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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!

https://www.facebook.com/AgrarUnio
www.agrarunio.hu
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A termőtalaj pusztulásának megakadályo-
zása, a környezeti terhelések csökkentése 
céljából a múlt század második felében 
megjelent a fenntartható mezőgazdasági-
élelmiszer-ipari rendszer fogalma, amely 
gazdaságos, kielégíti a társadalom kor-
szerű táplálkozással kapcsolatos igényeit 
és megőrzi a környezet minőségét, a világ 
természeti erőforrásait a jövő generációk 
számára. A fenntartható fejlődés követel-
ményeit kielégítő, a szántást időszakosan 
vagy teljesen elhagyó talajművelési rend-
szereket nevezzük talajvédőnek és kör-
nyezetkímélőnek (Conservation Tillage).

A szántás nélküli talajművelési rend-
szerek az amerikai földrészen és Ausztráli-
ában széles körben terjednek, az európai 
elfogadásuk azonban nem egyértelmű. 
Az éghajlati, földrajzi adottságok, illetve 
a termesztéstechnológiai körülmények 
(például nagy mennyiségű tarlómarad-
vány) igénylik a forgatást. Ezen igények 
kielégítése megköveteli a szántási műve-
let és a megvalósító eszköz, az eke folya-
matos fejlesztését.

Az ekék feladata ■

Az eke feladatának megfelelő ellátását 
alapvetően befolyásolja a szántás mélysé-
ge, szélessége és időpontja. Az agrotech-
nikai követelmények kielégítése, az álta-
lánosan elterjedt eketestfogásszélesség-
sorozat és a biztonságos átforgatáshoz 
szükséges mélység-szélesség arányok 

figyelembevételével a következő mun-
kamélység-tartományokat határozhatjuk 
meg:
 –  sekély szántás, sekélyebb mint 20 cm
 –  középmély szántás 21–26 cm
 –  mély szántás 27–32 cm
 –  mélyítő szántás 33–45 cm
 –  mély forgatás (rigolírozás),  

mélyebb mint 46 cm
A hazánkban kialakult eketestfogásszé-

lesség-értékek a következők:
 –  sekély szántás 25 cm
 –  középmély szántás 30/35 cm
 –  mély szántás 40/45 cm

A változtatható fogásszélességű ekék 
kialakulásával és elterjedésével az op ti-
mumértékek csak tájékoztató jellegűek, 
mivel ezeknél a konstrukcióknál a hasz-
nálható fogásszélesség-tartomány általá-
ban 30–50 cm.

Az ekék csoportosítása ■

A sokféle eketípust különböző szempon-
tok szerint csoportosíthatjuk. Az ekék 
szerkezeti felépítésük, illetve a traktorhoz 
való kapcsolatuk szerint vontatott, füg-
gesztett és félig függesztett változatok-
ban készülnek. A szántás módja szerint 
lehetnek:

•  ágyekék, amelyek a talajt folyamato-
san egy irányban forgatják,

•  váltvaforgató ekék, amelyek jobbra és 
balra forgató eketestekkel egyaránt 
ellátottak.

Ekeválasztásnál az első kérdés tehát a 
szántás módja, vagyis hogy hagyományos 
ágyekés vagy váltvaforgató ekés szántást 
akarunk-e megvalósítani. A modern vált-
vaforgató ekék előnyei:

•  bakhát- és orommentes, vagyis egyen-
letes felszínű és homogén állapotú 
szántás, amelynek eredményeként 
csökkenthető az elmunkáló művele-
tek száma,

•  fogásmentes szántási mód, amellyel 
nagymértékben csökkenthetők a táb-
lavégi fordulók üresjárati veszteségei,

A szántóföldi növénytermelésben a csapadék termőtalajba történő befogadására, tárolására 
és takarékos hasznosítására berendezkedés az elsődleges feladat, amelynek tudás-, eszköz-, 
technológiai vonatkozásait mielőbb ismertté szükséges tenni.

(1. ábra)
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Eketestek konstrukciós és alkalmazástechnikai jellemzői



(2. ábra)
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•  lejtős területek szakszerű szántása, 
vagyis a barázdaszeletek folyamatos 
felfelé fogatása, ami az erózió elleni 
védekezés legfontosabb alapfeltétele.

és hátrányai:
•  nehezebbek, bonyolultabbak és 

ennek következtében áruk és üzemel-
tetési költségeik magasabbak,

•  a használatuk magasabb szakértelmet 
kíván.

Az ismertetett előnyök az ISOBUS 
rendszer elterjedésével automatikusan 
alkalmazhatóak lesznek. A rendszer ener-
getikai előnyei tovább fokozhatók, ha 
élünk azokkal az egyéb lehetőségekkel, 
amelyekkel a sekélyebb művelés és a 
szántással egy menetben végzett szántás-
elmunkálás kisebb energiafelhasználást 
eredményez. Ha a sekély szántás agro-
technikailag nem elégséges, akkor az egy-
menetes szántás és altalajlazítás lehet a 
megoldás.

Az ekék munkavégző részei: csorosz-
lya, szántóvas, előhántó-beforgató lemez, 
kormánylemez, altalajlazító és ekenád. 

Az eketest munkavégző részei közül a 
legtöbb feladatot a kormánylemez látja 
el. Meghatározza az eke forgató-, porha-
nyító- és keverőmunkáját.
A kormánylemeztípusok főbb jellemzői 
és alkalmazási területük (1. ábra):

a.  A rövid, meredek kormánylemez fe -
lü lete hengeres. Laza homoktalajok 
porhanyós szántására alkalmas. 

b.  A kultúrkormánylemez felülete 
hengerszerű. A könnyű műveletű 
homok- és az igen nehezen művel-
hető agyagtalajok kivételével min-
den talaj szántására alkalmas, de 
általában csak hat km/h sebességig.

c.  Az univerzális (félig csavart) kormány-
lemez mellső része ugyancsak hen-
gerszerűen kiképzett, de szárnyrésze 
kissé csavarodik. Lényegesen hosz-
szabb, mint a kultúrkormánylemez, 
ezáltal jobban igazodik a nagyobb 
szántási sebességekhez. A laza ho- 
mok talajok kivételével minden tala-
jon tetszetős, jó minőségű munkát 
végez. Világszerte a legelter jed tebb 
típus ott, ahol hat km/h-t meghaladó 
sebességgel szántanak.

d.  A csavaros kormánylemez megkö-
zelítőleg szabályos csavarfelületű. A 
barázdaszelet egyben maradásának 
elősegítésére a kormánylemez hosz-
szan hátranyúlik. Nedves éghajlatra 
és nehéz műveletű talajokra készül, 
de gyepszántásra minden talajon 
használható.

Időnként megjelennek különleges 
kialakítású (alakú és anyagú) kormány-
lemezek is, például rombusz alak, réselt 

kivitel, műanyag bevonat vagy kivitel  
(2. ábra). Külön említendő az az elkép-
zelés, hogy a kormánylemez egy részét 
talajhajtású görgőkkel vagy TLT-ről átszár-
maztatott kényszerhajtású forgórészekkel 
helyettesítik.

Az eketestek kiválasztása ■

Az előzőekben ismertetett kormányleme-
zek (eketestek) kiválasztása

•  a talaj- és termelési jellemzők alapján,
•  a kormánylemez kialakítása alapján 

(hagyományos, rombusz, görgős, tár-
csás stb.),

•  a kormánylemez anyaga alapján 
(triplex lemez hengerelt/hőkezelt, 
műanyag, réselt) történhet.

A termőhelyi adottságok alapján 
választhatjuk meg a munkamélységet 
és munkasebességet, az elérhető mun-
kaminőséget, illetve a fellépő vontatási 
ellenállást viszont csak vizsgálatokkal és 
gyakorlati tapasztalatokkal határozhatjuk 

meg. A rendelkezésre álló szűk terjede-
lem miatt csak szemelvényeket mutatunk 
be az elmúlt idők eketest-vizsgálati ered-
ményeiből. 

Eketest-vizsgálati eredmények ■

Az eketestek – illetve elsősorban a kor-
mánylemezek – kialakítását legjobban 
érzékeltető fényképezési módszerrel min-
den típusról háromféle, a jellemző gör-
béket megadó beállításban készítettünk 
felvételeket. Külön kiemeltük a változtat-
ható fogásszélességű ekék kormányleme-
zeit és a réselt kormánylemezeket.

Az eketestek forgatásra jellemző gör-
béit elemezve megállapíthatjuk, hogy az 
univerzális csoport tagjai hasonlítanak 
egymásra. Lényeges eltérés a hengeres 
kormánylemezű eketesteknél tapasztal-
ható. Mindkét eketest szárnyrészének 
görbülete elmarad az univerzálisakétól, 
ami miatt a forgató hatásuk sem tökéletes. 
A porhanyításra jellemző görbék tanul-



mányozása hasonló következtetésekhez 
vezet. Itt is a hengeres típusok görbéi, 
elsősorban a szárnyrészen mutatnak elté-
rést. A teljes kormánylemezt tekintve leg-
nagyobb jelleggörbe-változás a JDV és 
RWN jelzésű, univerzális kormánylemezű 
eketesteknél tapasztalható, a gyakorlat-
ban a leghatásosabb aprító-porhanyító 
hatással ezek dolgoznak. 

A változtatható fogásszélességű ekék 
eketesteit külön vizsgálva lényeges elté-
rést a kormánylemezek elhelyezésében 
találhatunk. Az IHK fekvő elrendezése 
elsősorban a forgató hatás szempont-
jából előnyös, míg a JDV porhanyításra 
jellemző görbéinek meredeksége („visz-
szafordulása”) jobb aprító hatásra enged 
következtetni. 

A felhasználási területet tekintve ezek 
a jellegzetességek az IHK-nál középmély 
szántást és jól művelhető talajt, míg a 
JDV-nél középmély, illetve mély szántást 
és nehezebben művelhető talajt (közép-
kötött, kötött) jelentenek. 

Az eketestek geometriai összehasonlí-
tása egyrészt tájékoztatást ad a kormány-
lemezek típusáról, másrészt segítséget 
nyújt az ekék kiválasztásához.

Az acél (triples) és műanyag kormány-
lemezek homok- és középkötött talajon 
végzett összehasonlító vizsgálata alapján 
a következő megállapítások tehetők:

•  a műanyag alkalmas kormánylemezek 
kialakítására,

•  a műanyag kormánylemezek munka-
minőségi jellemzői nagyságrendileg 
megegyeznek a hagyományos acél 
kormánylemezekével,

•  nagy agyagtartalmú talajok a 
műanyag kormánylemezre kevésbé 
tapadnak, így a szántásnedvesség 
határa emelhető,

•  a műanyag kormánylemezhez viszo-
nyítva a triplex acél kormánylemez 
fajlagos vontatási ellenállása néhány 
százalékkal nagyobb,

•  hasonló tendencia állapítható meg a 
fajlagos hajtóanyag-fogyasztásról. 

A réselt kormánylemezes ekék vizsgá-
lata során megállapítottuk, hogy a vára-
kozással ellentétben a réselt kormányle-
mezek porhanyító hatása nem múlja felül, 
sőt néhány százalékkal el is marad a nor-
mál kormánylemezekétől. Az ekék egyéb 
munkaminőségi jellemzőiben tényleges 
eltérés nem mutatkozott, forgató hatásuk 
és barázdaképzési munkájuk egyértelmű-
en jó volt. 

A réselt kormánylemez előnye a nagy 
agyag- és magas nedvességtartalmú 
talajok tapadás- (eltömődés)mentes 
szántásánál érvényesül. Az ekék energia-
igényében (fajlagos vontatási ellenállás, 
vontatási teljesítményigény, fajlagos haj-
tóanyag-felhasználás) nem tapasztaltunk 
értékelhető különbséget, tehát a réselt 
kormánylemezek alkalmazása energeti-
kai előnyökkel nem jár.

A rombusz (losange) eketest értékelé-
sét két azonos kategóriába tartozó váltva-
forgató eke (Rabewerk Star hagyományos 
kormánylemezzel, illetve HUARD 514 GD 
losange kormánylemezzel) eredményei-
nek összevetése alapján végeztük. 

Megállapítottuk, hogy az új formá-
jú rombusz kormánylemez egyetlen 
gyakorlati előnye a szélesebb és szim-
metrikus alakú barázda, amelyben az 
üzemeltető traktorok gumiabroncsai 
károsodásmentesen és visszataposás 
nélkül haladhatnak. Megállapítható, 
hogy a losange eketesteknek nincsenek 
olyan előnyeik, amelyek hazai, széles körű 
bevezetésüket indokolhatnák, mivel a 
nagyméretű gumiabroncsok káros visz-
szataposását más módszerekkel, például 
utóhántókkal is el lehet kerülni.

Összefoglalva az alábbi következteté-
sekre jutottunk:

•  a rombusz (losange) eketest előnyei 
közül csak az új formájú, széles baráz-
da kialakítása érvényesül;

•  a réselt kormánylemez általános elter-
jedése nem várható, de kötött és igen 
kötött, nagy nedvességtartalmú tala-
jokon a betapadóképességet csök-
kenti, így alkalmas a szántási lehető-
ségek kiszélesítésére;

•  a műanyag kormánylemez (gyártási, 
szerelési pontatlanságok megszünte-
tése után) alkalmas lehet szélesebb 
körű használatra – elsősorban ener-
getikai előnyei miatt –, de az acél 
(triplex) kormánylemezek továbbra is 
egyeduralkodók maradnak;

•  az altalajlazítós eketestek használata 
feltétlenül indokolt. A konkrét alkal-
mazási terület határozza meg a lazítás 
mélységét.

Változtatható fogásszélesség ■

Az eltérő feladatok egyetlen ekével nem 
oldhatók meg, ezért a gyártók ekecsalá-
dokat fejlesztettek ki. Az ekecsalád-meg-
oldással igen sok munkaszélességi igény 
kielégíthető, de a gyakorlat mégis azt 
mutatja, hogy a jó erőgép-munkagép 
energetikai összhang megteremtésére – 
a változó talaj- és domborzati viszonyok 
miatt – további munkaszélesség-variá-
ciókra van szükség. Ez bizonyos határig 
eketestek le- és felszerelésével, azon túl 
pedig újabb eke beszerzésével oldható 
meg. 

Az eketestek szerelése idő- és energia-
igényes, az új eke beszerzése pedig költ-
séges, ezért váltak népszerűvé az állítható 
munkaszélességű ekék (3. ábra). A változ-
tatható fogásszélességű ekék a hagyo-
mányos ekékhez viszonyítva a következő 
előnyökkel rendelkeznek:
 agrotechnikai előnyök:

•  a talajféleséghez és -állapothoz iga-
zodó eketest-fogásszélesség helyes 
megválasztásának eredményeként az 
elmunkáló műveletek minimalizálása,

•  az erőgéphez igazodó munkaszéles-
ség megválasztásával biztosítható az 
optimális munkasebesség, amelynek 
eredménye az elmunkáló műveletek 
minimalizálása,

energetikai előnyök:
•  a traktor-munkagép energetikai össz -

hanggal elérhető az optimális tel je sít-
ménykihasználás és a minimális hajtó-
anyag-fogyasztás,

 üzemeltetési (ökonómiai) előnyök:
• kisebb beruházási költségek
•   hatékonyabb időkihasználás.

Dr. Jóri J. István
egyetemi tanár

BME, Gép- és Terméktervezés Tanszék
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A Győrhöz közeli településen – a bő kétez-
res lélekszámú Töltéstaván – működő Töl-
téstavai Mezőgazdasági Zrt. 1500 hektár-
nyi földterülettel rendelkezik, amelyből 
350 hektárt foglal el az őszi búza, s ezt 
lényegében teljes egészében szántás nél-
küli technológiával művelik – tudtuk meg 
Boros János főagronómustól, aki január-
ban (első termelőként) megkapta a Bayer 
Hungária Kft. által alapított Magister 
Cerealiae kitüntető címet. A szakember 
elmondta, hogy az őszi búza mellett őszi 
árpa, repce, tavaszi árpa, kukorica, napra-
forgó, szója, illetve – vetőmag-előállítás 
céljából – facélia és mustár termeszté-
sével is foglalkoznak, és a forgatás nél-
küli eljárást szívesen alkalmazzák több 
növényi kultúrában is. A földjeik jó része 
középkötött talaj, és sok a homokfoltos 

beütésű tábla, amelyek viszonylag köny-
nyen művelhetők, bár néhány helyen 
mindig gondot jelent, hogy tartósabban 
megáll a felszínen a víz. Boros János 2010 
őszén került Töltéstavára, s a gazdaság-
ban a következő esztendőtől kezdték 
elhagyni a szántást, fokozatosan áttérve 
az újfajta technológiára. A főagronómus 
észrevétele szerint a talajok állapota sokat 
javult, most már látványosan kevesebb 
a belvíz, és a kelések is szebbek. Néhány 
dombos területen az erózió is gyakran 
okozott károkat, ahol megfolyt az esővíz, 
de legutóbb ilyen jellegű problémákat 
sem észleltek. Tápanyag-ellátottság szem-
pontjából a talajaik közepes minőségűek, 
a nitrogéntartalmuk átlagosnak mondha-
tó, míg foszforból és káliumból egy-egy 
tábla jobban is ellátott. Töltéstava környé-

ke a csapadékban szegényebb vidékek 
közé tartozik, bár ez az elmúlt évek idő-
járását alapul véve nem tűnhet túl egyér-
telműnek. A 2012-es és 2013-as esztendő 
kiemelkedően száraznak bizonyult, míg 
2014 meglehetősen esősnek (780 mm 
csapadék hullott abban az évben), tavaly 
aztán ismét a szárazság miatt főhetett a 
fejük, ám idén a február–márciusi esők 
alaposan feltöltötték vízzel a talajt.

Őszi búzából a Töltéstavai Mezőgazda-
sági Zrt. területein legfeljebb két-három 
fajtát szoktak vetni, nem kísérletezgetnek 
feleslegesen, bár ebben az évben 30 hek-
táron megpróbálkoznak a tönkölybúzával 
is. A tavalyelőtti nyáron vásárolták meg a 
6 m-es munkaszélességű Horsch Pronto 
6 DC vetőgépüket, s a repce és minden 
gabonaféle elvetését azóta ezzel végzik. 
Ideális eszköz a forgatás nélküli művelés-
hez, hiszen nem igényel túl alapos talaj-
előkészítést, s akár napi 40-45 hektár terü-
letteljesítményre képes. 2014-ben bekap-
csolódtak a Contivo programba, amelynek 
keretében a svájci székhelyű Syngenta 11 
magyar településen létesített kísérleti far-
mot, így teremtve alapot a különféle ter-
mesztéstechnológiák tesztelésére, össze-
hasonlítására. Boros Jánosék ennek kap-
csán többféle búzát is kipróbálhattak (a 

Magyarországon – kísérleti jelleggel – már az 1980-as évek  
első felében próbát tettek az őszi búza direkt vetéses 
technológiájával, ám az energiatakarékos, talajkímélő eljárás 
igazából csak az utóbbi egy évtizedben kezdett elterjedni 
hazánkban. Ma már nem számít különlegességnek, de nyilvánvaló 
előnyei mellett a módszer hátrányait is figyelembe kell vennie 
annak, aki a forgatás nélküli, csökkentett menetszámú művelés 
mellett teszi le a voksát.

Búzavetés – forgatás nélküli 
talajműveléssel
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hibridárpa mellett), s az Illico, CCB Ingenio, 
Bologna és SY Moisson fajták meggyő-
ző eredményeket produkáltak. Töltésta-
ván a szántásos, illetve forgatás nélküli 
művelési mód egybevetésére is lehető-
ség nyílt, s a Syngenta elemzése szerint 
az utóbbi jobban szerepelt, magasabb 
hozamot eredményezett. A világ veze-
tő agrárvállalatai között számon tartott 
svájci cég nemcsak megfelelő hibrideket 
bocsátott a résztvevők rendelkezésére, de 
a szakszerű termesztésükhöz kapcsolódó 
komplex növényvédelmi és tápanyag-el-
látási megoldásokat is. Az itt nyert tapasz-
talatok nemcsak abban erősítették meg 
Boros Jánosékat, hogy érdemes továbbra 
is részt venniük a Contivo programban, 
hanem abban is, hogy a forgatás nélkü-
li művelési technológiának egyértelmű 
létjogosultsága van az ő területeiken is. 
Ennek egyik fontos előnye a költségtaka-
rékosság (az inputanyagokban elérhető 
megtakarítás), de nem elhanyagolható 
az időfaktor sem. A megváltozott – és 
sokszor kiszámíthatatlan – időjárási viszo-
nyok miatt jelentősen csökkent az egyes 
munkaműveletekre fordítható idő. Koráb-
ban egy vagy két alkalommal tárcsáztak, 
aztán visszazárták a talajt hengerrel, végül 
pedig egy Väderstad Carrier tárcsával 
készítettek magágyat a vetés elé. „Tavaly 
nyáron azonban megvettük a Väderstad 
TopDown kultivátort, és ez elé már nem 
muszáj tárcsázni, hiszen kiválóan átdol-
gozza talajt, majd visszazárja, visszatömö-
ríti” – ecsetelte a menetszámcsökkenést 
eredményező gépbeszerzés jelentőségét 
Boros János. A főagronómus elmondása 
szerint nekik az őszi időszak mindig csúcs-
ra járatott, a napraforgó- és kukorica-be-
takarítás, a különféle talajmunkák, az őszi 
műtrágyaszórás és vetés mellett sokszor 
nincs idő és lehetőség arra, hogy szántsa-
nak, simítózzanak, magágyat készítsenek, 
így viszont lényegében egy menetben 
tudnak „talajt csinálni a nyers földből”.

Ha úgy vesszük, a szántás nélküli 
technológia alkalmazása azonnali ered-

ményekkel kecsegteti a gazdálkodókat. 
„Régen rengeteg gázolajat elfogyasztot-
tunk, és sokat csúsztunk – mesélte a főag-
ronómus. – Volt, hogy október második 
felében havas eső esett, ezért két hétig 
nem lehetett rámenni a földekre, nem 
tudtunk talajt csinálni, késlekedtünk a 
vetésekkel. Tavaly hasonló helyzet alakult 
ki, csupán október 24-én kezdtük vetni az 
árpát a sok csapadék miatt, ám november 
közepére így is minden mag a földbe 
került ezzel a technológiával.” A töltésta-
vai gazdaságban múlt ősszel használták 
először a TopDown kultivátort, s bár az 
eredmények értelemszerűen még nem 
látszanak, a szakember egyáltalán nem 
számít hozamcsökkenésre. A technológia 
kedvező hatást gyakorol a talajszerkezetre, 
és a gázolaj-megtakarítás is szembetűnő. 

„Számításaink szerint egy hektárt 25–30 
liter közt meg tudunk művelni, miköz-
ben egy szántás már önmagában 20–25 
liter lenne, s mellé még a kombinátoro-
zás, simítózás is hozzátesz valamit” – tett 
összehasonlítást Boros János. Ráadásul 
minél kevesebb művelettel készítjük el a 
magágyat, és hajtjuk végre a vetést, annál 
kisebb a vízvesztés, a kipárolgás, s ennek 
következtében még a szokatlanul nagy 
nyári szárazságokat is képesek átvészelni 
a növények. A szántás elhagyása a búza 
esetében is több pozitív hozadékkal jár, 
ám arra ügyelni kell, hogy az elővetemény 
betakarítása után csak annyi szármarad-
ványt hagyjanak a föld tetején, amennyi 

még kezelhető mennyiség, és viszony-
lag egyenletes mulcsot képez a felszínen. 
Lehetőség szerint az összes szalmát vissza 
kell dolgozni a talajba, sőt érdemes bak-
tériumtrágyát is alkalmazni a szárbontás 
elősegítésére (a Contivo programban az 
AGRO.bio Hungary Kft. BactoFil termékeit 
használják erre a célra).

Természetesen a forgatás nélküli 
művelésnek vannak hátulütői is, amelye-
ket érdemes mérlegelni a technológia 
alkalmazása előtt. Ilyen például az, hogy 
a szántás elhagyása speciális gépparkot 
igényel, a régi eszközökkel a teljes átállás 
aligha valósítható meg. 

A Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt. sem 
állhat meg a 4 méteres munkaszélessé-
gű TopDown kultivátort beszerzésénél, 
hamarosan a kukoricavető gépeiket is 
le kell cserélniük egy 6 soros Väderstad 
Tempóra, amelynek nagyobb a vetőtelje-
sítménye, s máris vásároltak egy gyomfé-
sűt, hogy a mechanikai gyomirtást kora 
tavasszal már azzal végezzék el a gabo-
nákban. Szükségük lesz új traktorokra is, 
de például egy 300 LE-s erőgépet felesle-
ges lenne csupán a TopDown miatt fenn-
tartani, vagyis munkát kell neki találni az 
év többi részére is. 

Összességében elmondható, hogy a 
forgatás nélküli műveléshez szükséges 
eszközöket a legtöbb kis- és közepes gaz-
daság nem használná ki, így számukra túl 
drága lenne egy ilyen jellegű beruházás. 
Boros János tapasztalatai szerint a búza 
esetében – ha nem szántjuk – fokozott 
gondot jelent a gyomosodás, s a le nem 
forgatott szármaradványok miatt a kór-
okozók is nagyobb számban fordulnak 
elő, így legalább kétszeri gombaölő sze-
res kezelés szükséges a jó terméshez, ami 
némileg növeli a költségeket. Hasonlót 
tapasztaltak a repce esetében is, ahol 
a gabona-árvakelés erőteljesebben jött 
elő ősszel, ezért muszáj volt egyszikűirtó 
szerekkel védekezni ellenük, ugyancsak 
pluszkiadással terhelve meg a költség-
vetést.



Így kezdődött… ■

Az új technológia Svédországban felkel-
tette a gazdák érdeklődését, akik azt sze-
rették volna, ha Väderstad is részt vállal a 
fejlesztésekben. A gyár angliai partnere 
ebben az időben kezdte el forgalmazni a 
Väderstad rögtörő hengereit, és egyben 
egyike volt az angliai direkt vető gépe-
ket gyártó vállalatoknak is. A Väderstad 
1984 őszén két vetőgépet vásárolt tőlük 
tesztelés céljából. A gazdákkal folya-
matosan egyeztetve állt össze az első 
Väderstad gabonavető gép terve, amely 
olyan műszaki megoldásokra épült, ame-
lyek közül számos ma is megtalálható a 
Rapid és Spirit vetőgépeken. A tárcsás 
csoroszlya, a gumifelfüggesztés, a vetés 
utáni tömörítés ötlete ezekből az évekből 
származik.

A Väderstad gabonavető gépek fej-
lesztése egy olyan időszakban kezdődött, 
amikor a termelés visszafogására ösztö-
nözték a termelőket, Svédország nem 
akart több árut előállítani, mint amennyi 

a belső fogyasztásra kellett, a mezőgaz-
daság jövedelmezősége pedig a mély-
ponton volt. A költséghatékony vetés elve 
ekkor fogalmazódott meg. 

Forradalmasította a gyakorlatot ■

A Rapid vetőgépek megjelenése egy-
ben koncepcióváltást is jelentett a talaj-
előkészítés és a vetés gyakorlatában. A 
hagyományos, rugóterhelésű csoroszlyá-
val rendelkező vetőgépek használatakor 
nem a vetendő növény igényei dominál-
tak a magágykészítés során. A 20-30 kg 
csoroszlyanyomással rendelkező vetőgé-
pek számára könnyen vethető, szárma-
radványtól és rögöktől mentes talajt kell 
készíteni, ami sokszor további menetszá-
mot, plusz idő és üzemanyag felhasz-
nálását jelent. Nem beszélve arról, hogy 
az így elkészített „apró morzsás” magágy 
nem felel meg a klíma- és talajvédelmi 
elvárásoknak. Az apró morzsa ugyanis 
nagyrészt por, amely esők hatására lemo-

sódik, vastagítja a tömörödött réteget, 
a szél által okozott talajelhordás pedig 
szervesanyag-szegényedést és aszályér-
zékenységet okoz. 

Rapid: sokoldalú,  ■
      költséghatékony

A Rapid vetőgépek sikerének kulcsa a 
sokoldalúságban rejlik, amelynek egyik 
letéteményese a művelési rendszernek 
megfelelően megválasztható magágyké-
szítő egység. A Rapid megbízhatóan vet 
közvetlenül szántott talajon, mindenféle 
megelőző talaj-előkészítés nélkül éppúgy, 
mint szármaradványos (mulcsos) mag-
ágyba. Annak ellenére, hogy nem direkt 
vető gép, nagy csoroszlyanyomása még 
erre is lehetőséget ad. 

A vetéssel egyidejű magágykészítés 
mellett műtrágyát és mikrogranulátumot 
juttathatunk ki, ami nemcsak kevesebb 
menetszámot, azaz idő- és üzemanyag-
megtakarítást jelent, de a termésnövelő 
anyagok hatékonyabb felhasználását is 
eredményezi, amikor a pontosan beál-
lított dózist a talajba és nem a felszínre 
juttatjuk ki.

A Rapid vetőgépeknél alkalmazott ún. 
Rapid-elv teszi lehetővé a csoroszlyák 

Az 1980-as évek közepétől technológiai váltás volt érzékelhető 
Európában, főként Angliában. Az angol gazdák közül sokan 
eladták korábbi munkaeszközeiket, vettek egy direkt vető gépet 
és egy doboz gyufát (hogy a szalmát leégessék  
a területről). Ezzel elkezdődött a direkt vetés korszaka,  
ami jelentős költségcsökkentést eredményezett.

25 év siker a vetésben



nagy sebességű vetésnél is precíz mély-
ségtartását, ami azt jelenti, hogy egy-egy 
hátsó tömörítőkerék az előtte futó egy 
pár csoroszlyát parallel rudakon keresztül 
vezérli, és nem engedi azokat kiemel-
kedni a talajból. A Rapidokkal jellemző-
en 12–15–18 km/h sebességgel vetnek, 
ezzel a napi vetési teljesítményminimum 
50-80%-kal nő a hagyományos vetőgé-
pekhez képest. Az optimális vetésidő – 
klímaváltozás miatti – drasztikus beszűkü-
lése miatt egyetlen termelő számára sem 
lehet közömbös a napi vetési teljesítmény 
mértéke. 

Väderstad vetőgépek számokban ■

A Väderstad Magyarországon közel 900 
gabonavető gépet értékesített napjainkig. 
Legkedveltebb típus a hat méter munka-
szélességű, pneumatikus Rapid A 600 és 
a négyméteres, mechanikus Rapid 400 
S/C. Ha az értékesített vetőgépeket sorba 
állítanánk egy más mellé, a teljes munka-
szélességük három és fél kilométer lenne. 
A vetőgépek együttes teljesítménye 4500 
hektár óránként, ami azt jelenti, hogy pél-
dául Szolnok és Békés megyék 100 ezer 
hektárt meghaladó őszibúza-vetésterü-
letét egy bő nap alatt elvetnék, ameny-

nyiben mind egy helyen és egy időben 
dolgoznának két műszakban. A száz hek-
tárnál nagyobb gazdaságok közül minden 
negyedik használ Väderstad gabonavető 
gépet, amelyek a kalászos-vetésterület 
körülbelül 50%-át vetik el. 

Hol tart ma a fejlesztés? ■

Vezeték nélküli (Wifi) adatátvitel és táb-
lagép. Éppúgy, mint otthon a privát éle-
tünkben, a Väderstad-vetéstechnika sem 
nélkülözheti a legfejlettebb infokom-
munikációs eszközöket. Az ún. E-Control 
opcióval rendelt vetőgépek esetében 
nincs vezetékes kapcsolat a vetőgép és 
a traktor között, a vetőgép monitoraként 
pedig egy Apple iPad készülék szolgál. 
Minden Väderstad vetőgép radar segít-
ségével érzékeli a haladási sebességet, és 
hidro- vagy elektromos motor gondosko-
dik a magmennyiség pontos kiadagolásá-
ról, ami menet közben akár változtatható 
is. A legújabb fejlesztés (SeedEye) ered-
ményeképpen kalibráláskor elég megad-
ni a négyzetméterenként kivetni kívánt 
magdarabszámot, amelyet a vetőgép a 
szokásos leforgatás nélkül automatikusan 
beállít. A Rapid vetőgépek az erőgépek 
GPS-termináljai (GS, Trimble) segítségével 
felismerik a tábla végi fordulót és automa-
tikus félgép-elzárással (Rapid A) vetnek 
szabálytalan alakú táblák esetén.  

A Rapid a korszakalkotó, a tartósság és 
a minőség szinonimája. Utat mutatott a 

mezőgéppiac konkurens gyártói számára 
is, sikere miatt gyorsan átvették egyes 
megoldásait, sorra jelentek meg a kevés-
bé és a kissé jobban sikerült utánzatok.  
A koncepcióval, a svéd anyag- és gyártás-
minőséggel viszont nem lehet versenybe 
szállni, ezért volt, van és lesz a Rapid 
a gazdák ikonikus vetőgépe. A gazdák 
között az a mondás járja, „kétféle termelő 
van, akinek már van, és aki álmodik róla”, 
amit mi a Väderstadnál úgy pontosítunk 

„és akinek ezután lesz”.
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Szinkronizált ikersoros vetőgép ■

A MaterMacc MS Twin ikersoros, „trendy” 
szemenként vető gépei a kor követelmé-
nyeihez igazodva újítják meg a kukorica-
termelés arculatát. Az egészen idős gaz-
dák emlékeznek még a hatvanas években 
erőltetett „négyzetbe vetésre”, amelynek 
akkor valójában még nem voltak meg a 
műszaki feltételei. Az optimális termőte-
rület és a soron belüli egyenletes tőtáv 
napjainkban már leginkább a szinkro-
nizált, de egymáshoz képest fél tőtávol-
sággal eltolt ikersorokkal biztosítható. A 
kikelt kukoricaállomány minden irányban 

– nemcsak hosszában, hanem keresztben, 
sőt ferdén is! – jól átlátható, szellős és jó 
helykihasználású.

A pneumatikus (szívó levegős) rend-
szerű szemenként vető gép vetőkocsijai 

egyszerre két sort vetnek. Más gyártmá-
nyok eltolt sorú ikersoros vetőgépeivel 
szemben ezeket az elemeket egy sorban 
helyezték el. A vetőelemek „alap” sortá-
volsága 70 vagy 75 cm lehet. A máso-
dik, azaz az ikersor az alapsortól 22 cm 
távolságban van. A vetőgépet műtrá-
gya- és mikrogranulátum-kijuttató adap-
terekkel is felszerelték. A műtrágya az 
ikersorok közé, a talajfertőtlenítő szer az 
egyes vetősorok mellé kerül a talajba.
Az egyes vetősorokhoz 35 literes maglá-
da, 12 literes mikro granulátum-befogadó 
tartály, illetve 54 liter/vetősor műtrágya 
befogadóképességű tartályok tartoznak. 

A vetőgép kettős gerendelye szállításkor 
függőlegesen felhajtható. A MaterMacc 
ikersoros kukoricavető gépek 2x2; 4x2; 
6x2, 8x2 és 12x2 soros változatai mellett 
45 cm vagy 50 cm sortávolságú kultúrák-
hoz is kínál 6x2 vagy 12x2 soros gépeket. 

A MaterMacc-féle ikersorok előnyei:
•  a vetőelemek egy közös tengelyen 

vannak, nem pedig egymáshoz képest 
eltoltan;

•  a mélységhatároló kerekek nem aka-
dályozhatják egymást;

•  az ikersor szinkronja a vetési mag-
távolság megváltoztatásakor is meg-
marad;

•  egyes sorok kiiktathatók a vetésből 
(művelőnyom). 

Sorközművelő kultivátor ■

Az Unica PVI sorközművelő kultivátor 
kialakítása mindenben a vetőgéphez iga-
zodik. Ennek megfelelően sortávolsága 
45/50/70/75/80 cm lehet, a művelt sorkö-
zök száma pedig négy és 12 között változ-
hat (három méter és kilenc méter közötti 
munkaszélességgel). Tömege műtrágya-
tartály nélkül 880–1550 kg között van, 
műtrágyatartállyal (üresen) és kijuttató-
val pedig 1050–1550 kg között változik. 
Hárompontos függesztőszerkezete II. 
kategóriás.

A MaterMacc sorközművelő kultivátorá-
nak hidraulikus felhajtási lehetőségét – és 
az ezzel járó kedvező, 254 cm szállítási 
szélességét – azok a gazdák tudják iga-
zán értékelni, akik gyakran közlekednek 
közutakon, illetve dűlőutakon, keskeny 
átereszeken.  A sorközművelőt az igények-
nek megfelelően különböző, választható 
művelőszerszámokkal szállítja a gyártó. A 
művelőeszközök paralellogramm felfüg-
gesztései – sortávolságtól függően – három 

Praktikum és dizájn: MaterMacc
Olasz etalon a vetéstechnikában és sorközművelésnél

Európa egyik legdinamikusabban fejlődő vetőgép- és sorközkultivátor-gyártója  
a modern ikersoros vetés és a szinte mindenre használható sorközművelő kultivátor terén ismét 
újdonságokkal szolgált.

vagy öt kapával szereltek. A művelési 
mélység az egyes felfüggesztések acélból 
készült kerekeivel külön-külön állítható be.  
A sorközökbe volumetrikus adagolóval 
műtrágyák, talajfertőtlenítők és egyéb 
granulátumok juttathatók ki. A műtrá-
gyaszóró rozsdamentes acél tartálya 600 
vagy 1000 literes lehet. Tartozékként kap-
ható irányban tartó tárcsapár, közpon-
ti megvezetőtárcsa, a növénysort védő 
árnyékolótárcsa vagy lemezfal. Állítható 
bakhátképzővel, sőt burgonyához tár-
csás bakhát-kialakítóval is felszerelhető. 
A mélységhatároló kerekek öntisztuló 
gumival is készülhetnek. A műtrágyatar-
tály befogadóképessége egy toldattal 
további 500 literrel bővíthető. A műtrá-
gyát hidraulikus (vagy pedig hat sorig 
elektromos) hajtással is ki lehet juttatni.

A gép kivitelezési minőségéről sokat 
elárul, hogy a főbb elemek csatlakozá-
sánál sehol sem láthatók az egyébként 
megszokott hegesztési varratok. A váz-
szerkezet hegesztésének köszönhetően a 
sokoldalúan használható gép tartóelemei 
kötött talajon is gond nélkül használhatók. 
Európa egyik legdinamikusabban fejlődő 
vetőgép- és sorközkultivátor-gyártóját itt-
hon a mórahalmi – bábolnai telephellyel 
is rendelkező – AGROÁZIS Kft. képviseli.

 Forrás: Topagrar.com – 05.01.2016 Alfons Deter
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A mintegy hatvan helyi gazdát tömörítő beruházó, a kacifántos 
nevű Hajdú Gazdák 4220 Mezőgazdasági BÉSZ tavaly szeptem-
berben vehette birtokba a korábbinál sokkal modernebb, biz-
tonságosabb és energiatakarékosabb technológiát. Májusban 
megkötötték a szerződést, július első napjaiban pedig megindult 
az összeszerelés, és a nyár végére a szárító már kész állapotban 
várta a beüzemelést. A svéd anyacéget képviselő, debreceni 

székhelyű Tornum Kft. négy esztendőn belül immár a második 
tizenöt tonna óránkénti teljesítményű terményszárítót építette 
fel a hajdúsági városban, ami nem rossz ajánlólevél.

A Hajdú Gazdák szövetkezet eredetileg sertéstenyésztők 
integrációja révén jött létre 2003-ban, később azonban profilt 
váltott, és ma már a szántóföldi növénytermesztésben segí-
ti a gazdákat. A szárítandó termények kilencven százaléka a 
tagoktól származik, de emellett bérmunkára is futja a kapa-
citásból. A fő profilt a kukorica- és napraforgó-szárítás jelenti.  
A kalászosok közül eddig csak árpával foglalkoztak, ám mos-
tanában határozták el, hogy jövőre már búzát is fogadnak.  
A bő egy éve üzembe helyezett technológia ennek biztosan nem 
lesz kerékkötője, hiszen a Tornum HR4-16-os 2014-ben az extra 
terheléssel is megbirkózott. Tavaly tízezer tonna termény haladt 
át rajta (18–20%-os „vízzel”), míg idén a komoly aszály miatt 
ennek csupán a fele (eleinte legfeljebb 16,5%-os nedvességtar-
talommal, majd az októberi esőzések után 18%-kal). Az elmúlt 
esztendőben két műszakban ment a szárító, két kezelő és néhány 
kisegítő irányításával, a mostani látogatásunk alkalmával viszont 
egy ember is könnyedén elboldogult vele. A technológia keze-
lése egyébként meglehetősen egyszerű, a rendszert PLC vezér-
lésű ipari számítógép irányítja, egyetlen gombnyomásra indul 
minden, s ha netán valami probléma (eltömődés, túlmelegedés) 
adódna, a rendszer azonnal automatikusan, tehermentesen leáll. 
A vezérlőszekrényen mindent magyarul feliratkoztak, a jelzései 
egyértelműen értelmezhetők, így néhány óra alatt az is elsajátít-
hatja a működtetését, aki korábban sohasem látott ilyet.

A hatvan tonna óránkénti teljesítményre képes, Skandia 
gyártmányú láncos szállítókkal és ugyanilyen kapacitású tisz-
títóval rendelkező rendszer elemei egyenesen Svédországból 

Október utolsó hetére nem sok gabona és olajos mag maradt betakarítatlanul a földeken, éppen ezért 
szerencsésnek mondhattuk magunkat, amiért Hajdúböszörményben működés közben figyelhettük meg 
a Tornum HR4-16 típusú hővisszaforgatásos terményszárítót. 

Tornum HR4-16 hővisszaforgatásos terményszárító

Takarékos, időtálló technológia, 
korrekt partnerség

Bojti Sándor (50)
szövetkezeti elnök, 
Hajdúböszörmény

család: nős, egy lánya van
telefon: 06 (20) 377-3620



érkeztek, s a Tornum szakemberei az időjárástól függetlenül, a 
hét hat napján folyamatosan dolgoztak az összeszerelésükön.  
A megrendelőnek csupán az alkatrészek megfelelő tárolásá-
ról kellett gondoskodnia. A hővisszaforgatásos technológia azt 
jelenti, hogy a nagy hőenergia-, de kis nedvességtartalmú szá-
rítólevegőt és a hűtőlevegőt teljes egészében visszaforgatják, 
így – függetlenül a külső hőmérséklettől – már felmelegített (kb. 
55 °C-os) levegő kerül a rendszerbe. Könnyen belátható, hogy 
így nem csupán az energiafogyasztás, de a környezetterhelés 
is sokkal kisebb. A hővisszaforgatásnak főként kukoricánál van 
nagy jelentősége, mert ez a legnagyobb tömegben szárított ter-
mény, és a vízelvonás mértéke is itt a legnagyobb. „A technológia 
kizárólag előrostával, utórosta nélkül is 98 százalékos tisztaságot 
garantál” – tudtuk meg kalauzunktól, Bojti Sándor elnöktől. Igaz, 
ők rendeltek a szárítóhoz egy utóelszívót is, amely a már száraz 
kukoricából is eltávolítja a léhát és a port. A rendszer csendesebb 

és lényegesen kevesebb port bocsát ki, ráadásul kevés karbantar-
tást igényel, a zárt csapágyakat pedig zsírozni sem kell. 

Ha terményt váltanak, az átállás néhány óra alatt elvégezhető. 
Az energiaellátásról öt darab (együttesen kilenc tonna kapacitá-
sú), cseppfolyós PB-gázt tartalmazó tartály gondoskodik, ame-
lyeket a tavalyi dömping idején háromnaponta kellett feltölteni. 
Pedig az új szárító mintegy harminc százalékkal fogyaszt keve-
sebbet elődjénél, míg villamosenergia-költségben ötvenszázalé-
kos megtakarítást sikerült elérni vele. „Ha minden jól megy, akár 
húsz-harminc évig is használhatjuk” – mondta Bojti Sándor, aki 
a Tornum Kft.-ben nemcsak a gördülékeny építkezés idején, de 
azóta a gyors és hatékony tanácsadás révén is korrekt partnert 
ismert meg.

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



Az ikerkerekek ötlete abból a problémából 
ered, hogyan lehet az erőgépek folyama-
tos tömeg- és teljesítménynövekedésével 
egy időben emelni az abroncsok terhe-
lését, javítani a munkavégzés hatásfokát, 
ugyanakkor kímélni a talajt. A megoldás 
a kettős kerék: a dupla felfekvés révén 
ugyanis a traktor súlya nagyobb felületen 
éri a felszínt, így kisebb a nyommély-
ség és a felületi nyomás, vagyis kevésbé 
károsodik a talaj. Az ikerkerekes szere-
lés ráadásul nagyobb stabilitást ad az 
erőgépnek (ez különösen lejtős terepen 
hasznos), illetve bizonyítottan csökken 
általa az üzemanyag-fogyasztás is. Méré-
sek szerint a hatékonyság közel 15%-kal 
is nőhet, miközben a gázolaj-felhasználás 
akár 10-12%-kal lehet kevesebb a szimpla 
kerékelrendezéshez viszonyítva. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy az abroncsok közti 
rés legalább 8-10 cm legyen, így nem áll 
fenn a kerék eltömődésének veszélye.

Lapunk a tél végén látogatta meg 
Molnár Ákos egyéni vállalkozót, aki őster-
melő szüleivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Gávavencsellőn gazdálkodik. 
Tavaly vásárolt egy használt John Deere 
6150R típusú, hathengeres, 6,8 literes,  
170 LE-s motorral felszerelt traktort, 
amelyre a viseltes gyári gumik helyett 
rögtön vett egy új szett Alliance abron-

csot is a forgalmazó bócsai Gál Mobil 
Kft.-től. Az erőgépet legfőképpen szál-
lításhoz és talajmunkáknál használják, s 
amikor csak lehetőség adódik rá, hátul 
ikerkerekekkel szerelik fel, hogy minél 
jobban kíméljék a talajaikat. A család 300 
hektáron foglalkozik növénytermesztés-

sel, bár a földeknek csupán harmada az 
övék, a többit bérmunkában művelik.  
Az állomány nagy részét a kukorica és 
napraforgó teszi ki, de van némi búzájuk 
és tritikáléjuk is, valamint – körülbelül tíz 
hektáron – kapásnövények, burgonya és 
főzőtök. Mivel állataik nincsenek, a ter-
mény egészét értékesítik.

Molnár Ákos most először került kap-
csolatba az Alliance márkával, és egyálta-
lán nem bánta meg, hogy (a forgalmazó 
javaslatára) kipróbálta az árban és minő-
ségben egyaránt megfelelő abroncsokat. 
Hátulra Farm Pro II-es 520/85 R38 gumi-
kat vásárolt, míg a mellső tengelyre a 
420/85R28-as változatot. „Az abroncsok-
nál elsősorban a kopás szokott problémát 
jelenteni, ezért én is azt figyelem, meny-
nyit bírnak. Ezekben most körülbelül 300 
üzemóra van, de szinte teljesen újszerű-
nek tűnnek” – közölte elégedetten a fiatal 
gazda. A traktort a látogatásunk után, 
legközelebb a talajlezárásokhoz kívánták 
használni, ami a Nyírségben meglehe-
tősen összetett feladatot jelent, hiszen a 
laza, homokos földektől a nagyon kötött 
bodrogközi talajokig minden megtalál-
ható arrafelé. „Egyáltalán nem mindegy, 
hogy a gép hatvanmázsás tömege negy-
ven vagy nyolcvan centin oszlik-e el, s 
hogy mennyire tapossa, tömöríti a földet, 

Az ikerkerekek használatának előnyei mindenki számára nyilvánvalók: kisebb talajtaposás  
és -tömörítés, nagyobb vonóerő-átadás, redukált szlip és kiegyensúlyozottabb 
növényfejlődés. Mindez az Alliance márka jó minőségű és kedvező árú abroncsaival is 
elérhető, amelyeket a Bohnenkamp s.r.o. forgalmaz hazánkban. 

Alliance ikerabroncsok

Talajkímélő, takarékos megoldás

Molnár Ákos (26)

egyéni vállalkozó, Gávavencsellő
családi állapot: nőtlen
hobbi: vadászat
telefon: 06 (70) 57-88-139
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hasznos), illetve bizonyítottan csökken 
általa az üzemanyag-fogyasztás is. Méré-
sek szerint a hatékonyság közel 15%-kal 
is nőhet, miközben a gázolaj-felhasználás 
akár 10-12%-kal lehet kevesebb a szimpla 
kerékelrendezéshez viszonyítva. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy az abroncsok közti 
rés legalább 8-10 cm legyen, így nem áll 
fenn a kerék eltömődésének veszélye.

Lapunk a tél végén látogatta meg 
Molnár Ákos egyéni vállalkozót, aki őster-
melő szüleivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Gávavencsellőn gazdálkodik. 
Tavaly vásárolt egy használt John Deere 
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csot is a forgalmazó bócsai Gál Mobil 
Kft.-től. Az erőgépet legfőképpen szál-
lításhoz és talajmunkáknál használják, s 
amikor csak lehetőség adódik rá, hátul 
ikerkerekekkel szerelik fel, hogy minél 
jobban kíméljék a talajaikat. A család 300 
hektáron foglalkozik növénytermesztés-
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övék, a többit bérmunkában művelik.  
Az állomány nagy részét a kukorica és 
napraforgó teszi ki, de van némi búzájuk 
és tritikáléjuk is, valamint – körülbelül tíz 
hektáron – kapásnövények, burgonya és 
főzőtök. Mivel állataik nincsenek, a ter-
mény egészét értékesítik.

Molnár Ákos most először került kap-
csolatba az Alliance márkával, és egyálta-
lán nem bánta meg, hogy (a forgalmazó 
javaslatára) kipróbálta az árban és minő-
ségben egyaránt megfelelő abroncsokat. 
Hátulra Farm Pro II-es 520/85 R38 gumi-
kat vásárolt, míg a mellső tengelyre a 
420/85R28-as változatot. „Az abroncsok-
nál elsősorban a kopás szokott problémát 
jelenteni, ezért én is azt figyelem, meny-
nyit bírnak. Ezekben most körülbelül 300 
üzemóra van, de szinte teljesen újszerű-
nek tűnnek” – közölte elégedetten a fiatal 
gazda. A traktort a látogatásunk után, 
legközelebb a talajlezárásokhoz kívánták 
használni, ami a Nyírségben meglehe-
tősen összetett feladatot jelent, hiszen a 
laza, homokos földektől a nagyon kötött 
bodrogközi talajokig minden megtalál-
ható arrafelé. „Egyáltalán nem mindegy, 
hogy a gép hatvanmázsás tömege negy-
ven vagy nyolcvan centin oszlik-e el, s 
hogy mennyire tapossa, tömöríti a földet, 
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miután a növény is bele van vetve” – indo-
kolta meg az ikerkerekek használatát Mol-
nár Ákos. A fokozott védelem érdekében 
ezért ők a talaj felszántása vagy lazítása 
után fel szokták tenni a John Deere hátul-
jára a párként szolgáló abroncsokat, és 
a vetést, műtrágyázást, kombinátorozást 
már így végzik el. Amikor arról kérdeztem, 
tudna-e esetleg olyat mondani, ami nem 
tetszik neki az új gumikkal kapcsolatban, 
a fiatal gazdálkodó az abroncsok alakját 
említette meg. Szemből kissé „horpadt-
nak” tűnnek, az oldalfalaik nem párhu-
zamosak, ez azonban csupán esztétikai, 
ízlésbeli kérdés, a használhatóságot nem 
érinti.

Szántóföldi alkalmazásnál az ikerab-
roncsokat 0,6–0,8 bar nyomáson java-
solt üzemeltetni (sőt a külsőket érdemes 
még ennél is kevesebbre fújni). A kapás-
növényeknél használt, keskeny profilú, 
nagyobb átmérőjű kerekeknél azonban 
nyugodtan két bar fölé mehetünk a szak-
emberek szerint. Ezt azonban nem min-
denki tartja be, különösen akkor, ha a 
gyakori felfújás-leeresztés aránytalanul 
sok időt venne el a munkától. Molnár 
Ákosék is inkább az 1,8 bar körüli, állandó 
nyomásérték mellett döntöttek, az általuk 
művelt területek ugyanis 62 darabban 
helyezkednek el, Sárospataktól Szabol-
cson át Tiszabercelig. Sokat kell tehát 
vonulniuk, így nincs módjuk az abroncsok 

optimális beállításával bajlódni. Szeren-
csére az Alliance gumik eddig jól viselték 
a kihívást, közúton és szántóföldön is 
megbízhatóan teljesítenek. Ehhez hoz-
zájárul az is, hogy a 6150R típusú John 
Deere rugózott híddal és fülkével ren-
delkezik, így nemcsak az abroncsokkal 
bánik kíméletesen, de a kezelő számá-
ra is komfortos. Az ikerkerekek hasznát 
egyébként már a több évtizeddel ezelőtti 
tanulmányok is kimutatták (lásd Jóri J. Ist-

ván ide vonatkozó vizsgálatait az 1990-es 
évekből), s a különböző abroncselrende-
zések talajra gyakorolt hatását a nyomás-
eloszlási görbék (az úgynevezett nyomás-
hagymák) igen szemléletesen ábrázolják. 
Szimpla normál profil esetén például a 
nyomáshagymák „héjai” (izobárvonalai) 
egészen 60 cm-ig lehatolnak a talajba, 
egy széles és keskeny profilból álló iker-
keréké viszont már csak körülbelül 50 
cm-ig, míg a két széles profil által alkotott 
abroncskapcsolatnál ez az érték csupán 
40 cm, minimális talajnyomást és seké-
lyebb keréknyomokat előidézve.

„Bár rendszeresen használjuk őket, re -
mélem, öt-hét évbe is beletelik, mire el -
kopnak ezek a gumik – bizakodott a gá-
vavencsellői gazdálkodó. – Akkor pedig 
elmondhatom majd, hogy megérte a 
beszerzésük, vagyis a legközelebbi vásár-
lásnál is érdemes lesz számításba venni 
az Alliance márkát.” A fokozott igénybevé-
telbe náluk egyébként az is beletartozik, 
hogy a gépeik (és természetesen velük 
az abroncsok) fedett szín híján egyelőre 
a szabad ég alatt töltik a teleket. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy a traktoraik a hideg-
ben sem sokat pihennek, hiszen a faluban 
és a környéken mindig akad tennivaló: 
hol egy elakadt járművet kell kiszabadíta-
ni, hol meg tűzifát szállítanak a házakhoz. 
A gépkezelők pedig a mostoha körülmé-
nyek között talán még inkább meg tud-
ják becsülni, hogy megbízható technika, 
traktor és abroncs működik alattuk.
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Ezzel nemcsak idő és üzemanyag takarítható meg, hanem a 
termőtalaj megkímélt szerkezetének köszönhetően magasabb 
lesz a hozam is. A letaposott, tömörödött talajban ugyanis 
csökken a pórustávolság, és kevesebb levegő, víz tud bejutni.  
A növények fejlődését ilyenkor leginkább a talaj gyenge átszellő-
zése akadályozza.

Az alacsony nyomáson is jól terhelhető gumiabroncsokat a 
méretjel előtti két betű teszi felismerhetővé. Az IF (Improved 
Flexion) azt jelzi, hogy azonos terhelhetőség mellett 20%-kal 
alacsonyabb belső légnyomás is elegendő, vagy azonos nyomás 
mellett a gumiabroncs akár 20%-kal jobban igénybe vehető. 
A VF (Very High Flexion) jelű abroncsok ennek az előnynek a 
kétszeresét kínálják: 40%-kal kisebb belső nyomás mellett is 
ugyanúgy terhelhetők, illetve az azonos szinten tartott nyomás-
nál 40%-kal nagyobb terhet hordozhatnak. Vegyük sorra az IF/
VF-újdonságokat az ötletgazda, a legnagyobb gumiabroncsgyár-
tó és az ezen a területen vezető forgalmazók kínálatából!

Michelin – Ultraflex ■

A világ legnagyobb mezőgazdasági gumiabroncsának gyártó-
ja, a Michelin már több mint tíz éve felismerte, hogy az egyre 
nagyobb, nehezebb gépek komoly talajtaposási károkat okoznak, 
és a piacon elsőként jelent meg alacsony nyomású, flotációs 
gumiabroncsokkal.

Ők kínálják a jelenleg a piacon elérhető legnagyobb méretű 
gumiabroncsot AxioBib IF 900/65 R46 típusjelzéssel, amelyet 
a 400 LE feletti, szupernehéz traktorok hátsó hajtott kerekeire 
fejlesztettek ki. Szélessége 900 mm, karkaszmagassága 585 mm, 
átmérője 2,32 m, és 46 collos felnire szerelhető fel. Széles nyo-
mástartományban használhatók az AxioBib család IF 710/75 R42 
és IF 900/60 R42 abroncstípusai. Nagy – 65 km/h – sebességre 
képes a jól terhelhető, IF 900/ 50 R42 hátsó kerekeken használ-
ható típus. Jó hatásfokkal viszi át a teljesítményt a mellső hajtott 
kerekekre szerelhető, hosszú élettartamú IF 650/6 R34. Idén új 
méretekkel bővült az IF-minőségű gumiabroncsok eddig is gaz-
dag választéka. A 220 LE feletti, nagy teljesítményű traktorokhoz 
megjelent az AxioBib IF 750/75R46.

A permetezőgépekre ajánlott keskeny gumiabroncsok sorá-
ban a SprayBib VF 480/80R46 177D a VF-vonulat legfrissebb 
tagja. A gumiabroncs nemcsak az állományban dolgozó önjá-
ró permetezőgépeknél használható előnyösen, hanem a kelés 
előtti kezeléseknél is jó szolgálatot tesz. A 65 km/h sebességig 
használható gumiabroncs akár 7300 kiloponddal is terhelhető. 
A SprayBib VF 380/90R54 176D a nagy has alatti szabad magas-

ságú permetezőgépekhez és a vetőgépeket üzemeltető nagy-
traktorokhoz készült. Nagy felfekvőfelülete kihasználja, de nem 
tömöríti a sorközt.

A legnagyobb betakarítógépekhez ké  szült a CerexBib IF 
1000/55R32 CFO 188A8, amelyet a kiközelítő-átrakodó kocsikon 
is használnak.

Az év érdekessége a búzakalász alakú futónyomatot képező 
kísérleti abroncs. A LifeBib VF 710/70 R42 abroncs ötletes mintá-
zata teljesen megfelel a gumiabroncs-tervezés alapszabályainak: 
középső része nagyméretű, merev gumiblokkokból áll („kalászor-
só”), és erre csatlakoznak az oldalirányú bordák („kalászkák”).

Az utóbbi időben teret nyertek a talajt minimális mértékben tömörítő, alacsony belső 
légnyomású mezőgazdasági gumiabroncsok. Az innovatív technológiával gyártott 
abroncsok – sebességtől függetlenül – nagyon erősen terhelhetők. A rugalmas oldalfalú 
karkasz és a speciális kialakítású perem által tartott nagy futófelület megbízható  
vonóerő-átvitelt garantál. 

Alacsony nyomású – IF/VF – gumiabroncsok

Jobban bírják a strapát

CerexBib IF abroncsok kiközelítő-átrakodó kocsin

A kalászmintázatot a természet ihlette
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Bridgestone – „VT-Tractor”  ■

A világ legnagyobb gumiabroncsgyártója, a japán Bridgestone 
spanyol leányvállalata olyan radiál szerkezetű abroncscsaládot 
fejlesztett ki, amely rugalmas oldalfal-kialakításának, innovatív 
spirális bordáinak köszönhetően jobb kapaszkodóképességet 
biztosít a munkagépek számára, így kisebb üzemanyag-fogyasz-
tás mellett is nagyobb vonóerőt fejthet ki. A „VT-Tractor” prémi-
umkategóriás, 28 és 42 coll közötti gumiabroncscsalád jellemző 
méretei: IF 600/70 R30 és IF 710/70 R42 (1,2 és 1,0 bar nyomáson), 
valamint VF 600/70 R30 és VF 710/70 R42 (1,0 és 0,8 bar nyomá-
son).

A DLG mérései szerint a VT-Tractor abroncsokkal tízórás műsza-
konként – 50 hektáronként – 36 liter gázolaj takarítható meg. Egy 
átlagos, 100 hektár üzemméretű magyar gazdaságban a terület 
évenkénti 6-8 alkalommal történő megműveléséhez évente 420-
560 literrel kevesebb gázolaj is elég, ami 140 000-190 000 forint 
eredménytöbbletet jelenthet. 

A VT-Tractor gumik terhelési kapacitása ráadásul független a 
traktor sebességétől, így nem szükséges az abroncsnyomáson 
változtatni, akár szántóföldön dolgozik, akár az országúton hajt 
a gazda. A szabványos abroncsokkal összehasonlítva ilyen gumi-
abroncsokat 50 km/h sebességgel 40%-kal nagyobb terhet lehet 
szállítani, ami a gazdák számára – mivel kevesebb fordulót kell 
megtenniük az országúton – időt és pénzt takarít meg.

Alliance – AGRIFLEX ■

A Magyarországon a Bohnenkamp s.r.o. által képviselt Alliance 
Tire Group (ATG) a mezőgazdasági gumiabroncsok specialis-
tája. A nagy belső légtérfogatú gumiabroncsaik közül most az 
AGRIFLEX típussorozatot emelnénk ki. 

Az AGRIFLEX 372 IF a felső kategóriás, 220 LE motorteljesít-
mény feletti traktoroknál és a betakarítógépeknél használható. 
Nagy vonóerővel párosult, elsőrangú talajkímélő tulajdonságá-
nak köszönhetően csökken az erőgép üzemanyag-fogyasztá-
sa. Menettulajdonságai nagy sebesség mellett is kiválóak. Hat 
különböző méret áll rendelkezésre, mostantól a 710/70 R 42 és 
600/70 R 30 nagyságok is. 

Az AGRIFLEX 354 IF egy olyan szántóföldi abroncs, amelyet 
traktorokhoz, valamint önjáró vagy vontatott szántóföldi perme-
tezőkhöz terveztek. Az öt lehetséges méret közül a leggyakrab-
ban használt a 380/90 R 46, IF és VF kivitelben. Erősebb és széle-

sebb mintázata a sűrűbben elrendezett bordázatnak köszönhe-
tően – a standard AS abroncsokkal összehasonlítva – hosszabb 
élettartamot és jó öntisztulást biztosít. 

Az ATG a 2015. évi AGRITECHNICA kiállításon bemutatta 
a permetezőgépekhez javasolt új VF-gumikat is Alliance 354 

AGRIFLEX+ jelzéssel. Traktorokhoz, arató-cséplő gépekhez és 
járvaszecskázókhoz készült a szintén új Alliance 376 MULTISTAR 
IF. 

A szállítójárművekhez javasolt egyik újdonság az AGRIFLEX 
363. Ez az IF-gumiabroncs kiválóan tapad puha felületeken is, 
mivel futófelületén a szokásosnál nagyobb a bordák aránya. 
Az acél diagonál gumiabroncs talaj-
jal vagy az útpályával érintkező 
nagyobb felülete kevésbé 
tömöríti a talajt, és a szilárd 
burkolatú úton is alacsony 
gördülési ellenállásának 
köszönhetően csökken 
az üzemanyagköltség. 
Futófelülete kopásálló 
és a szúró-vágó igény-
bevételt is jól bírja. 

A 380 VF típusú flotá-
ciós radiál gumiabron-
csok a korábbi, hason-
ló kivitelekhez képest 
ugyanolyan belső lég-
nyomás mellett 40%-kal 
jobban terhelhetők, illet-
ve 30%-kal alacsonyabb 
belső légnyomásnál a 
korábbival azonos terhet 
hordozhatnak. A szokásos 
radiál abroncsokkal szem-
ben 25%-kal nagyobb 
felfekvőfelületű, talajkí-
mélő abroncsok a mezőgazdasági szállítójárműveken, hígtrá-
gya-kijuttató kocsikon érvényesülnek igazán. 

Trelleborg – TM1060 ■

Az új TM1060 az 1975-ben a világon elsőként bevezetett ala-
csony, /60 „peres” abroncsok méltó utódja. A sorozat legnagyobb 
mérete, a VF 710/60R42 akár 40%-kal nagyobb teherbírású, 
mint prémiumkategóriás versenytársai. A piacon létező más 
megoldásokkal ellentétben a TM1060 abroncs a 300 LE fölötti 
traktorok szerelésére keskenyebb felnin is tökéletesen alkalmas. 
A ProgressiveTractionTM mintázat innovatív dupla élű bordáival 
növeli a tapadást és vonóerőt, jelentősen csökkentve a vibrációt 
is. Közúton az újszerű oldalfal-kialakítással csökken a gördülési 
ellenállás és az üzemanyag-fogyasztás. A bordák alapjánál a bor-
daközi teraszok segítenek a sár kiforgatásában, az abroncs öntisz-
tulásában. A méretválaszték: VF 520/60R28 149D, VF 600/60R28 
157D, VF 600/60R30 158D, VF 650/60R38 166D, VF 710/60R38 
171D és VF 710/60R42 173D.

Alacsonyat, de nagyon pontosan ■

Az IF/VF gumik kilométer-teljesítménye, menettulajdonsága, 
kanyarvétele és fékútja a gyártó által megszabott – 0,8 és 1,2 
bar közötti – légnyomás betartásától függ. A túlságosan magas 
légnyomás rontja a komfortot és növeli a kopást, ha pedig az 
abroncsban túl kevés a levegő, a fokozott igénybevétel túlme-
legedéshez vezet. Ennek következménye az abroncs károsodása, 
legrosszabb esetben a futófelület leválása lehet. A légnyomást 
hideg keréken legalább heti gyakorisággal mérni kell! 

Tátrai György

Alliance 354 AGRIFLEX + VF permetezőgép-gumiabroncs

Alliance 380 VF 650/55R26.5  
flotációs radiálabroncs
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Krecs Árpád egyéni vállalkozóként ezerhek-
tárnyi saját és bérelt földön, valamint fele-
ekkora, bérmunkában művelt területen 
gazdálkodik a Békés megyei Nagykamarás 
környékén. A növekvő igények kiszolgálá-
sára 2015-ben vásárolt Annaburger szer-
vestrágya-szóró, illetve -átrakó felépítmé-
nyeket, amelyek a 33 tonna megengedett 
össztömegű HTS 33.79-es alvázra szerel-
hetők fel. A gazdálkodó így egyszerre 
kétféle eszközhöz jutott hozzá, mégpedig 
sokkal olcsóbban, mintha önállóan szer-
zett volna be egy-egy trágyaszórót, vala-
mint a terménybetakarítást megkönnyítő 
és meggyorsító átrakókocsit. Számításai 
szerint a megtakarítás mértéke eléri a 
30-35%-ot, ami egy ilyen jelentős beruhá-
zás esetén nem kis összeg.

A mezőgazdasági haszongépjárműve-
ket előállító Annaburger Nutzfahrzeug 
GmbH (illetve ennek elődje) 1950 óta 
működik a németországi Szász-Anhalt tar-
tományban lévő – és névadójául szolgáló 

– Annaburgban. A hajdani NDK büszkesé-
gének számító vállalat a hígtrágyaszállító 
kocsijaival alapozta meg hírnevét, majd 
néhány hónappal a német újraegyesí-

tést követően, 1991 augusztusában kiala-
kult a mai cégforma, és a tulajdonosok 
nekiláttak a termékpaletta kiszélesítésé-
nek. 1997-ben vezették be a piacra a 
MultiLand cserefelépítményes rendszert, 
amelynek továbbfejlesztett változata a 
2003-as hannoveri Agritechnica kiállítá-
son mutatkozott be a közönségnek. Ez 
a jelenleg négyféle – 20 és 33 tonna 
közötti megengedett össztömegű – alváz 
és hatféle felépítmény kombinációjából 
álló MultiLandPlus. A különféle extrákkal 
(például ISOBUS eszközvezérléssel, gumi-
nyomás-állító rendszerrel és 60 km/h-s 
haladásra alkalmas futóművel) felsze-
relhető eszköz silószállítóként, szerves-
trágya-szóróként, terményszállítóként, 

letolókocsiként, hígtrágya-kijuttatóként 
és átrakókocsiként egyaránt funkcionál-
hat, a felépítménytől függően.

Krecs Árpád a legnagyobb teherbírású 
alvázhoz tavaly kétféle felépítményt vásá-
rolt: az egyikkel a szerves trágyát juttatják 
ki a földekre, míg az átrakókocsival a 
betakarított terményt tudják kiközelíteni 
a kombájntól a köves út széléig, ahol 
pótkocsira, illetve teherautóra rakodják 
át. Többfajta eszközre egyelőre nem volt 
szüksége, de ha a helyzet megváltozna, a 
meglévő alvázhoz természetesen utólag 

A cserefelépítményes pótkocsik nyilvánvaló előnyei a sokoldalúság, költséghatékonyság és 
jobb kihasználhatóság. Az AXIÁL Kft. által forgalmazott Annaburger termékek négyféle alváz 
és hatféle felépítmény kombinációját kínálják a gazdálkodóknak, akik így a saját igényeiknek 
megfelelő rendszereket állíthatják össze, meglehetősen kedvező áron.

Annaburger szervestárgya-szóró és átrakókocsi

Variációk egy alvázra 

Az alvázak műszaki adatai
Típus HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

Megengedett össztömeg (tonna) 20 22 29 33
Alapgumizás 560/60R22.5 600/55R26.5 600/55R26.5 600/55R26.5
Tengelyterhelés (tonna) 2×9 2×10 3×9 3×10



is be tudja szerezni az azzal kompatibilis 
felépítményeket. Az Annaburger termé-
kekkel az AXIÁL Kft. révén ismerkedett 
meg, a német márkát a bajai központú 
gépforgalmazó cég munkatársai ajánlot-
ták számára. A nagykamarási vállalkozó 
nem vett zsákbamacskát, a vásárlás előtt 
ugyanis több referencia-ügyféllel beszélt 
telefonon, akik kivétel nélkül mindannyi-
an jó véleménnyel voltak a szóban forgó 
eszközökről. „A döntés meghozatalánál 
természetesen sokat nyomott a latban az 
ár, de vonzónak bizonyult a német minő-
ség is – ismerte el Krecs Árpád. – Végül 
egyáltalán nem csalódtam, sőt kizárólag 
kellemes meglepetés ért. Van két másik 
fajta szervestrágya-szórónk is, ám azok-
nak a munkaminősége, szórásképe meg 
sem közelíti az Annaburgerét.”

A HTS trágyaszórók egyik fontos tulaj-
donsága a magas napi teljesítmény.  
A német gyártó által kifejlesztett Eco bor-
dás oldalfalnak köszönhetően ráadásul 
jelentősen csökkent a gép tömege és 
ezáltal megnövekedett a hasznos tömege. 
A repítőtányérok és az agresszív tépőhen-
gerek révén a HTS trágyaszórók egye-
dülálló módon 24 méteres szélességben 
képesek a trágyát teríteni, mindig azonos 
minőséget produkálva. Hasznos befoga-
dóképességük 17 és 29 köbméter közé 
esik (a már említett, 20 és 33 tonna közöt-
ti megengedett össztömeg esetén), míg 
vonóerő tekintetében 140–240 LE telje-
sítményű traktorokat igényelnek az uni-
verzális pótkocsik. A trágyaszórók 40 t/ha 
teljesítményre képesek, a javasolt munka-
sebesség 6 km/h. „Ha arra van szükség, a 
felépítmény bő fél óra alatt átszerelhető 

– mondta Krecs Árpád. – Csupán rá kell 
állítani a négy lábára, s ezután ki lehet 
húzni alóla az alvázat. Miközben a régi 
felépítmény stabilan a helyén marad, alá-
tolathatunk a másiknak, gyorsan rögzítjük, 
és már lehet is vele dolgozni.”

A procedúra valóban olyan egyszerű, 
amilyennek látszik, a kezelő akár egymaga 
is elvégezheti. A nagykamarási vállalkozó 
egy szezonban 2-2,5 hónapot használja a 
tavaly beszerzett Annaburger pótkocsi-
kat, és még soha nem volt szüksége arra, 
hogy egy nap alatt álljon át egyik felépít-
ményről a másikra. A cserefelépítményes 
rendszereknek éppen ez a lényegük: a 
speciális gépeket mindig csak az év egy-
egy adott szakaszában használják, így 
valóban nincs értelme annak, hogy a gaz-
daságok egy bizonyos üzemméret alatt 
önálló trágyaszórót, termény- és siló-
szállítót, valamint letoló- és átrakókocsit 
vásároljanak. A meglévő alvázhoz illeszt-
hető különböző felépítmények számukra 
sokkal kifizetődőbbek, ráadásul műszaki 
tartalomban sem maradnak el hagyomá-
nyos társaiktól. A 25–36 köbméter űrtar-
talmú átrakókocsik ürítőcsiga-rendszere 
például 15 m³/perc teljesítményre képes, 
így a legnagyobb eszközök kiürítése sem 
tart tovább 2-3 percnél. Az AXIÁL Kft. 
tapasztalata szerint ha egy gazdaság, 
üzem jól összeszokott kombájnosokkal 
és átrakókocsi-kezelőkkel rendelkezik, 
akkor három kombájnnal négy kombájn 
munkáját is kiválthatják, s ezáltal jelentős 
beruházási költséget tudnak megtakarí-
tani. Arra is akadt példa, hogy egy beta-

karítógép a napi műszak során mindössze 
húsz percet állt, vagyis a rendszer révén 
igazán hatékony, szinte üresjáratok nélkü-
li munkavégzés valósítható meg.

A Krecs Árpád tulajdonában lévő átra-
kókocsi háromtengelyes, széles abroncso-
zású alvázon fut, ami egyrészt kisebb 
talajnyomást eredményez, másrészt 
pedig csapadékos időben, sáros körül-
mények között sem süpped el annyira, 
mint egy normál abroncsozású pótkocsi 
vagy teherautó. Okos megoldás a kor-
mányzott első tengely is, így ugyanis 
kanyarodásnál a jármű nem „túrja” maga 
előtt a földet, nem károsítja a talajt.  
A nagykamarási vállalkozó nagy becsben 
tartja a friss beszerzésű gépeit, természe-
tesen fedett térben tárolja őket, hiszen túl 
nagy értéket képviselnek ahhoz, hogy a 
szabad ég alatt rozsdásodjanak. Egyéb-
ként speciális karbantartási igényük nincs, 
elég csupán használat után letisztítani 
őket. Gondos és szakszerű alkalmazás 
mellett akár 15-20 évet is kibírnak majd a 
tulajdonosuk szerint.

További információk: Angeli Gyula termék-
menedzser, tel.: 30/385-8382

Krecs Árpád
egyéni vállalkozó
Nagykamarás
+36 30 963 6363
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A ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen AG) 
ma a világ egyik legnagyobb járműipari 
vállalata. Több termékcsaládjával világ-
első, például a hat tonnánál nagyobb 
tömegű erőgépek és haszonjárművek 
kuplungszerkezeteinek, hidraulikus kor-
mányszerkezeteinek, lengéscsillapítóinak, 
automatizált sebességváltóinak gyártásá-
ban és forgalmazásában. A világon első-
ként fejlesztett ki és gyártott sorozatban 
integrált, elektronikus motor- és sebes-
ségváltó-vezérlést.

Öt földrész 26 országában 125 gyára 
van, mintegy 72 ezer dolgozóval. A ZF 
passaui, valamint ausztriai és brazíliai gyá-
raiban készülnek a traktorok és az önjáró 
betakarítógépek hajtásrendszerei. Nálunk, 
Egerben a ZF Hungária Kft. 840 munka-
társa gyárt teherautókba, buszokba és 
kishaszongépjárművekbe sebességváltó-
kat, jelenleg évi százezer darabot.

 „Kulcsrakész” technológia ■

Az ismertebb európai gyártók (AGCO, 
Agrale, Agrinar, ATM-Kirovets, Claas, Case 
IH, Crystal, Deutz-Fahr, Erkunt, John 
Deere, Hürlimann, Lamborghini, Landini, 
Lindner, Massey-Ferguson, McCormick, 
New Holland, Pfanzelt, Pronar, Renault, 
Rostselmash, SAME, Steyr, Valtra, Werner), 
de a speciális erőgépek kis- és középmé-
retű gyártói is tudják, hogy a ZF komp-
lett erőátviteli rendszereivel rendkívüli 
módon felgyorsítható a fejlesztés. Az 
erőátviteli rendszerek és tengelyek saját 
kialakítása, gyártása időigényes és koc-
kázatos, ami komoly hátrányt jelenthet 
a piaci versenyben. A hajtásláncokat szá-
mos funkcionális egység alkotja, amelyek 
használatuk során rendszerint hatalmas 
igénybevételnek vannak kitéve, ezért 
nagy súllyal esik latba, milyen a minősé-
gük és képesek-e egy rendszer részeként 
összehangoltan működni. A saját gyár-
táshoz képest a moduláris, készen besze-
relhető ZF-rendszerek költséghatékony 

és gyors megoldást jelentenek. Termékei 
„testreszabásával” a ZF biztosítja, hogy a 
hajtásrendszerek tökéletesen igazodja-
nak az erőgép gyártójának egyéni elkép-
zeléseihez. 

Komplett rendszerek ■

A ZF egyedi berendezései mellett komp-
lett, moduláris erőátviteli rendszereket is 
gyárt, amelyek a legjobb minőségű vál-
tóművekből, hátsó tengelyekből, hajtott 
kormányzott tengelyekből és kiegészítő 
egységekből állnak. A berendezéseket 
vezérlő szoftverek fejlesztése terén vég-
zett tevékenységének köszönhetően a ZF 

kifinomult, megbízhatóan működő meg-
oldásokat nyújt a mezőgazdasági erőgé-
pekhez is. 

A laikus azt gondolhatná, hogy a kom-
pakt hajtóműblokk köré már nem nehéz 
traktort építeni – és lehet, hogy nem is jár 
messze az igazságtól! De lássuk egyen-
ként a sikerszériákat!

Szinkronváltók: T–500 és T–600 ■

A gyümölcsösök, szőlészetek változatos 
kialakítású traktorainak, valamint a füves 
területek gondozására – kiemelkedően 
nagy igénybevétel esetén – használt 
gépek ideális váltóművei. Kényelmesen 
kezelhetők, strapabírók, igen jó hatásfo-
kúak. Zajszintjük a ferde fogazású fogas-
kerekeknek köszönhetően igen alacsony. 
Karbantartásuk és javításuk a lehető leg-
egyszerűbb. 

A T–500 sorozat nyolc teljesen szinkro-
nizált előremeneti fokozata a 4–12 km/h 
fő üzemi tartományban a legkülönfé-

lébb helyzetekben is precízen váltható.  
Az összkerékhajtás fékezés közben is 
bekapcsolható, ami nagy biztonságot 
jelent a mindennapos munkavégzésnél. 
Még ha változik is a tengelyterhelés, mind 
a négy keréknél folyamatosan garantált a 
megbízható fékezés.

A T–600 széria szinkronváltói 100–185 
LE közötti traktorokhoz készülnek, 12 elő-
remeneti és öt hátrameneti fokozattal, 
könnyen kezelhető kialakításban. Opci-
óként ez a váltó kábelvezérléssel is ren-

Max Maag svájci mérnök a Zeppelin léghajómotorok fogaskerekeinek tökéletesítésére 
különleges köszörülési eljárást fejlesztett ki. Amikor ennek iparszerű hasznosítására  
egy társával együtt 1915-ben megalapította a ZF (ZahnradFabrik – Fogaskerékgyár) céget, 
aligha gondolt arra, hogy abból az ezredfordulóra világbirodalom lesz. 

Út a sikerhez – ZF „Best Tech”

Terrapower váltó hátsó híddal

T–557 váltó hátsóhíddal – 105 LE-ig

Sebességváltó-differenciálmű egységgel 
egybeépített hátsó és kormányzott első 
tengely
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delhető, így a váltókar a legkézenfekvőbb 
helyre telepíthető, és a váltómű rezgése 
és zaja nem jut el a vezetőfülkéig. 

Powershift váltók:   ■
      a T–7000 típuscsalád 

A Powershift sebességváltó-differenci-
álmű egység egyesíti magában a teljes 
terhelés alatt történő automata sebes-
ségváltás előnyeit a szinkronizált váltó 
tartósságával. A motor ereje veszteség 
nélkül alakítható át munkateljesítménnyé, 
és minden körülmények között magától 
értetődő az optimális hajtóerő és fordu-
latszám, korlátlan segédhajtási teljesít-
mény mellett.

A 75 és 260 LE közötti teljesítmény-
kategóriát kiszolgáló T–7000 váltókat 
körülbelül tízezer üzemórányi erős igény-
bevételre méretezik. Választani lehet a 
terhelés alatti manuális váltást lehetővé 
tevő, kedvező árú alaptípus vagy telje-
sen automata Powershift váltó között. Az 
automata sebességváltók elektronikus 
vezérlése „Tempomat” (sebességtartó) 
funkciót, valamint Can Bus (ISO 11783) 
adatátviteli és az öndiagnosztikai elekt-
ronikus rendszereket is magában foglal. 
40 előre- és 40 hátrameneti fokozattal 
rendelkező, irányváltásra is képes kivite-
le, illetve egy négyfokozatú Powershift/
Powershuttle terhelés alatti irányváltós, 
hatfokozatú szinkronváltóval szerelt kivi-
tele létezik. Ezek mindegyike egyetlen 
váltókarral, irányváltáskor a hajtóteljesít-
mény kimaradása nélkül, könnyen, ponto-
san, alacsony zajszinten működtethető. 

Az ECCOM és az S-Matic   ■
      széria fokozatmentes váltói 

A fokozat nélküli (CVT) váltó a kedve-
zőbb üzemanyag-fogyasztással párosulva 
jelentős termelékenységnövekedést ered-
ményez, a komfortos vezetési élményről 

már nem is szólva!A fokozatmentes vál-
tók a motor teljesítményét megosztják  
a mechanikus bolygókerekes hajtómű és 
a hidrosztatikus erőátvitel között, a végén 
pedig összevezetik a hidraulikus és a 
mechanikus erőátviteli ágat. A bolygóke-
rekes szerkezet négy sebességtartomány 
kapcsolását biztosítja kiemelkedő hatás-
fokkal. A terhelés alatti fokozatmentes 
váltás a 0–50 (60) km/h közötti sebesség-
tartományban a hidraulikus tengelykap-
csoló segítségével történik. 

A nagy teljesítményű motorok mind-
egyikéhez találni alkalmasat az ECCOM 
fokozatmentes váltóinak különféle típu-
sai között. A mezőgazdasági erőgépekhez 
elérhető legnagyobb teljesítményű foko-
zatmentes váltó a Claas részére kifejlesz-
tett ECCOM 5.0 automata váltó, amely 500 
LE átvitelére képes.

Az S-Matic típusú fokozatmentes hajtá-
sok – még eggyel továbblépve – cartridge 
konstrukcióban készülnek. A cartridge a 
CVT-hajtás minden elemét – a hidroszta-
tikus egységet, a bolygókerekes és az 
egyesítő mechanizmust – komplexen tar-
talmazza.

Agrosteer kormányzott  ■
      tengelyek traktorokhoz

Az AS–3000 tengelycsalád változatos, 
moduláris típusai a 75-től 180 LE-ig terje-
dő teljesítményű traktorokhoz készülnek. 
55° elkormányzási szöget tesznek lehe-
tővé, 50 km/h sebességre alkalmasak és 
hidropneumatikusan rugózott kivitelben 
is kaphatók. A mellső hidak kormánymű-
ve beépített hidraulikus munkahengerrel 
készül és önzáró differenciálművel vagy 
százszázalékos differenciálzárral szerelt, 
részlegesen önzáró differenciálművel is 
rendelkezik.

Az Agrosteer kormányzott tengelyek-
ből több százezer darab került már for-
galomba. Dél-Amerikában például szinte 

mindegyik traktorgyártó a ZF-től szerzi be 
a tengelyeket.

Erőátviteli megoldások  ■
      betakarítógépekhez

A mezőgazdasági gépekhez összeállított 
„Best Tech” választék nem korlátozódik 
csupán a traktorokra, hanem bevált, nagy 
teljesítményű és jó hatásfokú erőátviteli 
rendszerek egész sorával láthatók el az 
önjáró betakarítógépek is. 

A 3MD háromfokozatú váltók hidro-
sztatikus vagy mechanikus hajtóműveket 
is kiszolgálnak. Az S típusú kerékhajtások 
tökéletesen összehangoltak a 3MD váltók-
kal. A jelenleg legnagyobbnak tartott, 24 
tonnás betakarítógépeken széles körben 
tesztelték és megbízhatónak ítélték pél-
dául a 3MD–40 + S–1250 kombinációt. 

Tátrai György

A metszeti ábrán látható T–7336 teljesen 
automata sebességváltó-differenciálmű 
egységgé bővíthető

Erőátviteli rendszerek 7,5–24 tonna töme-
gű önjáró gépekhez

Kiváló úttartású, fékezhető mellső ten-
gely

Gépesítés 21



A széria tervezésénél a gyártó azokra a 
gazdálkodókra gondolt elsősorban, akik 
kevés elektronikát felvonultató, robusztus, 
egyszerű váltóval szerelt, mégis minő-
ségi traktorokat keresnek a 75–100 LE-s 
szegmensben. A felsorolt piaci elvárások 
mellett az MF 4700 igazi vonzereje, hogy 
prémiumminőséget és -megoldásokat 
hoz a mechanikus szegmensbe.

Az MF 4700-as széria, amely már júli-
us elején megérkezik hazánkba, AGCO 
POWER (SISU) motorokkal rendelkezik, 
75 és 95 LE közti teljesítménnyel. A finn 
SISU márkanév garancia a hosszú, gond-
talan élettartamra, valamint az alacsony 
üzemanyag-fogyasztásra. A motorok 
egyszerű tervezésűek: kiforrott, közös 
nyomócsöves, turbófeltöltős erőforrások, 
amelyeket már hosszú évek óta használ 
az MF más szériákban. A minőségi építést 
bizonyítja, hogy már 1500 f/p-en leadják 
maximális nyomatékukat. 

A váltó esetében is rendkívül megbíz-
ható és egyszerű szerkezetről beszélhe-
tünk. A 12x12-es szinkronizált, mecha-
nikus hajtómű két csoporttal és összesen 
12 fokozattal rendelkezik (csoportonként 
hat fokozat). Az első főcsoport szántóföldi 
munkavégzésre használható (négytől kb. 
12 km/h-ig kalibrált sebességkiosztással), 
míg a másik közúti felhasználásra vagy 
könnyű talajmunkára alkalmas (maximum 
40 km/h). A hazai verziók váltója a 2016-os 
évben nem teljesen mechanikus, ugyanis 
az importőr Austro Diesel a bevezetési 
csomagban alapfelszereltségben kínálja 
a Powershuttle elektromos irányváltó kart, 

illetve az „Easy shifting – könnyű váltás” 
gombot a váltón. Az utóbbi segítségé-
vel fel és le tudunk váltani sebességet 
kuplungpedál használata nélkül. További 
alapfelszereltség 2016-ban az elektro-
nikus hárompont-vezérlés (EHR) a mun-
kaeszközök hajszálpontos süllyesztése és 
emelése érdekében. Így tehetjük tökéle-
tesen használhatóvá a traktorokat anélkül, 
hogy bonyolult elektronikát rendelnénk 
hozzájuk. 

A gépek hidraulikarendszere a gon-
dos tervezésnek köszönhetően megfelel 
a kategória elvárásainak. Nagy teljesít-
ményű, 65 l/perces szivattyú áll rendelke-
zésre a hátsó három pontnál és a kiadó-
szelepeknél. A hátsó emelési kapacitás 
maximum 3000 kg, míg a TLT 540, 540 Eco 
vagy 1000-es fordulatszámok leadására 
képes.

A traktorok építési elvei ugyan 
mind az egyszerűségről 
szólnak, azonban a fül-
kében nem kell alapszin-
tű kezelői környezettel 
számolni. A kezelőszer-
vek kiosztása az MF-hez 
méltóan rendkívül ésszerű 
és logikus, az új 
váltókar kézre 
esik és nem tola-
kodóan hosszú – 
sem maga a kar, 
sem az útja. Az 
ülés légrugózá-

sú, a helykínálat pedig jóval nagyobb 
traktorokat idéz. Ez főként a nagy üvegfe-
lületeknek, valamint a megfelelő térd- és 
fejtérnek köszönhető. A klímaberendezés 
hatékony, a fülkében az anyagminőség a 
kategória élvonalába tartozik. 

Összefoglalva az MF 4700-as szériát 
láthatjuk, hogy rendkívül egyszerű, meg-
bízható és robusztus traktor lép be a 
hazai mechanikus traktorok szegmensé-
be, amely a nagy Massey Fergusonok 
minőségét és előnyeit hozza. AGCO 
POWER motorok, egyszerűen felépített 
váltó, elsőrendű kezelői kényelem és a 
mechanikus szegmens elvárásait prémi-
umszinten teljesítő műszaki megoldások 
jellemzik a vadonatúj Fergusonokat.

Érdeklődni az Austro Diesel központi  
számán lehetséges a gépek iránt:  
06 30 530-5565

Massey Ferguson 4700 –  
új szegmenst teremt



A mezőgazdasági gépeket gyártó és for-
galmazó cégek számára nem sikerült túl 
jól a 2015-ös esztendő, márpedig egy 
közel 100 milliárd eurós világpiacon min-
den kis visszaesés tekintélyes bevételki-
esést okoz. Európa és az Egyesült Államok, 
valamint Kína és India egyidejű gyengél-
kedése a gondok fő forrása, néhány sze-
replő azonban épp a recessziót szeretné 
felhasználni arra, hogy piacot szerezzen 
a termékeinek. Közéjük tartozik például 
a kínai Zoomlion, amely nagy feltűnést 
keltett az Agritechnicán a széles válasz-
tékban kínált, neonzöldre festett erőgé-
peivel, illetve a Hannoverben – kormány-
zati támogatással – hatalmas pavilont 
kibérelő Oroszország. Utóbbi elsősorban 
a nagy teljesítményű traktorokra, gabo-
nakombájnokra és silózókra, valamint 
a különböző munkagépekre helyezte a 
hangsúlyt, s ezt a legjobb helyen tette, 
hiszen Németország az orosz agráresz-
közök egyik legjelentősebb vásárlója. 
Konsztantyin Babkin, az orosz gépgyár-
tók szövetsége, a Rosagromash elnöke ezt 
a következőkkel magyarázta: „Mi ugyan-
olyan modern és minőségi termékeket 
állítunk elő, hasonló műszaki tartalommal, 
mint nyugati versenytársaink, csak ötven-
hatvan százalékkal olcsóbban.”

A világpiaci forgalom jelentős hánya-
dát – körülbelül negyedét – teszik ki az 
európai gazdák agráreszköz-vásárlásai, 
így természetes (lenne), hogy a verseny 
is óriási a vásárlók kegyeiért kontinensün-
kön. Az utóbbi két évtizedben azonban az 
orosz szereplőkre inkább a fokozatos visz-
szavonulás volt jellemző, s a tendencián 
most szeretnének fordítani egy huszáros 
hajrával. Fizetőképes kereslet akad bőven, 
hiszen egyedül az Európai Unió 28 orszá-
gában mintegy 180 millió hektárnyi földet 
művel 12 millió kisebb-nagyobb gazdaság 
és üzem. Ha eltekintünk a különféle mun-
kagépektől, és csak a legnagyobb értéket 

képviselő mezőgazdasági gépekre (trak-
torok, kombájnok, silózók) koncentrálunk, 
akkor meglehetősen szűk orosz kínálattal 
találkozhatunk. A Rostselmash elsősorban 
a Torum gabonakombájnjai révén kedvelt 
a nyugati gazdák körében, de a 80 száza-
lékban általa birtokolt kanadai Versatile 
traktormárka is egyre nagyobb szeletet 
próbál kihasítani a piacból. A másik fon-
tos nemzetközi szereplő a szentpétervá-
ri ATM (AgroTechMash) csoport, amely 
előbb a Kirovec (angolosan: Kirovets) 
traktorokkal, majd a Terrion erőgépekkel 
és kombájnokkal érte el legkomolyabb 
sikereit. Az előrejelzések szerint 2016-ban 
közel hét százalékkal emelkedik majd 
globálisan az új traktorok iránti kereslet, 
amiből az oroszok is mindenképpen ki 
akarják venni a részüket.

Magyarországon még ma is jelentős 
nosztalgia él a hajdani szovjet mezőgép-
gyártás termékei iránt, ám ennek az örök-
ségnek elsősorban Belarusz a továbbvivő-
je, elég csak az itthon még mindig piac-
vezető MTZ erőgépekre vagy a kombájn-

jairól, silózóiról ismert Gomselmash már-
kára gondolni. Oroszország olyannyira 
lemaradt, hogy 2014-ben például a náluk 
értékesített 43 850 traktorból mindössze 
1316 darab (három százalék) volt saját 
márka, a többi pedig import vagy hely-
ben gyártott „idegen” termék (a Claasnak 
például Krasznodarban, a John Deere-nek 
Moszkva déli részén, Domogyedovóban 
van üzeme). A 2015-ös adatok ugyanak-
kor már közel 38 százalékos hazai része-
sedést mutattak, köszönhetően talán az 
embargónak. Arató-cséplő gépek tekin-

Az orosz mezőgépgyártók látványos rohamot indítottak a vásárlók kegyeiért a novemberi 
hannoveri Agritechnica kiállításon. Az előretörést a statisztikai adatok is alátámasztják,  
hiszen az európai gazdálkodók háromszor annyi orosz agráreszközt vásároltak a tavalyi év 
első nyolc hónapjában, mint 2014 azonos időszakában.

Jönnek az oroszok
Két évtizedes stagnálás után Európa meghódítására készülnek a gépgyártók

Robotkombájn
Ágazati hírek szerint az első kezelő 
nélküli kombájnt Oroszországban 
készíthetik el. Az előttünk álló öt 
évben 15 milliárd rubelt szánnak 
a kifejlesztésére, de már 2018-ban 
tesztelni kívánják a prototípust 
Tatárföldön. A Rostselmash által is 
támogatott programtól (amelynek 
célja az ember kiiktatása a mező-
gazdasági termelésből) a munka 
színvonalának és gyorsaságának 
emelkedését várják.
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tetében is jobb a helyzet, a tavalyelőtt 
értékesített 5787 kombájnnak ugyanis 
az 59 százaléka (3396 darab) számított 
saját gyártmánynak. Az oroszok erősek 
az importban, de még mindig rettentően 
gyengék az exportban, nem csoda hát, 
hogy most mindent beleadva próbálnak 
javítani nemzetközi pozícióikon. Beho-
zott traktorok tekintetében kétszázalé-
kos, más mezőgazdasági gépek esetében 
pedig ötszázalékos részesedéssel bírnak 

a világpiacon, és ebben csak olyan „agrár-
nagyhatalmak” előzik meg őket, mint az 
Egyesült Államok, Franciaország, Német-
ország, Kanada és Anglia. A kiviteli rang-
listán azonban az oroszokat sehol sem 
találjuk, pedig ezen még Magyarország 
is szerepel, szerény (egy százalék körüli) 
eredménnyel.

A legnagyobb európai traktorpiacnak 
számító Németországban 2015 első fél 
évében a Fendt adta el a legtöbb erőgé-
pet (4117 darabot), megelőzve a John 
Deere-t (3247), a Claast (1913), a Deutz-
Fahrt (1698), a Case IH/Steyrt (1540) és a 
New Hollandot (1286). Többek között itt 
kellene helytállniuk tehát az orosz gyár-
tóknak és forgalmazóknak, akik egyelő-
re a Kirovec márkába helyezik legfőbb 
bizodalmukat. Ezeket az erőgépeket az 
1789-ben Szentpéterváron alapított Kirov 
gyárban készítik, amelyet 1868-ban az 
új tulajdonosról Putyilovnak kereszteltek 
át – a név onnan lehet ismerős, hogy 
1917-ben az itteni munkássztrájk veze-
tett el az októberi orosz forradalomig.  
A Kirovec a német újraegyesítés előtt szá-
mított igazán kelendőnek az ország keleti 

felében (az NDK-ban), ahol a leghatéko-
nyabb és legmegbízhatóbb erőgépként 
tartották számon. Nehéz lesz akárcsak 
megközelítenie is a régi dicsőséget, hiszen 
a tavalyi év első felében Németországban 
eladott 19 057 erőgép 86 százalékát a 
top 10 gyártó biztosította, míg az összes 
többinek a fennmaradó 14 százalékon 
(bő 2500 darabon) kellett osztozkodnia. 
Oroszország évente 7500-8500 traktort 
gyárt, ami egyáltalán nem sok, hiszen 
a nem élvonalbeli Nagy-Britanniában is 
háromszor ennyi gördül le a szalagról. 
Érdemes a középkategóriát megcélozni, 
hiszen Németországban például jelenleg 
a mezőgazdasági célú erőgépek átlago-
san 155 LE-sek, ami azzal jár, hogy az e 
körüli teljesítménytartományban dúl a 
legkeményebb piaci harc.

A Kirovec mellett a Rostselmash márka 
tűnik az oroszok legerősebb ütőkártyájá-
nak. A Fekete-tenger partján (Rosztov-na-
Donuban) lévő, 1929-ben alapított gyár-
ban elsősorban kombájnokat állítanak elő. 
1969-ben lépték át az egymilliós határt, 
1984-re pedig a kétmilliósat. A tőkeerős 
csoport 2007-ben felvásárolta a kanadai 
Buhler Industriest, és ezzel az ő birtokába 
kerültek a Versatile márkanevű traktorok. 
Ezek bikaerős, strapabíró, egyszerű, köny-
nyen kezelhető és szerelhető eszközök, 
így kiválóan illeszkednek az orosz vásár-
ló palettájába. Némileg eltérő stratégiát 
választott a Kirovec hajdani „gazdája”, az 
ATM, amely 2008-ban beszüntette együtt-
működését a Kirov gyárral, és létrehoz-
ta saját traktor- és kombájnmárkáját, a 
Terriont. Nyugaton még ezzel sem sikerült 
áttörő eredményeket elérni, de ambíció-
ban nincs hiány.

Gyártástörténet
Az orosz (majd szovjet) mező-
gépgyártás bő másfél évszázados 
múltra tekint vissza, hiszen 1855-
ben már cséplőgépek dolgoztak a 
földjeiken, 1888-ban pedig megal-
kották az első lánctalpas traktort.  
A technikai fejlődés mindezzel 
együtt sem volt túl sebes ütemű, 
hiszen 1917-ben mindössze 165 
erőgépet tartottak nyilván az egész 
cári birodalomban. A hatalomra 
jutó szovjetek aztán felpörgették a 
nehézipart, s az 1930-as években 
már napi több száz traktor előállí-
tására voltak képesek az üzemeik. 
Oroszországról azt mondják, hogy 
történelme elsősorban a városai 
történelme, és ez a megállapítás a 
gépgyártására is igaz. A harmincas 
években többek között Volgográd-
ban, Harkovban, Cseljabinszkban 
működtek óriási kapacitású traktor-
gyárai, de a következő évtizedben 
újabbak is létesültek melléjük. Ez a 
„TZ-k” időszaka: 1942-ben a kazah 
határ közelében, Rubcovszkban szü-
letett meg az ATZ, 1944-ben a Voro-
nyezs és Kurszk közeli Lipeckben az 
LTZ, 1945-ben Vlagyimirban a VTZ, 
míg 1946-ban a minszki MTZ (a „TZ” 
az orosz „tráktornij závód”, vagyis 
„traktorgyár” rövidítése).



A másfél milliárd forintos éves bevétel-
lel rendelkező cég telephelyét két éve 
adták át a Győrrel szomszédos telepü-
lésen. Ez nemcsak bővíthető műhellyel, 
alkatrészraktárral, irodákkal és kiszolgáló-
helyiségekkel van ellátva, de itt található 
a Versatile európai képviselete is – tudtuk 
meg Pohárnok Páltól, a Vektor Holding Kft. 
ügyvezetőjétől. A nagy múltú, kanadai 
Versatile 2007-ben került a Don partján 
székelő Rostselmash tulajdonába, több 
más észak-amerikai és kanadai mezőgép-
gyártó vállalattal együtt. A vállalatcsoport 
Észak-Amerikában, Kanadában és Euró-
pában Versatile márkanéven értékesít 
traktorokat és kombájnokat. A magyar 
piacon nem lesz könnyű gyökeret vernie, 
hiszen jelenleg is 250-féle arató-cséplő 
gép dolgozik a földjeinken. Ezek 91 szá-
zaléka a Claas, a John Deere vagy a New 
Holland valamelyik modellje, a többi már-
kának tehát a fennmaradó kilenc százalé-
kon kell osztoznia. Mivel azonban jelen-
leg egy kombájnra körülbelül 290 hektár 
betakarítandó terület jut hazánkban, az 
is megállapítható, hogy bőven van tér a 
hazai állomány növekedésére.

A Vektor Holding Kft. arra törekszik, 
hogy a valóban csúcstechnikát képviselő, 
ám ár-érték arányban a versenytársak-
nál előnyösebb helyzetben lévő gépei-
vel nyerje el a gazdálkodók szimpátiáját. 
Magyarországon egy kombájn az év 11 
hónapjában többnyire munka nélkül áll 

a szabad ég alatt (jó esetben színben), 
várva az újabb betakarítási szezont, így 
valóban nem mindegy, hogy a felhaszná-
ló akár 15-20 millió forinttal olcsóbban is 
hozzájuthat egy megfelelő felszereltségű 
géphez. A megnyerő dizájnú, modern 
ergonómiájú, korszerű elektronikával, 
Trimble GPS-vezérlési rendszerrel ellátott 
Versatile RSM 161 főegységei észak-ame-
rikai és európai beszállítóktól származnak, 
míg Oroszországban „csupán” az össze-
szerelést végzik. A rendszerváltás előtti 
szovjet technológiát ismerő és attól ide-
genkedő érdeklődők tehát megnyugod-
hatnak, hiszen ízig-vérig „nyugati” minő-
ségű termékhez juthatnak általa. További 
előnyt jelent a hazai felhasználók számára, 
hogy a vállalat európai, 12 ezer tételt 
számláló központi raktára Győrben talál-
ható, így probléma esetén a maximum 24 
órás reakcióidőt is vállalni tudják.

A hivatalos bemutató előtt egy nappal 
a sajtó képviselőinek Németh Zoltán Győr-
Moson-Sopron és Veszprém megyei terü-
leti képviselő mutatta be a vörös-fehér 
festésű, minőségi anyagokból gyártott, 
22 bejegyzett szabadalommal bíró beta-
karítógépet. A hathengeres, kilencliteres, 
380 LE-s amerikai Cummins motor nem-
csak alacsony üzemanyag-felhasználással, 
de 25 százalékos nyomatéktartalékkal is 
rendelkezik. A hatládás, ötlépcsős szal-
marázó minimalizálja a szemveszteséget, 
míg a kétlépcsős OptiFlow tisztítóbe-

rendezés a mag, a pelyva és a szalma 
hatékony szétválasztásáért felel. A gép 
lelke a TETRA Processor cséplőmű, amely 
egy 800 mm átmérőjű, tíz verőléces 
cséplődobból, valamint egy 320 mm-es 
továbbítódobból és egy 750 mm-es 
leválasztódobból áll, s igen kíméletesen 
bánik a beérkező terménnyel. Az erősí-
tett, továbbító-gyorsító dobbal ellátott 
ferde felhordó négyláncos kivitelű, ennek 
köszönhetően egyenletes terményada-
golást és hosszabb élettartamot biztosít, 
a teherbíró képessége pedig 4500 kg, ami 
által 1,3 méter magasra tudja megemelni 
a vágóasztalt. A hat, hét és kilenc méter 
munkaszélességű Power Stream vágó-
asztal bolygóműves kaszahajtással szerelt, 
ugyanarról a Schumacher kaszaszerke-
zetről van szó, amely a vezető márkákon 
is megtalálható. Az első híd és a hidro-
sztatikus hajtásrendszer ZF-gyártmány. A 
10 500 literes magtartály 115 l/sec sebes-
séggel üríthető le, az 1050 literes üzem-
anyagtartály pedig 14 órás folyamatos 
munkavégzést tesz lehetővé. „Az RSM 
161 kombájn fenntartási költsége akár 
20%-kal alacsonyabb lehet a már ismert 
más betakarítógépekénél, miközben vég-
termék-paraméterekben állja a versenyt 
a nevesebb versenytársakkal” – zárta a 
bemutatót Pohárnok Pál ügyvezető.

(Fotó: H. Szabó Sándor)

Versatile RSM 161 gabonakombájn

Orosz gép magyar földön

Magyarországon első alkalommal Vámosszabadiban mutatták be a Versatile RSM 161 típusú 
gabonakombájnt a nagyközönségnek március első két napján. A forgalmazó Vektor Holding Kft.  
szerint az Oroszországban összeszerelt, amerikai Cummins motorral és a legkorszerűbb 
cséplőszerkezettel ellátott, nagy áteresztőképességgel rendelkező gép azoknak lehet vonzó  
megoldás, akiknek nem mindegy a beszerzési ár és az üzemeltetési-fenntartási költség.



Az egymástól függetlenül kialakult régeb-
bi megoldások azonban nem kombinál-
hatók tetszőlegesen, hiszen minden trak-
torhoz és minden munkagéphez más és 
más vezérlőterminál kell ahhoz, hogy a 
gépcsoporton belül az oda-vissza adatfo-
lyam és az ehhez igazodó szabályozás biz-
tosítható legyen. Ez az innováció kerékkö-
tőjévé vált, áldatlan állapot tartósan nem 
maradhatott fenn. 

A mezőgazdasági gépeket gyártók az 
ISOBUS-ban (ISO-szabvány szerinti Binary 
Unit System), a szakzsargon szerint „uni-
verzális protokollban” találták meg a 
szabványosított kommunikáció legjobb 
módját a támogató munkagép és a veze-
tőfülkében levő vezérlőterminál között. 
Így már egyetlen univerzális terminállal 
megoldható bármelyik gyártó ISOBUS-t 
támogató eszközének vezérlése. A trak-
torok és mezőgazdasági eszközök közöt-
ti adatcsere során teljes az összhang a 
különböző mobil rendszerek és irodai 
szoftverek adatkezelő rendszereivel is. 

Az ISOBUS-sztori ■

Az ISOBUS-fejlesztés kezdetei 1991-re 
nyúlnak vissza. Az ISO nemzetközi szab-
ványosítási szervezet 2011-ben tette 
közzé a traktorok és a munkagépek 
közötti kommunikáció alapszabványát 
(ISO 11783: Tractors and machinery for 
agriculture and forestry – Serial control 
and communications data network). Az 
elképzelések „aprópénzre váltására” az 
érdekeltek nagy ívű alapítványt hoztak 
létre. A mezőgazdasági elektronika gya-
korlati egységesítésével foglalkozó AFF 
(Agricultural Electronics Foundation) 
szervezethez azóta világszerte több mint 
190 cég csatlakozott. Első sikertémájuk az 
ISOBUS életközeli megvalósítása volt. Idő-
közben más területekkel, így az elektro-
mos hajtásokkal, a kamerarendszerekkel 

és a szántóföldi drót nélküli kommuni-
kációval is foglalkozni kezdtek – remél-
hetőleg ennek is hamarosan beérnek a 
gyümölcsei! 

Univerzális CCI-terminálok ■

Európa vezető gépgyártói is összefogtak 
annak érdekében, hogy a kontinensün-
kön használt traktorok univerzális termi-
náljai a mi intenzívebb gazdálkodási igé-
nyeinknek mindenben eleget tegyenek. 
Az erre alakult szervezet, a Competence 
Center ISOBUS e. V. (CCI) természetesen 
az AEF tagja. A közös érdeket szem előtt 
tartó fejlesztés eredményeként született 
CCI-terminálokat használja időközben a 
legtöbb európai gyártó. A nagyobbak 
cégfeliratokkal teszik egyedivé a termi-
nált, amely azonban minden esetben 
mindig ugyanazokkal a kezelőelemekkel 
ugyanazon funkciók megvalósítására 
képes, ugyanolyan méretű érintőképer-
nyővel. Mint mindig, itt is akadnak kivé-
telek: például az AGCO, a CLAAS vagy a 
John Deere egyedi megjelenésű, de azo-
nos képességű univerzális terminálokkal 
dolgozik. 

TECU-jobcomputer ■

A traktoroldali ECU (Electronic Control 
Unit) – az erőgép jobcomputere – hidat 
képez az ISOBUS-rendszer és a traktor 
BUS-rendszere között. Nem minden trak-
toron van gyárilag teljes körű ISOBUS-
rendszer, sok esetben azonban van már 
fedélzeti számítógépük és jelközvetítő 
dugaszaljzatuk. A gyakorlatban ez egy 
konnektort jelent a traktor hátfalán a 
munkagép csatlakoztatásához, a fülké-

ben pedig egy olyan dugaljzatot, amely-
be a vezérlőterminált be lehet kötni. Így 
jutnak el ISOBUS nélküli traktor esetén 
is az olyan információk, mint például a 
haladási sebesség, TLT-fordulatszám, a 
teheremelő hidraulika helyzete és menet-
irány a munkagéphez. Ezek az informáci-
ók fontosak a hektárszámlálóhoz vagy a 
sebességarányos növényvédőszer-, illet-
ve műtrágya-kijuttatáshoz. Magasabb 
szinten már elvárható, hogy a tényleges 
sebesség, a hidraulika elemeinek nyomá-
sa, a szelepbeállítások, a világítóberende-
zések működési állapota is lekérdezhető 
legyen (többet erről: www.aef-online.org).

Egyetlen technológia, több előny ■

A szabványban előírtak teljesítése ma már 
minden nagyobb teljesítményű traktor-
nál alapelvárás.

•  Az univerzális terminál gyártótól füg-
getlenül vezérli a munkagép(ek)et; 

•  a vezérlések ISOBUS-szabvány szerint 
működnek, csökken az átszerelési idő, 
könnyen kezelhetők, nincsenek szere-
lési és csatlakoztatási problémák; 

•  a különféle gépek és berendezések 
egyetlen szabványos, kilencpólusú 
csatlakozón keresztül köthetők be;  

•  költségkímélés – egy terminál több 
helyett; 

•  több hely marad a vezetőfülkében, 
javul a kilátás és a biztonság; 

Ma a mezőgazdasági gépesítés legfőbb hajtóereje a minden valamirevaló traktoron,  
gépen visszaköszönő elektronika. Mindennapos munkája során a gazda gyakran  
vált át más gyártók traktoraira, gépeire, elektronikai felszereléseire. 

ISOBUS –  
mérföldkő a technológiában

A szabványos ISOBUS-csatlakozó
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•  a gazdaság központjában levő számí-
tógép és a terminál közötti adatcsere 
hatékonyabbá teszi a gazdálkodást 
és segíti a munkák alkalmas időben 
történő elvégzését;

•  az ISOBUS a precíziós gazdálkodás 
kifogástalan dokumentálásának az 
előfeltétele. 

Mire jó az ISOBUS-adatbank? ■

Hogyan találhatja meg ön az ISOBUS-
szal szerelt traktora számára mindenben 
megfelelő munkagépet ahhoz, hogy a 
rendszer minden előnyét élvezhesse? Ha 
már van ISOBUS-támogatású munkagé-
pe, és most venne egy gyárilag ISOBUS-
terminállal ellátott traktort, biztos, hogy 
jól illeszkednének egymáshoz? És ha igen, 
milyen szolgáltatásokat tud majd ez a 
rendszer nyújtani?

A gazda az ISOBUS adatbankjában 
(www.aef-isobus-database.org) valameny-
nyi kérdésére választ kap. Ebben az összes 
eddig minősített terminál, traktor-ECU 
és munkagép-jobcomputer szerepel. Az 
egér néhány kattintásával konfigurálha-
tó a kívánt traktor–munkagép kombiná-
ció, és azonnal látszik, hogy kapcsolatuk 
harmonikus-e, és ha igen, akkor milyen 
vezérlési lehetőségek állnak rendelkezés-
re. Ha valamelyik gép nincs benne ebben 
az adatbankban, akkor annak a rendszere 
nem ellenőrzött! Az AEF ISOBUS-adatbank 
feltöltésének kezdeti időszakában még 
nem volt lehetőség saját megfelelőségi 
tesztek elvégzésére. Akkoriban elsősorban 
a német DLG minősítését fogadták el, és 
ezeket szerepeltették a kimutatásokban. 
Az alapszabvány továbbfejlesztésével, a 
lehetséges funkcionalitások kikristályoso-
dásával azonban az AEF saját minősítési 
alapelveket dolgozott ki. Ezek szerint ma 

már öt akkreditált laboratórium ellenőrzi 
az ISOBUS-kapcsolódási lehetőségeket. 
Ők olyan – kék színű – matricával lát-
ják el az ellenőrzött gépeket, amelye-
ken pontosan feltüntetik, hogy milyen 
funkciók ISOBUS-követelmények szerinti 
megvalósítására képes az eszköz. A DLG 

által korábban minősített berendezések 
lehetőségeit 2017. március 1-jéig az új 
laboratóriumok valamelyikével felül kell 
vizsgáltatni. Ettől az időponttól kezdve 
a DLG TEST időközben túlhaladott ered-
ményei már nem szerepelnek az AEF hon-
lapján, kizárólag az „AEF Certified ISOBUS” 

lesz mérvadó. A lényeg az, hogy a vevő 
még a döntését megelőzően ellenőriz-
heti az AEF által meghatározott funkciók 
összevetésével, hogy az adott munkagép 
a traktorterminállal kompatibilis-e. A mat-
ricán szereplő rövidítések jelentése:

UT (Universal Terminal)
Egyetlen terminál (más néven „konzol”) 

oldja meg bármelyik gyártó ISOBUS-t 
támogató eszközének vezérlését.
TECU (Basic Tractor ECU)

A munkagép számára fontos informá-
ciók, például a haladási sebesség, a TLT-
fordulatszám, a teheremelő hidraulika 
helyzete és a menetirány meghatározása. 
AUX-N (Auxiliary Control – new)

Bonyolult munkagépek kezelését meg-
könnyítő olyan eszközök, mint például a 
joystick. Vigyázat! Az AUX-N azt is jelenti, 
hogy a rendszer a korábbi AUX-O („old”) 
minősítésű kezelőelemekkel nem kom-
patibilis.
TC-BAS (Task-Controller basic )

A munkavégzés szempontjából fontos 
adatokat átveszi és rendelkezésre bocsát-
ja. A táblatérkép és a TC-BAS feladatvezér-
lő közötti adatcsere ISO-XML formátum-
ban történik. 
TC-GEO (Task-Controller geo-based)

Az elvégzett munka adatait helyhez 
kötötten rögzíti. 
TC-SC (Task-Controller Section Control)

Permetezőgépek, műtrágyaszórók és 
vetőgépek automatikus szakaszolása 
GPS-alapon.

A következő számban a traktorokba  
utólag is beszerelhető ISOBUS-lehető-
ségekkel folytatjuk.

Dr. Tátrai György

Az ISOBUS-terminálon keresztül kommunikál a rendszer

2017 márciusától már csak a kék matrica 
érvényes – a DLG TEST idejétmúlt
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Mitől pontos? ■

A szóráskép a teljes szélességű szórás 
és a szegélyterületek beszórásának pon-
tosságától függ. Az egyenletes adago-
lást a haladási sebesség, a folyamatos 
mennyiségfelügyelet és a szegélyterü-
letek többszörös beszórása befolyásolja.  
A SULKY azonban nemcsak a keresztmet-
szeti szórásképet használja fel, hanem 
világelsőként alkalmazza a szórás három-
dimenziós képét. 

A szóráskép ■

Több egymást átfedő réteg kijuttatásával 
egyenletes szórásképet kapunk. A SULKY 
erre fejlesztette ki az epszilon-szórólapát-
ját, amely két külön műtrágyaréteget hoz 
létre, de mivel kéttárcsás a szóró, és egy 
szórótányéron két lapát van, négyszeres 
az átfedés, sőt azáltal, hogy oda-vissza 
mentben juttatjuk ki a teljes mennyiséget, 
fogásonként nyolcszoros átfedést kapunk. 
A fogások közötti átfedés is nagyban 
befolyásolja a szóráskép minőségét. A 
legdurvább hiba a csíkos vetés. Ez gép-
beállítási probléma, tehát nagyon fontos, 
hogy egyszerűen lehessen beállítani a 
gépet, jól tervezett beállítási segédlet áll-
jon rendelkezésre, valamint nem árt, ha 
minél nagyobb mértékben ellenőrizhető 
a beállítás. 

A szórásszélesség állításához a SULKY 
a mozgatható kiömlőgarat elvét válasz-
totta: minél közelebb esik a műtrágya 
ráfolyási pontja a szórótányér középpont-
jához, annál hosszabb a műtrágyaszemek 

gyorsulási útja, így annál szélesebb a szó-
rás és viszont. 

TRIBORD 3D ■

A teljes szélességű szórás után térjünk rá 
a szegélyterületek beszórására. Ezt kétfé-
leképpen tudjuk elvégezni: a tábla szélén 
haladva vagy az első művelőútról. Mivel a 
műtrágyaszórók művelőúttól-művelőútig 
szórnak, szükség van egy olyan eszközre, 
amellyel a szórásszélesség megfelezésé-
vel be tudjuk 

szórni a táblaszélt, mégpedig úgy, hogy 
megfeleljünk az agronómiai és környe-
zetvédelmi előírásoknak, hiszen károkat 
okozhat az esetleges túlszórás a szomszé-
dos növényállományban, vagy ha a terü-
letünk melletti vízfolyásba kerül a környe-
zetterhelő műtrágya. A SULKY megoldá-
sa a TRIBORD 3D táblaszéli szóróeszköz, 
amely szintén a ráfolyási pont áthelyezé-
sével, plusz egy hajlított táblaszéli szóró-
lapáttal működik. Három funkciója a nor-
mál szórás, a táblaszéli szórás és a környe-
zetvédelmi szempontból jelentős erdő-

Mivel a műtrágyaárak emelkedésével számolhatunk, és a műtrágya terheli a környezetet, 
nagyon fontos a megfelelő mennyiség kijuttatása. A SULKY tapasztalatai szerint minél 
egyszerűbb géppel és logikusabb beállításokkal tudjuk kijuttatni, annál pontosabb a munka. 

Precíz műtrágyaszórás

Tribord mezsgyeszóróeszköz

Econov szakaszok
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széli szórás. Az 
egyenletes adagolást 
folyamatosan egyenletes át -
folyás biztosítja az egy darabból 
préselt fenéklemeznek köszönhetően, 
amelyen nincsenek sarkok és hegesztési 
varratok, így nem akad fenn a műtrá-
gya, valamint a lengő boltozódásgátlónak 
köszöhetően, amely állandó mozgásban 

tartja az anyagot. Az adagolás egyenle-
tessége függ még a tartály telítettségétől 
és a változó terepviszonyoktól. A nyomás 
minden esetben 90 fokban hat a tartály-
fenékre, és ez nagyban befolyásolja az 
adagolás folyamatosságát. Gondoljunk 
csak egy 4000 literes műtrágyaszóróra, 
amelyben oldalanként akár 2-2,2 tonna 
súly is nehezedhet a teljesen feltöltött tar-
tály fenekére, de részleges kiürülés után 
már csak 200 kiló van benne. Az oldalkifo-
lyású tartályfenék a súlykülönbségekből 
származó nyomáskülönbségeket hivatott 
minimalizálni. 

Az egyéb hibaforrásokat az elektronika 
küszöböli ki. A mérlegrendszerrel folya-
matos kontroll alatt tarthatjuk a tartály-
ban lévő műtrágyamennyiséget. Legin-
kább a műtrágya folyási tulajdonságaiból 

származó adagolási különb-
ségek kiküszöbölésére szolgál. 
Működési elve, hogy statikus módban 
meghatározunk egy átfolyási együttha-
tót, majd szórás közben átváltva a dina-
mikus módra a számítógép a sebesség 
függvényében korrigál, a tolózárak szabá-
lyozásával. A háromdimenziós szóráskép 
egyértelműen felhívta a figyelmet arra, 
hogy a hosszirányú szórásegyenletesség 
a tolózárak megfelelő idejű nyitásával és 
zárásával optimalizálható. 

Alaptrágyázáskor és fejtrágyázáskor 
különös figyelmet kell szentelni a szegély-
területek és forgók túl-, illetve aluladago-
lására. A szórásszélességgel a hibafaktor 
is egyre nő, mivel a kezelő egyre nehezeb-
ben tudja szemmértékre megítélni, hogy 
mikor kell zárni, illetve nyitni a tolózárakat. 
A SULKY STOP and GO rendszere minima-
lizálja ezeket a hibákat: a GPS-koordináták 
alapján tudja a gép, hol szórtunk már, 

így szükség 
szerint nyitja a 

tolózárakat. Ennek továbbfejlesztése 
az ECONOV elektronika – mára a műtrá-
gyaszórás csúcsa. A teszteredmények 
rávilágítottak, hogy nemcsak a tolózárak 
automatikus szabályzására van szükség, 
hanem az automatikus szórásszélesség 
szabályzására is. Természetesen a szakasz-
vezérléssel együtt az oldalankénti meny-
nyiségszabályzást is meg kell oldani, mert 
a szakaszok számának csökkentésével a 
területre kiszórt mennyiséget is mérsé-
kelni kell.

Az AXIÁL Kft. által forgalmazott SULKY 
gépek megbízható és a felhasználói igé-
nyeket tökéletesen kielégítő eszközök 
növényállományunk tápanyagszükség-
letének lehető leghatékonyabb biztosí-
tására.

Lisz Péter
termékmenedzser

AXIÁL Kft.

A mérleg rendszer és a megtérülés

A félhold alakú szóráskép Epsylon szórószerkezet



Az ISOBUS korában az elektromos haj-
tásrendszerek közvetlen elektronikus 
vezérlésére nyílik mód. Ezek a munkavég-
zés különböző szakaszait és eredményét 
figyelő érzékelőkkel együtt csodákra lesz-
nek képesek. Egyes – egyelőre elszigetelt 
(eltitkolt?) – fejlesztések már sejteni enge-
dik a jövőt. Lássunk néhány példát ennek 
a technikának a mai állásáról!

A hibrid traktorok térnyerése ■

Az erőátviteli rendszereket és a mezőgaz-
dasági gépek automatizálását a hibrid 
üzemű traktorok közeljövőben várható 
elterjedése forradalmasítani fogja. A „hib-
rid hajtásnál” az erőgép hajtására és/vagy 
a munkagép kiszolgálására egynél több 
energiafajtát használunk. Már a hidrauli-
kus energiaátvitel (hidrosztatikus hajtás, 
munkahenger, hidromotor) is ezt való-
sítja meg, de mi „hibrid” traktoroknak a 
dízel-villamos rendszerrel működőeket 
tartjuk. Amíg elegendő gázolaj áll ren-
delkezésünkre, ez a legígéretesebb fej-
lesztési lehetőség. Különbséget kell azon-
ban tennünk a dízelmotorral generátort 
hajtó, kerékagymotoros erőgépek és a 
mechanikus erőátvitelt is használó, de a 
hajtásláncra szükség szerint elektromos 
hajtással rásegítő traktorok között. Az 
előbbieket „soros”, az utóbbiakat „párhu-
zamos” hibrid hajtásnak nevezzük.

Párhuzamos hibrid hajtás ■

Párhuzamos hibrid hajtásnál a dízelmotor 
a traktor járószerkezetét hagyományos 
módon, mechanikus erőátvitellel hajtja 
meg, azonban a motorteljesítmények 
elágaztatásával nyert elektromos áram-
mal a traktorral üzemeltetett munkagép 
számára is szolgáltat villamos energiát.

A legegyszerűbb megoldás a traktor 
hátsó vagy mellső függesztőművére csat-

lakoztatott és ott a teljesítményleadó ten-
gelyről meghajtott generátor. Jó példa 
erre a GKN Walterscheid „ePower” 100 
kW teljesítményű generátora, amely elé 
vagy mögé függesztett gépek is felkap-
csolhatók. Vezérlése a traktor ISOBUS-
kompatibilis termináljáról történik. 

Hasonló, de kisebb teljesítményű 
rendszer a ZF Friedrichshafen AG TLT-
generátora. A teljesítményszabályzó 
elektronika mellett kétszeresen szabá-
lyozott váltóáramú kimenete és egy  
DC/DC konvertere van a nagy teljesítmé-
nyű, egyenáramú hajtásokhoz. A tartós 
üzemben 50 kW áll rendelkezésre.

A John Deere 2007-bena hannoveri 
Agritechnica kiállításon mutatta be pár-
huzamos mikrohibrid hajtással működő 
prémiumtraktorát. Az új, 154 kW motor-
teljesítményű 6210RE traktorban a mun-
kagépek villanymotorjai és más, elektro-
mos hajtásigényű elemei menet – munka! 

– közben akár 20 kW összesített teljesít-
ményigényig kiszolgálhatók. 

A John Deere „BatteryBoost” nagy tel-
jesítményű, cserélhető, pótsúlyként is 

hasznos lítium-ion akkumulátorcsomagja 
segítheti a mezőgazdasági gépek elekt-
romos hajtásának elterjedését, több mint 
100 kW teljesítménye pedig biztosítja 
az elektromos hajtások zökkenőmentes 
működését. 

A sebességváltók kiváló lehetősége-
ket kínálnak a generátorok integrálására.  
A német ZF ebben is az élen jár. A rend-
szer neve Terra+, folyamatos teljesítmé-
nye 50 kW, csúcsterhelésnél 70 kW. Az 
egyik legújabb projektben egy fokozat-
mentes Agrotron TTV 630 traktorban 
a sebességváltóba épített generátor  
400 V váltóáramát az Amazone EDX eSeed 
szemenként vető gépe hasznosítja. A 
vetőtengely elektromotoros meghajtását 
egyébként már más gabonavető gépeken 
is eredményesen alkalmazták.

A szemenként vető gépeknél a villany-
motoros hajtás sokkal korábban elterjedt, 

A dízel-elektromos hibrid hajtású traktorok ma már saját elektromos hajtásukon túl  
az általuk üzemeltetett munkagépek villanymotorjait is kiszolgálják. A kis erőműnek 
tekinthető traktor ugyan jóval drágább, mint hagyományos társai, de a munkagéppel  
és az elektromos hajtások adta lehetőségekkel számolva már egészen más a helyzet.

Erőnyerők
Elterjedőben vannak a hibrid-elektromos hajtások

Az „ePower” generátor 100 kW teljesít-
ményű

A nagy kapacitású akkumulátorral a ter-
heléscsúcsok kisimíthatók

A sebességváltóba beépített generátor-
ról meghajtott vetőgép
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mint a gabonavető gépeknél. A Väderstad 
Tempo 6/8 soros kivitele jellemző példa: 
nyomólevegővel dolgozó, tárcsás vető-
szerkezete rendkívül pontos vetésre teszi 
alkalmassá, ami 16–18 km/h sebességig 
kevésbé érzékeny a munkasebesség vál-
tozására. Munkaminőségi mutatói két-
szer-háromszor jobbak, mint a legelter-
jedtebb mechanikus hajtású vetőgépeké. 

A John Deere „ExactEmerge” szemen-
ként vető gép nagy sebesség, 20 km/h 
mellett is igen pontosan helyezi a talajba 
a kukorica- vagy szójavetőmagvakat. Titka 
a szabadalmazott szemenként vetési eljá-
rás, amely 99% sikerrel bontja szemekre 
a vetőcsőhöz érkező vetőmagtömeget. 
A vetőelemek elektromos meghajtása 
ki-be kapcsolható, és hagyományos és 
direkt vetésre is használható. 

Amikor a John Deere Európában 
meg  jelent az E-Premium traktorokkal, a 
műtrágyaszórókat gyártó német RAUCH 
kifejlesztette AXIS-E 50.1 EMC+W típusát, 
a teljes egészében „villamosított”, kéttár-
csás műtrágyaszórót. A motorfordulat-
számtól vagy a munkasebességtől füg-

getlenül fajlagosan mindig azonos műtrá-
gyamennyiség jut ki, 12 m és 50 m közötti 
munkaszélességben. Így nagyobb értékű 
műtrágya takarítható meg, mint az elekt-
romos hajtás révén elért, ugyancsak jelen-
tős üzemanyag-megtakarítás. A rendszer 
kezelése egyszerű: egy ISOBUS-csat la ko-
zót és egyetlen tápkábelt kell bekötni 
vagy megbontani.

A hajtott tengelyű pótkocsik nem szá-
mítanak újdonságnak, a hajtást azonban 
csak akkor használták, ha a könnyű traktor 
kerekei kipörögtek. Egy darabig az erős 
traktorokkal hidalták át a problémát, de 
ma már a generátorral felszerelt könnyű 
traktor is meghajthatja a pótkocsi tenge-
lyének villanymotorját. Ehhez egyetlen 
tápkábelre – és a közeljövőben remélhe-
tően szabványosításra kerülő csatlakozó-
ra – van szükség. 

A német Fliegl az idei Agritechnica 
kiállításon újabb innovatív fejlesztése-
ket mutat be. A villanymotoros hajtású 

„Power DriveElect” tengelyt meghajtó, jó 
hatásfokú villanymotor igen gazdaságos, 
ráadásul a pótkocsi segédberendezéseit 
is működteti.

A tengelyhajtásoknál jobban szabá-
lyozható, elektronikus differenciálművel 
összehangolható az idei Agritechnica 
kiállítás egyik világújdonsága, a ZF egyes-
kerék-hajtása. Ilyen hajtásra a lejtős 
területen dolgozó ekék támkerekénél, a 
nehéz körülmények között használt híg-
trágya-kijuttató tartálykocsiknál vagy a 
kiközelítő pótkocsiknál is szükség lehet. 
A motor 400 V váltóárammal működik. 
A hajtóművel egybeépített háromfázisú 
villanymotor a nagy teljesítmény miatt 
erősebben melegszik, ezért folyadékhű-
téssel is ellátták. A motor nyomatéka és 
teljesítménye a gyártó szerint a szóba 
jövő legtöbb mezőgazdasági alkalmazást 
lefedi. 

Soros hibrid „erőmű” ■

Ennél a megoldásnál a dízelmotor csak 
a generátort hajtja. Az előállított elekt-

romos energia működteti a traktor járó-
szerkezetét és mellékberendezéseit, illet-
ve szolgálja ki a mobil mezőgazdasági 
gépet.

A dízel-villamos hajtás előnye, hogy a 
dízelmotor-generátor egység optimális 
üzemi tartományban működik, a hajtás-
lánc pedig egyszerű villanyvezetékből és 
vezérlő elektronikából áll. Szabadon ala-
kítható a független felfüggesztésű kere-
kek hajtása és az erőgép sokféle kormány-
zási módja is. A hajtás elemei használaton 
kívül lekapcsolhatók, kevésbé kopnak, 
egyszerűbb a karbantartás, és kenőanyag 
is megtakarítható. A kerekek fordulatszá-
mának és csúszásának összehangolásáról 
az elektronika gondoskodik, a villanymo-
torok vezérlésével fokozatmentes sebes-
ségváltás érhető el, mindez együttesen 
pedig legalább 10-20% gázolaj-megta-
karítást eredményezhet. Az elektromos 
hajtások hatásfoka közel 90%, míg a hid-
raulikus erőátviteleknél az érték alig 60%.

Iskolapéldánk a 2011-es hannoveri 
Agritechnica kiállítás ezüstérmese, a sváj-
ci RigiTrac EWD 120 soros hibrid hajtású 
traktor, amellyel azóta az előállító két 
családi vállalkozás újabb rangos szakmai 
díjakat nyert. RigiTracból eddig 230 dara-
bot állítottak elő. A traktor 85 kW generá-
torát és hidraulikaszivattyúját egy 91 kW 
Deutz dízelmotor hajtja meg. A maximum 

33 kW teljesítményű kerékagymotorok 
forgatónyomatéka szabályozható, ezért 
a kerekek sáros, csúszós terepen sem 
pörögnek ki. Független felfüggesztésű 
kerekei hidropneumatikus rugózásúak. A 
traktor haladási sebessége max. 65 km/h, 
álló helyzetben külső, legfeljebb 80 kW 
áramfelvételű munkagépeket is kiszolgál. 

A dízel-elektromos rendszerek nagysze-
rűsége az egyszerűségükben rejlik. Egy 
nem mezőgazdasági példa: a Caterpillar 
2009-ben bemutatott CAT D7E elektro-

RAUCH AXIS-E 50.1 EMC+W elektromos 
hajtású műtrágyaszóró

A John Deere ExactEmerge vetőgépe  
20 km/h-nál is bizonyít

A soros hibrid hajtású RigiTrac EWD 120 
traktor

Egy kereket hajtó, folyadékhűtésű vil-
lanymotor
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mos kerékagyhajtású földmunkagépének 
üzemanyag-fogyasztása a korábbi konst-
rukcióhoz képest 10–30%-kal csökkent, a 
teljesítőképesség közel 10%-kal növeke-
dett, és 60%-kal kevesebb mozgó alkat-
rész van benne. 

Ez a siker bátorította fel az AGCO Corp. 
cégcsoportot, hogy a viszonylag csekély 
vonóerő-igényű RoGator magajáró per-
metezőgépének tanulmánytervében 
bevezesse az elektromos összkerékhajtást. 
A 400 V váltóáramot, 230 V egyenáramot 
és hagyományos 12 V fedélzeti áramellá-
tást biztosító generátor egyfajta lendke-
rékként közvetlenül a motorra csatlakozik. 
A RoGator kerékagyhajtásánál markáns 
előnynek tartják, hogy a permetezőgép 
dinamikusan gyorsul és a táblavégi for-
gókban regeneratív módon fékez, ami 
ígéretes a teljesítmény és a hatékony-
ság szemszögéből. A kerékagymotorok 
mérete rövidesen a mostaninak a felére 
csökkenthető, nem utolsósorban mert 
hűtésük a kerékagyon kívül megoldható. 
A RoGator azonban csupán prototípus, 
amelyet a magajáró gépeken ma még 
szokatlan energiaforrás valamennyi elő-
nyének kihasználására újra kell tervezni.

A minszki MTZ traktorgyár az orosz 
Ruselprom elektronikai nagyvállalattal 
együttműködve fejlesztette ki a közép-
nehéz univerzális Belarus 3023 dízel-
elektromos soros hibrid hajtású traktort.  
Az összkerékhajtású traktor 220 kW tel-
jesítményű dízelmotorja 172 kW teljesít-

ményű generátort hajt. A fennmaradó  
48 KW a traktor hidraulikus berendezé-
sének hajtására kell. A két cég célja az 
elektromechanikus rendszerű traktorok-
nál szinte elképzelhetetlen 370 kW (500 
LE) álomhatár elérése. Ha sikerül az erőát-
vitel hatásfokát a tervezett 82%-ra növel-
ni, akkor akár 25% költségmegtakarítás 
is elérhető lenne. Jelenleg azonban úgy 
tűnik, hogy a traktor „villamosítása” csak 
a munkagép azonos rendszerű továbbfej-
lesztésével együtt lehet gazdaságos. 

Az ilyen traktorokban használt, fordu-
latszám-csökkentő hajtóművel és fékkel 

ellátott kerékagymotor szép példája a 
GKN Walterscheid „Hub DrivE” rendszere. 
A villanymotorok fejlesztésében élenjá-
ró EVO Electric Axial Flux AF–130 típu-
sú, nagy nyomatékú kerékagymotorja a 
megoldás kulcsa. Maximális fordulatszá-
ma 8000 min-1, névleges teljesítménye 
64 kW, rövid ideig igénybe vehető maxi-
mális forgatónyomatéka 350 Nm, névle-
ges forgatónyomatéka 145 Nm. 

A váltakozó áramú motorok közül a leg-
egyszerűbbek és legolcsóbbak a mező-
gazdasági gépekben használt aszink-
ron motorok. Élettartamuk a szénkefés 
motorokénak többszöröse. Meghibáso-
dási lehetőségük nagyon csekély, például 
folyadékba merítve is működőképesek, 
vagy akár folyadék is átfolyhat rajtuk. 

A high-tech elemek közötti biztos 
összeköttetés nélkül azonban ezek a 
rendszerek nem működnek. Fontos, hogy 
az áram- és a jelkábelek csatlakozói meg-
bízhatóak legyenek, és a gyakori bekötés/
megbontás se rongálja meg őket. Ezen a 
területen további szabványosításra van 
szükség, de például a Fliegl „kelléktárá-
ban” már sokat ígérő kezdeményezések 
találhatók. 

Ritka érdekesség az elektromos ára-
mot termelő csörlő. Az erdészetekben 
a rönkök kötélpályás szállításához alkal-
mazott csörlő meghajtóállomása a kötél-
pályán ereszkedő, terhet szállító kocsik 
esetén elektromos áramot termel és tárol, 
amelyet az üres kocsik felhúzásakor hasz-
nál fel. A Teleferiche SAS di Greifenberg 
Diego cég Elio típusú csörlőjének hármas 
környezeti előnye is van: több energiát 
termel, mint amennyit felhasznál, csen-
des üzemű és nem okoz gázkibocsátást. 

És a gépgyártók profitja?  ■

A villamosítással csökken a gépek alkat-
részigénye és növekszik az élettartamuk, 
ez pedig negatívan befolyásolja a gyártók 
nyereségességét. Azonban – mint ahogy 
ezt Doug Daws, az AGCO egyik igazgató-
ja mondta – „nem akadályozhatjuk meg 
a technológia térnyerését. Eddig is arra 
törekedtünk, hogy vevőinknek elfogad-
ható áron tartósan használható gépeket 
készítsünk. Képesek voltunk húszezer 
üzemóránál is többet teljesítő erőgépeket 
gyártani, csak ezeket sokan nem enged-
hették meg maguknak. Ez az új technoló-
gia azonban már megfizethető.”

Belarus 3023 220 kW motorteljesítmé-
nyű soros hibrid traktor

In-Cab ISOBUS csatlakozó

Fliegl hárompólusú áramkábel

„HubDrivE” kerékagyba építhető villany-
motor

A RoGator permetezőgép elektromos 
hajtású változata
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A kézenfekvő válasz: Földünk fosszilis 
energiatartalékainak kimerüléséig. Ez 
azonban nem így van, és ezt a tisztán 
elektromos hajtású – akkumulátoros vagy 
üzemanyagcellás – erőgépek irányában 
tanúsított felfokozott érdeklődés is bizo-
nyítja. Tekintsük át néhány példa kapcsán 
a fejlesztés jelenlegi állását és a kilátása-
inkat. 

Fűtőértékek és kapacitások ■

A robbanómotorok üzemanyagainak sok-
kal nagyobb az egy kilogrammra vetített 
energiatartalmuk, mint az akkumulátorok 
által nyújtott kapacitás (1. táblázat). A fosz-
szilis üzemanyagokat hasznosító termikus 
motorok hatásfoka azonban 30% körüli, 
szemben az elektromos hajtások 80-85%-
os hatásfokával. Ráadásul a villanymo-
torok fordulatszáma változtatható, azaz 
váltóműre, hajtóművekre nincs szükség. 
A környezetvédelmi, szabályozhatósági 
és kényelmi szempontok figyelembevéte-
lével a tisztán elektromos hajtás verseny-
képesebb annál, mint amit az energiasű-
rűségi adatok alapján feltételeznénk. 

Az autókban használatos indítóakku-
mulátorok energiasűrűsége 40 Wh/kg, és 
ezt mára a lithium-ionos akkumulátorok-

kal az ötszörösére sikerült növelni. Ezzel 
együtt is az akkumulátorok helyigénye 
kétszer akkora, mint az azonos teljesít-
ményt szolgáltató belső égésű motor gáz-
olajtartálya. Mivel azonban az elektromos 
hajtások kisméretűek, a többlethelyigény 
egy erőgépen belül nem éri el a kritikus 
értéket. Tény az, hogy a nagy kerekes és 
lánctalpas traktoroknál a súlykülönbség a 
termikus motorok irányába billenti a mér-
leg nyelvét, mert az energiatároláshoz 
szükséges súly a motor súlyához képest 
egyre nagyobb. Azonban éppen ezeknél 
az erőgépeknél nincs túlzott jelentősé-
ge az önsúlynak, sőt a vonóerő kifejtése 
oldaláról még jól is jöhet. 

A segéd- és mellékhajtásoknál, vala-
mint klimatizálásra és sűrített levegő elő-
állítására már ma is gyakran használnak 
villanymotoros hajtásokat, amelyek elekt-
ronikus vezérléssel a szükségleteknek 
megfelelően kapcsolhatók be és ki. 

 „Tiszta” elektromos hajtások ■

A traktorok tiszta elektromos hajtására 
először a harmincas években a Szovjet-
unióban, a nagy villamosítási terv kere-

tében került sor. Ennek a megoldásnak 
a lényege az volt, hogy a nagy mező-
gazdasági termőterületeket sűrű elekt-
romostávvezeték-hálózattal látták el, és 
a traktoron lévő kábeldobról több száz 
méter vezetéket le- és felcsévélve haladt 
a villanymotorral hajtott traktor. A hálózat 
kiépítésének magas költsége és a traktor 
korlátozott mozgási lehetősége kudarcra 
ítélte ezt a szovjet megoldást.

Az „E-Mobility”-nak nevezett elektro-
mos mobilitásra váltásig, a gazdaságosan 
üzemeltethető, a villamos hálózatról fel-
töltött akkumulátorból nyert energiával 
működő villanytraktorokig még hosszú 
az út. Az egyetemek és a gépgyártók 
titokban nagy erőkkel dolgoznak a leg-
újabb fejlesztéseken. Mint ahogy Thomas 
Herlitzius, a Drezdai Műegyetem tanszék-
vezetője elárulta: „Főként a majori mun-
káknál és az állattartó telepeken használt 
kisebb traktorok, rakodógépek lesznek a 
jövőben konnektorról tölthetők.” Szerinte 
már most eldőlt, hogy a hidraulikával 
szemben „sokkal jobban vezérelhető és 
szabályozható, jobb hatásfokú elektro-
mos hajtásrendszerek térkihasználási 
lehetőségei nem kötik meg a konstruktőr 
kezét”. 

Jó példa erre a John Deere GATOR-TE 
4x2 Electric többcélú járműve. Ennek a 
kocsinak a hátsó kerekeit 48 V-os akku-
mulátortelepről működő egyenáramú, 

A hibrid- és dízelelektromos hajtások, valamint a villanymotorok egyre nagyobb szerephez 
jutnak a mezőgazdasági erő- és munkagépekben. Ez a jelen! De meddig lesz szükség  
dízel- vagy Otto-motorokra, ha csupán áramfejlesztőként használjuk őket?

Vége a belső égésű motorok 
egyeduralmának?

1. táblázat: Üzemanyagok és akkumulá-
torok  energiasűrűsége

Megnevezés
Mérték-
egység

Energia-
sűrűség

Hidrogén Wh/kg 33 300
Dízel (gázolaj) Wh/kg 12 800
Benzin Wh/kg 11 800
Li-Ion akkumulátor Wh/kg 140–180
Ni-MH akkumulátor Wh/kg 90
Ólomakkumulátor Wh/kg 40
Lithium-Ion  
akku 2020-ban

Wh/kg 200

A 13,6 kW-os kerékmotorokkal a homlok-
rakodó ugyanolyan teljesítményre képes, 
mint egy dízelmotorral – csendben, ká-
rosanyag-kibocsátás nélkül (Foto: LINDE)

John Deere GATOR-TE 4x2 Electric több-
célú szállítóeszköz (Fotó: John Deere)
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4,6 kW teljesítményű villanymotor hajtja, 
mechanikus fokozatmentes hajtóművön 
keresztül. A jármű haladási sebessége 
maximálisan 25 km/h előre és 15 km/h 
hátra. A 409 kg terhelhetőségű, univer-
zális szállítóeszköz jól használható állat-
tartó telepeken, raktárakban, épületeken 
belül. A nagy teljesítményű akkumulátor-
egységgel egész nap üzemképes. A tel-
jesen lemerült akkumulátorok feltöltése 
a villamos hálózatról tizenkét órát vesz 
igénybe. 

A Weidemann már tavaly felvette 
programjába a teljesen elektromos haj-
tású eHoftrac modellt. Erről folyóiratunk 
korábbi számában már beszámoltunk, és 

még foglalkozunk is vele. Újdonságként 
az ugyanezen csoporthoz – a Wacker 
Neuson Grouphoz – tartozó Kramer 
jelent meg egy összkerékhajtású, négy-
kerék-kormányzású elektromos homlok-
rakodóval. A fejlesztés alapjául a Kramer 
KL19.5L rakodója szolgált, és az elekt-
romos hajtású modellnek ugyanezen 
követelményeknek kellett megfelelnie. 
Az emelhető/billenthető teher nagysága 
2000 kg. A csekély zajt és környezetter-
helést okozó rakodógép állattartó telepe-
ken és különösen istállókban használható 
előnyösen. A gyártó szerint üzemeltetési 
és szervizelési költsége jóval csekélyebb, 
mint a dízelmotoros modelltestvéré. Tel-
jesen feltöltött akkumulátorral – a hasz-
nálat intenzitásától függően – 2–7 órát 
dolgozhat. Különlegessége az a hátul 
található, 220 V-os dugaszaljzat, amelyről 
más, hagyományos villamotoros kisgépek 
is üzemeltethetők.

Üzemanyagcellás villamos hajtás ■

A járműhajtások területén a jövő nagy 
ígérete az úgynevezett üzemanyagcellás 
villamos hajtás. A hidrogénnel működte-
tett üzemanyagcellák sorba kapcsolásá-
val nagyfeszültségű egyenáram nyerhető. 

Az üzemanyagcella működtetéséhez csu-
pán hidrogén és oxigén szükséges, káros 
anyag nem keletkezik, csak víz. Indításkor 
az áramfejlesztés beindításához egy-két 
percre van szükség. 

A hidrogén súlyegységre vetített ener-
giasűrűsége minden más tüzelőanyagé-
nál nagyobb, de térfogategységre vetítve 

– még folyékony állapotban is – messze 
elmarad versenytársaitól (2. táblázat). De 
meddig? Ma még főként földgázból állít-
ják elő, de mi lesz egy évtized múlva, 
amikor már megújuló energiák – szél, 
nap, biomassza – segítségével keletke-
zik ugyanúgy, mint ma az elektromos 
áram? A hidrogénre alapozott hajtások 
akkor lehetnek versenyképesek, ha az 
üzemanyag a felhasználási helyhez közel, 
folyamatosan rendelkezésre áll. Eszerint 
a hidrogént magában az önellátó, külső 
energiától független mezőgazdasági 
üzemben kell „megtermelni”. A hidrogént 
elektrolízissel vízből vagy közvetlenül a 
hulladékból, illetve biomasszából nyert 
metángázból lehet előállítani. Az ehhez 
szükséges áramot napelem és szélgép 
vagy a biogáztelep gázmotorjának gene-
rátora szolgáltathatja. A sűrített gázt föld 
alatti tartályokban lehetne tárolni. 

A New Holland mutatta be a világon az 
első hidrogén-üzemanyagcellás traktort a 

német Agritechnica kiállításon 2009-ben. 
Az NH2 jelölésű, hidrogénüzemű traktort 
a T6000 traktorcsalád alapgépéből alakí-
tották ki. A belső égésű motor helyett a 
hajtást az üzemanyagcella által szolgál-
tatott villamos energia és villanymotor 
látta el.

A T6000 szériába beépített, NH2 TM 
elnevezésű üzemanyagcellás rendszer 
maximális teljesítménye 78 kW (106 LE) 
volt. A traktor levegőszűrő és hűtőrend-
szerét át kellett alakítani. Az üzemelte-
téshez szükséges hidrogént összesűrít-
ve, speciális tartályban tárolták. A traktor  
8,2 kg, 350 bar nyomáson sűrített, három-
órás üzemre elegendő hidrogént volt 
képes magával vinni. A nagy teljesítmé-
nyű villanymotor a központi hajtóműház 
helyére került. A haladási sebességet és a 
TLT fordulatszámát fokozat nélkül lehetett 
állítani. A vezetőfülke alatt, bal oldalon 
még egy külön dugaszaljzat is volt, ahová 
külső áramfogyasztókat lehetett kapcsol-
ni. 

A hidrogénből áramot előállító rend-
szereknek sok előnyük van az akkumulá-
toros hajtással szemben. Az üzemanyag-
cella élettartama sokkal hosszabb, és 
nem okoz olyan környezeti problémákat, 
mint a tárolóképességüket idővel elvesz-
tő akkumulátorok. A sűrített hidrogén 
energiasűrűsége is megfelelő, erre alkal-
mas tartályban hosszú ideig tárolható, 
és innen a traktor saját tartálya nagyon 
gyorsan feltölthető.

A tüzelőanyag-cellák fejlesztése nehe-
zen halad, de a darmstadti Akasol kuta-
tóintézet véleménye szerint ez szándékos. 
Szerintük a robbanómotorokat millió-
számra gyártó ipar érdekével ellentétes 
lenne a villanyautók gyors terjedése, 
ezért az „oszd meg és uralkodj” elve alap-
ján jobban támogatják a jelenleg még 
kilátástalannak tűnő tüzelőanyag-cellás 
fejlesztéseket. A kutatóintézet szerint a 
hidrogénből áramot előállító cellák irán-
ti érdeklődés meg fog szűnni, amikor 
megjelennek az erős, könnyű és kedvező 
árfekvésű akkumulátorok. Más vélemé-
nyek szerint a kőolajkészletek csökkenése 
miatt harminc-negyven év múlva már 
várható az üzemanyagcellás rendszer 
elterjedése a traktortechnikában. Majd 
meglátjuk…

Dr. Tátrai György

Irodalom:
Bähmisch, S.: Saubern über Acker, u4.hu/x/autobild
Sieverdingbeck, D.: Elektrische Antriebe in Landmaschi-
nen, www.linde-mh.de 5-2011
John Deere, u4.hu/x/johndeere
NOW – Nationale Organisation Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie, 
u4.hu/x/now topagrar: u4.hu/x/topagrar2

2. táblázat: A hidrogén energiasűrűsége, 
kg és m³

Vonatkoztatási alap
Mérték-
egység

Energia-
sűrűség

Tömeg (kg) kWh/kg 33 300
Folyékony, 350 MPa 

nyomáson (m3)
kWh/m3 2360

Gáznemű, 20 MPa 
nyomáson (m3)

kWh/m3 530

Normál nyomáson (m3) kWh/m3 3

A Kramer konnektorról tölthető E-hom-
lokrakodója (Fotó: top agrar)

A New Holland NH2 hidrogénüzemű trak-
tora
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Lemken Karat 9 intenzív grubber

Három menetben

■ A Lemken Karat 9 intenzív grubberével több lépcsőben (sekélyen, 
közepesen mélyen és mélyen) is lehet dolgozni. Sekély megmunká-
lásnál, első menetben a különlegesen kialakított szárnyas késes kapák  
a talajfelszínhez közel dolgozzák be a földbe a kihullott szemeket és a 
szerves anyagot. A kihullott szem a talaj felső rétegében marad, és rövid 
idő alatt kicsírázhat.

■ A második munkamenet körülbelül két héttel később történik. Most 
ugyanazzal a grubberrel körülbelül 10-15 centiméter mé  lyen dolgoznak. 
A szárnyas késes kapák behatolnak a növény alá, teljes munkaszélesség-
ben átvágják és megfosztják a csírákat a gyökérzettől. Eközben a Karat 9 
intenzív grubber a szalmát és a szerves anyagot intenzíven dolgozza be 
és egyenletesen osztja szét a talajban.

■ Ha a területet a későbbiekben mulcsba vetési eljárással művelik, és 
a felső rétegben nagy mennyiségű szalma van, akkor a Karat 9 intenzív 
grubberrel a talajt egy harmadik munkamenetben 30 cm-es mélységig 
lehet átkeverni. Ez a mélyművelés a teljes szántott réteget fellazítja, s  
a szalma koncentrációja csökken a talaj felső rétegében, ami az eredmé-
nyes mulcsba vetés fontos feltétele.



A grubber különböző munkaszélessé-
gekben és felszereltségben elérhető:

» 3, 3,5, 4 méteres munkaszélesség, füg -
gesztett, merev (Karat 9);

» 4 és 5 méteres munkaszélesség, füg-
gesztett, 3 méteres szállítási szélességre  
hidraulikusan összecsukható (Karat 9 K);

» 4, 5, 6, 7 méteres munkaszélesség, félig 
függesztett, 3 méteres szállítási szélesség-
re hidraulikusan összecsukható. A munka-
gépet a traktor alsó függesztőkarjaira csat-
lakoztatják (Karat 9 KA). A szállítási magas-
ság egyik munkagépnél sem haladja meg  
a 4 métert.

A kapák mögött található egyengető tár-
csák még egyszer összekeverik a szalmát 
a talajjal, és gondosan elegyengetik a 
felszínt.

A 3–6 méteres munkaszélességeknél 
a kapákat körülbelül 28 cm-es átlagos 
ka patávolságra helyezik el a gerendelyen. 
Így érik el a talaj és a szalma intenzív 
átkeverését.

Az orrbetétek formáját a keverés minő-
ségének és a vonóerőigénynek megfele-
lően optimalizálták. Az orrbetéteket és a 
terelőlemezeket csupán egy csavar rögzí-
ti. A kopóalkatrészeket és az orrbetéteket 
a hosszú használati idő érdekében tartós 
keményfém réteggel vonják be.

Ha az opcionálisan automatikus túlter-
helés elleni védelemmel ellátott Karat 9 
intenzív grubber kapája akadályba ütkö-
zik, felfelé és hátrafelé kitér, és közvetle-
nül ezután azonnal visszaáll munkavég-
zési helyzetbe. A nagy kitérési magasság 
és a kapánkénti nagy, 550 kg-s kioldóerő 
nagyobb munkavégzési mélységnél is 
zavartalan működést biztosít.



Sima felszín,  
alapos átdolgozás
A tarlómegmunkálás hasznos eszköze a Lemken Karat 9 
intenzív grubber, amely a kihullott szemeket, a szalmát 
és a különféle szármaradványokat alaposan bedolgoz-
za a talajba, így teremt ideális viszonyokat a vetéshez. 
Néhány kísérletező kedvű gazda a szántás kiváltására is 
ezt a viszonylag egyszerű, mégis praktikus munkagépet 
használja.

A hódmezővásárhelyi Pál Tamás tavaly áprilisi látogatá-
sunkkor éppen kukoricavetésre készített elő egy területet 
a Lemken Karat 9-es grubberrel, amelyet egy ikerkerekes, 
8220-as John Deere mögé szerelt. „A 2010-es belvizes évet 
követően, 2011 tavaszán vásároltuk meg a grubbert azzal 
a céllal, hogy a földeknek jó alapművelést tudjunk adni, 
utána pedig magágyat készíthessünk a vetésnek” – indo-
kolta meg, miért döntöttek az egyszerű kivitelű, nyírócsa-
varos biztosítású kapákkal és ékgyűrűs hengerrel felszerelt 
négyméteres gép mellett. A fiatal gazda évről évre egyre 
többet használja az eszközt, s arra törekszik, hogy az alkal-
mazásával áttérhessen a forgatás nélküli talajművelésre.

A Karat grubber 5-től 30 cm-ig terjedő munkamély-
ségben képes dolgozni, de Pál Tamás ezúttal 20 centire 
állította be, mert az átlagosnál kötöttebb talajban a gép 
képes lenne „kipányvázni” a 225 LE-s traktort. A legna-
gyobb igénybevételnek a három sorban elhelyezett kapák 
orrbetétei vannak kitéve, de ezek gyárilag jól fel van-
nak rakva keményfémmel, így itt még négy év elteltével 
sem kellett őket cserélni. „A szárnyas késes kapákkal csak  
15 cm-ig lehet lemenni, ezért én inkább a keskeny késeket 
használom, de az is olyan szinten átmozgatja a földet, 
hogy felér egy szántással” – adott értékelést a fiatal gazda. 
A grubber nála még nedves földön sem ragadt be: bár az 
egyengetőtárcsák kissé megteltek földdel, a kapák és az 
ékgyűrűs henger kiválóan dolgoztak. „Ha most vásárolnék, 
nemcsak az alapkivitelre költenék – von mérleget. – A nyí-
rócsavaros helyett erre a földre inkább rugós biztosításút 
vennék, és hatalmas ugrás lenne a félig függesztett válto-
zat is, bár ezzel a függesztett eszközzel sokkal könnyebb 
sarokra kifordulni, a kisebb parcellákon tehát előnyösebb.”

Másik alanyunk, a Szabadbattyánban élő Csókási Gergő 
2013 nyarán szerzett be egy 3,5 méter munkaszélességű 
Karat 9-es grubbert. Az eszközt eddig főleg napraforgótar-
lón, búzavetés elé, magágykészítésre használták. A fő cél a 
szántás kiváltása volt. Ez a grubber már nem nyírócsavaros, 
hanem rugóztatott (automatikus) biztosítással ellátott, s a 
gyorscserélő rendszer révén a kapák szerszám nélkül, egy-
szerűen távolíthatók el. Szabadbattyánban a gépet 25–30 
centis munkamélységre állítva használják. „Meg vagyunk 
elégedve a munkájával, az ékgyűrűs henger szép, apró 
morzsás földet hagy maga után, bár a visszatömörítésben 
lehetne jobb is” – értékelte Csókási Gergő. A négyméteres 
változattal ellentétben ezen a grubberen már zsírzópontok 
sincsenek, vagyis igazán könnyű a karbantartása. „Nem 
púpol, nem árkol, egyenletes, sima felszínt hagy maga 
után. A menetszámcsökkenés révén néhány év alatt meg-
térül az ára – mondja bizakodóan. – Ráadásul a műtrágyát 
is szépen bekeveri, jobban leviszi a gyökérzónába, mint 
a tárcsa, így a növény többet hasznosíthat belőle, gazda-
gabb termést hoz.”

Csókási Gergő

Pál Tamás
A Karat 9 intenzív grubber minden füg-
gesztett változatánál a munkamélység  
5 és 30 cm között szerszám nélkül, kis 
fokozatokban állítható. A 3 és 3,5 m széles 
változatoknál a szabályozás a munkagép-
nél hátul, a furatsorok segítségével, mély-
ségállítóval történik. A jobb hozzáférés 
érdekében az összecsukható változatok-
nál a munkamélységet a munkagépen 
elöl egy távtartós rendszerrel lehet sza-
bályozni.

Ha a Karat 9 intenzív grubber munkamélységét megváltoztatjuk, 
akkor az egyengetőtárcsák minden további utánállítás nélkül 
igazodnak az új munkamélységhez. Az egyengetőtárcsákat és az 
elmunkáló-tömörítő hengereket parallelogramma tartja mindig  
a beállított helyzetben.

Az elmunkáló-tömörítő henger a legjobb minőségben végzi el a 
szükséges visszatömörítést. A kedvező súlyeloszlásnak köszönhető-
en nehéz elmunkáló-tömörítő hengerek is használhatók annak ér -
dekében, hogy mélyművelésnél jó visszatömörítést érhessünk el.

A félig függesztett Karat 
9 intenzív grubbernél a 
járószerkezet a gépen 
be  lül található, így a 
grubber rendkívül kom-
pakt, stabil, és könnyen 
fordul.
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Cenius 5003-2TX Super
mulcskultivátor

Univerzálisan használható alternatív 
megoldásként mutatta be az Amazone 
2013 végén a Cenius TX sorozatot, amely 
integrált futóművel, az új C-Mix-Super 
kapákkal és számos további újítással ren-
delkezik. A Cenius TX típus a minőségi 
kidolgozás mellett a nagyon jó bekeve-
réssel, porhanyítással és egyengetéssel 
tűnik ki. A hét és hat méter széles típusok 
mellett 2014 végén megjelentek az öt-, 
majd a négyméteres verziók is a piacon. 
A szállítási szélesség 2,8–4 méter. 2015 
közepe óta elérhető a dupla U profilú 
henger is, amelyet a könnyebb talajok-
hoz terveztek.

Opciós felszerelésként érhető el a Green 
Drill aprómag-vető egység 500 literes 
tartállyal.

A Cenius TX modell alapvetően négygerendelyes felépítésű, s az 5003-2TX Super ese-
tében a második és a harmadik gerendely kapái nem egyenes vonalban, hanem az 
integrált futómű körül helyezkednek el. A kapasorok között „alagutak” alakulnak ki, 
amelyek – a 80 cm-es keretmagasságnak is köszönhetően – nagy mennyiségű szárma-
radványt képesek átengedni anélkül, hogy eltömődések jönnének létre. A maximális 
munkamélység kb. 30 cm.

A Cenius TX a C-Mix-Super kapákkal van felszerelve, amelyek erősen íveltek, a csúcsré-
szen pedig lapos kialakításúak. Ez a forma alacsonyabb vonóerőigényt tesz lehetővé.  
A 28 cm osztástávolságnak köszönhetően kiváló a keverés.

A mélységmegvezetés elöl a két tám-
kerékkel, illetve hátul a hengerrel (vagy 
a futóművel) történik. Alapfelszereltség 
a munkamélység mechanikus beállítása 
csavarorsók segítségével.

A beépített futóművet a henger teher-
mentesítése érdekében nedves munkakö-
rülmények között vagy száraz, homokos 
talajon mélységmegvezetésre lehet hasz-
nálni. Azt, hogy milyen mélyre ereszked-
jen a futómű, a két hidraulikahengeren 
elhelyezett hézagolóval lehet előre meg-
adni. Ez akkor is alkalmazható, ha a Cenius 
TX munkagépet a szántóföldön henger 
nélkül használjuk. A henger leszerelésé-
hez a kereten négy rögzítőkengyelt kell 
meglazítani.



Műszaki adatok
Típus Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX
Munkasebesség 8–15 km/h
Munkamélység 8–30 cm
Kapák száma 13 17 21 25
Szállítási szélesség 3 m
Tömeg 6300 kg 7000 kg 8500 kg 9000 kg

2015 közepéig a Cenius TX négyféle tömörítőhengerrel volt elérhető:

» nehéz, zárt, 580 mm átmérőjű gumigyűrűs hengerrel (163 kg/m),
» 600 mm átmérőjű nyitott ékgyűrűs hengerrel (170 kg/m),
» tandem pálcás hengerrel (160 kg/m),
» egyszerű pálcás, 520 mm átmérőjű hengerrel (93 kg/m).

Az új Matrix-henger és az egyszerű U 
profilú henger mellett immár egy hetedik 
alternatíva is kínálkozik: a dupla U profilú 
henger 260 kg/m értékkel rendelkezik, 
s 580 mm átmérőjével és nyitott építési 
módjával elsősorban a könnyű és a kö -
zépnehéz területekre fejlesztették ki.

A kapasor mögött háromféle szerszám 
helyezhető el az egyengetéshez és a felü-
leti bekeveréshez: durván fogazott, egyso-
ros, 460 mm átmérőjű egyengetőtárcsák, 
valamint alternatívaként rendelkezésre 
állnak a sima tárcsák ugyanezen átmérő-
vel (és szintén karbantartásmentes csap-
ágyakkal), illetve harmadik megoldásként 
a simító-egyengető rugós pálcasor.

Opcióként karbantartásmentes nyomóru-
gós kőbiztosítással is felszerelhető a gép. 
Ezek 600 kg kioldóerővel rendelkeznek, és 
lehetővé teszik az akár 30 cm-es kitérést 
is felfelé.

Kapatípusok:

Sekély műveléshez:
320 mm-es lúdtalpkapák  
(munkamélység: 3–10 cm)
350 mm-es szárnyas 
kapák (munkamély-
ség: 8–12 cm)

Középmély keveréshez:
100 mm széles C-Mix csúcs,  
100 mm-es terelőlemezzel  
(munkamélység: 10–20 cm)

Mély lazításhoz és keveréshez:
80 mm széles C-Mix csúcs,  
80 mm-es terelőlemezzel  
(munkamélység: 12–30 cm)
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Lemken System-Kompaktor  
magágykészítő kombináció

A jó talaj kulcsa
Különösen apró magvak esetében célszerű ügyelni arra, hogy 
a magágyként szolgáló talaj egyenletes mélységű, finoman 
elmunkált és kiválóan visszatömörített legyen. A System-
Kompaktor óriási előnye, hogy általa mindez akár egyetlen 
munkamenetben megvalósítható. A Lemken gépkombináció-
ját a 2150 hektáron gazdálkodó fülei Búzakalász Kft. ügyveze-
tője, Varga Szabolcs, valamint a Hajdúszoboszló és Kaba között 
közel 300 hektárnyi területtel rendelkező családi Szilas-Farm 
Kft. ügyvezetője, Máténé Hajzer Krisztina tapasztalatai alapján 
ismertetjük.

A Dunántúlon 25 aranykorona körüli, néhol agyagosabb, 
máshol lazább barna erdőtalajokat művelnek, illetve olyan 
hajdani szőlőhegyeket, ahonnan már rég kivágták a tőkéket. 
A Tiszántúlon pedig mésziszappal és istállótrágyával feljaví-
tott, 30–40 aranykoronás, szinte teljes egészében öntözhető 
területeken gazdálkodnak, s mindkét helyen a jól átmozga-
tott, kellően tömörödött magágy készítésére vásárolták a 
Lemken System-Kompaktort. Jó minőségű, megbízható gépet 
kaptak, amelyet akár a szántás lezárására is használni lehet. 
A Búzakalász Kft. öt méter szélességű eszköze ügyesen forgo-
lódik a 200 öl méretű parcellákon is, és fontos szerepet játszik 
abban, hogy az egyre gyakoribb aszályos időkben is képesek 
megőrizni a talaj minimális nedvességtartalmát. A gépük 
évente körülbelül 300 hektárt dolgozik, s a gyenge pontját 
firtató kérdésre Varga Szabolcs így válaszolt: „Eddig minden 
különösebb meghibásodás nélkül működött, a karbantartása 
egyszerű. Némi problémát talán csak az jelent, hogy nagyon 
sok beállítási funkciója van: ki kell tapasztalni, hogyan állítsuk 
be a tömörítőhengerek mélységét, a kapákat, a simítólapot. 
Ez igényel némi odafigyelést, viszont általa érhető el a kívánt 
munkaminőség. Ha nedvesebb a talaj, a hátsó tömörítő hen-
gersor hajlamos az eltömődésre, bár a masszív sárkaparó esz-
köz sokat segít ennek megelőzésében.”

A hajdúszoboszlói Hajzer család már a kilencvenes években 
megismerkedett a Kompaktorral, aztán a saját kft.-jük számára 
is vásároltak egyet, amelyet másfél évtizednyi használat után 
adtak el, ráadásul fődarabcsere nélkül, kiváló állapotban, még 
a felújítására sem volt szükség. Az ötméteres géptől csak azért 
váltak meg, mert a műveleteiket az idők során hatméteres 
munkaszélességű eszközökre állították be. Az új Kompaktor 
kiválóan illeszkedik a Lemken Solitair gabonavetőhöz, a per-
metezőhöz, a baktériumkijuttató berendezéshez és a többi 
munkagéphez. A laposvas-pálcás felszereltséget alkalmazzák, 
ez ugyanis rendkívül jól töri a rögöket és az összealudt talaj-
felszínt. A két pálcás hengersor által tökéletesen szabályzott 
mélységben dolgozó lúdtalpkapák egyenletes mélységben 
keverik a felső talajréteget, aprómorzsás talajszerkezetet alakí-
tanak ki, és a kelőfélben lévő gyomokat is kivágják. A Crosskill 
henger szintén hasznos művelőtag, mert nem a talajfelszínt, 
hanem a talajt tömöríti le a vetés mélységében, fölötte pedig 
meghagyja a laza, levegős szerkezetű réteget, így készít töké-
letes magágyat.

Az ideális magágykészítésnél fontos, 
hogy a megmunkált földet jól elegyen-
gessük a munkagép teljes szélességé-
ben, és a megfelelő munkamélységben 
fellazítsuk, porhanyóssá tegyük. Az 
el munkáló-tömörítő hengerek gon-
doskodnak arról, hogy a mag ültetési 
mélységéig egyenletes legyen a vissza-
tömörítés. A beállított munkamélység 
sekély magágy készítésekor is pontosan 
betartható. 

A System-Kompaktor félig függesz-
tett magágykészítő öt- és hatméteres 
munkaszélességben a Solitair pneuma-
tikus vetőgéppel kombinálható.

Négyszöggerendely, 
rugóacél  
tartótengelyekkel

A hárompont-torony rendkívüli stabilitását a hőkezelt 
toronylemezek biztosítják. A munkagép lengéseit az átnyú-
ló és állítható magasságú, rugózott alsó függesztőrúd 
fogja fel. A felső, változtatható függesztőpontnak köszön-
hetően mindig optimális a felső vonókar beállítása.

MŰSZAKI ADATOK 

Kivitel: fix függesztett vagy
összecsukható, függesztett
Munkaszélesség: 300–600 cm
(Gigant változat: 800–1200 cm)
Súly: 1430–4270 kg
(Gigant változat: 5981–10 091 kg)
Teljesítményigény: 75–245 LE
(Gigant változat: 215–550 LE)

A felületet az elülső vágó- vagy simító-
egyengető lemezek egyengetik el.

A System-Kompaktor kiegészítő rögtörő 
hengerei segítik a föld elegyengetését és 
aprítását.

A kétsoros lúdtalpkapás művelőelem 
egyenletes lazító hatást biztosít sekély 
magágykészítéshez. Az egyes tagok para-
lelogramma felfüggesztésének köszönhe-
tően pontos a vezetés és így egyenletes a 
munkamélység.

Varga Szabolcs

Máténé  
Hajzer Krisztina

Az elülső, stabil laposvas- vagy csőpálcás 
henger golyós csapágyazású, és az állít-
ható simítólemezzel együtt egyengetik el 
a felszínt. A hengerek intenzív munkáját 
egy orsós állítású simítólemez szabályoz-
za, amelyet rugók védenek a túlterhelés-
től.

A karbantartást nem 
igénylő csapágyak új 
generációja teljesen 
zárt, így hatékonyan 
vé dett a szennyeződé-
sektől.

A nehéz Crosskill henger jó visszatömörítést biztosít. Az eltoltan 
elhelyezkedő Crosskill gyűrűk fogazása úgy illeszkedik egymás-
hoz, hogy a gyűrűk nem tudnak egymáshoz viszonyítva elcsúszni, 
és így nem tömődnek el. Alternatívaként ősszel, nedves viszonyok 
mellett egy 400 mm-es csőpálcás vagy trapézgyűrűs hengert is 
használhatunk.

A mélység szerszá-
mok nélkül gyorsan 
állítható centiméte-
res fokozatokban egy 
csap segítségével.

Az átnyúló, állítható magas-
ságú oldallemezek bizto-
sítják, hogy nem keletke-
zik bakhát a két műveleti 
menetben.
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Lemken System-Kompaktor  
magágykészítő kombináció

A jó talaj kulcsa
Különösen apró magvak esetében célszerű ügyelni arra, hogy 
a magágyként szolgáló talaj egyenletes mélységű, finoman 
elmunkált és kiválóan visszatömörített legyen. A System-
Kompaktor óriási előnye, hogy általa mindez akár egyetlen 
munkamenetben megvalósítható. A Lemken gépkombináció-
ját a 2150 hektáron gazdálkodó fülei Búzakalász Kft. ügyveze-
tője, Varga Szabolcs, valamint a Hajdúszoboszló és Kaba között 
közel 300 hektárnyi területtel rendelkező családi Szilas-Farm 
Kft. ügyvezetője, Máténé Hajzer Krisztina tapasztalatai alapján 
ismertetjük.

A Dunántúlon 25 aranykorona körüli, néhol agyagosabb, 
máshol lazább barna erdőtalajokat művelnek, illetve olyan 
hajdani szőlőhegyeket, ahonnan már rég kivágták a tőkéket. 
A Tiszántúlon pedig mésziszappal és istállótrágyával feljaví-
tott, 30–40 aranykoronás, szinte teljes egészében öntözhető 
területeken gazdálkodnak, s mindkét helyen a jól átmozga-
tott, kellően tömörödött magágy készítésére vásárolták a 
Lemken System-Kompaktort. Jó minőségű, megbízható gépet 
kaptak, amelyet akár a szántás lezárására is használni lehet. 
A Búzakalász Kft. öt méter szélességű eszköze ügyesen forgo-
lódik a 200 öl méretű parcellákon is, és fontos szerepet játszik 
abban, hogy az egyre gyakoribb aszályos időkben is képesek 
megőrizni a talaj minimális nedvességtartalmát. A gépük 
évente körülbelül 300 hektárt dolgozik, s a gyenge pontját 
firtató kérdésre Varga Szabolcs így válaszolt: „Eddig minden 
különösebb meghibásodás nélkül működött, a karbantartása 
egyszerű. Némi problémát talán csak az jelent, hogy nagyon 
sok beállítási funkciója van: ki kell tapasztalni, hogyan állítsuk 
be a tömörítőhengerek mélységét, a kapákat, a simítólapot. 
Ez igényel némi odafigyelést, viszont általa érhető el a kívánt 
munkaminőség. Ha nedvesebb a talaj, a hátsó tömörítő hen-
gersor hajlamos az eltömődésre, bár a masszív sárkaparó esz-
köz sokat segít ennek megelőzésében.”

A hajdúszoboszlói Hajzer család már a kilencvenes években 
megismerkedett a Kompaktorral, aztán a saját kft.-jük számára 
is vásároltak egyet, amelyet másfél évtizednyi használat után 
adtak el, ráadásul fődarabcsere nélkül, kiváló állapotban, még 
a felújítására sem volt szükség. Az ötméteres géptől csak azért 
váltak meg, mert a műveleteiket az idők során hatméteres 
munkaszélességű eszközökre állították be. Az új Kompaktor 
kiválóan illeszkedik a Lemken Solitair gabonavetőhöz, a per-
metezőhöz, a baktériumkijuttató berendezéshez és a többi 
munkagéphez. A laposvas-pálcás felszereltséget alkalmazzák, 
ez ugyanis rendkívül jól töri a rögöket és az összealudt talaj-
felszínt. A két pálcás hengersor által tökéletesen szabályzott 
mélységben dolgozó lúdtalpkapák egyenletes mélységben 
keverik a felső talajréteget, aprómorzsás talajszerkezetet alakí-
tanak ki, és a kelőfélben lévő gyomokat is kivágják. A Crosskill 
henger szintén hasznos művelőtag, mert nem a talajfelszínt, 
hanem a talajt tömöríti le a vetés mélységében, fölötte pedig 
meghagyja a laza, levegős szerkezetű réteget, így készít töké-
letes magágyat.

Az ideális magágykészítésnél fontos, 
hogy a megmunkált földet jól elegyen-
gessük a munkagép teljes szélességé-
ben, és a megfelelő munkamélységben 
fellazítsuk, porhanyóssá tegyük. Az 
el munkáló-tömörítő hengerek gon-
doskodnak arról, hogy a mag ültetési 
mélységéig egyenletes legyen a vissza-
tömörítés. A beállított munkamélység 
sekély magágy készítésekor is pontosan 
betartható. 

A System-Kompaktor félig függesz-
tett magágykészítő öt- és hatméteres 
munkaszélességben a Solitair pneuma-
tikus vetőgéppel kombinálható.

Négyszöggerendely, 
rugóacél  
tartótengelyekkel

A hárompont-torony rendkívüli stabilitását a hőkezelt 
toronylemezek biztosítják. A munkagép lengéseit az átnyú-
ló és állítható magasságú, rugózott alsó függesztőrúd 
fogja fel. A felső, változtatható függesztőpontnak köszön-
hetően mindig optimális a felső vonókar beállítása.

MŰSZAKI ADATOK 

Kivitel: fix függesztett vagy
összecsukható, függesztett
Munkaszélesség: 300–600 cm
(Gigant változat: 800–1200 cm)
Súly: 1430–4270 kg
(Gigant változat: 5981–10 091 kg)
Teljesítményigény: 75–245 LE
(Gigant változat: 215–550 LE)

A felületet az elülső vágó- vagy simító-
egyengető lemezek egyengetik el.

A System-Kompaktor kiegészítő rögtörő 
hengerei segítik a föld elegyengetését és 
aprítását.

A kétsoros lúdtalpkapás művelőelem 
egyenletes lazító hatást biztosít sekély 
magágykészítéshez. Az egyes tagok para-
lelogramma felfüggesztésének köszönhe-
tően pontos a vezetés és így egyenletes a 
munkamélység.

Varga Szabolcs

Máténé  
Hajzer Krisztina

Az elülső, stabil laposvas- vagy csőpálcás 
henger golyós csapágyazású, és az állít-
ható simítólemezzel együtt egyengetik el 
a felszínt. A hengerek intenzív munkáját 
egy orsós állítású simítólemez szabályoz-
za, amelyet rugók védenek a túlterhelés-
től.

A karbantartást nem 
igénylő csapágyak új 
generációja teljesen 
zárt, így hatékonyan 
vé dett a szennyeződé-
sektől.

A nehéz Crosskill henger jó visszatömörítést biztosít. Az eltoltan 
elhelyezkedő Crosskill gyűrűk fogazása úgy illeszkedik egymás-
hoz, hogy a gyűrűk nem tudnak egymáshoz viszonyítva elcsúszni, 
és így nem tömődnek el. Alternatívaként ősszel, nedves viszonyok 
mellett egy 400 mm-es csőpálcás vagy trapézgyűrűs hengert is 
használhatunk.

A mélység szerszá-
mok nélkül gyorsan 
állítható centiméte-
res fokozatokban egy 
csap segítségével.

Az átnyúló, állítható magas-
ságú oldallemezek bizto-
sítják, hogy nem keletke-
zik bakhát a két műveleti 
menetben.



Pro Glide
A McHale gépei évente 75 millió bálát készítenek 
szerte a világon. A cég – a bálázó- és bálacsoma-
goló gépek gyártása mellett tovább bővítve ter-
mékkínálatát – a hannoveri Agritechnica kiállításon 
mutatta be új, Pro Glide kaszacsaládját. Ez három 
modellt foglal magában: az F3100 frontfüggesztésű 
és az R3100 hátsó függesztésű tárcsás kasza mellett 
a B9000 tripla kaszakombinációt. Mindegyik típus 
háromméteres munkaszélességű, szársértővel sze-
relt, és olyan új megoldásokkal rendelkezik, amelyek 
a tökéletes talajkövetést segítik elő.

A vágótárcsák úgy lettek tervezve, hogy előse-
gítsék a maximális terményáramlást. A kasza-
pengék 360 fokban képesek körbefordulni, így 
az öntisztító képességük kiváló. Valamennyi 
tárcsa egyéni biztosítással van ellátva a hosz-
szabb élettartam érdekében.

A lekerekített kaszagerendely ala-
csony profilú elülsőél-kialakítása 
si ma siklást biztosít, csökkentve 
ezáltal a talaj „túrását” és egyben a 
takarmányszennyeződés mértékét.

Pro Glide F3100
A McHale saját szabadalmaztatású függesztőrendszere révén az F3100-as 
kaszateste akár 500 mm-es függőleges kitérésre, illetve 17 fokos kereszt-
irányú mozgásra képes. Az akár 600 mm-es kiemelési magasság a táblavé-
gi forduláskor nagy segítséget jelent. Az integrált felfüggesztés lehetővé 
teszi, hogy a kasza a mellső függesztéstől függetlenül mozoghasson.  
A szabadalmaztatott rugózási rendszer révén az eszköz mindvégig egyen-
letes talajnyomásra képes.

A McHale Pro Glide tárcsás kaszák háromméteres munkaszélességén hét 
vágótárcsa helyezkedik el. A hegesztett, olajfürdős kaszagerendely folya-
matos kenést, alacsony zajszintű munkavégzést és hosszú élettartamot 
garantál.

Az eszköz 1000 for-
dulat/perc üzem-
móddal működ-
tethető.

Pro Glide R3100
Az R3100 hátsó függesztésű tárcsás kaszának a háromdimenziós talaj-
követés egyedülálló precizitást kölcsönöz. A 17 fokos keresztirányú és 
12 fokos előre-hátra mozgás révén rendkívüli az eszköz rugalmassága. 
Akadályba ütközve kitér a helyzetéből, majd károsodás nélkül ugrik visz-
sza az eredeti pozíciójába. Ez egyenetlen talajon is lehetővé teszi a kiváló 
munkavégzést. A talajnyomás a traktor fülkéjéből állítható, értéke az 
eszköz tetején elhelyezett kijelzőn leolvasható.

A B9000 tripla kaszakombináció egyesíti a mellső és hátsó függesztésű 
tárcsás kaszák kiváló tulajdonságait, a 3D-talajkövetéstől az ideális talaj-
nyomáson át az egyszerű szállíthatóságig. A közel kilencméteres munka-
szélesség kiváló teljesítményt kínál.

Pro Glide B9000

Annak érdekében, hogy gyorsítsa a szára-
dási és fonnyadási folyamatot, és ezáltal a 
termény kevesebb ideig legyen kitéve az 
időjárási viszontagságoknak, a Pro Glide 
tárcsás kaszák acél szársértői teljes mun-
kaszélességben dolgoznak, és homogén 
rendet hoznak létre. A kezelő hatféle szár-
sértési intenzitást állíthat be.

Szállításkor a kaszatest 110 fokban fel-
hajlik, s így nemcsak a súlypontja kerül 
ideális helyre, de a traktor kezelőjét sem 
zavarja a szabad kilátásban hátrafelé.

Műszaki adatok

Típus F3100 R3100 B9000
Szállítási szélesség 2,94 m 2,2 m 2,9 m
Tömeg 1250 kg 1470 kg 2480 kg
Munkaszélesség 3 m 3 m 8,56 m
Rendszélesség 1,3–2,3 m 1,3–2,3 m 1,3–2,3 m
Vágótárcsák száma 7 7 14
Vágási magasság 25–75 mm 25–75 mm 25–75 mm
Min. vonóerőigény 80 LE 80 LE 250 LE
Kapacitás 3,5 ha/h 3,5 ha/h 10 ha/h

További információ:

+ 36 (56) 527-112 vagy +36 (30) 42-24-388
www.mchale.net
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A világ egyik vezető agrárgépgyártó válla-
lata, az amerikai Case IH kereken húsz éve, 
1996-ban mutatta be a Quadtrac rendszert, 
amelynek lényege, hogy az erőgépet a hagyo-
mányos (fúvott) gumiabroncsok helyett gumi-
hevederes járószerkezettel szerelték fel mind 
a két tengelyen. A Steiger cég törzs- csuklós 
kormányzású, 9000-es szériájának egyik 
(360 LE-s) modellje volt az úttörője ennek a 
forradalmi technológiának, amely az elmúlt 
két évtizedben jelentős fejlődésen ment 
át, és ma már egyértelmű sikertörté- netnek 

mondható.

Húszéves a Quadtrac rendszer

A nagyigmándi (Komárom-Esztergom me -
gyei) székhelyű Invest Gépkereskedelmi Kft. 
2002-ben kezdte meg tevékenységét a Case 
IH mezőgazdasági gépek magyarországi 
vezérképviseleteként és importőreként. Tíz 
évvel később országos szintű értékesí-
tői és szervizhálózatot épített ki, s ma 
már több mint 70 munkatárssal, országo-
san hét területi központban szolgálja ki 
partnereit. A Quadtrac rendszer (illetve 
annak módosított változata, a Rowtrac) 
az általuk is forgalmazott Case IH Steiger, 
Quadtrac, Magnum traktoroknál, vala-
mint az Axial-Flow kombájnoknál is elér-
hető. A partnerek gyorsabb alkatrész-ki-
szolgálását segíti a tavaly átadott új ácsi 

A Quadtrac rendszert az hívta életre, hogy az 1980-as években egyre több 
gazdálkodó használt ikerkerekes (sőt tripla kerekes) traktorokat a megfelelő 
erőátvitelhez, ám ezek már olyan széles felépítésűek voltak, hogy a közúti 
közlekedésben nem bizonyultak praktikusnak. Így született meg az egymástól 
független elemekből álló, gumihevederes járószerkezet. Az elmúlt húsz évben 
a dizájn és a kialakítás is sokat módosult, de a lényeges változtatás a gumiheve-
derek élettartamát érintette. Ma már olyan gyártási technológiát alkalmaznak, 
amely lehetővé teszi, hogy ne csak 2-3 ezer üzemórát, hanem ennek a dupláját 
(5-6 ezret) is kibírjanak.

Bár a gumihevederes járószerke-
zet tekintélyes méretűnek tűnik, 
valójában nem okoz nagyobb 
talajtömörödést, mintha egy 
47-es lábú, 80 kilós ember fejte-
ne ki talajnyomást – még a 24 
tonna feletti összgördülőtömeg 
ellenére sem.

Amikor az első Quadtracokat piacra dobták, csupán a Case IH négykerék-hajtású 
erőgépeinek a tíz százalékát jelentették. Napjainkban az értékesített Case IH 
törzscsuklós traktorok több mint fele gumihevederes járószerkezetű.

A hathengeres, 12 900 cm³-es, Tier 4B emisz-
sziós besorolású motorral ellátott, 628 LE 
névleges teljesítményű Case IH Quadtrac 620 
modell 2014-ben elnyerte Az Év Gépe címet.

Invest Kft. –  
2941 Ács, Invest Park, 
M1 autópálya, Ács-lehajtó
Telefon: 06 (34) 558-900
Fax: 06 (34) 558-906
E-mail: info@investkft.hu
Web: www.investkft.hu
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A Quadtrac rendszer felépítése a következő: a 
meghajtás középen helyezkedik el, míg alul 
kétoldalt egy-egy feszítőgörgő található, köztük 
pedig három támasztógörgő. A piramis forma 
közepében lévő hajtókerék nem erőzáró, hanem 
alakzáró kötést ad. Nem a súrlódás elvén műkö-
dik tehát, hanem egy belső fogazású hevedert 
hajt egy ahhoz illeszkedő kerék. Így minden 
olyan probléma (extra kopás, hőterhelés), amely 
a csúszásból, a súrlódás csökkenéséből ered, 
teljesen kiküszöbölhető.

A párhuzamos lánctalpú és hevederű erőgépek nagy vonóerő-
nél gyakorlatilag kerekes traktor módjára viselkednek, hiszen 
a hátul ébredő vonóerő a traktor elejét megemeli, és ezáltal a 
párhuzamos lánctalpak vagy hevederek felfekvőfelületét alapo-
san lecsökkenti. Erre a problémára kínált megoldást a Quadtrac 
rendszer, amely révén a traktor megtartotta korábbi flexibili-
tását, illetve 50-50 százalékos tengelyterhelését a dinamikus 
vonóerő-leadás során. 

A Quadtrac rendszernek a vonóerő 
leadásában van óriási jelentősége, 
hiszen máskülönben ezeket a gépe-
ket 3-4 ikerkerékkel kellene ellátni 
ahhoz, hogy képesek legyenek azo-
nos nyomatékot a talajra közvetíteni. 
A hevedernek nagyjából 6 m2 a teljes 
felfekvőfelülete, így ezt a célt sokkal 
kompaktabb méretben teszi elérhe-
tővé.

A rendszer sokkal inkább talajkímélő, 
kisebb a talajtaposás és -tömörítés, vala-
mint a kerékcsúszás (slip), és az állandó 
talajkapcsolat révén egyenletes marad 
a súlyelosztás. A gazdálkodó hamarabb 
elkezdheti a munkát, hiszen nem kell 
megvárnia, hogy a föld teljesen felszá-
radjon.

A Rowtrac rendszer a Quadtrac technológia hagyományos felépí-
tésű traktorokra átültetett változata. Ennél a mellső – kormányzott 

– kerekek hagyományos (fúvott) gumiabronccsal vannak szerelve, 
vagyis kerekes traktorként viselkedik a szántóföldön és közúton, a 
vonóereje viszont jelentősen növelhető a hátsó tengelyen elhelye-
zett gumihevederes járószerkezet segítségével. Utóbbi nagyjából a 
vonóerő 70 százalékát szolgáltatja.

A hevederes megoldást 
nem kifejezetten közúti 
haladásra találták ki, de 
kellő odafigyeléssel, a 
heveder kezelésére vonat-
kozó előírások betartásá-
val, a haladási sebesség 
helyes megválasztásával 
természetesen erre is fel-
használható. A Rowtrac 
rendszerű traktor rugó-
zott mellső híddal rendel-
kezik, hátul pedig hajtott 
és fékezett tengelyekkel.

A Case IH Magnum 380 CVX 
hibrid járószerkezetű erőgép 
2015-ben Az Év Traktora díj-
ban részesült.


