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Kedves Diák,  
Tisztelt Mezőgazdasági  
Oktatási Intézmény!

Az AgrárUnió szaklap a társadalmi felelősségvállalás keretében indította el a „Még több mezőgépészt” 

programot egy hiányszakma újjáélesztésére. Hídépítőknek tartjuk magunkat: hidat építünk az oktatott 

tananyag és a mai mezőgazdasági technika szakadéka között, hidat az iskola és a munka világa között.

 

Lapunk rendszeresen kíván közölni 

 – információkat gyakorlati helyekről,  

 – információkat munkát keresőkről,

 – gépészeti, technológiai információkat a tanuláshoz, 

 – információkat a szakmai ismeretek bővítéséhez az elhelyezkedést követően, 

 – diákbeszámolókat, amelyek a pályaválasztásban segíthetnek,

 – és segítséget nyújt a gyárlátogatások, tanulmányi utak megszervezéséhez, a megfelelő szakmai irány 

kiválasztásához, a tényleges munkavégzés megismeréséhez.

Kedves Tanuló! Cikkeinkkel, tudósításainkkal bátorítunk arra, hogy válaszd Te is a mezőgépész szakmát, 

hiszen potenciális munkahelyeken szerezhetsz gyakorlatot, piacképes  

jövedelemmel – már rögtön az iskolapadból kikerülve.

Böngészd hát az AgrárUnió Magazint és Portált, légy követőnk a

 Facebookon, és csatlakozz a Gépészinfó táborához, hogy folyamatosan hasznos információkhoz juthass!

Az internetes felületeink eléréséhez kattintson a logókra!



Tartalom
Melyik milyen? 4

A kék-sárga sikerének titka 8

Mindig optimális elosztás 9

Az új Joker RT  10

A vetésben nincs lehetetlen 12

A Caffini újdonságai 15

Talajművelés másképp 16

A gyomfésű 18

A csökkentett menetszámú talajművelés gépe  20

Erős profilok 22

Közel a tökéleteshez 23

Sima gördülés, erős kapaszkodás 24

Körbálázás norvég alapon 26

A legjobb anyagból 28

Állja a versenyt 32

Lemken Rubin 9 rövidtárcsa 34

Ne pánikoljon, öntözzön! 36

Határérték alatt 37

Nincs csalás, sem ámítás 40

Fokozat nélkül 42

Barátságos drónok 45



A bemutatott, féligfüggesztett ekék 
mind   egyikét hidraulikusan változtatha-
tó fogássszélességű eketestekkel és az 
első ekefejnél külön is használható nyi-
tóbarázda állítással, az ekefejek automa-
tikus biztosításával, előhántókkal és egy 

pár tárcsás csoroszlyával látták el. Ötből 
háromnak hidraulikus terhelésáthelyező 
rendszere is volt. 

A 250 LE körüli motorteljesítményű trak-
torokkal üzemeltethető, nagy munkaszé-
lességű féligfüggesztett ekék tarlónjáró 

kereke ma már nem „farkerék”, hanem 
az eke hátsó harmadában, a gerendely 
mellett található. Az ekék pontos típus-
megnevezése:

Kverneland PG 100 Variomat
Lemken Diamant 11 VT L 100
Pöttinger Servo 6.50 plus nova
Rabe Kormoran PF VHA 180
Vogel&Noot Hektor 1000 STHD Vario
Az egyszerűség kedvéért ettől kezdve 

az ekéket csak a gyártó nevével említjük.

Munkaszélesség ■

A valós munkaszélességet az egyes eketes-
tek fogásszélességéből lehet meghatároz-
ni. A legszélesebb tartományban a Lemken 
ekefejei állíthatóak: 27 és 55 cm között. 
Ezzel a maximális munkaszélesség 4,40 m, 
legalább 40 cm-rel több, mint a verseny-
társaké. A többi eke 29 és 49 cm közötti 
fogásszélességű eketestekkel szerelt, azaz 
munkaszélességük legfeljebb 3,84–4,00 m.

Öt gyártó nyolc ekefejjel szerelt, egy tarlókerekes váltvaforgató ekéje mutatkozott be egymás mellett 
Németországban a közelmúltban. Világmárkákról lévén szó, szántási munkaminőségükön nem volt 
kivetnivaló. Érdemes azonban szemügyre venni azokat a műszaki részleteket, amelyekben nagyon is 
eltérnek egymástól.

Melyik milyen?
Nyolc eketestű, egy tarlókerekes váltvaforgató ekék összehasonlítása

A versenyekéket is gyártó Kverneland PG 100 Variomat ekéje



Egyetlen tarlókerék ■

A nem teljesen hátul futó kerék használatá-
val a tábla széléhez egészen közel is lehet 
szántani. Erre valójában csak a Rabe ekéje 
képes. A váz tört vonalvezetésének köszön-
hetően – amely egyébként a Grégoire 
Besson ötlete – a 26 colos, AS-bordázatú 
kerék annyira beilleszkedik az ekébe, hogy 
a legutolsó eketest a saját nyomát komp-
letten körbeszántja – mindenesetre csak 
maximális fogásszélességnél.

Az összes többi ekénél marad egy szán-
tatlan sáv, amely a Lemkennél 17 cm, 
a Pöttingernél 22 cm. Ennél is többet 
hagy vissza a Kverneland (32 cm) és a 
Vogel&Noot (34 cm). A legkisebb fogás-
szélességnél a szántatlanul maradó sáv 
33 cm (Rabe) és 80 cm (Pöttinger) között 
van.

Kerékméretek ■

A kerék mérete és gumiabroncsának kivi-
tele sem mindegy! A Rabe 26 col magas, 
AS-profilú 450-as kereke nehéz talajvi-
szonyok mellett is jobb manőverezést és 
kapaszkodóképességet szavatol, mint a 
többi ekénél használt 500/45-22.5 méretű, 
keresztbordázatú gumik. Egy probléma 
azért adódik a Rabe ekénél: a Kormorant 
a forgóban teljesen ki kell emelni ahhoz, 
hogy a gerendely ne rongálja meg a 
kereket. És ha már a kerekeknél tartunk: 
a Kverneland és a Vogel&Noot gyári alap-
felszerelését képező sárkaparókra erősen 
nedves talajon nagy szükség lehet!

Traktor-eke kapcsolat ■

Ezek az ekék III. kategóriájú emelőszerke-
zetekre csatlakoztathatók. A Rabe emel-
lett IIIN-kategóriás lehetőséget is ad, a 
Lemkennél pedig ez opció lehet. Mindkét 
gyártó IVN-kategóriás csatlakoztatást is 
adhat alapfelszereltségben, felár nélkül. 

A traktorra csatlakoztatás természete-
sen kihat a munkaminőségre. A traktor 
és eke közötti alsó emelőkaroknak a felső 
kitámasztó karban lehetőleg egymással 
párhuzamosnak kell lennie annak érde-
kében, hogy az eke és a felfogató torony 
közötti vonószerkezet forgáspontja bár-
mely kiemelési magasságnál függőleges 
maradjon, azaz erőhatásoknak kanyaro-
dáskor se legyen kitéve. Ebből a szem-
pontból a felső kitámasztó kar három 
csatlakozó furata (Kverneland, Rabe) vagy 
két furata (Lemken, Vogel&Noot) fontos 
szerepet játszik.

Mivel a traktoron az alsó emelőkarok 
és a felső kitámasztó kar forgáspont-
jai vi   szonylag közel vannak egymáshoz, 

egyet  len bekötő furattal – mint a 
Pöttingernél – nem állítható be a tökéletes 
geometria. A felső kitámasztó kar bekötése 
itt 63 cm távolságban, azaz meglehetősen 
messze van az alsó emelőkarok beköté-
sétől. A Lemken és a Vogel&Noot eseté-
ben még mindig 60 cm ez a távolság. A 
Kverneland és a Rabe 40 cm távolságra már 
sokkal inkább lehetőséget ad az eke trak-
torhoz illesztésére. A nagyobb távolságot a 
gyártó – például a Vogel&Noot – az Észak-
Amerikában és Kelet-Európában használt 
gyorskapcsoló háromszögekkel magyaráz-
za. A Pöttinger szerint szállítási helyzetben 
a teljesen kiemelt eke ferde forgásponttal 
jobban „bedől” a kanyarban.

Vonóerő-kifejtés ■

A nyolc eketestű féligfüggesztett ekéknél 
a vonóerő eredője a negyedik és ötödik 
eketest közötti térből a vonószerkezet 
forgáspontján keresztül halad a traktor 
irányába. Minél kisebb a traktor hátsó ten-
gelye és az eke forgatótengelye közötti 
távolság, annál közelebb kerül az erővo-
nal a traktor hátsó tengelyének közép-
pontjához. Ezért igyekszik mindegyik 
gyártó – a Rabe kivételével – a vonószer-

A Rabe Kormoran ekéje a saját nyomát is beszántja

A Pöttinger tarlókereke az utolsó barázdától 80 cm távolságban is járhat A Lemken központi nyomásállítása
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kezet forgáspontját a felfogatáshoz minél 
közelebbre helyezni. A Lemken (címké-
pünkön) ennél is tovább megy: a Diamant 
360°-ban elfordítható felfogatással ren-
delkezik. Az erre vonatkozó ajánlás szerint 
a felfogató tornyot felkapcsoláskor hátra 
kell fordítani azért, hogy a forgástengely 
az alsó emelőkarok közé kerüljön.

A függesztőmű felső kitámasztó kar-
ján ébresztett húzóerővel – a vontatmány 
tömegének hidraulikus munkahengerrel 
történő átterhelésével – az eke tömegé-
nek és a traktor első tengelyterhelésének 
egy része a hátsó tengelyre helyeződik át. 
A megnövelt tengelyterhelés javítja a trak-
tor vonóerő-kifejtési képességét (Lemken, 
Pöttinger). Jelentős – a Lemken esetében 
már 1130 kg – többletterhelés jelentkez-
het a hátsó tengelyen. Ennek nagyobbik 
hányada azonban a traktor első tenge-
lyének tehermentesítéséből származik, 
ezért az első pótsúlyokat 2 ton   nára vagy 
többre célszerű növelni. A Rabe filozófiája 
szerint a felső kitámasztó kart nem húzás-

Az ekék főbb paraméterei

Gyártó
Típus

Kverneland
PG 100

Variomat

Lemken
Diamant 11

VT L 100

Pöttinger
Servo 6.50
plus nova

Rabe
Kormoran

PF VHA 180

Vogel&Noot
Hektor 1000
STHD Vario

Eketestek / munkaszélesség / váz
Típus Nr. 30 CS 50 38 WWS BP 351 WS WST 430
Fogásszélesség 30…48 cm 27…55 cm 29…50 cm 30…49 28…48 cm
Munkaszélesség 2,40–3,84 m 2,16–4,40 m 2,32–4,00 m 2,40–3,92 m 2,24–3,84 m
Keretmagasság 78 cm 85 cm 85 cm 80 cm 85 cm
Eketestek osztástávolsága 100 cm 100 cm 102 cm 100 cm 100 cm
Tömeg / fordítómű
Tömeg 4440 kg 4490 kg 5170 kg 5520 kg 5880 kg
Átfordítás ideje 4 s 15 s 8 s 8 s 9 s
Tarlókerék
Méret 500/45-22.5 500/45-22.5 500/45-22.5 460/70R24AS 500/45-20
Túlnyúlás* min.
                    max.

61 cm
32 cm

45 cm
17 cm

80 cm
22 cm

33 cm
0 cm

67 cm
34 cm

Tengelyterhelés növelése
Átterhelés a hátsó tengelyre

nincs

1130 kg 680 kg 1300 kg

nincs
Tehermentesítés
    – első tengely
    – támkerék

850 kg
280 kg

490 kg
190 kg

930 kg
370 kg

Max. nyomás 200 bar 150 bar 200 bar
Ekefejek biztosítása
Kioldó erő 890 daN 1500 daN 1800 daN 2100 daN 1750 daN
Visszaállítás
    – középhelyzet
    – végállás

1200 daN
1450 daN

2300 daN
2000 daN

1500 daN
1300 daN

1800 daN
1600 daN

1770 daN
2000 daN

Max. nyomás rugóköteg 160 bar 160 bar 200 bar 140 bar
Max. kitérés 37 cm      38 cm      30 cm           30 cm        45 cm

*az utolsó barázdától mért távolság, min./max. fogásszélességnél

ra, hanem nyomásra kell terhelni. Ekkor 
a hátsó tengely terhelése 1300 kg-mal 
csökken. Ekkor elöl nincs szükség túlzott 
pótsúlyozásra, ezzel szemben a hátsó ten-
gelyt pótsúlyozni kell. A legtöbb traktor-
nál erre kevés lehetőség adódik.

Az átfordítás időszükséglete ■

Az ilyen ekék „lelke” a fordítómű, amely-
nek az ekét minden helyzetben moz-
gatnia kell tudni, miközben igen nagy 
terhelésnek is ki van téve. A Rabe kivéte-

lével ezt hagyományosan, két munkahen-
gerrel oldották meg. A Rabe különleges 
fogasléces fordítóműve – megint csak 
Grégoire Besson kézjegye! – nem mindig 
volt képes arra, hogy a még a talajban 
levő ekét onnan kifordítsa. Az átfordí-
tási idő optimumát nehéz megtalálni. A 
két végén lengéscsillapított Vogel&Noot  
9 másodperc alatt fordít, ugyanolyan 
gyorsan, mint a Pöttinger és a Rabe. A biz-
tonságérzetet ezeknél a kezdeti és végál-
lási lassítás fokozza. A Kverneland ekéje 
4 másodperc alatt, igen gyorsan fordul 

A Vogel&Noot Hektor 1000 STHD Vario ekéje a legnehezebb: 5,9 t



át. Ez lejtőn veszélyes lehet, mert az eke 
magával ránthatja a traktort. A Lemken 
Diamant átfordítási ideje a leghosszabb: 
11 másodperc. 

Ekefejek biztosítása ■

A túlterhelés elleni automatikus biztosítá-
soknál jellemzően a hidraulikus megoldá-
sok nyertek teret. Ezeknél az olajnyomás 
állításával könnyen és gyorsan lehet az 
üzemi körülményekhez igazodni. Csupán 
a Kverneland maradt elvhű: ragaszkodik a 
lemezrugós megoldásához. Arra az eset-
re, ha igen komoly akadályra ütközne 
fel az eketest, az ekefejtartó nyírócsap-
szeggel is biztosítva van. A hidraulikus 
biztosításoknál általában minden ekefej 
külön hidroakkumulátorral védett. A kü-
lön-külön beállítható aktiválási nyomás 

– ami egyedül a Vogel&Noot esetében 
megoldott – azért is fontos, mert az 
első eketesteket gyakran célszerű maga-
sabb nyomással üzemeltetni. A Lemken 
a nyomás beállítását központilag, négy 
hidroakkumulátor segítségével oldotta 
meg.

A biztosítás kioldásához szükséges erőt 
statikus állapotban mérték. Kiugróan ala-
csony érték – 890 daN – a Kverneland ese-
tében volt. Ez munka közben, kötött tala-
jon az eke tipikus „táncolásához” vezethet. 
A biztosítás visszatérítő ereje minden eké-

A Kverneland rövid felfogatása traktor
közeli munkát tesz lehetővé

nél csekélyebb, mint a kioldáshoz szüksé-
ges erő, de azért még elég nagy ahhoz, 
hogy az eketest az ekevas sérülése nélkül 
túlhaladjon az akadályon és visszatérjen 
kiindulási helyzetébe. 

A nagyobb kövek elől a Vogel&Noot 
Hektor ekéje tud leginkább kitérni: fel-
hajlási magassága 45 cm. A Kverneland 
és a Lemken 37, illetve 38 centimétere 
is megfelel még, hiszen ritkán szántunk 
ilyen mélyen. A Pöttinger és a Rabe 30 cm 
kitérési úthossza azonban bizonyos ese-
tekben már kevés lehet. Egyébként vala-
mennyi biztosítás lehetőséget nyújt oldal-
irányú kitérésre is!

A nagy saját tömeg ■

A legkönnyebb és a legnehezebb eke 
között 1,4 t a különbség! Közúton von-
tatott, fék nélküli féligfüggesztett ekénél 
a kerék terhelése nem haladhatja meg 

A Rabe 26 colos kereke nehéz körülmények között bizonyít igazán

a 3 tonnát. Ezt a Kverneland kivételével 
mindegyik eke túllépi. Alaphelyzetben a 
Lemken ekéjénél a legkisebb a probléma, 
csupán 20 kg-mal haladja meg ezt az 
értéket. A közúton is használható hidrauli-
kus terhelésáthelyezésnek köszönhetően 
a Lemken még meg is felelhet ennek 
a követelménynek, a Pöttinger, a Rabe 
és a Vogel&Noot többlete azonban 500– 
730 kg. Fék az érintett gyártók kínálatá-
ban sem szerepel, így ez utóbbiak elvben 
nem vehetnének igénybe közutat. Megol-
dást egy eketest vagy a hidraulikus kőbiz-
tosítás leszerelése jelentene, de valószínű, 
hogy az okos gazda ennél barátibb meg-
oldást is talál!

A gyártók által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok és a „profi” 2014 májusi 
számának 30–37. oldalain közölt mérési 
adatok alapján összeállította a Szerkesz-
tőség.

A Lemken ekéjének teleszkópos munkahengerei gyorsabban is fordíthatnának



Kivételesen egyenletes szórásképll

Normál szóráskor az egymással szem-
ben forgó szórótányérokkal a Bogballe 
négyszeres átfedéssel végzi a műtrágya-
kijuttatást. Ezzel a módszerrel szántóföl-
di körülmények között kiváló eredmény 
érhető el. Ezt az is bizonyítja, hogy az 
utóbbi 15 évben minden nagy műtrágya-
szóró teszt során a Bogballe szórásképe 
volt a legegyenletesebb. 

Egyszerű táblaszélszórásll

A táblaszélszóráshoz elegendő a szóró-
lapátok forgásirányának megváltoztatá-
sa. Ez minden gépen az alapfelszereltség 
része, jellemzően kézzel egy karral vagy 
a legjobban felszerelt gépeknél a fülké-
ből gombnyomással kapcsolható. Ezzel a 
módszerrel elkerülhető, hogy a szomszé-
dos területre feleslegesen szórja a drága 
műtrágyát, ráadásul még lapátot sem kell 
cserélni.

Kopásálló szórólapátokll

A szórólapátok mangán-acél ötvözetből 
készültek, mely a hagyományos rozsda-
mentes acélhoz képest 3-szor tovább 
bírja, így alacsonyan tartható az üzemel-
tetési költség.

Precíz ejtési pontll

A súberek nyitási pontja automatikusan 
módosul a nyitás mértékének megfele-
lően az optimális szórási pont elérése 
érdekében, ami a tökéletes szórásképhez 
szükséges.

Súlymérős rendszerll

Több mint 25 éve gyárt a Bogballe súly-
mérős rendszerű műtrágyaszórókat, me -
lyek nél minimális a hibázási lehetőség. 
A számítógép a haladási sebesség és a 

kiáramló műtrágya tömegének megfele-
lően a súberek állításával precízen állítja a 
beállított értéknek megfelelően a műtrá-
gya-kijuttatást. 

S-indicator kalibráló egységll

A hidraulikus nyitással rendelkező műtrá-
gyaszórók alapfelszereltsége az S-indi-
cator kalibráló egység, mely egy kifolyó-
nyílással rendelkező zsákból, mérlegből 
és számológépből áll. A csomag segítsé-
gével egy perc alatt az adott műtrágyához, 
munkasebességhez, munkaszélességhez 
és kiszórandó mennyiséghez állítható a 
szóró, és már indulhat is a munka.    

Precíz felületkezelésll

Minden alkatrész 7 lépésből álló tisztítási 
eljárást követően kapja meg a „Flexi Coat” 
műanyagos bevonatot. Ennek eredmé-
nyeképp hosszú élettartamú a műtrágya-
szóró.

Masszív konstrukcióll

Mindegyik műtrágyaszórónál a váz a tar-
tályt bölcsőszerűen három oldalról körül-
veszi, így védi azt.

Modulrendszerll

A modulrendszerű felépítésnek köszön-
hetően a tartálytérfogat és a szabályzás 
könnyen a gazdaság méreteihez és igé-
nyeihez alakítható a megrendelt műtrá-
gyaszórónál, így gyors a megrendelések 
teljesítése, ráadásul évekkel később is 
módosítható a már meglévő szóró.

Karbantartásmentes hajtóműll

A zárt rendszerű hajtómű különleges 
zsírral van feltöltve, mely kiváló kenést 
biztosít széles hőmérséklet-tartomány-

ban. Túlterhelés elleni védelmet pedig a 
csúszókuplung biztosít.

Kíméletes boltozódásgátlóll 

A műtrágya sűrűségétől és folyási jellem-
zőitől függően a boltozódásgátló munká-
ja olyan, hogy az ne törje a műtrágyát. A 
nyomáskiegyenlítő kúp a boltozódásgátló 
felett biztosítja, hogy a nagyobb telí-
tettség esetén a tartály aljára neheze-
dő nagyobb nyomás ne befolyásolja a 
kieresztő nyíláson kiáramló műtrágya 
mennyiségét.
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A számítógépes szabályzású műtrágya-
szórók például TeeJet Matrix sorvezetők-
kel összekapcsolhatóak, a duplán szórás 
ellen automatikus indítással, elzárással 
védekezhetnek, vagy az ék alakú területe-
ken automatikus szakaszolással biztosít-
hatják az egyenletes szórásképet. Hozam-
térkép szerinti, előre betáplált kijuttatás is 
végezhető velük. Okostelefonokra ingye-
nes applikáció telepíthető, mellyel a szó-
rási táblázatok könnyen kikereshetőek.

TempoTracker – újdonságll

GPS-szel való összekötés esetén a tábla-
végi nyitás-zárás pontja  az aktuális sebes-
ségnek megfelelően történik a legegyen-
letesebb szóráskép elérése érdekében.  
A TempoTracker vezérlést egyedülállóan 
csak a Bogballe kínálja, ráadásul a korábbi 
Calibrator Zurf számítógépekre ingyene-
sen feltölthető a program.

A Bogballe műtrágyaszórók továbbra 
is megtekinthetők minden jelentősebb 
mezőgazdasági kiállításon a SZEGÁNA Kft. 
standján.  

Nagy Márk

A Bogballe műtrágyaszórókat már szinte 
minden gazda ismeri, aki szántóföldi 
gazdálkodással foglalkozik. Mi is a sikerük 
titka? Csokorba szedtük őket, hogy könnyen 
áttekinthető legyen.

A kék-sárga 
sikerének titka



A kék-sárga 
sikerének titka

A 2016-ban az év munkagépévé válasz-
tott ZA-TS Argus Twin műtrágyaszóró 
innovációja abban áll, hogy a műtrágya 
keresztirányú elosztása mindkét szórótár-
csán radarérzékelők segítségével történik. 
A kívánt értékektől történő eltérések ese-
tén az elektromos rendszer teljesen auto-
matikusan elvégzi a korrekciót, így min-
dig optimális a keresztirányú elosztás. Ez 
érvényes a váltakozó műtrágyaminőség, 
lejtők, fékezési folyamatok, vagy elhasz-
nálódott szórólapátok esetén is. 

Az eszköz fontosabb részei: ■

Mélyhúzott alaptartály 
Az alaptartály térfogata 700 liter. Mély-

húzott tartály, sarok, él és hegesztési var-
rat nélkül. Ez gondoskodik a műtrágya 
folyamatos és egyenletes utáncsúszásáról. 
A szórógép tisztítása is könnyebb ennek a 
kialakítási formának köszönhetően.

 Üresjelzésérzékelő
A két kifolyónyílás ellenőrzéséhez 

az AMAZONE a ZA-TS műtrágyaszóró-
hoz üresjelzés-érzékelőket ajánl. Ezek 
szabadon pozícionálhatók a kifolyónyílás 
felett, és három különböző magasságban 
helyezhetők fel. A gépkezelő így idejében 
kap figyelmeztető jelzést a terminálon 
arról, hogy az egyik garatcsúcs csaknem 
üres.

Aki mér, az nyer
Nincs leforgatás. Csak be kell táplál-

ni a szórási mennyiséget, és indulás!  

A mérlegrendszer ellenőrzött kényelmet 
és nagyobb biztonságot nyújt. Online 
meghatározza két 200-Hz-mérőcellával a 
kiszórandó anyag különböző tulajdonsá-
gait – mindezt nagy pontosság mellett, 
hiszen másodpercenként 400 jelet dol-
goz fel. Ez összehasonlítja a ténylegesen 
kijuttatott mennyiséget az előirányzott 
mennyiséggel. A szántóföldre vonatko-
zó tápanyag-mérleg részére ezenkívül a 
kijuttatott mennyiség pontos dokumentá-
lásra kerül. A kiegyensúlyozott tápanyag-
ellátáshoz a kijuttatandó mennyiséget 
gombnyomásra az ISOBUS-terminálon 
keresztül lehet megváltoztatni.

Elektromos keverőegység
•  Két lassan forgó, műtrágyakímélő 

keverőegység, 60 1/perc;
•  automatikusan kikapcsol, amint a 

tolózár lezár, egy oldalon, ill. egymás-
tól függetlenül;

•  automatikusan megfordul, ha egy ide-
gen test blokkolja.

AMAZONE becsúsztató rendszer ■

A tölcsércsúcsokon elhelyezett, elektro-
mosan működtetett csillag-keverőegy-
séggel ellátott új rendszer gondoskodik az 
egyenletes műtrágya-áramról a szórótár-
csára. A keverőegység lassan forgó, csillag 
alakú szegmensei a műtrágyát egyenletes 
szállítják az adott kifolyónyíláshoz. Ha a 
kiszórandó anyag összeállna, a keverő-
egység iránya automatikusan megfordul 
ahhoz, hogy a nyílást szabaddá tegye, 

ezzel biztosítva az optimális műtrágya-
kifolyást. 

TSkeverőszerkezet
•  Nagy dobótávolság, 36 méteres dupla 

átlapolás esetén is;
•  beépített határszóró-rendszer;
•  nagy kijuttatható mennyiségek (akár 

10,8 kg/mp, ill. 650 kg/perc). 
 

Szóráshatároló ernyő
Arra az esetre, ha közvetlenül a tábla 

szélén haladva a tábla belseje felé kell 
szórni a műtrágyát, a ZA-TS műtrágyaszó-
róhoz rendelkezésre áll egy szóráshatá-
roló ernyő. Ha a szóráshatároló ernyő be 
van fordítva, csak a tábla belseje felé eső 
szórótárcsa szór. A műtrágyát ezen a szó-
rótárcsán úgy téríti el a szóráshatároló, 
hogy azt csak a traktor mögötti területre 
és a tábla belső részére szórja, a határon 
viszont nem szórja át.

 
ISOBUS terminálok 

Az ISOBUS egy, a világon érvényes 
kommunikációs szabványt jelöl egyfelől 
a kezelőterminálok, traktorok és függesz-
tett eszközök között, másfelől a mezőgaz-
dasági irodai szoftverek között.

•  A ZA-TS típust különböző AMAZONE 
ISOBUS-terminállal lehet használni:

•  AMAZONE AMATRON 3, 5,6" méretű 
monitor,

•  AMAZONE CCI 100, 8,4" méretű érin-
tőképernyő,

•  AMAZONE AMAPAD, 12,1" méretű 
érintőképernyő.

Amazone ZA-TS röpítőtárcsás műtrágyaszóró

Mindig optimális elosztás



A Joker RT optimális a sekély tarlóhántásra, a kihullott magvak 
csírázásba indítására, a kapillaritás megszüntetésére, a növényi 
maradványok bekeverésére és sekély magágy készítésére.

A legszembetűnőbb változás a Joker Classic-hoz képest, hogy 
a futómű bekerült a gépbe, a tárcsamező és a henger közé. Ez a 
megoldás számos előnnyel jár. 

A súlyeloszlás így optimálissá vált, és a munka közbeni billegés 
vagy ugrálás teljesen megszűnt.

Közúti szállításkor a gép súlypontja közelebb van a futóműhöz, 
amely egy nyugodt és biztonságos szállítást eredményez. 

A középen elhelyezkedő futómű a gépet fordulékonnyá teszi, 
és lehetőség nyílik egy dupla henger beépítésére is. Helyi igé-
nyeknek megfelelően kétféle dupla hengerrel lehet rendelni. Az 
egyik a dupla RollPack henger kifele U-profilú gyűrűkkel – ez a 
henger a Joker HD-ben már bizonyított és bevált. Nagyon stabil 
és az összes talajtípusra ajánlott, nagy sebesség mellett is érzé-
ketlen a kövekkel szemben. Az egymásba forgó gyűrűk öntisztu-
ló hatásuk révén nem igényelnek sárkaparót. Az U-profilú henger 
tud nedves körülmények között a legtovább dolgozni. Az ősz 

Az új Joker RT 
A Joker rövidtárcsa fontos szerepet tölt be a Horsch cég talajművelési filozófiájában.  
Ezért az elmúlt 2 év során teljesen átépítették a Joker 5 – 6 – 8 – 10 – 12 RT-t.

folyamán többször is tapasztaltuk akár extrém nedves kukorica-
tarlón is. 

Az igen kötött, nehéz talajokra a dupla SteelDisc hengert 
választhatjuk. A nehéz fémhenger biztosítja az intenzív aprítást 
és visszatömörítést. Ami még szembetűnik az üzemeltetés folya-
mán, az az óriási egyengető hatás. Általában egy tárcsától nem 
szoktuk elvárni, hogy a talajfelszínt egyengesse. A Joker RT-ben a 
megnövelt tárcsasorok közti távolságnak és a tárcsamező és hen-
ger közötti távolságnak köszönhetően a megművelt tarló felülete 
simább lesz, mint előtte. Ez azért lehetséges, mert a földáram le 
tud ülepedni a második tárcsasor és a henger előtt, még akár 15 
km/h sebesség felett is. 

 Az új generációs Joker RT-ben a gép elején egy egyengető 
sínt is találunk, amely hidraulikusan a fülkéből mozgatható és a 
magágykészítéskor a plusz egyengetést szolgálja. Ezt a simítót 
szármaradványmentes talajon lehet jól használni, akár szántásel-
munkálásnál ősszel vagy tavasszal.

A gép mélységállítása alutávtartók segítségével vagy közpon-
tilag hidraulikusan állítható. Az 52 cm átmérőjű csipkés, ívelt 
tárcsák az intenzív és agresszív munkára lettek kialakítva, és 
könnyen hatolnak a talajba. A Joker RT tárcsával nemcsak seké-
lyen lehet szép munkát végezni, hanem nagyobb szártömeget is 

A futómű bekerült a gépbe

Egyenletes talajfelszínt hagy maga mögött

Joker extrém nedves kukorica tarlón

Gépesítés10



képes tökéletesen bedolgozni, ilyen például a kukoricaszár vagy 
a zöldtrágya. 

A tárcsák egy karra párosával vannak szerelve, ez nagy áteresz-
tő képességet biztosít a nagymennyiségű szármaradvány számá-
ra is. A talaj-egyenlőtlenség lekövetését és a kő elleni biztosítást 
a nagyméretű gumibakozás biztosítja. A tárcsák csapágyazása 
teljesen karbantartásmentes, olajfürdős, ami hosszú élettarta-
mot biztosít. 

Az új Joker RT-k az új generációs rövid tárcsák első darabjai, 
amelyek a sekély 3–15 cm munkaminőséget teljesen más dimen-
zióba emelik. Az 1 t/munkaszélességre megnövelt súly biztosítja, 
hogy még a teljesen kiszáradt igen nehéz földeken is behatol a 
tárcsa a talajba és elvégzi a kívánt munkát, az egész munkaszé-
lességben. Nagyon fontos, hogy a Joker mellső támasztó kere-
kekkel is felszerelt, így a munkamélység egész gépszélességben 
mindenütt egyforma.

Az innovatív termelők az új Joker RT-t ajánlják.
zs

Zöldtrágya bedolgozása

Páros tárcsa felfogatás

Gépesítés 11

MÉG Több  

MEzőGÉPÉSzT!
Az AgrárUnió kezdeményezése  

a szakma népszerűsítéséért

Rendhagyó programot indított útjára 2015 tavaszán 
az AgrárUnió.  A hiánypótló projekt célja, hogy a mező-
gazdaság szereplőinek összefogásával népszerűsít-
se – elsősorban a fiatalok körében – a mezőgépész  
szakmát.

Várjuk azon szakiskolák, valamint mezőgaz dasági 
cégek, vállalkozások jelentkezését, amelyek vezetői 
ugyancsak fontosnak tartják, hogy a fiatalok közül 
minél többen válasszák ezt a pályát.

Amit a program kínál:
  gyakorlatszerzési lehetőség
  ösztöndíjak biztosítása
  vállalkozások bemutatása, népszerűsítése
  promóciós filmek készítése 
  szakmai irányítás a legjobb szakemberekkel
  együttműködés koordinálása 
 gyár és  telephely-látogatások, ismertető programok
  további egyedülálló lehetőségek

Jelentkezés:
agrarunio@agrarunio.hu, info@agrarunio.hu

Közösen egy jobb, szakmaibb  
jövő ért – az innováció, az össze
fogás és a segítség nyújtás jegyében

www.agrarunio.hu



Gazsi Zsolt, a cég Magyarországi értéke-
sítési vezetője a gép mellett mutatta be 
annak sokoldalúságát és a termékpaletta-
bővítés indokait.

A cégcsoport már nagyon régóta szere-
tett volna egy mulcsvetőgép családot. Az új 
gépet kooperációban készítették egy cseh 
gyártóval, azaz még nem teljesen moson-
magyaróvári termék. Gazsi Zsolt elmondta, 
hogy nem egy teljesen új gépet akartak, 
hanem a két cég termékeinek előnyös 
tulajdonságait szerették volna ötvözni egy 
új konstrukcióban. Így a vetőelem és az 
elektronika a Vogel & Noot saját terméke. A 
szerkezeti elemek elhelyezésével, tagoltsá-
gával, valamint építési elvével pedig egyet-
értettek a partnerrel, így közös alapokon 
születhetett meg egy új vetőgép. Azért 

erre a megoldásra esett a választásuk, mert 
egy rendkívül sokoldalú gépet szeretné-
nek hosszú távon a piacon látni, amelynek 
moduláris felépítése a gazdák jelenlegi és 
későbbi igényeit is ki tudja elégíteni. A 
saját vetőelem alkalmazása pedig nem volt 
kérdés. Számos gépen és sokféle talajon 
bizonyította rendkívüli megbízhatóságát.

A gép abszolút újdonság. A nagyközön-
ség még ilyen formában sosem láthatta, 
de a Nagy Talajművelő Show szentlőrinci 
és böszörményi rendezvényén lehullhat a 
lepel: itt üzemi körülmények között is meg-
tekinthették a látogatók. A végfelhasználók 
számára a 2015-ös vetési szezonban lesz 
elérhető. 

A Vogel & Noot idei feladata, hogy a gépet 
minden gazdával megismertessék, valamint, 

hogy közösen teszteljék a cég partnereinek 
együttműködésével. A cél az, hogy jövőre, 
amikor már gyártásba és hivatalos értékesí-
tésbe kerül, egy jól ismert, a vállalat magas 
igényeinek és elvárásainak megfelelő, hazai 
körülményekre finomhangolt gépet kapja-
nak. Ennek szellemében a bábolnai kiállítás 
után különböző talajadottságú területeken 
a lehető legnagyobb terület elvetését céloz-
ta meg a gyár. A TerraVant vetőgépcsalád 
3, 4, 6 és 8 méter munkaszélességben lesz 
elérhető, amelyek mindegyike 3 méteres 
szállítási szélességre összecsukható. A hazai 
tapasztalatok alapján Magyarországon a 
4 és 6 méteres gépekre lesz nagyobb az 
érdeklődés, ezért a bemutatókon többnyire 
ezeket lehet majd látni. 

Az általános bemutatást követően Gazsi 
Zsolt a legapróbb részletekig ismertet-
te a TerraVant vetőgépcsalád felépítését 
és opcionális lehetőségeit. A géppel egy 
menetben végezhető a vetőágy készítése, 
műtrágya kijuttatása, a vetőmag magágy-
ba helyezése és lezárása. A beharangozott 
univerzális felépítést tükrözi, hogy a bemu-
tatott alapkivitelhez képest opcionálisan 
választható a tartály, a magágykészítő egy-
ség, a tömörítő henger és a csoroszlyakiala-
kítás. Az alapkivitelben 3600 liter térfogatú 
tartály két különböző kivitelben lesz elér-
hető. Ha nem szeretnénk egy menetben 
műtrágyát kijuttatni, akkor a két adagoló 
egységnek köszönhetően lehetőség van 
a tartály két részre osztására, így akár két 
különböző vetőmagfajtát tudunk vetni egy 
menetben.

A másik lehetőség az 5500 literes kombi 
tartály választása, amely két vagy három 
részre osztható. Ezzel lehetőség nyílik a 
vetés és a műtrágya-kijuttatás egy menet-
ben történő elvégzésére, vagy két vető-
magfajta vetésére és ezzel egy időben a 
műtrágya kijuttatására. 

VOGEL & NOOT TerraVant vetőgép

A vetésben 
nincs lehetetlen

Szűk körben, premier előtt ismerhették meg a vendégek  
a Vogel & Noot legújabb moduláris felépítésű,  
TerraVant 600 nevű gabonavetőgépét, gyönyörű  
baranyai környezetben.

A TerraVant 600as moduláris felépítésű gabonavetőgép



A Vogel & Noot szerint Magyarországon 
a jövőben a kompakt tárcsa lehet a legfon-
tosabb magágykészítő eszköz. A bemuta-
tott gép még a partnercég 490 mm átmé-
rőjű homorú tárcsájával volt szerelve, ezt 
később szeretnék lecserélni a Vogel & Noot 
által gyártott tárcsalevelekre. A tárcsatagok 
a megszokott gumibakos felfüggesztésűek, 
de 8 db tárcsatag helyzetének hidrauli-
kus állításával lehetőség van a traktornyom 
intenzívebb fellazítására. A magágykészítő 
egység mellett felszerelt oldalsó terelő 
lemezek akadályozzák meg a vetésnél külö-
nösen nem kívánatos bakhátképződést. A 
tárcsák helyett opcionálisan lehetőség van 
2 vagy 3 sorban rugós kapás lazító szerszá-
mokat felszerelni. A felszerelést a gyorskap-
csolós rendszer könnyíti meg.

Amennyiben kombi tartállyal szerelt 
gépről van szó, akkor vagy egy plusz tár-
csa-, vagy pedig rugós kultivátorsor kerül 
a gépre, amivel a műtrágya a talajba juttat-
ható. A tárcsás rendszerrel maximum 10-12 
cm mélyre tudjuk kijuttatni a műtrágyát, a 
kultivátor kapákkal lehetőség van akár 30 
cm mélységig elhelyezni a tápanyagot. A 
műtrágya-kijuttató egység helyére akár egy 
hidraulikusan állítható simító is kerülhet, 
amely a tömörítő kerekek előtt elegyengeti 
a talajfelszínt. Ezt akkor érdemes alkalmaz-
ni, ha valaki közvetlenül szántás után sze-
retne dolgozni. A felszerelés megválasztása 
attól függ, hogy hagyományos talajmű-
velést vagy a géppel is megvalósítható 
mulcsvetést, direktvetést vagy Strip-till 
technológiát szeretnénk megvalósítani.

A tömörítő kerekek egymáshoz képest 
eltolt, offset rendszerben helyezkednek el, 
hogy a kerekek öntisztulása kedvezőbb 
legyen, valamint így a nagy géptömeg miatt 
könnyebb a vontatás. A tömörítő kerekek-
nek köszönhetően a vetőmagok egy egyen-
letesen tömörített talajba kerülnek.

A vetőcsoroszlya osztása is választha-
tó: 12,5 és 15 cm lehet, de természetesen 
ezek többszöröse, 25-30-37,5 cm is köny-
nyen beállítható. A munkamélység beállí-

tása egyszerű mechanikus módon történik, 
a csoroszlyanyomást pedig hidraulikusan, 
külön munkahengerrel lehet szabályozni 
50 és 120 kg-os terhelés között. A vetési 
mélységet a csoroszlyák hátsó kerekei tart-
ják. Ezzel a megoldással kivitelezhető, hogy 
a sekélyen (1 cm) történő aprómag vetése 
is maximális csoroszlyanyomás mellett tör-
ténjen. 

A csoroszlya, a nagy függőleges terhe-
lés ellenére, lazább talajban sem megy 
mélyebbre, hiszen a határolók nem engedik, 
s ez nagyon fontos része a vetési pontos-
ságnak. A csoroszlya után  egy egyszerű-
en állítható helyzetű, rugós felfüggesztésű 
magtakaró pálcasor foglal helyet. A rugólap 
kinyúlási hosszának változtatásával köny-
nyen állítható a kifejtett talajnyomás.

A gép adagoló egysége a jól ismert és 
sokat bizonyított Master Drill rendszer. 
Elektromos hajtású, radarvezérelt, és 1–350 
kg/ha tartományban bármilyen típusú vető-
mag nagy pontossággal kivethető vele. 

A gép természetesen ISOBUS kompatibi-
lis, ahogy ebben a kategóriában el is várt. A 
Müller Elektronik Basicpro vezérlője két ada-
golót tud vezérelni, és a leforgatási próba, a 
nyomjelzők és művelőút vezérlése, a vetés-
ellenőrzés, valamint a tartályszint visszajel-

zése is történhet elektronikusan. Opcióban 
a Müller Elektronik Digipro rendszere is kér-
hető hozzá, ha a megrendelő soronkénti 
vetésellenőrzés mellett döntene.

A gépbemutató után a résztvevők egy 
kötetlen beszélgetés során kérdezhették 
tovább Gazsi Zsoltot. Az újságíróknak 
válaszolva elmondta, hogy a magyarorszá-
gi tesztelésekhez jelenleg is partnereket 
keresnek a hazai gazdák körében. A gép 
vo nó erőigénye az eddigi tapasztalatok 
alapján relatíve alacsony. A 6 méteres gép-
hez, a bemutatott felszereltséggel, 240-250 
lóerő szükséges. 

Élesben végzett, nyúzópróbaszerű tesz-
teket szeretnének a közeljövőben végez-
ni, amelyek célja az általános konstrukciós 
hibapontok keresése, valamint további 
Vogel & Noot alkatrészek beépíthetőségé-
nek vizsgálata. A vetőgép készen áll a tesz-
telésre, csupán a szoftver kezelőfelületét 
kell teljesen magyarra fordítani. A bemu-
tatott gépen kívül még további két külön-
böző felszereltségű gépet kap a magyar 
csapat, hogy minél változatosabb legyen 
a tesztelés. 

Általánosan elmondható, hogy a gép 
beállítása és karbantartása kevés munka-
órát igényel. Egyetlen gépkezelő, kint a 

A magyar értékesítő csapat, balról jobbra: Pataki Sándor, Vági Zsolt, Gazsi Zsolt, Bara
bás Zsolt

Felül a két részre osztható 3600 literes 
alaptartály, alul pedig a három részre 
osztható kombi tartály metszete A magágykészítő egység tárcsatagjai Az offset elrendezésű tömörítő kerekek



táblán önállóan be tudja állítani. A mun-
kamélység-állítás esetében például a gép 
kiemelt helyzetében kivesz egy csapot, 
áthelyezi a kívánt mélységet jelölő furatba 
és már kész is van. A számok cm-ben mutat-
ják a vetési mélységet. Utána a traktorfülké-
ből már minden egyéb beállítható. Annyira 
új konstrukcióról van szó, hogy a magyar 
Vogel & Noot csapatnak is kevés ideje volt 
tesztelni a gépet, ezért nem tudják ponto-
san, hogy mennyire gyorsan lehet a gép 
művelő és kiegészítő egységeit kicserélni, 
de az biztos, hogy „csavarozni” nem kell, 
annak ellenére, hogy ez nem egy rendsze-
res karbantartási művelet. Az elemek cse-

lesz 3-5 év múlva? A géphez egyelőre nem 
lesz kapható csigás magfeltöltő rendszer, 
de fontos kérdés, mivel egy ekkora tartályt 
nem egyszerű feltölteni.

A gép végfelhasználói áráról még korai 
beszélni. „Rendkívül erős ez a piac, ebben a 
kategóriában csak a legnagyobb nevek sze-
repelnek” – folytatta a szakember. Egyértel-
mű, hogy nem egy olcsó gépről van szó, de 
remélik, hogy a sok tesztelés kifizetődik. A 
magyar gyártás és a piaci tapasztalat miatt 
nem esélytelen erre a piacra betörni. Nem 
nagy darabszámmal számolnak a kezdeti 
időkben, de idővel, remélik, ott lehetnek a 
legnagyobbak mellett, ahogy a permete-
zőkkel is tették ezt korábban.

Gazsi Zsolt műszakilag nagyon jó megol-
dásnak tartja, hogy a csoroszlyanyomás és 
a mélységállítás egymástól független: „ez 
egy előnyös dolog, egyszerű és jó rendszer.” 
Aki értékesítéssel foglalkozik, nem mehet 
el persze a tartály tetszetős alakja mellett 
sem. A gép ránézésre is robusztus felépí-
tésű, univerzalitása, műszaki paraméterei 
és munkája bizonyára meggyőzi a leendő 
vevőket is.

Kovács Ádám, 
Rádics János Péter, 

BME Gép és Terméktervezés Tanszék

rélhetősége akkor fontos, ha másik műve-
lési módra akar átállni a gazda. Nem kell 
új gépet vennie, csak bizonyos elemeket 
lecserélnie. Fontos, hogy minimális ráfor-
dítással, a modulok cserélésével átépíthető 
legyen a gép az új művelési rendszerre. Pár 
óra ráfordítással egy teljesen más gépet 
lehet így kialakítani.

A hazai gazdák körében bizonyára kevés-
bé ismert az a németországi és ausztriai 
gyakorlat, ahol a kombi tartály előnyeit 
(kétféle vetőmag és műtrágya) maximáli-
san ki lehet használni, ezért Magyarorszá-
gon inkább a 3600 literes tartálynak van lét-
jogosultsága, de – tette hozzá – ki tudja, mi 

A vetőcsoroszlya A vezérlő
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Nem rendszeres olvasója még 

az AgrárUniónak?

 
Fizessen elő most 15%-os 

kedvezménnyel az AgrárUnióra,  

és a postaköltséget  

ajándékba adjuk.
 
Éves előfizetési díj mindössze 4610 Ft, 

amit vállalkozásában költségként is 

elszámolhat.

 
Ugye nem is sok ahhoz képest,

hogy a gazdálkodáshoz nélkülöz- 

hetetlen információkhoz juthat?

 
És ráadásul kényelmes is:

az előfizetési díjat a lapban találha-

tó csekken bármelyik postahivatal-

ban feladhatja, a lapot pedig akár 

fekve is olvashatja!
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A Caffini gyár kizárólag permetezők gyár-
tásával és fejlesztésével foglalkozik. Az 
idei kiállítási szezonra számos újdonság-
gal készültek, valamint az utóbbi évek-
ben több, speciális területre, alkalmazás-
ra kifejlesztett permetezési technológiát 
mutattak be. Gondolatébresztőnek szán-
va, a teljesség igénye nélkül, csokorba 
gyűjtöttünk néhányat.

Szántóföldi gépek ■

A Caffini gyár legnagyobb eredménye 
idénre a teljesen gyártásra érett, új fejlesz-
tésű önjáró szántóföldi permetező család: 
a STRIKER. A gép 3–5000 literes tartállyal 
és 20–36 m munkaszélességgel készül. 
Erőforrása egy 6 hengeres Perkins motor, 
és akár 170 cm-es hasmagassággal is 
rendelkezhet.

A permetező mellé csukódó keretek új 
sorozatát fejlesztette ki a Caffini, a H.B.S. 
keretcsaládot, mely 16–18 m-es munka-
szélességgel rendelhető. Ezzel lefelé bőví-
tette és egyben teljessé tette az oldalra 
csukódó permetezőkeret kínálatát, mely 
egészen 36 m munkaszélességig terjed. 
Az új keretcsalád kifejlesztésére nagy 
szükség volt, mivel a hazánkban oly nép-
szerű 18-es munkaszélesség olyan keret-
családhoz tartozott, melynél egy 24 m-es 
keretet rövidítettek meg, így az erősen 
túlméretezett volt. Az újonnan fejlesztett 
H.B.S. keretcsalád esetében a 18 m-es 
munkaszélesség már jóval kedvezőbb, 
versenyképesebb áron kerül a permete-

zőkre, miközben a munkaszélességnek 
megfelelően erős is a felépítése.

Kukoricához, napraforgóhoz ■

A kisebb és közepes méretű gazdaságok  
jellemzően nem engedhetnek meg ma -
guknak egy hidas permetezőt, de a kukori-
camoly elleni védekezéshez vagy a napra-
forgó deszikálásához szükségük lenne egy 
speciális permetezőre. A CaffiniGeomais 
egy függesztett radiálventilátoros perme-
tező, mely  kitolható légágyúval rendel-
kezik, ami akár 4,5 m magasról fújhatja 
a permetszert a kezelendő területre. Egy 
ilyen permetezőnél 70–100 m-enként 
elegendő művelőnyomot kihagyni, mivel 
akár 40–50 m-es munkaszélességben is 
tud a gép permetezni a művelőnyomtól a 
tábla közepe felé. 

Üvegházakba  ■

A CaffiniPerformer permetezővel az üveg-
házak végéről lehet befújni a permetszert 
a kezelendő növényekre. A rendszer nagy 
előnye, hogy nem kell bemenni a fóliasá-
torba a munka elvégzéséhez, és sokkal 
gyorsabban elvégezhető a művelet, mint 
háti motoros vagy slagos módszerrel. A 
gép másik előnye, hogy megfelelő fejjel 
akár magas fák permetezéséhez is hasz-
nálható.

Szőlészetekbe ■

Kordonos kialakítású ültetvények-
be, de legfőképp szőlőhöz kialakított a 
CaffiniBooster permetező, melyből füg-
gesztett és vontatott kialakítás is rendel-
hető. A rendszer alapja egy radiálventilátor, 
mely a levegő és az apróra porlasztott 
permetszer keverékét alulról felfelé fújja, 
így a levelek fonák oldala és a termés is 
megfelelő kezelést kap. A CaffiniBooster 

rendelhető különféle kifúvó rendszerek-
kel, bizonyosakkal egy menetben akár  
4 oldal kezelhető. A rendszer mikrocsepp-
képzéses, az apró cseppek jobban tapad-
nak a levélzethez, hatásosabb a keze-
lés, és akár 50%-kal kevesebb permet-
szerrel lehet dolgozni a hagyományos 
axiálventilátoros permetezéshez képes.

Nagy Márk

Caffini Striker önjáró permetező

Caffini Geomais légágyús permetező Caffini Performer légágyús permetező

Caffini Booster Reset szőlészeti permetező 

A Caffini újdonságai
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Most vetjük vagy már elvetettük a tavaszi növényeinket, így a 
következő munka, amire fel kell készülnünk, az a kultivátorozás. 
Megállapítottuk azt is, hogy ma már a mezőgazdasági terme-
lésben a szélsőségek a meghatározóak, és az optimális időjárás 
a „szélsőség”. 2014 őszén, telén és még most 2015 tavaszán is 
sokan küszködtek a nagy mennyiségű lehullott csapadékkal, de 
március végén az ország egyes részein sok gazda már azt mondja, 
nagyon kellene 5–10 mm eső. Azaz néhol már kezdődik az aszá-
lyos időjárás. Itt kapcsolódik be rendszerünkbe a tavaszi vetésű 
kapás növényeknél a sorközművelő kultivátor jelentősége.

A sorköz-kultivátorozás gyomirtó hatása mellett szellőzteti, 
lazítja a talajt és a talajkapillárisok átvágásával megakadályozza 
az egyébként is szűkösen rendelkezésre álló vízkészlet elpárol-
gását. Azt mondják a nagy öregek, hogy egy kultivátorozás felér 
egy „jó esővel”. Amennyiben meg ugye ezt kétszer is elvégezzük, 
az már „két jó eső”. Továbbá bedolgozza az egy menetben kijut-
tatott műtrágyát, ami lehet szilárd vagy az újabban többfelé 
elterjedt folyékony műtrágya, mert az így kijuttatott tápanyag 
jobban hasznosul a növényünk számára és célzottan jut növé-
nyünk gyökeréhez.

A környezetvédelem fontosságának erősödése és a relatíve 
alacsony egységnyi területre vetített költség elérése érdekében 
használhatjuk kultivátorunkat herbicidkijuttatásra is, a megfele-
lően kialakított permetező szórófejekkel csak a kultúra sorának 
20 cm-es sávja kezelésére. 

Ugyanilyen módon egy, a kultivátorra szerelt egységgel 
tudunk baktériumtrágyát is kijuttatni növényünk számára, szin-

tén célzottan a gyökeréhez, mert a baktériumok a gyökéren élve 
fejtik ki áldásos tevékenységüket, azaz kötik a levegő nitrogénjét, 
foszforral és káliummal látják el a növényt, vitaminokat, hormo-
nokat és antibiotikumokat termelnek, és így teszik ellenállóvá, 
egészségessé növényünket és a talajunkat.

Most nézzük meg, milyen is egy korszerű, precíz munkavég-
zésre alkalmas kultivátor, mivel tudjuk azt felszerelni, hogy minél 
pontosabban, minél kevesebb költséggel és nem utolsósorban 
minél kevesebb veszteséggel tudjunk dolgozni úgy, hogy a fen-
tebb leírt előnyök teljesüljenek.

Először is célszerű olyan kultivátort használni, melynek geren-
delyén a kocsik állíthatók, azért, hogy több különböző sortávol-
ságra vetett növényt is tudjunk egy géppel kezelni (pl. kukorica, 
napraforgó, cukorrépa, szója, széles sortávra vetett repce, mustár 
stb.). Fontos szempont, hogy a kocsik paralelogramma felfüg-
gesztéssel legyenek szerelve, hogy a talaj egyenetlenségét le 
tudják követni. Többféle kultivátorkapa-felfüggesztés elterjedt, 
de a merev felfüggesztésű kerülendő, mert nem hagy megfele-
lő aprómorzsás szerkezetű talajt maga után, ellenben a rugós 
felfüggesztéssel, ami a kapaszár rezgésével tudja ezt a munkát 
megvalósítani.

Általában keskenyebb sortávnál 3 ilyen kapa dolgozik (pl. 
szója), szélesebbnél pedig 5 kapa (pl. kukorica). A kapaválasz-

Talajművelés másképp
A sorközművelő kultivátor – akár egy jó eső

Előző cikkeinkben már megfogalmaztuk, hogy melyek azok a talajművelési eljárások 
(mulcsművelés, forgatás nélküli) és talajművelő eszközök, melyekkel megőrizhetjük talajaink 
termőképességét, megalapozhatjuk a jó talaj jellemzőit. Azaz, hogy aprómorzsás szerkezetű, 
szerves anyagban gazdag, jó levegő-, víz- és hőháztartású legyen. Ezen rendszer következő 
elengedhetetlen eleme a sorközművelő kultivátor.
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tékban legyen töltögető kapa is, amelynek kompatibilisnek kell 
lennie a többi kapával. A kapák után tudunk felszerelni még 
egy rugós gereblyeegységet is, mely lehet egyenes végű vagy 
hajlított, aminek feladata a kultivátorozott talaj egyengetése és a 
kivágott gyomok egyenletes elterítése.

Legyen a kultivátorunkon sorvédő, hogy már növényünk 
kisebb fenológiájában is tudjunk dolgozni és ezt megtehessük 
minél nagyobb haladási sebességgel. Ma még kevés gépen talál-
ható meg az alábbi csillagkerekes kiegészítő, mellyel a sorból is 
el tudjuk mechanikailag távolítani a gyomokat, így a környezetkí-
mélés, a herbicidhasználat elhagyása is lehetővé válik.

A kisebb veszteség és a kezelő könnyebb munkája érdekében 
felszerelhetjük a kultivátort sorvezetéssel is, ami nem a traktort, 

hanem a kultivátort vezérli jobbra-balra a felfüggesztésén. Ma 
azért már egyre jobban elterjedt a különböző típusú GPS-es trak-
torvezérlés, ekkor nem szükséges a lenti megoldás.

Összegezve, ma már rendelkezésre állnak az igen korszerű, 
sokrétű, azaz több munkaműveletet egy menetben elvégző sor-
közművelő kultivátorok. Használjuk hát őket és lehetőleg minél 
több menetben egy kultúrában, hogy csökkentsük költségeinket, 
hogy környezetkímélő módon gazdálkodjunk, hogy talajunk 
egészséges legyen, hogy nagyobb termést takarítsunk be, azaz: 
hogy nagyobb profitunk legyen.

Az eke pontos beállítása rendkívül fontos 
ahhoz, hogy az anyagkopást minimális 
szinten tartsuk, és az üzemanyag-fo-
gyasztást jelentősen csökkentsük. Ehhez 
fejlesztette ki a Lemken az Optiquick 
beállítóegységet, amelynek segítségével 
az első ekefej fogásszélessége és a trak-
tor/eke vontatási középpont egyszerűen 
és gyorsan beállítható.  Akkor optimális az 
eke beállítása, ha a traktor/eke vontatási 

középpont – az ábrán a „Z” és „PZ” közötti 
összekötő vonal – a traktor hátsó tenge-
lyének „M” közepén megy keresztül. A „Z” 
azt a vonópontot jelöli, amelyben a kép-
zeletben meghosszabbított alsó vonóka-
rok keresztezik egymást, a „PZ” pedig az 
eke középpontját mutatja.

Először az első ekefej fogásszélességét 
állítjuk be. Ehhez a külső csavarorsót hasz-
náljuk. A traktor/eke vontatási középpont 
a legfelső ábrán még nem ideális, mivel a 
„Z” és „PZ” közötti vonal még nem megy át 
a hátsó tengely közepén. Aztán az oldalra 
húzást a belső csavarorsóval szüntetjük 
meg. A traktor/eke vontatási középpont 
most a traktor hátsó tengelyét az „M” 
pontban keresztezi. A vonópont-korrek-
ció ellenére az első ekefej fogásszélessége 
nem változik.

Szántás – oldalra elhúzás nélkül

Első ekefej fogásszélesség és vonópont
beállítás a Lemken EurOpal és Juwel 
ekéknél



Gépesítés18

A hazai gazdák körében még mindig nem 
elég ismert a gyomfésű, pedig a tavaszi 
munkákra készülve nem árt tudni, hogy 
az első műveletek egyikének épp ennek 
kellene lennie.

A gyomfésű használatának előnyei:

Ökológiai előnyök:
•  környezetvédelem
•  vízvédelem
•  integrált növényvédelem
•  biotermelés

Gazdasági előnyök: 
•  herbicidköltségek csökkentése
•  fejtrágya-hasznosulás elősegítése
•  gyomirtás /kivéve a mélyen gyöke-

rező egy- és kétszikűeket/

Hogyan alkalmazzuk? ■

Elsődlegesen, mint ahogy nevében is 
benne van, a gyomfésű gyomokat irt, 

mégpedig oly módon, hogy a még a kelő, 
illetve kezdeti fenológiában lévő gyo-
mok gyökerét kihúzza vagy eltépi és kiüti  
a gyomot, nagy részét pedig betakarja 
földdel, így pusztítva el azt. Így lesznek 
olyan területeink, ahol teljes egészében, 
míg másokon részben elhagyhatjuk  
a gyomirtó vegyszerezést. 

A gyomfésűvel kultúrnövényünk gyö-
kerét finoman megszaggatjuk, így ser-
kentve növényünket intenzívebb gyökér-
növekedésre és gabonáinkat intenzívebb 
bokrosodásra. Alkalmazásakor elvágjuk 
a kapilláris csövecskéket, így megőrizzük 
a talajban a nedvességet (gyakorlatilag 
olyan, mintha kultivátoroznánk). Javítjuk 
talajunk levegő-háztartását a felső 2-3 cm 
átmozgatása révén. Tavaszi fejtrágyázás-

kor a kijuttatott és a sok esetben könnyen 
elillanó műtrágyát bekeverjük a talaj felső 
rétegébe, így jelentősen növeljük annak 
hasznosulását. Tudunk kijuttatni baktéri-
umtrágyát a gabonákra, mert az eszköz-
zel be tudjuk keverni azt a talajba, ami 
eddig probléma lehetett ezeknél a kultú-
ráknál. Ráadásul pedig megszüntethető a 
cserepesedés mind ősszel, mind tavasszal, 
az eszköz alkalmazásával.

Mikor használjuk? ■

A gyomfésűt használhatjuk tavasszal 
és ősszel, kelés előtt és után különböző 
növénykultúrákban. Kelés előtt úgyne-
vezett vakpásztázást hajtunk végre, mely-
lyel kelő gyomokat irtunk, cserepesedést 
szüntetünk meg és levegőztetjük a talajt, 
gyorsabb melegedésre sarkallva. Gyakori 
probléma, amikor tavasszal már elkészí-
tettük a vetőágyat, de kaptunk vetés előtt 
egy nagyobb esőt, és lecserepesedett 
a talajunk, ami ráadásul még nedves is. 
Mindeközben vetni kellene. Ekkor is a leg-
jobb eszköz a gyomfésű, amely mintegy 
vetőágykészítőként használható. Mivel 

Sorozatunk első részében elemeztünk bizonyos alap talajművelési eljárásokat, főként  
a mulcstechnológiára építve. Ehhez szervesen kapcsolódik egy a hazai gazdálkodásban 
méltánytalanul háttérbe szorult művelőeszköz: a gyomfésű, amelyet az első tavaszi 
munkálatok során kellene használni. 

Talajművelés másképp II.

A gyomfésű

A mulcstechnológia 
röviden
A betakarítás utáni, optimálisan 
aprított szármaradványokat lehető-
ség szerint keverjük vissza a talajba, 
egyenletes mélységben és elosz-
lásban bedolgozva. Egyúttal ezzel 
a munkaművelettel egy menetben 
juttassunk ki baktériumtrágyát is, ami 
segíti a szármaradványok lebontását, 
szerves anyaggá alakulását. A fentiek 
együttesen javítják talajaink szerkeze-
tét, szervesanyag-ellátottságát, víz-, 
hő- és levegő-háztartását, csökkentik 
a talaj tömörödöttségét, erózióra való 
hajlamát.
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könnyű eszköz, sekélyen lehet vele dol-
gozni, megszüntethető a cserepesedés, 
és levegőztetni is lehet a talajt. Így rövid 
időn belül következhet a vetés.

A gyomfésű a köztudatban gabonakul-
túrák művelésére ajánlott eszköz, de bát-
ran használhatjuk napraforgóban, kukori-
cában, szójában, cukorrépában, repcében, 
lóbabban, burgonyában. Elengedhetetlen 
technológia továbbá a gyepfelújításban.

A gyomfésű beállításai ■

őszi gabonák: 
•  vakpásztázás
•  3 leveles állapottól ősszel
•  tavasszal, amilyen korán csak rá tu -

dunk menni a talajra
tavaszi vetésű gabonák: 

•  vakpásztázás
•  3 leveles állapottól

kukorica: 
•  vakpásztázás
•  4-6 leveles állapottól

napraforgó: 
•  vakpásztázás
•  7–18 cm-es állapottól

repce: 
•  vakpásztázás
•  20 cm-es fenológiától ősszel

    
tavaszi vegetáció beindulása előtt:

cukorrépa:
•  vakpásztázás
•  3-4 leveles állapottól

gyepművelés:
•  vakondtúrások feloldása
•  trágyamaradványok terítése, bedol-

gozása
•  gyomirtás
• szellőztetés
• felülvetés

A gyomfésű használata nagy odafigye-
lést igényel, hogy mindig a legoptimáli-
sabb időben alkalmazzuk a talajállapot 
igényei szerint, növényünk megfelelő 
növekedési fázisában, a gyomok fertő-
zöttségének és fenológiájának tükrében. 
Nagyobb területen és több kultúrában 
is használva az eszköz egy éven belül 
megtérül, úgy, hogy közben a fent leírt 
előnyök is teljesülnek. 

A gyomfésű előnyei:

•  A gyomirtás költsége csökkenthető, 
elhagyható.

•  Megőrizhető a talajnedvesség, így 
nagyobb termést takarítunk be.

•  A jól fejlett és bokrosodott növényünk 
jobban terem.

•  A kijuttatott műtrágyánk sokkal job-
ban hasznosul.

•  Baktériumtrágya is kijuttatható, mely 
szintén termésnövelő és minőségja-
vító.

Technikai adatok ■

A megfelelő műszaki színvonalú gyom-
fésűk sűrűn fogazottak, mely fogak stra-
pabíróak, de kellően rugalmasak, nem 
törnek le, tagonként állítható fogdőlésű-
ek, sorba vetett kultúráknál a soron futó 
fogak kiiktathatók, könnyen vontathatók, 
hidraulikusan összecsukhatók. 

Fontos, hogy a fogdőlés minél több 
fokozatban állítható legyen, mert így tud-
juk az agresszivitását tökéletesen beál-

lítani a kultúrnövényünk és a gyomok 
fejlettségének megfelelően. A korábbi 
gyomfésűk fogai könnyen törtek, sok 
bosszúságot okozva ezzel a következő 
műveléseknél, ezért hanyagolták régen. 
Ma már ez nem probléma a jó gyártók 
gépeinél, ráadásul ha a törés esetleg elő 
is fordulna, az elveszést gátló rendszer 
megakadályozza, hogy a letört fog a terü-
leten maradjon.

Egy 12 m-es hidraulikusan össze-
csukható gyomfésűt tökéletesen képes 
működtetni egy 80 LE-s traktor. A mun-
kaszélességből, a kis vonóerőigény miatti 
nagy vontatási sebességből  adódóan 
nagy lesz a területteljesítményünk, és 
mindezt nagyon takarékosan, 3 l/ha gáz-
olajfogyasztással tudjuk elérni.

A gyomfésűk a piacon 1,5 m-től egé-
szen 24 m-es szélességben elérhetők. 



A Solo 700 mm tárcsalapjai és kapái révén 
képes 30 cm mélyen négy munkaműve-
letet egy menetben elvégezni. A 3,3 m 
széles gép vontatásához közel 300 LE 
szükséges. A Solo-t alkalmazó gazdák azt 
tapasztalták, hogy nem szükséges a terü-
leteiket minden évben 30–35 cm mélyen 
kultivátorozni. Így megfogalmazódott az 
igény egy olyan gép iránt, amely képes 
sekélyebben elvégezni egy menetben a 
négy munkaműveletet, s ezzel nagyobb 
munkaszélesség válik elérhetővé. A Sim-
ba – reagálva a piaci igényekre – a Solo és 
X-Press szériájának jól bevált részegysé-
geit kombinálva, valamint ezeket néhány 
újszerű elgondolással kiegészítve, megal-
kotta a Simba SL családot. Az SL a legala-
posabban megtervezett és tesztelt kulti-
vátor, amit a brit talajművelő gépgyártó 
valaha is a piacra bocsátott.

Első tárcsasor ■

A gép első művelő eszköze az egy (vagy 
két) sor fogazott tárcsasor, mely aprítja és 
keveri a szármaradványt a talajjal. Ezek a 
tárcsák bóracélból készülnek és 500 mm 
átmérőjűek. Minden tárcsaegység külön 
proaktív rugókra van felszerelve, ezzel min-
den egyes tárcsalap egyedi kővédelemmel 
szerelt. A tárcsák munkaszöge orsóval állít-
ható. Lehetőségünk nyílik a talajművelési 
eljárás változtatására felhasználástól, tar-
lótól, munkaművelettől függően.

Kapasor – késsor ■

Az SL szériában az első tárcsasor után két 
sor kést szereltek a vázra Terragrip rugós 
biztosítással. A kések száma 10–14 darab 

ben 10–25 fok közötti szögben gyorsan és 
könnyen állíthatóak egy csavarorsó segít-
ségével. A nagyobb szögbe állított tárcsa 
nehéz körülmények között ajánlott, ahol 
a fő szükséglet, hogy a gép biztosítsa a 
talajba való hatékony behatolást és talaj-
keverést. A kisebb szögbe állított tárcsa 
használható könnyebb művelési körülmé-
nyek között, agyagos talajban vagy rossz 
minőségű magágy esetében az anyag-
áramlás megkönnyítésére. Lehetőségünk 
nyílik a két tárcsasornak különböző szöget 
adni, ezzel végtelen számú beállítási lehe-
tőségünk van, s akár 1 fokállítás a tárcsa-
szögön is jelentős változást eredményez-
het az elvégzett munka minőségén.

Hátsó DD hengerlezárás ■

A Simba DD hengerei minden SL gép 
kulcselemei. A króm bóracélból készült 
henger anyaga megegyezik a tárcsalap 
anyagával. Mivel a DD hengerek sokkal 
passzívabban dolgoznak, mint a hagyo-
mányos tárcsalapok, ezért élettartalmuk 
hosszabb. A 600 mm-es gyűrűk nem csak 
megmunkálják a talajt a megfelelő mély-
ségben, hanem egy finomított, egyenle-
tesen tömörített termőréteget hagynak 
maguk után. 

A Simba SL kultivátora Nyugat-Európá-
ban gyorsan hírnevet szerzett mint a kivá-

A Simba gépekről hazánkban többnyire a „Solo” jut 
először eszünkbe. A Simba Solo a legnépszerűbb 
tárcsás kultivátorok egyike, nagy súlya miatt 
kifejezetten nehéz művelésű talajokon alkalmazzák. 
Minden jelentős itthoni gazdaság kipróbálta,  
és többnyire ma is használja, sőt Nyugat- 
Európában is jelentős piaci részesedéssel bír. 

Simba SL 

A csökkentett menetszámú 
talajművelés gépe

(munkaszélességtől függően), melyek 
maximum 25 cm mélyen képesek lazítani. 
A több éves teszten áteső ST (Shallow 
Tines) „lándzsás” kést kínáljuk alapfelsze-
reltségben. Opcionálisan rendelhető az 
LD (Low Disturbance) kés, mely szárnya-
ival kis talajmozgatást végez. Ez az újítás 
jelentősen megváltoztatta a talajműve-
lést a gyökérzónában, anélkül, hogy meg-
változtatná a felszínt.

Második tárcsasor ■

Az első tárcsasorral megegyező művelő 
elem, mely aprítja és keveri a felszínen 
található szármaradványt a DD henger 
előtt. A második tárcsasor művelési szöge 
szintén állítható, és ez az a különlegesség, 
mely igazán a gazdaság legsokoldalúbb 
talajművelő gépévé teszi a Simba SL-t.  
A tárcsák a munkafeltételek függvényé-

Főbb műszaki paraméterek

Tárcsaátmérő
510 mm

(600 mm az SL 700 esetén)
Tárcsaosztás (nettó) 125 mm
Kések 
munkamélysége

150–250 mm

ST kés típus
Simba rugófeszítéses vagy 
talajfelszín-kímélő kések

DD könnyű 
hátsó henger

600 mm átmérő
(700 mm az SL 700 esetén)

Szállítási szélesség 2,7 m (3 m az SL 700 esetén)
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ló, „egy menetben” használható kultivá   - 
tor, köszönhetően azon jellemzőjének, 
hogy képes folyamatosan porhanyós és 
sima magágyat készíteni, ugyanakkor 
mélyen lazítja a talajt egy menetben. Bár 
az SL családot az egy menetben történő 
talajművelésre tervezték, alkalmas szán-
táselmunkálásra minden talajtípusnál. 

Hazánkban nagyon fontos a kuko-
ricatarlón végzett munka. A Simba SL 
tökéletes munkát képes végezni itt is. Az 
első tárcsasornak kis szöget adva aprítja 
a szármaradványt. A két késsor 25 cm 
mélyen meglazítja a talajt. A második tár-
csasornak nagyobb szöget adva tökéletes 
keverőhatást érünk el, így az aprított szá-
rat összekeveri a fellazított talajjal. A DD 
henger elvégzi a kívánt tömörítést.

Hazai tapasztalatok ■

Az SL-felhasználók Magyarországon is 
beszámoltak róla, hogy ezzel a géppel 
kevesebb menetben lehet magágyat 
készíteni. Az SL-lel lehetőségük volt a 
magágy-előkészítést gyorsabban végre-
hajtani 2010 őszén is, méghozzá olyan 
talajviszonyok között, amelyre számos 
más gyártmányú géppel nem lehetett 
rámenni, mivel az állítható tárcsaszögű 
gép képes alkalmazkodni mind a talaj, 
mind az időjárás feltételeihez.

A vetési költségek csökkentéséhez hoz-
zájárult az erre a célra kialakított vázra 
szerelhető repcevető berendezés (OSR), 
valamint a növények által igényelt por-
hanyós, egyenletes felületű magágyat 
készítő tárcsák is. A nagyobb munkamély-
ségben haladó altalajlazító kapák kiváló 
munkát végeznek, ami elősegíti a főgyö-
kérzet gyors és egyenletes fejlődését.

Mindegyik felhasználó megjegyezte, 
hogy a gép mélyebben dolgozó kapái 
anélkül végzik el a lazítást, hogy a talaj 
alsóbb rétegeit felkevernék.

A Simba Solo és Simba SL gépek rend-
kívüli akcióban megtalálhatóak a Valkon 
Kft.-nél. 

www.valkon.hu
Érdeklődni: Jócsák Attila
erőgép-kereskedelmi vezetőnél
Telefon: 06-30-6974-225

A tárcsa szöge könnyen és gyorsan állít
ható egy csavarorsó segítségével A Simba új kapabiztosítása

Az SL munkája a talajban

A Pöttinger a hannoveri Agritechnica kiál-
lításon, novemberben mutatta be saját 
fejlesztésű és gyártású körbálázó család-
ját. Az Impress nevű termék négy típus-
ban (125 F/155 V/185 V/185 VC) és azokon 
belül két változatban (Master és Pro) kap-
ható. Ezek alapvetően a kések számában 
különböznek egymástól (a Master maxi-
mum 16, a Pro 32 vágóeszközzel rendel-
kezik), illetve a Pro verziónak némileg 
szélesebb a felszedő egysége.

További jellemzők:
– az Impress variokamrás és csomago-

lóval egybeépített kombinált kivitelben is 
kapható lesz;

– a gép lelke a LiftUp továbbító és ada-
goló csillagrotor rendszer, amely akadály-
mentes terményáramlást tesz lehetővé;

– a szalma vagy szálastakarmány a tan-
genciális (érintő irányú) erőnek engedel-
meskedve jut a gép belsejébe, a szoká-
sosnál nagyobb felszedő kapacitással, s 
ráadásul a rotor fölött áramlik a bálakam-
rába, tehát a Pöttinger nem a versenytár-
saknál látható alsó bedobást alkalmazza;

– a kezelőnek így nem kell „szlalomoz-
nia” a renden, hiszen az ötletes technoló-
giai megoldás minden korábbinál egyen-
letesebben oszlatja el az anyagot, ami 
homogénebb és tömörebb bálát ered-
ményez;

– a körbálázókban lévő szeletelő szer-
kezet ugyanaz a nagy hatékonyságú 
egység, ami kiválóan bevált a Pöttinger 
felszedőkocsijaiban;

– a típustól függően 16 vagy 32 kés 
száma igény szerint csökkenthető, ha a 
felhasználónak nagyobb szecskaméretre 
van szüksége;

– a késtartó egység kihúzható, így köny-
nyen megoldható a vágóeszközök cseréje 
sérülés vagy kopás esetén, az élettartamu-
kat megnöveli, hogy dupla késekről van 
szó, azaz megfordítva is használhatók;

– a bálázó ISOBUS-kompatibilis, vagyis 
akinek ilyen rendszerrel rendelkezik a 
traktora, annak nem kell megvásárolnia 
hozzá a kezelőterminált;

– elektronikus úton, a vezetőfülkéből 
lehet például kiválasztani azt, hogy milyen 
legyen a végtermék minősége, mégpedig 
három zónában, a bálamag, a középrész 
és a bálahéj tömörsége szempontjából.

Új működési rendszerű körbálázók



Középkategóriás traktorokhoz ■

A FarmPro sorozatot kifejezetten modern 
mezőgazdasági vontatókon történő hasz-
nálat céljából fejlesztették ki, középkate-
góriás traktorok számára. Különlegessége 
a külön erre az abroncsra kifejlesztett 
R1-W sokszögű bordázat. Ez magas uta-
zási komfortot, jó hajtószilárdságot és 
hegymenet esetén is nagyon jó vonta-
tási képességet biztosít. Az abroncs így 
hatékonyan hozzájárul a magasabb fokú 
gazdaságossághoz és a nagyobb terme-
lékenységhez. Fontos a bordák közti úgy-
nevezett kiemelkedések megléte. Ezek 
szennyeződéseltávolítóként működnek. 
Megtörik a felragadt földdarabokat és az 
abroncsnak lényegesen jobb öntisztulást 
biztosítanak. 

Nagyobb teljesítménynél ■

A nagyobb teljesítményű traktorokhoz, 
különösen az Alliance Agristar 365-
höz passzol. Bordázatának formája akár 
nagyobb igénybevételt jelentő talajon is 
nagyon magas húzóerőt biztosít. Stabil 
köpenyváza magas utazási komfortot és 
hosszú élettartamot biztosít. Megnövelt 

tapadási felülete a lehető legmegfelelőbb 
módon kíméli a talajt. Az Alliance Agristar 
365 nagy sebességű változatban, 65 km/h 
sebességnagyságig kapható.

A nagy húzóerőért ■

Az Alliance 358-as modellje egy modern 
radiálabroncs közepes teljesítményű 
traktorokhoz. Profilja nehéz és nagyobb 
igénybevételt jelentő körülmények között 
is a legjobb vontatást biztosítja. Ezenkívül 
jó öntisztító tulajdonságokkal rendelkezik 
és kiváló utazási komfortot biztosít.

Pakoláshoz ■

Az 580 Agro Industrial kiváló ár-érték 
aránnyal rendelkezik, kiválóan alkalmas 
teleszkópos rakodókra, kotró és kerekes 
rakodógépekre. Direkt változó altalajvi-
szonyokra fejlesztve. Az abroncs stabil 
oldalfala a teleszkópos karral történő 
munka során biztos helyzetet biztosít. A 
keményített gumikeveréknek köszönhe-
tően úton és betonon csekély a kopás, a 
poliészter köpenyváznak köszönhetően a 

szúrásból eredő sérülések elleni védelem 
is maximális.

Alliance ■

Az Alliance Tyre Group (ATG) több mint 
40 éve a mezőgazdaságban, építőiparban 
és a földmunkák során használt abron-
csok fejlesztésére és gyártására specializá-
lódott. Az Alliance hat kontinensen, több 
mint 115 országban lévő ügyfeleinek 
kínálja az egyszerű diagonálabroncsok 
teljes választékát nagy értékű minősé-
gi termékek nagy választékáig. Az ATG 
székhelye Mumbaiban található, területi 
képviseletekkel rendelkezik Európában, 
az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában 
és Izraelben. Ezenkívül az ATG kirendelt-
ségekkel és képviseletekkel rendelkezik 
Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, 
Kanadában, Franciaországban, Németor-
szágban, Izraelben, Skandináviában, Dél-
Afrikában, Hollandiában és az Egyesült 
Államokban.

Bohnenkamp  ■

A Bohnenkamp-ot 1950-ben alapították 
Osnabrückben. A cég ma Európában a 
mezőgazdasági abroncsok legnagyobb 
értékesítője és kereskedője, a szakkeres-
kedelem és ipar számára a földmunkák 
során alkalmazott, valamint az ipari és 
tehergépkocsi abroncsok területén a leg-
nagyobb partner. Fontos tevékenységi 
kör a pótalkatrészek területén az abron-
csokkal és komplett kerekekkel folytatott 
kereskedelem, valamint a professzionális 
módon használt gépek kezdeti felszere-
lése. A Bohnenkamp abroncsok széles 
választékát kínálja az összes rendelke-
zésre álló méretben, mindenekelőtt az 
Alliance, BKT és Windpower prémiummár-
kák kapcsán. A Bohnenkamp ugyancsak 
vezető a tömlők és felnik kereskedelme 
területén. Ezenkívül fontos üzleti terü-
leteihez tartozik a járműalkatrészek és 
tengelyek kereskedelme is.

Az Alliance prémiummárka speciálisan a magyar piaci igények alapján kialakított 
termékválasztékának egy részét mutatta be, nagy érdeklődés mellett a Bohnenkamp s.r.o. 
január végén az AGROmashEXPO-n. A társaság széles gumiprogramot kínál nehézgépek  
(kombájnok, traktorok és mezőgazdasági nehézgépek) számára. 

Erős profilok
A Bohnenkamp bemutatja: mezőgazdasági abroncsok az Alliance-tól
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A régi, leforgatásos módszerhez képest 
a modern vetőgépeken már eddig is 
meglehetősen könnyen történt a mag-
mennyiség kalibrálása. A Väderstad Rapid 
A típusú eszközön például mindössze 
néhány gombnyomást kell végrehajtania 
a kezelőnek a traktorfülkében elhelye-
zett Control-Station vetésellenőrző moni-
toron. A távvezérlő segítségével előbb 
feltöltik a kalibrálózsákot, majd megmé-
rik a lehajtott mennyiséget, és az így 
kapott értéket beírják a vezérlőegységbe. 
A Control-Station ezután feldolgozza az 
adatokat, és automatikusan beállítja az 
adagolót. Utolsó lépésként már csak a 
szükséges kivetendő magmennyiséget 
kell megadni (kg/ha értékben), és már in -
dulhat is a vetés. 

Mostantól a dolog még ennél is egysze-
rűbbé válik, mert az új SeedEye rendszer 
révén a szokásos kalibrálás nélkül is beál-
líthatjuk a négyzetméterenként vetendő 
magszámot, amit aztán a több elemből 
álló eszköz folyamatosan figyel és kontroll 
alatt tart. A kezelőnek a traktorfülkében 
lévő iPad készüléken (egyfajta monito-
ron) kell beírnia a kívánt mennyiséget, és 

onnantól állandóan figyelemmel kísérhe-
ti, hogy a vetés rendben zajlik-e. Ha bár-
melyik vetőcsoroszlyánál gond – például 
eltömődés – lépne fel, a kijelző hangjel-
zést ad, és piros színnel jeleníti meg a 
hibás elem képét. A kezelő így rögtön rea-
gálni tud a problémára, s a hiba elhárítása 
egyben azt is jelenti, hogy nem lesznek 
kihagyások, csupasz foltok a vetésben. 
A munkavégzés nemcsak kontrolláltab-
bá, komfortosabbá és biztonságosabbá 
válik, de sokkal gyorsabbá is, a különbö-
ző növények váltása során ugyanis nem 
szükséges a rendszert újraindítani, mert 
a SeedEye a beállítási értékek megváltoz-
tatásával azonnal képes automatikusan 
átállni.

A hajdúszoboszlói Digitroll Kft.-vel 
közösen fejlesztett technológia öt fontos 
elemből áll. A már említett iPad készülék 
a fülkében kap helyet, míg a GPS-vevővel 
ellátott, adatokat összegyűjtő Gateway 
(feketedoboz) a vetőgép hosszú vonó-
rúdján. Az alatta lévő radar folyamatosan 

ellenőrzi a sebességet, míg a magtar-
tály alsó részén található, saját fejleszté-
sű Fenix magadagoló rendszer a szemek 
elosztófejbe juttatásáért felelős. A kulcs-
feladat a magvezető csőben elhelyezett, 
hat optikai tranzisztorral rendelkező szen-
zorokra hárul, hiszen ezek között áram-
lanak át a szemek, miközben infravörös 
fény világítja meg őket. A fénysugár meg-
töréseinek számát az optikai tranzisztorok 
rögzítik, s lényegében ez képezi a mag-
számlálás alapját. Az érzékeny alkatrész 
250 mag/másodperc áramlási sebesség-
nél 98-100 százalékos pontosságra képes. 
Por és egyéb szennyeződések áthaladása 
esetén a rendszer automatikusan újraka-
librálja magát. ISOBUS-szal és anélkül is 
képes dolgozni, ami további előnyt jelent. 
Könnyen belátható, hogy ez a technoló-
gia sokkal megbízhatóbb és precízebb  
a hagyományos, ezermagtömegen ala-
puló súlymeghatározásnál, így nem  
csak a Väderstad gondolja úgy, hogy szép 
jövő áll előtte. 2016 őszétől a SeedEye 
rendszer a Spirit R 300-400S, a Rapid  
A 400-800S és a Rapid A 600-800C gabo-
navető gépekhez lesz rendelhető.

Új lehetőségeket teremt a precíziós gazdálkodásban a svéd 
Väderstad, amely egyes Spirit és Rapid gabonavető gépeit  
a forradalmi SeedEye magszámláló rendszerrel kínálja  
jövő ősztől. A technológia nemcsak megbízhatóbb  
és kényelmesebb az eddigi megoldásokhoz képest,  
de a gazdálkodók időt takaríthatnak meg, és a munkaminőség 
komoly javulását érhetik el általa.

Precíziós gazdálkodás: Väderstad SeedEye magszámláló rendszer

Közel a tökéleteshez
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Oldalmozgás nélkül ■

Kamuti gazdálkodók 2000-ben hozták 
létre a régi tsz-ből a Bereczki és Társai 
Kft.-t, de aki őket keresi, az ne forduljon 
be a bő 1000 lelkes faluba, hanem men-
jen tovább a csárdájáról híres Kondoros 
felé. Az út majdnem olyan rossz itt, mint 
pár kilométerrel odébb, Mezőberény és 
Bélmegyer között, ezért hármasba visz-
szakapcsolva azon tűnődöm, hogy erre-
felé bizonyára bölcsen teszi, aki jobb fajta, 
strapabíró gumit választ a járművére. 

Az aszfaltot nem az idei tél ette meg, 
de a földek feketék, zsírosak, gazdagok. 

„Jóindulatú talajok – fogalmaz Lipcsei 
Gábor műszaki vezető, akivel szinte egy-
szerre érkezünk a telephelyre. – Kötött 
és középkötött földek, kissé kemé-
nyek ugyan, de sokkal jobbak, mint a 
dévaványai, bélmegyeri részen.”

A felszámolásból kivásárlással létrejött 
kft. mezőgazdasági szolgáltatásokkal és a 
társtulajdonosok földjeinek művelésével 
foglalkozik. 1000 hektárnyi területet gon-
doznak, bár mindössze 10 fizikai dolgozó 
és 2 vezető beosztású személy alkotja a 
céget. Társtulajdonos Lipcsei Gábor is, aki-
től megtudom, hogy elsősorban búzát és 
kukoricát termesztenek, s mellette némi 
zöldségnövényt, zöldbabot. Állattenyész-
téssel nem foglalkoznak, a tél végét tehát 
javítással töltik a dolgozók, készítik a gépe-
ket a tavaszi munkákra, ezért szól a zene 
a műhely vasajtaján át. Az udvar közepén 
állva szinte egyszerre felmérhetjük az egész 
gépparkot. A kft. büszkeségei a 200 LE-s IH 
erőgépek, de van egy Rába Steigerük és 
egy tucat MTZ-jük is, valamint 4 öregecs-
ke Claas Dominator kombájnjuk, amelyek 
ott sorakoznak katonás rendben a műhely 
oldalánál. A közel 20 jármű legalább 80 
kereket jelent, itt tehát mindig nagy kelet-
je lehet a jó minőségű gumiknak.

„Először két éve vásároltunk Alliance 
abroncsot, mégpedig a Taurusok kivál-
tására – magyarázza Lipcsi Gábor. – Egy 
MTZ-n próbáltuk ki, direkt nagy terhelésű 

gépre vettük, amely 20 mázsás vetőgé-
pet hordoz, és a gumi kiválóan vizsgá-
zott. Megfelelő a kapaszkodóképessége, 
a teherbírása is jó, semmilyen probléma 
nem adódott vele. Most 12 abroncsunk 
van, változó méretűek, mindet a mezőbe-
rényi Madarász Kft.-től vásároltuk. Éppen 
akkoriban vezették be az Alliance-okat, 
amikor a régiek kiváltására kerestünk új 

38-as abroncsokat. Meggyőző volt az ár-
érték arány is, de engem főleg a robusz-
tussága, a mintázata, a kialakítása, a külle-
me fogott meg.”

A műhellyel szemben álló traktor ele-
jére két 480/70R30-as Alliance került fel. 
Még csak négy hónaposak, de már 600 
üzemórát mentek szántásban az őszi sze-
zonban. Jó a nyomástartásuk, sárkive-
tésük, öntisztulásuk, a vonóerő-átvitellel 
sincs gond. Sehol egy repedés, törés, még 
csak nem is igazán koszos.

„Télen a műhelyben tartjuk, de nem 
bakoljuk fel, mert nincs rá szükség, nem 
enged – mondja a műszaki vezető. – Leg-
közelebb majd a nyári gabonaszállításban 
dolgozik, a munkaidő 80%-át terepen 
tölti, 20%-át vonulással. A nyomást nem 
szoktuk változtatni benne, állandóan 2 
baron tartjuk. Az MTZ-knél viszont köz-
úton 1,8-ig leeresztjük, ha pedig munka-
gép van rajta, 2,5 barig felnyomjuk.”

A műhelyben két MTZ karbantartá-
sán szorgoskodnak, a leszerelt kerekeket 
így alaposabban szemügyre vehetjük. A 
400/75R38-as Alliance-ok másfél és két-
évesek, de azon kívül, hogy kicsit fakóbb 
a színük, semmiféle viseltesség nem ész-

Sima gördülés, erős kapaszkodás
Referenciariport az Alliance gumiabroncsokról

Az Alliance sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági, építőipari, erdészeti és 
földmunkagép-abroncsok gyártása–fejlesztése területén, s a márka Magyarországon is hamar 
kedveltté vált. Az AgrárUnió annak járt utána, hogy a hazai gazdálkodók a kétségkívül kedvező 
ár–érték arány figyelembevételén kívül mi alapján döntenek az Alliance abroncsok mellett.

Lipcsei Gábor (45)
műszaki vezető
munkahely: Bereczki és Társai Kft., 
Kamut
család: nős, két kislány édesapja
érdeklődés: horgászat és a mező-
gazdaság
telefon: 06/30-299-7925



lelhető rajtuk. „Úgy számolom, hogy leg-
alább 6 évig használhatjuk őket – közli 
Lipcsei Gábor. – Ha pedig cserélnünk kell, 
valószínűleg maradunk az Alliance-nál. Ez 
itt vadonatúj – mutat egy »szőrös« gumi-
ra –, 420/85R38-as, Farm Pro II-es változat. 
Kevesebb a körme, keskenyebb a felülete, 
nagyobb a körömosztása, így alighanem 
jobb az öntisztulása is. Az íveléséből adó-
dóan pedig zajtalanabb lesz a közúton. 
Ez nagyobb nyomáson sem ráz, és nem 
nyúlik, nem hullámzik az úton, hanem 
oldalmozgás nélkül gördül.”

Komplett Alliance-garnitúrája egyelő-
re nincs a cégnek, de ha így haladnak 
tovább, nemsokára az is összejön majd. 
Egyébként a márka más abroncsokkal is 
jól megvan, remekül párosítható, csak a 
méretpontosságra kell ügyelni. Meg per-
sze a gondos karbantartásra és a megfe-
lelő üzemi környezet biztosítására. 

A gépre optimalizálva ■

A rendszerváltás előtt az agrártermelés 
jelentős része a kombinátoknak nevezett 
nagyüzemekben folyt. Ezek aztán eltűntek 
a semmibe vagy átalakultak. A komáro-
mit például 2005-ben privatizálták, három 
évvel később pedig átvette jelenlegi tulaj-
donosa, s a bejáratnál lévő óriási táblán 
immár a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. 
név szerepel. A bábolnai szélturbinák 
árnyékában alig fordulunk le a sztrádáról, 
balra máris megpillantjuk a vállalat telep-
helyét, átellenben pedig néhány roskatag, 
valamikor szebb időket látott épületet.

„A régi sertéstelep – magyarázza ven-
déglátónk, Csatári László műszaki igaz-
gató. – 2005-ben zárt be, pedig korábban 
évi 30 000 hízót bocsátott ki. Csak a váz-
szerkezetek állnak, elvinni már rég nincs 
mit. Nemrég ÁTK IV.-ben nyertünk egy 
pályázatot, 2,4 milliárd forintos beruhá-
zással szerettünk volna létrehozni egy 
1400 egyedes marhatelepet, de aztán 
kénytelenek voltunk visszalépni. A terü-
leteink 97%-a állami tulajdon, így az új 
földtörvény miatt nem volt mit tenni.”

A régi kombinát nemcsak saját vágó-
híddal, de szőlészettel és borászattal is 
rendelkezett, valamint 10 000 hektár föld-
del, amelynek mára alig a fele maradt 
meg. A 4200 hektáron kukoricát, búzát, 
napraforgót és repcét termesztenek, de 
a tavalyi esztendőtől már nagyobb sze-
repet kap a hibrid és a csemege kukorica 
is, valamint bizonyos zöldségkultúrák. Két 
szarvasmarhatelepük egyikén termelő 

egyedeket, a másikon növendékeket tar-
tanak. Ma 130-an dolgoznak a zrt.-nél, 
zömük az állattenyésztésben.

A beszélgetés a négy fal között zajlik, de 
bármennyire kényelmesek is az igazgatói 
iroda székei, hamarosan kikívánkozunk a 
szabad levegőre. „Háromféle traktorunk 
van – kezd bele Csatári László a géppark 
ismertetésébe. – John Deere-ből a leg-
több, de nemrég vettünk tíz darab 92–93 
lóerős Landinit az MTZ-k kiváltására, és áll 
itt két New Holland is, de van egy Manitou 
735-ösünk és két JCB rakodónk is.”

Ekkor már a hosszú szerelőcsarnokban 
sétálunk, ahol a nyári műszaki vizsgára 
készítik fel a gépeket. Akkor a munka 
mellett nem lesz idő az átvizsgálásra és 
szerelésre, most jut rá. Immár velünk tart 
Horváth Roland is, akinek az Alliance 
abroncsokat köszönheti a mezőgazdasá-
gi vállalat. „A tartóssági jellemzők és az 
ár mellett a gyártó megbízhatósága is 
fontos szerepet játszott abban, hogy jó 

szívvel mertem ajánlani ezeket a gumi-
kat – mondja az Inter-Magiszter Kft. tulaj-
donos-ügyvezetője. – Amikor konkurens 
terméket összehasonlítottak az Alliance 
MPT 580-assal, egy átlátszó lapra állítva, 
jól látszott, mennyivel nagyobb az utób-
bi kiterülése, talpas lenyomata, vagyis a 
tapadása. Ráadásul az üzemóraszámok is 
nagyon kedvezőek.”

A komáromi cég műhelyében van 
miből válogatni. Általában másfél-két-
éves gumik sorakoznak, a viseltesség, 
kopottság legkisebb jelei nélkül. Az egyik 
traktoron elöl van egy kisebb, 340/85R24-
es abroncs, a másikon hátul egy terme-
tesebb 620/70R42-es. „Akkor kell cserélni, 
ha 10%-ra csökken a borda magassága” 

– hívja fel a figyelmet Horváth Roland, aki 
szerint úgy tűnik, soha nem jön el ez az 
idő.

„Valamikor azért ezek is elkopnak – teszi 
hozzá Csatári László –, főleg az aszfalt és 
a beton eszi a kerekeket. De a gépkeze-
lők érzik, amikor már nem tudnak velük 
rendesen dolgozni. Meg aztán a modern 
traktorokban a csúszásjelző is folyamato-
san jelzi, ha túl nagy a szlipje a gépnek.”

A műhely előtt álló John Deere-en egy 
komplett Farm Pro II-es szett található, 
ezért meg is kérdezem vezetőjét a tapasz-
talatairól. „Nekem az Alliance tökéletesen 
megfelel – mondja Vörös Róbert. – Kopás-
állóbb, mint a régi Kleber, pedig sokat 
műtrágyázok vele. Jobban felveszi a rez-
géseket, nem ráz, és ha jobban odalép az 
ember, azonnal eldobálja a sarat.”

„Amikor gumit választunk, mindig 
azt tartsuk szem előtt, hogy mekkora a 
gépünk, és mire használjuk – tanácsolja 
Horváth Roland. – Létezne például ebben 
a méretben is Farm Pro – mutat a mellet-
tünk álló 7730-as John Deere-re –, de a 
nagyobb erőgépekre inkább az Agristart 
ajánljuk. Minden szegmensben tudunk 
megfelelő abroncsot kínálni, az adott 
gépre optimalizálva.”

Csatári László (53)
műszaki igazgató
munkahely: Komáromi Mezőgazda-
sági Zrt., Komárom
család: nős, egy felnőtt korú fiú és 
lány édesapja
érdeklődés: motorozás
telefon: 06/20-669-6757
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A célcsoport ■

A kisebb RB 125 Combi 1,25 m bálaátmérőjével az állattartó 
telepek és azon bérvállalkozók gépe, akik mellékesen bálázással 
is kívánnak foglalkozni. A nagyobb RB 135 Ultra típust a New 
Holland a bérvállalkozók professzionális gépeként reklámozza. 
Amikor ugyanis nagyobb teljesítményre, még kifinomultabb 
vezérlésre és nagyobb, akár 1,38 m átmérőjű bálákra van szükség, 
akkor az extrákat kínáló Roll Baler 135 Ultra tökéletes választás.

A 125 Combi 2,1 méter széles rendfelszedővel készül, míg 
a Roll Baler 135 Ultra szélesebb, 2,2 méteres rendfelszedővel 
dolgozik. A könnyed és hatékony szeletelés érdekében ezek  
a körbálázók 20 pengés CropCutter rendszerrel szereltek. Minden 
kés túlterhelés elleni védelemmel ellátott. Lehetőség van a kések 
helyzetének kijelzésére, valamint a 135 Ultra modell esetében  
a kések emelése és süllyesztése a kabinból is elvégezhető. 
New Holland-sajátosság a Hardox 500 acélkemény és strapabíró 
késrendszere, a 470 mm átmérőjű adagoló rotor és a 10 mm 
vastagságú fogak. 

A nagy és egységes bálatömörség garanciája a 18 db 200 mm 
átmérőjű, siklócsapágyakon futó görgő. Nagyobb igénybevétel 
esetén ezek a csapágyak automata központi kenéssel is ellátha-
tók. A hálós kötözés könnyen beállítható, széna- és szalmabálák 

esetében jól bevált. Csomagolóasztallal kombinálva azonban  
a fóliás kötözés előnyösebb. A 125 Combi és 135 Ultra integrált 
csomagolórendszere két duplakaros, 750 mm-es fólianyújtóval 
működik, ahol 40-50, illetve a 135 Ultra esetében maximum 55 
bála készülhet egy óra leforgása alatt. A teljesen automatizált 
kötözési rendszer kamerákon keresztül figyelemmel kísérhető.  
A tandemtengellyel szerelt Combi és az Ultra mind a négy kereke 
fékezett. 

Német tesztek tapasztalatai ■

RB 125 Combi 
A bálázó-csomagoló kombináció a traktor vonófejére két állás-
ban csatlakoztatható. Hamarosan gömbfejes vonófejre is fel-
kapcsolható lesz, ígéri a gyártó. A gép alacsony súlypontja lejtős 
területen értékelhető igazán, de a lyuksor mentén a has alatti 
szabad magasság állítható is. 

Az erőteljes kialakítású és jól áttekinthető RB 125 Combi telje-
sítőképessége megfelelő, a bálák formája mindig jó, tömörségük 
kiváló. A csomagoló sebessége ugyan kissé elmarad a bálázó 

teljesítményétől, de ez nem sokat ront a „norvég” gyári adatok 
szerinti, óránként 40-50 bála kibocsátásán.  

Az öt vezérelt ujjsorral ellátott rendfelszedő két szélső foga 
közötti távolság 1,71 m (a munkaszélesség gyári adata: 2,10 
m), ami szélesebb szilázs- és szénarendek esetén kevés lehet.  
A rendfelszedő előtt állítható, passzív görgős leszorító van, amely 
a laza, nagy térfogatú rendeket előtömöríti. Terelő ujjak segítik az 
anyagot tovább a rotor irányába. A Hardox-acélból készült rotor-
ra oldalról egy-egy kisméretű, hatásos csiga tereli a terményt. 
Nekik tudható be, hogy az 1,21 m széles, 20 késsel szeletelő 
rotortól gond nélkül jut át a termény a bálakamrába. A kések 
közötti távolság 53 mm. A kések hidraulikus kapcsolása akkor is 
jól működik, ha hosszabb időn keresztül nem használták őket.  

New Holland RB 125 Combi és RB 135 Ultra

Körbálázás norvég alapon
A New Holland a fixkamrás körbálázó-programját a norvég Orkel cég bálacsomagolóval kombinált 
gépei licencének megvásárlásával frissítette. A megújított forma mellett ezeket  
a robusztus kialakítású gépeket a cég bevált fődarabjaival szerelték fel, és a New Holland lengyel 
gyárában készítik. Üzemi próbáikról a „profi” magazin 2014 áprilisában és augusztusában számolt be. 
Ezt foglaljuk össze Olvasóinknak. 



A késeket túlterhelés ellen egyenként spirálrugók biztosítják.  
A gépen egy második késkészletnek nincs helye. A kések retesze-
lése a gép bal oldalán könnyen hozzáférhető, és egy hosszú kar-
ral könnyen működtethető. A késeket kényelmesen lehet kivenni, 
illetve betenni anélkül, hogy a présgörgőkön kellene „tornázni”. 

A hálós kötözésnél a 3200 méteres tekercsek éppen csak 
beleférnek a felfogatásba. A 2800 m hosszúságú tekercsekkel 
semmi gond! A háló befűzési módja annál inkább vitatható:  
a vonórúdra felállva és onnan felnyújtózkodva lehet csak a hálót 
a bálakamrába vezetni, ami nem éppen biztonságos, de nem is 
ergonomikus. A hagyományos hálózás mellett a fóliás kötözés 
a gép egyik fő előnye. Mivel a csomagolóegység is ugyanilyen 
fóliát használ, a bála szinte légtömören zárt, és kibontásakor sem 
kell különválasztani a hálót a csomagoló fóliától. A tesztelésben 
részt vevő Roland Miller (Hopferau) már évek óta dolgozik a gép 
elődjének számító Orkel 1250 bálázóval. Ő az RB 125 döntő elő-
nyének éppen a fóliás kötözést tartja. 

A kötözést a traktorfülkében levő terminálról kézzel vagy auto-
matikusan lehet – előre beprogramozott késleltetéssel – indítani. 
Itt állítható be a rétegek száma is. 

Fix kamrában ■

A fix kamrában igazán tömör, mindig 1,25 m átmérőjű bálák kép-
ződnek. A bálakamra bemeneténél található lesodrók az ottani 
görgőket tisztán tartják, ezért soha nem volt bálaindítási problé-
ma. A bálázási nyomást más terményre való átálláskor kézzel kell 
a bálakamránál beállítani. Gyakran változó terménynél ez már 
nem elég korszerű megoldás. 

A terminálon a bálázás folyamata jól követhető, hangjelzés 
figyelmeztet a már majdnem kész bálára. Gondot okozhat azon-
ban a hengerek közötti pergési veszteség, amely a hátsó fedél 
alatti hengereknél gyűlik fel. Ilyenkor ugyanis az automatika nem 
engedi meg, hogy a „foglaltnak” tűnő csomagolóasztal miatt 
a bálakötözés elinduljon. A tisztítás időt vesz igénybe, de kézi 
vezérléssel ez áthidalható, a csomagolás elindítható. A gyártó ezt 
a gondot a présgörgők közé helyezett műanyag lécekkel kívánja 
elhárítani, amelyek a bálakamrát tömörebben zárják és a pergési 
veszteséget is „visszaforgatják” a bálákba. Szalmánál természete-
sen ilyen gond fel sem merülhet. 

A két végtelenített szalaggal működő csomagolóasztalra rako-
dókarok segítik át a bálát. A négy kis görgő a bálát oldalról lejtős 

terepen is biztonsággal megtartja. A nagy igénybevételnek kitett 
csőprofil és a hidraulikus hajtások megbízhatónak bizonyultak. 
Jó az is, hogy a terminál az egyik oldal beszakadt fóliájára azonnal 
reagál: ennek szerepét a másik kar veszi át, és a bálát az előírt 
számú rétegbe csomagolja. 

RB 135 Ultra
A nagyobb „testvér” fix bálakamrájában változtatható, 1,20 
métertől 1,38 méterig terjedő átmérővel készülhetnek a bálák. 
Ehhez a kamrát a hidraulikus munkahengerekkel vagy telje-
sen zárni kell, vagy kissé meg kell nyitni. Beigazolódott, hogy  
a kezelő terminálon beállított bálaátmérő a valóságban is tartha-
tó. A bálák nagyon tömörek, és a gép hozza az elvárt 55 bála/óra 
teljesítményt.

A gömbfejre csatlakozó gép meghajtásához 1000 min-i fordu-
latszámú TLT szükséges. A legfeljebb 3200 m hosszú háló- vagy 
fóliatekercs mellé eleve be lehet tenni egy tartalék tekercset.  
A hálófék, illetve a fóliás kötöző feszítő karjai hidraulikus működ-
tetésűek és a gép bal oldalán levő kezelőpulton könnyen beál-
líthatóak. Terménytorlódás esetén a rotor forgásiránya a kezelő-
fülkéből hidraulikusan megváltoztatható. Megtartották azonban  
a rotor kézi visszaforgatásának lehetőségét is. Elismerésre méltó, 

hogy a szeletelő kések röviddel a bála elkészülte előtt kissé kihaj-
lanak a bálakamrából, így még stabilabb bálák készülhetnek. 

Csúcsteljesítmény ■

A terminálról silózó adalék kijuttatása is vezérelhető. A szer tar-
tálya a munkajárdán vagy a vonórúd melletti, erre kialakított 
helyen lehet. A kisebb gép tesztje során kifogásolt, kissé lassú 
csomagolásról itt már szó sincs. A másképp konfigurált bálacso-
magolóban hat réteg fólia felhordása mindössze 29 másodpercet 
vett igénye – csúcsteljesítmény! Az áttelepülést nagyban meg-
könnyíti az, hogy a gép biztonságtechnikai oldalról már fel van 
készítve 40 km/h sebességgel történő közúti közlekedésre. 

www.agrotec.hu

A magyarországi forgalmazó AGROTEC Magyarország Kft. – ahon-
nan az idei aktuális alapárakat kaptuk – kereskedelmi központja 
Bábolnán van, január 5-től a gépátadás, az alkatrész és a vevőszol-
gálat a komáromi ipari parkba került át.

Dr. Tátrai György

A bálázócsomagoló gépek lényeges adatai gazdaszemmel

New Holland 
rendszere

RB 125 Combi
fixkamrás

RB 135 Ultra
változtatható 

fixkamrás
Bálaátmérő 125 cm 120 – 138 cm
Bálaszélesség 120 cm
Rendfelszedő szélessége 2,10 m 2,20 m
Rendfelszedő ujjak  
összesen / soronként

80 /16 darab 90 / 18 darab

Beadagoló rotor átmérője 470 mm
Szeletelő kések száma 20 darab
Bálakialakító görgők 18 darab
Kötözés háló vagy fólia
Fólia szélessége 750 mm
Tandemtengelyek gumiabroncs-
mérete

500/50 R 17 500/60 R 22,5

A gép tömege 4500 kg 4900 kg
Teljesítményigény, min. 110 LE / 82 kW 125 LE / 97 kW
Ára, alapfelszereltségben (ÁFA nélkül) 60 300 € 67 700 €
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Rossz föld nincs ■

Az Alföldről Dunaföldvár felé autózva 
még március közepén is sűrűn láttunk 
belvíztől sújtott földterületeket, sőt nem 
egy helyen a kukorica is lábon állt. A talán 
kissé korán érkező gólyák megilletődve 
vadásztak békára a vízbe borult, sárga 
tengeriszárak között, amelyeket nem-
hogy levágni, de egyelőre kiszántani sem 
lehetett a mostoha körülmények miatt. 

„Bennünket legfeljebb 5–10 százalékban 
sújtott a belvíz, nincs okunk különösebb 
panaszra – mondja a Dunaföldvár környé-
kén (de csakis a Dunán túl) gazdálkodó 
Tóth Gábor. – Egyébként én azt vallom, 
hogy nincs rossz föld, csak rossz gazda, s 
aki a mezőgazdaságban dolgozik, annak 
el kell fogadnia a folytonosan változó 
viszonyokat” – teszi hozzá bölcs nyuga-
lommal.

Az egyéni vállalkozó fiatalembernek 5 
és 40 aranykorona közötti értékű, közép-
kötött, homokos vályogtalajokon kell bol-
dogulnia, amelyek szerencsére mentesek 
a szélsőségektől, így átlagos gépekkel 
is jól művelhetők. Tóth Gábor 2004-ben 
még szolgáltatóként kezdte a gazdálko-
dást, saját területe nem volt, csak egy 
öreg MTZ-je. Aztán a szorgalom és a kitar-
tás meghozta gyümölcsét, hiszen ma már 

két alkalmazottal és három John Deere 
traktorral dolgozik 210 hektárnyi saját és 
350–400 hektárnyi bérmunkában művelt 
földjén.

„Talajgépekben főként Lemkeneket 
használunk, van egy Karat grubberünk, 
illetve egy ekénk is – kezdi a felsorolást. – 
A legelső beszerzésünk viszont a Zirkon 
10-es forgóboronával kombinált Saphir 
7-es vetőgép volt, amelyet a Pap-Agro 
Kft.-től vásároltunk. A korábbi gépünk-
nél hátrányt jelentett, hogy nem tudtunk 
vele repcét vetni, illetve maga a vetés is 
külön talaj-előkészítést igényelt. A 3 mé  -
teres munkaszélességű Lemken gépkom-
binációt 2008-ban vettük, s bár eredeti-
leg csak évi 150–200 hektár művelését 
terveztük vele, általában 5-600 hektárt 
dolgozik. De jól bírja, akár napi 20 hektár 
is bevethető vele.”

Tóth Gábor a saját földjén a repce mel-
lett búzát, árpát, napraforgót és kukoricát 
termeszt, a kötelező zöldítést pedig való-
színűleg borsóval és lucernával oldja majd 
meg. A Zirkon–Saphir kombinációhoz 
úgy jutott el, hogy a 155 LE-s traktorához 

Az alap talajművelést követő magágykészítéshez, vetéshez és visszatömörítéshez kiváló eszköz  
a Lemken cég Zirkon forgóboronából és Saphir mechanikus gabonavetőgépből álló kombinációja, 
amelynek hatékonyságát, praktikusságát és egyéb kedvező tulajdonságait már a magyar gazdák 
is régóta ismerik és elismerik. Ezúttal két dunántúli géptulajdonos számol be az évek alatt 
összegyűjtött tapasztalatairól.

keresett függesztett, a szélsőségek kivé-
telével bármilyen talajtípuson elboldo-
guló gépet. Olyat, amelynek a súlypontja 
a lehető legközelebb esik a traktorhoz, 
hiszen az erőgépnek teli magtartállyal is 
meg kell azt emelnie. A Lemken eszköze 
tökéletesen bevált, ráadásul a forgóboro-
nát külön is használni tudják. Volt olyan 
tavaszi szántás, amire semmi mással nem 
tudtak rámenni, de ez a vizes-szalonnás 
területen is jó magágyat készített. „Olyan 
szerszám, ami mindenre jó, és még keve-
set is fogyaszt, nem létezik – mondja a 
dunaföldvári gazdálkodó. – Szem előtt 
kell tartani, hogy ez nem szántáselmun-
káló, hanem magágykészítő és tömörítő, 
vagyis a legokosabban úgy üzemeltet-
hető, ha a szántást előbb lehengerezzük, 
és ezt csak utána használjuk.” A szaksze-

Tóth Gábor (39)

kertészmérnök, egyéni vállalkozó
család: három gyermek édesapja
hobbi: mezőgazdaság,  
vízi sportok, lovaglás
tel.: 06 (20) 2035-966

Lemken Zirkon–Saphir forgóborona-gabonavetőgép kombináció

A legjobb anyagból
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rű alkalmazást a gép meghálálja, hiszen 
eddig Tóth Gábornak is mindössze egy 

„ledarálódott” kis műanyag fogaskereket, a 
tömörítő gumikat, valamint (2000 hektár 
után) a borona fogait kellett lecserélnie.

A Zirkon 10 forgóborona Allround 
ké  ses fogai mindkét oldalukon vágóél-
lel rendelkeznek, ráadásul a legfonto-
sabb tartományokban páncélozottak is.  
A rotor forgásiránya változtatható, előre-
futás helyzetben a fogak intenzívebben 
kevernek, mélyebbre hatolnak, míg 
utánfutásra állítva az egyengető hatásuk 
jobb. A szárnyas késes traktornyom-lazí-
tót Tóth Gábor hasznos extrának tartja, 
bár ezt nagy szármaradványú területen 
célszerű leszerelni. A boronának ugyan-
akkor nincs megtúrás-veszélye, hiszen a 
kések ellenkésként működnek egymás 
mellett, így nincs hely az eltömődésre, az 
eszköz lepucolja saját magát. A mecha-
nikus magadagolású Saphir 7 vetőgép 
Easytronic vetésellenőrző számítógépe 
mindvégig nyomon követi a vetés folya-
matát. Dunaföldváron elsősorban a hek-
tármérést és a művelőutak automatikáját 
használják, s mivel már 2 cm-es pontos-
ságú RTK-rendszerrel dolgoznak, a „csú-
nya” csatlakozások, rávetések vagy éppen 
kihagyások kiküszöbölhetők általa.

Minőségi acél ■

Dunaföldvárról a Kaposvártól 16 kilomé-
terre lévő, alig 450 lakosú Várda felé vettük 
az irányt. Rögtön feltűnt számunkra, hogy 
errefelé egyáltalán nem láttunk belvíz súj-
totta területeket, műveletlen földeket. „Ez 
a somogyi dombság, innen lefolyik a víz” 

– magyarázza Kolozsvári László, aki ügyin-
tézőként tevékenykedik a felesége és fia 
által tulajdonolt Agro-Trans Kft.-ben. 

A 2006-ban alapított cég fő tevékeny-
sége a mezőgazdaság és a fuvarozás, s az 
agrárrészen a családtagokon kívül három 
alkalmazott dolgozik. Mivel a feleség 
nevén még egy családi gazdaság is van, a 
várdai família összesen 370 hektáron gaz-
dálkodik, s emellett további 100 hektárnyi 
földet művelnek a velük integrált gazdák 
részére. Kukoricát, búzát, árpát, repcét és 
napraforgót termesztenek, az erőgéppar-
kot pedig egy Valtra és négy John Deere 
traktor alkotja. A Zirkon 8-as forgóbo-
ronából és Saphir 7-es vetőgépből álló 
kombinációt egy 260 LE-s, 8260R típusú 

„Johnny” húzza majd, amelyet hátul iker-
kerekekkel szereltek fel. Ha ugyanis tele 
van az 1050 literes magtartály, a 800–

900 kg-os pluszsúly meglehetősen nagy 
nyomást gyakorol a talajra, amit célszerű 
ezzel a megoldással tompítani.

A várdai gazdálkodó még 2009-ben 
vásárolta az első Lemken munkaeszközét 
(egy ötfejes váltvaforgató ekét), s annyira 
bevált, hogy azóta már egy 4 méteres 
grubbert, egy permetezőt, egy tárcsát, 

valamint a fentebb említett gépkombiná-
ciót is a német gyártótól szerezte be. Az 
utóbbit három éve vásárolta az Andest 
2005 Bt.-től (illetve annak dél-dunántúli 
képviselőjétől, Gölöncsér Istvántól), s éves 
szinten 200 hektárnyi területen vetnek 
vele. A 20-30 aranykorona közötti értékű, 
kötött, barna erdőtalajok nem okoznak 
neki különösebb problémát, s a gépkom-
bináció nagy előnye, hogy a használata 
csupán egy traktort foglal le.

„Kiváló a munkaminősége, nagyon jó, 
aprómorzsás magágyat csinál – dicséri 
meg Kolozsvári László a kék eszközt. –  
A csipkés tömörítő henger tarajai a sorok 

közt jól megtömörítik a talajt, a mag 
fölött viszont lazán hagyják. A nyomjel-
ző szintén hasznos alkatrész, hiszen ez 
garantálja a csatlakozó sorok pontosságát. 
A vetőgépünk 4 méteres munkaszélessé-
gű, a permetezőnk viszont eredetileg 18 
méteres volt, ám jobbról-balról megtol-
dottuk 1-1 méterrel, így már kompatibili-
sek egymással. A legnagyobb terhelésnek 
kitett részeken, a borona fogain semmi-
féle kopás nem látszik, de azt eddig is 
tudtam, hogy a Lemken anyagminősége 
nem hagy kívánnivalót maga után” – teszi 
hozzá a somogyi gazdálkodó.

A minőségi acélból készült, vastag falú, 
teljesen zárt hajtóműteknőben eddig nem 
volt szükség olajcserére (Dunaföldváron 
ugyanezt hallottuk az ottani hétéves gép-
ről), s az eszköz egyébként is nagyon 
kevés karbantartást igényel: szezon előtt 
és után egy kis zsírozást, olajozást, vala-
mint fedett helyen tárolást. 9–11 km/órás 
munkasebességnél a 4 méteres vetőgép 
naponta 25 hektárral kényelmesen meg-
birkózik, s a fokozatmentesen állítható 
olajfürdős hajtómű révén hektáronként 
minimális mennyiségű (1,8–2 kg) repcét 
is el tudnak vele vetni. A magtartályt erős, 
széles töltőálláson lehet megközelíteni, és 
a BigBag zsákból pár perc alatt feltölthető. 
Várdán ezt a munkát egy speciális pót-
kocsi hátuljára szerelt magfeltöltő csiga 
segíti. A dupla tárcsás csoroszlyák egyfor-
ma mélységben, egyenletesen helyezik 
le a vetőmagokat, ami a kiváló termés 
fontos követelménye.

Egyik gazda sem csupán udvariasság-
ból mondta tehát, hogy a Lemken ter-
mékét – a minőséget és hasznosságot 
tekintve – az adott gépkategóriában a 
legjobbnak tartja.

Kolozsvári László (58)
ügyintéző, Agro-Trans Kft.
család: két gyermek édesapja,  
kétszeres nagyapa
hobbi: szőlészet
tel.: 06 (20) 9439-560



Vastag falú, zárt hajtóműteknő, minőségi acélból, egy vonalban  
elhelyezett csapágyházakkal, amely rendkívül egyenletes  
és nyugodt futást biztosít a forgóboronának.

A Lemken DUAL-Shift a fordulatszám egyszerű átkapcsolása mellett a 
rotor forgásirányának megváltoztatását is lehetővé teszi. Előrefutás 
helyzetben az Allround fogak jobb behúzással rendelkeznek, 
 utánfutásra állítva jobb az egyengető hatásuk.

A szárnyas késes nyomla-
zítók a traktornyomokat 
optimálisan lazítják fel 
és egyengetik el. A jobb 
hatás érdekében keskeny 
késes nyomlazítót is 
alkalmazhatunk.

A két részből álló S-borona  
a kettős tárcsás vagy  

a csúszó csoroszlyák mögé 
szerelhető fel. A két sorban 
elhelyezett húzott fogak jó 

egyengetést és magtakarást 
biztosítanak.

Az Allround késes fogak 
mindkét oldalukon 
vágóéllel rendelkeznek, 
a legjobban kopó tarto-
mányban páncélozottak. 
Minden fogpárt egy biz-
tonsági csapszeg rögzít a 
tartón, így a fogak cseré-
je egyszerű és gyors.

A kötött talajokhoz javasolt csipkés 
tömörítő hengeren a ragadós föld sem 
tapad meg. Az edzett tisztítólemezek 
villáskulccsal könnyen állíthatók. Laza 
és közepesen kötött talajoknál trapéz-
gyűrűs hengert használjunk.
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A nyomjelzőnek köszönhetően mindig pontosan  
kapcsolódnak  a menetek. A nyírócsavaros biztosítás  
megakadályozza, hogy a nyomjelzők akadályba ütközve  
megrongálódjanak.

Műszaki adatok: Zirkon forgóborona
Munkaszélesség:  250–600 cm
Rotorok száma:  10–24 db
Súly (henger nélkül):  701–4477 kg
Teljesítménykategória:  60–320 LE

Lemken Zirkon–Saphir forgóborona-mechanikus vetőgép kombináció

A Conti Plus adagolókerék egy aprómagcellás kerék és egy nagyobb 
cellás kerék kombinációjából áll össze. A vetőmagot folyamatosan 
adagolja a vetőcsövekbe.

A fokozatmentesen állítható olajfürdős 
hajtómű pontos magadagolást tesz 
lehetővé 0,5 és 500 kg/ha mennyiségek 
között.

A magtartály falai és alsó része 
meredek kiképzésűek, így még apró 
vetőmag esetén is alig van visszama-
radó magmennyiség. A tartályban 
elhelyezett érzékelő elmozdítható, 
mindig pontosan jelzi a megmaradt 
mennyiséget. Lejtőkön egy másik 
szenzor időben érzékeli, ha a mag 
elfogy az egyik oldalon.

Az Easytronic vezérlő terminál lehetővé teszi a művelőutak kialakí-
tását, ellenőrzését és nyomon követését. A fedélzeti számítógépbe 
hektárszámláló is be van építve, amely méri az egyes területeket 
és az összteljesítményt.

A mélységhatároló 
gumikerekekkel együtt 

a kettős tárcsás cso-
roszlyák pontos vetési 

mélységet garantálnak  
még egyenetlen  

talajokon is.

A Saphir 7 vetőgép mechanikus vetőtengely-meghajtással sze-
relt. A magadagolót egy meghajtó tengelyen keresztül talajke-

rék hajtja meg. A Saphir 8 esetében a vetőtengely elektromos 
hajtású.

Saphir mechanikus vetőgép
Munkaszélesség:  250–400 cm
Tartálytérfogat:  650–1050 l
Tömeg:  647–1136 kg
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Vastag falú, zárt hajtóműteknő, minőségi acélból, egy vonalban  
elhelyezett csapágyházakkal, amely rendkívül egyenletes  
és nyugodt futást biztosít a forgóboronának.

A Lemken DUAL-Shift a fordulatszám egyszerű átkapcsolása mellett a 
rotor forgásirányának megváltoztatását is lehetővé teszi. Előrefutás 
helyzetben az Allround fogak jobb behúzással rendelkeznek, 
 utánfutásra állítva jobb az egyengető hatásuk.

A szárnyas késes nyomla-
zítók a traktornyomokat 
optimálisan lazítják fel 
és egyengetik el. A jobb 
hatás érdekében keskeny 
késes nyomlazítót is 
alkalmazhatunk.

A két részből álló S-borona  
a kettős tárcsás vagy  

a csúszó csoroszlyák mögé 
szerelhető fel. A két sorban 
elhelyezett húzott fogak jó 

egyengetést és magtakarást 
biztosítanak.

Az Allround késes fogak 
mindkét oldalukon 
vágóéllel rendelkeznek, 
a legjobban kopó tarto-
mányban páncélozottak. 
Minden fogpárt egy biz-
tonsági csapszeg rögzít a 
tartón, így a fogak cseré-
je egyszerű és gyors.

A kötött talajokhoz javasolt csipkés 
tömörítő hengeren a ragadós föld sem 
tapad meg. Az edzett tisztítólemezek 
villáskulccsal könnyen állíthatók. Laza 
és közepesen kötött talajoknál trapéz-
gyűrűs hengert használjunk.
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A nyomjelzőnek köszönhetően mindig pontosan  
kapcsolódnak  a menetek. A nyírócsavaros biztosítás  
megakadályozza, hogy a nyomjelzők akadályba ütközve  
megrongálódjanak.

Műszaki adatok: Zirkon forgóborona
Munkaszélesség:  250–600 cm
Rotorok száma:  10–24 db
Súly (henger nélkül):  701–4477 kg
Teljesítménykategória:  60–320 LE

Lemken Zirkon–Saphir forgóborona-mechanikus vetőgép kombináció

A Conti Plus adagolókerék egy aprómagcellás kerék és egy nagyobb 
cellás kerék kombinációjából áll össze. A vetőmagot folyamatosan 
adagolja a vetőcsövekbe.

A fokozatmentesen állítható olajfürdős 
hajtómű pontos magadagolást tesz 
lehetővé 0,5 és 500 kg/ha mennyiségek 
között.

A magtartály falai és alsó része 
meredek kiképzésűek, így még apró 
vetőmag esetén is alig van visszama-
radó magmennyiség. A tartályban 
elhelyezett érzékelő elmozdítható, 
mindig pontosan jelzi a megmaradt 
mennyiséget. Lejtőkön egy másik 
szenzor időben érzékeli, ha a mag 
elfogy az egyik oldalon.

Az Easytronic vezérlő terminál lehetővé teszi a művelőutak kialakí-
tását, ellenőrzését és nyomon követését. A fedélzeti számítógépbe 
hektárszámláló is be van építve, amely méri az egyes területeket 
és az összteljesítményt.

A mélységhatároló 
gumikerekekkel együtt 

a kettős tárcsás cso-
roszlyák pontos vetési 

mélységet garantálnak  
még egyenetlen  

talajokon is.

A Saphir 7 vetőgép mechanikus vetőtengely-meghajtással sze-
relt. A magadagolót egy meghajtó tengelyen keresztül talajke-

rék hajtja meg. A Saphir 8 esetében a vetőtengely elektromos 
hajtású.

Saphir mechanikus vetőgép
Munkaszélesség:  250–400 cm
Tartálytérfogat:  650–1050 l
Tömeg:  647–1136 kg
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A francia gépgyártó története 1802-ig nyú-
lik vissza, Joseph Grégoire ugyanis ekkor 
hozta létre kovácsműhelyét egy Nantes-
tól nem messze lévő kisvárosban. Száz 
esztendővel később az utódai áttértek a 
mezőgazdasági gépgyártásra, s a vállalat 
1959-ben vette fel a Grégoire-Besson nevet, 
amikor a szintén egyenes ági leszármazott, 
Alphonse Besson vette át az irányítást. 

Ekeproblémákra ■

Az Axiál Kft. 1998 óta forgalmazza a cég 
termékeit Magyarországon, amelyek kö -
zül egy RB7-es, ötvasú váltvaforgató eke a 
múlt ősszel került Nagy Árpád egyéni gaz-
dálkodó birtokába. A munkaeszköznek 
nem kellett sokat utaznia, hiszen új „lakó-
helye” csupán pár száz méterre található 
az árusító cég helyi központjától. Ven-

déglátónk a megérkezésünkkor véletle-
nül ismét a „szomszéddal” tárgyalt, Szabó 
Istvánnal, az Axiál Kft. Békés megyei terü-
leti képviselőjével – ennek apropójáról és 
eredményéről azonban kicsit később, a 
maga helyén szólunk majd.

Nagy Árpád évtizedek óta a mezőgazda-
ságban dolgozik, jelenleg 10 alkalmazott 
segíti a 600 hektárnyi föld művelésében. 
Ennek egyik része saját tulajdon, a másik 
bérlemény, s ezen felül még bérmunkát is 
vállal, mert gépparkja akár 1000 hektárral 
is képes lenne megbirkózni. Egy kisebb és 
egy nagyobb teljesítményű John Deere 
traktorja mellett két, szintén különböző 
teljesítményű gépe van a Fendt családból, 
a vetést a Horsch 8 soros szemenkénti 
vetőgéppel végzi, a betakarítást pedig a 
CLAAS kombájnokkal – valamennyit az 
Axiáltól vásárolta. 

„Az ősz folyamán ekeproblémáim adód-
tak – meséli vendéglátónk annak kapcsán, 
hogyan is jutott hozzá a Grégoire-Besson 
márkájú munkaeszközhöz. – Rendelkez-
tem ugyan már két ekével, de az egyik régi 
volt, felújításra szorult, a másikkal pedig 
nem voltam megelégedve. Több kereske-
dőnél is kopogtattam, és végül az Axiálnál 
kaptam a legkedvezőbb ajánlatot.”

Mint kiderült, a békéscsabai gazdálko-
dó nem akart zsákbamacskát venni, ezért 
hosszabb időre kérte el tesztelésre az ekét. 
Ráadásul mindenféle kötelezettség nélkül, 
sőt azzal a kikötéssel, hogy ha az eszköz 
eltörne, elszakadna, vagy bármi baja esne, 
a kereskedő szó nélkül vegye vissza tőle. 
Az Axiál Kft. belement a dologba. „Másfél-
két hétig használtam az ekét, kipróbáltuk 
tárcsázás nélküli és tárcsázott kukoricatar-
lón, de azt is megnéztük, mennyi szárma-

radványt hagy maga után – magyarázta 
Nagy Árpád. – A cég annyira korrekt volt, 
hogy még egy traktort is adott hozzá, egy 
220 lóerős Fendt 722 Vario erőgépet. Egy-
idejűleg tehát annak a gázolaj-fogyasztá-
sát is megvizsgálhattuk, és igen jelentős, 
15–20%-os megtakarítást tapasztaltunk.” 
Amikor a traktor sorsáról kérdeztük ven-
déglátónkat, ő csak szó nélkül felemelt 
egy kulcscsomót az asztalról, amelyet épp 
most kapott meg a területi képviselőtől – 
megvette tehát az ekéhez a Fendtet is.

Árpád mint pálinka ■

Nagy Árpád vegyes összetételű földeken 
gazdálkodik és szolgáltat, ezért olyan 
munkagépre volt szüksége, amely min-
denhol képes helytállni, még a legke-
ményebb talajokon is. Az ekéknél eddig 
a teli (hagyományos) kormánylemezes 
vál   tozatokról szerzett tapasztalatot, így 
kí   váncsi volt rá, mire képes a réselt kor-
mánylemezes megoldás. „Amikor na   gyon 
kötött, fekete talajt szántottunk, a réselt 
verzió beremegett, és ha nem is porha-
nyósította, de mindenképpen repedése-
ket képezett a göröngyön, amely utána 
könnyen szét tudott bomlani – osztotta 
meg tapasztalatait a gazdálkodó. – Még 
a szurkos, megázott földet is megtör-
te, nem maradt egyben az sem. Az eke 
teherbírása kiállta a próbát, nem adódott 
vele semmiféle műszaki probléma. Úgy 
éreztem, minden a helyén van, és még a 
speciálisan kötött talajokat is megfelelő 
mélységben tudja szántani.”

Nagy Árpád a vétel óta 150–200 hektárt 
művelt meg az eszközzel, és tökéletesen 
elégedett a munkájával. Pedig a gazdál-
kodó (a szó jó értelmében véve) igen-
csak válogatós és perfekcionista, minden-
ből a legkiválóbbat szereti a magáénak 

A szántás nélküli művelési rendszerek terjedése ellenére ma is 
sokan inkább a hagyományos talajművelésre esküsznek. 
Nagy Árpád békéscsabai gazdálkodó mindkét módszert 
kipróbálta már nagyobb táblákon, és neki a régi metódus vált 
be, amelyben nagy segítséget jelentett számára az Axiál Kft. által 
forgalmazott Grégoire-Besson váltvaforgató eke.

Nagy Árpád (65)
egyéni gazdálkodó

család: nős,  
egy fiú és egy lány édesapja

hobbi: vadászat
telefon: 06 (30) 228-9628

Grégoire-Besson RB7 váltvaforgató eke

Állja a versenyt
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A francia gépgyártó története 1802-ig nyú-
lik vissza, Joseph Grégoire ugyanis ekkor 
hozta létre kovácsműhelyét egy Nantes-
tól nem messze lévő kisvárosban. Száz 
esztendővel később az utódai áttértek a 
mezőgazdasági gépgyártásra, s a vállalat 
1959-ben vette fel a Grégoire-Besson nevet, 
amikor a szintén egyenes ági leszármazott, 
Alphonse Besson vette át az irányítást. 

Ekeproblémákra ■

Az Axiál Kft. 1998 óta forgalmazza a cég 
termékeit Magyarországon, amelyek kö -
zül egy RB7-es, ötvasú váltvaforgató eke a 
múlt ősszel került Nagy Árpád egyéni gaz-
dálkodó birtokába. A munkaeszköznek 
nem kellett sokat utaznia, hiszen új „lakó-
helye” csupán pár száz méterre található 
az árusító cég helyi központjától. Ven-

déglátónk a megérkezésünkkor véletle-
nül ismét a „szomszéddal” tárgyalt, Szabó 
Istvánnal, az Axiál Kft. Békés megyei terü-
leti képviselőjével – ennek apropójáról és 
eredményéről azonban kicsit később, a 
maga helyén szólunk majd.

Nagy Árpád évtizedek óta a mezőgazda-
ságban dolgozik, jelenleg 10 alkalmazott 
segíti a 600 hektárnyi föld művelésében. 
Ennek egyik része saját tulajdon, a másik 
bérlemény, s ezen felül még bérmunkát is 
vállal, mert gépparkja akár 1000 hektárral 
is képes lenne megbirkózni. Egy kisebb és 
egy nagyobb teljesítményű John Deere 
traktorja mellett két, szintén különböző 
teljesítményű gépe van a Fendt családból, 
a vetést a Horsch 8 soros szemenkénti 
vetőgéppel végzi, a betakarítást pedig a 
CLAAS kombájnokkal – valamennyit az 
Axiáltól vásárolta. 

„Az ősz folyamán ekeproblémáim adód-
tak – meséli vendéglátónk annak kapcsán, 
hogyan is jutott hozzá a Grégoire-Besson 
márkájú munkaeszközhöz. – Rendelkez-
tem ugyan már két ekével, de az egyik régi 
volt, felújításra szorult, a másikkal pedig 
nem voltam megelégedve. Több kereske-
dőnél is kopogtattam, és végül az Axiálnál 
kaptam a legkedvezőbb ajánlatot.”

Mint kiderült, a békéscsabai gazdálko-
dó nem akart zsákbamacskát venni, ezért 
hosszabb időre kérte el tesztelésre az ekét. 
Ráadásul mindenféle kötelezettség nélkül, 
sőt azzal a kikötéssel, hogy ha az eszköz 
eltörne, elszakadna, vagy bármi baja esne, 
a kereskedő szó nélkül vegye vissza tőle. 
Az Axiál Kft. belement a dologba. „Másfél-
két hétig használtam az ekét, kipróbáltuk 
tárcsázás nélküli és tárcsázott kukoricatar-
lón, de azt is megnéztük, mennyi szárma-

radványt hagy maga után – magyarázta 
Nagy Árpád. – A cég annyira korrekt volt, 
hogy még egy traktort is adott hozzá, egy 
220 lóerős Fendt 722 Vario erőgépet. Egy-
idejűleg tehát annak a gázolaj-fogyasztá-
sát is megvizsgálhattuk, és igen jelentős, 
15–20%-os megtakarítást tapasztaltunk.” 
Amikor a traktor sorsáról kérdeztük ven-
déglátónkat, ő csak szó nélkül felemelt 
egy kulcscsomót az asztalról, amelyet épp 
most kapott meg a területi képviselőtől – 
megvette tehát az ekéhez a Fendtet is.

Árpád mint pálinka ■

Nagy Árpád vegyes összetételű földeken 
gazdálkodik és szolgáltat, ezért olyan 
munkagépre volt szüksége, amely min-
denhol képes helytállni, még a legke-
ményebb talajokon is. Az ekéknél eddig 
a teli (hagyományos) kormánylemezes 
vál   tozatokról szerzett tapasztalatot, így 
kí   váncsi volt rá, mire képes a réselt kor-
mánylemezes megoldás. „Amikor na   gyon 
kötött, fekete talajt szántottunk, a réselt 
verzió beremegett, és ha nem is porha-
nyósította, de mindenképpen repedése-
ket képezett a göröngyön, amely utána 
könnyen szét tudott bomlani – osztotta 
meg tapasztalatait a gazdálkodó. – Még 
a szurkos, megázott földet is megtör-
te, nem maradt egyben az sem. Az eke 
teherbírása kiállta a próbát, nem adódott 
vele semmiféle műszaki probléma. Úgy 
éreztem, minden a helyén van, és még a 
speciálisan kötött talajokat is megfelelő 
mélységben tudja szántani.”

Nagy Árpád a vétel óta 150–200 hektárt 
művelt meg az eszközzel, és tökéletesen 
elégedett a munkájával. Pedig a gazdál-
kodó (a szó jó értelmében véve) igen-
csak válogatós és perfekcionista, minden-
ből a legkiválóbbat szereti a magáénak 

A szántás nélküli művelési rendszerek terjedése ellenére ma is 
sokan inkább a hagyományos talajművelésre esküsznek. 
Nagy Árpád békéscsabai gazdálkodó mindkét módszert 
kipróbálta már nagyobb táblákon, és neki a régi metódus vált 
be, amelyben nagy segítséget jelentett számára az Axiál Kft. által 
forgalmazott Grégoire-Besson váltvaforgató eke.

Nagy Árpád (65)
egyéni gazdálkodó

család: nős,  
egy fiú és egy lány édesapja

hobbi: vadászat
telefon: 06 (30) 228-9628

Grégoire-Besson RB7 váltvaforgató eke

Állja a versenyt tudni. A 600 hektárján főleg kukoricát, 
napraforgót és kalászosokat termel, s az 
utóbbiakból azért kevesebbet, mert szol-
gáltatóként a megbízóit nem várathatja 
addig, amíg végez a sajátjával. „A kuko-
rica két hónapot is állhat a földön, de a 
gabonabetakarítással két hét alatt végezni 
kell” – magyarázza. Állatokat csak a család 
ellátására tart a tanyán, de van egy pónija 
és szamara is, hogy a fővárosból hazaláto-
gató lányunokáinak (lánya gyermekeinek) 
legyen mivel játszaniuk. A fia családjába 
néhány hónapja érkezett meg a legifjabb 
örökös, s az unoka éppúgy az Árpád nevet 
kapta, mint az apja, a nagyapja, és ötöd-
íziglen mindenki a felmenői között. 

De így hívják az egyik pálinkamárká-
jukat is (a másik a laposüvegben árult 
Vadász), amelyet a gazdálkodó fia, ifjabb 
Nagy Árpád állít elő az ország 
egyik legjobban felszerelt főzdé-
jében. 35 évig az apa végezte 
ezt a munkát is, ám egy ideje 
már átadta a stafétát, és ő csupán 
az alapanyagként szolgáló gyü-
mölcs előállításában segédkezik. 
7 hektáron 3 fajta szilvát termesz-
tenek, a főzés a fiú dolga, a lány a 
marketinget intézi Budapesten. A 
vállalkozást nemzetközi szinten is elismerik, 
már egy hatalmas üvegedény van tele az 
itthon és külföldön szerzett érmeikkel.

Francia minőség ■

Mialatt a tárgyalóban beszélgettünk, a 
Grégoire-Besson RB7-es ekét a Fendt 
traktorral bevontatták a telephelyre, így 
nemsokára alaposan körbe tudtuk járni 
a házigazdával és az Axiál Kft. területi 

képviselőjével. „Jól sikerült az összeállítás, 
a traktor lóereje, valamint az eke fejszáma, 
munkaszélessége és vonóerőigénye jól 

illeszkedik egymáshoz – állapítja meg 
Nagy Árpád. – Hasznosnak bizonyult az 
előhántó is, amely a talaj tetején elhelyez-
kedő szármaradványt egészen a barázda 
mélyére teszi, ahol humusz képződik, s 
ezáltal javul a talaj szerkezete. Többféle 
állítási lehetősége is van, a beforgató 
pedig ráforgatja a barázdára a tetején lévő 
földet. A talaj teljes keresztmetszetében 
van humuszképződés, mintha elmunkált 
szántás lenne.”

A szerkezet robusztus, masszív, ráné-
zésre is jól bírja a kemény munkát. „A 
francia anyagminőséggel nem szokott 

gond lenni – állítja Szabó Ist-
ván területi képviselő. – Az orr-
betéten három furat is van. Ha 
már nagyon elkopott, le tudjuk 
csúsztatni, ráadásul utána meg 
is lehet fordítani, nem kell tehát 
azonnal cserélni. A 4+1 vasú ki -
alakítás pedig azt jelenti, hogy 
az utolsó rész leszerelhető, így 
az ekének kisebb traktorral is elé 

tudnak állni.”
Nagy Árpádék minden földet más-más 

beállítással művelnek, s úgy látják, érde-
mes egy-két órát rászánni az átszerelésre. 

„A régi tsz-világban még azt mondták, 
csak az a lényeg, hogy szántáskor fekete 
legyen utánunk a föld. Ma viszont már 
ügyelni kell az eke megfelelő beállítására, 
hogy a munka minősége olyan legyen, 
amilyennek elképzeltük – magyarázza a 
gazdálkodó. – Okosan kell meghatározni a 
fogásszélességet, azt, hogy egy fej milyen 
darabot vigyen, mert nem mindegy, hogy 
32 vagy 46 centis rögök képződnek. Van-
nak 10-12 tonnás kukoricaterméseink is, 
irdatlan szármaradvánnyal, s az eke ezt 
is le tudja tenni a barázdafenékre, ha ele-
gendő helyet hagyunk neki a beállítások-
kal, s így nem kell félni a betömődéstől.” 

Nagy Árpád gondosan ügyel a karban-
tartásra, olaj és zsír keverékével szokta 
lekenni az új munkagépet is. Némi festék-
kopáson kívül nem is látszik rajta semmi-
féle elhasználódás. „Állta a versenyt, nem 
volt vele semmi gond – erősíti meg újra 
vendéglátónk. – Én már úgy tervezem, 
hogy nem szeretnék másik ekét vásárolni, 
amíg rajtam nyugszik az irányítás.”

Még a szurkos, megázott földet is 
megtörte, nem maradt egyben az sem. 
Az eke teherbírása kiállta a próbát, 
nem adódott vele semmiféle műszaki 
probléma.
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Megvan benne az anyag ■

A Fejér megyei Vál község a kellemes 
klímájú, bár csapadékban némileg szű-
kölködő Váli-völgy közepén helyezkedik 
el. A költő Vajda János itt töltötte boldog, 
gondtalan gyermekkorát, az édesapja 
ugyanis uradalmi erdész volt a fővárostól 
nem messze fekvő településen. 

Első riportalanyunk, Garai Zsolt négy 
fiúgyermeket nevel Válon, s a föld nem-
csak a megélhetést biztosítja számára, de 
ez a szenvedélye is. 1994-ben őstermelő-
ként kezdte, majd 2002-ben vált családi 
gazdálkodóvá, szolgáltatóvá és termelő-
vé. Jelenleg 200 hektáron kukoricát, 100 
hektáron pedig búzát termel magának, 
és körülbelül 300 hektárt művel bérmun-
kában is a környéken. A legnagyobb fia 
mellett egy állandó alkalmazott segíti, de 
tavaly például volt két tanulója is, meg-
bíznak a tapasztalatában és szakismere-
tében.

A falu szélén épülő családi ház hátsó 
udvarán széles palettát felölelő, modern 
gépparkot találunk. Egy Fendt 930-as és 
két Claas Axion 850-es traktor mellett 
két kombájn is áll – az előző évben még 
három volt belőlük, és összesen 1700 hek-
tárról takarították be a termést. A vetőgé-
pek, trágyaszórók és Lemken ekék szom-
szédságában pihen a Rubin 9-es rövidtár-
csa, amelyet 2009-ben vásárolt Garai Zsolt. 

Az utóbbi időben szinte teljesen átállt a 
szántás nélküli, alacsonyabb költséggel 
járó mulcsművelésre, ehhez kellett neki 
egy megfelelő eszköz. „Finom, aprómor-
zsás talajt készít, gyönyörű munkát végez” 

– dicséri meg a kékre festett gépet a gaz-
dálkodó, akitől azt is megtudjuk, hogy 
immár nyolcadik éve szállít búzát az ide 
mindössze 40 km-re lévő Gyermelyre. Az 

együttműködés piaci biztonságot jelent, 
de nagyok az elvárások is, s a teljesíté-
sükhöz megbízható és kiváló minőségű 
termelő eszközökre van szükség.

„A Lemken képviselőjével, Stéger Andor-
ral egy székesfehérvári bemutatón talál-
koztam először – kezd múltidézésbe Garai 
Zsolt. – Azonnal megtetszettek a gépek, 
a munkaminőségük, a szerkezet-össze-
építésük és az, hogy »megvan bennük az 
anyag«. Ha bármi problémánk adódik, a 
területi képviselő azonnal eljön és segít a 
beállításokban, a többi géppel való össze-
hangolásban, az alkatrészbeszerzésben. 
Tudják, hogy gondoskodni kell a gazdál-
kodókról, mert mi azért vagyunk, hogy 
dolgozzunk, termeljünk.”

A Vál környéki földek zömükben közép-
kötött, illetve homokos talajok, alaposan 
próbára teszik a gépeket. A Rubin 9 rövid-
tárcsa beszerzését ezért alaposan meg-
fontolta Garai Zsolt. „Elmentem nagyobb 
cégekhez, ahol rendszeresebb munkát 
végeznek vele. Az egyik téeszben 3000 
hektárt jártak le a tárcsával, ám szinte alig 
látszódott rajta kopás. Mi éves szinten 
1000 hektáron dolgozunk a Rubinnal, talajt 
készítünk elő, tarlót hántunk. Egyszerű 
a karbantartása és eltömődés-mentesen 
tudunk dolgozni vele. Tavaly ősszel egy 
alkalommal nehéz talajon végeztünk vele 
bérmunkát, a sárban kellett tárcsázni – no, 
ott alaposan kikérdezték tőle a leckét, de  
becsülettel megoldotta a feladatot. Nem-
rég bevezettünk egy új búzavetési tech-
nológiát is: eddig a mulcskultivátor után 
vetettünk, de most beiktattuk elé ezt a 
tárcsát, mert még aprómorzsásabb fel-

A nagy mennyiségű szerves anyaggal, szármaradványokkal és gyomnövényekkel borított talaj 
intenzív bekeverésére alkalmas Lemken Rubin 9 a legnépszerűbb rövidtárcsák közé tartozik 
Európában. A munkamélysége mindössze 10–12 cm-ig terjed, ám így is tökéletes körülményeket 
teremt a növények csírázásához és a gyökerek fejlődéséhez.

Garai zsolt (43)

családi gazdálkodó
családos, négy fiú édesapja
hobbi:

mezőgazdaság
tel.: 06 (20) 3753-548

Lemken Rubin 9 rövidtárcsa
Már 7-8 cm mélységben átdolgozza a teljes talajfelszínt
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színt hoz létre, és ezáltal a kelés is jobb 
arányt mutat” – összegezte tapasztalatait 
a váli gazdálkodó, aki úgy véli, a rövid-
tárcsát még legalább 5 esztendeig tudja 
problémamentesen használni. Utána 
pedig újat szerez be, esetleg a kopóal-
katrészek cseréjével hozza ismét formába 
a régit.

A jól átdolgozott talaj kulcsa ■

A tősgyökeres kiskőrösinek számító Opa-
uszki Gábor 2013 októberében szerzett 
be egy 6 méter munkaszélességű Rubin 9  
rövidtárcsát. Egyelőre kevés tapasztalat   tal 
rendelkezik róla, ám azt ő is meg tudja 
erősíteni, hogy az eszköz elsősorban szá-
raz vagy enyhén nedves talajon nyújt opti-
mális teljesítményt, s ha 11-12 km/h-s 
munkasebességre állnak be, 4-5 hektárt 
is meg tudnak művelni óránként. Tarló-
hántásnál 6–8 cm, magágykészítésnél 
pedig 6–10 cm az ideális munkamélység, 
s a Rubin már így is jól átdolgozott, szinte 
süppedős talajt hoz létre.

Opauszki Gábor több mint 10 éve gaz-
dálkodó, s 40 km-es körzetben összesen 
118 darab föld van a családjuk birtokában 
(az ő nevén 300 hektár, a nejéén körülbelül 
feleennyi). Őszi árpát, repcét, búzát, tava-
szi árpát, napraforgót és kukoricát szoktak 
vetni, s a szépen prosperáló gazdaságban 
három személyt foglalkoztatnak, míg az 
adminisztrációt a feleség végzi. Tavaly óta 
szürke marhát is tartanak, jelenleg 7 üsző, 
1 bika és egy nemrég született bikaborjú 
képezik az állományt.

Mivel nemcsak sok, de sokféle is a föld-
jük (a homoktól az erősen kötött talajig 
minden előfordul), a gépvásárlás nem 
bizonyult egyszerű feladatnak. „A tárcsa-

választásnál a sokszínűség okozta a leg-
nagyobb fejtörést – mondta a gazdálkodó. 

– Sokféle eszközt használtunk már, s volt, 
amelyik a gépkereskedőnél jól nézett ki, 
aztán megvásároltuk, de hamar rájöttünk, 
hogy a mi földtípusainkra nem jók. Leg-
utóbb rengeteg demótárcsát kipróbál-
tunk, és végül a Lemken vált be leginkább. 
Sokan tapasztalhatták, hogy a V-tárcsák 
nem dolgoznak igazán szé   pen, a föld ki-
bedobálja még az IH 6,2-es nehéztárcsát 
is. Ez viszont jól tartja a munkamélységet, 
egyenes talajfelszínt hagy maga után, így 
a következő művelettel szinte negyedany-
nyi idő alatt végez a traktoros, mert tud 
rajta haladni.”

A gyártó szerint a Rubin 9 rövidtárcsa 
ideális elhanyagolt tarlók megmunkálására, 
a gyomirtás elősegítésére és a szalmának 
a talaj oxigénnel átjárt rétegébe történő 
bedolgozásához. Okos megoldás, hogy a 

homorú, csipkés tárcsák tartókonzoljait  
stabil spirálrugók tartják, egyúttal bizto-
sítják a túlterheléssel szemben. Opauszki 
Gáborék például gyakran használnak szer-
ves trágyát, amellyel alkalmanként nagyobb 
betondarabok is kikerülnek a földek   re. 
A Rubin még egyhetes sem volt, amikor 
munka közben hatalmas csattanás jelezte, 
hogy „talált valamit” maga előtt. Egy hagyo-
mányos tárcsa alighanem eltört volna, ám 
ez fölugrott, majd a rugó rögtön vissza is 
térítette az eredeti helyzetébe. „Nagyon jó 
a szögállítása is, szinte alányes a földnek – 
dicséri meg a gazdálkodó a gép egy újabb 
tulajdonságát. – Tavaly augusztusban nagy 
volt a szárazság, és sokan csak »karcolták« 
a tetejét a földnek. Az egyik ismerősöm 
másfajta rövidtárcsával dolgozott, s egy hét 
múlva a tízcentis gaz visszaállt, mert a gép 
csak rádobálta a földet, de nem vágta ki. Ez 
viszont igen, így nemcsak rengeteg bosszú-
ságtól kímélt meg, de gázolajban, időben is 
megtakarítást jelentett.”

Opauszki Gábor szerint problémát csak 
az okoz, hogy nagyobb sebességnél a 
Rubin kicsit bebilleg, ezért ha gyorsabban 
akarnak dolgozni, akkor lejjebb teszik a 
kereket. „Teljesen tökéletes, minden talaj-
típusra és sebességre alkalmas eszköz 
nem létezik” – fogalmazza meg bölcsen, s 
úgy véli, a Lemken termékében rátalált a 
maga számára ideális megoldásra. Egye-
lőre 150 hektárt művelt meg a tárcsával, 
amelyet természetesen igyekszik meg-
óvni, ezért a nyitott színben vagy – amíg 
üres – a zárt, fedett magtárban tárolja. 
Erre azonban nincs mindig lehetőség, így 
könnyen előfordulhat, hogy a gépben 
nagyobb kárt okoz majd az idő vasfoga, 
mint a kemény munka.

Zima Szabolcs

Opauszki Gábor (42)

családi gazdálkodó
nős, két lány és egy fiú édesapja
hobbi:

jégkorongozás
tel.: 06 (20) 9787-302



Míg a korábbi években az öntözéssel a 
termény minőségének és mennyiségének 
növelhetősége volt a cél, napjainkban  
a klímaváltozás érzékelhető hatásait meg-
figyelve kijelenthetjük, hogy az öntözés 
prioritásának kérdése eltolódott egyes 
vidékeken arra a szintre, hogy ameny-
nyiben öntözünk, az biztosan jó termés-
eredményt ígér. Ám ha nem, akkor teljes 
mértékben ki vagyunk szolgáltatva az 
időjárás okozta anomáliáknak.

A vélt vagy valós probléma megoldá-
sára nyújt segítséget az olasz IRTEC szi-
vattyú- és öntöződobgyártó cég, amely a 
folyamatos gyártási innovációnak köszön-
hetően mára az egyik leghatékonyabb 
és víztakarékosabb öntöző rendszereket 
gyártja Európában. Értékesítői hálózata 
széleskörű és a világpiacon is aktív sze-
replő. Az öntöződobok teljes szerkezeti 
felépítése tűzihorganyzással készül, ami 
nagymértékben megnöveli azok élet-
tartamát, hiszen minimális a korrózióra 

való hajlam. A turbina meghajtómű fel-
építéséből és kiváló anyaghasználatából 
kifolyólag egészen alacsony, 2-3 bar nyo-
más mellett is tökéletesen alkalmazha-
tó. Mindegyik öntöződob automatikus 
me net számfüggő sebességkorrekcióval 
rendelkezik az egyenletes és stabil vízki-
juttatás érdekében, még dombos terüle-
teken is. Ez a sebességkorrekció történhet 
egyszerű mechanikus módszerrel vagy 
számítógép segítségével, ami igen pre-
cíz és egyenletes öntözést biztosít. Az 
IRTEC öntöződobok alkalmasak hígtrágya 
kijuttatására is, ebben az esetben a visz-
szacsévélést egy alacsony teljesítményű 
motor végzi. 

A vízágyús öntözőkocsi nyomtávja 
széles tartományban 1,3–2,7 m között 
fokozatmentesen állítható, így minden 

kultúrához megfelelően állítható. A fle-
xibilis betáptömlő megvezetése közép-
vonalban vagy keréknyomban történhet. 
Magas kultúrákhoz, jellemzően kukoricá-
hoz magasító is rendelhető, mely kiemeli 
a vízágyút. Bizonyos növényi kultúrák ese-
tében felmerülhet problémaként, hogy 
a nagy teljesítményű vízágyú/vízsugár 
károsítja, szétveri a frissen cseperedő 
növényeket. Erre az esetre nyújthat segít-
séget az IRTEC gyártó által kínált rács- 
vagy huzalkonzol, amely akár 54 méteres 
munkaszélességben is elérhető.

Fontos kiemelni, hogy az öntöződo-
bok szántóföldi növénykultúrák mellett 
a kertészetekben és szőlészetekben is 
használhatóak, és a lomb alatti öntözőko-
csival tökéletes vízeloszlást garantálnak. 
Nem csak alulról, de felülről is történhet 
az öntözés a korábban említett vízágyú-
magasítással. Ez a módszer például alma-
ültetvény esetében a nyári kánikula káros, 
minőségrontó hatásának ellensúlyozásá-
ra is használatos egyes vidékeken.

Az IRTEC szivattyúk lehetnek szabad 
tengelyvégesek, traktor meghajtásúak 
vagy dízelmotorral összeépített szivattyú 
gépegységek, melyek akár 200 LE feletti 
teljesítményben is elérhetőek, és az egye-
di igények szerint konfigurálhatóak.

A SZEGÁNA Kft. az IRTEC öntöződobok 
hazai forgalmazójaként vállalja öntöző-
rendszerek, szivattyútelepek tervezését 
és kivitelezését, komplett szolgáltatás-
sal, amelybe még a vízjogi engedélyek 
beszerzésének ügyviteli rendszerében 
történő eligazítás is bele tartozik.

Balla Máté Iván
SZEGÁNA Kft.

A nappali középhőmérséklet emelkedésével a nyári termelési 
idényben a gazdálkodók évről évre szembesülnek a föld 
vízmegtartó képességének csökkenésével és a termőföld  
részleges vagy teljes kiszáradásával.

Ne pánikoljon, öntözzön!
Egyenletes és stabil vízkijuttatás, minden körülmények között



Míg a korábbi években az öntözéssel a 
termény minőségének és mennyiségének 
növelhetősége volt a cél, napjainkban  
a klímaváltozás érzékelhető hatásait meg-
figyelve kijelenthetjük, hogy az öntözés 
prioritásának kérdése eltolódott egyes 
vidékeken arra a szintre, hogy ameny-
nyiben öntözünk, az biztosan jó termés-
eredményt ígér. Ám ha nem, akkor teljes 
mértékben ki vagyunk szolgáltatva az 
időjárás okozta anomáliáknak.

A vélt vagy valós probléma megoldá-
sára nyújt segítséget az olasz IRTEC szi-
vattyú- és öntöződobgyártó cég, amely a 
folyamatos gyártási innovációnak köszön-
hetően mára az egyik leghatékonyabb 
és víztakarékosabb öntöző rendszereket 
gyártja Európában. Értékesítői hálózata 
széleskörű és a világpiacon is aktív sze-
replő. Az öntöződobok teljes szerkezeti 
felépítése tűzihorganyzással készül, ami 
nagymértékben megnöveli azok élet-
tartamát, hiszen minimális a korrózióra 

való hajlam. A turbina meghajtómű fel-
építéséből és kiváló anyaghasználatából 
kifolyólag egészen alacsony, 2-3 bar nyo-
más mellett is tökéletesen alkalmazha-
tó. Mindegyik öntöződob automatikus 
me net számfüggő sebességkorrekcióval 
rendelkezik az egyenletes és stabil vízki-
juttatás érdekében, még dombos terüle-
teken is. Ez a sebességkorrekció történhet 
egyszerű mechanikus módszerrel vagy 
számítógép segítségével, ami igen pre-
cíz és egyenletes öntözést biztosít. Az 
IRTEC öntöződobok alkalmasak hígtrágya 
kijuttatására is, ebben az esetben a visz-
szacsévélést egy alacsony teljesítményű 
motor végzi. 

A vízágyús öntözőkocsi nyomtávja 
széles tartományban 1,3–2,7 m között 
fokozatmentesen állítható, így minden 

kultúrához megfelelően állítható. A fle-
xibilis betáptömlő megvezetése közép-
vonalban vagy keréknyomban történhet. 
Magas kultúrákhoz, jellemzően kukoricá-
hoz magasító is rendelhető, mely kiemeli 
a vízágyút. Bizonyos növényi kultúrák ese-
tében felmerülhet problémaként, hogy 
a nagy teljesítményű vízágyú/vízsugár 
károsítja, szétveri a frissen cseperedő 
növényeket. Erre az esetre nyújthat segít-
séget az IRTEC gyártó által kínált rács- 
vagy huzalkonzol, amely akár 54 méteres 
munkaszélességben is elérhető.

Fontos kiemelni, hogy az öntöződo-
bok szántóföldi növénykultúrák mellett 
a kertészetekben és szőlészetekben is 
használhatóak, és a lomb alatti öntözőko-
csival tökéletes vízeloszlást garantálnak. 
Nem csak alulról, de felülről is történhet 
az öntözés a korábban említett vízágyú-
magasítással. Ez a módszer például alma-
ültetvény esetében a nyári kánikula káros, 
minőségrontó hatásának ellensúlyozásá-
ra is használatos egyes vidékeken.

Az IRTEC szivattyúk lehetnek szabad 
tengelyvégesek, traktor meghajtásúak 
vagy dízelmotorral összeépített szivattyú 
gépegységek, melyek akár 200 LE feletti 
teljesítményben is elérhetőek, és az egye-
di igények szerint konfigurálhatóak.

A SZEGÁNA Kft. az IRTEC öntöződobok 
hazai forgalmazójaként vállalja öntöző-
rendszerek, szivattyútelepek tervezését 
és kivitelezését, komplett szolgáltatás-
sal, amelybe még a vízjogi engedélyek 
beszerzésének ügyviteli rendszerében 
történő eligazítás is bele tartozik.

Balla Máté Iván
SZEGÁNA Kft.

A nappali középhőmérséklet emelkedésével a nyári termelési 
idényben a gazdálkodók évről évre szembesülnek a föld 
vízmegtartó képességének csökkenésével és a termőföld  
részleges vagy teljes kiszáradásával.

Ne pánikoljon, öntözzön!
Egyenletes és stabil vízkijuttatás, minden körülmények között

Szelektív katalizátor ■

A dízelmotorok szelektív katalizátoros SCR-technológiájához a 
nitrogén-oxidokat redukáló karbamidos készítményre van szük-
ség. Az AdBlue® forró kipufogógázba történő befecskendezésekor 
kémiai reakció jön létre, amelynek hatására a víz elpárolog, a kar-
bamid ammóniára és CO₂-ra bomlik. A katalizátorban a nitrogén-
oxidok az ammóniával reakcióba lépve ártalmatlan nitrogéngázzá 
és vízpárává alakulnak át: 6 NO + 4 NH₃ = 5 N₂ + 6 H₂O.

Traktoroknál és önjáró gépeknél a literben számolt AdBlue®-fo  -
gyasztás a motorterhelés dinamikájától és a munka típusától 
függően változó. A DLG (Német Mezőgazdasági Társaság) Euró-
pában legmegbízhatóbb ún. PowerMix tesztjei során, tipikus 
munkaműveletek kombinációit szimulálva újszerű állapotú, gyári 
szerelők által beállított traktorok AdBlue®-fogyasztását is mérik. 
Például a 150 LE teljesítményosztályba tartozó traktoroknál 
szántóföldi munkában 6% körüli, 40 km/h sebességű közúti szál-
lításnál 5-7% közötti értékek adódnak. Jó közelítéssel azt állíthat-
juk, hogy mezőgazdasági erőgépeknél a gázolaj-felhasználásra 
vetítve 7-8% fogyasztás kalkulálható. A gépgyártók e tekintetben 
a biztos oldalra álltak: náluk az AdBlue®-tartály általában a gáz-
olajtartály térfogatának 10%-át teszi ki. 

Öröm az ürömben, hogy a korszerű, magas égési hőmérsékleten 
működő motorok g/kWh-fogyasztása eleve 2-5%-kal alacsonyabb. 
Károsanyag-kibocsátásuk SCR-katalizátor – azaz AdBlue® befecs-
kendezése – nélkül nem lenne az előírt korlátok alatt tartható. Mivel 
azonban az adalékanyag ára a dízel üzemanyag árának a töredéke, 
használatának gazdaságossági megítélése „nullszaldós” lehet. 

Határértékek ■

A légkört terhelő ártalmas anyagok mennyiségének csökkenése 
érdekében az Európai Unió folyamatosan törekszik a kipufogó-
gázok tisztaságának fokozására. A szabályozás alá tartoznak a 
makrorészecskék, a szén-monoxid (CO), a hidrogénkarbonát (HC), 
valamint a nitrogén-oxidok (NOx). A nitrogén-oxidok belélegez-
ve, vízzel reagálva salétromos, illetve salétromsavat képeznek. 
Ezek a savak az élő szervezetre igen károsak. A nitrogén-oxidok a 
pollenekre tapadva a légutakba is könnyen bejutnak, tovább erő-
sítve az allergiás panaszokat. A nitrogén-oxidok felelősek a savas 
eső kialakulásáért is. Az egyre szigorodó előírások szemléletesen 
követhetők az újonnan üzembe helyezett közúti járművek pél-
dáján. A legújabb, 2014-től életbe lépett „EURO VI” norma szerint 
a megengedett NOx határérték 2009-hez képest 2,0 g/kWh-ról  
0,4 g/kWh-ra – 80%-kal! – csökken.

A mezőgazdasági erőgépek – traktorok, kombájnok, silózók – 
eddig elnézőbben kezelt motorjaira ma már hasonlóan szigorú 
korlátozások érvényesek. A vonatkozó szabályozási fokozatok elne-
vezése „Stage (EU-szakasz)”. Erőgépeinknél az egyes EU-szakaszok 
nem csak a nitrogén-oxidok mennyiségét határozzák meg, hanem 
a forgalomba helyezést illetően időbeli hatályuk is van (táblázat). 
Jól látszik, hogy a nagyobb teljesítményű motorral szerelt mező-
gazdasági gépek NOx-korlátai napjainkban már megközelítik, két 
éven belül pedig el is érik a közúti járművekre érvényes előíráso-
kat. Traktorainkban jelenleg a legmagasabb tisztasági fokozatot az 
EGR (füstgáz-visszavezetéses) és SCRII/AdBlue® (szelektív katalizá-
toros) rendszer biztosítja, amely eleget tesz a „Stage IV” normának, 
azaz 0,4 g/kWh alatt marad az NOx-kibocsátás. 

Fizikai jellemzők ■

Az AdBlue® a szennyeződésektől mentes, technikai tisztaságú 
karbamid 32,5%-os (m/m) vizes (ioncserélt, desztillált) olda-
ta. Sűrűsége szobahőmérsékleten 1,087·10³ kg/m³, viszkozitása  
1,4 mPas. A készítmény -11°C hőmérsékleten kristályosodni kezd, 
+30°C felett pedig bomlásnak indul benne a karbamid. A fagyás 
(kristályosodás) nem különösebben veszélyes, a bomlás azonban 
a termék tönkremeneteléhez vezet.

Maga a karbamid (urea) a természetben is előforduló, stabil, 
nem mérgező és nem gyúlékony anyag, a szénsav diamidja 

Az AdBlue® a karbamid vizes oldatának regisztrált védjegye. Névadója a német autógyártók szövetsége 
(VDA - Verband der Automobilindustrie e.V.). Félreértés ne essék: nem kék színű, hanem víztiszta, 
bár a vízhez hasonlóan nagy mennyiségben kékesnek tűnik. Segítségével a dízelmotoros erőgépek 
kipufogógázának káros nitrogén-oxid-tartalma akár 90%-kal is csökkenthető. Széleskörű használata 
ellenére nem mindenki van tisztában jelentőségével, hasznával és veszélyeivel. Ennek jártunk utána.

Határérték alatt
AdBlue® – a dízelmotorok kipufogógázának tisztaságáért

1. ábra
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Az AdBlue® káros hatásai ■

Az AdBlue® ötvözetlen szénacélra, galvanizált acélra, rézre és 
rézötvözetekre, alumíniumra és alumínium tartalmú ötvözetek-
re korrozív hatással van. Ügyeljünk arra, hogy az adalékanyag 

(Diaminometanal). Színtelen, szagtalan szerves vegyület, priz-
mákban kristályosodik. Képlete CO(NH₂)₂. Vízben és alkoholban 
jól oldódik. Sűrűsége: 1,33·10³ kg/m³, olvadáspontja: 132,7 °C.

„Pancsolhatnánk” magunk is? ■

Készíthetnénk mi is, saját magunknak AdBlue® adalékot? Elv-
ben igen, de honnan szereznénk hozzá kémiai tisztaságú 
karbamidot? A karbamid műtrágyák szemcséi ugyanis 
olyan bevonatot kapnak, amely megakadályozza a ned-
vesség behatolását a szemcsékbe. A leoldott bevonat 
szennyezőanyagként viselkedik és tartósan használ-
va tönkreteszi a motor katalizátorát. 

Előfordul mégis, hogy megpróbálkoznak 
AdBlue® adalék otthoni előállításával. Ezért csak-
is VDA-engedéllyel rendelkező forgalmazótól 
vásároljunk igazolt eredetű adalékot. A töltőállo-
máson vagy a göngyölegen legyen feltüntetve, hogy a 
készítmény megfelel az ISO 22241 előírásainak. A pontosan 
32,5% karbamidtartalom garantálja a lehető legalacsonyabb 
fagyáspontot (-11 °C). Durva hibát követ el az a gépkezelő, aki 

„költségmegtakarítási céllal” felhígítja az adalékot. Ilyet soha ne 
tegyen!

Magyarországon jelenleg ipari méretekben nincs AdBlue®-gyár  -
tás, a hazai forgalmazók a környező országokból szerzik be a 
terméket. Hozzánk legközelebb a szlovák Šala-ban működő 
Duslo gyár van. Innen hozza az AdBlue® adalékot szigorúan 
zárt rendszerben a 40% körüli piaci részesedéssel rendelkező 
Multicore Kft. is.

A Duslo főforgalmazója a GreenChem, márkanevük 
„AdBlue®4you”. Ez a gyártmány mintegy 90%-ban lefedi a hazai 
piacot, a nagyobb magyarországi importőrök is innen vásárolnak. 
A legnagyobb belföldi forgalmazók jelenleg: Multicore Kft., MOL, 
B-Chem, Brenntag Hungária Kft., Horváth Rudolf Intertransport 
Kft. A gazdák a legtöbb benzinkútnál is megvásárolhatják az 
AdBlue® adalékot.

Az adalékanyagot a következő kiszerelésekben forgalmazzák: 
tartályautóban (min. 2000 liter), 1000 literes IBC tartályban, 200 
literes hordóban vagy 10, illetve 20 literes kannában. A mezőgaz-
dasági eladások 99%-a a fenti kiszerelésben történik.

Az árarányokat jól szemlélteti a 2. ábrán lévő aktuális ajánlat. A 
kannákra a tartály biztonságos feltöltése érdekében célszerű töl-
tőcsövet szerelni (kb. 150 Ft). A végén 19 mm átmérőjű gégecső 
pontosan illeszkedik az AdBlue® betöltő nyílásába.

Tartálykocsi a kútoszlopnál

A Valtra traktor SISU motorja is megfelel a „Stage IV” normának

agrarunio.hu

H
A

LL

GASSON RÁ
N

K
! A

g
rá

rU

nió online rád
ió

Tudósítások:

– kiállításról
– szakmai előadásról

– konferenciáról
– szántóföldi rendezvényről

Gépesítés38



Az AdBlue® káros hatásai ■

Az AdBlue® ötvözetlen szénacélra, galvanizált acélra, rézre és 
rézötvözetekre, alumíniumra és alumínium tartalmú ötvözetek-
re korrozív hatással van. Ügyeljünk arra, hogy az adalékanyag 

(Diaminometanal). Színtelen, szagtalan szerves vegyület, priz-
mákban kristályosodik. Képlete CO(NH₂)₂. Vízben és alkoholban 
jól oldódik. Sűrűsége: 1,33·10³ kg/m³, olvadáspontja: 132,7 °C.

„Pancsolhatnánk” magunk is? ■

Készíthetnénk mi is, saját magunknak AdBlue® adalékot? Elv-
ben igen, de honnan szereznénk hozzá kémiai tisztaságú 
karbamidot? A karbamid műtrágyák szemcséi ugyanis 
olyan bevonatot kapnak, amely megakadályozza a ned-
vesség behatolását a szemcsékbe. A leoldott bevonat 
szennyezőanyagként viselkedik és tartósan használ-
va tönkreteszi a motor katalizátorát. 

Előfordul mégis, hogy megpróbálkoznak 
AdBlue® adalék otthoni előállításával. Ezért csak-
is VDA-engedéllyel rendelkező forgalmazótól 
vásároljunk igazolt eredetű adalékot. A töltőállo-
máson vagy a göngyölegen legyen feltüntetve, hogy a 
készítmény megfelel az ISO 22241 előírásainak. A pontosan 
32,5% karbamidtartalom garantálja a lehető legalacsonyabb 
fagyáspontot (-11 °C). Durva hibát követ el az a gépkezelő, aki 

„költségmegtakarítási céllal” felhígítja az adalékot. Ilyet soha ne 
tegyen!

Magyarországon jelenleg ipari méretekben nincs AdBlue®-gyár  -
tás, a hazai forgalmazók a környező országokból szerzik be a 
terméket. Hozzánk legközelebb a szlovák Šala-ban működő 
Duslo gyár van. Innen hozza az AdBlue® adalékot szigorúan 
zárt rendszerben a 40% körüli piaci részesedéssel rendelkező 
Multicore Kft. is.

A Duslo főforgalmazója a GreenChem, márkanevük 
„AdBlue®4you”. Ez a gyártmány mintegy 90%-ban lefedi a hazai 
piacot, a nagyobb magyarországi importőrök is innen vásárolnak. 
A legnagyobb belföldi forgalmazók jelenleg: Multicore Kft., MOL, 
B-Chem, Brenntag Hungária Kft., Horváth Rudolf Intertransport 
Kft. A gazdák a legtöbb benzinkútnál is megvásárolhatják az 
AdBlue® adalékot.

Az adalékanyagot a következő kiszerelésekben forgalmazzák: 
tartályautóban (min. 2000 liter), 1000 literes IBC tartályban, 200 
literes hordóban vagy 10, illetve 20 literes kannában. A mezőgaz-
dasági eladások 99%-a a fenti kiszerelésben történik.

Az árarányokat jól szemlélteti a 2. ábrán lévő aktuális ajánlat. A 
kannákra a tartály biztonságos feltöltése érdekében célszerű töl-
tőcsövet szerelni (kb. 150 Ft). A végén 19 mm átmérőjű gégecső 
pontosan illeszkedik az AdBlue® betöltő nyílásába.

Tartálykocsi a kútoszlopnál

rozsdásodásnak kitett felületekkel ne érintkezzen. Elektromos 
csatlakozókra, csatlakozókba ne kerüljön! A csatlakozóba jutott 
AdBlue® vezetékkorróziót okoz. Sem vizes öblítéssel, sem leve-
gővel való kifúvatással nem távolítható el maradéktalanul. A réz-
vezetéken a korrózió előrehaladási sebessége – a VOLVO közlése 
szerint – óránként 60 cm is lehet! A veszélyeztetett csatlakozókat 
célszerű műanyag fóliával beborítani. Salétromsavval ne érint-
kezzen, mert robbanásveszélyes karbamid-nitrát keletkezhet.

Az AdBlue® adagolórendszerben lévő gumialkatrészek (memb-
ránok, tömítések) gázolajjal, motorbenzinnel, motorolajjal szem-
ben nem ellenállóak. Már néhány cseppnyi gázolaj-szennyeződés 
is komoly kárt okoz! Nem megfelelő AdBlue® tankolásakor az ada-
golórendszer szivattyúját, szertartályát és csöveit ki kell cserélni! 
Kétséges esetben, ha az AdBlue® gázolajjal szennyeződhetett, sza-
goljuk meg a gyanús keveréket. Vizsgáljuk meg a gumi alkatrésze-
ket: ezeken az olajszennyeződés jól észlelhető. Az esetleges kenő-
olaj vagy az üzemanyag legbiztosabban tesztcsíkkal mutatható 
ki. Ha a szagpróba vagy a tesztcsík pozitív eredményt szolgáltat, 
akkor az AdBlue®-mintát be kell vizsgáltatni (ÁMEI Zrt. Budaörs).

Tárolás és minőségmegőrzés ■

Az AdBlue® megfelelő hőmérsékleti tartományban, bontatlan 
csomagolással legfeljebb 18 hónapig tárolható. +30°C felett 

megindul a karbamid bomlása, a hidrolízis pedig a felhíguló 
karbamid-oldat maradandó károsodását okozza. A lecsökkent 
karbamid koncentrációjú termékből az AdBlue®-ellátórendszer 
többet adagol, a nagy mennyiségű víz párolgása pedig túlhűti 
a katalizátort. Ez a folyamat a katalizátor katasztrofális és helyre-
hozhatatlan tönkremeneteléhez vezet. 

A mínusz 11°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kikristályo-
sodó, megfagyott oldat kiolvasztható. Ha elegendő idő marad 
homogenizálódására, minősége nem romlik. Nagy hidegben 
parkolva is megfagyhat az adalékanyag, ám a motor beindí-
tását követően felmelegszik és felenged. A katalizátor helyes 
működését, a kémiai folyamatok fenntartását külön ellenőrző 
egység figyeli. Az AdBlue® mennyisége a műszerfalon nyomon 
követhető. Teljes kifogyás esetén még eljuthatunk a következő 
kútig, azonban a motorteljesítmény részleges elvételével, majd 
a motorindítás blokkolásával a rendszer biztosítja az előírt tiszta-
ságú motorüzemet.

 Már személyautókban is ■

Egyre több felső-középosztálybeli dízelmotoros személyautó 
használ manapság AdBlue® adalékot.

Az ilyen autók tanksapkafedele alatt két betöltő nyílás van. A 
kisebb átmérőjű szolgál az AdBlue® betöltésére. 

Nincs messze az az idő, amikor a traktorok, önjáró gépek 
és közúti haszonjárművek számára magától értetődő AdBlue® 
előnyeit Ön, kedves Olvasónk, saját dízelmotoros autójában is 
élvezheti.

Dr. Tátrai György
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2. ábra: Újonnan forgalomba helyezett
mezőgazdasági erőgépek NOxhatárértékei

EU-szakasz
(Stage)

Teljesítmény
…tól …ig

(kW)

Gyártási
időpont

Forgalomba
helyezési
határidő*

Nitrogén-
oxidok

(NOx; g/kWh)

III.A

75…130 2011. 12. 31-ig 2013. 12. 31. 4,0
56…75 2011. 12. 31-ig 2013. 12. 30. 4,7**
37…56 2012. 12. 31-ig 2014. 12. 31. 4,7**
19…37 nincs korlát nincs határidő 7,5**

III.B
130…560 2013. 12. 31-ig 2015. 12. 31. 2,0
56…130 2014. 09. 30-ig 2016. 09. 30. 3,3
37…56 nincs korlát nincs határidő 4,5

IV.
130…560 nincs korlát nincs határidő 0,4
56…130 nincs korlát nincs határidő 0,4 

*Rugalmas végrehajtási lehetőség +9…+12 hónap (nem megfelelő motorral szerelt erőgép 
vagy kifutó sorozat esetén)
**Max. 1,5 g/kWh szénhidrogénnel együtt

3. ábra

Mennyiség / kiszerelés Mennyiség, min. Telephelyi ár, nettó
IBC tartályba letöltve 1000 liter 70 Ft/liter
20 literes kanna, raklapon 840 liter 116 Ft/liter
10 literes kanna, raklapon 800 liter 139 Ft/liter

A kanna áttöltő csöve opció

A MercedesBenz E300 után jön a BlueTec®
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A szoftver a kormány állásából, a sebes-
ségből, a motor jellemzőiből, a légköri 
viszonyokból, illetve a géptető nyitott 
helyzetéből következtetett arra, hogy kör-
nyezetvédelmi mérésre kerül sor. Az előre 
beállított jelleggörbékből azt használta, 
amellyel teljesíteni tudta a szigorú káros-
anyag-kibocsátási normákat. Valós hely-
zetben azonban sokkal megengedőbb a 
rendszer, így akár negyvenszer több káros 
nitrogén-oxid juthat a levegőbe.

Ez a dízeltechnológia vége? ■

Leginkább Európában terjedtek el a 
dízeles autók, így a botrány legnagyobb 
vesztesei is az európai gyártók lehetnek, 
elsősorban a nagy német márkák, a Volks-

wagenen és az Audin kívül a BMW és  
a Mercedes. Tavaly a BMW-é volt a leg-
nagyobb piaci részesedés, 22 százalék az 
Euro 6 dízelmotorok európai piacán, a 
VW pedig az amerikai dízelszektort uralta  
56 százalékkal. A VW elítélendő „megol-
dása” arra mutathat rá, hogy képtelenség 
a dízelautókat gazdaságosan és tisztán 
működtetni. A Mercedesnél máris beje-
lentették: 2020-tól nem forgalmaznak 
többé dízelmotoros autót.

A mezőgazdasági erőgépek dízelmo-
torjai azonban modern kipufogógáz-visz-
szavezető rendszereikkel, hármas hatású 
vagy szelektív katalizátoraikkal és részecs-
keszűrőikkel teljesítik a szigorú környezet-
védelmi normákat. Ez annak az összetett 
tesztrendszernek is köszönhető, amelyet 

világelsőként a Német Mezőgazdasági 
Társaság (DLG) dolgozott ki. 

Mi távozik a kipufogón? ■

Az üzemanyag tökéletesen soha nem ég 
el. A kipufogógázban mindig van oxigén, 
szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogén, 
nitrogén-oxid. Ezek közül leginkább az 
üvegházhatásért felelős szén-dioxidról 
hallunk, amelynek mennyisége egye-
nesen arányos a fogyasztással: kisebb 
fogyasztásnál csökken a légkörbe jutó 
szén-dioxid mennyisége is. 

A hajtóanyag-fogyasztás kismérté-
kű csökkentése azonban a kibocsátott 
nitrogén-oxidok arányának ugrásszerű 
növekedéséhez vezet: például tíz százalék 
megtakarítás esetén a nitrogén-oxidok 
aránya akár nyolcvan százalékkal – egyes 
esetekben kétszáz százalékkal! – is növe-
kedhet. A mezőgazdasági erőgépekben 
használt motorok fogyasztása a szigorodó 
környezetvédelmi előírások miatt éppen 
ezért a fejlesztések ellenére kismértékben 
növekedett. A motor terhelésével ugyanis 
drasztikusan emelkedik a nitrogén-dio-
xid mennyisége, ami különösen komoly 
egészségügyi problémákat okoz. Ezt a 
sárgásbarna gázt szmogként is emleget-
jük, túlzott jelenléte asztmás és más légúti 
megbetegedésekhez vezet. A tökéletlen 
égésből apró, rákkeltő koromszemcsék is 
származnak, amelyeket adalékanyagokkal 
vagy katalitikus elven működő részecske-
szűrőkkel lehet megkötni, ezek azonban 
helyigényesek, és a beépítésük jelentős 
többletköltséggel jár.

 „Chiptuning” kizárva ■

A traktortesztek „tiszták” voltak és azok 
is maradnak. Ennek garanciája a gya-
korlati körülmények között felvett ter-

Az amerikai szövetségi környezetvédelmi hatóság nemrég bejelentette, hogy súlyos 
manipulációt észleltek a Volkswagen kétliteres, négyhengeres dízelmotorjával szerelt 
autóknál. A csaló algoritmus érzékelte, ha a gépjármű elektronikus szervizcsatlakozóján 
keresztül környezetvédelmi mérésre került sor. Világszerte 11 millió dízelmotoros VW lehet 
érintett, illetve több más márka is. És a mi traktorjaink motorjai?

Nincs csalás, sem ámítás
A traktorok károsanyag-kibocsátását összetett vizsgálattal mérik

A német DLG 700 kW teljesítményű, klimatizálható féktermének makettje
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helési kollektívákkal végzett, sokoldalú, 
körültekintő vizsgálat. A PowerMix néven 
ismert rendszert a németek próbapályás 
megoldásán túlmutatva a NAIK gödöllői 
Mezőgazdasági Gépesítési Intézete valós 
terepviszonyok között is használja.

A mérés megkezdése előtt a gyártó 
nyilatkozik arról, hogy a vizsgált traktor 
valóban sorozatgyártásból származik.  
A vizsgálóközpontban ezt követően be -
mérik a teljesítményleadó tengelyen 
leadott maximális teljesítményt. Csúcster-
helés mellett állapítják meg a hajtóanyag-
fogyasztást és a nitrogén-oxid-kibocsátást. 
A kipufogógázok összetételét a 97/68/EK 
direktíva szerint ellenőrzik. 

A mindig azonos terhelési változatok-
kal végzett mérés során a vizsgált traktor 
rendkívül nehéz, úgynevezett „fékkocsit” 
húz. Ezen a kocsin lehet a szimulált TLT- 
és hidraulikaterheléseket is beállítani.  
A méréssorozat egyes szimulált elemei 
(1. táblázat) a mindennapi gyakorlatot 
képezik le. A mért jellemzőkből (2. táblá-
zat) végül egyetlen mutatót állapítanak 
meg: a motorteljesítmény egy egységé-
re jutó átlagos hajtóanyag-felhasználást  
g/kWh-ban.

PowerMix fékpadon is! ■

A mindig azonos módon ismétlődő, külön-
böző igénybevételt jelentő terhelések 
laboratóriumi körülmények között sokkal 
biztonságosabban vihetők át a vizsgált 
traktorra. A DLG ezért megépítette a világ 
legnagyobb teljesítményű görgős fékter-
mét, ahol az egyébként természetes körül-
mények között végzett fékkocsis mérések 
még pontosabban elvégezhetők. 

Az itt vizsgálható, maximum 105 km/h 
sebességű erőgépek súlya legfeljebb 60 
tonna – tengelyenként 15 tonna – lehet. 
A kipufogógáz összetételét meghatározó 
műszereken kívül fékező dinamométerrel 
(maximum 700 kW) rendelkezik, amellyel 

görgőnként 90 kN, összesen legfeljebb 
135 kN vonóerő mérhető. Hidraulikus dina-
mométerének csúcsteljesítménye 150 kW 
500 l/min szállítási teljesítmény mellett.  
A fékterem klimatizálható: a hőmérséklet 
15–45 Co, a légszállítás 10 000 m³/h, a 
szélsebesség pedig 10–20 km/h lehet. 

Ez nem helyettesítheti minden tekin-
tetben az akár szántóföldi körülmények 
között is végrehajtható fékkocsis mérést, 
azonban a traktortípusok egyik legfőbb 
jellemzője, a teljesítményegységre vetí-
tett költség mindig azonos körülmények 
között még pontosabban meghatároz-
ható lesz. 

A PowerMix gyakorlati haszna ■

A DLG fékkocsijával az utóbbi tíz évben 
mért traktoreredmények nyilvánosan is 
hozzáférhetők a www.dlg.org honlapon 

„DLG-PowerMix-App”-ként. Az összegzett 
eredmény itt már nem g/kWh-ban jelenik 
meg, hanem a gazdaszemlélethez iga-
zodva egy kWh motorteljesítmény költsé-
geként. A legkedvezőbb értékkel a Fendt 
936 Vario SCR dicsekedhet: 0,385 €/kWh. 
0,400 €/kWh alatt csupán hét traktor van: 
4 Fendt, két CLAAS és egy John Deere. 
A lista másik végén egy ismert gyártó 
PREMIUM traktorai szerepelnek, 0,465  
€/kWh értékkel. A rangsorban első és utol-
só traktor közötti különbség 0,080 €/kWh, 
ami azonban egy nagyméretű traktornál 
már a traktoros bérével azonos összeg.

A német vagy angol nyelvű alkalma-
zásnál a vontatási munkák, a TLT és a 

hidraulika igénybevételének várható 
intenzitását, valamint a tervezett szállítási 
feladatok nehézségi fokát kell az érdeklő-
dőnek egy csúszkán beállítania. Részlete-
sebb információik a kék színű, aláhúzott 
fogalmakra kattintva érhetők el. A traktor 
teljesítményének megadása után megje-
lennek ez ehhez tartozó hajtóanyag- és 
AdBlue-költségek. 

A DLG most 1,0 €/l gázolajjal és 0,4 €/l 
AdBlue adalékkal számol, de ez az ablak 
forintra is átírható, a valós helyzethez 
igazítható. A „Suchen” (keress!) gombra 
kattintva a kiválasztott teljesítménykate-
góriába tartozó összes traktor kilowatt-
óra-költsége olvasható ki. Vegyük észre, 
hogy amikor a traktorgyártók „kedvező 
fogyasztással” reklámozzák magukat, 
nem a saját korábbi értékeikhez, hanem 
csak egymáshoz képest érvényesek a 
hangzatos szlogenjeik!

Dr. Tátrai György

1. táblázat: A PowerMix méréssorozat  
elemei

Terhelés jellege
Művelettípus és a szimulált 

terhelés mértéke

Vontatás

Szántás 100%           
Szántás 60%            
Kultivátorozás 100%     
Kultivátorozás 60%      

Vontatás+ TLT 

Rendkezelés 100%      
Rendkezelés 70%       
Kaszálás 100%         
Kaszálás 70%          
Kaszálás 60%           

Vontatás + TLT + 
hidraulika 

Szervestrágya-szórás 100%  
Bálázás 100%

2. táblázat: A PowerMix fékkocsival mért 
üzemanyagfogyasztási mutatók

Mutató Mértékegység
Motorfordulatszám min-1
Sebesség km/h
Összteljesítmény kW
Hajtóanyag-fogyasztás kg/h; l/h
Fajlagos hajtóanyag-fogyasztás g/kWh
Fajlagos AdBlue-fogyás g/kWh
AdBlue-hajtóanyag arány térf. %
Regenerálás többletfogyasztása* %
Fajlagos fogyasztás 
regenerálással (számított érték)

g/kWh

*A részecskeszűrő regenerálása miatti többletfogyasz-
tásnak a normál hajtóanyag-fogyasztáshoz viszonyított 
aránya két regenerálás között, a motor műszaki adatai 
szerinti maximális regenerálási időszakkal számolva

A német 27 tonnás fékkocsi próbapályán mér



A vizsgált változatok ■

Dyna-4 négy terhelés alatt kapcsolható fokozatú váltóval szerel-
ték az MF 7615 traktor legegyszerűbb, 40 km/h sebességre képes 

„Essential” változatát. Dyna-6 hat terhelés alatt kapcsolható foko-
zatú váltóval látták el az 50 km/h sebességre is képes, növelt 
felszereltségű „Efficient” változatot. A többletet a 110 l/min telje-
sítményű Loadsensing hidraulika, az elektronikus fordulatszám-
tároló és a kartámlába épített kezelőelemek jelentették.

A fokozat nélküli Dyna-VT váltós „Exc lu sive” az 50 km/h sebes-
ség mellett különleges felszereltséggel is dicsekedhetett. Itt az 
előző változathoz képest már gyári alapfelszerelés a szemiaktív 
fülkerugózás, a Super DeLuxe vezetőülés, valamint a Datatronic 
monitor és az automata klímaberendezés is. A típusváltozatok 
főbb műszaki adatait és a 2014-ben érvényes németországi 
listaárait a mérési eredményeket is tartalmazó táblázat foglalja 
össze. Mindhárom traktorban megtalálható az alapfelszereltség-
ben minden MF-hez járó (85 LE felett) PowerControl fokozat és 
irányváltó kar.

A legnagyobb fékkocsi ■

A német DLG Testzentrum PowerMix óriás mérőkocsija a dina-
mikusan változó terhelés hatásának munka közben mérésére 
alkalmas – az MF-hajtóművek összehasonlítására éppen ideális 
módon! Laboratóriumi pontosságú körülmények között valós 
és ismételhető feltételeket teremt. A traktor vontatási, TLT- és 
hidraulikus teljesítményét előre meghatározott kombinációkban, 
teljes és részterhelés mellett mindig azonos terhelési kollektívák-
kal méri a hozzá tartozó üzemanyag-fogyasztással együtt. 

Fokozatváltók: Dyna-4 és Dyna-6 ■

A Dyna-4 sebességváltó 4 menetfokozattal és 4 terhelés alatt 
kapcsolható PowerShift fokozattal rendelkezik. A kapcsolható 
sebességfokozatok száma így 16 előre és 16 hátra. A rendelkezés-
re álló AutoDrive rendszerrel a váltó közúti használatban mind a 
16 fokozatot automatikusan váltja. 

A Dyna-6 sebességváltónak 6 PowerShift fokozata van, így 4 
menetfokozatával 24 előre és 24 hátra fokozatot kínál. Az üzem-
anyag-fogyasztás mérséklése érdekében a váltó ECO üzemmód-
ban is működhet. A Dyna-4 és Dyna-6 sebességváltók fogaskere-
keken keresztül viszik át a teljesítményt, ezért hatásfokuk nagyon 
jó. A kormányoszlop bal oldalára szerelt Power Control karral, 
valamint a jobb oldali konzolon található sebességváltó kar-
ral a sebességváltók egyszerűen működtethetők. Az Autodrive, 

A Massey Ferguson 7615 traktora a korábbi 
típusoknál jól bevált Dyna-4, Dyna-6 és Dyna-VT  
sebességváltókkal rendelhető. A német DLG 
(Mezőgazdasági Társaság) megvizsgálta, hogy  
a három azonos típusú, de eltérő váltóval szerelt 
traktor fogyasztási adatai miként alakulnak. 

Fokozat nélkül
Amit az MF Dyna hajtóművekről tudni érdemes

A 150 LE motorteljesítményű etalon –
Massey Ferguson 7615
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a szuper mászófokozat és az irányváltás-intenzitásszabályozás 
mindkettőnél alapfelszereltség. A Dyna-4 és Dyna-6 váltó a 
MotorPower Management-tel egyszerűen kezelhető. Minden 
funkció a kuplungpedál működtetése nélkül kapcsolható. A 
kiválasztott csoport és terhelés alatt kapcsolt fokozat adatai a 
műszerfalon jelennek meg. A rakodási munkát kényelmesebbé, 
egyszerűbbé és biztonságosabbá tevő úgynevezett „kuplungha-
tás” azt is lehetővé teszi, hogy a vezető egyidejűleg lépjen egy 
lábbal a fékre és a kuplungra. A SpeedMatching gyári alapfelsze-
reltség. Segítségével csoportváltáskor a terhelés alatt kapcsolt 
fokozat automatikusan beáll. 

A Dyna-6 modell a maximális üzemanyag- és motorhatékony-
ság biztosítására ECO üzemmódot is kínál. ECO üzemmódban 
a traktor a maximális sebességet alacsonyabb motor fordulat-
számmal, kevesebb üzemanyag-fogyasztással és alacsonyabb 
zajszinttel éri el. 

Dyna-VT – fokozatok nélkül  ■

A rendszer három fő előnye a maximális termelékenység, a teljes 
vezetői kényelem és az optimális üzemanyag-felhasználás. A 
fokozatmentességnek köszönhetően nincsenek rántások, szaka-
dások, szünetek vagy felesleges fel-le kapcsolások a hajtásban. 
Az előre beállítható sebességmemória lényegesen könnyebbé 

teszi az egyenletes haladást igénylő munkákat, illetve a táblavégi 
fordulókat. Az egyszerű kezelhetőségről a kormány bal oldalán 
elhelyezett Power Control irányváltó kar gondosodik, amellyel 
nem csak irányt lehet váltani, de növelni és csökkenteni is lehet 
a sebességet. Bal kézzel, ujjheggyel működtethető, segítségével 
kuplungozás nélkül irányítható a traktor, illetve a „Park” fékkel 
álló helyzetben rögzíthető. A könnyű kezelhetőséget és kényel-
met a dinamikus traktormenedzsment (DTM) biztosítja, amely 
aktiválása esetén automatikusan vezérli a motort és a váltót. A 
motor fordulatszámát úgy szabályozza, hogy teljesítményvesztés 
nélkül az előre meneti sebesség állandó maradjon, és a motor 
fordulatszáma minimális legyen. Elkerülhetők a gázolajpazarló 
gyorsítások, „motorpörgetések”. A DTM automatikusan a 800–
2260 min–1 fordulatszám-tartományban szabályozza a motort, 
de ennél szűkebb tartományt is be lehet állítani. 

A határterhelés-szabályzó akkor aktiválódik, ha a motor terhe-
lése megnő, és a motor fordulatszáma leesik. A váltómű csökken-
ti az előremeneti sebességet, hogy a teljesítmény fennmaradjon, 
és a traktorterhelés-ingadozásoknál maximális teljesítménnyel 
dolgozik. A végeredmény pofonegyszerű vezérlés, hatékony és 
gazdaságos üzemelés. A teljesen szabadon maradó jobb kéz-
zel a munkagépek biztonságosan vezérelhetők. Az SV1 és SV2 
tempomatokon előre beállított sebesség automatikusan meg-
marad, és a motor kikapcsolásakor eltárolódik.

A vonóerő, a teljesítmény és az üzemanyagfogyasztás mérése a DLG PowerMix fékkocsijával

Dyna4 Dyna6



Iránymutató technika ■

A közúti szállításban bevált, megbízható kipufogógáz-tisztítási 
eljárást az MF a világon először – már 2008-ban! – alkalmazta 
mezőgazdasági traktorban. A szelektív katalizátoros SCR-tech-
nológiához a nitrogén-oxidokat redukáló karbamidos AdBlue® 
készítményre van szükség. A forró kipufogógázba befecsken-
dezett AdBlue® a nitrogén-oxidokat ártalmatlan nitrogéngázzá 
és vízpárává alakítja át. Az SCR katalizátor elé csatolt DOC 
dízeloxidációs katalizátor a kipufogógázban lévő, el nem égett 
szénhidrogéneket és a szén-monoxidot bontja le szén-dioxiddá 
és vízgőzzé. A környezettudatos megoldás révén nő a motor 
élettartama és csökken a fogyasztása. Más, hasonló károsanyag-
kibocsátási értékeket teljesítő motorokkal (pl.: EGR szelepesek) 
összehasonlítva legalább 5% – évente akár több ezer liter! – 
üzemanyag takarítható meg. A motor hosszabb élettartamának 
titka, hogy a szennyezőanyagok nem kerülnek vissza az égéstér-
be, és 15%-kal csekélyebb a hőterhelés is. 

Eredmények ■

A szimulált terhelésekkel végzett fékkocsis mérések eredmé-
nyét érdemes összehasonlítani az eddig ugyanígy vizsgált más 
traktorok mérési adataival. A pillanatnyi átlag ebben a teljesít-
ménykategóriában szántóföldi munkáknál 295 g/kWh, közúton 
40 km/h-nál 608 g/kWh, illetve 50 km/h sebességnél 588 g/kWh. 
Lássuk hát, hol helyezkednek el a Massey Ferguson 7516 trakto-
rai a rangos mezőnyben! 

Az MF 7516 Dyna-4 gázolajfogyasztása a legtöbb szántóföldi 
munkában jobb, mint az eddig vizsgált traktorok átlaga. Vala-
mennyi munka átlagában fogyasztása 4%-kal jobb az eddigi 
átlagnál. AdBlue® felhasználása összességében 4,6 liter volt 100 
liter gázolajra vetítve. Szállítási munkában a legtöbb esetben a 
viszonyítási alapul szolgáló átlagnál nagyobb volt a fogyasztás. 
Mindent egybevetve 11,1%-kal több üzemanyag fogyott, mint az 
eddig vizsgált típusoknál.

Az MF 7516 Dyna-6 a szántóföldi munkák többségénél jobban 
teljesített, mint az eddigi átlag. Nagy átlagban gázolajfogyasz-
tása 5,6%-kal volt jobb az eddigi középértéknél. A 100 liter gáz-
olajra vonatkoztatott AdBlue® felhasználás 5,1 liter volt. 40 km/h 
sebességű közúti szállításnál, sík terepen az átlagosnál kevéssel 
alacsonyabb volt a fogyasztás, 50 km/h, illetve dombos terepen 
viszont kissé magasabb. Összességében közúton 40 km/h-nál 
1,8%-kal, 50 km/h-nál 7,8%-kal több gázolaj fogyott, mint az 
eddigi átlag. 

Az MF 7516 Dyna-VT minden szántóföldi munkában az átla-
gosnál 5%-kal többet fogyaszt. AdBlue® adalékból 4,7 litert hasz-
nált fel 100 liter gázolajhoz. Sík terepen 40 km/h sebességgel 
végzett szállítási munkában az átlagosnál jobban teljesített, 50 
km/h-nál azonban már többet fogyasztott. A terepen végzett 
szállítást is figyelembe véve az összesített többletfogyasztás 40 
km/h-nál 4,1%, 50 km/h-nál pedig 8,4% volt.

Kinek mi ajánlható? ■

Az egyszerűbb, kedvező áron elérhető traktort kereső – állattartó 
– gazdaság számára, ahol kevés szállítási feladat adódik, a Dyna-4 
„Essential” változat felel meg leginkább. 

A sokoldalú, több kényelmet nyújtó traktort igénylő – vegyes 
profilú – gazdaságnak a Dyna-6 „Efficient” kivitel ajánlható.

Bérvállalkozók és a valamennyi műszaki lehetőséggel élni 
kívánó gazdák részéről a fokozat nélküli, rugalmas Dyna-VT vál-
tóval ellátott „Exclusive” a helyes választás. 

Felhasznált irodalom
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Wilmer, H.: Jedem sein MF. „profi” 5/2014 12-25.pp., Landwirtschaftsverlag GmbH. 
Münster. www.profi.de

www.masseyferguson.com

Az egyes traktorváltozatok gázolaj és AdBlue® fogyasztása 
(DLG PowerMix mérések)*

Traktor / váltó típusa MF 7615 / Dyna-4 MF 7615 / Dyna-6 MF 7615 / Dyna-VT
Motor 
AgcoPower 66 AWI CR 4V, 
hathengeres, vízhűtéses

110 kW / 150 LE 
(2100 min–1)

Boost 121 kW/ 165 LE

110 kW / 150 LE
(2100 min–1)

Boost 129 kW/175 LE

110 kW / 150 LE
(2100 min–1)
Boost nincs

Váltó 
16/16, 4 menetfokozat, 4 PowerShift, 
elektrohidraulikus kapcsolás, 40 km/h 

24/24, 4 menetfokozat, 6 PowerShift, 
elektrohidraulikus kapcsolás, 40 / 50 km/h

fokozat nélküli 2 tartomány, tempomat, 
0,02-50 km/h előre, max. 33 km/h hátra

Á
tl

ag
fo
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ya

sz
tá

s

szántóföld
 gázolaj 283 g/kWh 278 g/kWh 310 g/kWh
AdBlue® 19,7 g/kWh 18,1 g/kWh 18,7 g/kWh

közút, 
40 km/h

gázolaj 676 g/kWh 619 g/kWh 635 g/kWh
AdBlue® 34,0 g/kWh 39,0 g/kWh 45,0 g/kWh

közút,  
50 km/h

gázolaj – 634 g/kWh 642 g/kWh
AdBlue® – 40,0 g/kWh 45,0 g/kWh

Modellváltozat / ára Essential / 107 130 € Efficient / 123 140 € Exclusive / 140 870 €
*IIIB kipufogógáz-tisztasági fokozat, DOC- és SCR-katalizátorokkal,  AdBlue® karbamid adalékkal 

DynaVT
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A drónok magáncélú gazdasági alkalma-
zását Európában a berlini Humboldt Egye-
temen vizsgálták. A 2010-ben zárult, a 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
által összesen 450 000 euró összeggel 
támogatott kutatási program célja a drónok 
mezőgazdasági felhasználási lehetőségei-
nek felmérése volt. Azóta már a fiatalok iPad- 
vagy Macintosh-kompatibilis eszközeikre 
is letölthetik az egyszerűbb multikopterek 
irányítására szolgáló alkalmazást. Legyen 
vége a struccpolitikának: privát drónok itt-
hon is vannak, és – engedélyezés ide vagy 
oda – használják is őket! 

 Távvezérelt multikopterek ■

A Humboldt Egyetem négyrotoros, 50 x 
50 cm méretű drónjával a látható fénytar-
tományban és a közeli infravörös (NIR) tar-
tományban is készíthettek már felvétele-
ket. Az ilyen quadrokopter általában 70 m 
magasságban repül, 80 km/h maximális 

sebességgel. A távvezérlő személynek kép-
zett pilótának kell lennie. Ő kezeli a GPS 
adóvevőt a barometrikus magasságmérő, 
a gyorsulásmérő és a magnetométer fent-
ről érkező, a processzor által azonnal fel-
dolgozott jeleihez igazodva. Egy alkalmas 
program landolás után térképpé fésüli az 
átfedéssel készített képeket. Az alkalmazást 
megnehezítő, bonyolult hatósági előírások 
ellenére bebizonyosodott, hogy a precíziós 
gazdálkodásnál a táblatérképeken alapuló, 
helyhez kötött tápanyagellátást ennél jobb 

módszerrel – és főként olcsóbban! – nem 
lehet megoldani.   

Azóta nemcsak a műtrágyázásnál 
mérvadóak az ilyen felvételek, hanem 
segítségükkel az állomány gyomosodása, 
fertőzései, betegségei is észlelhetők. A 
levegőből mérhető a növényzet magas-
sága, követhető a virágzás. A pillanatfel-
vételeken megszámolható a szabadban 
tartott állatállomány, de megtervezhetők 
a földmunkák és az alagcsövezés is. A sza-
bad szemmel, nappali fényben nem feltű-
nő különbségeket az egyre tökéletesedő 
infravörös technika tette „láthatóvá”. 

A négyrotoros gépeket időközben a 
nyolcrotoros, nagyobb teher hordozására 
alkalmas oktokopterek váltották fel. Mar-
káns képviselőjük az idei DLG Szántóföldi 
Napokon nagy sikert aratott, ultrakönnyű 
geo-X8000. A négy darab 8,4 V lítium-vas-
foszfát akkumulátorral működő kisgép 
saját tömege 3,5 kg, és 1,5 kg hasznos ter-
helést vihet magával. Karjai végén 350 W 
teljesítményű villanymotorokkal hajtott, 
225 mm átmérőjű rotorok vannak. A nyolc 
rotor eltérő fordulatszáma határozza meg 
a repülési irányt, a magasságot és a sebes-
séget. A kijelölt végpontokban a gép nem 
hagyományosan fordul, hanem felváltva 
oda-vissza repül. Minden irányú stabilitá-
sáról saját giroszkópja gondoskodik. 

Barátságos drónok
Távérzékelés a mezőgazdaságban

A műholdas és a repülőgépes távérzékelés régóta polgárjogot nyert a mezőgazdálkodásban, 
aminek segítségével elsősorban nagyobb térségek adatai gyűjthetők be. A kisméretű, 
modellszerű, pilóta nélküli repülő szerkezetek – a drónok – előnyeivel eleinte csak a katonaság 
és a titkosszolgálatok éltek. Ám privát drónokat ma már itthon is használnak.

A négyrotoros multikopter a legolcsóbb megoldás

A 2010ben készült képek egyike 



A geo-X8000 40–100 m magasságban 
repülve hektáronként 200–500 képet 
készít, pixelenként 1 és 10 cm közöt-
ti felbontással. A NEX7 vagy Alpha6000 
normál fényképezőgép alternatívájaként 
hatcsatornás multispektrális kamerával 
is felszerelhető. Ennél három csatorna a 
közeli infravörös tartományt tapogatja le, 
egy-egy csatorna a zöld és a vörös spekt-
rumot, egy pedig a rendszer kalibrálására 
szolgál. 

Merevszárnyú drónok ■

A traktorok navigációs és automata kor-
mányrendszereiről ismert USA-beli Trimble 
cég merevszárnyú drónokkal jelent meg a 
piacon. Ezek fejlesztése az okostelefonok 
fejlődésével párhuzamosan történt, ugyan-
olyan mikroelektronikai egységeket, szen-
zorokat használnak a drónokban is. Mező-
gazdasági körökben ismert és elismert 
cégről lévén szó, az ő kisgépeiken keresztül 
mutatnánk be ezt az irányzatot. 

A célterület berepülési programja ma 
már előre meghatározható, nincs szükség 
folyamatos földi irányításra. Az indítást 
követően minden automatikusan törté-
nik, a repülési tervnek megfelelően követ-
hető le a GPS-adatok által meghatározott 
rács.  A kisrepülő kamerája által készített 
képsorozatokat rádión keresztül, folya-
matosan kapja a földi állomás. A repülés 
befejeztével az egyes képeket az erre 
szolgáló program összeilleszti és a kívánt 
szempontok szerint kiértékeli – akár a 
táblaszélen is!

A Trimble UX5 vagy a belga leány-
vállalat Gateway X-100 gépe egy rövid 
rámpáról katapultálva, 100 méter magas-
ba emelkedve körülbelül két négyzetki-
lométernyi területet fényképezhet le 50 
perc repülési idő alatt.  A merevszárnyú 
drónok egészen 65 km/h szélsebességig 
használhatók. A szemerkélő eső sem okoz 
gondot.  Az ilyen gépek landolási sebes-

sége körülbelül 30 km/h, ezért ehhez 
150 x 30 m sík területre van szükség. A 
csúcstechnológiának ára is van: átszámít-
va 40 000 euró egyetlen ilyen rendszer. 
Ezek az UAV (unmanned aerial vehicle) 
kisrepülők azonban azok számára, akik 
ezt hivatalból vagy szolgáltatásképpen 
használják, még mindig sokkal olcsób-
bak, mint a pilóták által teljesített terü-
letbejárások. A merevszárnyú kisgépeken 
használt 16,1 megapixeles fényképező-
gépek segítségével fotogrammetrikusan, 
2,4 cm felszíni felbontással értékelhetők 
ki a látható fényben vagy a közeli infra-
vörös tartományban készített képek. A 
kompakt fényképezőgépekkel elérhető 
legjobb minőségben éles, színgazdag 
képek készülnek sötétben vagy felhős 
körülmények között is. 

 „ComingHome” funkcióval ■

A kisgépek két külön frekvencián, állan-
dó kettős redundáns rádiós összeköttetés-
ben állnak a földi állomással akkor is, ha 
előre meghatározott repülési tervük van. A 
programozott gép a táblák határain nem 
repül túl és nagyfeszültségű vezetékekbe 
sem ütközhet, mivel ezeket tiltott zónaként 
kezeli. A teljes biztonság érdekében még 
a start előtt betáplálják az indulási hely 
koordinátáit. Vészesetben – ha például a 
földi kapcsolat megszakad vagy az akku-
mulátorok feszültsége túlzottan lecsökken 

– a kisgép automatikusan, lassan visszatér 
kiindulási pontjára. 

Hivatalosan – külföldön és itthon ■

Az USA-ban és Ausztráliában az engedély 
nélkül is használható légtér felső határa  
120 m. A világhálón rengeteg nevesített, 
óriási megtakarítást eredményező alkalma-
zásról olvashatunk.

Franciaországban a Direction D’Avi-
ation Civile de France kisebb megköté-
sekkel engedélyezte használatukat. 2014 
áprilisától a Bordeaux-i szőlőültetvények 
felett már köröztek a  Fly-n-Sense cég 
multikopterei. (http://www.fly-n-sense.
com). A Scancopter 450 típusú, kamerá-
val felszerelt drónok ígéretes támogatást 
nyújtanak a terméskárok és fertőzések 
felmérésében, az érési folyamat nyomon 
követésében, valamint a vízellátó rend-
szerek és a talaj állapotának ellenőrzésé-

A geoX8000 oktokopter

Trimble UX5 merevszárnyú drón
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pillanatnyilag nem áll rendelkezésre. A 
kérdéses területet érintő jogszabály 
hatálybalépéséig – a jogalkotási folyamat 
részeként a Légügyi Hivatalnál (további-
akban: hivatal) munkacsoport foglalkozik 
a szakmai háttér kidolgozásával – az ellen-
szolgáltatásért végzett tevékenységekkel 
összefüggésben, az átmeneti időszak-
ban a hivatal egyedi elbíráláson alapuló 
engedélyezési eljárást alkalmaz, a jelen-
leg hatályban lévő légiközlekedési jog-
szabályok figyelembevételével, melyek a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján 
megtalálhatók. A jelenlegi szabályozási 

keretek között a hivatal az emberek fölötti 
és az éjszakai repülést nem engedélyezi.

A pilóta nélküli légijárművel történő 
munkavégzéshez egy tevékenységi és – a 
munkaterület függvényében – egy eseti 
vagy korlátozott légtérengedély iránti 
kérelmet kell a hivatalhoz benyújtani. Az 
engedélyezési eljárás normál ügyintézési 
határideje 21 nap. Különösen a légtéren-
gedélyek kiadásához egyéb szakhatósági 
állásfoglalások, biztonsági elemzések is 
szükségesek lehetnek a kérelmezett lég-
tér típusának figyelembevételével. 

A tevékenységi engedély maximálisan 
három hónapra adható ki, amely az érvé-
nyesség időtartamán belül kiterjeszthető, 
illetve a még érvényes engedély meg-
hosszabbítható. A munkavégzéshez szük-
séges légtérengedélyeket munkaterüle-
tenként adják ki. Abban az esetben, ha a 
kérelmezett munkavégzés célja mérőka-
merás távérzékelés, a hivatal által kiadott 
tevékenységi engedély birtokában – a 
légi távérzékelés engedélyezésének és a 
távérzékelési adatok használatának rend-
jéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. ren-
delet értelmében – kérelmet kell benyúj-
tani a Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálatához is.”

A http://www.nkh.gov.hu/Sajtoszoba/
Lapok/default.aspx

link további információkkal is szolgál, 
és ott vehető fel a kapcsolat az illetéke-
sekkel. 

Dr. Tátrai György

ben. Tény, hogy egy ilyen gép négy perc 
alatt másfél hektárnyi területet tud bere-
pülni és arról nagy felbontású felvételeket 
készíteni.

Nagyon valószínű, hogy elsőként az 
uniós és tagállami hivatalok kapnak lehe-
tőséget drónok hivatalos használatára. A 
megengedettnél több EU-támogatást 
igénylő vagy a Közös Mezőgazdasági 
Irányelveket megsértő gazdák inkább 
számolhatnak majd az égből őket figyelő 
kamerákkal, mint az ellenőrök előre kal-
kulálható látogatásaival. 

A jogi szabályozás folyamatban van 
uniós és hazai szinten is. Ez az egyre 
növekvő számú, illegális és gyakran fele-
lőtlen felhasználóknak köszönhetően vár-
hatóan igen szigorú lesz. 

A legnagyobb gondot valószínűleg 
az okozza, hogy a drónok sokkal maga-
sabbra is felszállhatnak, mint a szükséges 
80–120 m: gyártói adatok szerint merev-
szárnyú kisrepülőkkel 750 m, egyesek sze-
rint viszont akár 5000 m is elérhető!

Hivatalos engedélyezés ■

Megkérdeztük a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Légügyi Hivatalát, amelynek 
kommunikációs osztálya – cikkünk szö-
vegének ismeretében – készséggel tárta 
elénk 2014. szeptember 11-én az aktuális 
helyzetet. Állásfoglalásukat  most teljes 
terjedelmében közöljük, hiszen igen hasz-
nos lehet mindazok számára, akik drónok 
hivatalos használatát tervezik.

„A pilóta nélküli légijárművek vonat-
kozásában egységes szabályozási háttér 

A Trimble GatewayX100 gépe előre beprogramozottan repüli be a célterületet 

A Gateway X100 katapultálása


