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JEKKO MINI DARUK
ÚJ TERMÉK AZ AXIÁL-NÁL

A VÍZIÓ VALÓSÁGGÁ VÁLT

Új Manitou Vision és Vision+ modellek

Próbálja ki a Manitou jövőbe mutató
forgóvázas-teleszkópos rakodógépeit!
Az új modellek hamarosan elérhetők Magyarországon, az AXIÁL Kft. kínálatában.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a vállalat illetékes építőgépes területi képviselő kollégáinál!

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400

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

Tisztelt

OLVASÓ!
Engedje meg, hogy megosszam Önnel, ez az
ötödik AXIÁL Híradó, melyet szerkesztettem, ami
egyúttal azt is jelenti, hogy közel egy év telt el
Ruzsicsné Krascsenics Nelli kolleganőm távozása
óta, aki, mint édesanya a világ egyik legszebb és
talán egyben az egyik legnehezebb hivatásáért
tette félre egy időre a marketinget.
Ez alatt az egy év alatt az újságkészítők cipőjében járva elmondhatom, számos kihívás tett
bennünket próbára, mint például a járványügyi
korlátozások miatt elmaradt személyes interjúk
és fotózások, de nem szabad megfeledkezni az
emelkedő üzemanyag- és papírárakról sem.

ni, technológiák használatát elsajátítani, más
beszerzési forrásokat felkutatni. Még mindig
találékonyan vesszük az akadályokat, pedig
túl vagyunk már a koronavírus-járvány első-,
második-, harmadik hullámán és most zajlik a
negyedik is. Most már nincs más dolgunk, nekünk
szerencséseknek, csak hogy kitartsunk, és bízzunk benne, hogy az új év, új kezdetet hoz.
Ezen sorok olvasójának és szeretteinek ehhez
kívánok egészségben, örömökben gazdag
ünnepeket!
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Sokat tanultam ez alatt az idő alatt, leginkább
az emberekről. Úgy gondolom, többet bírunk,
jobban alkalmazkodunk, mint hisszük. Képesek
vagyunk új megoldásokat, módszereket kitalál-
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RÖVID

HÍREK

ÜNNEPI
ADOMÁNYGYŰJTŐ
AKCIÓKAT
TÁMOGATTUNK
IDÉN IS FOLYTATTUK A MIKULÁSNAPI ADOMÁNYGYŰJTÉST A NEHÉZ
SORSÚ CSÁNGÓ-MAGYAR GYERMEKEK SZÁMÁRA, MELYET RÁKÓCZI
PÉTER, TAVALY ELHUNYT GPS TERÜLETI KÉPVISELŐ KOLLEGÁNK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÁMOGATOTT AZ
AXIÁL KFT.

A CLAAS CSOPORT FELSŐVEZETŐI LÁTOGATTAK EL
SZOLNOKI TELEPHELYÜNKRE
A VÁGÓASZTALOKAT GYÁRTÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓSI LEÁNYVÁLLALAT
MEGTEKINTÉSE UTÁN ÉRKEZETT MEG HOZZÁNK A DELEGÁCIÓ NOVEMBER
ELEJÉN.

A kezdeményezés évek óta hagyomány a vállalatnál, lényege, hogy egyes román települések csángó-magyar iskoláiba, illetve diákjainak különféle
adományokat (tisztálkodási szerek, tanszerek,
élelmiszerek, játékok stb.) gyűjtöttünk országosan, illetve juttatunk el, hogy az ott élő gyerekek
helyzetén javítsunk.
A Doktoranduszok Országos Szövetségének
Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya karácsony közeledtével karitatív tevékenységként
hirdette meg adománygyűjtő akcióját a Szegedi
Tudományegyetem Gyermekklinikája számára,
melyhez vállalatunk is csatlakozott. A kampány
során bajai és hódmezővásárhelyi telephelyünkön gyűjtődobozokat helyeztünk el, ahova színes
ceruzákat, mesekönyvet, kifestőket, illetve jól
fertőtlenített játékokat gyűjtöttünk.
Köszönjünk minden kedves partnerünknek és kollegánknak, akik hozzájárultak az adománygyűjtő
akciók sikeréhez!

A 10 fős küldöttség tagjai a CLAAS
Harsewinkel-ben található németországi
központjából, valamint a gyártó Ausztriában,
Spillernben működő regionális kirendeltségéből érkeztek. Az esemény jelentőségét emelte,
hogy Thomas Böck vezérigazgató mellett a
cégcsoport teljes igazgatósága is elutazott
Magyarországra.
A vendégek azokat az innovatív fejlesztéseket
és megoldásokat vehették szemügyre valós
körülmények között, melyeket nap, mint nap
alkalmazunk működésünk során a raktárlogisztika, a szerviztevékenység és ügyfélkezelés területén.
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A tartalmas programot a két cég együttműködésének szempontjából előremutató
stratégiai egyezteséssel zárták a felek.
„Együttműködésünk a CLAAS márkával több,
mint két évtizedes múltra tekint vissza. Ez a
bőséges idő sok lehetőséget teremt arra, hogy
kölcsönösen értéket teremtsünk egymásnak.
Rendkívüli sikernek éljük meg, hogy hazai
cégként napjaink felgyorsult világával lépést
tartva, saját IT fejlesztéseinkkel mutathattunk innovációkat a CLAAS márka nemzetközi
képviselőinek.” – nyilatkozta Harsányi Zsolt,
tulajdonos-ügyvezető.

www.axial.hu

MIYAWAKI MINIERDŐ
LÉTESÍTÉSÉT TÁMOGATJUK
A 10 MILLIÓ FA ALAPÍTVÁNY ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI SZERVEZET
BAJAI KÖZÖSSÉGE MIYAWAKI MINIERDŐT ÜLTET BAJÁN, AZ ÚJVÁROSI KODÁLY
UTCA FORDULÓJÁBAN. A TELEPÍTÉS
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FŐTÁMOGATÓJA
AZ AXIÁL KFT.
A minierdő Akira Miyawaki japán botanikus, ökológusról kapta a nevét, mára az egész világon elterjedt
módszerének lényege, hogy a sűrűn ültetett ﬁatal
csemeték versenyeznek a fényért, így gyorsabban
nőnek, oxigénkibocsátó képességük hatványozottabb a
hagyományos erdőkéhez képest.
Baján a lakótelepi homoktalajt kicserélik tápanyagban
gazdag termőföld, érett marhatrágya és komposzt keverékével, a tájra jellemző fa- és cserjefajokat
ültetnek, három darabot négyzetméterenként, majd a kiszáradás és gyomosodás elkerülése érdekében
mulcsolják, végezetül pedig karámrendszer kiépítésével „kerekké” teszik a területet.
A 120 négyzetméteres erdő növényeinek kiválasztásánál előnyben részesítették a szárazságtűrőbb
és virágzó, gyümölcsöt érlelő fajokat. Előbbit a forró
nyarak, utóbbit a madarak, emlősök, rovarok miatt. A
minierdőt telepítés után egy-három évig még öntözni
kell, majd beáll a rendszer. A Miyawaki minierdő ideális
megoldás a betondzsungel sugározta hő csökkentésére, levegőszűrésre, a környezet párásítására.
Forrás: 10 millió Fa Alapítvány Baja nyilvános csoportja
https://www.facebook.com/groups/http10milliofa.hu

A SIKERT ARATÓ
AXICORN
CSOMAGOLÁS

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 elektronikus formában a
jatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2021. január 14.

ELŐZŐ SZÁMUNK NYERTESEI:
OLVASSON ÉS NYERJEN:

Jakab Lajos
Monori Sándor
Vaskó Edit

Budapest
Cegléd
Nyíregyháza

Iratkozzon fel
AZ AXIÁL
HÍRLEVÉLRE

IDÉN 38. ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A CSOMAGOLÁSI ÉS ANYAGMOZGATÁSI
ORSZÁGOS SZÖVETSÉG (CSAOSZ) A HUNGAROPACK MAGYAR CSOMAGOLÁSI
VERSENYT, AHOL A SIPOS GROUP I PRINT 4 YOU VÁLLALATA KÜLÖNDÍJAS ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT AZ AXIÁL KFT. SZÁMÁRA KÉSZÍTETT CSOMAGOLÁSSAL.
A PACK-MARKET PORTÁL kitüntetését az AXICORN promóciós fogyasztói csomagolás elkészítésével érdemelte ki az I PRINT 4 YOU, melyet a 2021. év elején tartott hagyományos évértékelő sajtótájékoztatóra
készíttettünk.
Az AXICORN termékcsomagolás pörkölt, sós kukoricát tartalmaz, a csomagolásokból több száz névre szólóan készült, valamint minden névből kettőt gyártottak le „egyet tegyél el, egyet meg egyél meg” alapon.
A névre szóló csomagolás mellett az I PRINT 4 YOU tervezőcsapata az úgynevezett „okoscsomagolás”
technológiáját is alkalmazta, ami még magasabb fogyasztói élmény nyújtását tette lehetővé. Egy QR-kód
segítségével összekötötték a fogyasztót az AXIÁL Kﬅ . Spotify zenei listájával.
A SIPOS Csoporthoz tartozó I PRINT nyomdának köszönhetően készültek el a sós kukoricák csomagolóanyagai a Magyarországon egyedülálló HP indigo 20000 digitális nyomdagéppel. Köszönjük a SIPOS
GROUP csapatának, hogy elkészítették ezt az egyedi csomagolást, mely nemcsak partnereink, hanem a
CSAOSZ tetszését is elnyerte.
Forrás: iprint4you.hu

https://bit.ly/320bqdm

és értesüljön első kézből
a hírekről, akciókról!
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CLAAS LEXION

ELSŐ LÉPÉS

A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS ÚTJÁN
A MÁRKÁBA VETETT BIZALOM JELEKÉNT – ÉS A JÓL FELFOGOTT ÉRDEKNEK – IS
ÉRTÉKELHETŐ, HOGY IDÉN HÁROM ÚJ CLAAS LEXION 7600 KOMBÁJNNAL GAZDAGODOTT A TERRA-COOP KFT. A GÉPEK KÖZÜL KETTŐ GUMIKEREKES ÉS EGY PEDIG
GUMIHEVEDERES JÁRÓSZERKEZETŰ GÉP, DE MINDEGYIK A LEGKORSZERŰBB FELSZERELÉSSEL RENDELKEZIK. TAKÁCS ENDRE, A CÉG MŰSZAKI VEZETŐJE ELMONDTA,
DÖNTÉSÜKBEN NAGY SZEREPET JÁTSZOTT A CLAAS MÁRKÁVAL SZERZETT POZITÍV
TAPASZTALAT ÉS A FORGALMAZÓ AXIÁLLAL ÉVEK ÓTA TARTÓ KÖZÖS MUNKA.
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A szentesi Terra-Coop Kﬅ . – a közel 40 hektáros gyümölcsösüket leszámítva – mintegy
3000-3500 hektáron, szinte kizárólag szántóföldi növényeket termeszt. Földjeik szétszórtak, a két legtávolabbi terület között 50
kilométer a távolság. Jellemzően 4-70 hektárosak a táblák, de vannak ennél nagyobbak,
és a szolgáltatás miatt kisebbek is. Klasszikus
a vetésforgó, az őszi búza és árpa mellett ott
a repce, de fontos növény a kukorica, a napraforgó és a konzervgyári zöldségek is – zöldborsó, csemegekukorica –, míg kuriózumként
mák is előfordul. A vetőmagtermesztéssel, a
különböző olajsavtartalmú napraforgókkal,
repcékkel együtt akár tíz kultúrával is foglalkozniuk kell.

sáros időszakban. A gépberuházást nagyban
meghatározza a tagoltság, hiszen nagyobb
géppel nem lehet megfordulni egy „kézműves
területen”.

Laza talajú, könnyű művelésű területeket
csakúgy találni, mint 50-55 KA kötöttségűeket. Ennek megfelelően nem egyszerű feladat
összeválogatni a munkagéppalettát, egyik
helyen optimális egy adott gépkapcsolat, a
másikon pedig nem lehet vele dolgozni. Ez
egyaránt igaz száraz, vagy éppen nedves,

A típusválasztás előtt alaposan körülnéztek
a piacon. Nem csak a konkurencia gépeit
hasonlították össze, de kikérték a környékbeli gazdák véleményét is. Kíváncsiak voltak,
náluk mi hogyan működik, miként adaptálható
a Terra-Coop adottságaihoz.

Az idei aratáskor érkező új CLAAS
LEXION gépeket azonnal bevetették a mélyvízbe. Repcével kezdtek és búzával végeztek,
a három kombájnnal 1300 hektárnyi területen
dolgoztak, s még cikkünk készítésekor is folyik
a kukorica betakarítása. „Fontos szempont
volt a nagy teljesítmény, hiszen egyre rövidebb az idő a munkák optimális elvégzésére”
– utalt céljukra a szakember, hogy lehetőleg
néhány napon belül a tárolókban legyen a
termény.

SZENTES
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Szöveg: Viniczai Sándor
Fotók: Fehér Béla

VÁLASZTÁSUKBAN KÖZREJÁTSZOTT, HOGY KORÁBBAN ÖT
CLAAS KOMBÁJN DOLGOZOTT
A GAZDASÁGBAN. EZEK KÖZÜL
KETTŐ CSAK GABONÁT ARATOTT,
KEVESEBB ÜZEMÓRÁVAL, EGY GÉP
A KISEBB PARCELLÁKAT VÁGTA, MÍG KETTŐ KUKORICÁBAN,
NAPRAFORGÓBAN IS SZOLGÁLT.
AZ ELÉGEDETTSÉG VOLT A MÁSIK
TÉNYEZŐ, AMIÉRT A LEXIONOKRA
VOKSOLTAK.
Az új családtagokból kettő gumikerekes, egy TERRA TRAC gumihevederes
járószerkezetű. Ez utóbbi csökkenti a
talajtaposás mértékét, és csapadékos
körülmények között is dolgozhat. A betakarítógépekhez három, 9,3 méter széles
VARIO vágóasztalt, és kéttengelyes,
négykerék-kormányzott szállítókocsikat
is beszereztek.
Ha pedig korszerű gépeket vásároltak, a
legjobb opciókkal szerették volna, hogy
letehessék a precíziós gazdálkodás alapjait a gazdaságban. Eddig csak részben
próbálkoztak vele, de a CLAAS LEXION
kombájnokkal új fejezet kezdődik.
A QUANTIMETER hozammérő folyamatosan méri a betakarított termény menynyiségét és nedvességét, ezzel olyan
információk birtokába jutnak, melyekkel
a jövőben elindulhatnak a környezetbarát, gazdaságosabb növénytermesztés
útján. Az eszköz az ezermagtömegtől
függetlenül méri a hozamot, a szemnedvességet. „Abba az irányba kell
haladnunk, hogy össze tudjuk hangolni
a területeknek a kombájn adatszolgáltatásával összegyűjtött jellemzőit, a
műtrágya vagy a növényvédő szer kijut-
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tatásával” – magyarázta a szakember.
Az így kapott információkat a későbbi
műveletek során is tudják hasznosítani.
Az áttérés a precíziós gazdálkodásra lépésről-lépésre halad a gazdaságban, de
a QUANTIMETER jelentős ugrást hozott
ezen a téren.
A TELEMATICS PROFESSIONAL-nek köszönhetően a termelő „mindent lát”. Egy
időben részesül a telemetria és a távdiagnosztika összes előnyéből, hiszen nem
kell kimennie a földekre vagy fölhívnia
a gépkezelőt az aktuális információkért.
Ehelyett elég csak ránéznie a telefonjára, s az alkalmazáson keresztül, az
íróasztala mellől tudja ellenőrizni, merre
jár a gép, hol tart az aratás, milyen
beállításokkal dolgoznak, vagy menynyi az üzemanyag-fogyasztás. Azonnal
tudomást szerez a hibákról, a terméshozamról. Gyakorlatilag széles körűen
optimalizálható a munka a TELEMATICS
PROFESSIONAL segítségével. Üzemeltetés szempontjából lényeges, hogy
információt szolgáltat a gépgyártóknak,
a gépforgalmazóknak, ha meghibásodás történik, így láthatóvá válik a hiba
előzménye, a megelőző üzemeltetési
paraméterek.
A sűrítettlevegő-tartály szintén a
választott felszereltség része, ez a
hasznos eszköz lehetővé teszi a gyors
takarítást akár a földeken is. Ezzel a
funkcióval a mindennapi karbantartáshoz kap segítséget a gépkezelő. A
por ugyanis elkerülhetetlenül rárakódik
a gépre, a motorra, a kipufogóra, a
levegőszűrőre, ezért ezeket naponta kell
tisztítani. A tűzesetek túlnyomó része az
elsősorban az olajos magvak betakarításakor a kombájnra rakódó olajos por

miatt történik, ezért kiemelt ﬁgyelmet
kell fordítani a kipufogó és a kipufogódob környékének lefújatására. Reggel a
kombájnos elindítja a gépet, és néhány
pillanat múlva már szisszen is a sűrített
levegő. Elegendő a levegő és megfelelő
a nyomás, hogy kezelő körbe fújja a
kombájnt a tömlőre szerelt fúvató pisztollyal. Ez nem csak a gép élettartamát
hosszabbítja meg, de biztonságossá is
teszi az üzemeltetést.
„Érdemes kiemelni az automatikus
dokumentációs rendszert, amely önműködően és gépkezelőtől függetlenül
összesíti az adatokat minden egyes terület szerint” – mutatott rá a szakember
az ezekből létrehozott hozamtérképek
előnyére, akár több géppel vagy több
napig tartó munka során is. Ezenfelül
meghatározza a ráfordított idő- és
üzemanyag-felhasználásának mértékét.
Mit is vár el a gazdálkodó egy korszerű betakarítógéptől? Elsősorban azt,
hogy a legjobb minőségben dolgozzon,
megfelelő legyen a teljesítménye, legyen
tartós és meghízható.

„TARTÓSSÁGBAN, MEGBÍZHATÓSÁGBAN MÁR BIZONYÍTOTTAK A
KORÁBBI CLAAS KOMBÁJNOK,
DE AHHOZ, HOGY ÁLLÁST TUDJUNK FOGLALNI AZ ÚJ GÉPEKRŐL,
LEGALÁBB HÁROM, DE INKÁBB
NÉGY SZEZONT KELL MENNIÜK. AZ
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG SZEMPONTJÁBÓL MOST MÉG CSAK A
FOGYASZTÁST LÁTJUK” – ZÁRTA
BESZÉLGETÉSÜNKET TAKÁCS
ENDRE.

Nő

a CLAAS kombájn
fedélzetén
MAKÁD

A C sepel-szigeti Makád határában egy hatalmas kukoricatáblánál találkozunk Nagyné Kovács Katalinnal. Érkezésünkkor
egy CLAAS MEDION kombájnból száll ki, amellyel ő végzi az
aratást a családi gazdaságban. Szemmel láthatóan nagyon
kedvére való a feladat.
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Katalint kislány kora óta vonzzák a
gépek. Az, hogy irányíthassa, vezethesse őket. Minél nagyobbat, annál
inkább. „Tinédzserként a kamionvezetéstől sem riadtam vissza. Ma is
úgy vagyok vele, ha ki lehet próbálni
valamilyen gépmonstrumot, állok
elébe!” Az meg külön öröm, amikor
a teljesítményének kijáró elismerő
csodálkozást is megtapasztalja. Férje
is büszkén meséli, hogy „a nagy rakodógépet is ő hozta haza az 51-esen,
mindenki forgolódott utána”.
Ez a vonzalom a gépekhez való értést is jelenti? „A gépszerelés nem az
én világom, viszont a karbantartásba,
ha úgy adódik, gond nélkül beállok.
De inkább működtetni szeretem őket.
Menni velük – ezt bármikor, bármenynyit!”
Mennyi időt töltesz a gépeken?
Hogyan néz ki egy napod betakarításkor? „Tíz óra tájt, amikor már
felszáradt a harmat, kezdem az
aratást, és megyek, amíg csak lehet.
Nagyjából 10 órát töltök a vezetőfülkében úgy, hogy szinte meg sem
állok. Estére azért már érzem a zsibogást a lábaimban.”
Az, hogy a nők kevésbé erős ﬁzikumúak, mint a férﬁak, jelent-e
valamilyen hátrányt egy ilyen hatalmas gép kezelésében? „Nem, mert
nem erő, hanem érzék kell hozzá.
Például a tolatáshoz, hiszen nincs
tükör, nem látni hátra, csak magamra
hagyatkozva manőverezhetek. Bárki
képes kombájnozni, akinek van hozzá
érzéke.”
Kombájnosként milyen tapasztalataid vannak a CLAAS MEDION-nal?
„Jó vele menni. Magasan ülök, belátom az egész tájat. Látom, amikor
valamilyen vad mocorog a táblában,
és tudom, mikor ugrik majd ki. Az
automata kormányzással könnyű a
haladás, a táblavégi fordulás és beállás. A menet közbeni terményürítés is
hatékonnyá teszi a munkát. Egy nap
akár 17 hektárral is végzek.”
Milyen karbantartási igénye van a
CLAAS MEDION-nak? „A napi rutin
úgy néz ki, hogy este letakarítjuk, ne

maradjon rajta vagy benne éghető
anyag, mert az egész napi használatban azért átforrósodik a gép. A
zsírzást reggelre hagyjuk, kitakarítjuk
a szűrőket, a vezetőfülkét kiporszívózom, az ablakokat is megtisztítom,
hogy jól kilássak.”
Az aratáson kívül mit csinálsz még
a gazdaságban? „Ha kell, rendsodróval dolgozom, bálát hordok.”
Hogyan alakult így a munkamegosztás? „Nekem még ott van a háztartás
is, a gyerekekkel való foglalatosság,
no meg a rám eső papírmunka.
Persze ha kell valaki, mert nagyon
gyorsan meg kell oldani valamit,
hozni vagy vinni kell egy gépet, vagy
beülni valaki helyére, akkor én vagyok
az a valaki” – mondja kacagva.
A Jolly Joker... „Igen, valami ilyen
szerepet játszom. Se gazdasági vezető nem vagyok, se döntéshozó.”
De vágynál rá? „Lehet, hogy majd a
jövőben... ha egyszer örökölni fogok
valamit, akkor elgondolkozom rajta,
hogyan tovább. Most úgy vagyok vele,
hogy csinálják az idősek, az apósom itt, az apám pedig Dömsödön.
Egyébként mindketten túl vannak a
hetvenen. Jó nekünk ez így, teljesen
kielégítő, amit együtt csinálunk.”
Hogyan kerültél a mezőgazdaságba?
„Apám mellett – akinek a gazdaságában szintén a juhtartás a meghatározó, mint az apósomnál – már
gyerekkoromban bekapcsolódtam a
munkákba. Aratáskor ott is csak-csak
beültem a gépbe. Mezőgazdasági
technikumot végeztem, növénytermesztést és állattenyésztést egyaránt tanultam. Amikor összekerültünk
a férjemmel, nem is tudtam, hogy
ők is gazdálkodnak, mert a szülei
elváltak, és őt az édesanyja nevelte.
Aztán amikor összeházasodtunk,
mindent ugyanúgy folytattam, mint
korábban, csak innentől az apósom
gazdaságában.”
Mekkora ez a gazdaság? „Apósom
juhtenyésztéssel kezdte, a rendszerváltáskor sikerült földeket szereznie,
azokat műveljük most. 240 hektár
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a szántóföld, 20 hektár a lucerna,
ezenkívül vannak legelők is. Mind itt, a
Csepel-szigeten van. A férjem érettségivel gépjármű-karbantartónak és
-vezetőnek tanult. Egy ﬁatalgazda-pályázattal 2000-ben kapcsolódott be a
gazdaságba. Ő a földművelést végzi,
édesapja a juhokat hajtja. Kukoricát,
gabonaféléket és napraforgót termesztünk.”
Hogyan álltok a generációváltással?
„Apósom még tele van ambícióval.
A ﬁával és a nagyobbik unokájával
megbeszéli a gépbeszerzéseket, a
pályázatokat, vagy hogy mi legyen a
terméssel, de annak még nem érkezett
el az ideje, hogy azt mondja: »itt van,
ﬁam, csináld«. Egyébként az már
kitűnik, hogy apósomat nagyon érdekli,
hogy mit szeretne az unoka.”

Ha az élet úgy hozná, egy gyümölcsöshöz és a gyümölcsfeldolgozáshoz is
nagy kedvem lenne. Ha több lábon áll
az ember, abból nem lehet baj.”

Mit tud ez az unoka? Mit csinálnak
a ﬁaid? „A nagyobbik 17 éves, Jánoshalmán mezőgazdasági gépész
technikusnak tanul. A gazdaságba a
mindennapokban is nagyban besegít.
Egy ötfős csapat tagjaként tavaly és
idén is elindult a MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
Országos Szövetsége) »Legyél Te is
mezőgépész!« országos versenyén.
Tavaly ők lettek elsők! Az idei még
zajlik. A kisebbik ﬁunk hetedikes, neki
az állattenyésztéshez van nagyobb
vonzalma.”

Búcsúzóul még utánam szól. „Merem
ajánlani a nőknek, hogy üljenek fel bátran a mezőgazdasági gépekre! Érdekes
munkalehetőség lehet annak, aki szereti. Ha helyt tud állni, akkor miért ne?
A gépészekből úgyis hiány van, a ﬁam
is mondja. Nem hinném, hogy veszélyben lenne a nőiességünk, itt vagyok rá
az élő példa.”

Milyen terveid vannak? „Nagy fantáziát látok a saját termékek előállításában: a terményeinket, alapanyagainkat
szeretném feldolgozni. A jó juhsajtot,
gomolyát ma már nem igazán ismerik,
ezeket igyekeznék újra divatossá tenni.

Szöveg: Popovics Gizella
Fotók: Gräﬀ Gergely

MÁR 19 ÉVE MEGBÍZHATÓ TÁRS A CLAAS MEDION 330
Nagy Józsefet, Katalin férjét a
CLAAS MEDION-ról kérdeztük.
„2002-ben vásároltuk a kombájnt az
AXIÁL-tól. Az akkori idők sztárja volt: kiváló
minősége és a megbízhatósága miatt
esett rá a választásunk. 19 éve minden
betakarítást ezzel végzünk: árpát,
búzát, kukoricát, napraforgót
aratunk vele. Eddig nagyon
jól bevált, száz százalékban
elégedett vagyok vele.”
Elmondta azt is, hogy a kötelező szervizeket az AXIÁL látta el, a továbbiakat pedig
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– szakmája révén – saját maga végezte
el. A hosszú évek során csupán minimális
alkatrészcserére volt szükség, ezek is kopó
tartozékok voltak. Mindig zavartalanul hozzájuk jutott.
Mostanában vették tervbe egy új kombájn
beszerzését, de maradnak a márkánál.
„Beadtuk támogatási kérelmünket egy
CLAAS TRION-ra a mezőgazdaság digitális
átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések pályázaton. Ezzel már hozamtérképet is
tudunk majd készíteni. Ennek alapján pedig
szeretnénk megvalósítani a diﬀerenciált
tápanyag-kijuttatást.”
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JOBB!

Nagyon speciális szakterület a szőlőművelés: olyan traktort követel, amely férjen el a sorok közötti keskeny
sávban, bírja erővel és stabilitással a meredek domboldalakat, dolgozzon precízen GPS-nélkül, és legyen
könnyen kezelhető, kényelmes. A soproni Schárﬁ & Schárﬁ Kﬅ . a Fendt 211-esben találta meg az ideális
típust.
Van úgy, hogy nem kell sokat spekulálni, a körülmények és követelmények
szinte maguktól vezetik rá az embert a
legjobb megoldásra. Így alakult Schárﬁ
Lászlóval is, aki 17 éve dolgozik a
zweigeltről és a kékfrankosról méltán híres Sopron-környéki borvidék
szőlőművelésében. Édesapja életében
volt saját szőlőbirtokuk is, ma már csak
öt hektárnyi, egyébként bérszolgáltatók. Ebben viszont komoly szerepet
játszanak, 70-80 hektáron vállalják
magukra a talajmunkákat, a permetezést, a soraljművelést, a csonkázást, és
a törzstisztítást. Márciustól augusztus
elejéig folyamatos az elfoglaltság, 10-14
naponta megismétlődő munkákkal.
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Sokkal nagyobb területen, 500-600
hektáron szüretelnek géppel, és szállítják el a termést. László, öccse és egy
alkalmazott dolgozik a Kﬅ-ben, neves
borászatok bizalmát nyerték el, mint a
Lővér Pince, a Vincellér Ház, a Fényes
Pince, illetve Ausztriában az Eszterházi
szőlőbirtok, amely, hogy előre lelőjem
a poént, új Fendt traktoruk hatására
rendelt tőlük munkát.
Egy bérvállalkozó nem a saját birtokára speciﬁkál traktort, hanem fel
kell készülnie mindenféle viszonyokra.
Dombos a vidék, néhol nagyon meredek, nagyon fontos a stabilitás, hogy
forduláskor, a lejtőre keresztben állva

se fenyegessen a traktor felborulása.
A talaj homokostól (könnyen elkapar
benne és megsüllyed a gép) kötöttön
át kövesig változik – szeretik a gazdák,
ha többfélén termeszthetnek. Ritka a
nagyobb tábla, a jégveszély miatt is
aprózzák telkeiket a tulajdonosok, sokat kell mozogni a kis parcellák között.
A riport napján háromnegyed óra volt
kijutni a telephelyről a munkahelyre,
harmincszor kellett ötpercnyire elugrani a szervestrágya-depóhoz, holnap
viszont egész nap egyetlen szőlőtáblán
lehet dolgozni. Hétfőnként kapják meg
a feladatokat, azokhoz kell alkalmazkodni. Csak egyvalami változatlan: a
változatosság…

Egy kiváló, minden szükségessel felszerelt traktoron nemcsak hatékonyan,
hanem boldogan lehet dolgozni...

Itt jött be egy szerencsés fordulat.
László Szomódon bérmunkázott, és az
ottani cégnél meglátott egy Fendt ültetvénytraktort. Kíváncsi lett rá, kipróbálta.
„Hatalmas, maradandó élmény volt, egészen más világ! Milyen jó volna ilyennel
dolgozni!” – kiáltott fel. Ráadásul ekkor
éppen ott volt az AXIÁL területi képviselője, Nagy Róbert, aki a csillogó szemű
emberben felismerte a potenciális ügyfelet. Azonnal beszédbe elegyedett vele,
azóta is jó kapcsolatban vannak.
A vásárlási szándék adott volt, de az
anyagiak még hiányoztak. Várni kellett
egy évet, közben sok tárgyalással,
árajánlatról, szállítási feltételekről,
ﬁnanszírozásról. És persze össze kellett
állítani a traktor speciﬁkációját. A
szőlősorok távolságának 1,4 méteres
nyomtáv felel meg. A meredek kaptatók
és a súlyos munkagépek miatt a 114
lóerős változatra esett a választás,
annak is a Proﬁ kivitelére a három közül
(a másik kettő a Power és a Proﬁ+). Mivel
csonkázáskor és előmetszéskor beteríti
a traktor elejét a sok növénymaradvány,
megfordítható irányú ventilátort kértek,
hogy egyszerű legyen lefújni a hűtőről. Az elöl hordozott soraljkaszához,
sorközművelő kapához, a szőlősorokat
jobbról-balról és felülről megnyeső
csonkázóhoz frontfüggesztésre és első
TLT-re van szükség. Hátul oldalirányban mozgatható és billenthető hárompont-felfüggesztésre rögzítik a permetezőt, a tárcsás kultivátort, a venyigezúzót
és a szervestrágya-szórót. Hidraulikakörökben sincs hiány. Hogy ne zötykölődjön
a masina köves talajon, megrendelték
hozzá a stabil, hidraulikusan csillapított
első rugózást. Eleve sokat számított a
traktor méreteihez képest tágas, teljesen sík padlójú és négyoszlopos,
jó körkilátású vezetőfülke, amelynek

kényelmet digitális klímaberendezés
tegye teljessé, a permetgőzöktől pedig
a kategóriában egyedülálló, 4-es
kategóriájú, a terminálról bekapcsolható
aktívszenes-légszűrő védje meg a
kezelőt. A fülkébe extraként került egy
joystickről kezelhető 12 colos terminál,
a külsejére pedig munkalámpák, éjszakai
műszakhoz. A legfontosabb komforttényező, a fokozatmentes, automatikus Vario erőátvitel, amely feleslegessé teszi a kuplungpedált és manuális
vagy automatikus módban szabályozza
a sebességet, alapból jár.
Jellemző Schárﬁ László bizalmára a
Fendt márka és az AXIÁL iránt, amelytől most vásárolt először gépet, hogy
„Fendtes elsőbálozóként”, tehát különösebb tapasztalat nélkül, rövid eligazító
bemutatás után, kevéssel záróra előtt,
lábon vitte el traktorját a csornai telephelyről. „Felejthetetlen öröm volt hazavezetni” – meséli. Idén szeptemberben,
a szüreti szezonban állította munkába, szőlőszállításra. Kényelme még felül is múlja
a vártat,

nagyon jó a kétpedálos vezetés, de
persze még egy hónappal később is
tanulja a kezelés ﬁnomságait. Az 50
üzemórás szervizen kívül hozzá
sem kellett nyúlni a Fendthez, a cikk
írásakor 220 óra volt benne. Átalánydíjas
karbantartási szerződést természetesen
nem kötöttek rá, hiszen még garanciális.
Fogyasztása rendben van.
Egy kiváló, minden szükségessel felszerelt traktoron nemcsak hatékonyan,
hanem boldogan lehet dolgozni, és ez jelentősen hozzájárul az életminőséghez.
Schárﬁ László minden nap örömmel
ül fel a régi traktorjánál összehasonlíthatatlanul jobb Fendtjére.
Szöveg: Karlovitz Kristóf
Fotók: Csigó Gergely

SOPRON

szló
Schárfi Lá

Ebbe az ágazatba is belenyúlt a pandémia. Korábban több alkalmazottal
dolgoztak, mostanra karcsúsították a
létszámot. A cégtulajdonos testvérpár
sokat ül a gépeken, ők nem azt várják,
hogy legyen már vége a munkaidőnek,
hanem kitartanak napi tíz órán át is.
Egészségük védelme érdekében komfortos, könnyen kezelhető gépre vágytak. Ráadásul közben egyre precízebb
munkát követeltek a megbízók. Addigi,
egyszerűbb erőgépeik már nem igazán
feleltek meg mindezeknek.
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2021. október 11-én hétfőn, október 13-án szerdán, valamint október 15-én pénteken partnereinknek lehetősége nyílt a HORSCH legújabb fejlesztéseinek megtekintésére. Az Enyingi Agrár Zrt-nél, a bajai Jabba Kﬅ-nél
és a jászdózsai Tarnamenti 2000 Zrt-nél tartott programra számos érdeklődő volt kíváncsi.

„Azért gyűltünk össze, hogy a HORSCH legújabb fejlesztéseit megtekintsünk. Ha valakinek tetszenek a látottak, szezonban arra is van
lehetőség, hogy kipróbálhassátok a gépeket. A HORSCH és az AXIÁL
kiemelt ﬁgyelmet szentel erre, ezért mozgatunk mintegy 80-90
demógépet évente. Ha a növénytermesztő technológiával kapcsolatban kérdésetek van, keressétek bizalommal értékesítő kollégáinkat! A
naphoz sok hasznos információt, jó tanulást kívánok!” – nyitotta meg
a roadshowt Hetyei Bernát, az AXIÁL Kﬅ . Gépüzletágának igazgatója.
„Az AXIÁL és a HORSCH több, mint 13 éve kapcsolatban van. Egyre nagyobb számban értékesítjük a gépeket és úgy látjuk, hogy a
termelők is nagyon meg vannak elégedve ezzel az együttműködéssel.
Köszönjük a belénk vetett bizalmat! Látjuk, hogy a talajművelés és
vetéstechnika terén ismertek vagyunk Magyarországon, kukoricavetőgépünkkel, a Maestro típussal nagyon jó eredményeket érünk el.
A következő láb a hibrid mezőgazdaság és permetezéstechnika.” –
mondta Erwin Hiegesberger, a HORSCH Maschinen GmbH közép-európai régió értékesítési vezetője.
Az előadást követően Szász Zoltán a HORSCH Export képviselője
vette át a szót és megkezdte a HORSCH gépújdonságainak bemutatását. A sort a vetőgépekkel kezdte, a közkedvelt Maestro családdal,
amely termékeknél nemrég két teljesen új típusú adagolórendszert
vezettek be. A Maestro szemenkénti vetőgépekhez elérhető a hagyományos vákuumos, az AirVac és a nyomott levegős, az AirSpeed
adagoló. A vákuumos rendszerek rugalmasak a vetőmagnagyság
tekintetében, a túlnyomásos rendszerek erőssége pedig ott jön elő,
amikor sok hektárt kell rövid idő alatt elvetni. Az AirVac és AirSpeed
adagolóinak vetőtárcsái gyorsan és egyszerűen cserélhetők az
egyes növénykultúráknak megfelelően. Az AirVac adagolónál akár
12 km/óra munkasebességgel is nagy területteljesítmény és megbízható szemenkénti adagolás érhető el, ami az AirSpeednél
15 km/órára is növelhető.
Bemutatták a megújult HORSCH Pronto 3-6 DC termékcsaládot is, mely repce, gabona, árpa mellett köztesnövények (fűfélék,
hüvelyesek) vetésére is alkalmas. A Pronto-elv magában foglalja
a visszatömörítés lépését is és ehhez kapcsolódóan a jövőben
18 colos méretben is elérhetők lesznek a hosszabb élettartamú,
speciális gumikerekes hengerek. Az új tartálygenerációnál a gyártó
a ventilátorokat közvetlenül a tartályba építette be, így alig került
kosz és por az adagoló-, illetve elosztórendszerbe. A Pronto 6 DChez már 4000 literes, nagyobb területteljesítményű szimpla tartály
is kapható. A legfrissebb fejlesztések során a PPF dupla tartályt is
felülvizsgálták: a második elosztótorony most a tartály mögött van,
és így jobb hozzáférést és nagyobb térfogatot kínál.
Focus TD a Prontonál is bevált szerkezeti elemeken alapszik, de a
továbbgondolt fejlesztés a StripTill, azaz sávos művelési technológia vonalait követi, mely a talajművelési költségek csökkentésére és
a természetes talajállapot fenntartására törekszik. Lényegében a
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géppel nem az egész tarlót, csak azokat
sávokat művelik, ahol a mag elvetésre
kerül. A Focus TD egymenetben a talaj
mély lazítását, a műtrágya célzott kijuttatását, valamint a vetést is elvégzi. A
jól bevált StripTill sorozat 3 méteres változatban is elérhető lesz. A Focus 3 TD
vetőgép 3500 literes tartálytérfogattal
rendelkezik, melynek felosztása 60:40
arányú. Gumikerekes tömörítőhenger
gondoskodik a visszatömörítésről. A tömörítőhenger előtt különféle szerszámok
állnak rendelkezésre alkalmazástól függően. Az alapfelszereltséghez tartozik
többek között a MiniDrill és a TurboEdge
vagy TurboDisc vetőcsoroszlyák.
A Joker CT rövid tárcsa felhasználási
területe a sekély tarlóhántástól kezdve
egészen az aprómorzsás magágykészítésig terjed. Erőssége a növényi maradványok intenzív bekeverése, a kihullott
magvak csírázásának stimulálása és a
kapillárisok átvágása. Akár 20 km/óra
munkasebességének köszönhetően nagy
a területteljesítménye alacsony húzóerőigény mellett. A termékcsalád frissítésének részeként az új Joker CT megkapta a
Joker RT-nél már bevezetett tárcsalaptartót optimalizált tárcsadőlésszöggel.
Így a megmunkált felület minősége
tovább javult, a tárcsa enyhe dőlése
biztosítsa a kapillárisok teljes átvágását.
Ez csökkenti a vonóerő-szükségletet és
takarékoskodik a száraz években rendelkezésre álló nedvességgel. A Joker CT
frissítésének további része az új oldalkorlátozó tárcsák alkalmazása, melyek
a fordulók vagy a szántóföld szélének
pontos lezárást teszik lehetővé, valamint
egy könnyen le- és felszerelhető kiegészítő súly a középső kerethez azért, hogy
nehéz, száraz körülmények között a gép
optimálisan egyensúlyozott legyen.
Cultro 5-9 TC száraprító henger alkalmazási lehetőségei sokrétűek – akár
más géppel kombinálva is. A kések kitűnően aprítják a repce, napraforgó – vagy
silókukorica-szárakat és a köztesnövényeket. Korábban 3 és 12 méteres, de a
közeljövőben 5, 6 és 9 méteres munkaszélességben is elérhető. A gép leginkább az 5 és 6 méteres szélességeiben
ideális arra, hogy más gépekkel lehessen
kombinálni, például tömörítőhenger
nélküli, frontfüggesztéses változatban a Joker CT rövidtárcsával. További
lehetőség a Cultro 5/6 és 9 CT a hátsó

felszerelése. A Cultro 9 TC, valamint egy
3-soros fésű kombinálásával a szár- és
növényi maradványok intenzív utóegyengetése valósítható meg, illetve aprómorzsás talajszerkezet hozható létre.
Az akár 20 km/órás munkasebességnek
köszönhetően a Cultro 5-9 TC maximális területteljesítményt nyújt minimális
üzemanyag-fogyasztás mellett.
A rövid kialakítású HORSCH Transformer VF precíziós sorközművelő
kultivátor fő jellegzetessége a teljesen
integrált oldalra tolható keret. A keretegység mindössze 450 mm-es úttal kifejezetten arra alkalmas, hogy a növénykultúrában a sorokat célzottan kövesse. A
kompakt felépítés miatt kisebb traktorral
is használható és a domboldalon történő
munkavégzést is megkönnyíti, hogy
az erőgép hátsó hídja, a Transformer
VF oldalvezetése és a kapák közötti
távolság kicsi, így maximálisan stabil
az iránytartás. A VF, azaz VariableFrame
jelzés a változtatható keretre utal, mely azt
jelenti, minden sortávolsághoz optimálisan beállítható a munkaeszköz. A 660
mm-es keretmagasság lehetővé teszi a
késői munkavégzést is magas növénykultúrákban. A gép korábban 6 és 12
méteres, a közeljövőben pedig 9 és 18
méteres munkaszélességben is elérhető.
A paralelogramma különböző sorközökben tesz lehetővé munkát, összességében a 15-80 cm-es sorközök fedhetők
le a Transformer VF-fel. A gép pontos
vezérlését kamerarendszer segíti.

A HORSCH Leeb VN önjáró permetezőgép az európai útviszonyokhoz
készült, szállítási helyzetben a külső
szélessége 3 méter alatt marad, a nyomtávok pedig 2,25 és 3,00 méter között
vannak. A széria frontkabinnal, 300 LE
felett motort kapott. A fokozatmentesen,
hidraulikusan állítható nyomtávtartományok lehetővé teszik, hogy a gép
szinte bármilyen domborzati viszonyhoz,
növénykultúrához passzoljon. 2 méteres
hidraulikus hasmagasságú, a modellek
5000, 6000 és 8000 liter tartálykapacitással érhetők el. A hidas permetezők
is megkapták a LEEB többi típusainál
már jól bevált és precíz munkavégzést
lehetővé tevő műszaki megoldásokat,
úgy, mint a BoomControl aktív szórókeret-vezérlést, a CCS Pro vízrendszert
1000 liter/perces permetlészivattyúval, vagy opcióként a PrecisionSpray
pulzáló rendszert. Az Leeb VN erőteljes
hidrosztatikus hajtásával és a robusztus
kialakításának köszönhetően közúton
50 km/h vonulási sebességgel is közlekedhet.
Összeállította: Borbély Zsanett
Fotók: Kürti Ivett és Steinhauser Tamás
Forrás: HORSCH

Új termék a palettán a HORSCH Leeb CS
permetező, melynek CS rövidítése
(CompactSprayer) a kompakt méretre
utal. A 3-ponton függesztett permetező
elsősorban kisebb szántóföldi struktúrákhoz készült, de a nagyobb testvéreknél megismert BoomControl aktív
szórókeret-vezérlés ennél a típusnál is
elérhető. Ezenkívül további megoldásokat, mint például a CCS Pro, a folyamatos
belső tisztítás, a vegyszerbemosó és
egyéb ismert felszereltségi elemek is
átkerültek a vontatott permetezők területéről. Az időközben elterjedt 25 cm-es
fúvókaosztás is elérhető a Leeb CS-hez.
Az új CS modellek három különböző,
1400, 1800 és 2200 literes tartálymérettel kerülnek piacra és így maximális
teljesítményt nyújtanak. A sorozathoz
hamarosan egy kiegészítő fronttartály is
elérhető lesz.
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Egy egészen különleges géppel dolgoznak Nemesviden a terménytárolásnál és a rakodásnál, ahol a repce és őszi kalászosok termését emeli és mozgatja a Manitou MLT 737-130
PS NewAg limitált kiadású teleszkópos rakodója. Az országban mindössze két darab ilyen felszereltségi szintű típus
található, ezért közelebbről is megnéztük a világon összesen 133 darabot számláló szürke-fekete színállású szériát.

Somogy megye nyugati határán, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa és
Nemesdéd községek által közrefogott területen, a szolgáltatásokkal együtt közel
600 hektárnyi laza homoktalajon gazdálkodik az Agro-Vid Kﬅ . A társaság egy
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel,
műtrágya-, növényvédőszer- és terménykereskedelemmel foglalkozó cégcsoport
egyik tagja, amelyben a 4 termelőüzem
egyikeként műveli a környékbeli szántóföldeket. A Gardos puszta telephellyel
bejegyzett gazdálkodó központból irányított, jelentős vadkárral sújtott területeken évek óta nem dolgoznak kukoricával,
elsősorban őszi vetésű növényeket, így
repcét és őszi kalászosokat, árpát, búzát
termesztenek. Egy kevés tavaszi vetésű
kultúra mellett napraforgó és hibrid
napraforgó előállítással is foglalkoznak.
Szezononként nagyságrendileg 3-4 ezer
tonna terményt tárolnak és mozgatnak
meg, ebben segíti őket a Manitou MLT
737-130 PS NewAg limitált kiadású
teleszkópos rakodója.
Bódis József, a cég megbízott vezetője
elmondta: a Manitou rakodógépek a
cégcsoport történelmének kezdetétől, az

20

1990-es évek közepétől jelen vannak a
telephelyeken. A Nemesvidre megvásárolt különleges, ezüst-fekete színállású
gép mellett egy idősebb társa már több,
mint 15 éve teljesít szolgálatot.
Bár a régi gép is működik, az üzembiztonság garantálása miatt döntöttünk úgy, hogy a terménymozgatás, a
szárítóra vitel és a gépkocsira rakás
feladataihoz egy új gépet vásárolunk a
telepre. A két nemesvidi rakodógépen
kívül a cégcsoport többi telephelyén
is van belőlük: Szennán és a Kaposvár
közeli Toponáron 1-1, Drávaszerdahelyen pedig 2 Manitou-val dolgoznak a
kollégák. Az AXIÁL Kﬅ . munkatársaival
régóta jó kapcsolatot tartunk fent, a
rakodógépeken kívül a munkagépek
zöme is tőlük érkezett: HORSCH gruber,
vetőgép, talajelmunkáló és vetőágykészítő is található a telephelyeinken,
valamint Toponáron egy CLAAS LEXION
660 típusú kombájn is segíti az aratást.
A gépkezelők hozzászoktak a márkához,
nagyon szeretik ezeket a gépeket, de a
technológia fejlődésével nekik is újra kell
tanulniuk néhány folyamatot, mert akár

2 év alatt is annyit változik a Manitou,
hogy úgy érzik, mintha teljesen új gépbe
ülnének be. A munkatársaink viszont
örömmel vállalják ezt a feladatot, mert
kényelmes fülkéből, jól áttekinthető kezelőpulttal és remek motorkapacitással
dolgozhatnak. Az új rakodógép tudása,
belső műszerezettsége, megvilágítása
és visszajelzői pedig magas minőséget
képviselnek. A kabin munkalámpái, a
gém munkafényei és a közúti fényszórók
alacsony energiaigényű LED-lámpákkal
működnek. Az egyedi gyártású rakodógép nem a szokásos Manitou-piros,
hanem szürke-fekete színekkel készült,
és a világon összesen 133 darab létezik
belőle. A színkombináció és a kényelmi
extrák miatt inkább egy Forma-1-es
versenyautó jut róla eszébe az embernek
– mesélte mosolyogva József.

A régebbi Manitou gépekhez képest
lényegesen gyorsabb lerakodást tesz
lehetővé és erősebb is azoknál. A
minőségi megoldások az új rakodógép
minden részletében tetten érhetők: a
műszerfalra érkező visszajelzések, a

kamerarendszer, a megvilágító lámpák,
a tolatókamera, a mozgékonyság és a
fürgeség egyszerre szolgálja a kényelmet
és a hatékonyságot. Az üzembe állítása után a korábbi rakodási időt 15-20
százalékkal le tudtuk csökkenteni, ami
nagyon fontos a munkacsúcsok idején
és akkor is, amikor a gépkezelő munkatársakra további feladatok is várnak a
rakodáson kívül. Az időnyereségen kívül a
megbízhatóságot érdemes még kiemelni.
A termény mozgatása összességében
gyorsabb, hatékonyabb és biztonságosabb az új géppel – fogalmazott József.
A 129 lóerős, TCD 3.6 L4-es, Stage V-ös
Deutz motorral hajtott gép maximális
emelőkapacitása 3700 kilogramm, az
emelési magassága pedig 6,9 méter, így
számunkra tökéletes teljesítményt tud
leadni a munka során.
Fontos, hogy a rakodók a teljes munkaidő
15-30 százalékában a motor alapjáratán
működnek, ami komoly költségmegtakarítást jelent, így válik optimálissá az
üzemanyag-fogyasztás, az értékcsökkenés és a karbantartás is. Ezek korlátozása érdekében a sorszámozott rakodógépekben a Manitou Ecostop funkciója

működik, amely automatikusan leállítja a
motort és az üzemóra-számlálót, amikor
a gép alapjáraton működik, de a kezelő
nem tartózkodik a fülkében.

A limitált szériájú rakodógépben bőrrel
bevont kormány, kartámasz és légrugós
ülés, légkondicionálás, a gém végén
pedig kihelyezett hidraulikakör biztosítja
a gépkezelők kényelmét, ezeken felül
pedig az ELITE felszereltség folyamatos
olajáramoltatást tesz lehetővé a gém
végén, ha például ágvágásra használják.
Az Active CRC csillapítás remekül tompítja a gémet érő ütéseket a gép teherrel
történő mozgása esetén, így védi a szerkezeti elemeket. A regeneratív hidraulika
a gém leeresztésekor a gravitáció erejét
felhasználva gyorsítja a mozgásokat, így
tehermentesíti a szivattyút és csökkenti
a hidraulika zaját és a fogyasztást is
egyben. További fontos extra az USB és
Bluetooth kapcsolattal rendelkező rádió
100 Wattos mikrofonnal és a műszerfali
információkat kiválóan láttató Vision
képernyő, amin a Manitou alapfelszereltségében megszokott kettő felület-

NEMESVID

hez képest egy kijelzőn látható minden
fontos információ, és arra is kiválóan
alkalmas, hogy a tolatókamera képét
is megjelenítse. A kezelő mindennapjait
könnyebbé teszi a megnövelt fülkeméret
és a kezelőszervek logikus elrendezése,
valamint az üléssel együtt mozgó joystick, továbbá az ívesen kialakított küszöb,
ami lehetővé teszi, hogy a kiszálláskor
a felső lépcsőt is pontosan lássuk és így
könnyíti meg az első lépést. A tetőablak és a szélvédő nem megosztott, és a
rázuhanás elleni lamellák kialakításával
is megnövelték a látóteret a Manitou
mérnökei, így a munkaeszközre bármelyik
szögére minimális akadállyal lehet rálátni
– mondta Bódis József.

Szöveg: Csurja Zsolt
Fotók: Bódis József, Kürti Ivett
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Landini REX 4
AZ ÜLTETVÉNYEK KIRÁLYA, TOVÁBBRA IS!

A 2021-es év végén, a nemzetközi
EIMA kiállításon mutatkozott be a
Landini teljesen megújult termékpalettája. A gyártó standján az
ültetvényes sorozattól egészen a
szántóföldi traktorokig minden
technológiai újítás megjelent.
A legfontosabb innovációk a motorok emissziójára, a megújult dizájnra és a kezelőfelületre összpontosítanak, de egy sor új funkcióval is gazdagodtak ezek a gépek.
A három szőlészeti és gyümölcsös
verzió, az F, GT, és V számtalan
variációban és számos új opcióval
áll a leendő vevők rendelkezésére. Új stílus, új komponensek és
új jellemzők teszik a REX 4 szériát
még nagyobb körben használható
traktorokká a speciális munkák
során. A széles kínálat az optimális
választás lehetőségét nyújtja a
különböző igényekhez, ezzel együtt
alacsony üzemeltetési költséget
biztosít a használat során.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ERŐFORRÁS

ERŐÁTVITEL SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

A kínálatban megtalálhatóak a REX
4-080, 4-090, 4-100, 4-110, 4-120,
amelyek teljesítménye 75 LE-től 112
LE-ig terjed. Ez a 4-hengeres, 16-szelepes, 2,9 literes Common Rail elektronikus befecskendezésű Turbo Intercooler új generációs Deutz-motoroknak
köszönhető, amelyek teljesítménynövekedést garantálnak a nyomatéktartalék, a nagyobb teljesítmény és az
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
tekintetében. Ahogy a korábbi modelleknél is láthattuk, ezekre a verziókra
is fel van szerelve a legmegfelelőbb
motorfordulatszámot eltároló és
gyorsan előhívó Engine Memo Switch,
hogy felgyorsítva megkönnyítse a
munkát. A motorok megfelelnek a
Stage V emissziós szabályozásnak,
köszönhetően az innovatív rendszernek, amely passzív regenerációs dízel
részecskeszűrőből, DOC dízel oxidációs
katalizátorból és SCR rendszerből áll.

A gyártó, Argo Tractors új sebességváltó(ka)t – ezzel együtt a korábbinál
szélesebb választékot – tervezett a
szériához. Mechanikus vagy hidraulikus irányváltó, 4 sebességfokozat és
3 csoport az alap, amelyhez két opció
adható: Hi-Lo vagy High-Medium-Low
terhelés alatti kapcsolási lehetőség,
ezenkívül mászó csoport is az igen
lassú munkákhoz.

Az AdBlue rendszert sikerült teljes
egészében a motorborítás alá elhelyezni, ezáltal nem csökkentve a traktorra felszerelhető adapterek, az előre
kihelyezett szelepek helyét, valamint
nem zavarja a traktor környezetének
az átláthatóságát. Az AdBlue betöltése kiválóan átgondolta, ugyanis nem
szükséges felnyitni a motor borítást,
egy kis ablak felnyitásával minden
probléma nélkül megoldható.
Egy Engine Memo kapcsoló eltárolja –
mint egy tempomat - a motorfordulatot a gépkezelő kényelme érdekében. A
maximális teljesítményt a motor 2200
min-1 fordulaton éri el 70 és 110 LE
között, 6 modellváltozatban.
Az üzemanyagtartály térfogata
maximum 90 liter, amely a takarékos
erőforrás mellett hosszabb műszakokat enged a kezelőnek.
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HML váltónál elérhető lesz az úgynevezett ROBOSHIFT váltó – egy robotizált szervó rásegítéses erőátviteli
rendszer – mellyel egy joystickkarba
integrált vezérlőkkel lehet a váltó
fokozatokat kapcsolni – a váltás ideje
0,2 szekundum - emellett a legfontosabb hidraulikus és egyéb motor
funkciók is megtalálhatók rajta.
Ez növeli a gépkezelő kényelmét a
traktor manőverezhetőségét, ezáltal
növeli a traktor termelékenységét
és gazdaságosságos üzemeltetését.
Természetesen továbbra is elérhető
az egyszerűbb váltó mechanizmus, de
ezek az újítások szemléltetik, hogy a
Landini egy teljesen új útra lépett a
fejlesztések terén.
Említést érdemel a traktor „ECO FORTY”
funkciója, ami közel 1900 min-1 motorfordulatot jelent a maximális 40 km/h
végsebesség esetén. Ennek eredménye
a hagyományos megoldásokhoz képest
az alacsonyabb zajszint és üzemanyag
fogyasztás, valamint a hosszabb motor
élettartam.
Az új REX 4 széles TLT változatot is
kínál mechanikus vagy hidraulikus
verzióban a sebességváltótól függően.
Kettő vagy négy fordulatszámmal
(540, 540 Eco, 1000 és 1000 Eco)
rendelhetjük. De választani lehet sebességarányos hajtást is, és automata
funkciót.

KÖZPONTBAN A HIDRAULIKA

ERGONOMIKUS KEZELŐTÉR

Ahogy ez már ebben az ültetvényes
kategóriában lenni szokott, az erőgéppel
szemben támasztott egyik legfontosabb
követelmény a gép hidraulikarendszere.
Ez a szektorban használt speciális munkaeszközöknek köszönhető, melyek sok
esetben nagyobb számú és változatos
funkciójú hidraulikaszelepeket igényelnek.

A teljesen új „Total View” vezetőfülke
más perspektívát jelent ebben a számos
kompromisszumokkal tűzdelt speciális
traktorkategóriában. A kezelőelemek újragondolt elhelyezése, áttekinthetősége,
az új komfortelemek mind a gépkezelő
munkavégzését segítik és egyszerűsítik.

A REX 4 sokoldalúsága kiemelkedik egy
58 + 30 l/min tandemszivattyúval, mely
kapacitás mintegy 10 l/min teljesítménynyel nőtt az elő modellhez képest, de
elérhető 28 + 58 + 36 l/min kapacitású
tripla változat is, mely szintén ennyivel
jár az előző modell előtt. A hidraulikakörök jól átgondoltak és széles választékban rendelhetők – akár 7 szelep is,
sőt akár ezek mindegyike lehet elektromos működtetésű is. A traktor emelőkapacitása 2700 kg-ra növekedett, de a GT
esetén ez akár 3400kg is lehet.

A kezelő kilátása a fülkéből sokkal jobb
lett, ami könnyebb és gyorsabb munkaeszköz-vezérlést biztosít elöl és hátul.
A korábban jelentős akadályt okozó sebességváltóalagút az új fülkében szinte
eltűnt, alig emelkedik ki a padló síkjából.
Ezenkívül a teleszkóposan állítható és
dönthető kormányoszlop a légrugózású
vezetőüléssel, klimatizálással maximális
kényelem a munkák során.
Fontos tényező, hogy a 4-es kategóriájú
védelemmel ellátott fülkeverzió maximálisan óvja a vezető egészségét a külső
káros anyagoktól, növényvédő szerektől,

amelyek ebben a speciális ültetvényes
szektorban halmozottan jelentkezhetnek.
Ez a túlnyomásos rendszernek és az azt
ﬁgyelő szenzoroknak, valamint a fülke
aktívszenes-szűrőrendszerének köszönhető.
Az új REX 4 megőrizte az előd korábbi főbb jellemzőit, méreteit és 55°-os
bekormányzási szögét a minimális fordulási sugár, a fordulékonyság érdekében.
Az első tengelynél is találunk innovációt,
amely az elektrohidraulikus diﬀerenciálzár és összkerékhajtás kapcsolással
ellátott merev változat mellett először
lesz központi csillapítású, mely a gyártó
saját fejlesztése.

Szöveg: Somogyi Ákos
Fotók: Landini
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Veszprém megyében, az Agroprodukt Zrt. pápai
központjában találkoztunk Knoll Péterrel, a cég
műszaki ágazat- és beruházási vezetőjével, majd
közösen meglátogattuk a Marcalgergelyi tehenészeti telepet is, hogy megnézzük az RMH Premium
22 low takarmánykeverő- és kiosztó kocsit.

PÁPA

A Marcaltőről származó szakember a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgéptervező gépészmérnök Jóri J. István professzor keze alatt
végezte felsőfokú tanulmányait és 2014
óta dolgozik a cégnél. Először üzemelő
gépészmérnök, utána műszaki igazgató, a
Bonafarm csoportba történő 2017-es integráció óta pedig műszaki ágazatvezető
és beruházási vezető feladatokat lát el.
Az Agroprodukt Zrt. a 2017-ben történt
integrációt követően a Bonafarm csoport
tagja lett. Innentől az ennek megfelelő
vállalatirányítási, beszerzéspolitikai elvek
mentén dolgoznak. A cégcsoport tagjaként megvalósul az Agroprodukt Zrt. által
előállított nyerstej, hízósertés vonatkozásában a „termőhelytől az asztalig
program. Mintegy 8 ezer hektár szántóterülettel rendelkeznek, a fő cél a szarvasmarhák tömegtakarmányának előállítása,
továbbá van vetőmagfeldolgozó üzemük
is. Közel 1000 hektáron saját termesztésű kalászos vetőmagot állítanak elő,
illetve integrációban a gazdákkal mintegy
800.000 hektáron termesztenek hibrid
kukoricát.
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A szántóföldi technológiákban hosszú és
jó kapcsolatuk van az AXIÁL Kft-vel, az
egyik legnagyobb magyarországi HORSCH
talajmunkagép-flottával rendelkeznek.
Egyebek között 4 darab Tiger 4 MT, az
összes rövidtárcsa és a vetéstechnológia gépei is a német gyártótól érkeztek
Veszprém megyei földekre. A 3 darab
Pronto vetőgép mellett a szemenkénti
technológiában is ezt a márkát használják, amiben a Maestro típus segíti őket.
A tejelő szarvasmarha állomány tenyésztése Veszprém megyében, 3 szarvasmarhatelepen történik, az állományt nagyságrendileg 3200 tejhasznú holstein-fríz
egyed és azok szaporulata alkotja. Éves
szinten 32-33 millió liter tejet állítanak elő Zsigmondházán, Marcalgergelyi-Újmajorban és Csót-Újmajorban.
A 2020-as évben döntöttünk az RMH
etetőkocsi megvásárlásáról, ami nem volt
ismeretlen számunkra, mert 2003 és
2009 között összesen 5 darab RMH
önjáró RMH etetőkocsi került beszerzésre – mondta Knoll Péter. A legfiatalabbat idén állítottuk le, a 10 év alatt 28

ezer üzemórát szolgált nálunk. A márka
anyaghasználata figyelemre méltó: kiváló
minőségű kopásálló anyagok növelték
meg a gépek élettartamát, melyekre az
év 365 napján számítanunk kell. Sajnos
az after-sales tevékenység nem volt
megfelelő a márkát az AXIÁL Kft. előtt
forgalmazó cégnél, így váltanunk kellett,
2012-től több, 18 köbméter kapacitású,
duplacsigás etetőkocsi érkezett a telepeinkre. Aztán 2020-ban újabb döntéshelyzet előtt álltunk, ekkor kerestem fel Fehér
Ottó termékmenedzsert, akivel a HORSCH
munkagépeink ügyintézése nyomán már
nagyon jó kapcsolat alakult ki – folytatta.
A döntésünknél figyelembe vettük a telepi
igényeket (csoportméretek, TMR adagok),
valamint a közlekedés és a takarmánykiosztás szempontjából a telepi szűk
keresztmetszetek is behatárolták a választási lehetőségeinket. A Marcalgergelyi
telepünkön még található szűk etetőutas
istálló, mely etetési feladatait is ennek
a gépnek kell ellátni. A választásunk így
esett az RMH Premium 22 Low típusra. A
telepek folyamatos fejlesztésével igyekszünk kor igényeinek megfelelő adottsá-

A minőségi anyaghasználat adja
a tartósságot
Sokat számított a választáskor, hogy más gyártók gépeinek keverőtartály kialakítása szerkezeti acélból, vagy csak kopásálló
betétlemezzel bélelve kerülnek kivitelezésre, melyeket 8-11 ezer
üzemóra után újra kell bélelni. A felújítás költsége 3,5-4 millió
Ft, időben pedig két hétre tehető. Előbbinél a tartálypalást és
a csigalemezek felújítása 3 – 3,5 millió forintban, utóbbi 7-10
napban számszerűsíthető. Azokat a gépeket 8-11 ezer elvégzett
munkaóra között már szükséges lemezelni, az RMH-nál viszont
nincs ilyen probléma. Ahol pedig több a szálas összetevő a
TMR-ben, vagy üszőknek, borjaknak készítenek és visznek ki
több takarmányt, számolni kell azzal, hogy jobban kopik a
palást. Az RMH önjáró kocsi keverőtartály- palástja a padlótól
1 méteres magasságig teljes keresztmetszetben rozsdamentes kopásálló acélból készül (3CR12). A megoldás tartósságát
az Agroprodukt Zrt. idősebb RMH etetőkocsijai is bizonyítják,
amelyek 20 ezer üzemóra felett is szolgáltak a keverőtartály javítása nélkül. Mivel az AXIÁL Kft. az RMH Premium 22 típusból
közel 20 darabot értékesített és tart üzemben Magyarországon, így az alkatrészellátás és a szervizháttér is biztosított. A Premium 22 típus hidraulikarendszerének
minden főbb egységét, a hidraulikaszivattyúkat, a
hidromotorokat a saját alkatrész-készletünket
tartjuk, így ezek meghibásodása esetén azok
24 órán belül rendelkezésre állnak – mondta Fehér Ottó, az RMH termékmenedzsere.

Azonban az RMH választásának fő
okai a kimagasló AXIÁL-szervizháttér, a 3CR12 anyagú rozsdamentes
és kopásálló tartálypalást, illetve
maróház, a csiga élvédelem, és a
rozsdamentes anyagból készülő
maró dobház voltak.
gú istállókat építeni, melyekben nagy
lendületet adnak az ÁTK programok.
Ez a nyertes ÁTK pályázat miatt hamarosan megváltozik, lebontjuk a szűk
épületeket és újakat építünk helyettük a
jószágoknak.
A döntésnél lényeges volt, hogy az
RMH-t megbízható minőségű német
Deutz-motor hajtja, a hidrosztatikát pedig a Sauer Danfoss rendszer
vezérli. A kocsik felfüggesztése
és a strapabíró futómű rugózása
teljesen megfelel a céljainknak.

Az RMH Premium low 22-es takarmánykeverő- és kiosztókocsi 2020. október
16. óta egy év alatt 3 ezer üzemórát dolgozott, és eddig komolyabb gond nem
volt vele, a kötelező szervizt átalánydíjas
megoldással az AXIÁL Kft. látta el. Az
óraszámból látszik, hogy a jármű havi
szinten 250 órát dolgozik, ezért nagyon
vigyázunk is rá: minden héten pénteken
alapos átnézésre és karbantartásra
visszük a műhelyünkbe. Fontos, hogy
a hátul elhelyezkedő motortér szellős,
minden részegysége könnyen szerelhető
és hozzáférhető. A gépkezelők visszajelzései is kedvezők: ők az ergonomikus

kialakítás miatt dicsérik a gépet. A hídrugózás kiemelten jó terepjáró képességet biztosít, az egyenetlen útviszonyok
sem jelentenek nehézséget.
A gép maróteljesítménye kedvező és
fontos, hogy a felhordószalagnál található széles anyagtovábbító csatorna jó
konstrukció. A felülethez képest széles
keresztmetszetnek köszönhetően a szálas komponensek bemarása esetén nem
tud betömörödni, megszorulni az anyag.
Az RMH 62 darab késsel és 80 lóerővel
is remek maróteljesítményre képes,
valamint több összehasonlító vizsgálat
alapján a nagyobb keresztmetszetű
kések használatával jobban vigyáz a
strukturális rostokra marás közben, mint
a piactárs termékek, így jobb minőségű
takarmányt állít elő.

Szöveg és fotók: Csurja Zsolt
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TÉL DEREKÁTÓL ŐSZ VÉGÉIG
MUNKÁRA FOGJÁK

RAPTOR

ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉP
A CSALÁDI GAZDASÁGBAN
HATALMAS ELŐRELÉPÉS AZ 500 HEKTÁROS CSALÁDI GAZDASÁG SZÁMÁRA, HOGY A BERTHOUD RAPTOR
ÖNJÁRÓ SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPRE CSERÉLTÉK VONTATOTT PERMETEZŐJÜKET.
ÖSSZEHASONLÍTHATATLANUL KÉNYELMESEBBEN ÉS SOKKAL HATÉKONYABBAN VÉGEZNEK EL VELE MINDEN
FELADATOT. EDDIG MÉG AZ IDŐBŐL SEM FUTOTTAK KI VELE.
A kukoricabetakarítás dandárja zajlik az újfehértói gazdaságban,
amikor október végén ellátogatunk Molnár Jánosékhoz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan vált be a Berthoud Raptor önjáró szántóföldi permetezőgép a közepes méretű családi gazdaságban.
Nem tipikus, hogy az önökhöz hasonló gazdálkodók önjáró
permetezőgépet használnak. Miért éppen ezt választották?
„Valóban, általában az 1000 hektárosnál nagyobb gazdaságok
vesznek ilyen gépet. Mi úgy voltunk vele, ha megtehetjük, akkor
teremtsük meg a kényelmesen és időben elvégezhető munka
feltételeit. Pont egy ilyen gép kellett hozzá! Szétnéztünk a piacon,
és ár-érték arányban a Berthoud Raptor bizonyult a legjobbnak.
Ráadásul a kék színe is nagyon bejön nekünk” – nevet a feleségére
Molnár János.
Útban a földekre elmondja, hogy 500 hektáros a birtokuk, és van
bérleményük is. „Nem sok, mert édesapám úgy nevelt, hogy ami a
miénk, azon éri meg termelni, a bérleményt törekedjünk megvenni.” Kalászosokat, napraforgót és kukoricát termesztenek, és 200
húshasznú szarvasmarhát is nevelnek. Édesapja kezdte a vállalkozást 1985 táján, juhokat és szarvasmarhákat tartott. „Ahogy
cseperedtünk, mi, gyerekek is belekerültünk a mezőgazdasági
munkákba. Én ugyan autószerelőnek tanultam, a nővérem pedig
közgazdaságit végzett, de nem mentünk munkahelyre, itt találtuk
meg a helyünket.”
Időközben kiérünk a szántóföldre, ott kékellik az önjáró permetezőgép. Valóban impozáns látvány az óriási szárnyait bontogató
Berthoud Raptor.
ÚJFEHÉRTÓ
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Mióta van meg? „2020 májusában vettük át, idén dolgozott
végig első alkalommal egy teljes szezont. Úgy kezdtük az idényt,
hogy most először kipróbáltuk a folyékony műtrágyát, mert a
Berthoud Raptor képes ennek a kijuttatására is. Tehát a búza
fejtrágyázásával indítottunk február végén. Azután jöttek a gyomirtási feladatok a kalászosokban, majd a kukoricában és a napraforgóban. Ezt követően a lombtrágyázás a kukoricában – a gép
emelhető hasmagassága által ez is simán megy. A kalászosok
aratása után pedig totális gyomirtást végeztünk vele a tarlón.
Használtuk növényvédelemre és a napraforgó deszikkálására is.
Most ősszel a folyékony műtrágyát adjuk vele a búza alá.”
Akkor szinte mindig dolgozik. „Így van, február végétől késő
őszig munkára fogjuk! Hihetetlenül jó dolog, hogy csak beülök a
gépbe, és már kezdhetem is a munkát. Nem kell szerelgetni, felés le akasztani, mint a traktorral vontatott permetezőgépünket.
Azon sem kell tipródni, hogy átcseréljem-e a traktor kerekeit, hogy
kevésbé tapossa a talajt. Az sem okoz többé fejtörést, hogy kicsi

a hatótávolsága. A Berthoud Raptor kapacitása 4200 liter, az
előzőnek több, mint négyszerese. Ez nekünk azért is fontos, mert
sok darabban van a birtokunk, a két ötvenhektáros táblát kivéve
mind 30 hektár alatti. Ennek mind a négy kereke fordul, és sokkal
kíméletesebb a talajhoz. Kértünk bele két centiméter pontosságú
GPS-jelet, ezáltal fel van térképezve minden táblánk. Ennek jóvoltából úgy megy rá, ahogy kell, nincs átfedés, szükségtelen taposás
és fölösleges szerhasználat.”
Számolgatták, mikorra hozza be az árát? „Ha csak matematikailag kalkulálnánk, akkor 10 év kellene hozzá. Ha viszont a
gazdálkodásban nyújtott jótéteményeit is beleszámítjuk, akkor 7
év alatti megtérülés jön ki. Rengeteg előnyünk származik abból, hogy a Berthoud Raptorra váltottunk. Például idén már
időben el tudtuk végezni a növényvédelmet, így nem is volt
gondunk belőle. Minden más feladatot is sokkal hatékonyabban végeztünk el általa.”
Mekkora a teljesítménye? Itt ezt az 50 hektárt mennyi idő
alatt permetezi le? „Reggel 11-től délután 5-ig simán megcsinálja.
Úgy, hogy van kiszolgáló jármű mellette, ami hozza a vizet a permetezéshez, és a szer is ott van a tábla szélén. Egy ennél nagyobb
táblán még hatékonyabb lehetne, hiszen a szivattyúja elbírja,
fúvókaváltoztatással meg a sebességnöveléssel fokozni lehetne a
teljesítményét. Nekünk a kisebb tábláinkon így is tökéletes, hatalmas előrelépés a gazdálkodásban.”
Milyen nehézséget jelent a működtetése? Ki kezeli? „Jobbára én. A gazdaságunkba érkező új gépeket jobbára én veszem
birtokba. Egy év alatt minden csínját-bínját kiismerem, azután a tapasztalatokkal együtt a dolgozóknak is átadjuk. Így volt a Berthoud
Raptorral is. Amikor az ember már egy kicsit megszokta, nagyon
könnyű kezelni. A 30 méteres kerete ugyan komoly kihívást jelent a

villanyoszlopok közelében vagy a mezsgyeszegélyeknél, de miután
minden ilyen műtárgy felkerült a térképére, már ez sem gond.”
A precíziós technológia alkalmazásában hol tartanak? „Lényegében minden traktorunkban van a GPS, a vetéstől kezdve az
aratásig ezzel dolgozunk.”
A kijuttatásban is működik a precíziós elv? „A gép alkalmas a
diﬀerenciált kijuttatásra, de mi még nem vagyunk felkészülve rá,
nincs hozamtérképünk hozzá. De nyitottak vagyunk rá, hiszen már
megtapasztaltuk a precíziós technológia bizonyos előnyeit. Például
a változó tőszámú vetés nagyon bevált nálunk.”
Hány dolgozót alkalmaznak? „Kettőt a növénytermesztésben,
négyet az állattenyésztésben. Nincs munkaerőgondunk., stabilan
számíthatunk rájuk. És ők is ránk.”
Az, hogy középiskolás ﬁa, János jelenleg is kukoricát arat,
azt jelenti, hogy már őt is „bevonzotta” a családi gazdaság?
„Még nem tudni, de az biztos, hogy tetszik neki, amit csinálunk. A
szántásba is besegít, a sorközművelés sem áll távol tőle.”
Számít rá a gazdaság a jövőben is? „Igen, bízunk abban, hogy
ő is ideterelődik. A gazdaságot is igyekszünk úgy építeni, új gépekkel ellátni, hogy minél nagyobb kedve legyen itt maradni.”
Ötödikes leánya, Noémi azt mondta az imént, hogy ő is mezőgazdász akar lenni. Ez poén volt? „Bizonyára a nővérem lánya
is befolyással van rá, aki pályaválasztáskor megkérdezte, miben
tudná segíteni a családi gazdaságot. Remélem, beigazolódik majd,
hogy komolyan gondolta.”
Szöveg: Popovics Gizella
Fotók: Gáll Tamás
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FRAMEST KREATOR

JÓL BÍRJA A STRAPÁT

Szöveg: Király Szabolcs
Fotók: Framest

Az utóbbi esztendők megváltozott csapadékviszonyai indokolták egy új, nem hengereken futó síkvázas kombinátor,
a Framest Kreator kifejlesztését. A gép alkalmas nedvesebb
talajállapotnál is magágyat készíteni. A gépcsalád jelenleg
vontatott 6, 7, illetve 8 méteres változatban, míg függesztett
gépeknél 6 méteres változatban érhető el.
Az alapgép három fő részből áll. Hidraulikusan állítható mellső
simító rugólapok egyengetik a talajt a művelő mező előtt.
Szerepe az, hogy a kapamező munkamélységét egy viszonylag
egyenletes felszínhez tudjuk beállítani. A kombinátor mező 5
sorban elhelyezett, előre ívelő, emelő hatású rugós kapákból
áll. Megfelelő átömlési keresztmetszettel, 76,5 mm húzástávolsággal. A folyamatot alapgép esetén szintén hidraulikusan
állítható simító rugólapok zárják le.
A gép munkamélységét és a kerekek és a vonórúd pozíciója
állítja be. A kiemelő munkahengerre felrakható távtartók adják
a gyors és precíz beállítás lehetőségét. A lenyitott szárnyak
is kerekeken futnak, így a talajkövetést egyrészt a szárnyak
fővázhoz képest elfoglalt pozíciója, másrészt a tandem tengelyeken futó kerekek biztosítják. A tandem kerékfelfüggesztés
sima futást biztosít a közúti vontatás során, illetve jól tartja a
művelő mezők munkamélységét.

Síkvázas kombinátor, henger nélkül alkalmas nedvesebb talajállapotnál is magágyat készíteni. A vontatott
KREÁTOR gépcsalád kiterjesztése a kisebb traktorok számára alkalmas függesztett változatban. A nagy gépek
előnyeit hordozva egy könnyen kezelhető, jól beállítható
eszközzel bővül a kínálat. Az alapgépet modulokkal lehet
kiegészíteni az adott feladatoknak megfelelően. A gép
szárnyai kerekeken futnak, így biztosítják a pontos talajkövetést.

Az alapgép tehát hengerek nélküli, ezáltal jól nyitják a magágyat, de a lezárást csak a hátsó simítók végzik. Cserepesedésre hajlamos talajok esetén ajánlható az opciós tételek
között szereplő, állítható szögű- és mélységű rugós elmunkáló
boronasor.

Teljesítmény igény: 150-200 LE
Alapgép felszereltsége: 4 sorban szerelt, előre ívelő,
emelő hatású rugós kapa jó átömlési keresztmetszettel,
85 mm húzástávolsággal (71 db).

Sok esetben ez kevés lehet, és indokolatlanul több nedvesség
távozik el a talajból, mint szeretnénk. Erre az esetre van mód a
hátsó rugós borona helyett a már jól bevált 400 mm átmérőjű
csőpálcás henger felszerelésére. Ez kizárólag rugóterheléssel
fut, kiküszöbölve ezzel a beragadást, mindemellett megfelelő
visszatömörítést végez.

Elérhető opciók:

Gyakran előfordul nehéz talajokon végzett szántás elmunkálásakor, hogy az erősebb, vagy szét nem fagyott hantokat a simítók és a kombinátor kapák nem képesek elmunkálni egy menettel. Ilyen helyekre javasoljuk a mellső merev kapasort, ami
kis talajellenállás mellett garantálja a pontos vetési mélység
kialakítását. Az utána következő kombinátorkapák már inkább a
keverés, aprítás feladatát végzik. Így tud a gép szélsőségesebb
talajállapotoknál is kompromisszum nélküli, jó munkát végezni.
Amennyiben nincs szükség a mellső kapasorra, de a vontató traktor keréknyomait el kell tüntetni, arra az esetre lehet
opcióban a mellső kapákkal megegyező kialakítású keréknyom
lazítót felszerelni. Ezek is nyírócsapos biztosítással vannak
ellátva, a vázon eltolva távolságuk egyedileg állítható.
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FRAMEST KREATOR 6000
függesztett magágykészítő

■ Nyomlazítóként szerelt nyírócsavaros biztosítású
merev szárú lúdtalp kapák (8 db).
■ Teljes sor szerelt nyírócsavaros biztosítású merev
szárú lúdtalp kapák (14 db).
■ Hidraulikusan állítható mellső simító rugólapokkal
szerelve. Könnyen és pontosan beállíthatók, ezzel
jól igazodnak az agronómia igényeihez.
■ Hidraulikusan állítható hátsó simító rugókkal
szerelve, ez szinkronban mozgatható a mellső
simítóval. Simítólemezzel összekötve.
■ Rugós pálcás borona.
■ 300 mm átmérőjű fogazott lappálcás henger
■ Egylapos simító.

rugós pálcás borona
rugó terhelésű 400 mm-es
csőpálcás henger
hidraulikus állítható hátsó simító

hátsó vonórúd

5 sor előre ívelő,
emelő hatású
rugós kapa 76,5 mm
húzástávolsággal

hidraulikusan állítható
mellső simító
merev szárú kapás
keréknyom-lazítók

merev szárú mellső kapasor
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SULKY ECONOV
MŰTRÁGYASZÓRÓK
a precíziós gazdálkodás szolgálatában

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 tápanyaggazdálkodás,
hiszen a zóna szintű kijuttatás nagy pontosságot, precizitást igényel mindamellett, hogy az
eszköznek minden funkciójában könnyen kezelhetőnek és strapabírónak kell lennie.
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Ezen kihívások élharcosa egyedi
megoldásaival, szabadalmaival a
nagy múltra visszatekintő, 1936-ban
alapított és hazánkban az AXIÁL Kft.
1995 óta képviseli a francia SULKY
vállalatot. Műtrágyaszóróik minden
tekintetben igazodnak a kor kihívásaihoz, illetve a gazdálkodók szerteágazó
igényeihez.
Alaptrágyázáskor és fejtrágyázáskor
különös figyelmet kell szentelnünk a
szegélyterületek és forgók túl- illetve
aluldozírozására. A szórásszélesség
növekedéséből adódóan ez a hibafaktor is egyre inkább nő, mivel a kezelő
szemmértékre egyre nehezebben tudja
megítélni, hogy mikor kell zárni, illetve
nyitni a tolózárakat.
A SULKY által kifejlesztett STOP and
GO rendszer hivatott ezeket a hibákat
minimalizálni. A dolog lényege nagyon
egyszerű, a GPS-koordináták alapján
tudja a rendszer hol szórtunk már a
géppel, így az elektromotorok segítségével akkor és ott nyitja a tolózárakat
a rendszer, ahol arra szüksége van.

a gépen az adagoló súberre szerelt
elektromotor szabályozza a mennyiséget – korrigál a mérleg, de a munka
oroszlánrészét az elektromotorok
végzik – ezzel pedig a helyspecifikus kijuttatás egy GPS-antenna segítségével
megoldható, mert meg tudjuk mondani
az elektromotornak, hol és mennyit
kell nyitni a táblán belül ahhoz, hogy a
betöltött műtrágya-kijuttatási térképen
meghatározott műtrágya menjen ki.
A széles kínálati palettán belül külön
figyelmet érdemelnek a nagyobb
üzemméretre kifejlesztett „X” és „XT”
jelű gépek. Ezek mellett a kisebb üzemméretre ajánlott „DX” jelű gépeket is
beépített mérleggel opcióban felszerelve biztosítja a SULKY.

MOBILALKALMAZÁS
AZ ISOBUS-BEÁLLÍTÁSHOZ
A FERTITEST alkalmazást a beállítások
memorizálásához és egyszerűsítéséhez fejlesztették ki. A FERTITEST
alkalmazás lehetővé teszi a gazdálkodó számára, hogy felhasználói fiókot
hozzon létre személyre szabja a beállí-

tásait és felügyelje gépet. Ilyen módon
a mezőgazdasági termelő egy egyedi
adatbázist épít fel, amely munkaműveleteiből fakad, és amelyet a következő trágyázási időszakokban ismét
referenciaként használhat. Minden
egyes műtrágyához és beállításhoz egy
jegyzettömb lehetővé teszi jegyzetek
hozzáadását és annak biztosítását,
hogy a valós körülmények között
végzett szórási műveletek nyomon
követhetők legyenek. Ezért a
FERTITEST alkalmazásban a felhasználó csatlakozik a fiókjához, hogy
megtalálja az adott műtrágyával már
elvégzett beállításokat, anélkül, hogy
átmenne a műtrágya kiválasztásának
és a gép konfigurálásának menüjébe.
Állandó hozzáférés a FERTITEST alkalmazáshoz offline módban mobiltelefonról az alkalmazás a gazda számára
állandó hozzáférést biztosít a
FERTITEST súgószolgáltatáshoz, függetlenül attól, hogy hol van, anélkül,
hogy internetkapcsolathoz kellene
csatlakoznia.
Szöveg: Várady-Szabó Márton

Ennek a továbbfejlesztése az az
ECONOV elektronika, ami mára a
műtrágyaszórás csúcsa. Nemcsak a
tolózárak automatikus szabályzására
van szükség, hanem a mozgatható
kiömlő garatra szerelt elektromotorok
segítségével elvégezhető az automatikus szórásszélesség szabályzásra is
ráfolyási pont változtatásával. Természetesen a szakaszvezérléssel együtt
az oldalankénti mennyiségszabályzást
is meg kell oldani, mert a szakaszok
számának csökkentésével a területre
kiszórt mennyiséget is csökkenteni kell.
2021-ben már nem kérdés, hogy a
műtrágyaszórás sebességarányos
adagolás mellett történik minden gazdálkodónál. Gondoljunk csak bele, hogy
tavasszal, ha egy víznyomásos területen kell lassítani, az adagoló súber nem
fog mozdulni, a sebességünk csökken,
de ugyanaz a műtrágyaadag megy ki,
amit a lefogatáskor beállítottunk.
A mérlegfunkció egy másodlagos elem
a precízióban, ami segít a beállítás
pontosságában, de nem feltétele a
precíziós műtrágyaszórásnak, ugyanis
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OEHLER PÓTKOCSIKAT
2001-ben, a hannoveri kiállításon találkoztunk
először Manfred Oehlerrel, az oﬀenburgi cég
tulajdonosával, ők már régóta gyártottak mezőgazdasági járműveket. Ekkortájt több gyártóval tárgyaltunk, de végül az Oehler mellett
döntöttünk. Húsz év után megállapíthatom,
jó választás volt. Együttműködésünket a rugalmasság és segítőkészség jellemezte.

Először 12 és 18 tonnás forgózsámolyos, kéttengelyes és tandempótkocsikat kínáltunk, akkoriban ezeket
keresték azon kevesek, akik rászánták
magukat a kiöregedett IFA-szerelvények cseréjére. Néhány év tapasztalatával sikerült meggyőznünk a gyár
tulajdonosát, hogy a Magyarországon
szükség van a kettő közötti kategóriára. El is kezdtek gyártani 14 tonnás,
kéttengelyes, három oldalra billentő
pótkocsikat. Ezek idéntől 16 tonnásra
módosultak. A forgózsámolyos kocsik
közül előszeretettel használnak kisebb
gazdaságok, betakarításhoz, párosával, 24 tonna össztömegű, három
oldalra billentő háromtengelyeseket.
Az egyik kocsira a kombájn ürít a tábla
szélén, miközben a telerakott másik a
magtárba viszi a terményt.
A futóműveket Európa vezető gyártója,
a BPW szállítja, valamennyi típushoz kétkörös légfékkel. Vannak, akik
átalakítják egykörösre, a meglévő régi
traktorjaik mögé. A kezdetben sok kellemetlenséget okozó futózott gumikat
újakra cseréltük. A 24 tonnás kocsikat,
a talajnyomás csökkentéséért, 425-ös
gumikkal szoktam rendelni. Valamenynyi típus platófeneke 5 milliméteres
acéllemez, hegesztés nélkül, egy
anyagból. Az oldalmagasítók 2,5 milliméter vastag, különböző magasságú
egységekből állíthatók össze, az igé-
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nyeknek megfelelően. Az öt méternél
hosszabb plató oldalfalosztó rakoncákkal készül. Hátul gabonakieresztő
ablakkal speciálisan lehet üríteni,
hidromotor-hajtású csiga felszerelésével vetőgépet vagy műtrágyaszórót
is egyszerű kiszolgálni. Ezek a csigák
170-220 milliméter átmérővel akár
5,5 méter hosszúak, felérik a
nagyobb teljesítményű gépeket is.
A pótkocsik billentésbiztonságát automatikus határoló
garantálja.
Billentőcsapokból kettő
van, amelyeket
átlósan lehet
bedugni, hogy
ne károsodjon a
plató meg az alváz a
billentés irányának változtatásakor.
A terményt egyszerűen, állványról
kezelhető takaróponyva óvja. Egyre
többen kérik, a közelmúlt szeszélyes
és szélsőséges időjárási körülményei
közepette.
A 12, 16 vagy 20 tonna össztömegű teknős, hátrabillentő pótkocsikat először az állattartó telepek
vették, trágyaszállításra. Franciaországban szinte kizárólagosak. Hazánk-

ban is egyre többen keresik ezeket,
mert kisebb a tömítetlenség esélye, és
a gépkezelőnek nem kell kiszállni az
oldalak lenyitásához, felcsukásához.
Az alacsonyabb régi raktárakban is
használhatók, mivel kifejlesztették az
oldalra billentő változatot, oldalait hidraulikus munkahenger nyitja és zárja.
Trágya és siló szállítására ezek a
kocsik optimálisak, mivel a szekrény

minimálisan
megy lefelé
billentéskor,
a kieresztő
ablakból akár a
műtrágyaszóróba engedhető
az anyag.

szélessége hátrafelé nő. Gyakorlati
tapasztalat szerint a továbbfejlesztett
„gömbölyített” teknőből az összes trágya
kifolyik, nincs szükség ütögetésre, mint
más típusokon. A kocsi élettartamát
növeli és a vontatási „komfortot” javítja
a rugózott vonórúd, amely párosítható
K 80-as vonófejjel. A bekötési magasságot a vonórúd átfordításával vagy
a „fagyis kanál” magasságával lehet
tetszőleges helyzetbe állítani. A billentőcsapágyak hátra helyezésével a szekrény

A választékot
bővítve a teknős
pótkocsik között
megjelent a
tridemes kocsi, akár kilenc
méteres platóval. Fordulékonyságát hidraulikus
kényszerkormányzás
javítja. Ezekkel a kocsikkal egy kamionnyi rakományt
lehet egyszerre szállítani. A nagyobb
pótkocsikat 560-as, vagy még szélesebb
gumikkal szállítjuk.
Egyik ügyfelünk az idei betakarításra
vett egy kilencméteres kocsit, elmondása
szerint más, kisebb rakterű márkákat
csak segítséggel tudták lehúzni a földről,
míg ő harminc tonnával könnyedén
levonult. Másik ügyfelem idén vette a
második TMK 203-as kocsiját, széles
gumikkal: közelítő kocsi nélkül, menet
közben ürítve, jelentősen meg tudta
növelni a kombájnok teljesítményét.

A bálákat régen erdőből kivágott akácfa-, vagy vascső-, zártszelvény-vendégoldalakkal szállították. Ma már ilyet
nagyon ritkán látni, a gyártók elkezdtek
bálaszállító kocsikat is gyártani.
A termékskálán a 12 (a minimális
kereslet miatt ezeket időközben kivettük kínálatunkból) és 18 tonnás kocsik
mellett megjelent a háromtengelyes,
24 tonna össztömegű bálakocsi, ez a
szálastakarmány és a szalma szállítását
teheti hatékonyabbá, de vihet raklapos
árut vagy big-bag zsákokat is. A Krassort
bálarögzítő rendszerrel gyorsan biztosítható a rakomány. Torziós rugóként
az oldalsó csövek akár 50 centiméteres
különbséget tudnak kiegyenlíteni, nem
kell a bálákat egyenként rögzíteni spaniferrel, és menet közbeni újrahúzni. Rengeteg időt takarít meg, és biztonságot
garantál. E változat robosztus felépítése
és gyors rakományrögzítése sok ember
tetszését nyerte el. Volt, aki azt mondta:
„Ez nem pótkocsi, hanem harckocsi!”

Húsz év tapasztalata alapján
ajánlom ügyfeleinknek
az Oehler pótkocsikat,
bármilyen anyag szállítására.

Szöveg: Angeli Gyula
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FÖLDÖN-VÍZEN-LEVEGŐBEN

Az AXIÁL
precíziós megoldásai

mindenhol megállják a helyüket

SIÓAGÁRD

A TRIMBLE MÁRKANÉV ALAPVETŐEN IGEN ERŐSNEK SZÁMÍT A VILÁGON –
NEM CSAK AZ AGRÁRIUMBAN, DE A GEODÉZIA TERÜLETÉN IS.
PONTOSSÁGA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA A TÖBB MINT 40 ÉVES MÚLTJÁRA IS
VISSZAVEZETHETŐ, A VÁLLALAT MOZGATÓRUGÓI AZ ÁLLANDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS A TÖKÉLETESSÉGRE
VALÓ TÖREKVÉS. NEM VÉLETLENÜL TETTÜK LE VOKSUNKAT A MÁRKA MELLETT AZ AXIÁL-NÁL SEM,
DÖNTÉSÜNK HELYESSÉGÉT PEDIG ÜGYFELEINK MEGSZÁMLÁLHATATLAN POZITÍV VISSZAJELZÉSE,
VALAMINT AZ ELÉGEDETT MOSOLYOK ERŐSÍTIK MEG.

FÖLDÖN.

VÍZEN.

Mezőgazdasági ügyfeleink véleményéről
folyamatosan beszámolunk – sokszor
készítettünk interjút kisebb és nagyobb
gazdaságokkal, esetleg családi vállalkozásokkal. Gyakran teljesen új gépekbe
szerelt eszközöket mutattunk be, de
többször látogattunk meg olyan partnereinket is, akik az erő- és munkagépeiket
nem tőlünk szerezték be, mi csupán
a precíziós technológiát szolgáltattuk
azokhoz.

A sióagárdi Geotechnika ’84 Kﬅ-től Szűcs
András tulajdonos keresett fel bennünket, hogy tudunk-e a kotróhajóikba olyan
technikát javasolni, amellyel lekövethető,
hogy mely területeket dolgoztak már
át a kollégák, és vannak-e olyan foltok
esetleg, amelyeket nem érintett még a
munkagépük.

A folyamatosan fejlődő és változó világ
ugyanakkor új igényeket állít a gazdaság szereplői, ezáltal az AXIÁL elé is.
Az elmúlt hetekben több, nem agrár
szegmensből érkező megkeresés érkezett
felénk – olyan cégektől, akik a precíziós
eszközeinkkel képzelték el a mindennapi
működésüket. Szerencsére megtaláltuk a megoldást ezekre az igényekre is,
amelyekből most be is mutatunk egy-egy
érdekesebb szeletet.
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Megtisztelőnek éreztük a feladatot, és az
egyeztetések után kimondhattuk: erre a
célra a legjobb választás a Trimble GFX350 monitora NAV-500 antennával.
Az eset különlegessége, hogy ezeknek a
járműveknek a menetsebessége munka
közben igen alacsony. Sokan a mezőgazdaságban is úgy érzik, túl lassan
közlekednek egy-egy munkafolyamat
során, ugyanakkor még ezt is lehet
tetézni: a kotróhajóknál a 0,1 km/h-s
tempó átlagosnak mondható! Szemmel
láthatóan alig észrevehető a mozgás,

a hajón tartózkodva pedig szinte egy
helyben állásnak érezzük ezt a minimális
haladást. A különböző természeti erők
ennek ellenére is hatással vannak a munkavégzésre, jelentősen befolyásolhatja a
haladási irányt például a keresztirányú
szél, hiszen ezáltal a hajó menetpályája
egyenes helyett íves lesz. Ilyen esetekben
mindenképp szükséges egy olyan felület,
ahol rögzítve van a már megdolgozott
meder.

Az eszközök beszerelése és beüzemelése alkalmával beszélgettünk Szűcs
Andrással erről az izgalmas területről.
>> Mutasd be kérlek a céget!
A Geotechnika ’84 Kﬅ . családi vállalkozás: édesapám alapította a céget
1984-ben, amelynek jelenleg rajta
kívül további két tulajdonosa van: nővérem és jómagam. Felszíni vízépítési
munkákkal foglalkozunk – speciális és
klasszikus értelemben is, valamint a
közműépítési ágazatban is tevékenykedünk. Eleinte a közműágazat volt a
domináns, jelenleg ez már kiegyenlített.
2 úszókotróra telepítettünk Trimble
eszközöket. Ezek ún. hidromechanizációs kotrók, amelyeknek az elejében
van egy marófej, ami a víz alatti
iszapból és a vízből egy zagyot állít
elő, amit a zagyszivattyú egy csővezetéken keresztül továbbít a lerakási
helyre, ott ez víztelenedik, és így kerül
a víz alól kitermelésre az iszap.
A két úszó munkagépünkön kívül vannak még úszó pontonjaink, amelyekre
a klasszikus szárazföldi kotrógépeket
lehet ráállítani, valamint van még egy
kétéltű kotrógépünk, amely a szárazföldihez hasonlóan néz ki, csak a járószerkezete speciális, ezáltal bizonyos
vízmélységig tud a vízben dolgozni.
>> Hogyan és miért merült fel az
igény a kotróhajókba szerelendő
precíziós eszköz iránt?
Kint a vízen olyan geodéziai kitűzések,
amelyeket szárazföldön is el szoktak

végezni, sokkal bonyolultabbak, mint
hinnénk. Viszonylag nagy területeket
kell átkotorni. A terület pontos lekövetése érdekében – hogy tudjuk, melyik
sávokban végeztük el már a munkát
– szükséges volt a precíziós eszközök
beszerzése. Így nyomon követhetővé
válnak a folyamatok, és biztosan nem
maradnak ki területfoltok.
>> Milyen jellegű eredményeket vártok az eszközök használatától?
A terület nyomon követésével hatékonyságnövekedést várunk el. Pontosabb munkavégzésünk lesz, ahogy
említettem, biztosan nem maradnak
majd ki apróbb területsávok sem,
ugyanakkor nem lesznek átfedések,
azaz ugyanazt a szakasztartományt
nem fogjuk duplán megdolgozni.
>> Mennyire bevált szokás ez a megoldás az iparágatokban?
A szárazföldi technológiákban már
elterjedt a precíziós eszközök alkalmazása, ott pontosan visszaköszön a
hatékonyság növekedése. Kifejezetten
hajózási célokra is léteznek speciﬁkus
eszközök, de esetünkben a legfontosabb az volt, hogy a mi céljainknak
megfelelő lehet ez a megoldás is, nem
szükséges egy bonyolultabb, hajózási
rendszer, jelen megoldás is rendelkezésünkre tudja bocsátani, ami nekünk
szükséges. Összességében elmondható, hogy a műholdas technológia
annyira a hétköznapokba ivódott, hogy
mindenhol alkalmazza az ember, ahol
csak lehetséges. Nincs ez másképp
esetünkben sem.

A beszerelést és a helyszíni gépkezelői oktatást követően elmondhatjuk:
szemmel látható az öröm az egyszerű
kezelhetőség miatt, a funkciók könnyed
elsajátítása is igen nagy népszerűségnek örvend, de a leginkább akkor látjuk
a csillogást a szemükben, amikor néhány perces tesztüzem során kirajzolódik a kijelzőn a határozott „csík”: ezt a
területet már megdolgoztuk!

LEVEGŐBEN.
Nem maradhat ki a légi közlekedés
sem a repertoárból – a kiskunlacházi
HeliForce is nekünk szavazott bizalmat egy együttműködés keretében.
A többek között helikopteres légi
permetezéssel és műtrágyaszórással
foglalkozó cég precíziós irányba való
elmozdulása gyakorlatilag nélkülözhetetlen, ha versenyképesek akarnak
maradni. Ugyanakkor amíg a mezőgazdaságban (vagy ahogyan az imént
láthattuk, a kotróhajók esetében) az
alacsony sebességet kell tökéletesen
kezelni, a helikopteres munkálatok
során éppen ennek az ellenkezőjét, az
akár 120 km/órás tempót kell lekövetni,
hogy az antenna pozíciójának frissítési
ideje ne okozzon fennakadást!
Erről azonban egyelőre nem szeretnénk
lerántani a leplet, viszont mindenképp
érdemes követni minket, mert erről az
izgalmas precíziós kihívásról is részletesen beszámolunk a következő AXIÁL
Híradóban!
Szöveg: Baranyiné Hutai Anikó
Fotók: Kürti Ivett
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PRECÍZIÓS

NÖVÉNYTERMESZTÉS

– RENDSZERBE FOGLALVA
A precíziós növénytermesztés, annak alkalmazása, elterjedése jelentős mértékben fejlődött az elmúlt években. Ez együtt járt azzal is, hogy új felhasználói igények jelentek meg. Ennek egyik legjobb példája a gazdálkodás során,
vagy ahhoz kapcsolódóan képződő adatok kérdése. Mára az egyik legfontosabb szemponttá vált ezen adatok hatékony, automatikus gyűjtése, illetve a
különböző gyártmányú gépek közötti átvitele, hiszen azokat együtt, egymás
mellett kellene használni.

A

precíziós gazdálkodás alkalmazásának terjedésével új kihívások is
megjelentek. Míg korábban egy erőgép
kormányzása, egy permetezőgép
vezérlése, mára több, rendszerint nem
egy gyártótól származó gép együttes
üzemeltetése a feladat. Ennek velejárója, hogy ugyanazzal az adatbázissal
– táblanevek, navigációs vonalak, esetleg
kijuttatási tervek – kellene tudnunk
használni ezeket a gépeinket. Tehát pl.
ugyanazon az egyenesen haladva kellene
vetnünk egy zöld és egy piros, vagy kék
traktorral, ugyanazt a határvonalat használva, vagy az egyik gép által felvett AB
egyenest a másiknak átadni. Vannak, akik
most legyintenek és azt mondják, semmi
gond, ezért van az ISOBUS – az pont a
szabványosításról, a kompatibilitásról
szól. Habár ez igaz, de csak az erő- és a
munkagép közötti kommunikációra terjed
ki. A fenti adatokra nem.
Az AXIÁL Kﬅ . a CLAAS, a Fendt és a
Trimble precíziós gazdálkodási eszközök
forgalmazója. Sőt a Trimble-vel ennél
szorosabb is a kapcsolatunk, hiszen
„Vantage” forgalmazók vagyunk.
Ez annyit tesz, hogy az eszközökön túl a
precíziós gazdálkodás kivitelezését támogató szoﬅ veres megoldásokat, szolgáltatásokat is biztosítunk Partnereinknek.
Ezen a téren mind a Trimble, mind az
AXIÁL által fejlesztett megoldások megjelennek. Ennek egyik eleme a Farmer
Core farmmenedzsment szolgáltatás.
Ez egy weben keresztül elérhető alkalmazás, amelynek elsődleges funkciója, hogy
képes lényegében valamennyi precíziós
gazdálkodási eszköz adatainak fogadására, sőt, számos gyártó (Trimble, JD, CNHi;
AGCO, stb.) esetén képes azt online módon is megtenni. Ennek eredménye, hogy
a felhasználó az ezen gépekről származó
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adatokat egy felületen, egy rendszerben
tudja kezelni.
A fejlesztés nem áll meg. Eddig az adatáramlás inkább egyirányú volt – jellemzően a gépeken lévő monitorokról a Trimble
felhőbe – nem Trimble monitorok estén
az adott gyártó felhőjébe, majd onnan a
Trimble felhőbe. Visszafelé menő adatküldés a legteljesebben a Trimble saját
monitorjaival működött, a többi gyártó
felé korlátozottabban és csak azok felhőjén keresztül volt megoldott.
A legújabb fejlesztéssel viszont érkezik
a lehetőség, hogy a Trimble Farmer Core
szolgáltatásból közvetlenül számos
más gyártó kijelzőjére tudjunk küldeni
határvonalakat, navigációs egyeneseket,
kijuttatási terveket. Ez számos gyártó
rendszerével már elérhető (lásd. ábra) és
továbbiakra is (pl. JD, CLAAS) elérhető
lesz a jövőben.
A Fendt Varioguide rendszerével tesztelve, sikeresen tudtunk kijuttatási tervet,
tábla határvonalat, AB egyenest, de még
görbe navigációs nyomvonalat is küldeni

a Trimble Farmer Core felületéről a Fendt
traktor gyári kijelzőjére. Ez akkor is működik, ha a határvonalat, navigációs vonalat
Trimble monitorral vesszük fel – a Fendt
monitorra küldés során automatikusan
megtörténik annak konvertálása. És
ugyan ez működik fordított irányban is.
Mindez az automatikus szinkronizálásnak
köszönhetően 1-2 perc alatt megtörténik.
Innentől kezdve tehát nem jelent kihívást,
hogy különböző gyártmányú gépeinket
együtt, egységes rendszerben, ugyan
azt a navigációs vonalat használva
tudjunk dolgozni. Ami korábban nem volt
megoldható, vagy csak részben és akkor
is speciális szoﬅ veres transzformálást
követően, az már teljesen automatikusan meg tud történni a Trimble Farmer
Core farmmenedzsment szolgáltatásnak
köszönhetően! Ez egyúttal kényelmesebbé teszi a helyspeciﬁkus gazdálkodást
folytatók életét is. A mAXI-MAP szoﬅ verben létrehozott kijuttatási tervek is egy
mozdulattal küldhetőek a fent említett
gyártók vezérlő monitorjaikra.
Szöveg: dr. Mesterházi Péter Ákos

Az adatküldés felülete a Trimble Farmer Core szolgáltatásban

KITERJESZTETT
GARANCIA

LEHETŐSÉGEK A TRIMBLE-NÉL
GARANCIA. Új termék vásárlása esetén az első kérdések között szokott felmerülni, hogy akkor pontosan hány év garancia
jár a termékre? Ez gyártótól és termékektől függően változhat,
sőt akár egy komplex termék esetében a különböző részegységre kínált jótállás is eltérő lehet.

E

zenfelül sok esetben már az alapgarancia idő növelésére is van lehetőség
különböző kiegészítő szolgáltatások
igénybevételével. Az egyik legismertebb
ezek közül az alapgarancia-idő kiterjesztése.
A Trimble által gyártott eszközök garanciája is eszközönként eltérő. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy rendszer
főegységeire a gyártó 2 év garanciát,
míg az összes többi mellék- és kiegészítő
egységekre pedig 1 év jótállást biztosít.
A főegységek közé soroljuk rendszerint a
monitort, az antennák bizonyos típusait
és az RTK modemet. A mellékegységek
pedig a kijuttatás vezérlő modulok és a
főegységeket kiegészítő komponensek.
Az alapgarancia-idő kezdete a rendszer
beüzemelésétől, vagy beüzemelés hiányában a vásárlás időpontjától számított
1 vagy 2 év.
Ha már az alapgarancia-időkkel tisztában
vagyunk, akkor nézzük meg, hogy mit is
takar pontosan a kiterjesztett garancia.
A kiterjesztett garancia lényege, hogy
az alap garanciát megnöveljük, ezáltal
további költség fejében hosszabb időre
tudjuk biztosítani magunknak, hogy
meghibásodás esetén
az eszköz javítása
vagy esetleges cseréje
költségmentes lesz
számunkra. A jótállás kiterjed minden
olyan meghibásodásra, amely a termék
gyártásából adódhat,
tehát nem terjed ki a
kezelésből, a beszerelésből, vagy a tárolási
körülményekből adódó
hibákra.

DE MIÉRT IS JÓ NEKÜNK
A KITERJESZTETT GARANCIA?

•
•
•

Hosszabb biztonságérzet az eszközeink számára
Gyorsabb javítási idő (nem kell külön
jóváhagynia Önnek a javítást)
Minimalizálja az állási időt, hiszen garanciális javítás esetén csereeszközt
biztosítunk
Nincs szállítási díj
A kiterjesztett garancia éves meghoszszabbítása olcsóbb, mint egy átlagos
javítás költsége
Trimble eszközök esetén az alap, gyári
garancia kiterjeszthető akár 5 évre is.
Ezzel hosszú távon biztosítani tudjuk
eszközeink költségmentes javítását
egy esetleges, váratlan meghibásodás
esetén.

•
•

A kiterjesztett garancia megkötésére az
alábbi módok állnak rendelkezésre:
A kiterjesztett garancia megvásárlásával 1 év garanciát tudunk minden
alkalommal az eszközre megkötni,
maximum 5 évre az alapgaranciával
együtt. Ha a termék még alapgarancia
alatt áll, akkor annak lejártával a kiterjesztett +1 év azonnal elindul, majd az

•

•

•

újbóli megvásárlással ez tovább bővíthető, amely szintén az előzőleg kiterjesztett időintervallum lejárta után
automatikusan aktív lesz.
Precíziós eszközünk garanciájának lejárta után is lehetőség nyílik a kiterjesztett garancia megvásárlására 90 napon
belül, ekkor a hosszabbítás az előzőleg
érvényben lévő alap vagy kiterjesztett
garancia lejárati idejétől aktív.
Továbbá lehetőség nyílik a 90 napon
túl lejárt eszközökre is kiterjesztett garanciát kérni, ez úgymond egy visszahelyezési folyamat, amelynek feltétele,
hogy egy állapotfelmérő lapot kitöltsünk, amit azt követően a Trimble szakembereinek jóvá kell hagynia. Ekkor az
eszköz garancia ideje a kiterjesztett
garancia megvásárlásától kezdődően
indul, és itt már az állapottól függően
meghatározott, hogy hányszor lehetséges a hosszabbítás.

Az alapgarancia érvényesítése automatikusan történik, viszont a kiterjesztett
garancia igényléséhez két dolgot kell
előzetesen meghatározni. Először, hogy
mely egység(ek)re szeretnénk megkötni,
továbbá, hogy mennyi időre szeretnénk
hosszabbítani. Ezekkel az információkkal
a területileg illetékes precíziós
gazdálkodási kollégát kell keresni,
aki a kiterjesztési folyamat elindítását elvégzi. Innentől kezdve más
dolgunk nincs, az eszköz garanciája központilag kerül meghoszszabbításra.
A Trimble eszközök garanciájával
kapcsolatos további információkat
az Ön precíziós eszközökkel foglalkozó területi képviselőjétől kérheti.
Szöveg: Fehér Róbert
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MAKITA XGT

A
akkumulátorok
2022-től több,
mint kétszázféle géphez
A Makita akkumulátoros gépek története 1969-ben kezdődött, ekkor gyártotta az első Ni-Cd akkumulátoros fúrógépet.
1996-ban alapította a japán központ a Makita magyarországi
leányvállalatát, majd a következő évben bevezette a Ni-MH
akkumulátoros gépeket.
Egészen 2005-ig hódítottak a Ni-Cd és Ni-MH akkumulátorok, majd fokozatosan leváltották az új lítiumionosok. LXT –
Lithium Xtreme Technology, a platform azóta is szolgálatban
van a 14,4 és a 18 voltos gépekben. 2015-ben jelentek meg
alternatívaként a kisméretű és könnyű CXT – Compact Xtreme
Technology – 12 Vmax gépek, kisebb teljesítményt igénylő
feladatokra.
2020-ban a Makita új 40 Vmax Li-ion akkumulátor-platformot vezetett be, az XGT gépcsaládot, kifejezetten nagy teljesítményigényű gépekhez. Elnevezése
jövőbe mutató technológiára utal: neXt Generation
Technology. Ezzel a platformmal tudja a Makita biztosítani azt az erőt, amelyet eddig a hálózati vagy benzinmotoros gépek tudtak kifejteni.
Az XGT gépek nem kompatibilisek a CXT és LXT platformmal
hiszen drasztikusan erősebbek. A megfelelő áramellátást
továbbfejlesztett, lényegesen erősebb és biztosabban kapcsolódó felfogatású, strapabíró és ütéseknek ellenálló akkumulátorház biztosítja. Tapasztalataink szerint ennél kisebb, gyengébb kialakítással nem rögzül megfelelően az akkumulátor a
gépen, ezért idő előtt tönkremehet. A Makitának mindig csak
a legjobb megoldás fogadható el, a felhasználók maradéktalan elégedettsége nem enged meg kevesebbet, ezt szem előtt
tartva tervezi és gyártja tartós igénybevétellel is hosszú ideig
meghibásodás nélkül dolgozó gépeit.
Az XGT platform megjelenésekor kevesebb, mint tízféle
gép volt elérhető, de egy év alatt több, mint ötvenre
nőtt a számuk. 2022-től az LXT platformhoz hasonlóan
bővül tovább, kétszáz géptípus fölé.
A Makita XGT gépeket érdemes regisztrálni, mert azzal három
év teljes körű garancia jár. Az esetleges meghibásodás vagy
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Forrás, kép: Makita

elhasználódás esetén nem keresnek kifogásokat, hanem a
székesfehérvári szervizbe érkezés napján megjavítva vissza is
küldik a gépet a felhasználónak.
Az XGT vásárlók biztosak lehetnek, hogy a géppel komoly háttérszolgáltatást is kapnak, akár a Makita díjmentes, helyszíni
szaktanácsadásával, szervizzel együtt.

■ Az XGT családra nagy teljesítmény és optimalizált töltőrendszer jellemző.
■ A gép és az akkumulátor közötti digitális kommunikációnak köszönhetően a töltés figyelembe
veszi a cellák állapotát. A töltő ventilátora folyamatosan áramoltat friss levegőt az akkumulátor
hűtőbordáira, és felügyeli a hőmérsékletet. Ezáltal mindig optimális a töltés, nehéz igénybevétel
közben is sokáig lehet dolgozni.
■ Az XGT gépek közös jellemzője a nagy teljesítmény, a tartósság és a kemény terhelhetőség.
■ Az akkumulátor házán, a kritikus helyeken,
ütéselnyelő zónák csillapítják a rezgéseket is (kék
színnel jelölt rész).
■ A cellatartó merev sarkainak ütéselnyelő tere
fokozza a biztonságot.
■ A háromrétegű vízálló oldalfal elzárja a por és a
víz útját az akkumulátor belsejébe.
■ Kifejezetten vastag és hosszú sín tartja szorosan
az akkumulátort a gépen, ez elengedhetetlen a
nagy teljesítmény átviteléhez.
■ Rövidzárlatot megakadályozó csatlakozók,
stabil védőelemekkel.

A Vredestein négy mérettel bővítette Traxion Optimall VF gumiabroncsai kínálatát, így már 160 lóerős és nagyobb teljesítményű
traktorokhoz is használhatók. A kedvező öntisztulási, tapadási és
kényelmi jellemzőkről, illetve a hosszú élettartamról ismert Traxion
Optimall sorozat mostantól a következő méretekben is elérhető:
VF710/60R42 és VF650/65R42, a hozzájuk való VF600/60R30 és
VF540/65R30 elülső méretekkel.
VF 710/60R42 – kiváló talajnyomás
A széles VF 710/60R42 ideális szántóföldi méret, mivel nagy
felületű és jól tapad. A VF azt jelenti, hogy a gumiabroncs nagyon
kis nyomással is használható, megelőzve a talajtömörödést. 1,95
méteres, korlátozott átmérővel használható a legtöbb 160 és 250
lóerő közötti traktorhoz. A viszonylag alacsony méretarány és a
Vredestein F+ technológiájának ötvözete kiváló stabilitást biztosít,
ideálissá téve a gumiabroncsot dombos és hegyi területekre.
A népszerű VF650/65R42 méret
A 160 és 250 lóerő közötti teljesítményű traktorokhoz a leggyakoribb gumiabroncs-kombináció a 650/65R42 és az 540/65R30
együttese. Egyre nagyobb az igény ilyen sokoldalú és univerzális
VF abroncsokra. A Vredestein Traxion Optimall VF gumiabroncsa
e méretkombinációban ideális, amikor kis felfújási nyomásra van
szükség. Mindez, a rendkívül nagy terhelhetőséggel kombinálva,
bármiféle munkában jelentős előny, akár szántóföldön vagy szállításkor, illetve nagy gazdaságokban, vagy füves területen.

A világ vezető aratógép- és traktorgyártói közé tartozó CLAAS
jóváhagyta a Vredestein VF Traxion Optimall gumiabroncsokat,
prémium XERION traktorjára, beleértve a legnagyobb méretű VF
900/60R42 PFO NRO 189D TL Traxion Optimallt is.
A traktorok legfelső szegmensének készült innovatív
VF Traxion Optimall tapadása, teljesítménye,

Kényelmes vezetés és hosszú élettartam
A Traxion Optimall VF több gumit tartalmaz a futófelület közepén,
a haladási irányban, folyamatos érintkezést biztosítva az útfelülettel és kiemelkedő vezetési kényelemmel. Az F+ technológia kis
nyomással és nagy sebességű szállítás közben is stabil. A Traxion
Optimall gumiabroncsok akár 30 százalékkal tartósabbak prémium
versenytársaiknál, az útfelülettel érintkező nagy felületnek és a jól
megválasztott gumikeveréknek köszönhetően.

Méretek
VF 540/65R30 PFO NRO 158 D
VF 600/60R30 PFO NRO 162 D
VF 650/65R42 PFO NRO 174 D
VF 710/60R42 PFO NRO 176 D

üzemanyag-hatékonysága, élettartama egyaránt páratlan, ami
jelentősen csökkenti a tulajdonost terhelő költségeket.
A XERION traktorok egyedinek számítanak a gazdálkodásban.
E multifunkciós, nagy teljesítményű traktorok, három változatban készülnek, 443 és 530 lóerő közötti teljesítménnyel, a világ
legnagyobb aratógépgyárában, a németországi Harsewinkelben.
A Vredestein a CLAAS négy gyárának eredetialkatrész-beszállítója, ezek Németországban Harsewinkel és Bad Saulgau, Franciaországban Le Mans és Metz-Woippy.
A Vredestein az ezen üzemekben készülő traktorokhoz, önjáró
aratógépekhez és egyéb arató felszerelésekhez szállít gumiabroncsokat.
Forrás, kép: Vredestein
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AKI NEM KÉSZÜL FEL,
NEM BIZTOS, HOGY A LEGJOBB EREDMÉNNYEL
ZÁRJA MAJD AZ ÉVET!
A világ most érdekes időszakát éli, és most nem csak a koronavírus-járványra gondolok. Érezzük a klímaváltozás hatásait a lerövidült időablakokkal, ami a gazdáknak többek között azt is jelenti,
hogy rövidebb idő alatt, nagyobb területeket kell megmunkálniuk
és a szeszélyes időjárást nem is kell említeni. És ha ez még nem
lenne elég, mindannyian tapasztaljuk az ellátási láncban felmerülő elakadásokat. Ez arra készteti a gondos gazdákat, hogy még
jobban odaﬁgyeljenek gépeik állapotára. A téli leállás időszakában időt kell szánni a következő szezonra való felkészülésre.

M

it is jelent ez? Elsősorban most van idő gépeink alapos átvizsgálására, és kezelőink
képzésére. Ezen két lehetőség kapcsán kérdeztük Domonkos Attila szekszárdi ügyfélkapcsolati vezetőnket a korábbi tapasztalatairól.

MI A MENETE EGY GÉP TÉLI ÁTVIZSGÁLÁSÁNAK
AZ AXIÁL KFT-NÉL?
Azoknak a partnereinknek, akik velünk javíttatnak gépet, általában már van valamilyen kedvezményes szerződésük velünk. Például, egy átalánydíjas gépet szezon
végén felmérünk, ami annyit tesz, hogy alaposan átnézzük a gépet, listát készítünk a
cserélendő alkatrészekről. Amennyiben olyan típusról van szó, ami szerepel az előrendelések között, annak alkatrészeit az ügyfél megrendeli az értékesítő kollégáinknál,
amit szerelőink építenek be. Természetesen azon ügyfeleinket is kiszolgáljuk, akik
nem rendelkeznek ilyen szerződéssel. Többek között rájuk is gondolva született meg
annak idején a téli felkészítési akció, ami annyira bevált, hogy évről-évre egyre jobban
túlléptük teljesítőképességeinket. Ez az oka annak, hogy az idén már nem szerepel ez
a kedvezmény a listánkban, de természetesen ajánlataink között több lehetőséggel is
élhetnek, amelyek esetében az is előny, hogy nincs időkorlát, egész évre szól.

MI TARTOZIK A TÉLI ÁTVIZSGÁLÁSBA?
Egyre komolyabb, bonyolultabb gépekkel dolgozunk és ez természetesen a mi
szakszervizünktől is naprakész tudást, informatikai hátteret, és nem utolsósorban
kapacitást követel. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb gazda éppen a fenti okok miatt is
megszüntette saját szerelőműhelyét és a mi szerelőinket veszi igénybe, jó kapcsolatot
építenek ki, a kollégánk jól ismeri a gépet, így a szerelési idők jócskán lerövidülnek.
Nálunk Szekszárdon először a JAGUAR silózókat hozzák be november végétől és utána
jönnek sorban a traktorok, majd a kombájnok. A permetezőgépek esetében törvény
határozza meg a feladatokat, amire külön szakembereink vannak, ezt a honlapunkon
kell bejelenteni, de szívesen adunk mi is tájékoztatást. A kérdésre válaszolva,
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1.

A gépet minden szempontból átvizsgáljuk.

2.

Felmérjük a gép aktuális állapotát.

3.

Árajánlatot készítünk a cserélendő alkatrészekről és a
lehetséges javítási munkaóráról.

4.

Ennek alapján az ügyfél megrendeli a munkát.

5.

Mindent megteszünk, hogy az ígért határidőre a gép az
ügyfél telephelyén legyen újból várva a szezont.

Persze ehhez kell az is, hogy a gépkezelők is alaposan ismerjék
az adott gépet.

AZ ÖNÖK TERÜLETÉN MI A VÉLEMÉNY
AZ ONLINE OKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Rengeteg visszajelzést kapunk, az általunk gondosan átvizsgált, karbantartott gépek esetében szinte nincs leállás a szezon
hajrájában.

Eleinte nehezen, de elfogadták. Mára azt tapasztaljuk, hogy a
tulajdonosok vettek laptopot annak a gépkezelőnek, akire rábíztak egy hatvan-hetvenmilliós, vagy ennél drágább gépet, amit
haza is vihetett és otthon is megnézhette az anyagot. Én úgy
tudom, hogy a mi területünkön mindenki végignézte, többször
is az anyagot, hiszen csak így lehet valóban fejlődni. Szóval
azt látom, hogy felismerték az ebben rejlő előnyöket és egyre
nagyobb igény van rá, hogy legyen ez az oktatási forma is.
Szöveg: Vadász Ildikó

ONLINE IS!

CLAAS
kurzusok:

Trimble GPS, Manitou
és Horsch kurzusok:

Fendt, Landini, Hyundai,
Gehl és Sulky kurzusok:

Schwanné Budai Ildikó
+36-30/696-7765
schwanne@axial.hu

Gyetvai Szandra
+36-30/538-9426
gyetvaisz@axial.hu

Illés Kitti
+36-30/348-2636
illesk@axial.hu
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ÉPÍTŐIPAR ÉS ANYAGMOZGATÁS

balettcipőben
Mit is vár el felhasználója
egy targoncától? Ne csak
megbirkózzon a legnagyobb
teherrel, hanem dolgozzon
könnyedén, mint egy primadonna, akinek megkoreografálják minden lépését.
Ilyennek bizonyult a Hyundai
250D-9, amely idén állt szolgálatba a Liszt Ferenc repülőtéren, az Aeroplex Kﬅ-nél.

Az Aeroplex Közép-Európai Légijármű
Műszaki Központ repülőgép-karbantartó bázisként 1992 óta létezik
jelenlegi formájában. A Malév és a
Lockheed Martin közös leányvállalataként jött létre, repülőgépek karbantartásával és ehhez kapcsolódó
műszaki szolgáltatásokkal foglalkozik.
„Szakembereink folyamatosan
dolgoznak többek közt a Ryanair-csoporthoz tartozó Lauda Europe teljes
Airbus A320-as ﬂottájának karbantartásán. A légitársaság tapasztalatai
eddig is jó referenciaként szolgáltak a
stratégiai szempontból fontos megállapodások megkötéséhez” – magyarázta Tóth Norbert. A ma már teljes
mértékben magyar állami tulajdonú
cég hangárkarbantartási vezetője
hozzátette, hogy a világjárvány és a
miatta elrendelt utazási korlátozások
negatív hatásai jelentős mértékben
érintették Európában és világszerte a
légiközlekedést, így a repülőgép-karbantartó vállalatok működését is.
Ezzel szemben az Aeroplex egyetlen
napra sem állt le, folyamatosan
dolgoztak és dolgoznak. A cég tavaly
év eleje óta 160 dolgozóval növelte
létszámát, és folytatta beruházásait. Az új, szélestörzsű kereskedelmi
repülőgépek befogadására képes
hangárja 2022. február végére készül
el. A hangárban egyszerre négy-hat
keskenytörzsű vagy egy szélestörzsű
repülőgépen lehet dolgozni. A plusz
befogadóképesség azért vált szükségessé, mert megbízhatóságuknak
köszönhetően a partnerek már előre
lekötötték kapacitásukat.
„Az AXIÁL-lal korábban is jó kapcsolatot ápoltunk” – mutatott rá a szakember, hogy a felek már többször álltak
üzleti viszonyban. Emiatt sem volt
meglepő, hogy a legjobb konstrukciót
most is a bajai központú cég adta.
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Mivel viszonylag nagy költségvetésű
beruházásról volt szó, tenderen kellett
végigfuttatni a beszerzést. A különböző paraméterek ﬁgyelembevételével
nem is volt kérdés, hogy nyert az
AXIÁL, illetve ezáltal Ferihegyre került
a Hyundai 250D-9.
„Az új targonca nálunk legfontosabb
paramétere a teherbírása, illetve az
azonnali, korlátlan rendelkezésre
állása” – hívta fel Tóth Norbert a
ﬁgyelmet, hogy a komolyabb terhek
mozgatása a repülőtéren nehézkesen
volt megoldott. Amikor korábban a
kilenc tonna fölötti tárgyakat – zömmel a repülőgép-hajtóműveket – vagy
bármi más nagyobb terhet kellett
mozgatniuk, jellemzően alvállalkozó
segítségére szorultak. Ez viszont
komoly szervezési munkát igényelt.
A repülőtéri tevékenység nagyon
időérzékeny. Kínos helyzetek álltak
elő, amikor az emelési szolgáltató alvállalkozónak a reggeli hidegben nem
indult a kamionja, vagy bármi olyan
váratlan körülmény jött közbe, amivel
nem lehetett tervezni. „Ha csúszunk
fél napot, az nemcsak a munka tolódásával jár, hanem jelentős költséget
is okozhat, és piacvesztéssel fenyeget” – tette hozzá a karbantartási
vezető. Sokszor nem tudták áthárítani
a kárt az alvállalkozóra, de nem is az
a cél, hogy bárkivel megtéríttessék. A
legfontosabb, hogy el tudják végezni
a munkát. Mivel az új hangár a közeljövőben elkészül, nagyon fontos, hogy
a megnövekedett terhelés mellett a
munkafolyamat biztos pontja legyen
a tehermozgatás is. Nagy tömegeket kell mozgatni – le- és felemelni
teherautóra –, ezt helyben, saját
erőforrásból kiszámíthatóan tudják
megvalósítani. A Hyundai 250D-9
erre a feladatra tökéletes választásnak bizonyult. Ezzel a targoncával az
összes olyan hajtóművet meg tudják

BUDAPEST

emelni, melyekkel jelenleg és a jövőben
foglalkoznak.

és legkiszámíthatóbb munkaeszközzel
dolgozzanak.

„Igazi kezesbárány, nagyon szeretik a
gépkezelők” – dicsérte az idén érkezett
targoncát Tóth Norbert. Erős masina,
méretéhez képest elképesztően agilis,
pontosan irányítható, várakozásaikat
maximálisan felülmúlja. Megbízható,
kényelmes eszköz, s bár kívülről nagy
monstrumnak tűnik, beleülve mégis
élvezet vele a munka.

Amikor megvásárolnak egy gépet,
ﬁgyelembe veszik a hozzá tartozó
szervizszolgáltatást, alkatrészellátást
is. Mivel hosszabb idő óta szoros az
együttműködés az AXIÁL és az Aeroplex
között, nem is volt kérdés, hogy a szerviz- és alkatrészhátteret is tőlük veszik
igénybe. „Nyilván arra számítunk, hogy
belátható időn belül nem nagyon lesz
szükség az időszakos karbantartásokon
kívül másra” – hangsúlyozta. Az árát
tekintve is tartós befektetésnek minősül
ez a targonca, így az AXIÁL-ra hosszú
távon számítanak. „Az új hangár építésével – nem árulok el titkot –, terveink
még nem érnek véget. Mindenképpen
szeretnénk további bővülést elérni akár
a magyar, akár a regionális piacon, így
építünk a jó üzleti kapcsolatokra”.

Egy repülőgép-hajtómű ára önmagában
2,5 millió és 15 millió dollár közötti.
Éppen ezért komoly elvárás a rakodóeszköztől, hogy magas színvonalon
működjön, biztonsági paraméterei
gátolják meg, hogy egy hidraulikus
vagy mechanikus meghibásodás esetén
leessen a rakodott áru vagy sérülés
keletkezzen benne. Ilyenkor könnyen
keletkezhetnek több millió dolláros plusz
javítási költségek, amit nem nagyon
szeret senki megtéríteni. Ezért nagyon
fontos, hogy a lehető legmegbízhatóbb

Nagyon fontos a targoncát kezelő személy gyakorlata is. Az AXIÁL nagy ﬁgyelmet fordít arra, hogy üzembe helyezés

„Az új targonca nálunk
legfontosabb paramétere
a teherbírása, illetve
az azonnali, korlátlan
rendelkezésre állása”

előtt felkészítse a szakembereket. A cégen
belül több, kisebb targonca működik, a kezelők közösen használják a gépeket. Azért
támaszkodnak az osztott munkavégzésre,
hogy például egy betegség ne akadályozza
a feladatok elvégzését. A napi rutinban
jellemzően kevesen ülnek fel a Hyundaira, ennek ellenére szükséges a megfelelő
ismerettel, gyakorlattal rendelkező beugró,
hiszen a repülőgép-karbantartás 24 órás
tevékenység.
Szöveg: Viniczai Sándor
Fotók: Steinhauser Tamás
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SZERÉNY KEZDETBŐL
VIRÁGZÓ VÁLLALKOZÁST
TEREMTENI NEM ELÉG A
RÁCIÓ, KELL HOZZÁ
SZERETET, LELKESEDÉS,
EMBERSÉG IS.

Szívvel-

LÉLEKKEL

EZEK KLIPPEL JÓZSEF
CSALÁDI CÉGCSOPORTJÁNAK
SIKERTÉNYEZŐI.

A

takaros, professzionalizmust sugárzó telephely (egyik a több
közül) irodájába lépve azonnal észrevehető, hogy rendkívüli
emberrel találkozom. A falon egy ősi Rolls-Royce festménye függ,
az asztalkát veterán oldalkocsis motor modellje díszíti, a polcon
kupák, serlegek sorjáznak: két szenvedélyes sportember, apa és ﬁa
Iron Man (Vasember) trófeái. Nemcsak triatlonisták, hanem József
versenyszinten enduro-motorozott, Péter a motocross szakágban
lépett örökébe. Nem hiányzik tehát a versengés szelleme, és a
cégtulajdonos szavai mögött érezhető csendes izzás jelzi, hogy
teljes átéléssel csinál mindent, amihez hozzáfog. Mint mondja, a
család az első, felesége, lánya, ﬁa a vállalkozásban dolgozik, de
közvetlen, barátságos, kölcsönös tiszteletet mutató a hangnem az
alkalmazottakkal is. Ennyivel talán elmondtam a siker receptjét,
nézzük, hogyan alakultak az események!
Klippel József (57) egyszerű családba született Pakson, kőművesnek tanult, kitűnő lett, és Bólyra házasodott, házat épített.
89-ben egyéni vállalkozóként, mint fuvarozó kisiparos, beült egy
rövid ﬁ x platós IFA volánja mögé. Hányan, de hányan rekedtek
meg e szinten, de József nem: a Pécsi Sörgyár áruterítője lett,
Kﬅ-t alapított, további – használt, nyugati – teherautókat vásárolt, gépkocsivezetőket vett fel, és a hatodik jármű után már nem
sofőrködött többé. Kapcsolatba került a Strabaggal, útépítésekhez billenőplatós kocsikat és használt földmunkagépeket vett.
Egy darabig bérelte az ÁFÉSZ tüzép telepét, aztán megvásárolta,
folytatva az építőanyag-kereskedést. Később nyitott egy másikat
is. Aztán belekezdett betonelemek, majd transzportbeton árusításába is. 2000-től már Volvo, DAF nyerges vontatókhoz kapcsolt
háromtengelyes billenőplatós pótkocsik járják, 2005-ben a cégtulajdonos megvásárolta a Bólyi Gépüzemeltető Kﬅ-t, azóta autókat javítanak, fényeznek, vizsgáztatnak, esztergálnak, ponyvákat
készítenek, és, nem mellesleg szakmai hátteret nyertek az egyre
szaporodó veteránjármű állomány felújításához illetve férőhelyet
a tárolásukhoz. Valamennyi le van vizsgáztatva, bármikor utcára
vihető, és Klippel József járogat is velük. Vállalkozásában minden
összepasszol! Ma Bóly és környéke egyik legnagyobb vállalkozója,
volt már virilista (legnagyobb adózó), 80-90 főnek ad munkát, 120
rendszámos járműve van, köztük több, mint negyven 7,5 tonna
feletti, jórészt DAF és MAN.
A pontosan harminc éves Kﬅ . 2006-tól kapcsolódik az AXIÁL-hoz.
Egy másik, baráti vállalkozó tanácsára akkor vette, útépítési munkákhoz, első új, Hyundai 170-es gumikerekes forgókotróját Bajáról. Idehozták, betanították az embereket a használatára. Ezután
évente vásároltak összesen hét darabot, a legrégibbeket már eladták, jelenleg öt van állományban. Nagyon elégedettek velük!
Klippel József kiemeli gyorsaságukat, pontosságukat, üzembiztosságukat, gépészbarát kezelésüket, kényelmüket. 10-14 ezer
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üzemóráig szinte csak olajcserét igényelnek, az időszakos szervizeket elintézi a
saját szervizbázis, ezért nem kötnek átalánydíjas karbantartási szerződéseket.
Csak akkor fordulnak segítségért az AXIÁL-hoz, ha, nagy ritkán, célszerszámra,
speciális szaktudásra van szükség valamihez, és akkor késlekedés nélkül meg is
jelenik a mobilszerviz.
Fortuna istennő nem igazán kedvezett a
riportnak, mert a megbeszélt napon, az
előző időszak esőzései miatt szüneteltek
az útépítési munkák, egyetlen nagyobb,
gumikerekű forgókotró sem dolgozott.
Ám a kisebb, gumihevederes Hyundai
R19-9AK annál szorgosabban ügyködött
egy magáningatlani alapozóárok kiásásán. Meg is kérdeztem kezelőjét, Zoltánt,
mennyire elégedett vele, nem kell púderezni, mondja meg nyugodtan a tutit! Mosolyogva válaszolta, hogy nagyon kezes,
jól irányítható, komfortos a gép, maximá-

lisan elégedett vele. Biztos voltam, hogy
őszinte véleményét fogalmazta meg.
A Hyundai 30D-7E éppen a szerelőműhelyben volt elfoglalva, egy javítás alatt
álló traktor hajtóművének részegységét
emelte le, és vitte félre, ez az ügyes, szűk
helyeken is mozogni képes gép, kivált egy
fődarab-emelőt, de mennyivel sokoldalúbb nála!
Tovább erősítette az elkötelezettséget a
Hyundai márka mellett, hogy az AXIÁL
szervezésében, kis csoporttal, Klippel József is járt Koreában, a márka ulsani építőgép-gyárában, ahol mély benyomást
tett a példaértékűen precíz, jól szervezett
munka – „van mit tanulni tőlük!”
Vannak a cégnek egyéb gépei is az AXIÁL-tól, hiszen a bajaiak pontosságával,
korrektségével, rugalmasságával és jó
szervizhátterével – nemcsak a telephelyre mennek ki szükség esetén, hanem a
gépek aktuális munkahelyére is – megalapozott bizalom kialakulása után mi
sem természetesebb, hogy tartós jó

kapcsolatban maradtak. Van egy Venieri 4.63 r homlokrakodójuk, egy gázüzemű és egy dízelmotoros kültéri Hyundai
villás targoncájuk, amelyeket sokrétűen
használnak ki anyagmozgatásra az építőanyag-boltban, illetve emelőként és
segítségként a műhelyben. A Manitou MT
733 teleszkópos rakodógép például az
ömlesztett építőanyagok mozgatásával
szolgál, de egyéb feladatok is rábízhatók.
Nagyon jó összbenyomással jöttem el
Bólyról. A makulátlanul, az eredeti gyári újnál alighanem igényesebben rendbe
hozott, összerakott és fényezett veteránok megmutatták Klippel József igényességét, a modern teherautók és munkagépek a hatékonyságra törekvését, a régi
telephelyek elsőrangúan rendbe hozott
épületei és munkásjóléti részei – van
tornaterem is, József a testnevelő lánya, Klaudia fennhatósága alatt – pedig
törődését a részletekkel. Az ember, aki
szinte üres zsebbel, idegenként került
a négyezer lelkes baranyai városkába,
megbecsült emberré, szinte megkerülhetetlen üzleti vállalkozóvá emelkedett. Rátermettségen, kemény munkán kívül mi
kellett ehhez? Szívvel-lélekkel dolgozni,
élni az életet!
Szöveg és fotók: Karlovitz Kristóf

BÓLY

45

ÉPÍTŐIPAR ÉS ANYAGMOZGATÁS
2021 ŐSZÉVEL KEZDTÜK
MEG, MAGYARORSZÁGON
EGYEDÜLI FORGALMAZÓKÉNT ÉRTÉKESÍTENI
A JEKKO TERMÉKEIT.
NAGY POTENCIÁLT LÁTUNK
BENNE, ANYAGMOZGATÓ
ÜZLETÁGUNKBAN ENNEK
MEGFELELŐ HELYET
KAPOTT A MÁRKA
PORTFÓLIÓJA.

FŐ PROFIL ÉS
CÉGBEMUTATÓ
A Jekko a világ egyik vezető minidaru-gyártója, több, mint 45 éves
tapasztalattal az emelő- és rakodási
ágazatban. Székhelyén, Olaszország
Treviso tartományában, egy ipari parkban foglal el 17 ezer négyzetmétert,
amelyből hétezer fedett terület.
A JEKKO úgy tervezi a termékeit,
hogy megfeleljenek ügyfeleik egyedi
követelményeinek, és szűk helyeken is
beváljanak. Kompakt méretük, modelltől függően, lehetővé teszi áthaladásukat normál vagy dupla ajtón. Szerény
súlyuk és karcsú méretük azonban
nem korlátozza emelőkapacitásukat és
munkaterületüket, ami jelentős működési előny mind épületen belül, mind
szabadban.
A Jekko dízelmotoros, akkumulátoros-villanymotoros modellek teljes
sorát kínálja, valamint a tartozékok
széles választékát, beleértve a kampós
vagy hidraulikus csörlőket, csöveket és
gerendákat megragadó manipulátorokat, üvegtáblák vákuumos emelőit, illetve személyemelő kosarakat. Minden
eszköz teljes mértékben összehangolt
az alapgép funkcióival és biztonsági
berendezéseivel.
A Jekko mindig is költött a kutatás-fejlesztésre, a biztonságra és az összes
vonatkozó előírás – különösen az EN
13000 szabvány – kielégítésére, hogy
innovatív és biztonságos termékeket
kínálhasson.

GÉPTÍPUSOK:
A JEKKO termékválasztéka az alábbi öt
fő családot foglalja magába.
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1

MINI DARUK
VAGY
MINI PÓKDARUK

Teleszkópos mini gumihevederes daruk, kitámasztó lábakkal,
amelyeket könnyű szállításra és
a lehető legjobb irányíthatóságra terveztek. Nagyon különböző
adottságok között, lejtőn, lépcsőn,
átjáróban és nehezen hozzáférhető
helyeken tudnak dolgozni, és nem
igényelnek hosszú beállítási időt.
Az új és kényelmes emelőrendszer
időt és pénzt takarít meg, magas
biztonsági szintet és jó emelési
teljesítményt biztosít.

2

MINI EMELŐK

A mini emelők (Pick&Carry) önjáró akkumulátoros-elektromos, rádiós távirányítású daruk. A Pick&Carry üzemmód azt
jelenti, hogy a darut nem kell stabilizálni,
mozoghat a felemelt teher kezelése
közben. Raktárakban vagy olyan helyiségekben dolgozhat, ahová más daruk
nehézkesen férnének be. A JEKKO mini
emelőket hidraulikus gémmel vagy vákuumemelőkkel is használják üvegtáblák
emeléséhez és beépítéséhez, sokoldalúságukat pedig olyan eszközökkel növelik,
mint csörlők vagy daruhorgok.

MINI DARUK
A cég egyik fő proﬁlja az üvegmozgatás. Elektromos működtetésű üvegmegfogóit a polip
csápjaihoz lehet hasonlítani és működési elvük
is azonos. Amint az adott tárgyhoz ér a gumi
tapadókorong, elektromos segítséggel erős szívóhatás jön létre, amely akár 800 kilogrammos
üvegtáblát is képes mozgatni majd, a helyére
emelni.

3

TELESZKÓPOS
LÁNCTALPAS
DARU

A JEKKO egyetlen teleszkópos,
lánctalpas, kezelőfülkés daruja
magában foglalja az összes legfejlettebb technológiai újítást: rádiós távirányítás, oldalra kitolható
lánctalpak, dízel- vagy elektromos
motor, háromtonnás emelőkapacitás Pick&Carry üzemmódban,
27,5 méter maximális magasságot elérő hidraulikus gém, és
több, mint ötven konﬁguráció áll
rendelkezésre.

4

JEKKO célja hogy az ügyfél elégedett legyen a
kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló szoros kapcsolattal, igényeinek meghallgatásától
a megbízható, biztonságos, innovatív és kiváló
minőségű termék leszállításáig, amelynek értékét a versenytársakét felülmúló vevőszolgálat fokozza.

JF SOROZAT
CSUKLÓS, GUMIHEVEDERES PÓKDARU
E modellek csuklós autódarut kombinálnak önjáró gumihevederes daruval, és
bepillantást engednek a gumihevederes
daruk jövőjébe. Akár 34,5 méteres emelési magasságra és 21.500 kilogramm
emelésére képes gépszörny. A legkülönfélébb opciókkal ruházható fel, legyen
az csörlő, horog, megfogó manipulátor,
vákuumos üvegmegfogó vagy négyféle személyemelő kosár. Ezen gépek
összessége extra érzékeny irányítást és
kezelhetőséget nyújt.

5

VÁKUUMOS
ÜVEGMEGFOGÓK ÉS
MANIPULÁTOROK
Vákuumos üvegmegfogó üvegtáblákhoz és egyéb anyagokhoz. Ez a termékcsalád hidraulikus vagy akkumulátoros manipulátorokat, vákuumos
üvegtábla-emelőket, csövekhez és
gerendákhoz markoló manipulátorokat, illetve egyéb speciális szerszámokat foglal magában.
Hidraulikus Grabber Beam nevű manipulátorai csöveket vagy egyebeket,
akár acéloszlopokat mozgatnak 360
fokosban, 500 kilogrammig.
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A hagyományokhoz hűen ősszel tartják pályaválasztási
nyílt napjaikat a középfokú oktatási intézmények.
Az AXIÁL Kﬅ . képviselői több helyen is megjelentek, hogy
segítsék dönteni a ﬁatalokat.

SZEPTEMBER
30-TÓL
OKTÓBER 2.

SIÓFOKI SZC MATHIÁSZ JÁNOS TECHNIKUM
ÉS GIMNÁZIUM – SIÓFOK
ÉS MATHIÁSZ TANGAZDASÁG - BALATONBOGLÁR

Szakmai napot tartottak a balatonboglári tangazdaságban, a szervezők felkértek, hogy kiállítóként
vegyünk részt.
A Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium meghívásának apropója az volt, hogy palettájukra
felkerült a mezőgazdasági-gépészképzés.
Örömmel fogadtuk el az invitálást, Kóbor Szabolcs
GPS területi képviselő kollégánk és dr. Mesterházi Péter
Ákos precíziós gazdálkodási csoportvezetőnk képviseltek minket.

OKTÓBER 11.
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DÉLI ASZC BERECZKI MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI
ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA – BAJA

Bajáról és térségéből 8. osztályos tanulók látogattak el az AXIÁL telephelyére, hogy megismerkedjenek az agrárgépész szakmával és az AXIÁL
Kft. működésével.
A diákokat Büksi János szervezetfejlesztési
igazgató és Rabb Gábor szervizmérnök vezette
körbe, két csoportban.
A közel 45 perces kiránduláson Harsányi Zsolt,
az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetője és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetségének elnöke, Illés László az Alkatrész
Logisztikai Központ vezetője, valamint Szakáll
László szervizmérnök tartott rövid előadást a
vállalatról.
Kollégáink elmondták, hogy sok munkatársunk
került ki a Bereczki iskolából, akik már hosszú
évek óta a cég oszlopos tagjai. Hozzátették,
biztos megélhetést nyújtó szakmát választ, aki a
mezőgazdasági gépész hivatás mellett dönt.

OKTÓBER 13.
ÉS
OKTÓBER 15.

DÉLI ASZC APPONYI SÁNDOR
MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA – LENGYEL

Közel ötvenfős társaság látogatott el bajai telephelyünkre október 13-án.
Az érdeklődőknek Szabó Péter Bence és Ádám Marcell GPS területi képviselő kollégánk tartott elméleti ismertetőt helyspecifikus
szolgáltatásainkról.
Fehér Róbert szervizmérnök egy CLAAS traktoron mutatta be a
Trimble megoldásait.
Egy harmadik csoport Karagity István szervizmérnök vezetésével megismerkedhetett az
AXIÁL Kft. történetével, működésével.
Október 15-én az iskolában Fehér Róbert szervizmérnök rövid pályaorientációs előadása az
agrárgépész szakmát mutatta be.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
NAPOK

OKTÓBER 19.
ÉS
OKTÓBER 21.

DÉLI ASZC SELLYEI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM – SELLYE
KISALFÖLDI ASZC VÉPI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM – VÉP

Umenhoffer Péter, az AXIÁL Kft. marketingigazgatója és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
Országos Szövetség marketingbizottságának vezetője mindkét helyszínen előadást tartott az agrárgépész hivatásról.
Szólt arról, hogy ez egy hiányszakma, ezért a vállalatok nagyon keresik a szakirányú végzettségű szerelőket, gépkezelőket.
A mai modern gépek már nem koszos, fűtetlen-hűtetlen eszközök, 21. századi kényelmet és megbízhatóságot nyújtanak, diagnosztikai programmal határozzák meg hibáikat, akárcsak a személyautók, és a
szerelők, gépkezelők szoftvereket kezelnek a hatékony működtetés érdekében.

Az AXIÁL Kft. már régóta tudatosan odafigyel az utánpótlás nevelésére, több
közép-, és felsőfokú intézménnyel is kapcsolatban áll, ahonnan minden évben
fogadja a diákokat.
2021-ben öt középfokú intézményből 21 szakképző iskolai és 14 technikusi tanuló
volt gyakorlaton az AXIÁL Kft. telephelyein.
Jelenleg hat felsőoktatási intézménnyel van együttműködési szerződésünk, melyek
közül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gépészmérnöki Karával ápolunk
leghosszabb ideje jó kapcsolatot. 2009 óta közel ötven kooperatív gyakornokot
fogadtunk, többségük a mai napig a vállalatnál dolgozik.
Összeállította: Borbély Zsanett
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A MEZŐGAZDASÁGI
KOCKÁZATKEZELÉS PILLÉREI
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 4 PILLÉRRE ÉPÜL. EZT SZEMLÉLTETI A
KÖVETKEZŐ OLDALON SZEREPLŐ INFOGRAFIKA. ENNEK AZ ÖSSZETETT, ELEMEIBEN ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERNEK AZ EREDMÉNYEIT ELEMZI MINDEN ÉVBEN AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET (AKI). SOKAT
TANULHATUNK EBBŐL A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKRE IS KITERJEDŐ ANYAGBÓL. AZ ALÁBBIAKBAN AZ
ELEMZÉS LEGÉRDEKESEBBNEK GONDOLT KÖVETKEZTETÉSEIT ÖSSZEGEZTÜK, MELYEK ATTÓL FÜGGETLENÜL IS ÉRVÉNYESEK, HOGY MELYIK ÉV ADATAIT VIZSGÁLJUK.
AZ I. PILLÉR, A KÁRENYHÍTÉSI ALAP
szinte minden gazdálkodó számára ismert. De az már kevésbé köztudott, hogy
2020-ban módosult a szabályozás. Az már
nem újdonság, hogy csak az a gazdálkodó jogosult a maximális támogatásra a
kárenyhítési alapból, aki rendelkezik piaci mezőgazdasági növénybiztosítással.
Ami viszont változott, hogy eddig elég volt
akár csak egyetlen növényre kötni –például a legolcsóbb tűzbiztosítást kötni– akkor
is megszerezte a gazda a maximális jogosultságot. Ez 2020-tól nem lehetséges.
Egyrészt nem elég csak tűz veszélynemre
biztosítással rendelkezni. Másrészt az Egységes Kérelemben bejelentett terület, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem
adatai alapján számított üzemi szintű referencia-hozamérték legalább felére ki kell
terjednie a növénybiztosításnak!
Tanulságos, hogy a Kárenyhítési Alapban
jóváhagyott, de megfelelő biztosítás hiányában nem kiﬁzethető kártérítés 2020ban 5,37 mrd Ft volt! Ezt is szemlélteti az
1. táblázat.
A táblázatból látszik továbbá, hogy az állítás, mely szerint az időjárás egyre szélsőségesebb, itt is tetten érhető. Növekedett
ugyanis a bejelentett káresemények száma,

a károsodott terület, és az ezek alapján megítélt támogatási összeg is 2019-ről 2020-ra.
Az I. pillér elemzéséből az is kiderül, hogy
a legtöbb kárenyhítő juttatást aszály és tavaszi fagykár esetén ﬁzetett ki az Alap.
A II. PILLÉR A MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS TÁMOGATÁSA. 2020ban is növekedett a támogatott növénybiztosítást kötő gazdaságok száma 20,4%-kal.
Míg 2019-ben 17400 gazdaság tartotta
fontosnak, hogy rendelkezzen növénybiztosítással, ez a szám 2020-ban már 20956 volt.
A támogatott biztosítással lefedett terület
szántóföldi növények esetén elérte a 41,9%ot. Zöldségkultúráknál 47,7%-ra emelkedett.
Az összes elvetett területhez viszonyítva a
repcének volt a legmagasabb biztosítási aránya 63%, ezt követte a szója 58%-kal.
A legnagyobb állomány az „A” (összes veszélynemre kiterjedő) biztosítási csomagban volt, amelynek támogatástartalma a
2019-es 55%-ról 2020-ra 64%-ra nőtt. A
keret növekedése miatt 2021-ben az intenzitás minden eddiginél magasabbra emelkedett. Mindhárom biztosítási típus esetében elérte ugyanis a 70%-ot!
A veszélynemek közül a biztosítók kárkiﬁzetései alapján a jégeső, a tavaszi fagy és
a vihar dominált. A fagy elsősorban a korai

virágzásnak indult gyümölcsösökben pusztított, míg a nyári heves zivatarok, viharos
szelek, özönvízszerű esők és a jég az aratás előtt álló gabonafélékben okoztak viszszafordíthatatlan károkat. Elgondolkodtató,
hogy az összes kárkiﬁzetés 61,2%-a jégkárra történt, és a magyarországi járások
78,9%-ában volt ilyen jellegű kárrendezés.
A III. PILLÉR, A JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ
RENDSZER 2018-ban kezdte meg működését. Az elemzésből megtudjuk, hogy bár
az előző két évben összességében több volt
a zivataros napok száma, mégis 2020 júniusa bizonyult csapadék szempontjából a
legextrémebbnek, és ebben az évben többször kísérte a heves esőzést borsó, cseresznye vagy akár dió nagyságú jég is. A riasztási időszak április 15-től szeptember 30-ig
tartott, a bekapcsolási napok száma pedig
94 volt 2020-ban.
A technológia célja a jégkár mérséklése,
de teljes egészében nem tudja azt kiküszöbölni. A fokozott védekezés ellenére előfordultak jégesőkárok. Megállapítható, hogy
a technológia használata óta csökkent az
éves kárbejelentések száma jégkárra vonatkozóan, de ahogy az előző pillér elemzésénél látszott, még mindig ez a veszélynem tette ki a kárkiﬁzetések több mint felét
2020-ban is.

1. táblázat: Az I. pillér főbb mutatói a 2019. és 2020. évben
MEGNEVEZÉS
I. pillérben tag termelők száma, fő

2019

2020

2020/2019,
SZÁZALÉK

74086

74569

100,7

Beﬁzetett kárenyhítési hozzájárulás, millió HUF

4121

41245

100,6

A Kárenyhítési Alap tárgyévi forrása, millió HUF

25223

19414b)

76,8

Bejelentett káresemények száma, darab

16027

21056

131,4

296196

517132

174,6

6877

8713

126,7

13776

18680

135,6

4870

5370

110,3

111521

152251

136,5

a)

Bejelentett károsodott terület, ha
Jogosnak megítélt kárenyhítő juttatás iránti kérelmek száma, db
Jogosan igényelt összeg, millió HUF
Biztosítás hiányában nem kiﬁzethető összeg, millió HUF
A kárenyhítő jutttatás alapját képező károsodott terülte, ha

Bejelentett káresemény: termelőnként azonos időpontban, azonos veszélynemre bejelentett káresemények.
b)
Az összeg már tartalmazza a (1072/2021 (II. 23.) Korm. hat. alapján megítélt 3138 millió forintot, miközben a JÉGER 1791 millió forintos
éves működési költsége levonásra került.
Forrás: MÁK- és KMTR-adatok alapján készült az AKI Pénzügykutatási Osztályán.
a)
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A IV. PILLÉR A KRÍZISBIZTOSÍTÁS. Mivel
ez 2021 februárjában indult, ezzel kapcsolatban nemcsak a csatlakozók számáról, adatszolgáltatásainak összegzéséről,
pontosságáról tudhatunk meg adatokat. A
tapasztalatokra ezzel kapcsolatban még
várni kell.
Összefoglalva tehát a rendszer sokrétű, az
időjárás viszontagságai által okozott károk
mérséklésére többé-kevésbé megoldást kínál, de külön-külön nem elég hatékony. Ha
a legtöbbet akarja kihozni a rendszerből,
akkor fogadja meg tanácsunkat, és kössön
növénybiztosítást az AFS pénzügyi tanácsadóin keresztül.
Szöveg: Horváth Dóra

MEZŐGAZDASÁGI
KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény (Mkk. tv.) módosításával januártól négypilléressé vált
a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszer (MKR).

1

AGRÁRKÁR ENYHÍTÉS

A növénytermesztést sújtó kedvezőtlen
időjárási jelenségek (aszály, belvíz, árvíz,
téli fagykár, vihar, felhőszakadás,
jégeső, őszi és tavaszi fagykár) okozta
hozamcsökkenés kárainak kompenzációjához nyújt állami támogatást azoknak
a termelőknek, akik – egyéb
feltételek teljesülése mellett –
kárenyhítő hozzájárulást ﬁzetnek.
TIPP: csak az a termelő jogosult
a maximális kárenyhítésre a rendszerből,
aki rendelkezik piaci növénybiztosítással is.

KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
Nem csak a növénytermesztőknek,
hanem az állattenyésztőknek is védelmet nyújt. Az időjárási jelenségekből
adódó veszteségeken túl az egyéb,
a termelők önhibáján kívül felmerülő,
illetve külső, elháríthatatlan eseményekből adódó drasztikus jövedelemcsökkenés csillapítására is képes. Az új
kockázatkezelési eszköz bevezetésével
a termelők a világpiaci folyamatokból,
állat- és növénybetegségekből,
járványokból fakadó jelentős mértékű
jövedelemcsökkenés ellen is biztosíthatják a mezőgazdasági tevékenységből
származó jövedelmüket.
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MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI
DÍJTÁMOGATÁS
Szintén a kedvezőtlen időjárási
jelenségek okozta károk kezelését
ösztönző pillér. A termelő a biztosítótársasággal megkötött növénybiztosítási
szerződésének díjához vidékfejlesztési
támogatást vehet igénybe.
(Akár 70% - A típus esetén).

JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ
RENDSZER
2018-ban elindult az EU-ban
egyedülálló módon országos
kiterjedésű jégkármérséklő rendszer,
amely a különféle növénykultúrákat
érintő jégesőkár kialakulásának
csökkentésére szolgál.

3

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

SZOLNOK, Nagysándor József u. 26.
Törőcsik Ignác +36 30 348 6834
Permetezők:

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

Pap Illés +36 30 569 0458

Székesfehérvár

Szolnok

BAJA, Szegedi út 147.
Kombájnok, silózók:

Hetényi Bence +36 30 606 2926
Traktorok:

Okostelefonjával
a kódot leolvasva
azonnal eléri a weboldalt!

BAJA

Miklós Krisztián +36 30 330 2574
Munkagépek, zöldsoros gépek:

Faragó Ferenc +36 30 474 9705

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Teleszkópos rakodók:

Miskei József +36 30 348 4496

Használtgép-üzletág igazgató
Csorba István +36 30 444 5103

AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

CLAAS JAGUAR 830

MANITOU MLT 737 130 PS+

SULKY X40 WBP

Azonosító: 2331-03-203
Évjárat: 2012
Üzemóra: 2889
Teljesítmény: 345 LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: KAD6, RF, 4WD, KL, KAB

Azonosító: 0025-18-204
Évjárat: 2018
Üzemóra: 3561
Teljesítmény: 130 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: EM7.0, RV, TEK2.5, KL, KAB, ET3.7

Azonosító: 1894-02-374
Évjárat: 2014
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: MON, TLT, MSZ18-28, T2600

44.323.000 Ft bruttó

26.543.000 Ft bruttó

Érdeklődjön!

34.900.000 Ft nettó

20.900.000 Ft nettó

LANDINI 7-180

FENDT 310 VARIO

Azonosító: 2055-01-669
Évjárat: 2018
Üzemóra: 3004
Teljesítmény: 170 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RK, LF1+2, RH, AH, AV, PS, KL, KAB,
GPSS, GPSK
31.115.000 Ft bruttó
24.500.000 Ft nettó

Azonosító: 1973-01-349
Évjárat: 2015
Üzemóra: 709
Teljesítmény: 100 LE
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: RK, LF1+2, RH, VARIO, AH, AV, KL, KAB

Azonosító: 1917-03-539
Évjárat: 2017
Üzemóra: 963
Teljesítmény: 570 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, ROK, QM, TT, 3D, SZ, KL, KAB,
GPSK, GUH, GPSH, GAV12.3

31.115.000 Ft bruttó

133.985.000 Ft bruttó 105.500.000 Ft nettó

CLAAS LEXION 650

MONOSEM NG PLUS 6

BERTHOUD MAJOR 3200/28

Azonosító: 2076-03-397
Évjárat: 2016
Üzemóra: 2573
Teljesítmény: 350 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, TT, 3D, SZ, KL, KAB, GAV7.7

Azonosító: 0047-19-359
Évjárat: 2019
Elhelyezés: Nyíregyháza
Felsz: -1 db 2X270 l késes műtr.szóró
adapter, használati és beállító kártya

Azonosító: 1475-02-993
Évjárat: 2007
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Szolnok
Felsz: T3200, MON, TLT, MSZ30

68.453.000 Ft bruttó

Érdeklődjön!

5.969.000 Ft bruttó

53.900.000 Ft nettó

CLAAS LEXION 770 MTS

24.500.000 Ft nettó

4.700.000 Ft nettó

ELKÉSZÍTÉS
Készítsük el a pácot. A koriander zöldjét és
a mentát vágjuk apróra, a római köményt és a koriandert zúzzuk össze.
Egy narancs héját reszeljük le, majd
két narancs levét és a két lime levét
facsarjuk ki. Az egészet keverjük
össze az olívaolajjal és jól bedörzsölve kenjük a húsra.
Tegyük 24 órára, de legalább egy éjszakára
hűtőbe úgy, hogy időnként forgassuk meg a pácban a húst.
Másnap melegítsük elő a sütőt 220°C-ra. Vegyük ki a húst a
pácból, tegyük át egy nagyobb tepsibe, és egyszer megforgatva, kb. 20 perc alatt pirítsuk meg a külsejét, hogy barna kéreg
képződjön rajta.

A SÜLT HÚSHOZ

Ezután takarjuk le alufóliával, vegyük vissza a hőfokot 180°Cra, és időnként átforgatva, másfél-két óra alatt süssük puhára.
A végén vegyük le a fóliát és pirítsuk meg a külsejét.

•

1500 g sertéslapocka (csont nélkül)

•

8 gerezd fokhagyma

•

1 csokor koriander

Rácsra téve fél órán át pihentessük, majd vágjunk belőle vékony szeleteket.

•

2 db bionarancs

•

2 db lime leve

•

1 ek. mentalevél

•

2 tk. római kömény

•

1 ek. koriander

•

csipet só

•

csipet bors

•

200 ml olívaolaj

A SZENDVICS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Szeleteljük fel a csemegeuborkát vékony karikákra.
A bagetteket keresztben vágjuk három részre, majd ezeket a
darabokat hosszában félbe.
Egy serpenyőben pirítsuk meg a bagettek belsejét, majd az alsó
bagettfelet kenjük meg puha vajjal és mustárral.
Tegyük rá a sonkaszeleteket, ha csípősen szeretjük a jalapeño
karikákat, a sajtot, az uborkát, majd a vékonyra szeletelt sült
sertéshúst. Fedjük be a bagett felső felével és jól nyomkodjuk
össze.
A szendvicseket süssük meg kontaktgrillen vagy szendvicssütőben. Ha nincs ilyen eszközünk, akkor tegyük vissza a serpenyőbe, nyomjuk le egy tányérral, hogy vékonyabb legyen, és így
melegítsük át.

54

HOZZÁVALÓK

A SZENDVICSHEZ
•

2 db bagett

•

8 tk. mustár

•

60 g vaj

•

200 g főtt sonka (pl. milánói)

•

160 g edami sajt (kb. 8 szelet)

•

8 db közepes csemege uborka

•

1 db jalapeño (elhagyható)

•

8-16 szelet a sült sertéshús

A JEKKO, a világ egyik vezető
minidaru-gyártójának termékei
elérhetők az AXIÁL Kﬅ. kínálatában!

A JEKKO dízelmotorral, villanymotorral vagy akkumulátorral felszerelt modellek teljes sorát, valamint a
tartozékok széles választékát kínálja, beleértve a kampós vagy hidraulikus csörlőket, a csöveket és gerendákat
megragadó manipulátorait, az üvegtáblák vákuumos emelőit vagy a személyemelő kosarait.
A gépek kompakt méretei nem jelentenek kompromisszumot az emelőkapacitás vagy a munkaterület
tekintetében, amely jelentős működési előnyt eredményez bel- és kültéren egyaránt.
További információért keresse az AXIÁL Kﬅ. munkatársait!

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu

ÉV VÉGI

NYITVATARTÁSI REND
DECEMBER 11.

SZOMBAT

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 20.

HÉTFŐ

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 21.

KEDD

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 22.

SZERDA

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 23.

CSÜTÖRTÖK

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 24.

PÉNTEK

PIHENŐNAP

ZÁRVA

DECEMBER 25.

SZOMBAT

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

DECEMBER 26.

VASÁRNAP

ÜNNEPNAP

ZÁRVA

DECEMBER 27.

HÉTFŐ

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 28.

KEDD

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 29.

SZERDA

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 30.

CSÜTÖRTÖK

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

DECEMBER 31.

PÉNTEK

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

2022
JANUÁR 1.

SZOMBAT

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

JANUÁR 2.

VASÁRNAP

MUNKASZÜNETI NAP

ZÁRVA

JANUÁR 3.

HÉTFŐ

MUNKANAP

7-16 ÓRA

NYITVA

2022. JANUÁR 3. HÉTFŐTŐL SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND SZERINT VÁRJUK PARTNEREINKET!
A WEBÁRUHÁZI RENDELÉSEKNÉL KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE A FUTÁRSZOLGÁLATOK TERHELTESÉGÉT.
MIVEL NEM SZERETNÉNK CSALÓDÁST OKOZNI, HOGY A KARÁCSONYRA RENDELT CSOMAGOK NEM ÉRKEZNEK MEG,
ÍGY 2021. DECEMBER 15-ÉN DÉLUTÁN 12 ÓRÁIG LEADOTT RENDELÉSEKET TELJESÍTJÜK.
EZT KÖVETŐEN A WEBÁRUHÁZ RENDSZERE FOGADJA A RENDELÉSEKET, TELJESÍTÉSÜK FOLYAMATOS.
A DECEMBER 20-TÓL LEADOTT RENDELÉSEK KÉZBESÍTÉSE AZONBAN JANUÁR 3-TÓL INDUL ÚJRA.

MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK!

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

