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

GÉPKEZELŐI KONZULTÁCIÓK
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Tájékozódjon konzultációinkról,
keresse kolléganőinket!
Illés Kitti

FENDT, LANDINI, HYUNDAI, SULKY, GEHL
+36-79/526-473

Schwanné Budai Ildikó

CLAAS
+36-79/526-478

Gyetvai Szandra

TRIMBLE GPS, MANITOU, HORSCH
+36-79/526-410

Gépkezelői konzultációk
Az üzemeltetők oldaláról folyamatosan növekszik az igény az új, nagyobb teljesítményű gépek iránt. Az viszont még mindig nem teljesen elfogadott, hogy ezek az egyre magasabb technikai felszereltségű gépek kezelésére fel kell készülniük a
gépek kezelőinek is.
Mi szerviz oldalon sokat halljuk a gazdák panaszát, hogy „ennyi pénzért sokkal többet vártam volna ettől a géptől”.
Felmerül a kérdés, miért a géptől várunk többet miért nem az őt kezelő pilótától. De a pilóta is csak akkor ismerheti meg
a gépben rejlő lehetőségeket, ha azt megmutatják neki. Biztosan felismerné magától is, csak az sokkal, de sokkal több
időbe, energiába és pénzbe kerül az üzemeltetőnek. Mérnökeink nem értik, hogy a több tízmilliós gépet, amivel dolgoznak,
pénzt keresnek, miért hozzá nem értő emberre bízzák. Ezzel általában nem csak a meghibásodásokból fakadó károk
miatt veszítenek pénzt, de azzal is, hogy nem tudják maximálisan kihasználni a gép kapacitását.
A gépkezelői konzultáció keretében igyekszünk az adott géppel kapcsolatban mindenre kiterjedő ismereteket nyújtani
partnereinknek. Az egyes gépek sajátosságait mutatják be szervizmérnökeink, tapasztalt szerelő kollégáink segítségével.
Megismertetik a gépkezelőket a kezelőszervekkel, a vezérlő- és jelző szimbólumokkal, a mindennapi karbantartási és
ellenőrzési feladatokkal, hasznos tanácsokat adnak a gépek takarítási módozataival, illetve tárolásával kapcsolatban.
Bemutatják az egyes géptípusok felszereltségét, és ezen túl az opcionális tartozékokat, hiszen egy-egy megfelelően
megválasztott kiegészítő segítségével a gépek hatékonysága jelentősen növelhető.
Kiemelt szerepe van a balesetvédelmi előadásnak, amelyen az alapvető biztonsági szabályok részletes ismertetésével
és gyakorlati bemutatóval párosítva a gépkezelők testi épségének védelmét igyekszünk biztosítani. A lehető legjobb
kihasználtság érdekében mérnökeink a gép működését javítási és gépkezelési szempontból is alaposan elmagyarázzák.
A gépkezelői konzultációinkat azon cégek és magánszemélyek részére tartjuk, akik tőlünk vásárolnak mezőgazdasági és/
vagy építőipari gépeket.
Hagyományos konzultációinkat a bajai, szolnoki és csornai telephelyünkön, jól felszerelt oktatótermünkben tartjuk, ahol
az elmélet mellett a gyakorlatban is bemutatjuk az elhangzottakat.
A digitális fejlődés adta lehetőséget kihasználva már online konzultációkat is tartunk.
Keresse kollégáinkat a lehetőségekkel kapcsolatban, ha Önnek fontos, hogy a vásárolt gépe a lehető leghamarabb kitermelje az árát és minél hosszabb ideig, a lehető leghatékonyabban szolgálja ki Önt!

Erőgépek

Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?
• A gépkezelők megismerik a gépek felépítését, részegységeinek működését
• Jobb teljesítmény-kihasználás a hajtómű
(váltó-motor) megfelelő beállításával
• Fajlagos üzemanyag-fogyasztás csökkentése az optimális beállítások által
• Erőgép hatékonyságának, élettartamának
növelése, károk megelőzése

Tudja?
A mindenkori guminyomás optimális
megválasztása hatékonyabb munkavégzést,
nagyobb teljesítményátvitelt és fajlagos
teljesítményt eredményez.

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?
• Az erőgépek felépítése, motor, hajtáslánc,
hidraulika és elektromos rendszer működése
• A kezelőszervek elhelyezkedése, karfa,
monitor használata
• Motor-váltó kezelés, beállítás
• Kipufogógáz utókezelő rendszer felépítése,
sajátosságai, működése
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• Erőgép karbantartása, rendszeres napi
kezelői- (például olajszintek ellenőrzése,
szűrők és biztosítékok cseréje), illetve
időszakos forgalmazói ellenőrzések
• Tapasztalati hibák bemutatása, megelőzésének ismertetése
• Hibakódok kiolvasása, kezelése

Landini

Claas

Egy rövid bemutatóval kezdünk a gyártóról, majd az
erőgép felépítésével folytatjuk. Bemutatjuk a motor
működését, átbeszéljük az esetleges hibák megelőzését.
Foglalkozunk a kipufogógáz-utókezelő rendszerek felépítésével, működésével, karbantartásával. Beszélünk a
motor vészüzemmódba állásáról, annak elkerüléséről.

Elméleti ismeretekkel kezdünk, melynek keretében a
traktor általános bemutatása történik – motor-váltó
jellemzők, fülke kialakítás, tömegadatok. Ezt követően
a műszerfali figyelmeztetéseket, riasztásokat és okait
vesszük végig az ilyenkor szükséges teendőkkel együtt.
Átvesszük a kezelőszervek működését, beállításait és
hatásait a munkavégzésre. Ezt követően a motor és kipufogógáz-utókezelő rendszer jellemzőit és gépspecifikus
működését tekintjük át. A motor után a váltó (Hexashift
vagy C-matic) működését, kezelését és beállításait
beszéljük meg. A hidraulikarendszer működtetése és
megfelelő használata esszenciálisan fontos a munkavégzés során.
A második napon testközelből nézzük
meg az elméletben tanultakat,
majd megbeszéljük a karbantartási helyeket és teendőket.

A hajtómű, a hidraulikarendszer és az elektromos
rendszer tárgyalása után megismerkedünk a belső
kezelőszervekkel. Ahol van, ott az elektromos karfa és
monitor beállításokat is áttekintjük, illetve átnézzük
a műszerfalat és a működést szabályozó funkciókat.
Végül az erőgép napi- és időszakos
karbantartását ismertetjük.

Időtartam:
1 vagy 2 nap, típustól függően.

Fendt
Az első, elméleti napon az ismertetjük a Fendt traktor
sorozatokat, az aktuális típus részletes felépítését, főbb
egységek működését. Kitérünk az erőgép biztonsági és
balesetvédelmi utasításaira, a figyelmeztető jelzések
elhelyezkedésére. Külön kitérünk a terminál és a fedélzeti
diagnosztika kezelésére, beállításaira, az esetleges
hibakódok kiolvasására és értelmezésére.
A második nap az erőgép mellett az elméletben
megszerzett ismereteket erősítjük meg. Megbeszéljük

Időtartam:
Másfél nap

az esetleges vészüzem és vontatás esetén szükséges
beállításokat, megbeszéljük a karbantartási előírásokat,
javaslatokat. Áttekintjük a VarioCenter és szoftveres opciók
kezelését, javaslatokat teszünk a beállításokhoz.
Célunk, hogy a kezelők alaposan
megismerjék az általuk használt
erőgépet, azt biztonsággal,
balesetmentesen tudják kezelni.
Időtartam:
2 nap
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Kombájn
Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Üzemanyag-fogyasztás optimalizálása
• A gép maximális teljesítményének kiaknázása
► területteljesítmény növelése
► szemveszteség minimalizálása
► szemtisztaság
• Állási idő csökkenése
• A legkorszerűbb technikai megoldások
megismerése egy új gépen keresztül

• A gép szerkezeti felépítését
• Az anyagáram fontossága a teljesítmény
növelésében
• Karbantartással kapcsolatos tudnivalókat
• Tippek a megfelelő beállításokhoz
• A gép átszerelése más terményre
• Különleges, opcionális felszerelések megismerése
• Anyagáram, szemminőség, teljesítmény és
üzemanyag-fogyasztás optimalizálása
• Kezelőrendszerek használata

Tudja?
A legmodernebb technológiákkal ellátott
betakarítógépek teljesítményére nagyon
nagy hatással van a szemveszteségérzékelő szenzorok kalibrálása.
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Tematika:
Elméleti résznél a gép szerkezeti egységeiről, azok működéséről és beállításáról beszélünk. Cebis bemutatása animáció
segítségével. Motor és kipufogógáz utókezelő rendszerek
áttekintése. Karbantartással kapcsolatos tudnivalók.
Gyakorlati bemutatón a gép cséplőrendszerének átszerelése,
a gép átalakítása gabonáról más növényekre. Kezelőszervek
megismerése testközelből. Szemveszteséget befolyásoló
tényezők, és azok optimalizálása.

Időtartam:
Ládás gép esetén:
• 1. nap: 10:00 – 17:00
• 2. nap: 08:00 – 14:00
Hibrid gép esetén:
• 1. nap: 10:00 – 17:00
• 2. nap: 08:00 – 17:00
• 3. nap: 08:00 – 14:00
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Manitou rakodógépek
Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Megfelelő beállítások használata, üzemanyagfelhasználás és rakodási teljesítmény
optimalizálása.
• Munkafolyamathoz optimalizált üzemeltetés, a nem rendeltetésszerű használatból
fakadó meghibásodások megelőzése,
ezáltal az állásidő csökkentése.

• A rakodógépek fő egységeinek felépítése,
működése (motor, hajtáslánc, hidraulika,
elektronika)
• Rakodógépek beállítása a különböző munkafolyamatokhoz (hajtáslánc, hidraulika)
• Kezelőszervek megfelelő használata (pl.:
hajtásoldás, műszerfal menürendszere)
• Karbantartási teendők bemutatása

Tudja?
A helyes rakodási mód kiválasztásával
növelhető a rakodási teljesítmény.
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Tematika:
A rakodógépek típusismertetésével és általános
jellemzőikkel kezdjük a konzultációt. A rakodógép
részegységeinek (motor, hajtáslánc, emelőszerkezet,
hidraulikus egységek) általános felépítése és működésük
ismertetése az első blokkban.
Fejezeteként az egyes részegységekre vonatkozó
műszaki paraméterek, beállítási, üzemeltetési és karbantartási ismeretek kerülnek átadásra.
A második – kezelői – részben a kezelőszervek ismertetése, az ezekkel elvégezhető helyes beállítások ismertetése, műszerfal menürendszer kezelése.
Karbantartási ismeretek összefoglalása a befejező rész.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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Permetezőgép
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Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Pontosabb beállítás, aminek eredménye
a hektáronkénti permetlé mennyiségének
pontos kijuttatása
• A gépben rejlő lehetőségek kiaknázása, a
funkcióinak helyes használata
• Megfelelő kezeléssel a gép élettartamának
növelése
• Meghibásodások elkerülése, üzembiztosság
megőrzése
• Környezetterhelés minimalizálása
• Termés minőségének és mennyiségének
növelése
• Eredményesebb növényvédelem
• Helyes üzemeltetés, kisebb
meghibásodási esély

• Permetezőgép működése
• Beállítások – lémennyiség, sebesség,
nyomás, felszívatás, vegyszerbekeverés,
tisztítás stb.
• Megfelelő fúvókák kiválasztása
• Permetezőgép–traktor kapcsolat kialakítása
• Karbantartások – tisztítás, kenési pontok,
tárolási javaslatok, téli felkészítés
• Monitor beállítás
• Biztonságos permetezőgép használat
• Permetezőgép kötelező felülvizsgálatának
ismertetése

Tematika:
A gép általános ismertetése, részegységek szerepe,
beállítása, működése. Pontos mennyiség beállítása,
megfelelő fúvókák kiválasztása. Vezérlőegység
(monitor) ismertetése, beállításainak elmagyarázása.
Esetleges automata szakaszolás és egyéb opciók
áttekintése.
Tisztítás, karbantartás, gyakorlatban történő bemutatása,
téli tárolás ismertetése.
Időtartam:
8 óra
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Szemenkénti vetőgép
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Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Kívánt vetőmagszám pontos kijuttatása az
elvárt helyre a tanult pontos beállításoknak
köszönhetően
• Jobb vetési eredmény
• Szükséges vetőmag mennyiségének biztosabb meghatározása
• Helyes üzemeltetés
• Gép állagmegóvása hosszabb távon
• Vetőmag váltásnál gyorsabban elvégezhetők a megfelelő beállítások

• Vetőgépek működése – levegőrendszer,
vetőegység, vetőkocsi
• Beállítások – vetőegység, vetőkocsi
• Átszerelése különböző vetőmagokra
• Traktor–vetőgép kapcsolat kialakítása
• Karbantartások – zsírzási pontok, tisztítás,
tárolási tippek
• Monitor beállítás
• Kopó alkatrészek ellenőrzése
• Biztonságos munkavégzés

Tematika:
A gépe általános ismertetése, részegységek szerepe, beállítása, működése. Leforgatási próba ismertetése, hogy
mi szükséges a pontos mennyiség kiadagoláshoz!
Vetőgép vezérlőegységének (monitor) és beállításának
ismertetése. Esetleges automata szakaszolás és egyéb
opciók áttekintése. Vetőgép karbantartásának tárolásának ismertetése.
Időtartam:
8 óra
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Hevederes körbálázó
Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Jobb bálajellemzők elérése: hálófedés,
tömörség, bálaforma
• Helyes üzemeltetés, ezáltal nagyobb
rendelkezésre állás, kisebb meghibásodási
esély

• VARIANT bálázók alapvető működése
• Gép beállítása különböző terményhez
• Helyes anyagfelszedés, bálakamratöltés,
bálakidobás
• Megfelelő gép-traktor kapcsolat
létrehozása
• Kötözőrendszer beállítása
• Időszakos karbantartások elvégzése,
például zsírzási pontok, láncok, hevederek,
tisztítások

Tudja?
Ha szezon elején éles szecskázókésekkel
indul neki a szezonnak, akkor az anyagot
könnyeben vágja a gép, ami végsősoron
üzemanyag-megtakarítást eredményez.
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Tematika:
A gép általános felépítésével kezdünk, áttekintjük a
bálázó különböző részegységeit. Megnézzük a bálakészítés folyamatát egy animáció segítségével és átbeszéljük
a bálaképzés elvi folyamatát. Ezután a bálázó traktorhoz
való kapcsolódtatását vesszük át és végezzük el egy
oktatóteremben lévő gépnél. Átbeszéljük a géppozíciót, szükséges hidraulika teljesítményt és kardán
beállításokat. Rendfelszedő beállítása után részletesen
megbeszéljük és később megnézzük a kezelőegység
használatát, és ezen keresztül a lehetséges gépbeállításokat. Elsajátítjuk a háló befűzését és a kötözőrendszer
beállításait. A korábban elhangzott ismereteket egybegyúrva a bálakészítés folyamatát és hangsúlyosabb
lépéseit vesszük át különböző terményeknek megfelelően. Végül a karbantartásról esik szó, a zsírzási helyekről,
hevederbeállításokról és téli tárolásról. A konzultáció
alatt váltakoznak az elméleti és gyakorlati részek.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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Targonca
Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Gyorsabb, hatékonyabb anyagmozgatás
• Körülményeknek megfelelő üzemeltetés,
ezáltal nagyobb rendelkezésre állás
• Kisebb baleseti és meghibásodási valószínűség, a gép megfelelő használata
mellett

• Homlokvillás targoncák alapvető tulajdonságai – pl. emelési teljesítmény, stabilitás
• Dízel-; elektromos- vagy gázos- homlokvillás targoncák alapvető működése
• Gép beállításainak ismertetése különböző
raktározástechnikai rendszerekhez
• Dízel-; elektromos- vagy gázos- homlokvillás targoncák speciális funkcióinak használata
• Időszakos karbantartások elvégzése, például zsírzási pontok, láncok, csapok, tisztítások
• Kezelési tippek

Tudja?
A mai modern targoncák több
vezetéstámogató rendszerrel rendelkeznek,
melyekkel csökkenthető a kezelő fáradtsága
és növelhető a munkabiztonság.
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Tematika:
Az anyagmozgatógép főcsoportjainak áttekintése után
a homlokvillás targoncák fizikai tulajdonságait (statikai,
dinamikai, hidraulikai, elektronikai) ismerheti meg és
ezek hatásait a targonca működésére. Ezután rátérünk
az adott konzultáció témáját képező típuscsalád bemutatására. Először a targoncába épített biztonsági funkciókat tekintjük át majd a különböző, kezelői elektromos
beállítási lehetőségeket. Belsőégésű motorral szerelt
gépeknél a motor bemutatásával, elektromos gépek
esetében az akkumulátor és villanymotorok bemutatásával folytatódik az oktatás. A hajtásláncot folytatva:
váltó, híd, véglehajtás felépítését tekintjük át.
A jobb gépkihasználtság érdekében az kezelők információt kapnak azokról a beállítási lehetőségekről, amikkel a
szervizes a kezelőhöz tudja igazítani a gépet, a kevésbé
fárasztó és hatékony munkavégzés érdekében. A gép
ismertetés után a karbantartási pontokat vesszük át és
beszélgetünk azok hiányának következményeiről.
Időtartam:
9:00-16:00-ig.

19

Hidromek kotró-rakodó
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Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Optimális gépbeállítások megismerése az
aktuális munkákhoz
• Napi karbantartás elvégzéséhez szükséges
ismeretek elsajátítása
• A nem megfelelő üzemeltetésből eredő
károk elkerülése

• Hidromek gépek általános felépítése –
motor, váltó, hidraulika, kezelőfelületek
• Műszerfalon megjelenhető hibajelzések,
szimbólumok
• Monitor felépítése
• Elérhető motor, váltó és hidraulika beállítási
lehetőségek, menetelés
• Kipufogógáz utókezelő rendszer általános
ismertetése
• Napi karbantartási feladatok, és a kötelező
szervizek fontossága

Tematika:
Néhány szót ejtünk a Hidromek cégről. Ezt követően
a gép általános felépítésével kezdtünk, áttekintjük a
kotrórakodó-gép különböző részegységeit. Megnézzük,
milyen hibakódok, hibajelzések és szimbólumok jelenhetnek meg a műszerfalon, ezek mit jelentenek és mi
a teendő abban az esetben, ha ezek valamelyikével
találkozunk. Ezt követően átnézzük a monitor teljes
felépítését. Minden egyes beállítási lehetőséget részletesen megbeszélünk, majd az oktatóteremben található
gépen, kis csoportokban a gépen is élesben megnézzük.
Átbeszéljük a váltó és hidraulika beállításokat.
Általánosan megnézzük a kipufogógáz utókezelő
rendszer felépítését, típusait a Hidromek gépeken, majd
konkrétan az általunk használt gépeken található
rendszer működését. Végül átbeszéljük a napi karbantartáshoz tartozó feladatokat, és a gyár által előírt kötelező
szervizciklusokat.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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Gehl kompaktrakodó

22

Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Gép kezelőfelületének megismerése – kapcsolók, szimbólumok, monitor
• Napi karbantartás elvégzéséhez szükséges
ismeretek elsajátítása
• Meghibásodások megelőzéséhez szükséges
teendők
• Gép tisztítási módozataink fontossága a
megelőzés érdekében

• Gehl gépek általános felépítése – motor,
hidraulika, vezérlés
• Műszerfalon megjelenhető hibajelzések,
szimbólumok
• Monitor felépítése és működése
• Kipufogógáz utókezelő rendszer általános
ismertetése, működése adott Gehl gépen
• DPF regeneráció működése, használata
• Napi karbantartás és a kötelező
szervizciklusok átbeszélése

Tematika:
Néhány szót ejtünk a Gehl cégről. Ezt követően a gép
általános felépítésével kezdtünk, áttekintjük a kompaktrakodó különböző részegységeit. Megnézzük, milyen
hibakódok, hibajelzések és szimbólumok jelenhetnek
meg a műszerfalon, ezek mit jelentenek és mi a teendő
abban az esetben, ha ezek valamelyikével találkozunk.
Ezt követően átnézzük a monitor teljes felépítését.
Minden egyes beállítási lehetőséget részletesen megbeszélünk, majd az oktatóteremben található gépen, kis
csoportokban a gépen is élesben megnézzük.
Általánosan megnézzük a kipufogógáz utókezelő
rendszer felépítését, típusait a Gehl gépeken, majd konkrétan az általunk használt gépeken található rendszer
működését. Végül átbeszéljük a napi karbantartáshoz
tartozó feladatokat, és a gyár által előírt kötelező
szervizciklusokat.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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Hyundai kotró-,homlokrakodó
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Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Optimális gépbeállítások megismerése az
aktuális munkákhoz - gépbiztonság, üzemanyag-fogyasztás, váltás módja
• Napi karbantartás elvégzéséhez szükséges
ismeretek elsajátítása – zsírzás, olajszintek
ellenőrzése, meghatározott üzemóránkénti
szűrő és olajcsere
• Meghibásodások megelőzése, ezáltal a gép
állásának csökkentése

• Hyundai gépek általános felépítése – motor
típusok, váltó, hidraulika stb.
• Műszerfalon megjelenhető hibajelzések,
szimbólumok
• Monitor felépítése, szimulátor
használatával
• Elérhető motor beállítás választási
lehetőségek előnyei
► ECO
► normál
► power
• Váltó és hidraulika beállítási lehetőségek
• Kipufogógáz utókezelő rendszer általános
ismertetése, aktualizált működése a
Hyundai gépeken
• Hi-Mate rendszer, mi az, hogy működik, mit
látunk vele, hogyan segítheti elő a közös
munkát
• Napi karbantartás bemutatása és a
kötelező szervizciklusok átbeszélése

Tematika:
Néhány szót ejtünk a Hyundai cégről. Ezt követően a
gép általános felépítésével kezdtünk, áttekintjük a kotró/
homlokrakodó különböző részegységeit. Megnézzük,
milyen hibakódok, hibajelzések és szimbólumok jelenhetnek meg a műszerfalon, ezek mit jelentenek és mi
a teendő abban az esetben, ha ezek valamelyikével
találkozunk. Ezt követően egy számítógépet monitor
szimulátor segítségével átnézzük a monitor teljes felépítését. Minden egyes beállítási lehetőséget részletesen
megbeszélünk, majd az oktatóteremben található gépen,
kis csoportokban a gépen is élesben megnézzük. Átbeszéljük a lehetséges motor beállításokat. Ezek jelentőségét az üzemanyagfogyasztás szempontjából, illetve a
váltó és hidraulika beállításokat. Általánosan megnézzük
a kipufogógáz utókezelő rendszer felépítését, típusait a
Hyundai gépeken, majd konkrétan az általunk használt
gépeken található rendszer működését. Ezután megismerkedünk a Hi-mate rendszerrel, működésével, felépítésével, azzal hogy számunkra milyen adatok érhetőek
el és hogyan tudják segíteni a közös munkánkat. Végül
átbeszéljük a napi karbantartáshoz tartozó feladatokat,
és a gyár által előírt kötelező szervizciklusokat.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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Precíziós gazdálkodási eszközök
Milyen előnyökkel jár
a gyakorlatban?

Pontosan mit tanulnak
a gépkezelők?

• Műholdalapú helyzetmeghatározás
megértése
• Üzemeltetést segítő funkciók megismerése,
kényelmesebb, hatékonyabb munkavégzés
• Erő;- és munkagép kihasználtságának
maximalizálása
• Kijuttatandó anyagok mennyiségének
optimalizálása
• Adatok gyűjtése a termőterületről

• A technológia működésének elméleti
ismerete
• Automata kormányzási és rendszer
felépítése
• Munkagépvezérlési lehetőségek
megismerése
• A rendszer beállítása és üzemeltetése
• A technológiában rejlő lehetőségek
kiaknázása

Tudja?
A megfelelően beállított automata
kormányzási és munkagépvezérlési rendszer
segítségével jelentős idő, üzemanyag- és
outputanyag-megtakarítást érhet el.
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Tematika:
A bevezető részben a műholdalapú helyzetmeghatározás elméleti áttekintése történik. A hallgatók megismerkedhetnek a mezőgazdaságban használatos korrekciós
szolgáltatásokkal, köztük az Axiál Kft által biztosított
mAXI-NET-tel. Ezt követően az automata kormányzási
rendszer felépítésének, főbb komponenseinek az ismertetése következik. Mindezt követően kezdődik el az adott
kijelzőtípus kezelőfelületének bemutatása. Betekintést
nyernek a beállítási lehetőségekbe, megtanulják hogyan
lehet a használandó erőgép és munkaeszköz függvényében konfigurálni a rendszert, úgy, hogy a legjobb teljesítményt hozzák ki belőle. Bemutatásra kerül, hogyan tud
az üzemeltető adatokat kinyerni, valamint feltölteni a
monitorba, úgy mint munkastatisztikák, hozamtérképek,
kijuttatási tervek.
A konzultáció alatt a részvevőknek lehetősége van
kérdezni és reagálni az elhangzottakra, felvetni olyan
problémákat, amelyekkel a rendszer használata során
találkoztak. Egy rövid ismétlő teszt megírásával végződik
a konzultáció, amely a megszerzett ismeretanyag még
mélyebb memorizálását hivatott segíteni.
Időtartam:
9:00-17:00-ig.
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A gépkezelők 10 parancsolata
• Folyadékszintek ellenőrzése
• Kenés-zsírozás a szükséges pontokon
• Hideg dieselmotorok járatása alacsony

fordulatszámon

• Dieselmotorok leállítás előtti
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•
•
•
•
•

visszahűtése alacsony fordulatszámon
Motor tisztán-tartása
Szezon előtti felkészítés
Szezon végén átvizsgálás
Kötelező szervizperiódusok betartása
Levegő- és üzemanyagszűrők
ellenőrzése és tisztítása

•

Tiszteld a gépet!

