 éves a Fendt
Dieselross.

2020

1930
Az első Fendt Dieselross,
6 LE-vel

25 éve Fendt Vario.
Az első
Vario váltós
Fendt Favorit
926 Vario traktor
bemutatása

1995
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FENDT 200 VARIO 79-124 LE (ECE R120)
- A VILÁG LEGSZEBB HIVATÁSÁT SZOLGÁLJA
Zöldségtermesztés, legelő- és erdőgazdálkodás – a Fendt
200 Vario mindenütt otthon van. 2020-ban a legkisebb
Vario új mérföldköveket ért el – okosabb, kényelmesebb és
ösztönösebben kezelhető lett. Olyan, jól ismert erősségeit
őrizte meg, mint az alacsony súlypont, a kicsi fordulókör és a
nagy teljesítmény, kompakt méretekkel és csekély önsúllyal.
Ezekhez jöttek új jellemzők, mint az elektromos vezérlőszelepek, a komfortosabb vezetőfülke és a FendtONE működtetési ﬁlozóﬁa.

TÖBB HELY, JOBB KILÁTÁS
A Fendt 200 Vario hosszú munkanapokra készül. Ez érezhető
többek között a komfort-vezetőfülkében, mely új padlófűtést
kapott. Tágasabb, világosabb és nagyobb fejterű, mint elődje. Ezenkívül az új tetőablakon optimálisan kilátni a homlokrakodóra. A szélvédő és a tetőablak közötti kereszttartó
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elvékonyításával és a tetőablak megnövelésével jelentősen
nőtt a látómező. Jó, ha magasban kell dolgozni, mint például
bálarakodáskor. A komfortot kényelmes, párnázott utasülés
fokozza. Természetesen még mindig két ajtón lehet be- és
kiszállni.

PONTOS MUNKA – AKÁR EGYENETLEN TALAJON, DOMBON VAGY HEGYVIDÉKEN
A mellső emelőmű opcionális terhelésfüggő vezérlésével, a
terminálon keresztül bármikor szabályozhatja, állíthatja a
munkagép talajnyomását a gépkezelő. Optimálisan alkalmazkodik a gép a talaj egyenetlenségeihez, és hepehupás
terepen kaszálva csökken a takarmány elszennyeződése.
Alacsony súlypontja, a darázsderéknak köszönhető kitűnő
fordulékonysága, a fokozatmentes Vario sebességváltó,
valamint az összkerékhajtás- és diﬀerenciálzár-automatika
a domb- és hegyvidékek specialistájává teszi a Fendt 200
Vario Powert.
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– AZ ÚJ FENDT 200
VARIO
ÉS FENDT
Fendt
700 Vario
200 V/F/P VARIO.

MÁR A SOKOLDALÚ ÉS KOMPAKT
ELŐDÖK IS NÉPSZERŰEK VOLTAK.
MEGJELENÉSÉBEN AZ ÚJ GENERÁCIÓ HASONLÍT NAGYTESTVÉREIRE,
A FENDT 900 ÉS 1000 VARIO SZÉRIÁKRA, DE BELSŐ ÉRTÉKEKKEL IS
LENYŰGÖZNEK A FRISS 200-ASOK.

TÖBB TELJESÍTMÉNY, AMIKOR
SZÜKSÉGES – FENDT DYNAMIC
PERFORMANCE
Az olyan fogyasztók, mint a TLT, a
hidraulika vagy a légkondicionáló teljesítményigényét akár tíz többletlóerőt
felszabadítva elégíti ki a Fendt 211 Vario
motorvezérlése. Az innovatív „Fendt
DynamicPerformance-t” nem korlátozza a
menetsebesség, sem bármilyen speciális
feltétel, vagy a végzett feladat. Ez azt
jelenti, hogy akkor is rendelkezésre áll, ha
álló helyzetben dolgozik kardántengellyel,
például tejelő szarvasmarhák takarmány
keverőkocsijával, vagy szállítás és szántóföldi munkák közben. A Fendt 211 V/F/P
Vario tíz lóerőnyi teljesítménytöbblete
érdekes lehet azon vállalkozásoknak,
amelyeknek erős, de keskeny nyomtávú
traktorra van szükségük, mondjuk vontatott betakarítógépek elé, vagy meredek
lejtőkön permetezve.

BIZTONSÁGOS ÉS TÁGAS
A Fendt 200 V/F/P Vario új fülkéje nem
csak nagyobb fejterű, de biztonságosabb
is. Levegőszűrése, igény esetén, a terminálon keresztül kapcsolható át 2.-ból a 4.
védelmi kategóriába. Manuális szűrőcserére nincs szükség, és ezáltal permetezés
alatt maximálisan védett a vezető. E
szűrőrendszer teljesíti a porra, folyékony
vegyszerre és azok gőzeire vonatkozó EU
EN15695 szabványt.

A KIS TEREK HATÉKONY
KIHASZNÁLÁSA
A Fendt 200 V/F/P Vario három
teljes értékű munkaeszköz-rögzítési helyet kínál: elöl, hátul és
a traktor két tengelye között.
A Fendt 200 V és F Vario hátsó
emelőművének tehermentesítő
szabályozásával optimális a talajkon-

túr követése, és jobb a tapadás. A Fendt
200 P Vario mellső emelőműve hasonló
szabályozással ér el ugyanilyen hatást.
A Proﬁ felszereltségtől érhető el a 3L-joystick és a 12 colos terminál a fülketetőben, illetve gyárilag elől jobb oldalon öt,
a balon két, és a traktor hátulján négy
hidraulikakör, mellső emelőműhöz (külön
hidraulikakörrel) (200S széria: 3+1 illetve
4 kör), továbbá Power Beyond csatlakozás, vagy ISOBUS 200 munkagép-vezérlés. Proﬁ+ felszereltségtől rendelkezésre
áll a teljes értékű automatikus kormányzás (FendtGuide), szakaszolással (SC) és
helyspeciﬁkus kijuttatással (VRC).
Szöveg: Kresz Gábor
Fotó: Fendt

FENDT 200 V/F/P VARIO
79-124 LE (ECE R120)
A HOLNAPRA IS KÉSZ
A szőlő-, gyümölcs- és komlótermesztésre szakosodott Fendt 200
V/F/P Vario új kivitelben jelenik meg,
és okosabb, mint valaha. Az első speciális traktor a piacon, teljesen integrált
terminállal és intuitív kezelési ﬁlozóﬁával,
a FendtONE-nal. A Fendt 200 V/F/P Vario
traktorok pontossága és a hatékonysága
teljesen új lehetőségeket kínál használóiknak.

35

Á
R
K
A
T
P
A
S
C
E
L
RÖGTÖN
KAGÉPERŐ ÉS MUN
M
IS
L
E
F
R
O
THÉK
MAXI-CAM S
HELLENBAR
Ű
N
S
E
É
S
T
E
Z
N
S
E
E
Y
L
G
J
E
SZFE
LLÍTÁSRÓL
ÁTORRAL Ö
XIÁL SAJÁT
IÁ
IV
A
K
LT
Z
A
U
A
K
Y
S
N
LT
Á
O
Á
T
D
R
EBÜ
ELSŐ PÉL
OSEM 8 SO
NÉGY ÉVE D
ATIKÁJA. AZ
L EGY MON
O
M
H
O
T
A
,
U
A
LT
Ü
Ó
R
Z
ÁK.
KE
KORMÁNY
L HASZNÁLJ
DASÁGÁBA
E
Z
S
A
S
G
É
I
D
D
E
Á
G
L
É
A
AGY MEGEL
VASKÚTI CS
AZÓTA IS N
A
V
L
O
S
C
P
SZEKA

A vaskúti Hellenbarth család az elmúlt majd’
70 évben kétszer is élete újratervezésére
kényszerült. Először a második világháború után, mert ugyan hihetetlen szerencsével
megúszták a falu sváb lakosságát sújtó erőszakos kitelepítést – nem indult el az az utolsó
transzport, amelyre kivezényelték őket a vasútállomásra –, de a házukkal együtt mindenüket elvették. Majd a rendszerváltást követően,
amikor a téeszben dolgozó családfenntartók
elveszítették az állásukat – idézi fel a családi
legendárium két sokkoló eseményét Hellenbarth
László. Ám felmenői szívós és kemény munkával úrrá lettek minden nehézségen: nagyszülei a
meghiúsult kitelepítés után néhány évvel visszavásárolták a házukat, szülei pedig 1993-ban
családi vállalkozásba kezdtek.
Jelenleg a saját és a bérelt területekkel
együtt 500 hektáron gazdálkodnak, 200
hektáron pedig bérmunkát végeznek.
23 hektáron répát, burgonyát, hagymát,
egyéb zöldségeket és „valamennyi dinnyét”,
a többi területen árpát, búzát, tritikálét, napraforgót, kukoricát, szóját, cirokot termesztenek.
Van még 2,5 hektár saját telepítésű gyümölcsösük is: sárga- és őszibarack vegyesen. A több lábon
állás jegyében állatokat is tartanak: 60 tehenet,
két tenyészbikát és a szaporulatot. „A takarmányt
megtermeljük, a szárítóban megmaradt mellékterméket, a tört szemeket így hasznosítjuk.” A szántóföldi
növények átvételére előre leszerződnek, de a zöldségeket és a gyümölcsöt – ez is a több lábon állást szolgálja
– saját boltjukban és éttermükben, illetve bajai elárusítóhelyeken és a Nagybani Piacon értékesítik.
>> A családtagokon kívül van-e alkalmazottjuk?
„Igen, idénymunkások, illetve négy állandó dolgozónk:
gépkezelők és állatgondozók.”
>> Mekkora a gépparkjuk?
„A kis ültetvénytraktortól a nagyig 9 erőgépünk, 1 kombájnunk meg 3 homlokrakodónk, és munkagépek minden
műveletre.”
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>> Mióta használják a mAXI-CAM sorfelismerő és munkagépkormányzó automatikát? Egyáltalán honnan tudtak a létezéséről?
„Egy ilyesféle francia kameráról már hallottam, és amikor
2017-ben az AGROmashEXPO-n a kiállított gépcsodák között
ráleltem erre a magyar találmányra, az AXIÁL saját fejlesztésére, rögtön lecsaptunk rá.”
>> Igen, emlékszem, mekkora újdonság volt! Mesterházi
Péter Ákos, az AXIÁL precíziós gazdálkodási csoportvezetője
mutatta meg az újságíróknak.
„No, azt a legeslegelső gyártmányt szereztük meg, az egyes alvázszám is tanúsítja! Az első hónapokban többször megfordultak
nálunk a fejlesztők, kérdezték a tapasztalatainkat, és az észrevételeinket felhasználták a szoﬅvert frissítése, tökéletesítése során.
Jó érzés, hogy felhasználói oldalról részt vehettem ebben a munkafolyamatban.”

rolni.”
földeket vásá
, ebből tudtak r, azóta elvégezte Baján
ám
ap
tt
ve
et
ko
gy
yermek volt ek Magától értetődő volt
„Kárpótlási je
szló még kisg
.
Hellenbarth Lá gi gépész szakközépiskolát e a boldogulását.
ss
sá
re
da
ke
n
az
ba
őg
ez
ág
voltam abam
ádi gazdas
al
cs
ink, már biztos it kint kell
a
pe
gy
gé
ho
és
k
in
je
am
ld
számára,
t,
fö
n dolog jöhe
lettek az első
„Amikor meg akarok mást csinálni. Minde unkát – teljes mértékben
rm
m
pí
ne
pa
lkozásban
főleg a
ban, hogy
a családi válla
an! A többit –
k
rb
sa
tá
nc
ha
a
ya
i
ug
zn
vége
eg az
szüleimnek m
átengedem a mnek.”
re
dolgozó testvé

Szöveg és kép: Popovics Gizella
újságíró
Kép: Steinhauser Tamás
marketingmenedzser

>> Volt-e olyan helyzet, amikor
a mAXI-CAM nem működött?
„Csak tesztüzem idején fordult elő, ha valamilyen fénykülönbség adódott, mondjuk amikor
alkonyodni kezdett. Ilyenkor át kellett kalibrálni a követett színt. Azóta már automatikusan
kalibrálja magát. Sőt, kapott egy erős lámpát
is, így akár éjfélkor is lehet vele kultivátorozni.”
>> Milyen kultivátort használ
a mAXI-CAM-hez?
„Egy Monosem van ráakasztva, 8 sort tud
egyszerre vinni, 45-ös sortávval.”
>> Hogyan esett rá a választás?
„12-13 éve vettük az első Monosem kultivátorunkat, aztán lecseréltük egy másik gyártmányra. Mivel kevésbé voltunk elégedettek
vele, így egyértelmű volt, hogy a mAXI-CAM
rendszerhez ismét Monosemet veszünk.”
>> Mi az előnye?
„Jó ár/érték arányt képvisel, robusztus,
masszív, strapabíró. A vontatásához pedig
nagyon kevés energia kell, egy 60-70 LE-s
traktor simán elhúzza. Mivel a tábláink sokfelé vannak, az is nagy előnye, hogy összecsukható, nyitni-zárni nem tart tovább egy
percnél, könnyű vele a vonulás.”

>> Hol használják a mAXI-CAM-et?
„Elsősorban a szója és a cirok kultivátorozásakor. Ezek 45 centiméteres sortávolságát
sokkal nehezebb művelni, mint például a
kukoricáét, ám a mAXI-CAM segítségével a
kapák egy-egy oldalról 2,5 cm-re meg tudják
közelíteni a növényt, és ezt tartják is végig az
egész sorban. Nem kell hozzá GPS, a traktorosnak annyi a dolga, hogy a sorközben
tartsa a gépét. Ha nem tapossa le a sort, a
kamera úgy irányítja a kultivátort, hogy még
ha ide-oda kacsázna is, akkor sem téveszti
el a helyes irányt. És csak egy ötcentis sáv
marad ki középen.”
>> Milyen növényi fejlettség esetén lehet
használni?
„Már akár 2-3 cm-s növénykéket is gond

nélkül képes követni. Persze ez függ a
gyomszennyezettségtől is, mert ha mindent ellep a gaz, akkor nincs követhető
sor. Ám ilyen helyzetben már nem kultivátorozni kell.”
>> Kifejlett növények esetén is alkalmazható?
„Igen, akkor is. Ha a kamera az összezáródó levelek következtében már nem képes
követni a sort, akkor a pálcás tapogatók
segítségével működik a szerkezet.
>> Miben más ez a kamerás rendszer,
mint a GPS vezérelte kultivátorozás?
„A GPS sík-sima területen tökéletesen működik, amikor viszont dombos-hullámos a
tábla, akkor már zavar támad. Ugyanis, ha
a munkagép megcsúszik, a GPS nem tudja
ezt a kényszerű mozgást lekövetni.”

>> Mekkora szakértelmet igényel a rendszer működtetése? Bárkire rábízza?
„Bárkire azért nem, de nem igényel nagy tudást. Aki már használt GPS-t, vagy hasonló
rendszert, egy pár óra gyakorlás után ezzel
is jól elboldogul. Nincsen agyonbonyolítva,
az elején be kell állítani az alapvető dolgokat, utána már csak húznia kell az embernek.”
>> Milyen tervei vannak a Hellenbarth
családnak? Vagy most pont jó, ezt szeretnék tovább vinni – hogy újratervezésről
többé szó se essék!
„Igazából jól érezzük magunkat, ahogy most
vagyunk. Ha a kertészeti terményeink be tudnának kerülni a nagyobb áruházláncok polcaira, vagy eljuthatnának a külföldi piacokra,
annak nagyon örülnénk. Most vagyunk azon
a szinten, hogy képesek lennénk a kertészeti
ágat tovább fejleszteni.”
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VOCNÍZIÓS GAZDÁLKODÁS SZOLGÁLATÁ
A PRE

kevesebb a szórásszélesség. A táblaszéli
szórásra a „TRIBORD” rendszere nyújt
megoldást az elektronika és egy speciálisan kialakított szórólapát segítségével.
Lehetőség van még a géppel komposzt
szórására /5 lapátos szerkezet/ ill. csigás
kihordóval mészpor kiszórására is.

A széles kínálati palettán belül külön
figyelmet érdemel a nagyobb üzemméretre kifejlesztett „SULKY POLIVRAC
XT” vontatott műtrágyaszóró, melynek
az AXIÁL Kft-nél elérhető két típusa, az
XT100 és az XT130 annyiban térnek el
egymástól, hogy előbbi legnagyobb
össztömege eléri a 10 tonnát, tartálykapacitása 7200 liter, míg a nagyobb
testvér 12,5 tonna össztömegű és
9500 literes tartállyal rendelkezik.
Az XT típusú gépeket általában alapműtrágyázáshoz, nagy mennyiségű műtrágya
szórására – 300 kg/ha-500 kg/ha, vagy
felett – használják.
Ha valaki üzemméretéhez igazodva az XT
100-as gépet választja, 300kg/ha adagolással 20-25 hektárra való műtrágyát juttathat ki egyetlen tartályból,
mindezt gyorsan és pontosan.
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A fokozatmentesen állítható szórási szélesség 18-50 méter. A SULKY megoldása
a szórásszélesség állítására a ráfolyási
pont változtatásával történik (EPSYLON SYSTEM). Ez azt jelenti, hogy ha a
garatból kijövő műtrágya feladási pontja
a lapát elejére kerül, akkor a leghosszabb
a gyorsulási út, tehát akkor a legszélesebben szór a gép, ha átállítom a garatot és
a lapát közepére vagy szélére esik a műtrágya, akkor rövidebb a gyorsulási út és

Az XT 100 egy szalag kihordású gép. Egy
80 cm széles szalag van a műtrágyaszóró
aljában melynek meghajtása a kerékkel
történik, ez vonuláskor kikapcsolható.
Tehát alapvetően kerékről történő sebességarányos adagolás található a gépben
és ezt még pluszban egy elektronika kompenzálja azzal, hogy állítja a tolózárakat.
A szóráskép megőrzése céljából a SULKY
a piacon egyedülállóan rugózott vonórúddal látta el ezt a típust, kiküszöbölve
ezzel a vontatás közbeni „pattogás” okozta
hibákat.
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A gumizás és a kerekek mindig nagy
kérdés ezeknél a gépeknél. Milyen nyomtávú, milyen szélességű gumit használjunk, ha nemcsak alapszórásra, hanem
állományban is szeretnénk használni?
Ha állományban használunk önjáró
permetezőt, akkor általában a 2250
mm-es nyomtáv az, amit nagy átlagban
használnak. Ezek a műtrágyaszórók is
elérhetők ezzel a nyomtávval, illetve ennek a típusnak a gumizása 650/65 R30.5
alapkivitelben. Ettől lehet alacsonyabb
átmérőjű, szélesebb futófelületű gumit
tenni akkor, ha alapszórást végzünk

Manapság talán nincs is olyan mezőgazdasági gépgyártó a piacon, aki
valamilyen formában ne keresné a
válaszokat a precíziós gazdálkodásban felvetődő kérdésekre. Különösen
fontos szegmense ennek a területnek
a tápanyag-gazdálkodás, hiszen a zónaszintű kijuttatás nagy pontosságot, precizitást igényel mindamellett,
hogy az eszköznek minden funkciójában könnyen kezelhetőnek és strapabírónak kell lennie. Ezen kihívások
élharcosa egyedi megoldásaival, szabadalmaival a nagy múltra viszszatekintő, 1936-ban alapított
francia SULKY vállalat, melyet hazánkban az AXIÁL
Kﬅ . 1995 óta képvisel.
Műtrágyaszóróik minden
tekintetben igazodnak a
kor kihívásaihoz, illetve
a gazdálkodók szerteágazó igényeihez.

tavasszal. Az
egész gépen
érződik kicsit, hogy
meg van döntve, ami azért van, hogy a
súlypontot a traktor hátuljára helyezzük.
A 7200 literes műtrágyaszóró egy 120
lóerős traktorral könnyedén üzemeltethető sík terepen. Dimbes-dombos viszonyok között egy 150-160 lóerős erőgép
szükséges az munkavégzéshez.
Kétkörös légfékkel szerelhető a műtrágyaszóró, alapvetően rögzítőfék van
rajta. A vontatási pont lehet csapos,

illetve ezeknél a nagyobb szóróknál a
K80-as lehet jobb megoldás.
Gépeink kiváló lehetőséget nyújtanak
azok számára, akik magas minőségű, tartós, a precíziós gazdálkodáshoz minden
tekintetben alkalmazkodó eszközt keresnek a lehető legjobb ár/érték arányban.
Forrás és kép:
Várady-Szabó Márton
termékmenedzser
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AdBlue ÉS TARTOZÉKAI
®

MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL, A SZÁZSZÁZALÉKOS TELJESÍTMÉNYÉRT

Az AdBlue számos nem biztonságos forrásból szerezhető be a piacon, és ha
szennyezett, könnyen tönkre teheti az érzékeny SCR-rendszert, ami a gép teljesítménycsökkenéséhez vezet.
Az AXIÁL Kﬅ . csak kiváló minőségű, az ISO 22241 szabványnak
megfelelő AdBlue-t forgalmaz. Az oldat 10 és 20 literes kannákban,
200 literes hordóban vagy 1000 literes konténerben kapható telephelyeinken. Cégünk mind a 19 magyarországi telephelyén van kimérő
berendezés. A kiadagoláshoz az olasz PIUSI szintén kiváló minőségű
termékeit forgalmazzuk, és valamennyi igényre tudunk megoldást
kínálni, akár 12 V-os vagy 230 V-os szivattyúra, kézi vagy
automata töltőpisztolyra, tömlőkészletre vagy egyéb tartozékokra
van szüksége vevőnknek.
Válasszon Ön is megbízható forrásból AdBlue-t és
AdBlue-tartozékot, hogy gépe mindig százszázalékos
teljesítményt nyújtson!

BÁLAKÖTÖZŐ, BÁLACSOMAGOLÓ ANYAGOT KERES?
MINŐSÉGI

Az országban jellemzően használt bálázógépek valamennyi típusához tudunk megfelelő bálázózsineget biztosítani. Közös jellemzőjük a homogén anyagösszetétel, a megfelelő UV-stabilitás és
az egyöntetű tekercsméret. Kínálatunkban megtalálhatók a hazai gyártású, Agrotex típusok, de
örömmel állunk a CLAAS ORIGINAL minőséget kereső ügyfeleink rendelkezésére is.
Bálakötöző hálókból is mindenki talál az igényeinek megfelelő
típust vagy márkát palettánkon. A legmagasabb elvárásoknak
megfelelő CLAAS ORIGINAL kötözőhálók hosszú évek óta
etalonnak számítanak a piacon, ezekben összpontosul a világon létező innovációk összessége, megfelelve a bálázógépek
műszaki változtatásainak és az egyre erősebb időjárási igénybevételeknek is. Újdonságnak számít a CLAAS ROLLATEX PRO
3800 méteres kivitele, amely megtartotta az ikonikus előd
kiemelkedő műszaki paramétereit, de megnövelt hosszával
most még gazdaságosabb megoldás a felhasználóknak.
Az AXIÁL saját márkanevével fémjelzett, és a legjobb ár/érték
arányt képviselő ISTER kötözőhálójának is tovább javult az
UV-stabilitása, vállfedési tulajdonsága és szakítószilárdsága.
Külsőleg megújult, fehér alapszínén zöld, aszimmetrikus széljelzés könnyíti meg a helyes behelyezést a bálázóba, illetve
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praktikus emelőfüllel lehet a helyére emelni a tekercset.
A bálacsomagoló fóliák között már bizonyította hibátlan
minőségét az AXIÁL által
kizárólagos joggal forgalmazott
ASPLA márka. Megbízhatósága
mellett azzal is kiemelkedik a
kínálatból, hogy tíz százalékkal hosszabb a tekercse, így
még gazdaságosabb. További
lehetőség a prémiumkategóriájú CLAAS ORIGINAL, amely
a CLAAS Minőségi Garancia
mellett a tökéletes minőséget
jeleníti meg.

SZ HÍREK, ÚJDONSÁGOK, AKTUALITÁSOK • ALKATRÉSZ H

DOXMAND ULTRAHANGOS RIASZTÓKKAL
A KÁROKOZÁS ELLEN

A mezőgazdasági területek tökéletes táplálékforrása a vadaknak. A védekezés egyre nehezebb, de az új kihívásokkal új technológiai megoldás is érkezett, az ultrahangos riasztó készülékek, melyeket a Doxmand Hungary Kﬅ .
is fejleszt.
Mi az az ultrahangos vadriasztás?
A 20 kHz feletti nagyfrekvenciás hanghullámot nevezzük ultrahangnak, melyet az emberi fül nem, vagy csak részlegesen érzékel,
viszont az állatoknak zavaró és ezt hallva inkább más életteret keresnek maguknak. Ezen
az elven alapszanak a Doxmand vadriasztói
is, mely készülékek véletlenszerűen generálják a 19 és 30 kHz közötti tartományba eső
hangokat.
A terület mérete alapján válasszuk ki a
megfelelő vadriasztót
A 4 különböző típus más-más területi lefedettségre képes. A legkisebb készülékkel
megközelítőleg 1 hektárt, míg a 8 hangszórós
kivitellel akár 6 hektárt és védhetünk.
Szántóföldi és erdészeti felhasználása mellett szőlősben, gyümölcsösben és
konyhakertben is egyaránt alkalmazhatók.
Elsősorban nagyvadak (őz, szarvas, vaddisznó), de apróvadak ellen is bevált módszer.
Kihelyezésük egyszerű, akár egyetlen ember
is képes telepíteni, és legfőbb előnyük a
mobilizálhatóság.

Rágcsálók a géptárolóban
A vadak mellett, a rágcsálók ellen is védelmet
kínál a Doxmand ultrahangos rágcsálóriasztó
készülékeivel. Ezekkel távoltarthatunk nyestet, egeret és patkányt egyaránt, amelyek
előszeretettel bújnak meg a géptárolóban.
A már megtelepedett állatot sokkal nehezebb
elűzni, ezért a készülékek korai telepítésével
hamarabb járhatunk sikerrel.
A telepítésnél fontos, hogy hagyjunk menekülési útvonalat, ahol az állatok távozhatnak.
Madarak is problémát okoznak
A madarak távoltartása nehezebb, az
egyik megoldás itt is a hangalapú riasztás.
A Doxmand madárriasztó készülékek nem ultrahanggal riasztják el a madarakat – hallásuk
nem annyira kiﬁnomult, mint a nagyvadaké
– ellenük akusztikus riasztást kell alkalmazni.
Ezek a készülékek vijjogásszerű hangot adnak
ki, jellemzően 120 dB feletti hanghatást generálva, amitől a madarak megriadnak. Mivel
ezek a készülékek nagyon hangosak, ezért a
használatát lakott területen nem javasoljuk.

Fontos! Mielőtt cselekszünk, ismerjük meg az állatok szokásait, térképezzük fel
az útvonalaikat és mindezeket összevetve határozzuk meg védelmi stratégiánkat!

A QR KÓDOT BESZKENNELVE ELÉRHETI
AZ ALKATRÉSZ AKCIÓ KIADVÁNY AKTUÁLIS SZÁMÁT,
MELYBŐL AJÁNLJUK FIGYELMÉBE A KIADVÁNY
KÖZÉPSŐ OLDALAIN LÉVŐ TERMÉKEINKET,
MELYEKET HA AZ ÜZLETEINKBEN MEGRENDEL
AZ AZNAPI, EGYSZERI

KISZÁLLÍTÁS INGYENES!
https://bit.ly/3dc1yTm

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az Alkatrész Akcióban!
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IDŐSZAKOS HASZNÁLAT
UTÁNI KARBANTARTÁS
ÉS TÁROLÁS

Fotó: Sóki Tamás

A műtrágyaszórók állapotának
megőrzéséhez, fenntartásához,
életkoruk meghosszabbításához
a mindennapos tisztítás és
karbantartás mellett nagyon
fontos az időszakos leálláskor
végzett alapos karbantartás
és mosás.
A műtrágyaszóró legtöbb alkatrészét káros
vegyi és mechanikai hatás éri minden
egyes használat alatt és nem megfelelő
karbantartás esetén, használaton kívüli
állapotában is. Ezen káros vegyi terhelések
legfőbb oka, hogy a műtrágya nedvességgel érintkezve rendkívül korrozív hatást fejt
ki a fémekre. Az oldott foszforsav és nitrogén tartalma miatt nagyon gyorsan roncsolja a gép minden fém elemét, amellyel
érintkezik, kiváltképp, ha a védő festékréteg
lekopott vagy megsérült és így a korrozív
anyag közvetlen érintkezésbe kerül a fém
felületekkel.
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1. Tartály belseje
2. Surrantó
3. Szórótárcsa felül és alul
4. Tartály alatt és a kapcsolókeret
5. Tartógerenda alatt és a szöghajtómű
A másik károsító tényező a mechanikai
terhelés, amely abból adódik, hogy a műtrágyaszemcsék csúszó, ütköző hatása a
festett fémfelületeket kidörzsöli, koptatja,
ezáltal utat engedve a korróziónak.
Az említett negatív hatások elkerülése
végett műtrágyaszórók esetében kiemelten szükséges a gépek rendszeres mosása, védő kezelése. A rendszeres mosás
alatt nem azt értjük, hogy a szezon kellős
közepén minden nap munka után alaposan
mossuk le a szórónkat, hanem két szezon
között alaposan megtisztított gépet a

tárolási időszakban. Ugyanis, ha minden
nap vízzel megmossuk akkor azzal többet
ártunk, mint használunk, mivel szezonban
naponta alapos mosásra nincs sem idő
sem energia, és ami nem alapos mosás, az
NEM óvja a gép állagát, sőt ellenkezőleg, a
műtrágya és víz keverék elősegíti a korróziót. Ezért szezonban elég levegővel tisztítani
és száraz fedett helyre állni éjszakára. Pár
napos vagy hetes állás esetén érdemes
alapos mosást végezni, melynek leírása a
kezelési utasításban található, ill. a fenti
ábrán bemutatom a fontosabb mozzanatokat.

A fém alkatrészeket lehet magasnyomású
mosóval is mosni, de ügyelni kell rá, hogy ne
túl nagy nyomással (max 100 bar) és ne túl
nagy hőmérsékletű mosófolyadékkal (max.
60 °C) történjen a mosás. A magasnyomású
mosóval való mosás után, mindenképp ajánlott bő vízzel még egyszer lemosni a gépet,
majd hagyni 1 órát állni, majd a bővizes
mosást 1-2 szer újra alkalmazni, ugyanis a
gépen maradó vízcseppek oldott műtrágyát
tartalmazhatnak, ami pedig korrózióveszélyes. Mosás után pedig hagyni kell, hogy a
műtrágyaszóró teljesen megszáradjon.

VIGYÁZZUNK!

Fontos karbantartási folyamat a forgó-mozgó
elemek (boltozódás-gátló tengely, kardántengely, stb.) zsírozása, valamint a hajtóművekben az olajszint ellenőrzése, szükség esetén
utántöltése. A gyártó által ajánlott hajtómű
kenőanyag az EP 00-ás zsír (cikkszáma:
07-000-0105-09).
És végül, de nem utolsósorban a tisztítási,
kezelési és karbantartási eljárásokat követően
fedett, száraz helyen ajánlott tárolni a gépet. A
szóróegységet a saját támasztólábaira, vagy fa
raklapra kell helyezni kemény talajon (beton).
Továbbá a hidraulika-munkahengerek szárainak
teljes behúzott állapotban kell lenniük.

• 08-205-0108-00
Javító festékkészlet, türkizkék
• 08-205-0109-00
Javító festékkészlet, szürke
• 08-205-0110-00
Javító festékkészlet, piros

SULKY FESTÉSMINŐSÉG
– 7 ÉV ÁTROZSDÁSODÁSI
GARANCIA

PÁR RÉSZLET A SULKY GYÁRI
FESTÉSRŐL ÉS A FESTÉS
TESZTELÉSÉRŐL
MINŐSÉG, ROBUSZTUS,
TARTÓS
BASF a Sulky új beszállítója a festéstechnológiában használt anyagok
terén, ami biztosíték a
minőségre, hiszen a BASF
a vegyipari anyagok
gyártói között világelső
közé tartozik.
A szín alatt rejlő korrózióvédő technológia:
1. Fémlemez kezelése:
• korróziógátló bevonat,
• elősegíti a kataforézises jó tapadást

A sérülések kijavítása és annak megszáradása után egy speciális korróziógátló folyadékkal kezeljük le a gép festett alkatrészeinek
teljes felületét, amely „konzerválja” őket a
következő szórásig.

2. Kataforézises merülő festés:
• védőréteg felvitel elektrosztatikus módon
• korróziógátló réteg megerősítése

Ennek rendelési cikkszáma:
• 08-205-0111-00
Korrózióvédő folyadék 5L
Más gyártmányú, de a korrózióvédelemre
alkalmas folyadék:
• 07-000-0130-06
(400 ml ANTCORIT BW-366)

4. Lakkréteg felvitel:
• szín, fényezés,
• első védőréteg a műtrágya agresszív
hatása ellen

• 07-000-0130-07
(10 Liter ANTICORIT BW-366 )

• Mechanikusan megsértett festett alkatrészt
erősen korróziós környezetben vizsgálják.
Maximum 2 mm-ig terjedhet a korrózió a
megsértett festéken.

• Összehasonlításként a sóteszt előírások más
területen: autóipar 500-600 óra, tengerészeti ipar 1000/1500 óra.

FONTOS:

• 08-205-0107-00
Javító festékkészlet, kék

• Nemzetközi szabvány szerint sótesztet
végeznek (NF) – EN ISO 9227 szabványnak
megfelelően, a CETIM, független tanúsító
testület végzi.

• 800 óra sótesztnek megfelelő korrózióállóság – saját előírás 1200 óra.

Az elektromos alkatrészeket nem szabad magasnyomású mosóval tisztítani!

Abban az esetben, hogyha valamilyen
mechanikai sérülés folytán a festett
fém elemek festése kidörzsölődött,
leverődött vagy kikopott, akkor azt
a lehető leghamarabb javítani kell.
A sérült felületet meg kell csiszolni
ﬁnom csiszolólappal, alapozó festékkel (Sulky alapozó festék cikkszáma:
08-200-0359-00) elő kell kezelni,
majd festékkel a befejező réteget
felvinni. A két réteg felvitele között
több órás, vagy fél napos száradási
időnek kell lennie. Gyári javítószett is
elérhető különböző színekhez, amely
tartalmazza a csiszolólapot, alapozót
és a szín festéket:

A felismerhető minőség:

3. Alapozóréteg felvitel:
• korróziógátló réteg megerősítése 2x
• Végső réteg jó tapadását biztosítja

• Sulky most 7 év garanciát vállal anyagátrozsdásodásra a 2019 szeptemberétől
legyártott DX, X és XT műtrágyaszórókra
• Átrozsdásodás ≠ felületi korrózió
• Átrozsdásodás = amikor az acélszerkezet
mélyen érintett
Feltétele:
1. Sulky honlapján a szóró regisztrálása a
beüzemeléstől számított 6 hónapon belül
(https://www.sulky-burel.com/services » 7
year anti-corrosion guarantee)
2. Gyártó ajánlásai szerint végzett karbantartások elvégzése (e cikkben erre részletesen is kitértem):
a. a kezelési utasításban leírtak alapján való
tisztítás, mosás
b. szükség esetén az esetleg megsértett festékréteg javítófestékszettel való javítása
c. minden időszakos használat után a gép
festett fém részeinek bevonása Sulky
gyári korrózióvédő-konzerváló folyadékkal
(biológiailag lebomló olajjal)
YouTube videó link:
SULKY – Huile de protection Biodegradable
– biodegradable Oil Protection
3. Kezelési utasításban meghatározott tárolási feltételek betartása
Csiszár Tamás
szervizmérnök

VIDEÓ AZ ALAPOS MOSÁSRÓL:

SULKY - Conseil Lavage épandeur - Advice Cleaning spreader - YouTube

VIDEÓ KORRÓZIÓVÉDŐ FOLYADÉKKAL TÖRTÉNŐ PERMETEZÉSRŐL:

SULKY - Huile de protection Biodegradable - biodegradable Oil Protection - YouTube
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Bemutatjuk a szakonyi
C séry családot

SZAKONY

A
TECHNOLÓGIA
nem a méretekben rejlik!
A

helyspeciﬁ kus gazdálkodás
alkalmazásának gyakori visszahúzó
ereje, hogy kicsinek, nem elég képzettnek, felkészültnek érzi magát
a gazdaság, esetleg nincs szakértő brigád a környezetben, akiben
megbíznának. Éppen ezért mutatjuk
be a szakonyi Cséry családot – ők
vallják, hogy a precíziós megoldásoknak mindenütt van létjogosultságuk.
Gyors bemutatkozást követően
máris a színben találom magam,
ahol katonás rendben fogadnak a
gépek, szívet melengető tisztaságban. Érződik, meg vannak becsülve!
A Cséry családban László kezdte
a gazdálkodást. Állattenyésztő
üzemmérnökként végzett, majd a
helyi téeszben dolgozott a rendszerváltásig. Ezután indította magángazdálkodását, eleinte igen kis
területen, a téesz meg nem művelt
területeinek bérbevételével. Ákos
ﬁ a már ekkor vele tartott, érdekelte a műszaki vonal, a gazdálkodás.
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■ Mekkora területen dolgoztok,
és ki milyen munkát vállal a gazdaságban?

Cséry László (CSL): Jelenleg 250 hektár
saját területet művelünk. Korábban jelentősebb bérmunkát is vállaltunk, de idéntől
mintegy 150 hektárra csökkentettük.
Személy szerint már csak szervezési, néha
javítási munkákban veszek részt. Traktorba
indokolt esetben ülök, ha csúcsszezon van
– ez Ákos és egy alkalmazottunk munkája.
Gépi, műszaki hátterünk adott, szaktudás
is rendelkezésre áll: Ákos elvégezte a mosonmagyaróvári egyetemet, majd növényvédő szakmérnöki képesítést is szerzett.

■ Mióta vagytok kapcsolatban
az AXIÁL-lal?

CSL: Körülbelül húsz éve. Akkor vettük az
első gépet, egy Landinit – innentől fogva
újat, de használtat is szinte csak az AXIÁL-tól
választottunk. A szervizes és alkatrészes
kollégákkal napi kapcsolatban vagyunk.
Cséry Ákos (CSÁ): Kombájnunkra 2013 óta
átalánydíjas szervizszerződést kötünk –
mióta nálunk van, egy szerelő jár hozzá. De

ne feledkezzünk meg például az AFS-ről,
ahol a ﬁnanszírozást, gépbiztosítást és a
növénybiztosítást intéztük. Vagy a precíziós
szolgáltatásokról – a talajminta vételét és
kiértékelését is együtt végeztük. Mindenben igyekszünk együttműködni – például
elsők között váltottunk át bevezetésekor
az e-számlára.
CSL: Nagyon jó a kommunikáció, ha felmerül bármilyen kérdés, probléma, megbeszéljük a dolgokat. Bizalommal vagyunk
egymás iránt, függetlenül attól, hogy ki
melyik területen dolgozik. Bármikor elérjük
a ﬁúkat, ha szükségünk van rájuk.
Simon Zsolt (SZS) - AXIÁL: Említettétek a
precíziós technológiát – hogyan indult ez a
fejlesztés?
CSÁ: 2008-ban már automata kormányzással dolgoztunk. 2012-ben Fendt
traktorunk precíziós rendszerével vetettük a gabonát és a kukoricát – már RTK
pontossággal. Láttuk az előnyét: vékony
művelőkerékkel tudtuk megkapálni az
RTK-val vetett kukoricát, napraforgót.
Menet közben nagyobb Prontora váltottunk, majd 2019-ben műtrágyaszórót és

Érződik,

meg vannak becsülve!

Monosemet cseréltünk. Ekkor
már csináltunk tőszámtervet,
változóan juttattuk ki a műtrágyát: Power Zone alapján. 2020
tavaszán már ez alapján szórtuk
a fejtrágyákat és az alapműtrágyát. A tavaszi kukoricavetés már
tőszám-szabályozottan ment – a
gyengébb talajfoltokban levettük
a tőszámot hetvenezerről ötvenezerre. Inputanyagot, vetőmagot
spóroltunk ezáltal, és a kavicsfoltokban csökkentettük a műtrágya
mennyiséget is. Eddig ezt nem
mértük be, de idén már lesz
hozammérő rendszerünk, így látni fogjuk a
tényleges mennyiségeket.

■ Van-e valamilyen kimutatásotok a változásokra?

CSÁ: A negyven hektárból öt volt kavicsfoltos – itt húszezer magot spóroltunk
hektáronként, ez nagyságrendileg másfél
zsáknyi. Visszavettünk a trágyából is,
valamint további hatvan hektárra készült
fejtrágyázás búzában és repcében – a jobb
részekre többet adtunk, a gyengébbektől
elvettünk.

■ Mi volt a következő állomás?
Száz hektárra kértem helyspeciﬁkus
talaj-mintavételezést. A Power Zone által
lehatárolt zónákból vettünk talajmintát, erre
kértünk bővített talajvizsgálatot, és érkezett
a ProPlanta szaktanácsa az inputanyag-használatra. Ezek alapján diﬀerenciáltuk az inputanyagot az őszi vetésekhez,
az alapműtrágyákra gabonához, repcéhez,

■ Mi motivált a precíziós
gazdálkodás útjára
térésben?

CSL: Mindig próbáltunk a saját
erőnkhöz mérten az elérhető
legjobb technikát alkalmazni.

illetve 2021-ben kukoricához. Ez kézzelfogható eredményt is adott: az egyik harminchektáros táblán azt sugallták az értékek,
hogy nulla kilónyi alapműtrágyával vessük
el a búzát – többször egyeztettük, biztos jó
lesz-e így. Nem volt szükség kálium, foszfor
töltésre, csupán nitrogént kért. Ez harminc
hektáron nagyon nem mindegy, hiszen
szórtuk volna hektáronként a 250-300 kilót.
Hasonlóan, egy másik kukoricás területen,
káliumot kért a terület, foszfort semennyit.
Ezeknek is érdemes utána számolni!
SZS: De itt nem álltatok meg…
CSÁ: 2020-ban cseréltünk erőgépeket – két
Fendt traktor érkezett a gazdaságunkba,
mindkettő Trimble automata kormányzással, ISOBUS-ra feloldva terv alapú kijuttatással – több anyagot is képes egyszerre
kijuttatni, és mindez RTK-pontosságú. Ezt
követte a mAXI-MAP szoﬅver próbaverzió kipróbálása, majd a meglévő LEXION
kombájn felszerelése hozamtérképező
rendszerrel.

CSÁ: Sok évnyi tapasztalatunk
van e területen. Használjuk ki a
gépet, ha már vannak bizonyos
funkciói. Ha felléptem egy lépcsőfokra, onnan már elérhetőbb a
következő – az egyik technológia
hozza maga után a másikat. A
minimális taposás, a sorművelés
csatlakozási pontossága mind pozitívan
befolyásolta az elvégzett munkát.

■ Miért Trimble rendszer?
CSÁ: Azon túl, hogy minőségi termék,
nagyfokú szakmaiság társul mellé, nem
éri meg azon gondolkozni, hogy olcsóbban
válasszunk egy kevésbé támogatott megoldást. Körbejártuk a piaci lehetőségeket,
és döntésünkkor sokat nyomott a latba,
hogy az eszközök mellé teljes körű precíziós gazdálkodási szolgáltatást is kapunk az
AXIÁL-tól.
A precíziós megoldások valóban rendelkezésre állnak – mérettől függetlenül. A
Cséry család példája jól mutatja, hogy akár
a legkisebb beruházások is megtérülnek,
és igenis ki kell használni a rendelkezésre
álló szaktanácsi lehetőségeket! Köszönjük
a bizalmat!
Baranyiné Hutai Anikó
marketingkommunikációs menedzser
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Pénzügyi percek
ITT A TAVASZ, VISSZATÉR A FECSKE,

BÍZZA NÖVÉNYEIT
AZ AFS-RE!
Kétféle ember létezik: aki hisz a biztosításokban, és aki nem. Édesapám az utóbbi kategóriából, semmire nem köt biztosítást, ami
nem kötelező. Nincs életbiztosítása, nyugdíj-megtakarítása, Cascója. De néhány éve akad egy kivétel: a növénybiztosítás.
Azt mondja, az a pár százezres költség
megéri, hogy nyugodtan aludjon. Az
egyre szélsőségesebb időjárás, a folyamatosan dráguló vetőmag, növényvédő
szer, gép, – tehát a befektetett összeg és
munka – már őt is elgondolkodtatta, hogy
költsön biztosításra. A többi gazdálkodóhoz hasonlóan ő is egész évben azon
dolgozik, hogy nyáron és ősszel learassa
munkája gyümölcsét. Ha pedig ebbe
a jól kialakult körforgásba beleszól az
időjárás, akkor majd kárpótolja a biztosítás. Egyre több gazda gondolkodik így,
ugyanis a 2019-es 10,9 milliárd forintos
növénybiztosítási piac, 2020-ban már
több mint 14-re bővült.
Mindenkinek megéri ezen elgondolkodni,
több okból is. Egyrészt, több pillére épül a
magyar mezőgazdasági kockázatkezelés.
Az első az agrárkárenyhítési rendszer, a
második a növénybiztosításhoz nyújtott
díjtámogatás, a harmadik az országos
jégkár-megelőzés, az idéntől pedig
belépett a negyedik, a krízisbiztosítás. E
komplex hálózat elemei egymást kiegészítve a leghatékonyabbak. Mondhatjuk
ugyan, hogy ezek csak nagy szavak, de
meggyőző példa, hogy az a termelő, akinek nincs megfelelő növénybiztosítása,
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csak a neki járó juttatás felét kaphatja
meg az agárkárenyhítésből.
Másrészt a növénybiztosításhoz állami
díjtámogatást is igényelhetnek a gazdálkodók, melynek kerete a tavalyi hét
milliárd forintról idén 11-re nő. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a 2020ban az „A” csomagbiztosítások után
visszakapott 64 százalékos, valamint
a „B” és „C” kategória után járó 40-40
százalékos támogatás is növekedni fog a
2021-es gazdasági évben.
A legtöbb valós veszélynemre (pl.: jég,
aszály, fagy, vihar, árvíz) kiterjed a
díjtámogatás, de idéntől a tűz kikerült a
támogatott kategóriából. Ennek ellenére
továbbra is fontos gondolni rá, mert csekély díjért, jelentős fedezetet vásárolhatnak maguknak az ügyfelek. Elég ugyanis
egy felelőtlenül eldobott csikk, és máris
megvan a baj. Nem minden biztosító térít
azonban ilyen gondatlan magatartásból
származó káresemény után. Kivétel például az Agrárbiztosító. Az ő növénybiztosítási szolgáltatásaikat kínáljuk mi is, az
Axiál Financial Services Kﬅ . (továbbiakban AFS) pénzügyi tanácsadói hálózatán
és az AON Biztosítási Alkuszon keresztül.

Az Agrárbiztosító kizárólag növénybiztosításokkal foglalkozik, a mezőgazdaságot
jól ismerő, agrárvégzettségű értékesítőkből, az agráriumban dolgozó, gazdálkodó
kárszakértőkből álló, felkészült csapattal
biztosítja a magas szakmai színvonalat.
Talán ez is hozzájárult a piacon egyedülálló, nagyon kedvező kármentességi rendszere kialakításához. Eszerint
ugyanis az első évben nem veszíti el
kármentességi engedményét az ügyfél,
és a következő évben is csak akkor, ha
ismét kára keletkezik. Szintén a szakmai
felkészültségüknek köszönhető, hogy garantálják a leggyorsabb és legkorszerűbb
kárfelmérést a piacon.
Az ajánlatkészítéshez mindössze néhány
személyes adatra, a MÁK azonosítóra, a
fedezetbe kerülő növények nevére, hozamára, területére és egységárára valamint
a biztosítani kívánt kockázatok megadására van szükség. Keresse pénzügyi
tanácsadó kollégáinkat, és csatlakozzon
Ön is a felelős gazdálkodók egyre növekvő táborához. Kössön növénybiztosítást
nálunk!
Szöveg: Horváth Dóra
folyamatszabályozási- és marketingmenedzser
Fotó: Shutterstock

DIGITALIZÁCIÓ

SZEMÉLYES
KAPCSOLATTARTÁS

MINDKETTŐ!

A mai értelemben vett digitalizáció, internet a II. világháborús katonai műveleteiben kezdett fejlődni, majd e
keretek közül kiszabadulva, az élet minden területén feltartóztathatatlanná vált, beépült a világ társadalmi,
gazdasági rendszerének egészébe.
Az AXIÁL Kﬅ . és a hozzá szorosan köthető
vállalkozások, úgymint az Axiál Financial
Services Kﬅ . (továbbiakban AFS Kﬅ .) vagy
a Manax, mindig nagy súlyt helyeztek a
személyes kapcsolatokra, az ügyfelek
minél közvetlenebb, gördülékenyebb kiszolgálása érdekében. Nem kívánunk szakítani ezzel a jól működő, hagyományos
módszerrel, viszont a mindennapi életben
egyre nagyobb szerepet kap a digitális
világ, és mi is haladni szeretnénk a korral.
Tavaly, – elsősorban a világjárvány hatására – sok adminisztratív, üzleti folyamat,
került át az online térbe, csökkentve az
utazási, nyomtatási, postázási költségeket, valamint az ügyintézéshez szükséges
időt, üzemanyagköltséget is. Ellenben az
élet minden területén minimálisra szűkült
a személyes kapcsolattartás, ami mára
sokunknak már meglehetősen hiányzik.
Ebből a (teljesség igénye nélküli) rövid
összefoglalóból is látszik, hogy mindkét kapcsolattartási formának vannak
előnyei és hátrányai. Az AFS Kﬅ . szeretné
ötvözve kihasználni a két módszerben
rejlő előnyöket, lehetőségeket.
2021 április közepétől a ﬁ nanszírozás
kérelmi adatlapjait online formában
tudják ügyfeleink kitölteni és a mellék-

leteket ugyanerre a platformra csatolva eljuttatni a területileg illetékes
AFS pénzügyi tanácsadójukhoz. Ha
igényli a partner, könyvelője is saját
hozzáférést kap rendszerünkhöz. Erre
a felületre belépve tudják, személyes
találkozás nélkül, kitölteni az adatokat.
Nagy könnyebbség, ha az adatok egy
részét a tulajdonos, másikat a könyvelő
tölti ki, mert nem szükséges az adatlapot ide-oda eljuttatni. A belépés után
ugyanis a másik személy módosításai is
látszanak a rendszerben. A csatolandó
dokumentumokkal ugyanez a helyzet. A
személyes okmányokat például csatolhatja a tulajdonos, míg a friss főkönyvi
kivonat valószínűleg hamarabb fellelhető a könyvelőnél. Szintén nagy segítség
lehet, hogy a pénzügyi tanácsadónak
lehetősége van, még az ügyfél előtt,
dolgozni a kérelmen: akár előre kitöltheti
a már rendelkezésre álló adatokat, vagy
csatolhat egy korábbi ügyletből származó, de még aktuális mellékletet. További
segítségként a program a munka végén
egy gombnyomásra jelzi az üresen hagyott, de kötelező mezőket, elkerülendő
a felesleges köröket a beküldött adatlap
hiányainak pótlására. Ha kész a kitöltés
és az ellenőrzés sem talál hibát, egy
kattintás, és a kérelem máris a pénzügyi

tanácsadónál landol, aki folytathatja
vele a munkát.
Tudjuk, hogy van, aki még idegenkedik
az online világtól. Ezt szem előtt tartva
igyekeztünk olyan programot kialakítani,
amelynek használata nemcsak megkönynyíti a munkát, de egyszerűen használható, könnyen érthető is. Így remélhetőleg
azoknak sem fog komolyabb problémát
okozni az adatlap kitöltése, akik nem
olyan otthonosan mozognak a digitális
térben. Az egész kérelmet végig kísérik
segítő tippjeink, melyek kis „kérdőjelek” formájában jelennek meg, s rövid
magyarázatokkal segítik a kitöltést és az
értelmezést.
Bízunk benne, hogy ezzel az újítással
ügyintézési határidőnk még rövidebb
lesz, és az átláthatóság, jól használhatóság mindannyiunk megelégedését kivívja
majd. Ha pedig végére ér a folyamat, és
megvan a jóváhagyás, jöhet a személyes
találkozás egy jó kávé mellett, a ﬁnanszírozási szerződés aláírásakor. Vágjunk
bele!
Szöveg: Horváth Dóra
folyamatszabályozási- és marketingmenedzser
Fotó: Shutterstock
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ÉPÍTŐIPAR ÉS ANYAGMOZGATÁS

KÖVÖN
NEM MARAD!

TARDOS

Kőkemény feladat a kőbányászás, illetve sokféle
terméket előállítani a kitermelt anyagból. Óriási
mértékű és értékű gépesítés szükséges hozzá,
amelyben a tardosi Dekor Stein cég megbízható
partnere az AXIÁL.

Kő kövön nem marad? Nem bizony, pedig szó
sincs rombolásról, hanem éppen ellenkezőleg építőanyagok előállításáról beszélünk. A
gerecsei Tardos környékén a rómaiak nyitották
az első kőbányákat, Árpád-házi királyaink is
dolgoztattak itt, tardosi vörös „márványból”
faragták Mátyás visegrádi palotájának híres
kútját, amelyből víz helyett bor folyt. Azért az
idézőjel, mert a hegyképző geológiai folyamatok nem vegytiszta márványt hoztak létre, de
a szakmai szempontból mészkőnek minősülő
anyagot laikus nem tudja megkülönböztetni
a márványtól. Mindmáig használják épületszobrászatra és felületképzésre, hazánkban és
külföldön egyaránt. Elegendő bányászni való
van még, a vörös mellett szürke, lilás, sárga
kőből.
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A Tardos fölötti, impozáns kiterjedésű, élénken sürgő-forgó kőbánya rejtelmeibe Budai
Attila tulajdonos avat be. Már nagypapája
is itt dolgozott, apukája robbantómester és
bányamester volt, Attilát hétéves korától vitte
magával a nyáron poros, egyébként sáros,
az időjárásnak mindig kitett, embert próbáló
munkahelyére. Nem csoda, hogy autógépész
mellett bányagépész (mellesleg vadgazdálkodási technikus) lett a ﬁatalember, az öreg
szakik alá rendelve kezdte a gyakorlatát, és
büszkén említi, hogy elnyerte megbecsülésüket. A rendszerváltás után külföldi tulajdonba
került a bánya, de az alkalmazottjukként
dolgozó Attila sorra kivásárolta őket, ám nemcsak üzleti megfontolásból: „A múltat tisztelni
kell, a jövőnek példát mutatni!”

Azt szeretné, hogy viruljon a bánya, adjon
munkaalkalmat, virágoztassa fel a közvetlen környéket, a régi gépeket nem kidobja,
hanem megőrzi, hogy bemutathassa már
készülő skanzenjében, a régóta felhalmozódott bánya meddő dombjait áttúrva termékeket, gyárt anyagukból, (például építő
követ, műkő alapanyagot), nagy gondot
fordít a kimerült bányaterületek rekultiválására, hogy ne tájseb, hanem szép,
természetes környezet maradjon vissza.
„Ha látok egy darab, követ, már tudom
mi lesz belőle, semmi sem vész kárba.”
Napközben gyakran kiül a mesterséges
sziklafal tetejére, a következő fejlesztéseken gondolkodni. Ideája, hogy „Magyarország egyetlen vörösmészkő-bányája
legyen hungarikum, nemzeti kincs!”
Komoly anyagmennyiséget termelnek ki,
dolgoznak fel, szállítanak el: díszítő, építő
(5-200 kg), fagyálló víz- és útépítő tömböt, táblát, aprított szemcsét, évi tíz-húszezer köbmétert, ami csaknem háromszor
ennyi tonnát jelent.
A gépesítés mértékére jellemző, hogy
fúrással és víznyomásos repesztéssel
választják le a kívánt méretű kőtömböket,
majd gyémántdrótos vagy gyémántos tárcsájú fűrésszel vágják precízen méretre,
tükörsimán csillogó, vagy éppenséggel
érdesített, csúszásmentes felülettel.
Ezeket Manitou teleszkópos rakodógéppel
mozgatják a bányaüzem sáros, és nem
is különösebben sima útjain, a feldolgozó
gépekhez, illetve rakják a cég tulajdonában álló kamionokra. Honnan jött a
kapcsolat az AXIÁL-lal, kérdem.
Mint kiderül, Budai Attila 250 hektárnyi
növénytermesztő területtel is rendelkezik.

Először használt traktorokat vásárolt az
AXIÁL tatabányai telephelyéről, majd a
kialakult jó kapcsolat és elégedettség
alapján ezeket három, H 360-as és 260as Hyundai lánctalpas forgókotró követte,
amelyek főképp a nullásliszt-ﬁnomságútól
a bőröndnyi kövekig terjedő vegyes anyag,
például a meddő rendezésében dolgoznak.
Visszatérve a Manitou MLT 737 teleszkópos rakodógépre, nagyon sokoldalúan
szolgál, vannak hozzá olyan eszközök is,
amelyeket inkább a mezőgazdasághoz
társítana képzeletében az ember, például
kanál, raklapvilla (ottjártamkor éppen
ezzel dolgozott), trágyavilla, itt persze kőomladékot, kőtömböket kezelnek. Aranyat
ér a gép akkor is, mikor nagyobb homlokrakodókon kell kereket cserélni. A francia
márkától érkezett a 3,5 tonnás Manitou MI
35 D villás targonca is, amelyet a cég másik, dunaalmási kőfeldolgozó üzemében
használják a feldolgozógépek ellátására,
Ilyenből még kettő vásárlását tervezik a
közeljövőben.
Nagyon elismerően meséli Budai Attila,
hogy az AXIÁL kapcsolatait kihasználva
tudott Olaszországból megvásárolni olyan
kőbányászati és kőmegmunkáló gépeket,
amelyek messze távol esnek a bajai cég
proﬁljától. Ezáltal a legmodernebb technológiát honosítja meg hazánkban. Szűk piac
ez, nagy értékű gépekkel, jól jött egy kis
segítség, nem várt irányból…

Axiálos gépei teljesítményével,
megbízhatóságával, tartósságával
elégedett a tulajdonos, ami sokat
jelent ilyen, szó szerint kőkemény
körülmények között. Ami itt beválik,
az másutt is brillírozhat!

Meg is becsüli szerzeményeit Budai Attila,
átalánydíjas szerződést kötött rájuk.
Milyen a munkaerő-helyzet? Ellentétben
sok mezőgazdasági üzem tapasztalataival, a kőbányának nincs problémája.
A dolgozók értékelik az egész éves ﬁx
keresetet, a korszerű gépek komfortját,
ergonómiáját, de sokat számítanak a cégtulajdonos közösségépítő intézkedései is:
minden hónap első péntekjén családi ebéd
van egy vendéglőben, illetve bérleteket
lehet, szintén családostól, igénybe venni
labdarúgó mérkőzésekre, és wellnessre.
Ahogy a helyszínen megﬁgyeltem, nagyon
jó a munkahelyi légkör.
Nekem azt példázza ez a vállalkozás, hogy
sokoldalú tudással, erős elkötelezettséggel, állandó odaﬁgyeléssel, gondolkodással, miként egyesíthetők kiválóan
gazdasági, szakmai, humán és környezet-,
illetve természetvédelmi, kulturális örökség-megőrzési szempontok. Budai Attila
két felmenő generációtól örökölte a bánya
szeretetét, és most már idősebb lánya
közgazdászként irányítja a kereskedelmi
részleget. A ﬁatalabb a Széchenyi István
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán tanul Mosonmagyaróváron. Kamasz ﬁa, akárcsak anno ő maga,
labdarúgó pályafutás vágyát dédelgeti,
de ugyanazt az apai tanácsot kapja, mint
egykor Attila: első a munka! Kő kövön,
mármint az eredeti helyén, nem maradhat!
Szöveg: Karlovitz Kristóf
okleveles mérnök, szakújságíró
Fotó: Sipos Zoltán
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RÖVID

HÍREK

SPECIÁLIS
HULLADÉKKEZELŐ
KOTRÓ
NEMRÉGIBEN EGY HYUNDAI
HW250MH TÍPUSÚ, GUMIKEREKES KOTRÓGÉPET
VÁSÁROLT MEG AZ ÉPÍTÉSI
TERÜLETEK HULLADÉKAINAK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA
ÉS ÚJRAFELHASZNÁLÁSÁRA
SPECIALIZÁLÓDOTT DEPÓT
BENNES SERVICE (DBS)
FRANCIA VÁLLALAT.
A cég ﬂ ottájában több Hyundai napról
napra nagyon nehéz körülmények között
dolgozik, gyűjti és szortírozza a hulladékot.
Az első két gépük 12 és 16 ezer üzemórája
egyértelmű bizonyíték a kiváló minőségre.
Az új, HW250MH továbbfejlesztett fülkével
készül, keveset fogyaszt, kiváló a haladási
sebessége, és számos biztonsági funkciót
kínál.

Főbb jellemzők:
Üzemi súly:

26,7 tonna

Motor:

Cummins QSB6.7
dízelmotor

Nettó teljesítmény:

136 kW
2.000 fordulat/perc

Tengelytáv:

2.800 mm

Szélesség:

2530-2700 mm

CSUPA INTELLIGENCIA
A DÍZELTARGONCÁK INTELLIGENS GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELI A HYUNDAI
9V SOROZAT, MELYNEK MEGALKOTÁSAKOR A GYÁRTÓ MÉRNÖKEI CÉLUL
TŰZTÉK KI, HOGY FEJLESZTIK A GÉPEK ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGÁT,
TERMELÉKENYSÉGÉT, AZ EXTRA BIZTONSÁGI FUNKCIÓKAT,
A GÉPEK ÜZEMIDEJÉT, ÉS A VEZETŐI KÉNYELMET..
Az új generációs targoncák, a 2,5-3,5 tonna (9V sorozat) és a 3,5-5 tonna (9VB/VC sorozat) teherbírás közötti gépek tökéletesen megfelelnek ezeknek az elképzeléseknek, sőt intelligens funkcióikkal meghaladják a piaci követelményeket. Ráadásul az új targoncákhoz az iparág egyik legjobb
standard garanciáját kínálja a gyártó.

SÁRGA MANITOU?
NEM CSALÁS,
NEM ÁMÍTÁS!

MISKOLCON EGYEDI
FESTÉSŰ MANITOU MRT
2550 FORGÓVÁZAS
TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPET ADTUNK ÁT. AZ
ÜGYFÉL KÉRÉSE VOLT AZ
EGYEDI SZÍN – MI PEDIG
MEGVALÓSÍTOTTUK!
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A kérés teljesítése nem volt nehéz, mivel bármilyen RAL-színben le tudja gyártani a Manitou
a gépeket.
Az említett kompakt modell, közel 25 méteres
emelési magassággal és 5 tonnás teherbírással, kedvelt termék a palettán. Természetesen
építkezéseken fogja állni a sarat, amihez sok
hibamentes üzemórát, problémamentes üzemeltetést kívánunk!
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Bajai „ponyvás” cég
25 éves fejlődése

Hozzávetőleg nyolc éve minden nap a Mazug Ponyva előtt megyek
munkába és hazafelé. Mindegy, hogy reggel vagy délután van, a cég
előtt mindig áll egy-egy új ponyvát kapó kamion. Ez nekem éppúgy bajai életképnek számít, mint a szombati piaci forgatag vagy a sugovicai
strandolók tömege. Nem csoda, hogy azonnal kaptam az alkalmon,
mikor a kollégák megkértek, hogy készítsek velük riportot.
Mazug Tibor, a vállalat tulajdonosa elmondta, hogy szülői segítséggel, családi
vállalkozásként alapította a céget 1995ben. A szakma iránti érdeklődés varrónő
édesanyjától, és kárpitos édesapjától
ered. A Baja melletti Vaskúton nőtt fel,
falusi környezetben; úgy véli ennek
köszönhetően sok mindent megtanult,
leginkább a kitartást. Hétéves korától
varr, mindig érdekelte a textil, valamint
annak megmunkálása. Nem tudta előre,
hogy „ponyvás” lesz, azt viszont igen,
hogy nem szeretne másnak dolgozni, a
maga ura akart lenni.

meggyártás részleteit, így egyelőre várat
magára a táska piacra lépése.

A cég növekedésével egyre több kisebb-nagyobb ponyvahulladék képződött.
Így született a gondolat, hogy környezetbarát, strapabíró és klasszikus szabású
táskák tervezésébe és készítésébe kezdenek a maradékból. Elképzelése olyan
messzire jutott, hogy a találó, STRAPA
nevet is levédte a termékhez. Azonban
a fejlődő üzlet és a cégvezetés számos
teendője miatt nem tudta kidolgozni a tö-

‣ járműponyvák (ide értendő minden,
aminek kereke van – kamion, utánfutó
stb.),
‣ ipari- és mezőgazdasági termékek (pl.
targoncákra PVC kabinok, műtrágyaszóró takaróponyva, rázógép védőponyva, gabonakiömlő garat stb.),
‣ lakossági termékek (árnyékolás, térfedés – pl. napvitorla, teraszoldalfal stb.),
‣ ponyvacsarnokok.

A Mazug Ponyva először a szülői ház udvarán, majd pincéjében dolgozott, utána
egy vaskúti bérleményben, egy régi tápboltban, ezek után vette meg azt a bajai
telephelyet, amely azóta több infrastrukturális fejlesztésen, bővítésen is átesett.
Az évek alatt odáig jutottak, hogy négy
termékkategóriára specializálódtak.

EZEK A KÖVETKEZŐK:

Mazug Tibor

Utóbbi kategória a vállalkozás húzóágazata. Ezek a létesítmények mindenféle
használtra készülnek, elsősorban gabona- és géptárolásra, de valaki üzemcsarnokként használja, mert akár fűthető is
lehet. A ponyvacsarnokok szerkezetét is
maguk gyártják, most már hat lakatossal, majd lehorganyoztatják. „Mindig úgy
tervezzük a csarnokokat, hogy a helyszínen csak szerelni kell, hegesztés, ﬂexelés
kizárva. A ráfordított munka akkor jó, ha
az üzemben végezzük, és nem a terepen
kezdünk neki, korlátozott lehetőségekkel,
szerszám- és eszközparkkal. A vázra kerül majd a ponyvafedés, amely kezdettől
fogva belga alapanyagú. Magyarországon sajnos nincs ponyvaalapanyag-gyártás, mert megszűnt a rendszerváltással.
Ha lenne, a hazait részesítenénk előnyben” – fűzi hozzá a tulajdonos. Elmondta,
hogy ponyvás cégként emlegetik őket,
azt gondolva, hogy minden ekörül forog,
közben maga a ponyvakészítés veszi
igénybe a legkevesebb időt, például a
csarnoképítésben.
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A hazai piacon külföldi multi cégek vannak jelen, standard méretű sátortermékekkel. Éppen ezért kézenfekvő lehetőségnek tűnt,
hogy egyedi megrendelések alapján, speciális ponyvacsarnokok
gyártásába kezdjenek. Bár ez egy sokkal komplexebb feladat, a
stratégia meghozta gyümölcsét. Ráadásul folyamatban van az
ISO 9001 tanúsítvány megszerzése, amely újabb lehetőségeket
nyit a Mazug Ponyva előtt. A minőségirányítási rendszer bevezetésével minősített ponyvacsarnokokat tudnak kínálni ügyfeleiknek, további versenyelőnnyel.
Jelenleg a cég létszáma több mint harminc fő, legtöbb kollégájával hosszú évek óta együtt dolgozik a tulajdonos, sokukkal tizenéves közös szakmai múlt köti össze. Kérdésemre, hogy érintette-e őket a járványhelyzet, azt felelte igen, de stabil és kiterjedt
megrendelőkörük, széles termékpalettájuk jóvoltából egyben
tudta tartani csapatát. Ezt azért tartja fontos fegyverténynek,
mert legnagyobb erényük a semmi mással nem pótolható 25
éves szakmai tudás.
Ponyvacsarnokaikkal az ország minden szegletébe eljutnak.
Járműponyvás megrendeléseik leginkább régiós megbízásokra
alapulnak, jellemzően Szekszárd – Baja – Szeged – Kecskemét
vonzáskörzetekben. De Tibor elárulta, hogy a németországi postásbiciklikre is ők készítik a ponyvát. „Vannak stratégiai partnereink, akiktől nagyszámú megrendelést
kapunk és/vagy hosszú évek óta ragaszkodnak hozzánk, ilyen az AXIÁL Kﬅ . is.”
A jó üzleti kapcsolat, a szó legnemesebb értelmében vett lokálpatrióta
hozzáállás és a személyes, gyermekkori baráti kötődés miatt nem
is volt kérdés, hogy az AXIÁL
Kﬅ-től szerzi be a hatékonyabb
munkavégzéshez szükséges
gépeket, melyeket részben egy
munkahelymegtartó pályázat
jóvoltából ﬁnanszírozott.
A gépek: egy Manitou MC30-2
típusú tereptargonca és egy Manitou
120SC típusú ollós emelő. „Emelőgépünk
korábban nem volt, állványon dolgoztunk
és tologattuk egymást. Ez a dízelmotoros
gép tulajdonképpen megspórol egy munkaerőt a
csarnoképítés helyszínén. Megvásárlása előtt béreltünk,
mindig más-más cégtől, más-más településen. Ebben sok rizikó
volt, gondolok itt a gép állapotára, üzembiztonságára, illetve
arra, hogy az adott gép mindig akkor legyen ott, amikor szükség
van rá, mert ha nem, csúszik a munka, borul az előre meghatározott ütemterv és a költség.

Sokat jelent nekünk, hogy gépet tudtunk
vásárolni, amelynek nincs szervizmúltja,
és sokáig szolgál, ha gondját viseljük”
– jegyezte meg Tibor.
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Ami a targoncát illeti, amikor még nem volt sajátjuk,
húsz évig becsülettel
szolgált egy villás
emelőjű MTZ traktor.
Tibor szentimentálisan
emlegeti „a régi munkatársat”, amelyet
maga is megtanult
megjavítani, ha megmakacsolta magát.
Ugyanakkor, ahogy
nőtt a cég, egyre
inkább szükségét érezték egy hatékonyabb,
erősebb modellnek,
amellyel könnyűszerrel
lehet emelni és mozgatni a
ponyvacsarnokok szerkezeti
elemeit, a 2,5 méter széles
és 60 méter hosszú anyagot
tartalmazó, mintegy 100-110 kilós
ponyvatekercseket, vagy pakolhatják
a készterméket a szállítóeszközre stb. „Nálunk igazán
multifunkciós lesz. Jól ki
fogjuk tudni használni!” – öszszegzi Tibor.
Végezetül hozzátette: „25 év
távlatából sem felejtem a
gyökereket, a cég evolúcióját,
fontos, hogy továbbra is két
lábbal álljak a földön, hogy
emberséges maradjak a
munkatársaimmal.
Megtanultam, hogy
az ember az első.
Amikor munkaerőt
keresek, akkor is
ezt nézem, és nem
feltétlenül a szakirányú végzettséget – persze megvannak a tipikus
szakmák, ahonnan jó ponyvás
jöhet –, mert úgy gondolom, ha érdekli
a kollegát, amit csinálunk, törekedni fog, hogy
tanuljon. Továbbá, ha jó ember valaki, sokkal
könnyebb integrálni a csapatba.

Emberek miatt működünk,
és tartunk ott, ahol.
A gépek őket segítik."
Szöveg: Borbély Zsanett,
marketingkommunikációs menedzser
Fotó: Kürti Ivett
marketingkommunikációs menedzser

A nagyobb ponyvatermékeket úgy készítik, hogy a
tekercsekből levágják a kívánt méretet, átfedésben
lelapolják, és automatával egymáshoz hegesztik a
darabokat. Méretre konfekcionálják, behajtják a széleit, és dupla erősítést tesznek oda, ahol megköveteli
a használat – széleknél, ahol feszítve van az anyag.
Speciális anyagot is beépítenek, fémkarikákat,
amin áthúzható zsinór vagy gumikötél. Kisebb, egyedi termékeknél a vulkanizálás
(sütés vagy ponyvahegesztés) mellett
szóba jöhet varrás is, amely ilyen esetekben könnyebb és esztétikusabb, például
kanyar, ív, körcikkely esetében.

SZEMÉLYEMELŐ
FŐBB MŰSZAKI
PARAMÉTEREI:

Teherbírás:

454 kg

Munkamagasság:

11,96 m

Kompakt méretek:

1,75 m (szél.) x 2,59 m (mag.)

Motor:

Kubota D1105, 25LE

TEREPTARGONCA
FŐBB MŰSZAKI
PARAMÉTEREI:

Teherbírás:

3000 kg

Emelési magasság:

3700 mm

Motor:

Kubota D1803,
36 kW teljesítmény

Fordulási sugár:

2650 mm

Hasmagasság:

300 mm

Szélesség:

1450 mm

Hossz:

4265 mm
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SCHÄFFER 23E
LÍTIUMIONAKKUMULÁTOROS

RAKODÓGÉP

&

TRADÍCIÓ

INNOVÁCIÓ

EGY TÍPUSBAN

A közelmúltban megkezdtük a Schäﬀer derékcsuklós rakodógépek kizárólagos magyarországi
forgalmazását. Új beszállítónk jelentősen bővíti kínálatunkat e szegmensben, hiszen a német gyártó
palettáján 38 különböző modell érhető el. A legkisebb derékcsuklós típus mindössze 1,4 tonna súlyú,
a legnagyobb 13 tonnás. A Schäﬀer több, mint hat évtizedes múltra tekint vissza, a tradíció mellett
mindig is az innováció jellemezte – ennek egyik bizonyítéka, hogy világelsőként gyártottak
lítiumion-akkumulátoros derékcsuklós elektromos rakodógépet.

A teljesen elektromos hajtású gép a
2345-ös modell alvázára épült, nagyjából
ugyanaz, csak a motortető alatt más. Nem
véletlen a választás, hiszen méreteivel
ez a modell napi néhány órát kitevő vagy
havonta néhány napos feladatok ellátására alkalmas. Előbbire jó példa egy kisebb
állattartó telep takarmányozása, vagy
éppen baromﬁ- és sertésól takarítása havi
rendszerességgel.
Az elektromos hajtású gépek ára ugyan
nagyobb lehet, de a használat számos
pontján gazdaságosabbak egy hagyományos dízelmotorosnál: olcsóbb az „üzemanyag”, csekélyebbek a szervizköltségek,
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gyakorlatilag nincs energiaveszteség, hogy
csak a legfontosabbakat említsük.
A Schäﬀer közleménye szerint a 23E elektromos rakodógép 90 százalékos energiahatékonyságú, ezzel szemben egy ugyanilyen kategóriájú dízeles rakodóé csak
30 százalék körüli, a kevésbé hatékony
égés, a termelődő hő és zaj, valamint a
hajtáslánc mechanikus elemei miatt.
A motortető alatt 6,7 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátorcsomag kapott helyet.
Az alapfelszereltség része egy akkumulátor,
de lehet kettővel is rendelni a rakodógépet.
Ezek az energiatárolók 260 V feszültségen
28 lóerőt (21 kW) biztosítanak a négy kerék

kardánhajtásának, illetve 13-at (9,7 kW) a 42
liter/perc teljesítményű hidraulikaszivattyúnak.
A gép töltésére kétféle lehetőség van:
beépített 230 V/16 A-es konnektorról vagy
400 V/32 A külső töltőről. Tapasztalatok
szerint 230 voltos hálózatról négy óra alatt
érhető el a 80 százalékos töltöttségi szint és
további egy órára van szükség a teljes feltöltöttséghez. A külső töltőről körülbelül 15
perc alatt tölthető fel 80 százalékig az akku.
A gyártó 5000 töltési ciklus/5 év garanciát
vállal az akkumulátorcsomagra (amelyik
előbb bekövetkezik). Lítiumionos technológia lévén nincs „memória-eﬀektus”, a töltő
lekapcsol, ha eléri a teljes töltöttségi szintet.

A KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN
ÁLLÍTHATÓ A KORMÁNYOSZLOP
ÉS AZ ÜLÉS. Ha a gépkezelő elhagyja
az ülést, három másodperc múlva minden funkciót letilt a gép és a kéziféket is
automatikusan aktiválja. A műszerfal a
kormányoszlopba van integrálva, itt olvasható le az akkumulátor töltöttségi szintje
is. A joystickbe integrált kapcsolóknak és
irányváltó gombnak köszönhetően minden
fontos funkció kézre esik.

A GÉP MŰKÖDÉSE CSENDES
ÉS REZGÉSMENTES, szemben egy
dízelüzemű rakodógéppel. Meggyőző a
hidraulika teljesítménye is. A joysticket
mozgatva a gém könnyedén mozog, nincs
szükség extra gázadásra. A gém reakcióideje emeléskor hat másodperc, süllyesztéskor három.
A ﬁnom működést igénylő rakodási
munkákhoz, például raklapok egymásra
halmozása, áruk egymásra pakolása, az
„ECO” mód elegendő, sőt használhatóbb,
hiszen könnyebb kontrollálni a hidraulikát.
„FULL POWER” módban a hidraulika kissé
érzékenyebben reagál.
A rakodógép üzemi súlya 2240 kg, billenési
kapacitása kanállal, egyenes pozícióban
1578 kg, raklapvillával pedig 1321 kg.
A gép szélessége abroncstól függően
1020 mm és 1570 mm között változtatható. Elérhető emelési magassága (csapmagasság) 2880 mm, viszont lehetőség van
opcionális 3110 mm-esre is.
Rózsás László
termékmenedzser
Fotó: Schäﬀer

...olcsóbb az „üzemanyag”,
csekélyebbek a szervizköltségek,

gyakorlatilag nincs energiaveszteség...

55

AXIÁL HASZNÁLTGÉPEK
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Használtgépes kínálatunk elérhető
a hg.axial.hu weboldalon!

NYÍREGYHÁZA, Orosi út 7. km
Paczári Béla +36 30 525 7528

CSORNA, Bartók Béla u. 61.

Nyíregyháza

Építőgépek, targoncák, teleszkópos rakodók:

A hg.axial.hu oldalon található gépekkel
kapcsolatos bővebb információért
keressék termékmenedzsereinket!

Szabó László + 36 30 525 1993

Csorna

SZÉKESFEHÉRVÁR, Mártírok u. 76.
Pordán Tibor + 36 30 626 0344

SZOLNOK, Nagysándor József u. 26.
Törőcsik Ignác +36 30 348 6834
Pap Illés +36 30 569 0458

Székesfehérvár

Szolnok

BAJA, Szegedi út 147.
Kombájnok, silózók:

Hetényi Bence +36 30 606 2926
Traktorok:

BAJA

Miklós Krisztián +36 30 330 2574
Munkagépek:

Faragó Ferenc +36 30 474 9705
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Okostelefonjával
a kódot leolvasva
azonnal eléri a weboldalt!

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Teleszkópos rakodók:

Miskei József +36 30 348 4496
Zöldsoros gépek, permetezők:

Szilágyi Imre +36 30 606 5694

Használtgép-üzletág igazgató
Csorba István +36 30 444 5103

AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

MONOSEM NG 6

CLAAS VARIANT 360 RC

FENDT 826 S4 VARIO

Azonosító: 1567-02-490
Évjárat: 2004
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: MTR, GR, 6S, TEL, MON, TLT, TCS

Azonosító: 8704-18-944
Évjárat: 2011
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RC, BM1.2x0.9-1.55, HK, RF2.1, MON,
TLT
9.525.000 Ft bruttó
7.500.000 Ft nettó

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

55.753.000 Ft bruttó

CLAAS MEGA 360

MANITOU MLT 737 130 PS+

CLAAS LEXION 540

Azonosító: 1128-03-522
Évjárat: 2006
Üzemóra: 4273
Teljesítmény: 245 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: SZK, ROK, DCS, TT, GA5.1, SZ, KL, KAB

Azonosító: 1565-05-218
Évjárat: 2018
Üzemóra: 3193
Teljesítmény: 130 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: EM7.0, RV, TEK2.0, KL, KAB, ET3.7

Azonosító: 8643-18-190
Évjárat: 2007
Üzemóra: 4932
Teljesítmény: 295 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: SZK, CAC, ROK, GA6.0, SZ, KL, KAB, LP

25.273.000 Ft bruttó

Érdeklődjön!

30.353.000 Ft bruttó

CLAAS ARION 420

CLAAS TUCANO 440

LANDINI 7-175

Azonosító: 0010-20-592
Évjárat: 2020
Üzemóra: 680
Teljesítmény: 100 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

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

5.842.000 Ft bruttó

24.130.000 Ft bruttó

4.600.000 Ft nettó

19.900.000 Ft nettó

19.000.000 Ft nettó

21.463.000 Ft bruttó

43.900.000 Ft nettó

23.900.000 Ft nettó

16.900.000 Ft nettó
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HOZZÁVALÓK
A TÉSZTÁHOZ
•

150 g búzaﬁnomliszt

•

50 g porcukor

•

100 g vaj

•

1 tk. sütőpor

•

½ db biocitrom
reszelt héja

A TÖLTELÉKHEZ
•

500 g túró

•

200 g nádcukor

•

1 csom. vaníliás cukor

•

400 ml tejföl

•

500 ml tej

•

1 db biocitrom reszelt héja

•

2 db tojás

•

3 csom. vaníliás pudingpor

ELKÉSZÍTÉS
A tészta alapanyagait dolgozzuk össze és
tegyük a hűtőbe 30 perce. A sütőt melegítsük elő 160°C-ra.
Fél óra múlva a tésztát simítsuk úgy a tortaformába, hogy a forma tetejéig érő pereme
is legyen. Tegyünk rá sütőpapírt, szórjuk meg
száraz babbal, hogy ne púposodjon fel a
tészta és süssük 20 percig.
Közben a töltelék hozzávalóit keverjük össze
botmixerrel.
A félig megsült tésztáról távolítsuk el a
babot és a sütőpapírt, majd simítsuk rá a
tölteléket és tegyük vissza a sütőbe, ahol
170°C-on süssük készre kb. 70-90 perc alatt.
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Ta t úrót orta
Ha a torta teteje nagyon barnulna, takarjuk
le sütőpapírral.
Felszeletelés előtt hagyjuk teljesen kihűlni.
Eper- vagy málnaszósszal nagyon ﬁnom!

A technológia fejlődése töretlen.

Mi nem követjük,
hanem megelőzzük!

ÜGYFÉLPORTÁL

Élvezze
a papírmentes
ﬁnanszírozási
kérelem
adta előnyöket!

MEGBÍZHATÓ MUNKATÁRS
HYUNDAI MINI/MIDI KOTRÓGÉPEK

A Hyundai bármely mini/midi kotrógépe kiváló választás általános földmunkákhoz
és munkaterületek előkészítéséhez.
A kínálatban 1-8,5 tonna önsúly között találhat gépeket, melyekhez számos adapter is kapható.
Exkluzív funkciók segítik a gépkezelőket a hatékonyság és az üzemidő maximalizálásában.
Kis méretükkel, alacsony üzemeltetési költségükkel és precíz működésükkel
nyerték meg maguknak a vállalkozókat.
A piacon kiemelkedő gyári alapgaranciával (2 év / 3000 üzemóra) kaphatók.
Bővebb információért keresse az Építőgép-üzletág területi képviselőit!

