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Oktatási segédlet
2017. október

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!
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TERRASEM mulcsvetőgép

Wave Disc

hullámos tárcsákkal
A hullámos tárcsák (Wave Disc) a vetéssel egy menetben elvégzett magágyké
szítésnél kiválóan alkalmazhatók. A merev
vázú Terrasem R3 és R4, illetve az összecsukható Terrasem C4, C6, C8 és C9 vetőgépekhez érhetők el.

A Pöttinger Terrasem vontatott mulcsvetőgép egyaránt használható hagyományos vagy direkt vetésre. A munkaeszköz egyesíti a talajművelés, a visszatömörítés és a 3–9 méter munkaszélességű vetés lépéseit.

Az 510 mm átmérőjű, 4 mm vastag hullámos tárcsák 12,5 cm vagy 16,7 cm sorkiosztással kaphatók, ami kiváló áteresztőképességet és minimális eltömődési
hajlamot eredményez.

12,5 cm-es sortávolságnál a teljes
területnek csupán a 36%-át kell
megművelni, 16,7 cm-es sortávol
ságnál pedig a 27%-át. Mindez akár
15%-kal kisebb vonóerőigényt,
gyorsabb munkatempót, valamint
számottevő üzemanyag-megtakarítást jelent.

A hullámos tárcsa a talajt csak a ve
tési sávokban műveli meg, körülbelül 50 mm szélességben és 60 mm
mélységben, a terület többi része
megbolygatlan marad. Az eszköz
energiaigénye kisebb, és az érintetlen sávok révén megőrzi a föld nedvességét is. Ezzel a módszerrel kellő
mennyiségű finoman morzsalékos
szerkezetű talaj keletkezik, amelyben a magvak a csírázási időszakban optimálisan fejlődhetnek.

A hullámos tárcsák előnyei:
 redukált talajbolygatás a száraz területeken, így a föld megőrzi nedvességtartalmát
 nedves talaj esetében nincs elkenődés
a vetési mélységben
 a vegyszereknek ellenálló (herbicidre
zisztens) gyommagvak kisebb bolygatása
 korai vetés lehetősége
 talajerózió csökkentése

Az első tárcsasor mélysége a második
sortól függetlenül is állítható. A munkamélység hidraulikusan állítható. Minden
egyes tárcsát NONSTOP túlterhelés elleni
biztosítás véd. A Wave Disc semmiféle
karbantartást nem igényel.

A tárcsákat vastag falú, négyszögletű tengelyre (SG 50) szerelték, a melléjük helyezett, 40 mm átmérőjű gumielemek lehetővé teszik a tárcsák kitérését, ha kővel
találkoznának.

Nedves körülmények között
a talajt csak csekély mértékben szabad mozgatni, mert
az elkenődés a vetési mélységben veszélyezteti az eredményes maglehelyezést. A hullámos tárcsa
nem hatol a vetés szintjénél mélyebbre, és
nem is tolja el síkban oldalra. A vetőmag
így biztonsággal helyezhető le az optimális
állapotú, fellazított sávba.

A vetőgép egyedülálló talajfelszín-követéssel, valamint 40–120 kg közötti központi csoroszlyanyomás-állítással és nagy
térfogatú vetőmagtartállyal rendelkezik.

A párhuzamosan vezetett, Dual-Disc kéttárcsás csoroszlyákkal pontos vetőmaglerakás végezhető.
A futómű széles, 425/55 R17 gumiabroncsokkal szerelt, a kerekek a vetés
előtti visszatömörítést végzik 4-4 sorban.
Az eltolt (offset) kerékelrendezés a tömörítőt könnyebben vontathatóvá, a futást
nyugodtabbá teszi. Az egyenkénti kerékfelfüggesztés lehetővé teszi az összes
kerék szabad forgását kanyarodáskor.

A műtrágya kijuttatására is alkalmas
Terrasem Fertilizer változatoknál a tartály
40/60, 50/50 vagy 60/40 százalékos arányban osztható.

A hullámos tárcsa az agresz
szíven terjeszkedő, herbicid
rezisztens, a csírázáshoz fényt
igénylő gyomok ellen is hatásos. Alkalmazásával ugyanis
nem képződnek felszínközeli talajüregek,
amelyek a gyommagvak számára kedvező
csírázási feltételeket teremtenének.
A megművelt sávok gyorsabban melegszenek át,
mint a megbolygatlan területek, vagyis a kultúrnövény
gyorsabban fejlődhet, mint
a sorközökben kikelő gyomok. A betakarításnál hátramaradt növénymaradványok
lebomlási folyamaton mennek keresztül, ami tápanyagokat von ki a talajból.
A megbolygatlan sorközökben viszont nem
indul be a komposztálódás, vagyis marad
elegendő víz és tápanyag a kultúrnövényeknek is.

A takaróponyvás hosszanti magtartályba
az R3–C6 modelleknél 3000 liter mag
fér, a C8/C9-nél 4000 liter. Kívánságra az
R3–C6 változatok tartálya 3950 literre,
a C8/C9 modelleké 5100 literre bővíthető.
Az elektromos adagolószerkezet 0,6 és
350 kg között fokozatmentes vetésmennyiség-állítást tesz lehetővé a vezetőülésből.

A talajszerkezet megőrzésével a szélerózió is csökken,
hiszen a nem teljes területre
kiterjedő gépi művelés miatt arányaiban
kisebb a szél által felkapható morzsalékos
talaj aránya. Nagy mennyiségű csapadék
esetén is előnyös a csekélyebb talajmozgatás, hiszen így a talaj kevésbé iszapolódik
el.

Pöttinger
Landtechnik GmbH
Magyarországi képviselet
Szász László
telefon: +36 (30) 383–0109
e-mail: laszloszasz@agrargepkft.hu
Dávid Lajos
telefon: +36 (30) 406–3048
e-mail: david.lajos@agrargepkft.hu

15–24 méteres szórókeret

3000, 4000, 5000 literes tartálytérfogat

Vega 12

vontatott permetezőgép
A Vega a Lemken első, teljesen önállóan
kifejlesztett vontatott szántóföldi permetezőgépe. Gyártását a 2015 őszén
átadott üzemben végzik az északnyugatnémetországi Haren (Ems) településen.

Az alumíniumkeret könnyű, merev és ellenálló
a vegyszerekkel szemben. A fúvókák, csövek
és elektronikus részegységek jól védett helyeken találhatók, mégis könnyen hozzáférhetők.

Nagy hasmagasság, tekintélyes méretű kerekek, alacsony súlypont

Széles betöltőnyílás, kényelmes kezelőállás

A tartály egy középső terelőlemezzel két
részre van osztva, ami megakadályozza
a folyadék erős mozgását, így biztosít
stabilitást és kiegyensúlyozottságot a permetezőgépnek még egyenetlen talajon
haladva is.

A 45 literes vegyszerbekeverő és az elektronikus kezelőpanel a modern műanyag
tartályba integrált.

A vonórúdkormányzás csuklópontját op
timalizálták. A szilárd tömegközéppont
kiváló stabilitást ad fordulás közben és
valós nyomkövetést tesz lehetővé.

Modell
Vega 3000
Vega 4000
Vega 5000
*szórókeret nélkül

Tartálytérfogat
3300 l
4400 l
5500 l

Súly*
3100 kg
3250 kg
3300 kg

Szivattyúteljesítmény
2×260 l/min
2×260 l/min
2×260 l/min

Szórókeret-szélesség
15–24 m
15–24 m
15–24 m

A víz- és porálló, robusztus kezelőpanel
akár kesztyűs kézzel is könnyen működtethető.

A szórókeret emelési magassága 0,5 és
3 méter közötti lehet, így a Vega permetezőgép kukoricában és repcében is ideális
munkaeszköz.

A kifinomult, tökéletesen sima belső felületű polietilén tartály az UV-sugaraknak is
ellenáll. A tank tetején lévő négy fúvóka
gondoskodik a tökéletes tisztításról.

A Vega a bekeverőtartály melletti terminálról, illetve a traktorban lévő, ISOBUS-ra
előkészített MegaSpray terminálról egyaránt kezelhető.

A keretekben lévő keringetőcsövek biztosítják, hogy a permetlé azonnal rendelkezésre álljon a fúvókáknál a permetező
bekapcsolását követően.
Valódi egyenkénti fúvókaszabályozás
került beépítésre az Eltec Pro rendszer
által, ami lehetővé teszi az egyes fúvókák nagy pontossággal és késedelem
nélküli kapcsolását, amikor GPS-vezérelt
SectionControl szakaszvezérlő rendszerrel van kombinálva.
A hátsó csukású SEH alumínium szórókeret révén a kompakt felépítésű gép szállítási szélessége 150–225 cm.

Abroncsméretek: 340/85 R 48 (Vega
12/3000 és 12/4000), illetve 380/90 R 46
(Vega 12/5000)

Az 525 literes tiszta vizes tartály a sárhányóba integrált, így járul hozzá a tökéletes
súlyelosztáshoz.

Lemken Hungária Kft.
Póczik Balázs
értékesítési vezető
Nyugat-Magyarország
tel.: +36 (30) 748-5380
e-mail: poczik@lemken.com
Szrnka Péter
értékesítési vezető
Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com
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Széles gépválaszték
szőlőkbe, gyümölcsösökbe
Egy megbízható, kiforrott technológiát képviselő kistraktor, valamint a szőlő- és
gyümölcstermesztéshez szükséges munkagépek egész sora megtalálható a Novara Coop
Kft. kínálatában. Az ár-érték arányban szinte verhetetlen, minőségi alapanyagból gyártott
eszközök jó választást jelenthetnek azoknak, akik kordában akarják tartani a költségeiket.

A kilenc tagot számláló horvátországi
mezőgazdasági gépgyártó klaszternek
a tököli székhelyű, családi tulajdonú
Novara Coop Kft. a hivatalos magyarországi képviselete, amely emellett szlovén
és szerb gyártók termékeit is forgalmazza.
Jó minőségű, kiforrott konstrukciójú, megfizethető eszközöket kínálnak egyebek
mellett a szőlő- és gyümölcstermesztők
számára is, az árusított gépekhez pedig
természetesen teljes alkatrész- és szervizellátást biztosítanak.

■■Ami bevált, azon ne változtass
Tavaly október óta szerepel palettájukon
a TAFE 45DI–4WD traktor, a márkának
ugyanis ők lettek a kizárólagos hazai
forgalmazói. A nálunk egyelőre kevésbé
ismert, 1960-ban alapított indiai gyártócég
a világ harmadik legnagyobb erőgép-előállítója, amely több mint 100 országban
évente összesen 150 ezer traktort ad el.
A 47 LE-s, háromhengeres, vízhűtéses,
Euro 3-as emissziós normájú Simpson
S325 motorral és 8/2-es mechanikus váltóval felszerelt gépeket Szerbiában már
15-20 éve használják nagy megelégedéssel, az új kistraktorok kategóriájában ott
TAFE 45DI–4WD traktor

ez számít a legnépszerűbb márkának. „Nekünk a horvát forgalmazó- és
gyártópartnereik ajánlották a figyelmünkbe, ezért kiutaztunk, megnéztük, és
mivel elégedettek voltunk a látottakkal,
szívesen elvállaltuk a magyarországi forgalmazását” – ismertette a hátteret Pilisi
Andor, a Novara Coop Kft. munkatársa. A
TAFE bevált technológiát adaptál ebbe a
kistraktorába is, hiszen a motor Perkins-,
a konstrukció többi része pedig Massey
Ferguson-licenc alapján készül.
A kapcsolható összkerékhajtású
45DI–4WD traktor a hazai domborzati
viszonyok között kiválóan működtethető.
A biztonsági kerettel ellátott (vagyis fülke
nélküli) gép fennakadás nélkül használható a gyümölcsösökben, hiszen könnyen
elfér a fák alatt és között. Nemsokára
a kétkerék-meghajtású, illetve fülkés
verziója is elérhetővé válik, ugyanis már
ezek is megkapták a CE minősítést. „Egyszerű és megbízható, elektronikával
nem teletömködött traktorokról van szó,

ROT 700 automata kitérésű talajmaró
amelyek ideális választásnak számítanak a kisgazdaságoknak 25–30 hektárig,
illetve a nagyobb gazdaságok számára
második gépként – mondta Pilisi Andor. –
A gyümölcstermesztők, fóliasátras nö
vényt nevelők máris komoly érdeklődést mutattak iránta. A fülke hiányának
köszönhetően bárhova odaférnek vele,
és külön kérésre a kipufogót akár lent is
el tudjuk vezetni. A pótkocsi-légfékrendszerrel ellátott változatot önkormányza
toknak is ajánljuk, elsősorban vontatásra,
illetve különféle kommunális munkák
elvégzésére.” Ennek a változatnak 4 millió 285 ezer forint az ára, míg a légfékrendszer nélküli verzió 3 millió 865 ezer
forintba kerül. A szervizelést és javítást
a gyártó által betanított kolléga végzi, a
felmerülő problémákat igyekeznek 24–48
óra leforgása alatt orvosolni. Mivel a fő
alkatrészlerakat Rijekában van, igen kön�nyen megoldható a meghibásodott egységek pótlása.

■■Alacsony ár, precíz működés
Ami a munkagépeket illeti, a szőlőkben
és gyümölcsösökben jó szolgálatot tevő
ROT 700 automata kitérésű talajmarót
kell elsőként megemlítenünk. Ez ugyanazt tudja, mint a konkurencia hasonló
eszközei, ám 950 ezer forintos vételárával
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igencsak vonzó lehet azok számára, akik
kordában szeretnék tartani a költségeiket. „Ősszel dobtuk piacra, és már akkor
sokat eladtunk belőle, majd a tavaszi
bemutatónkon is sok érdeklődőt vonzott” – dicsérte meg a szerb gyártmányt
a Novara Coop Kft. munkatársa. Fiatal
ültetvényekben akár kézi vezérléssel is
működtethető a gép, nehogy véletlenül
kidöntsék vele a növényeket. Ilyenkor a
traktor üléséből, finom mozdulatokkal,
egy joystick segítségével végezhető az
irányítás. A 220 cm munkaszélességű
talajmaró kardántengely-meghajtással
működik (maximum 540 fordulat/perc),
a traktor hárompont-függesztéséhez
kapcsolódik, és hasznos megoldás rajta,
hogy mozgatása független az erőgép hidraulikájától. A munkamélysége 150 mm,
amely a második menet során akár 200
mm-re is bővíthető.

■■ Mulcsozás egy menetben
Népszerű terméknek számít az oldalsó
tárcsával ellátott rotációs mulcsozó is,
amelynél egy alaptag műveli a sorokat, az
oldaltárcsa pedig a fák közét. Rendkívül
praktikus tehát, hiszen egy menetben
tisztán tartja az egész területet. Az oldaltárcsa megsérülésétől nem kell tartani,
ez ugyanis egy rugó ellenében működik,
és ha nekiütközik a fának, akkor
visszahúzódik a kasza mellé.
Az 1 millió 500 ezer fo
rintba kerülő, horvát
gyártmányú, SRMK
310 típusjelű
eszköz

nevében
a szám a 310
cm-es munkaszélességre utal, de a mulcsozót
lényegében bármilyen méretben meg lehet rendelni, amilyenre a
gazdálkodónak éppen szüksége van. Pilisi
Andor elmondása szerint előfordult olyan
eset, hogy 6 méteres sortávolsághoz
kellett eszközt legyártani, a vevő ezért

Ponyvás gyümölcsfarázó gép
3 méteres alaptaggal kérte a mulcsozót,
mert így egy fordulással kivitelezni tudta
a szükséges munkát. A tárcsa munkaszélessége 60 cm. A mulcsozó vontatásánál
elsősorban nem a traktor lóereje a fontos,
hanem hidraulikájának a teljesítménye.
Az oldalsó tárcsa ugyanis hidromotorral
működik, és ehhez a 30 liter/perc átfolyási
kapacitású hidraulikaszivattyú az ideális.

■■ Munkás helyett gyümölcsfarázó
A Novara Coop Kft. kétféle ponyvás gyümölcsfarázó gépet is kínál a termesztőknek, amelyek közül a kisebbik az SP–05
típusjelet viseli. A 850 kg súlyú eszköz
munka közben a földre támaszkodik, a könnyebb szállítás érdekében pedig kerékkel rendelkezik.
Manapság, amikor az idény
jellegű munkákhoz nehéz
megfelelő számú

dolgozót találni, fontos előnyt jelent,
hogy mindössze két személy is működtetni tudja. Miközben az egyikük a gépet
vezérli a traktorból, a másikuk a ládákat pakolhatja, a ponyvát ugyanis nem
kell tartani, húzni. A gép rázófeje befogja a fát, majd a ponyva körbezáródik
a növény körül, és kíméletesen, mégis
határozottan lerázza róla a gyümölcsöt.
A rajta lévő ventilátor kifújja a fölösleges
leveleket és szemetet, így a termés tisztán kerül a rekeszekbe. Szilva, meggy és
cseresznye esetében kompromisszumok
nélküli megoldást jelent a gép, de akár
léalmánál is alkalmazható. Lényeges előírás, hogy a fák közötti távolságnak legalább 4 méternek kell lennie, az alsó ágak
pedig minimum 60 cm-re helyezkedjenek
el a talajtól. A gyümölcsfarázó kizárólag
fülke nélküli traktorral használható, mert a
ponyva vázában lévő törés ráhajlik az erőgépre, vagyis könnyen betörhetné annak
üvegét. A 120×260×150 cm-es paraméterekkel (szélesség×hosszúság×magasság)
rendelkező eszköz ára 4 millió 685 ezer
forint.
Amennyiben szükség van rá, a
Novara Coop Kft. természetesen a finanszírozásban is segítséget
tud nyújtani a gazdálkodóknak. Külső hitelügyintézőjük felkeresi
a vásárolni szándékozókat, és komplett ajánlattal szolgál számukra,
a tököli forgalmazó cég
teljes körű felhatalmazása alapján.

Oldaltárcsás rotációs mulcsozó

Túl a negyedmillión a legenda
A Fendt Vario hajtóművével nem kell kompromisszumokat kötni

A „traktorok Mercedese” különösen jó piaci megítélését elsősorban a kereken 20 évvel
ezelőtt általa feltalált, fokozatmentes Vario hajtóműnek köszönheti. Ez a világújdonság
azonnal nemzetközileg ismert prémiummárkává tette az ezzel szerelt, egyébként is német
minőségű traktorokat.

A Vario egyesíti a terhelés alatt kapcsolható és a fokozatmentes váltók előnyeit.
1995-ben jelent meg, majd a siker keltette
hátszél által segítve először fokozatosan
álltak át traktoraik erre az egyszerűen
használható, ötletes hajtóműre. Immár
valamennyi új Fendt traktor ezzel az erőátvitellel készül.

■■10%-kal nőtt a teljesítmény
A hagyományos többfokozatú váltók hátránya, hogy a terhelés változásai miatt
fel-le kell váltania a traktorosnak. Az egyik
fokozatban tudna ugyan nagyobb sebességgel haladni a traktor, de amint felkapcsol a vezető, szembesül azzal, hogy nem
elegendő a motorteljesítmény, úgyhogy
máris kapcsolhat vissza. A traktoros egy
idő után megunja a kapcsolgatást, és
a kisebb sebességgel halad, így nem teljesen használja ki a motor teljesítményét.

A Fendt traktoron nem kell sebességet
váltani, hiszen nincs mivel! A Vario lényege, hogy a hajtóteljesítmény az erőátvitelen belül optimálisan megoszlik a mechanikus és a hidraulikus ág között, majd egy
bolygóműben ismét egyesül, és végül a
kerekekre kerül. Vario hajtóművel teljesen
rángásmentes az indulás, fokozatmentes
a gyorsítás és a haladás, a 20 m/h szupermászósebességtől kezdve egészen a közúton használt 40 – vagy akár 60 – km/
óráig. A 200V típus például 7,2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 40 km/h
sebességre vagy 10 másodperc alatt 60
km/h-ra. Az irányváltáshoz sem kell külön
hajtómű és sebességváltó kar. Egy irányváltó kapcsolóval vagy joystickkal lehet a
gépet hátramenetbe tenni.

Peter-Josef Paffen
Fendt-elnök

■■Volt okuk az ünneplésre!
Tavaly november végén hagyta el a
250 000. Vario hajtómű a gyártószalagot.
Az AGCO konszernhez tartozó cég vezetői
személyesen végezték el rajta az utolsó
szerelési műveleteket.
A Fendt elnöke, Peter-Josef Paffen szerint: „Számunkra a fokozatmentes Vario
hajtómű az egyedül üdvözítő megol-
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dás. Annak idején mi tudatosan törtünk
lándzsát az újszerű technológia mellett,
majd ezt következetesen alkalmaztuk
valamennyi típussorozatunk összes teljesítménykategóriájában. Urai vagyunk
ennek a technikai megoldásnak 50 és 500
LE közötti motorteljesítményű erőgépeinknél. A mezőgazdaságban előforduló
valamennyi munkához fellelhető az ideális sebesség, így a gazdának semmiféle
kompromisszumot nem kell kötnie. Ez a
helyes alternatíva.”

■■Az ünnepelt ajándéka
2009 óta a keskeny nyomtávú ültetvénytraktoroktól kezdve a legnagyobbakig
minden traktor ezzel a fokozatmentes
hajtóművel hagyta el a Fendt gyárát.
A Fendt Vario 1000 nagytraktor hajtó
műve már a 21. század szülötte. A legújabb fejlesztésű Vario Drive nemcsak
fokozatmentes erőátvitelt garantál a
legnagyobb hatásfokkal, hanem állandó
és a körülményekhez azonnal igazodó
összkerékhajtást is. Rendkívüli vonóerő-

1995: ML 200 (Fendt Favorit 926)
kifejtési képesség, fordulékonyság és kedvező hajtóanyag-fogyasztás jellemzi ezt
az újszerű hajtóművet.
A negyedmilliós jubileum alkalmából a
Fendt különleges akcióval kedveskedett
vevőinek: az 500, 700, 800 und 900 Vario

sorozatok 250 traktorát természetközeli
zöld színre festve, Design-Line felszereltséggel hozta forgalomba.
Dr. Tátrai György
(Gyári fotók)

A 250 000. a Vario hajtóművet Fendt vezetői személyesen szerelték össze. Balról jobbra Michael Gschwender, információtechnika és
pénzügy; Peter-Josef Paffen elnök; Ekkehart Gläser gyártásvezető
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DEUTZ „Nr. 1”
150 éve született az Otto-motor
1867-ben a párizsi világkiállításon debütált a mindmáig legsikeresebb belső égésű
robbanómotorok őse, a német Otto atmoszferikus gázerőgépe. Jöjjön egy kis történeti
visszatekintés a jubileum alkalmából.

Talán egészen másként alakult volna
az automobilizmus fejlődése, ha az ifjú
kereskedőnek, Nicolaus August Ottónak
(1832–1891) 1860-ban nem került volna
a kezébe a francia Jean Joseph Etienne
Lenoir által konstruált, újszerű gázmotor leírása. A szegényparaszti származású
ifjút magával ragadta a műszaki alapötlet,
és amikor 1860-ban egy örökség révén
7000 tallérhoz jutott, azt a Lenoir-féle gázgép fejlesztésébe fektette. Ügyes technikusok segítségével 1863-ban megalkotta
az első „atmoszferikus gázgépet”, amely
azonban nem működött megbízhatóan.
A kölni Eugen Langen személyében találta meg azt a társat, akinek kellő mennyiségű pénz is rendelkezésére állt.
1864. március 31-én alapították meg
az „N. A. Otto und Cie” betéti társaságot atmoszferikus gázüzemű erőgépek
gyártására és forgalmazására. Az 1867.
évi párizsi világkiállításon atmoszferikus,
azaz nem szívórendszerű – „Nr. 1” – motorjuk már aranyérmet nyert. Ez volt akko-

Nicolaus August Otto

■■ Megszületett az Otto-motor

A Köln-Deutz vasútállomás előtt áll Otto
és Langen emlékműve

A párizsi aranyérmes motor azonban
műszakilag zsákutcának bizonyult. Az „N.
A. Otto und Cie” viszont már megállíthatatlan volt: az 1872-ben „Gasmotorenfabrik
Deutz AG”-ra változtatott név mögött
már sokkal nagyobb fejlesztési és gyártási
kapacitás bontakozott ki. A Deutz AG két
műszaki zsenijével, Gottlieb Daimlerrel és
Wilhelm Maybachhal összefogva itt született meg 1876-ban az első négyütemű,
a keveréket a munkahengerben összesűrítő motor. A 3 LE-s, 180 min–1 fordulatszámú kísérleti motor hatásfoka már 17%.
Az 1977. augusztus 4-én elnyert, 532-es
számú szabadalom szerint az „Otto-motor” „olyan belső égésű motor, amelynél
az összesűrített üzemanyag-levegő keve-

riban az első gazdaságosan működő kis
erőgép.

■■ Repülődugattyú, mint ma
a cölöpverőknél
Az üzemanyag robbanásszerű elégésekor
keletkező ütést annak idején még nem
tudták uralni. Ezért a dugattyút a robbanási szakaszban leválasztották a meghajtó
tengelyről. A gáz-levegő keveréket a löket
egytizedéig szívták be, majd egy gázláng
segítségével begyújtották. Az elégéskor
kiterjedő gázok a dugattyút feldobták
a magasba. Ezt követően az elégett gáz
lehűlt, így a hengerben vákuum keletkezett és a dugattyú lesiklott.
A dugattyú ekkor újra összekapcsolódott a meghajtó tengellyel: az igazi
munkát a felülről lesikló dugattyú saját
súlya végezte el. Egyhengeres, egyszerű
működésű, elősűrítés nélküli, vízhűtéses,
igazi „motor” volt már ez is! Teljesítménye
0,55 kW, percenként 30 löketszám mellett.
Lendkerekének fordulatszáma 80…100
min–1 között volt.

A párizsi világkiállítás aranyérmese
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A nyolchengeres, V-elrendezésű csúcsmotor
korábbi, hasonló megoldásokat is előbányásztak, mindmáig kétséges, hogy
jogilag nekik lett volna igazuk. Minden
bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy
a lángelme, jó szervező Nicolaus August
Otto már 58 éves korában, szívelégtelenség következtében elhunyt.

■■Tarol a DEUTZ
Eleinte kizárólag léghűtéses motorokat
gyártottak – elsősorban a fejlődő országok mezőgazdasága részére. Tény az,
hogy ezek rosszabb minőségű gázolajjal
is üzemeltethetők, fajlagos hajtóanyag-

sója még
Nem rendszeres olva
az AgrárUniónak?
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grárUnióra,
kedvezménnyel az A
és a postaköltséget
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indössze 5699 Ft,
Éves előfizetési díj m
n költségként is
amit vállalkozásába
elszámolhat.
z képest,
Ugye nem is sok ahho
shoz nélkülözhogy a gazdálkodá
oz juthat?
hetetlen információkh
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ein vagy regisztrálségünk elérhetőség
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on.
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felhasználásuk viszont a folyadékhűtésű
motorokhoz képest általában 10%-kal
magasabb. Ez azonban az energiahordozók terén nem éppen pengeélen táncoló
országoknál nem számított (és könnyű
karbantarthatóságuk miatt ma sem számít). Az idők szelét megérezve 2008-tól
kezdve korszerű, folyadékhűtésű dízelmotorokat fejlesztettek ki. Mezőgazdasági célú TCD motorcsaládjuk 2,9–16,9
literes hengertérfogattal, 55,4–520 kW
közötti teljesítménytartományban kínál
a felhasználók számára alacsony fajlagos
hajtóanyag-fogyasztású motorokat.
Vessünk egy pillantást a legnagyobbra,
A TCD 16,0 V8 motor 15,9 literes és 8 hengeres. Fajlagos hajtóanyag-fogyasztása
202 g/kWh. Ez a felső kategóriás motor
dízeloxidációs DOC katalizátorral és szelektív katalitikus redukciós SCR rendszerrel teljesíti az EU Stage IIIB & IV, illetve az
USA EPA Tier 4 interim & Tier 4 környezetvédelmi előírásokat. Kell ennél jobb?
Dr. Tátrai György
AgrárUnió DesignStudio

rék begyújtása időben vezérelten történik meg”. Az Otto-motor négyütemű
rendszere mindmáig változatlan: először
a lefelé mozgó dugattyúval beszívja a
levegővel kevert üzemanyagot, majd a
felfelé mozgó dugattyú ezt összesűríti.
Ezt követi a keverék begyújtása, amikor is a robbanás a dugattyút lefelé löki.
Az elégett gázkeveréket végül a felfelé
mozgó dugattyú nyomja ki a hengerből.
A nagy jelentőségű alkotás először stabil
motorok formájában a kézműipart, majd
utána mobil kivitelben az autóközlekedést és a repülést forradalmasította.
A következő években szabadalmát
több perben is megtámadták, mivel a
francia Alphonse Beau de Rochas a négyütemű motor elvét 1862-ben nyilvánosan
már közzétette. Otto vitathatatlan érdeme azonban a rendszer technikai megvalósítása és sorozatgyártásra alkalmassá
tétele. A kétütemű motorokkal szemben
sokkal hatékonyabb és nyugodtabb járású motorokkal kapcsolatos szabadalmairól ugyan még életében, 1884-et követően sorban le kellett mondania, mert
a „vérszagra gyűlő” szabadalmi ügyvivők

Carrier


rövidtárcsa

A svéd Väderstad AB-t

1962-ben alapították,

és azóta a világ egyik meghatározó ta
lajművelő- és vetőgépgyártójává vált.
2016-ban

200 millió eurós árbevételt

ért el. Legnagyobb piacai Svédország,
Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország és Magyarország.
Hazai leányvállalata, a Vaderstad Kft.
1997-ben alakult,

idén 20 éves.

A Carrier egy rendkívül hatékony, sokoldalú és gazdaságos tárcsás talajművelő eszköz, mely vontatott kivitelben 420–1225, függesztett kivitelben pedig 300–400 cm
munkaszélesség-tartományban rendelhető. Az egyes Carrier-változatok 450 vagy 470
mm-es tárcsákkal szerelhetők. A 12–15 km/h-s optimális munkasebesség a nagy napi
kapacitás záloga.
A finom csipkézettségű, speciális
edzésű svédacélból készült, 45 cm-es
tárcsák tökéletes porhanyító hatással bírnak, ami elengedhetetlen az
egyöntetű gyom- és árvakelés megjelenéséhez. A tárcsákra eső nagy súly
biztosítja az állandó munkamélységet eltérő talajadottságok mellett is.
A kúpos tárcsaforma garantálja az
állandó vágószöget a kopástól, valamint a munkamélységtől függetlenül.
Minden egyes tárcsa önállóan függesztett, ami precízebb munkavégzést, pontosabb talajkövetést és jobb
szármaradvány-kezelést biztosít.

Forgalmazó:

Vaderstad Kft.
2475 Kápolnásnyék
Összekötő út 1.
ügyvezető: Dr. Kalmár Tibor
Tel: +36 (22) 709-000
Fax: +36 (22) 709-023
Mobil: +36 (20) 393-9640
E-mail: infohu@vaderstad.com

A Carrier család minden tagját kiváló svéd
alapanyagból készülő, erőteljes vázszerkezet jellemzi. A hegesztett vázszerkezet
jobban ellenáll a nagy sebességnél fellépő erőhatásoknak, mint a gyakran meglazuló csavarkötések. A váz a vetemedéssel
szemben is ellenáll.

A talajban dolgozó géprészek gumifel
függesztésűek, így ezek, valamint a teljes
váz átlagon felüli élettartama garantált.
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Számos Carrier modell a legkülönbözőbb művelőeszközökkel szerelhető fel.
A CrossCutter Knife késes henger hatékonyan aprítja a betakarításkor felszínen
hagyott szármaradványt és számolja fel
a védelmi céllal vetett köztesnövény-állományt. A késes henger tárcsákhoz pozicionálása miatt a szármaradvány aprítása
egyszerre két irányban történik.
A Carrier és Carrier X modellek megrendelhetők az új TrueCut 470 mm-es tárcsatípussal. A TrueCut tárcsák jellegzetes
és nagyobb csipkézettsége jobb talajba
hatolást, hatékonyabb szármaradvány-kezelést biztosít.

A BioDrill felszerelésével a Carrier alkalmassá válik apró magvú növények (például repce, zöldtrágya és takarónövények)
vetésére. A vetőmag a hengeregységek
elé kerül lehelyezésre, így biztosított
a tökéletes mag–talaj kapcsolat. A BioDrill
a Carrier 300–820 modellekhez rendelhető.

A CrossBoard simító hatékony felszínegyengető és porhanyító hatású.

Ha a hagyományos tárcsákat ún.
CrossCutter Disc művelőelemekre
cseréljük, akkor ultrasekély talajművelést végezhetünk, egyenletes
munkamélységben. A maximum
3 cm-es munkamélység gyors
gyom- és árvakelést indukál, amely
hatékonyan gyéríthető a következő menetben.

A kúszó szárú gyomnövények és a gyökerek tökéletes átvágása érdekében az
első tárcsasor – csavarorsó segítségével
– oldalirányban eltolható. A még egyenletesebb felszín kialakítása érdekében a
legszélső tárcsa függőleges irányban állítható.

Sekély művelés során nagy fontossággal bír a felszín tömörítése, azért, hogy
a gyommagvak és az árvakelés minél
gyorsabban csírázásnak induljanak. A
Carrierhez acél- vagy gumihenger választható, amelyek hatékonyan tömörítenek és
megfelelő felszínt alakítanak ki. A hengerek átmérője 500 vagy 600 mm.

Carrier
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Alapsúly (SteelRunner, kg, hárompont-függesztett)
Alapsúly (CageRunner, kg, hárompont-függesztett)
Alapsúly (RubberRunner, kg, hárompont-függesztett)
Alapsúly (RubberRunner, kg, vontatott)
Carrier
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Tárcsák száma
Alapsúly (SteelRunner) (kg)
Alapsúly (RubberRunner) (kg)

420
3,94
2,5
32
4300
3600

Carrier
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Tárcsák száma
Alapsúly (kg)

925
8,94
3,0
72
9100

300
2,64
3,0
1800
1400
1600
1900
500
4,94
2,5
40
4900
4100

350
3,19
3,5
2000
1600
1800
2100

400
3,64
4,0
2200
–
2000
2300

650
6,44
2,5
52
5800
5100
1225
12,25
3,0
96
11 700

820
7,94
2,5
64
7700
6300
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Felgyorsuló vágóasztal-fejlesztések
A hosszirányú állíthatóságtól a villanymotorig
A kombájnok vágóasztalai repce, napraforgó és aprómagvak
betakarítására is alkalmassá tehetők – de most csak a kalászos
gabonáról legyen szó!

A gabonavágó asztalok kínálati palettája sokkal gazdagabb, mint a különféle arató-cséplő gépek cséplő- és
leválasztórendszereié. Ez utóbbiak ugyanis kismértékű átalakítással, illetve optimális gépbeállítással valamennyi csépelhető
terményhez megfelelnek. A gabonakombájnok aratórészeivel nem ilyen egyszerű
a helyzet: ezeknek egyszerre kell igazodniuk a kombájn áteresztőképességéhez,
az elvárt munkasebességhez és nem utolsósorban az illető növényhez és a terméshozamhoz.

■■ Klasszikus gabonavágó asztalok

több sorban elhelyezett csúszólemezeken
fekszenek fel.
Ilyen vágóasztalokat a CLAAS hazánkban legutóbb 2014-ben forgalmazott, a
hazai kombájnösszképet addira már meghatározó Dominator típusú gépein. Azóta
a CLAAS Hungária Kft. Törökszentmiklóson
a vágóasztalok fejlesztésének kompetencia-központjaként sokkal korszerűbb
adaptereket gyárt, amelyeket innen közvetlenül szállítanak a világ minden tájára.

■■Vario – miért jó
a változtatható asztalhosszúság?
A kaszaszerkezet és a középre hordó, terményterelő csiga távolságának változtatásával nemcsak az aratórész által okozott
veszteség csökkenthető, hanem a cséplési minőség és az áteresztőképesség is
javítható. Ennek feltétele, hogy a termény
a kalásszal befelé jusson be a cséplőmű-

A Case IH VariCut 3050 hosszirányban
megnyújtható vágóasztala
be. Ezt szántóföldi körülmények között
is számszerűsítette Thomas Rademacher,
a németek elsőrangú kombájnszakértője.
Ő 5 km/h állandó sebesség és a lehető legrövidebb asztalhosszúság mellett
az egy méter magas búzában mélyre
leengedte az alacsony fordulatszámra
leszabályozott motollát, amely így előretolta a terményt. Ennél az alapjaiban
rossz beállításnál a búzaszálak általában
szárukkal előre érkeztek a cséplődobba,
így a szemveszteség 8 százalékkal nőtt, az
áteresztőképesség pedig 20 százalékkal
csökkent. Amint 20 cm-rel megnyújtotta
előrefelé az asztalt, a behúzócsiga először
a búzaszálak kalászát ragadta meg, és

CLAAS „Vario” asztalhosszúságának állíthatósága
A CLAAS klasszikus „C” aratórésze Do
minator gépen
Minden mai fejlesztés kiindulópontja a régről ismert, hagyományos építésű, merev vázas kialakítás, bár az ilyen
tudású vágóasztalokat ma már nehezen
lehet eladni. Ezek jellemzője a mechanikus meghajtású alternáló kaszaszerkezet,
a vezérelt ujjas terménytovábbító motolla
és a középre hordó terménygyűjtő csiga.
A kialakítás „feltupírozható” rendválasztókkal, kalászemelőkkel, a mechanikus
helyett hidraulikus hajtásátvitellel, valamint jobb talajkopírozással. A kisebb 3,5–
5,0 méter munkaszélességű vágóasztalokat alátámasztó keskeny, ívelt kialakítású
csúszótalpak ugyanis csak a hosszirányú
talajkövetést teszik lehetővé. Az 5 méternél szélesebb aratórészek már a hossz- és
keresztirányú talajkövetést is biztosító,
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kalásszal előre továbbította a terményt
a cséplőszerkezethez.
Az eredmény: 16 százalékkal javuló
szemveszteség, az elvárható áteresztőképesség visszaállása mellett. A kombájnvezető a túl rövid asztalbeállítást
azon veheti észre, hogy nő a monitoron
kijelzett leválasztási veszteség. A hibás
beállítás a betakarítást követően szemmel is látható: a nagy munkaszélességű
vágóasztaloknál középen a tarló magasabb, mert a beetetőcsiga előtt feltorlódó
kalászok a búzaszálakat a kaszapengéknél
előrenyomják. Ennek elkerülésére munka
közben csak arra kell ügyelni, hogy ne
torlódjon fel a termény a csiga közepé-
nél.
Ezeket a követelményeket a Vario
gabonavágó asztalok realizálják. Ezeknél
a vágóasztaloknál a kaszaszerkezet és
zárt asztaltoldata előre kitolható 170–800
mm-rel, elektrohidraulikusan, akár menet
közben is. Az előre megnyújtható vágóasztaloknál a kaszaszerkezet egyenes
vonalú, alternáló mozgása által keltett
rezgés hatására a kalászokból esetlegesen kipergő magvak már nem a vágóasztal elé a talajra, hanem a kaszaszerkezetet
lezáró lemeztoldatra, onnan a csigavályúba hullanak.
A változtatható asztalhosszúságú vágószerkezet egyetlen hátránya a munkaszélesség egy méterére vetített 50–100 kg
súlytöbblet. Ezt nemcsak a teleszkópos
váz, hanem a bonyolultabb szíjfeszítő és
hidraulika-rendszer is okozza. A standard
és a Vario változatok közötti súlykülönb-

séget illetően jelenleg a CLAAS megoldása a világon a legkedvezőbb. A Biso
Ultralight vágóasztalánál ilyen összehasonlításra nincs lehetőség, de például a
Deutz-Fahr Variostar, a Geringhoff Vario
Star, a John Deere 600R, a New Holland
Varifeed adaptereinél már mód van más
saját gyártmányokkal való összevetésre.

■■ Szalagos szállítórendszerek
Ezeknél a vágóasztaloknál a nagy és nehéz,
az adapter teljes szélességében végigfutó
csiga helyett hevedereket, szalagtagokat használnak a termény vágóasztalon
belül rendezésére és továbbítására. Az
egyik megoldásnál a hevederek hátrafelé
továbbítják a terményt, a másik rendszernél pedig a haladási irányra merőlegesen.

■■ PowerFlow –
hátrafelé szállító szalagokkal
A PowerFlow rendszerű vágóasztalok
egy régi Massey Ferguson-szabadalmon
alapulnak, amelyet a dán Dronningborg
fejlesztett a gyakorlat számára is hasz
nálható szintre. Ezeknél egyenletes ütemben, kalásszal előre jut be a termény
a cséplőrészbe. Az aktív terménytovábbításnak köszönhetően itt a motolla szerepe sokkal kisebb, mint a Vario-jellegű
vágóasztaloknál. A kaszagerendely és
a terelőcsiga közötti nagy távolság megkönnyíti a magas állomány betakarítását

A Fendt PowerFlow hátrafelé szállító szalagos vágóasztala
is. Az AGCO saját kombájnjain használt
PowerFlow adaptereken kívül ilyen rendszerűek még például a Zürn PremiumFlow
vágóasztalai is.

■■Több a középre hordó
szalagos adapter
A Geringhoff cég 10,7 méter vagy 12,3
méter szélességű Triflex/Truflex vágóasztalainak szalagjai nem a betakarítás irányában, hanem arra merőlegesen futnak.
A jobbról-balról középre hordó, textilbetétes, gumialapú bordás szalagok sebessége a terményáramtól függően változtatható. A hagyományos felépítésű adapter középre hordó terelőcsigája helyett
egy kisebb átmérőjű terménytovábbító
csiga is elég a vágóasztal középső szegmensében, amely vezérelt ujjaival közvetlenül a ferde felhordócsatorna nyílásába
juttatja a terményt. Az asztal háromrészes
felépítése gyors és megbízható talajkövetést garantál. Az oldalsó részek hidraulikus rugókkal tehermentesülnek, kívül
pedig kontúrkövető kerekek ellensúlyozzák a nehezebb külső elemek természetes
tehetetlenségét. A Schumacher-féle váltva szerelt pengéjű, öntisztító kaszatechnika megbízható és erős vágást biztosít
nagyon nedves betakarítási körülmények között, illetve erősen zöld állomány
esetén is. Keresztben futó szalagokkal
működnek például a Case IH DH, a CLAAS
Maxflo, a John Deere HydraFlex, a MacDon
Draper és FlexDraper vagy a New Holland
SuperFlex típusai is.

■■ Szint- és dőlésszögszabályzás

A Geringhoff középre hordó, háromrészes TriFlex Razol vágóasztala

A John Deere 2017. modellév S sorozatú
kombájnjain a ferde felhordó – és ezzel
az oda felkapcsolt vágóasztal – szöge
munka közben hidraulikusan állítható.
A vezető a joystick 1/2/3 memóriagombjain előre beállíthat néhány szögállást,
így az aratórész támadásszögét az álló
terményben előforduló megdőlt gabona esetén azonnal megváltoztathatja.
A munkasebességet ezzel a megoldással
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A John Deere legnagyobb, S685i típusú
kombájnja 12,3 m széles 640D vágóasztallal
dőlt gabonában is magas értéken lehet
tartani.
A John Deere a W400 sorozatú kombájnokon az eddigi 300R vágóasztalok helyett 600R típusúakat használ.
A nagyobb átmérőjű beetetőcsigának és
a nemesacélból készülő vágóasztalnak
köszönhetően az új 600R adapter főként
a W440 típus nagyobb terhelhetőségét
segíti elő. A kombájn automatikus vágóasztal-vezérlése szavatolja, hogy az aratórész hűen kövesse a talajfelszínt, és
így egységesen tartható legyen a vágási
magasság.
Hasonló, de automatikus vágásimagasság-állítással és asztalszintszabályzással
működnek az AGCO Free Flow adapterei,
amelyek a Challenger, Fendt, Laverda és
Massey Ferguson kombájnokon hasz
nálatosak, illetve a Sampo Rosenlew
CH-3500/6300 vágóasztalai is.

■■ Fel- és behajtható,
osztott vágóasztalok
A korszerű arató-cséplő gépek áttelepülésének megkönnyítése, valamint a köz
utakon való közlekedésbiztonsági előírások betartása érdekében adapterszállító
kocsikat használnak. Fel-felröppen azonban egy-egy érdekes megoldás az osztott
változatokban készülő gabonavágó asztalok közúti szállítására is.
Az adapterek specialistája, a többiek előtt általában egy lépéssel járó

Carl Geringhoff GmbH & Co. KG a világ
egyetlen felcsukható és asztalhosszúságban hidraulikusan állítható gabonavágó Harvest Star* Vario asztalát technikailag eddig senki nem szárnyalta túl.
Ők az állítható hosszúságú, háromrészes vágóasztal két szélső elemét először előrehajtják, majd egymás mellé,
a középrész fölé emelik.
Nincs szükség a vágóasztal időt rabló
fel- és leszerelésére, nincs szükség szállítókocsira. A szinkronizált felcsukási
folyamat a motolla-, kaszamű-, csiga- és

A Harvest Star* Vario két szélső tagja a
középső felett
kardánhajtások sikeres kuplungkoncepcióján alapul. Minden automatizált: a szállítási és a betakarítási üzemmód közötti
váltás legfeljebb két percet vesz igénybe. Az adapter asztalhossza egyébként
fokozatmentesen, 575–1075 mm között
a vezetőülésből egyetlen gombnyomással hozzáigazítható a termény állapotához
menet közben is. Nem ettől unikális azonban ez az adapter, hanem a hosszirányú
állítást is lehetővé tevő, mégis tökéletes
szállítási helyzete miatt.
A versenytársak megoldásai sokszínűek. A két szélső tag középre felhajtható
(Capello GS Evo); a vágóasztal egyik oldala
középre behajtható (DBF Energy); az egyik
oldal középre beemelhető (Cressoni CRX)
vagy a középen osztott vágóasztaltagok
előre behajthatók (Claas). A vágóasztal
hidraulikus fel- vagy behajtása a vezetőfülkéből intézhető. Ezek a szép és hasz-

nos konstrukciók azonban az amúgy is
drága vágóasztalok beruházási igényét
jelentősen megnövelik, így nálunk – de
várhatóan Európában is – maradnak
a szállítókocsis megoldások..

■■A villanymotoros hajtás
egyben szenzor is
A Zürn Harvesting GmbH & Co. KG „i-Flow”
fantázianév alatt olyan vágóasztalt fejlesztett ki, amelyen nemcsak a vezérlés,
hanem valamennyi hajtás is elektromos
árammal működik. A már három éve folytatott üzemi vizsgálatok rávilágítottak
a megoldás legfőbb erényére: minél
bonyolultabbak, nehezebbek a betakarítási körülmények, annál jobban érvényesül az elektromos hajtás valamennyi
előnye a mechanikus vagy a hidraulikus
hajtással szemben. Az adapteren a kaszaszerkezetet, a beetetőszalagokat, a terménytovábbító csigát és a motollát is külön-külön villanymotor hajtja meg. A villanymotor azonban nemcsak hajt, hanem
visszajelzéssel szolgáló szenzor is – és ezt

Zürn i-Flow elektromos hajtásrendszerű
vágóasztal
ki is használják! Motorként jól szabályozható a fordulatszám és a leadott forgatónyomaték, szenzorként pedig „első kézből”
származó információt nyújtanak a terhelésükről és a betakarítási körülményekről.
A kaszahajtás fokozódó leterhelése fordulatszám-információt jelent a szállítószalagoknak és a terménytovábbító csigának.
Így például ha nagyon erős a kaszahajtás
igénybevétele, akkor a szalagok gyorsabban futnak és a beetetőcsiga is felgyorsul.

■■Csatlakozók egységesítése
Ezek a vágóasztalok „szabványos”, minden
irányban szűkíthető és bővíthető csatlakozókereteikkel szinte valamennyi kombájnra felszerelhetők. Jó lenne azonban az
egy lapra összevezetett hidraulikatömlők
és az elektromos vezetékek hibamentes
csatlakoztatását megoldó „konnektorokat”
egységesíteni.
A Geringhoff Harvest Star* Vario vágóasztala behajtás közben

Dr. Tátrai György
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Újdonságdömping a Mascarnál
Gyors és strapabíró bálázógépeket mutattak be az EIMA-n
Nagy ünnep volt a MASCAR háza táján az EIMA kiállításon, hiszen a tulajdonos ikertestvérpár
50. életévét tölti be 2017 év elején. Ezt a jelentős évfordulót már előre megünnepelték,
de ha már ünnepség, akkor újdonságokkal is készültek a nagyszámú kilátogató vendég
számára.

■■ Monster, a büszke szörny

A stand legforgalmasabb sarkába egy
Mascar Monster feketére fényezett, változó kamrás bálázó került. Ez a gép a
gyár legnagyobb büszkesége, a könnyű
hajtású konstrukció itthon, Magyarországon is egyre elismertebb. A könnyű
hajtás eredményeképpen a 80–90 LE-s
traktor elegendő, és a bálázás minősége,
gyorsasága nem marad el a legismertebb márkák gépeinek teljesítményétől,
sőt! A Continental hevederei igen erősek,
a kezelő számítógépet pedig egyszerű
használni, és szépen ábrázolja a bála és a
kötözés állapotát. A kezelő folyamatosan
nyomon követheti a munkafolyamatot az
M700 monitorról, de állíthatja a bála közepének és külön a palástjának a nyomását,
valamint a bálaátmérőt 80 és 170 cm
között igény szerint megválaszthatja.

■■ Diavel, percenként egy bála

A 2016-os év elejétől elérhető Mascar
Diavel profi fix kamrás bálázónak egy
Mascar Diavel 630 Multi Wrap nevű
bálacsomagolóval kombinált változata

is megtekinthető volt. Evvel a bálázóval
percenként lehet készíteni a bálákat, így a
bálacsomagoló rész egyszerre két tekercs
fóliával csomagol. A bálázó 2,1 m-es rendfelszedővel, gyors rotoros továbbítóval és
18 hengerből kialakított 130-as bálakamrával rendelkezik. A Multi Wrap előnye,
hogy a zöldbála-készítést követően egyből csomagolásra kerül, így a takarmány
minősége nem romlik, valamint hogy a
bálacsomagolást nem kell külön traktorral végezni, ami pluszköltséget és időt
emésztene fel.

■■Corsa, a megbízható konstrukció

A hazai gazdákat nagyban érintő újdonság az itthon igen népszerű, megbízható
Mascar Corsa 320 fix kamrás, rúdláncos
kamrakialakítású bálázósorozat kisebbik
tagjának megújulása, amely immár a 420as nevet kapja. A megújulás leginkább a
külsőségekre korlátozódik, mivel a bevált
és strapabíró konstrukciót meg kell tartani. A Mascar Corsa 420 megkapja az új,
egységes, modern külsőt, ezt az arculatot
a nagyobb Monster és a Diavel sorozatok
indították. A Corsa 420 120x120-as bálamérettel, hálós és/vagy kettős zsineges
kötözéssel és akár 2,0 m széles rendfelszedővel vásárolható 2017 márciusától.

■■ Előrelépés a vetőgépeknél
Vetőgépfronton is vannak újdonságok.
A Mascar Maxi Flexit 9 soros kialakításban

mutatták meg, hidraulikusan állítható
sortávolsággal (45–75 cm között), nagy
big-bages műtrágyatartállyal, elektromos
meghajtással. Az elektromos meghajtásnál a vetésellenőrzés összeköttetésben
van a magadagolóval, így a vetésnél a
tőtávolságot folyamatosan ellenőrzi a
rendszer, és eltérés esetén finomhangolást végez a számítógép.
A Mascar Oregon pneumatikus és
Mascar Arizona mechanikus gabonavetőgépek esetén az újdonság az elektromos
állítású hajtómű, amely egyrészt nagyban
gyorsítja és precízebbé teszi a kalibrálás
folyamatát. Szintén újdonság, hogy az
egytárcsás csoroszlyához is rendelhető
magnyomó kerék (sárkaparóval vagy sárkaparó nélkül), amely vetés után javítja a

mag és talaj kontaktját, valamint nagyon
precíz vetésimélység-tartást tesz lehetővé, ami különösen az aprómagok, például
repce esetében igen fontos.
Nagy Márk

I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow

Óriások testközelből
Május 31-én és június 1-jén rendezték meg az I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow-t
Mezőfalva mellett, Nagysismándon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz)
összefogásával hazánkban valami teljesen új jött létre, ugyanis nemcsak kiállítást láthattak
az érdeklődők, hanem a csaknem negyvenhektáros területen bemutatókon is részt vehettek.

Az ország legnagyobb szántóföldi rendezvényén megismerhető- mazzuk. Mindkét termék magyar szakemberek sokéves kutaek voltak a legújabb nemesítési és kutatási eredmények, különle- tás-fejlesztési munkájának eredménye, hazai gyárakban készül.
ges fajtákkal és hibridekkel jelentek meg a kiállítók. Előadásokat Palettánkat igyekszünk a fenntartható gazdálkodás szellemében
tartottak a Prega, a Pannon-Mag-Agrár Kft., a DEKALB, az AGRO. bővíteni.
bio, a szegedi Gabonakutató, a martonvásári MTA ATK MezőgazA talajtermékenység a mikrobiológiai összetétellel és aktividasági Intézete, a Karintia Kft., a Caussade, a Burgonyakutatási tással egyenesen arányos. Ez utóbbit pedig rendkívüli módon
Központ, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi rongálja az a vetésszerkezet, amely az utóbbi húsz évben kialaEgyesület képviselői. A legtöbben azonban arra voltak kíváncsiak, kult hazánkban. A szegényes vetésforgó renyhe talajéletet okoz,
hogyan működnek, mire képesek munka közben a felvonul- ráadásul ma már csak a szántóterületek öt százalékára jut eletatott eszközök, munkagépek, gépkapcsolatok. A szántóföldi gendő szerves trágya. Szerves anyagot pótolni legegyszerűbgépbemutatót öt hektáron, a permetezőbemutatót két hektáron ben a talajbaktériumokkal lehet, amelyek szoros összefüggést
tartották, több mint 11 hektáron pedig fajtákat vonultattak fel, mutatnak a növényvédelemmel, a tápanyag visszapótlásával,
és változatos kísérőrendezvények is színesítették a programot. műtrágyákkal, talajműveléssel is.
A helyszínre odatalálni nem bizonyult egyszerű feladatnak, azonban a kiállítók tömege és a varázslatos szántóföldi bemutató
■■ Nagy előrelépés
feledtette a kezdeti nehézségeket.
A következőkben a cégvezetők, értékesítési vezetők vélemé- Amazonen Werke – Kovács Tamás ügyvezető
nyét ismerhetik meg a rendezvényről.
A szántóföldi bemutatón két talajművelő géppel is részt vettünk.
Az egyik a Catros+ ötméteres rövidtárcsa, amely tarlóhántásban
■■ Nemzeti kincsünk a talaj
megkerülhetetlen, korszerű és igen hatékony eszköz, valamint a
Agrobio Hungary –
négyméteres Cenius TX szántóföldi kultivátor.
Tamás István kereskedelmi és marketingigazgató
A permetezőgépek bemutatóján is érdekeltek voltunk, hiszen
az Amazone UX permetezőgéppel ott is megmutattuk magunkat.
A talaj nemzeti kincs, meg kell óvnunk a következő generációk Úgy érzem, hogy nagyot lépett előre a rendezvény a kiállítótér
számára. Ezért is vagyunk itt mint kiállítók, mert testközelből sokszínűségében és a szántóföldi bemutató terén is. Feltűnő
láthatják az érdeklődők termékeink hatását. A talajbaktériumok volt, hogy szinte egész nap folyamatosan tele volt a sátrunk, és
piacán tizenhat éve vagyunk jelen a Bactofil® termékcsaláddal, gépekről tárgyaltunk a kilátogató gazdákkal. Természetesen sok
és ma már mikrobiológiai lombtrágyát, az Algafix®-et is forgal- apró részletet lehet még csiszolni, hogy még jobb élményhez

jussanak a kiállítók és az érdeklődők, de Ilyen rendezvényen a
jövőben is bármikor szívesen jelenünk meg.

■■ Magas volt a színvonal
Contstar – Székely Szabolcs kereskedelmi igazgató
A rendezvényen Same traktorokat állítottunk ki, valamint újdonsággal is érkeztünk, egy PIXY rakodógéppel. Nagy örömünkre
sok volt az érdeklődő és a szakértő gazda is. Mivel először szervezte közösen a kiállítást a Megfosz és a NAK, nem tudtuk, mire
számíthatunk, de azt mondhatom, hogy színvonalas, jó rendezvényt sikerült összeállítania a két szervezetnek. Még több ilyen
kiállításra lenne szükség, amelyen van lehetőség gépbemutatóra
is, hiszen ez közelebb hozza az eladásra kínált termékekhez
a gazdákat.

■■ Remek lehetőség
Güttler – Vörös Endre értékesítési vezető
Cégünk a tarlóhántás elvégzéséhez használt munkagéppel jelent
meg a rendezvényen, azon belül is a mozgógép-bemutatón, 50 centiméter mellett 25 centiméteren is képes tenni a dolgát,
valamint demó gépeket hoztunk. Nagyon jó lehetőségnek tar- a két fúvókamagasság szabadon választható és állítható.
tom, hogy egy-egy eladásra kínált termékünket a gazdák és a
kedves vendégek nemcsak kiállítva láthatják, hanem munka köz- ■■ Megmutathatjuk, mit tudunk
ben is. Egy-egy gépről más beszélni, és más élőben megismerni,
hogy mit tud. A rendezvény látogatottságán is meglátszik, hogy Fliegl – Páli Döníz marketingmenedzser
több az érdeklődő, közelebb jutunk az emberekhez, gazdákhoz,
közelebb visszük hozzájuk az adott terméket. Az pedig, hogy Elsősorban a mozgógép-bemutató miatt érkeztünk, amely
nagyon jó platform arra, hogy bemutassuk, mit is tud a gépünk.
ilyen sokan kilátogatnak a kiállításra, mindenkinek jó!
Most egy tartálykocsit hoztunk el, amely a hígtrágya kijuttatását szolgálja. Hamarosan új uniós szabvány jelenik meg, emiatt
■■ Legmodernebb szórókeret
nagyon fontos lesz a trágya talajba juttatási ideje és maga a techHardi – Villám Ferenc értékesítési vezető
nológia is. Pontosan ehhez az új szabványhoz akarunk igazodni
a tartálykocsinkkal. Nagyon örülünk, hogy sok a látogató, az első
A mozgógép-bemutatóra egy Hardi Commandert hoztunk, ame- napon információnk szerint 9000-en voltak kint itt, Mezőfalva
lyen a legújabb generációs szórókeret most debütált – ez a máso- mellett. A gépes bemutatón nagyon sokan vettek részt, a második gép Magyarországon, egy gazdától kértük kölcsön. 28 méte- dik napon pedig talán még többen.
res munkaszélességű, rengeteg újítással: félbe csukva is lehet
használni, és rajta a Dynamic Center nevű központi függesztés
■■ Nekünk az év fő kiállítása
precíziós permetezési technológiát tesz lehetővé. 36 méteres
munkaszélességig garantál nagy teljesítményt a növelhető per- Interat – Beleznay Zoltán marketingmenedzser
metezési sebességnek köszönhetően. Nagy szilárdságú, de ultrakönnyű svéd Domex acélból készül az új szórókeret. Az egyedi Cégünk, az INTERAT Zrt. az idei évben négy rendezvényen vesz
kialakítású nyitó munkahengerek gyors nyitást biztosítanak, ám részt kiállítóként, amelyek közül kettőt preferál igazán. Az egyik
a lezárásnál nem csapódnak a kerettagok. Permetezéskor minél a Hungexpo szervezésében az Agrárgépshow, a másik a mezőközelebb szeretne dolgozni a gazda az állományhoz, mert annál falvai esemény. A kettő közül ez utóbbi élvez inkább prioritást,
kisebb az elsodródás. Az új rendszerrel a szórókeret az átlagos hiszen a sok statikus kiállítás után végre egy igazi szántóföldi
mozgó gépes bemutató, amelyen a kiállított gépek jelentős része
működés közben volt megtekinthető. A Megfosz és a NAK erőfeszítése és a szervezésre fordított energiája nem volt hiábavaló,
hiszen a kiállítói létszámot, a területnagyságot és a látogatottságot tekintve is kimagasló rendezvényt sikerült összehozni.

■■ Élénkül a vásárlási kedv
Invest – Tóth Sándor munkagép-kereskedelmi vezető
A tavalyi élmények alapján óvatosabbak voltunk a szántóföldi
bemutatókkal kapcsolatban. Két CASE IH erőgépet, egy Pöttinger
Servo 25 típusú ekét és egy HARDI Commander vegyszerezőt
mutattunk be idén. Most a mezőgazdasági gépek értékesíté-
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sében holt szezon van, de reméljük, jól sikerül a betakarítás, és
utána ismét megnövekszik az érdeklődés prémiumtermékeink
iránt. Az ATK-s pályázatot nagyon várták tavaszra a gazdák, ám az
elbírálás még nem történt meg. Mégis élénkült az érdeklődés a
gépeink iránt. Az előre rendelt zöldtakarmányos gépeink elfogytak a szalmaszezon előtt, de folyamatosan töltjük fel készleteinket. Mi vagyunk a hivatalos importőre a Wielton pótkocsiknak,
amelyek kiváló ár-érték arányú, kimagasló minőségű termékek.
A vegyszerezők értékesítésében a kezdeti lendület országosan
alábbhagyott, de Hardi permetezőinket folyamatosan keresik.

■■ Sikeres volt a show
Két-KATA – Szabó István ügyvezető
A Kubota esetében szinte az egész paletta megtekinthető volt.
Munkagépeinkkel is megjelentünk Mezőfalván: például az új, ■■ Forgatás nélküli technológia
BV5160 változó kamrás bálázónkkal. A szántóföldi bemutatón az
M7.171 traktor és az RM3000V eke vett részt, míg a tesztelésen Magtár – Pillmann Péter termékfelelős
az érdeklődők meggyőződhettek az M5111 és az M135GX-II
előnyeiről. Sok pozitív visszajelzést kaptunk az M110GX-II és az A mozgógép-bemutatón egy Sumo TRIO kombinált talajmunkaM135GX-II traktorokról, köszönhetően annak, hogy ezek az erő- géppel vettünk részt, ezt szerettük volna kicsit közelebb vinni a
gépek még kaphatóak AdBlue nélküli kivitelben, kategóriájukban gazdákhoz. Ahogy az a bemutatón is látszott, nagy munkabírású,
egyedülálló módon szinkroncsoportonkénti nyolc, terhelés alatt többrészes gépről van szó, amelyet erős vázszerkezet és nagy
kapcsolható váltójuk van. Ráadásul a 135 LE-s M135GX-II-nek van terhelhetőség jellemez, így kiváló alapgépe lehet a forgatás
olyan változata, amely be tud menni kukorica- és napraforgósor- nélküli technológiáknak. Szeretnénk több ilyen rendezvényre is
ba is. Cégünk az érdeklődőket az első napon játékra invitálta, a jó eljutni, amelyen egyszerre van mozgógép-bemutató és standos
hangulatra Szőke András személye volt a garancia. A rendezvényt kialakítás is, hiszen így nemcsak kérdezni tudnak a komolyabban
az érdeklődők pozitív tapasztalatainak köszönhetően sikeresnek érdeklődő gazdák, hanem láthatják is a gépeket munka közben.
Úgy tűnt, hogy az első napon valamivel többen voltak, mint a
értékeljük.
másodikon, de alapjában véve mozgalmas két napot töltöttünk
el
minden tekintetben.
■■ Pozitív jövőkép
Lemken – Szrnka Péter kelet-magyarországi
értékesítési vezető

■■Jó benyomások

McHale – Szabó Tibor kereskedelmi vezető
Azért érkeztünk, mert ez olyan kiállítás, amely biztos, hogy érdekli a gazdákat, már csak a mozgógép-bemutató miatt is. Örülünk, A NAK és a Megfosz közös szervezésében ez az első rendezvény.
hogy bemutathattuk a gépeinket – még ha nem is mindig a leg- Pontosan azért volt számunkra egyértelmű, hogy képviseltetjük
megfelelőbb körülmények között – munka közben. Színvonalas, magunkat, mert mi is Megfosz-tagok vagyunk, így pedig az egyeelismerést érdemlő a rendezvény, hiszen átfogó képet nyújt a sület érdekeit is előtérbe helyezve mindenképpen részt akartunk
mezőgazdaságról. A jövőjét is pozitívan látjuk, mert rendkívül vállalni az eseményből. Ilyen koncentrált rendezvény máshol
sokrétű programokkal színesített show-ról beszélhetünk. Két nincs, ezért kiemelkedő szerep jutott neki a cégen belül is. A
gépünket emelném ki: egy hétfejes Diamant félig függesztett kiállítás mindenképpen rendkívül pozitív benyomást kelt nekünk
ekét, amely az ekéink zászlóshajója, a másik pedig egy a forgatás a látogatottságának, a helyszínének és a mozgógép-bemutatónélküli talajműveléshez kapcsolódó Rubin 12 nehéztárcsa, amely nak köszönhetően.
szintén népszerű termékünk.

■■ Erdészeti pályázatokra várva
Megazet – Drexler János ügyvezető
Azért vagyunk itt, mert mi is Megfosz-tagok vagyunk, és támogattuk a kezdeményezést, hogy legyen egy szántóföldi bemutató. Sőt én magam forszíroztam többször is, hogy végre megvalósuljon. Mi őszintén szólva kicsit többet vártunk a rendezvénytől
látogatottsági szempontból. A helyszín sokkal jobb, mint a
tavalyi, nagyobb a terület, több mindenre van lehetőség. Az
idei gépes bemutatón nem tudtunk részt venni, mert mi szálas
takarmányozáshoz használt termékekkel rendelkezünk, amelyek
bemutatására itt nem volt lehetőség. Azonban a két éve piacra
került erdészeti gépeink az idén futottak be igazán, és nagyon
vártuk az erdészeti pályázatokat, mert most ebben számítunk
eredményes részvételre.
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■■ Megadjuk a módját
Multiva – Witzl Tamás marketingmenedzser
Látványosan kívántunk megjelenni, hiszen Megfosz-tagok
vagyunk, ráadásul gyártói márkaképviseletként csak a saját
gépeinket forgalmazzuk. Több gépet is hoztunk a standra és két
demó gépet a szántóföldi bemutatóra is. Ezek közül az egyik
egy ötméteres rövidtárcsa, a másik pedig egy direktvető gép,
amelyek az időjárási körülmények ellenére is jól dolgoztak. Az
első napon 9000-en voltak, ez pedig magas szám, és bár a nagy a
területen szétszóródnak az emberek, az eredmény biztató. A legpozitívabb pedig, hogy több az érdeklődő, a szakmai résztvevő,
mint a nézelődő, noha rengeteg programot kínált a rendezvény.
Szeretnénk több helyre is eljutni a gépshow-val, mert van érdeklődés az ilyenfajta rendezvényekre. A koncepció jó, hiányosságok
ugyan akadnak, ezeket ki kell javítani, és ez lehet a jövő!

■■A különbség eke és eke között
Pap-agro – Pap Lajos igazgató

Ami ma a traktorban,
holnap az autóban
A mezőgépészszakmát népszerűsítette a Mezőgazdasági
Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz)
Mezőfalván, az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-n.
Az ország legnagyobb szabadtéri agrárexpóján középiskolások is kipróbálhatták a legmodernebb technológiákkal
felszerelt gépeket, míg a gazdák szakmai konferencián és
szántóföldi bemutatón tanulhattak a szektor újdonságairól.
A mezőgazdaság és a mezőgépészszakma egyre népszerűbb hazánkban, amihez a szántóföldi napokhoz hasonló
interaktív expók is nagyban hozzájárulnak.
A megnyitón Harsányi Zsolt, a Megfosz elnöke az utánpótlás fontosságát hangsúlyozta, amikor jelképesen úgy
fogalmazott, hogy a kormány mögötti ötven centimétert
ki kell tölteni. A szövetség célja, hogy a korszerű gépek
mellett a gépészek szakértelmét is biztosítsa. Különös
figyelmet fordítanak arra, hogy a mezőgazdasági képzések
eljussanak a pályaválasztókhoz, és minél több gyerek válhasson mezőgépésszé, amihez első lépés lehet egy ilyen
expón való részvétel.
A szövetség mottója: ami ma a traktorban, az holnap
az autóban. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági gépek a
technikai fejlesztésekben sokszor az autóipar előtt járnak,
emiatt a szakma vonzó lehet a pályaválasztás előtt állóknak.

Nagyszerű ötlet, hogy a gépet működés, munkavégzés közben is
megtekinthetik az érdeklődők, ezért is jöttünk el a rendezvényre.
Nagyon vártuk már a lehetőséget. Mi egy ekével érkeztünk. Mindenki azt mondja, hogy az eke, az eke, de az élő bemutatókon
látható volt, hogy bizony van különbség közöttük, nem egy
kaptafára készülnek. Azt pedig meg kell szokniuk az embereknek,
hogy nem évi hat-hét állókiállításra érdemes elmenni, hanem
inkább vegyenek részt kettőn, de fontos, hogy azok megfelelő
minőségűek legyenek. Ilyen a januárban megrendezésre kerülő
Agrárgépshow és egy nyári gyakorlati gépbemutató, amelyen gondoljuk, hogy a technológiánk – amelynek három alapeleme:
munka közben láthatják a gépeket. Gyerekcipőben jár még a kez- talajszerkezet-javítás, tápanyagfelvétel-fokozás, növénykondicideményezés, de ha a hibákat kijavítják, és az emberek rászoknak onálás –, valamint a fent említett együttműködés jó lehetőséget
az ilyen kiállításokra, akkor nagyon rövid időn belül ez lehet, sőt kínál a precíziós gazdálkodást szem előtt tartó termelőknek.
A rendezvény lebonyolítása és felépítése nagyon jó volt, azt
ez lesz a jövő!
gondolom, az ilyen gyakorlati bemutatókra épülő rendezvények
a jövőben még nagyobb szerepet fognak játszani.
■■Van benne ráció
Phylazonit – Lengyel Tamás marketingvezető
Fontosnak tartottuk a részvételt a kiállításon, egyrészt
azért, hogy megismertessük a gazdákkal a Phylazonit technológiát, másrészt hogy megmutassuk az új, Horsch gépekre szerelt kijuttatószerkezetünket és annak működését.
A kijuttatószerkezetek nemcsak a cégünk által vásárolt Terrano
típusú kultivátorokon lesznek elérhetők, hanem az Axiál Kft.
és a Manax Kft. bérelhető, egyéb Horsch típusú gépein is. Úgy

■■Jövőre ugyanitt
Quivogne – Gazsi Zsolt értékesítési vezető
Három géppel veszünk részt az állógép-bemutatón, mégpedig
egy rövidtárcsával, egy ekével és egy szántásnál használt munkahengerrel. A rövidtárcsa a tarlóhántás közeledtével nagyon
fontos, elengedhetetlen eszközzé válik a mezőgazdaságban. Mi
egy 3–6 méterig elérhető, 610 milliméteres lapátmérőjű eszközzel ismertetjük meg az érdeklődőket. A szántási szezonhoz
pedig egy négyvasú ekét ajánlunk, és a már említett hatméteres
szántáselmunkáló Rollmot hengert. Maga a kiállítás jobb, mint
amire számítottunk, a rendezvény színvonala meghaladja az
elvárásainkat. Jövőre is itt leszünk, reméljük, a mozgógép-bemutatón is meg tudunk majd jelenni a Quivogne termékeivel, ám
ez még távlati terv.

■■Jó kezdet, de fejlesztendő
Szegána – Nagy Miklós ügyvezető
A mozgógépes gyakorlati bemutató megrendezését régebb
óta szorgalmazom. A nagy létszámú kiállítói megjelenés azt
jelzi, sokan kaphatóak arra, hogy megmutassák munka közben
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a gépeiket. A kiállítás kulcsa, hogy mindig tudjunk valami újat
nyújtani a nagyközönségnek. Javasolnám továbbá, hogy minden
forgalmazónak legyen saját tesztparcellája, amelyet a megjelenő
érdeklődő gazdák igényei szerint kezelnének, időbeni megkötés
nélkül.

■■ Kiváló ötlet
Väderstad – Kalmár Tibor ügyvezető
Azért jöttünk, mert a cég szívesen vesz részt a gépi bemutatókon.
Azt is mondhatnám, hogy ha talajművelés és gyakorlati bemutató, akkor onnan a Väderstad nem hiányozhat. Úgy gondolom
azonban, hogy a gépshow nem pótolja az önálló megjelenést

mondjuk a kisebb céges térségi rendezvényeken. Azok is fontosak, hiszen van olyan országrész, ahonnan nem jöttek el ide
partnerek. Vannak rendezvények, amelyeket a gazdákhoz kell
vinni, mert sokan száz kilométerre már nem szívesen utaznak.
Nem tudom, minek kellene történnie ahhoz Magyarországon,
hogy ez a hozzáállás megváltozzon. A gépi bemutató nagyon
jól sikerült, gördülékeny volt. A színvonal magas, a rendezés is jó,
infrastrukturálisan kellene még fejlődni, de az ötlet, a kezdeményezés kiváló. Esetleg lehetne egyszer a Dunántúlon, egyszer az
Alföld északi részén, és szerintem minden évben kell tartani ilyen
típusú kiállítást, amelyen gépshow-t is rendeznek.

■■ Bízunk az ismétlésben
Valkon 2007 – Tüske Anna marketingmenedzser
Ebben az évben vagyunk tízévesek, egész évben sűrű a programunk, mégis fontosnak tartottuk a megjelenést a rendezvényen,
mert mi is a Megfosz tagjai vagyunk. Három munkagépet hoztunk el a szántóföldi bemutatóra: ekét, rövidtárcsát, és permetezőt. Lelkesek vagyunk, nagyon örülünk a kezdeményezésnek és
bízunk benne, hogy a rendezvény rendszeressé válik, mert jók a
tapasztalataink. Maga a helyszín tökéletes itt, Mezőfalva mellett,
nagy a terület, jó az elrendezése, és annak is örülünk, hogy az
időjárás kegyes volt hozzánk.

Fotók: Molnár Zsolt,
a drónos légi felvételek esetében: Gyulai Zoltán/NAK

Sikerek a gépészképzésben
Idén tizedik alkalommal rendezték meg a szakma kiváló tanulója versenyt (SZKTV), valamint
az országos szakmai tanulmányi versenyt (OSZTV). A megmérettetések célja
a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák presztízsének és társadalmi elismertségének növelése,
de a jól szereplő tanulók is számos előnyhöz és akár álláshoz juthatnak.
Taskovics Péter, az FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégium főigazgatója rendkívül pozitívan nyilatkozott a
versenyről. Okkal lehet büszke a diákjaira, ugyanis többen dobogós helyezést
értek el. „A korszerű tudással felvértezett
diákok könnyedén juthatnak munkához”
– mondta. A pálya jövőjét semmi nem
reprezentálja jobban, mint a beiskolázási
adatok, amelyek azt mutatják, hogy óriási az érdeklődés az agrárképzések iránt.
A versenyen elért kitűnő szerepléshez
nagyban hozzájárult, hogy a tanárok által
kiválasztott legtehetségesebb diákok az
órák keretén túl további felkészítésen
vesznek részt.
A technikusok versenye írásbeli, szóbeli
és gyakorlati fordulókból állt, amelyeknek

többek között részét képezte a versenyszántás. A gyakorlati verseny lebonyolításához nagyban hozzájárult a verseny
főszponzora, az Axial Kft., amely nem
csak helyet, de gépeket is biztosított a
megmérettetéshez.
A technikusok versenyében Ritzl Bence
lett az első helyezett. Bence elmondta,
egészen kisgyerek kora óta tudja, hogy
mivel szeretne foglalkozni, és megfontoltan halad a célja felé. Nagyon örül
a helyezésének, de szeretne továbblépni
és egyetemre menni, végül pedig saját
vállalkozást alapítani.
A második helyezett Már Patrik lett, aki
már munkát is kapott. A verseny kapcsán azt hangsúlyozta, hogy „aki valóban

ezt szeretné csinálni, az vegye komolyan
a felkészülést, mert nagyon megéri”.
Beszélt továbbá a precíziós gazdálkodás
fontosságáról.
Baranyi Zsolt lett a harmadik helyezett, akinek a családja már régóta gazdálkodik, így számára sem volt kérdéses,
hogy mivel szeretne foglalkozni. Aktívan
tevékenykedik a családi gazdaságban, és
azt is elárulta, hogy leginkább a gépeket
szereti.
Az eredményhirdetést Román István,
a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki elmondta, hogy
a jövőben újabb lehetőségek nyílnak meg
a magyar mezőgazdasági gépésztechnikus fiatalok előtt, ugyanis a kormány
a napokban döntött a hazai mezőgép-
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Ritzl Bence
gyártás Irinyi-terv keretében történő fejlesztéséről, ami az agrárszakember-képzést is érinti. A helyettes államtitkár kitért
arra is, hogy hamarosan a minisztérium
a fenntartásában működő iskolák számára készít egy, a mezőgazdasági gépészképzés technológiai, műszaki korszerűsítésére vonatkozó fejlesztési tervet.
A traktoros ballagásairól ismertté vált
jánoshalmi iskola idén kiemelkedően jól
szerepelt a különböző megmérettetéseken, hiszen a mezőgazdasági gépész
szakma kiváló tanulója verseny első
helyezettje is innen érkezett, valamint a
MezőgépÉSZek vetélkedőn is szép eredményt értek el.
Az SZKTV dobogós helyezettjeinek
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter gratulált, és nyújtotta át nyereményüket. A miniszter is kihangsúlyozta, hogy
a mezőgazdaságon belül több szakmában is munkaerőhiány van, így a korszerű
ismereteket szerzett tanulók szinte biztosan el tudnak helyezkedni.
Az SZKTV első helyezettje Hunyadi
Ármin lett, akinek már a nagyapja is szerelő volt, így már a játéktraktort tologat-

kusnak, majd saját vállalkozás indítanék.”
Bartók Tamás végzett a második helyen.
Ő már 9. évfolyamos korában eldöntötte egy barátjával, hogy SZKTV-re szeretne menni, és a kitartó munka meghozta
gyümölcsét. „Aki odafigyel a tanáraira,
az ilyen szép helyezéssel tud végezni” –
vélekedett Tamás.
A harmadik helyezett Vida Tibornak
végig ötös átlaga volt, így nem is volt
kétséges a dobogós helyezés. A jövőben szeretné megcsinálni a gépszerelői
ráépülést, hogy még több tudáshoz jusson. Ezúton is gratulálunk minden helyezettnek, akik kiválóan példázzák, hogy
tanulással és munkával bárki képes elérni a célját. De, aki nem került dobogóra, sem kell, hogy csüggedjen, ugyanis

Hunyadi Ármin
va tudta, hogy a nyomdokaiba szeretne lépni. „A mezőgazdaság örök, ha már
nem ül senki a traktorban, akkor is kell
egy szerelő, aki azt beprogramozza és
karbantartja – mondta Ármin, aki rendkívül pozitívan tekint a jövőbe. – Nem
szeretnék megállni, fejlődni akarok, felsőbb iskolában tanulni, esetleg techni-

a 70 százalékos teljesítményt elért diákok
mentesülnek a szakmai vizsga alól. Sőt,
a támogatók között jó néhány potenciális
munkaadó megtalálható, akik már a versenyen is felfigyeltek egy-egy tehetséges
fiatalra.
Zakar Barna

Heliodor 9
rövidtárcsa

Minimum 110×110×8 mm-es négyszög
gerendely

Két sorban elhelyezett csipkés tárcsák

A nagy munkasebességre és terület
teljesítményre képes rövidtárcsák
tarlóművelésre és magágykészítésre
egyaránt használhatók, mind a ha
gyományos, mind a talajkímélő mű
velésben. A Lemken Heliodor 9 rövid
tárcsa is kiválóan alkalmas a tarló
maradványok bekeverésére, a szán
tást követően vagy mulcsvetésben
pedig egyenletesen meglazított és
elegyengetett magágyat eredmé
nyez.

Lemken Hungária Kft.
Póczik Balázs
értékesítési vezető
Nyugat-Magyarország
tel.: +36 (30) 748-5380
e-mail: poczik@lemken.com

Szrnka Péter
értékesítési vezető
Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com

Laprugók a pontos mélységtartásért

Alacsony karbantartási igényű
csapágyak

Mélységhatároló, tömörítőhengerek
széles választéka

A tárcsalap 10,5°-os szöget zár be
a talajhoz képest és 16,5°-os szöget
a haladási irányra. Így a talaj a teljes
munkaszélességben és munkamélységben megmunkálásra kerül. A tárcsák 125 mm-es osztása lehetővé
teszi a nagy teljesítmény mellett elért
intenzív talajművelést. A magasságban állítható külső tárcsák megelőzik
a bakhátak képződését.
Elődjéhez, a Heliodor 8-as sorozathoz
képest a 9-es szériát már 45 mm-rel
nagyobb, 510 mm átmérőjű tárcsalapokkal
szerelték fel. Ezzel nemcsak a gép hasznos élettartamát, de a munkamélységét
is megnövelték (12-ről 14 cm-re).

Az alacsony karbantartási igényű, kiváló minőségű, axiális ferde hatásvonalú
golyóscsapágyak tökéletes és megbízható tárcsafutást biztosítanak.

A mélység határolására és a visszatömörítésre számos hengertípus választható.
A mélységállítás egyszerűen egy csapnak
a furatok közötti áthelyezésével történik.
Az opcionális hidraulikus munkamélységbeállítás segítségével a munkamélység
menet közben is kényelmesen, könnyen
és gyorsan átállítható.

A Heliodor 9 csipkés homorú tárcsalapjai
a vázhoz egyedileg, laprugókra szerelve
csatlakoznak két, egymáshoz képest eltolt
sorban. A rendszer egyenletes művelési
mélységet biztosít, ha pedig a tárcsalevelek akadályba ütköznek, akkor egymástól
függetlenül is ki tudnak mozdulni.

A Heliodor 9 rövidtárcsa 2,5 és
16 méter közötti munkaszélességben rendelhető.
 A 2,5–4 méteres függesztett,
merev vázas változatok Lemken
Solitair pneumatikus vetőgépekkel kapcsolhatóak.
 A 4–7 méteres függesztett,
hidraulikusan csukható verziók
szállítási szélessége 3 méternél
kevesebb.
 A szintén 4–7 méteres félig
függesztett, hidraulikusan csukható rövidtárcsák ugyancsak 3
méternél kisebbre összecsukhatók, és 6 méteres munkaszélességig a Lemken Solitair pneumatikus vetőgéppel kombinálhatók.
 A Gigant 10 eszközhordozó
rendszer használatával 8, 10, 12
méteres változatok hozhatók
létre, míg a Gigant 12 S eszközhordozó alvázzal a munkaszélesség 16 méterre növelhető.

A különböző állítási lehetőségek kön�nyűvé teszik a függesztőberendezés hozzáigazítását a különböző erőgépekhez.
A merev vázas változatoknál 400 kg, a csukható gépeknél pedig akár 500 kg pótsúly
helyezhető a függesztőberendezéshez.
Opcionális tartozékként 150 mm széles, erős simítólapokat lehet a tárcsák
elé vagy azok után felszerelni. Ezek különösen alkalmasak a szántás barázdáinak
elegyengetésére. A simítólapok szöge
hidraulikusan állítható a traktor üléséből.

A nyitott váz segít az eltömődés megelőzésében.
A rövid és kompakt kialakítás, valamint az alacsony
tömegközéppont lehetővé
teszi a kisebb emelőkapacitású traktorok használatát is.
A minőségi acél használata
garancia a nagy teherbírásra és a hosszú élettartamra.

A Solitair pneumatikus vetőgéppel a
félig függesztett Heliodor 9 nagy teljesítményű talajművelő–vetőgép kapcsolatot eredményez, amely alkalmazható
mulcsvetésben és hagyományos talajművelés esetén is.
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Robotikától a genetikáig
Anglia legnagyobb gabonatermelési bemutatója a Cereals 2017
A Cereals 2017 szántóföldi bemutatóra június 14-én és 15-én a lincolnshire-i Boothby
Graffoe birtokon, Londontól 220 km-re északra került sor. Szlogenje – „Robotikától
a genetikáig” – jól érzékelteti az idei szántóföldi show sokszínűségét. A sláger az emberi kéz
érintése nélkül vetett és aratott, „Hands Free Hectare” tavasziárpa-tábla volt.
A kalászosok nemesítésének legújabb eredményei mellett a naponta kétszer megtekinthető
permetezéstechnikai aréna vagy a gyökérzetet és a talajréteget szemléltető, bejárható
talajvályú is élénk érdeklődést keltett.

■■ Kalászosok fajtabemutatója, felívelő szója
Itt jelent meg hivatalosan is nyolc új búzafajta, hat új árpafajta
és tíz új repcefajta. A szója első ízben mutatkozott be kiállításon
a gabonafélék társnövényeként az Egyesült Királyságban.
A számok ismeretében ez nem meglepő: 2016-ban a szója addigi vetésterülete ötszörösére nőtt, jelenleg 1821 hektár. Jövőre ■■ Szellemes, biztonságos robotok
ugyanilyen arányú további növekedés, majd legalábbis azonos ütemű fejlődés várható. Óriási az érdeklődés a szója iránt, A vezető nélküli traktorral és mindentudó robottal művelt árpaegyrészt azért, mert segít az invazívan terjeszkedő keserűfű tábla „sztárja” a francia Carré ANATIS sorközművelő robotja volt.
visszaszorításában, másrészt azért, mert jövedelmezőbb, mint A művelőúton vagy a sorközökben járó, akkumulátormeghajtású
az olajrepce termelése. A Soya UK a 2018. évi betakarításkor robot a kultúrnövény magasságát és tőszámát, a gyomok típusát
6000-10 000 hektárnyi termésre számít. Ez már a 3 millió tonna és darabszámát monitorozza, méri a talaj nedvességtartalmát,
valamint regisztrálja a talaj és a levegő hőmérsékletét. Ezekhez
szójababot felvevő brit piacon is jelentős mennyiség lesz!
igazítja például a permetezés vagy a mechanikus gyomirtás
intenzitását. A gyomfelismerés alapján célzott, pontszerű permetezésre is képes. Nézze meg ezt a videót: http://tinyurl.hu/L9aD/

■■ Ismerkedés a földfelszín alatti világgal
A talaj titkainak megismerését segítette az a 20 m hosszú, 1,2
méter mély árok, amelyet a látogatók kényelmesen bejárhattak.
A több szakaszra bontott „falban” nyomon követhető, hogy a mikrobiológia és a földigiliszták miként határozzák meg a talaj fizikai
adottságait. Láthatóvá válik, hogy a különböző talajművelési
eljárások milyen mértékű tömörödéshez vezetnek. A keresztül-

A szójabab nagy teljesítménnyel kombájnolható

■■ Új növényvédő szerek, műtrágyák
A Syngenta a Vibrance DuO – SDHU gombaölő csávázószerrel és
az ELATUS ERA fungiciddel, a Dow, a Zyper és a Bayer a Monolith
herbiciddel jelentkezett be.
Cukorrépához fejlesztett ki az Ilex Envirosciences célzott hatású levéltrágyát, és új levéltrágyája van az Omex cégnek is. Új
az Engage Agro ARM-U inhibitora és az AHDB RB209 tápanyagvisszapótlási útmutató füzete is.
A 20 m hosszú talajvályú az ismeretek igazi tárháza
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metszett talajban bab, búza és zab, bükköny és retek, valamint
retek és zab keverékének gyökérzetét és fejlettségét lehetett
megfigyelni.

■■Talajművelés-vetés

cég standján, illetve a napi kétszeri bemutatókon. A legújabb,
3000 literes tartállyal és 24 méteres szórókerettel szerelt, vontatott Kertitox gép Angliában „Diamand” néven fut. Másik gépük
a „Vertical”, egy 1200 literes fronttartály és egy 1600 literes hátsó
tartály kombinációjaként kialakított, függesztett gép, amelynek 24 méter széles szórókeretét szállítási helyzetben szorosan
a hátsó tartály fölé hajtják fel. Ezzel a megoldással a nálunk
1600/24 FSV típusként ismert, függesztett gép súlypontja a le
hető legközelebb kerül a traktorhoz, és nem okozhat stabilitási
gondot.

A spanyol OVLAC váltvaforgató ekéje
Osztályukban a legnagyobbak voltak a nálunk kevéssé ismert
OVLAC cég félig függesztett váltvaforgató ekéi. A bemutatón A permetezők Rolls-Royce-a: Househam AIR RIDE 6000 literes
a 105 cm has alatti szabad magasságú kivitel vett részt, de az tartállyal és 36 m széles szórókerettel
akár 9 vasú eke kapható 72, 76 vagy 90 cm szabad áteresszel is.
Az építőszekrényelven összeállított ekék rendelkezhetnek nyíAz angol ügyvezető által irányított, de Debrecenben működő
rócsapszeges, rugós vagy hidraulikus visszaállítású eketest-biz- Househam Kft. gépeit a Househam Sprayers Ltd. standján és a be
tosítással. Munkaszélességük 4 állásban változtatható kézi vagy mutatókon is láthattuk. Az itthon gyártott vontatott és függeszhidraulikus állítással. Az első ekefej mélysége és forgásszélessége tett permetezőgépek minősége és kategóriájukon belül kedvező
hidraulikusan is beszabályozható. A kormánylemez 8 mm vastag árfekvése figyelemre méltó. Az anyacég, a Househam Sprayers
edzett acél, az ekevas Hardox keményfém bevonatú. A spanyolok Ltd. szerelősoráról már 2009. június közepén legördült az 1000.
legnagyobb talajművelőgép-gyártója sekély szántáshoz 13 vasú, magajáró permetezőgép. Most is a magajáró gépek képezték
5 m fogásszélességű változatot is kínál.
a cég bemutatkozásának gerincét. A Househam-vállalkozások
A szervezők 3 kultivátort, 3 vetőgépet, 1 műtrágyaszórót is által gyártott teljes gyártmányskálát itthon a Valkon 2007 Kft.
újdonságként tartottak számon, de ez itt nem világújdonságot forgalmazza.
jelent, hanem csak azt, hogy ezek a gépek Cereals kiállításon
még nem szerepeltek.
■■Traktorok, pótkocsik

■■ Permetezéstechnikai „aréna”
A permetezőgépek felvonulását idén is a Syngenta szponzorálta.
Jó volt látni azt a két debreceni kiállítót, akiknek a gépei mindenben versenyképesek a drága nyugati gépekkel.
A növényvédelmi gépek legnagyobb magyar gyártója, a
FarmGÉP Kft. termékeit a szigetországban a FarmGEM forgalmazza. Két szántóföldi permetezőgépük is látható volt a Knight

Joskin Drakkar 8600 pótkocsi letoló homlokfallal

A FarmGÉP front- és hátsó tartályos függesztett gépkombinációja, függőlegesen felhajtható szórókerettel

Minden jelentősebb traktorgyártó képviseltette magát. Különösebb feltűnést a nálunk már tavaly megismert, 400 LE-s John
Deere 8400R típusú, hagyományos felépítésű traktor megjelenése okozott.
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Igazi különlegesség volt azonban a Joskin cég Drakkar típusú,
többcélú pótkocsija. A pótkocsi padozata valójában egyetlen
rendkívül széles ipari szállítószalag, amelyre szilárdan csatlakozik
a letoló homlokfal.
A legördülő szalaggal együtt mozgó homlokfal nem sérti,
nem tömöríti a terményt, viszont igen nagy teljesítményű lehet
a leürítés. A szalagot hidromotorok mozgatják, és kívánságra
a raktérmagasító falak is hidraulikusan tolhatók fel és ereszthetők
vissza.

■■ Forradalmian új gumiabroncsok
A ma már a mezőgazdasági mindennapokban elterjedten használt flotációs radiálabroncsokat a finn NOKIAN jelentette meg
elsőként 1998-ban, „ELS” elnevezéssel. 2005-ben követte ezt
a két acélöves „Country King”.
Ezt a megoldást azóta a világ legnagyobb gumiabroncsgyártói
is átvették. Idén a NOKIAN megint az élre tört: három acélövvel
tette erőssé és rugalmassá legújabb CT-gumijait. Az erősebb
karkasz által tartott futófelület 20%-kal nagyobb elődjéénél.
Az angol piacra szánt méret 560/60R22,5.
NOKIAN CT három acélöves gumiabroncs
A világ legnagyobb gumiabroncsgyártója, a Bridgestone
VT-Tractor gumiabroncsai már évek óta eleget tesznek a velük az eddigi 10 km/h helyett 15 km/h többlettel közlekedhet, jobszemben támasztható maximális követelményeknek. Most meg- ban kihasználva a szűkre szabott áttelepülési időt. Egyszerre
jelent a kombájnok számára megálmodott VT-Combine, ala- több méretben is megjelent, de a leginkább keresett várhatóan
csonyabb belső légnyomással és nagyobb abroncslenyomattal. az IF900/60R32 CFO lesz.
Ezeket a mezőgazdasági radiál abroncsokat nálunk Firestone
márkanév alatt forgalmazzák, a briteknek azonban a Bridgestone További képek, részletek a www.cerealsevent.co.uk honlapon.
név szebben cseng. A hagyományos, szabványos gumiabron
csokhoz képest 20%-kal jobban terhelhető, és gyors menetben
Dr. Tátrai György

A szakképzésé a jövő!
Óriási a kereslet a szakképzett munkaerőre, különösen a húsfeldolgozó, az állatgondozó és -tenyésztő, illetve a mezőgazdasági gépkezelő és -szerelő képzettségű
munkavállalók iránt.
A magyar agrárszakképzés igyekszik
kielégíteni a piac igényeit, több mint
22 ezer diák tanul a magyar agrárszakkép
ző rendszerben. A diákokkal több mint
háromezer pedagógus foglalkozik, 48
agrárszakképző iskola 63 feladatellátási
helyén – mondta a Herman Ottó Nonpro
fit Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön
Budapesten, egy szakmai fórumon. Mező
szentgyörgy Dávid kitért arra is, hogy a
Tessedik Sámuel agrárszakképzési stratégiát a kormány két éve fogadta el, lényege a szakképzés megújítása, a duális képzés, valamint a gyakorlatorientált oktatás
középpontba helyezése. A tangazdaságok fejlesztésén túl kiemelt szerep jut a
zökkenőmentes átmenet biztosításának
a középfokú agrárszakképzés és az agrár-felsőoktatás között.
A szaktárca azért is alakította ki az egységes szakképzési rendszert, hogy a piac

elvárásainak megfelelő, minőségi szakképzést nyújthasson, a diákok érdekeit
szem előtt tartva. Ez a rendszer biztosítani
tudja a végzett tanulók nagy százalékának
az elhelyezkedését. Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a tárca a közelmúltban több mint 2 milliárd forintot költött
infrastrukturális fejlesztésekre, egyebek
mellett hat intézményben zajlott Környezet és Energia Operatív Program keretein
belül felújítás.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

együttműködésében tavaly év végén
készült egy agrármunkaerő-piaci felmérés, melyből kiderült, hogy jelentős a ke
reslet a húsfeldolgozó, az állatgondozó
és az állattenyésztő, valamint a mezőgazdasági gépkezelő és -szerelő szakképzettségű munkavállalók iránt. Jelentős
továbbá a betanított munka iránti igény
is. Mezőszentgyörgy Dávid kitért arra is,
hogy a felmérés alapján a szaktudás hiánya már a vállalatvezetők egy részénél is
komoly problémát jelent.
Papp Gergely, a NAK szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az agrárium és az élelmiszer-gazdaság munkaerő-tartalékai kiürültek, így a helyzet
orvoslására sajnos nem elég a gyakorlatorientált képzés, hanem komplex megoldások szükségesek. Fontos, hogy növekedjenek a munkabérek. Erre reflektált
Érdi Tamás, az agrárium ismert szakértője,
aki szerint ez a többletkiadás a cégek
részéről csak úgy kivitelezhető, ha nő
a termelési hatékonyság.
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Nagyobb kezelői komfort és
még jobb takarmányminőség
A Krone Swadro 1400 plus dinamikus rotorfelfüggesztésére büszkék vagyunk

A Krone Swadro 1400 plus négyrotoros,
középvonalra terítő rendképző most már
opcionálisan elérhető dinamikus rotorfelfüggesztési rendszerrel is, amely különösen hasznos a nagyon hullámos és
nagyon puha talajokon (például rétek,
lápok). Amint a kezelő beállítja a gép
munkaszélességét (11,0–13,5 m), egy, a fő
gerendelyen lévő hidraulikus munkahenger automatikusan beállítja a vezetőrotor
rugós felfüggesztési rendszerét olyan
kompenzációra, hogy a rendkezelő bármilyen helyzetben tökéletes kontúrkövetést végezzen, amivel hiánytalanul felszedi a növényt, még nehéz körülmények
esetén is.
Ez tovább erősíti a gép kivívott hírnevét,
azt, hogy a Krone Swadro tényleg komfortosan kezelhető, minőségi rendképző.
A középvonalra szállító rotoros gereblyék
hidraulikus magasság-állítási lehetőségű
hidakra csatlakoznak, amelyekkel a gépmagasság gyorsan és könnyen a négyméteres szállítási magasság alá csökkenthető,
ebbe a magasságba a merev fog tartókarok is bele értendők.
Sőt a rendképző erősebb hajtótengelyekkel is rendelkezik, amelyek a legnehezebb körülmények között is garantálják a megbízható, tartós üzemet, amit
a karbantartásmentes rotor hajtóművek,
a nagy teherbírású és kenésiigény-mentes
Duramax vezérlőbütyök-pályákkal (amelyekre három év garancia van) még
tovább fokoznak. Ezek a vezérlőbütyökpályák a Krone moduláris rendszerből

valósítható meg, amely eltolja a gép tö
származnak, mindegyik rendképzőn ezek
megközéppontját.
használatosak, az egyrotoros modelltől
Egy további plusz a Swadro 1400 Plus
felfelé egészen a „zászlóshajó” Swadro
esetében az elektronikus Comfort rotor2000 modellig.
A fog tartókarok golyós-csapágyazású- magasság-vezérlő rendszer, amely leheak, azok is karbantartásigény-mentesek, tővé teszi, hogy a kezelő beállítsa az első
rotor munkamagasságát a traktor fülkéjéígy egyáltalán nincs szükség kenésükre.
ből. Ezután a szervomotorok a visszalévő
Minden rotornak 13 fog tartókarja van
a még tisztább munkaminőség érdeké- rotorok munkamagasságát automatikusan beállítják ugyanerre az értékre. Az
ben, és rendelkezik a lenyűgöző Krone
alapfelszereltségbe tartozik az is, hogy
Jet-hatással, amely először a rotorvezető
egy rotor – az összes többitől függetlenül
végét emeli, megakadályozva, hogy
a fogak kiemeléskor vagy lesüllyesztéskor – kiemelhető.
belevágjanak a talajba. Ez a rotorok karForrás: www.valkon.hu
dános felfüggesztésének köszönhetően

Opus

szántóföldi kultivátor
A nagy teljesítményű Opus szántóföldi kultivátor a Magyarországon is jól
ismert és bevált TopDown tárcsás kultivátor alapjaira épült. Munkamélysége
40 cm-ig állítható, akár menet közben
is. A kopóhegyek és késszárak gazdag
választéka és kombinációs lehetősége
alkalmassá teszi a kultivátort arra, hogy
a legkülönbözőbb technológiai kihívásokkal is megbirkózzon. A visszatömörítés mértéke igény szerint változtatható.
Az Opus 4, 5, 6 és 7 m-es munkaszélességben rendelhető.

Az erős vázkialakítás a hosszú élettartam záloga. A 27 cm-es kapaosztás, valamint a 80 cm-es hasmagasság biztosítékot jelent arra, hogy a kultivátor kön�nyen megbirkózik nagy tömegű szármaradvánnyal is.

A hegesztett konzolok, valamint a speciális
csavarok és kúpos perselyek stabilan tartják a kapákat, és szükségtelenné teszik az
utánállítást. A kapák hidraulikus terhelésűek. Nyomásuk egészen 700 kg-ig állítható,
így az Opus még a legkötöttebb talajokon
is tartja az előre beállított munkamélységet.
Ha a kapák akadálynak ütköznek, gyorsan
visszatérnek eredeti helyzetükbe, aminek a
mélységtartásban van szerepe.

A szállítókerekek a vázszerkezet
közepén találhatók, ami könnyű
mozgást, valamint kis fordulási ívet
tesz lehetővé. A sárkaparók még
nedvesebb talajkörülmények között
is biztosítják a kerekek megfelelő
munkáját. A kerekek mögé helyezett kapáknak köszönhetően nem
találunk keréknyomot a munkagép
mögött

Forgalmazó:
Vaderstad Kft.
2475 Kápolnásnyék
Összekötő út 1.
ügyvezető: Dr. Kalmár Tibor

A szárnyakra helyezett támkerekek gondoskodnak az egyenletes mélységtartásról a teljes munkaszélességben.

Tel: +36 (22) 709-000
Fax: +36 (22) 709-023
Mobil: +36 (20) 393-9640
E-mail: infohu@vaderstad.com
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A hidraulikus terhelésű kapák akár 40
cm mélységig fellazítják a talajt, és be
keverik a növényi maradványokat. A ka
pák az alapfelszereltség részeként MixIn
késszárral vannak szerelve. A Väderstad
által fejlesztett kopóhegy- és késszár-kialakítás biztosítja a növényi maradvány
és a talaj többszöri átkeverését egyetlen
művelet alatt. A MixIn késszár sajátossága, hogy a szármaradványt előrefelé dobva keveri be. A kések optimális
támadási szöge garantálja a kismértékű
rögképződést.

A kapákhoz választható kopóhegyek és késszárak széles választéka teszi igazán sokoldalú munkaeszközzé az Opust. Lehetőség van egy időben a felszín sekély művelésére, valamint a mélyebb rétegek meglazítására is, az úgynevezett DeepLoosening
és LowDisturbance kések alkalmazására. A kapák felhajtásával növelhető a kapaosztás, és lényegesen csökkenthető a vonóerőigény.

A 60 cm átmérőjű SteelRunner típusú
acélhenger hatékony talajművelő hatású, agresszíven töri össze a hantokat
és a nagyobb rögöket. A hátrahagyott
mélyebb profil miatt kötött talajon előnyösebb az alkalmazása.
A vonórúd cserélhető vonószemmel
készül.

Az SoilRunner sajátossága, hogy munkája nyomán a talaj érintkezik a talajjal,
így megművelt és mégis nyitott felszín
marad vissza. Az U profilú gyűrűk berakódnak talajjal, ezért a kopásuk kisebb
mértékű, ugyanakkor a nagyobb súlynak köszönhetően a felszíntömörítő
hatás javul. Ez a hengertípus szimpla és
dupla változatban is rendelhető.

A hasonló alapokra épülő TopDown és
Opus nehéz szántóföldi kultivátorokhoz
úgynevezett Double SteelRunner hengersor (dupla acélhenger) is rendelhető
Opus
Munkaszélesség (m)
Henger szélessége (m)
Szállítási szélesség (m)
Súly (SteelRunner henger, kg)
Súly (Double SoilRunner henger, kg)
Kapák száma
Kapaosztás (cm)

400
3,75
4,0
3,0
5600
5200
14
27

500
4,75
5,0
3,0
6200
5600
18
27

600
5,75
6,0
3,0
8400
7900
22
27

700
6,75
7,0
3,0
9000
8500
26
27

Az Opus hidraulikusan vezérelhető rögrendező tárcsasora menet közben is
állítható. A rögrendező tárcsák gondozásmentes csapágyazással készülnek.
A munkagép szállítási szélessége nem
haladja meg a 3 métert.

AEROSEM

pneumatikus vetőgép
A Pöttinger 2013-ban kifejlesztett
AEROSEM vetőgépének kialakítása
lehetővé teszi a kalászos gabonák
és a kukorica szemenkénti vetését.
A pontos működésű, egyetemes adagolás és a tökéletes csoroszlyarendszerek biztosítják a vetőmagok megfelelő földbe helyezését. 2014-ben
az év gépévé választották.

Pöttinger
Landtechnik GmbH
Magyarországi képviselet

Az AEROSEM pneumatikus vetőgép
3, 3,5, 4 méteres munkaszélességben
kapható.

Szász László
telefon: +36 (30) 383–0109
e-mail: laszloszasz@agrargepkft.hu

Nagy térfogatú, 1250 literes vetőmagtartály, amely magasított kivitelben is rendelhető, további 600 literrel növelve a ka
pacitást.

A gabona vetéséhez csúszócsoroszlya,
egytárcsás csoroszlya vagy DUAL DISC
kéttárcsás csoroszlya érhető el.

Dávid Lajos
telefon: +36 (30) 406–3048
e-mail: david.lajos@agrargepkft.hu

Az új Pöttinger FOX D rövid kombinátorok fejlesztése során nagy figyelmet szenteltek
a kis méretekre és a könnyű vontathatóságra. Ezáltal kistraktorokkal is alkalmazhatók,
ami üzemanyag-takarékosságot és hatékony magágy-előkészítést tesz lehetővé.

Szólóban a tarlómaradványok talajba keveréséhez
használható, vetőgéppel
kombinálva pedig kedvező
költségű vetőgépegyüttes
alakítható ki, amely egy
menetben készíti el a magágyat, és végzi el a vetést.

A gép egyedülálló elosztófejében a vetőmagok az emelőcsövön keresztül, egyenletes légörvényben kerülnek az elosztófejhez. Az elosztófej kialakítása pontos
elosztást biztosít az egyes vetősorokra.
Alapkivitelben mechanikus adagolóhajtással ellátott, de opcionálisan elektromos
adagolóhajtással és IDS elosztófejjel is
hozzáférhető.

A Duplex Seed vetési rendszer a Pöttinger
népszerű AEROSEM PCS vetőgépeinél is
elérhető. Ezzel a siló- vagy szemes kukorica ikersorokban vethető.
A magok közötti tér 30%-kal nagyobb,
ami minden egyes kifejlődő növénynek
70%-kal több helyet biztosít. A gyökerek
így szabadabban fejlődhetnek, és ez akár
8–10%-kal növelheti a termésmennyisé
get.

AEROSEM felépítmény esetén a gépkombináció felfogatása vagy a tömörítőn, vagy
HYDROLIFT segítségével történik. A rövid
szerelvénybak háromszorosan kihúzható, mozgatható alsó függesztőhevederrel
rendelkezik. Ezen túlmenően a két különböző felső emelőkarállás leegyszerűsíti
a felszerelést és a hozzáillesztést valamen�nyi traktor hárompont-függesztéséhez.

A tárcsák 410 mm-es átmérővel és karbantartásmentes csapágyazással rendelkeznek.

Az AEROSEM PCS Duplex Seed előnye
a kisgazdaságoknál mutatkozik meg leginkább, hiszen nem kell külön gépet vásárolniuk a gabonák, valamint az aprómagvas
és kapás növények vetéséhez. A kukorica
köztesnövény vagy műtrágya egyidejű
kijuttatásával is vethető.

A PCS (Precision Combi Seeding)
a szemenkénti vetéstechnikát pneumatikus vetőgéppel ötvözi. Ez
nagyobb rugalmasságot és gazdaságosságot jelent a munkavégzésben. Egy vetőgép – négy felhasználási lehetőség: kalászos gabona,
kukorica, kukorica műtrágyával
vagy kukorica köztes vetéssel.

A kiegészítő tölcsér alatt több szemenkénti adagolóelem van elhelyezve. A hidraulikusan meghajtott elemek gondoskodnak
a magok pontos mechanikai szétválasztásáról. Ezt követően a magok az erre a célra
kifejlesztett adagolóba kerülnek. A vetőfejhez légáram továbbítja a vetőmagot.
A négyzetméterenkénti magszám beállítása egyszerű.

A FOX D tárcsás eszköz esetén a tárcsák veszik át a talaj-előkészítés feladatát
(a FOX változatnál rezgőkapákat használnak). Ezek magasságban mozgatható gumielemekbe vannak beágyazva, és
enyhén köves talajoknál alkalmazhatók.
A FOX D tárcsáit célszerű választani szerves anyagok bedolgozása esetén is.

www.poettinger.at

A Duplex Seed rendszerrel kialakított ikersorok párjai 12,5 cm-re helyezkednek el
egymástól, az ikersorok középvonalainak
sortávolsága pedig 75 cm, vagyis a kukorica a hagyományos adapterekkel is betakarítható. Az eltérő vetőmagok közötti váltás
is gyorsan megy, a szükséges műveletek
egy része a fülkében elhelyezett terminálon keresztül oldható meg.

Az alapkivitelű adagolás és a PCS
közötti légáramot levegőosztó csappantyú osztja el. A különválasztott
magokat a magelevátortól a túlnyomásos légrendszer veszi át egy adagolón keresztül, és szállítja tovább
pontos távolságokban a vetőcsoroszlyához. A magáramlás-érzékelő
felügyeli a biztonságos vetőmag-továbbítást.
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14–30 m³-ig megújulva
RMH Vulcan és Turbomix önjáró etetőgépek
A közelmúltban az RMH négykerék hajtású és négykerék
kormányzású teljes flottája megújult, két vadonatúj szériát
mutatva be a szarvasmarha tej-, és húságazat képviselőinek

■■ RMH Vulcan gépcsalád
14–20 m³ kapacitással
A Vulcan széria megjelenése valóban
hiánypótló volt, mivel korábban egy keverőcsigás kivitelben csak első- vagy hátsókerék-kormányzású modellek álltak rendelkezésre. Ezek manőverezőképessége
sokszor nem volt elég jó az Európában
és itthon is oly jellemző, erősen tagolt,
szűk közlekedő- és etetőutakkal rendelkező tejelőtehenészetekben. A kétcsigás
nagyobb kocsik tapasztalatait felhasználva így elkészítették a Vulcan gépcsaládot.

létraalvázát, silómaróját és keverőszerkezetét, de új színt hozva a Turbomix száműzte az elektronika jelentős részét. Ezzel
a gép egyszerűbb lett, üzembiztossága
nőtt számos meghibásodási lehetőség
kizárása révén, és végül, de nem utolsósorban az ára is kedvezőbb lett.

■■ MH Turbomix széria 20–30 m³
kapacitással

■■ Mindkét gépre jellemzőek
a következők:

A Turbomix gépek a jól ismert és sok
díjat beseprő Mixellent gépcsalád leszármazottai, megörökölve annak robusztus

A silómaró az RMH Mixellent gépcsaládból származik, rozsdamentes házzal
és rostkímélő, de a lehető legnagyobb

Kabin+silómaró

Átgondolt, szellős motortér, könnyen
tisztítható és karbantartható a gép
betöltési sebességet garantáló késelhelyezéssel a maródobon. A maró meghajtása 80 LE-ben van limitálva az erjesztett
tömegtakarmányok rostjainak védelme
érdekében, és persze a felhordószalag,
valamint a maródob védelme miatt.
A motor továbbra is hátul helyezkedik
el, ahol a legjobban védve van a silómaró
porától, ahol legegyszerűbben megoldható a hűtése, és ahol a legkevésbé zavarja a gépkezelőt a zajával és rezgéseivel.
Függően a gép kapacitásától Deutz vagy
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már szinte kötelező az automata központi
zsírzó megléte. Egy ilyen értékű gépnél ez
ma már nem szokott kérdés lenni, a forgalmazó felelőssége, hogy ennek előnyeiről tájékoztassa az ügyfeleket, ők pedig
szinte kivétel nélkül kérik a géphez.

■■A mérlegrendszer:

Mind a négy keréknél külön hidraulikus rugós tagok biztosítanak
átlagon felüli terepjáró képességet és kezelési biztonságot a gépnek
Volvo Penta 6 hengeres motorokat használnak 208 vagy 270 LE teljesítménnyel.
A keverőszerkezet a Vulcannál, mint
mondtuk, egycsigás és gyakorlatilag a
közel harminc éve gyártásban lévő VSL
szériából származik, míg a Turbomix a
Mixellent díjnyertes kétcsigás keverőszerkezetét örökölte.
A hazánkba kerülő önjáró RMH kocsik
mindegyikére igaz, hogy legendásan
hosszú élettartamot produkálnak. Ezt
a gyártó anyagválasztása biztosítja:
A keverőtartály palástja az alsó egy méter
magasságban a silómarónál már megismert, 3CR12 jelű kopásálló és rozsdamentes anyagból készül teljes keresztmetszetben (!), míg a keverőcsiga csigalevelei
ugyanebből az anyagból kapnak élvédő
felhegesztést. E két dolog biztosít közel
20 000 üzemórás élettartamot az önjáró
RMH etetőkocsiknak.
Ami a meghajtást illeti, a két nagytestvérből, a Mixellent és Platinum rendszeré-

ből kölcsönözték a gépek a rendszert és az
alkatrészek nagy részét is. Road módban,
országúti haladáskor az elektronikus gázpedál egyszerre emeli a motorfordulatot
és a hidraulikus meghajtást. Farm módban a motorfordulatszám állandó 1750
1/perc, a részegységek hidraulikus meghajtása és annak méretezése biztosítja,
hogy ezen a fordulaton is rendelkezésre
álljon a mindenkor szükséges vagy annál
akár 20-30%-kal több teljesítmény.
A kabin és az ergonómia a jól ismert
RMH minőséget hozza, de ez egy profi
önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsinál
már alap. Egy ilyen gépben napi 6-11 órát
ül a kezelője, így itt nem lehet hibázni:
légkondicionáló berendezés, joystick a
funkciók egyujjas működtetésével, légrugós ülés, tolató- és keverőtartályba néző
infrakamera, fűthető tükrök mind hozzátartoznak a hazai szokásos alapfelszereltséghez. A gép hosszú élettartamát szolgálja és a rendkívül sok zsírzási pont miatt

Gépeink a 2016-os hódmezővásárhelyi állattenyésztési vásár díjazottját, az
I Feed Good számítógépes mérlegrendszert használják. Ennek lényege, hogy
a takarmányozási vezető a receptúrákat
a számítógépén, az etetőkocsival együtt
leszállított Farm Manager Network szoftverrel írja meg. A program használata
a sokéves fejlesztői munkának köszönhetően igen egyszerű, felhasználóbarát.
A receptúrákat vezeték nélkül (opcionális)
vagy egy úgynevezett T-Data kit adathordozóval lehet átvinni az etetőkocsi
kabinjában lévő I Feed Good fejegységre. Ugyanígy a T Data kittel hozhatók
a korábbi tényadatok vissza a számítógépre, ahol néhány kattintással terv-tény
elemzés készíthető. Ez pontosan mutatja a gépkezelő munkájának precizitását,
a receptúra megvalósítását és az egyes
TMR-összetevők betöltésénél történt százalékos eltéréseket.
A két széria sikerességét jellemzi, hogy
az importőr, az Axiál Kft. 2016-os és 2017es eladásai egy kivétellel ezekből a szériákból kerültek ki.
Fehér Ottó
Axiál Kft.

Műszaki adatok

16200
16700

Max.
töltőtömeg
(kg)
9000
10000

Max.
össztömeg
(kg)
25200
26700

24

17200

10000

27200

26
28

17900
18200

10000
10000

27900
28200

Kapacitás
(m³)

Önsúly (kg)

20
22

30

18500

10000

28500

Motor

Keverés

Deutz TCD 2012
L06 2V turbo Diesel
intercooler motor,
208 LE, 6 hengeres
soros, vízhűtéses

Változó szállítású
Sauer hidraulika
szivattyú
és hidromotor,
programozható
sebességű keverés

Deutz TCD 2013
L06 2V turbo Diesel
intercooler motor,
268 LE, 6 hengeres
soros, vízhűtéses

Silómaró

Meghajtás

Spriális késelrendezés, Négykerékhajtás
Sauer változó
Sauer szivattyú,
szállítású
nyomáshatároló
szivattyúval és
(védelem),
hidromotorral,
kétrányú hajtás,
3 sebességfokozat,
komponensenként
40 km/h
programozható marási
sebesség
irányú hajtás,
komponensenként
programozható marási
sebesség

Kormányzás
Négykerékkormányzás
Farm módban,
elsőkerékkormányzás
Országúti
módban,
Gázpedál =
gyorsító pedál:
automatikus
motorfordulatszabályozás
haladáskor

Rubin 12
rövidtárcsa

A rövidtárcsák korábban intenzíven és homogén módon ke
verték be a talajt és a szerves
anyagokat körülbelül 12 cm
munkamélységig. A Lemken
a Heliodor 8 és Rubin 9 típusokból álló rövidtárcsáinak
választékát a Rubin 12 rövidtárcsával bővítette ki, amely
már 20 cm munkamélységig
dolgozik. Erre eddig csak a kultivátorok voltak képesek.

Mindegyik homorú tárcsa egyedileg van
a vázhoz rögzítve előfeszített rugós tagokkal. A munkamélység tartása pontos, még
kötött talajok esetén is. Amikor akadályba
ütköznek, a homorú tárcsák kitérnek felfelé, majd gyorsan visszatérnek munkahelyzetbe.

Lemken Hungária Kft.
Póczik Balázs
értékesítési vezető
Nyugat-Magyarország
tel.: +36 (30) 748-5380
e-mail: poczik@lemken.com
Szrnka Péter
értékesítési vezető
Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com

A középső homorú tárcsák el vannak
tolva, ez biztosítja az egyenletes munkát
teljes munkaszélességben, anélkül hogy
a gép eltömődne.

A Rubin 12 csipkés, homorú tárcsalapjai
736 mm átmérővel és 6 mm anyagvastagsággal rendelkeznek.

A speciálisan elrendezett, nagy átmérőjű tárcsákkal a Rubin 12 elsősorban a nagy men�nyiségű tarlómaradvány bedolgozására lett
kifejlesztve.

Az egyes tárcsasorok szimmetrikus elrendezése pontos iránytartást biztosít oldalra
húzás nélkül, még lejtős területen történő
munkavégzésnél is.

A Rubin 12 homorú tárcsáinak csapágyazása gondozásmentes, ferde hatásvonalú,
golyóscsapágyas kialakítású, ezért nincs
szükség azok kenésére vagy állítására.
A Rubin 12 karbantartási igénye minimális

Belső, hatszorosan visszahajlított kazettás tömítés biztosít optimális védelmet
a csapágynak a por és nedvesség ellen.

A Rubin 12 homorú tárcsalapjai egyedileg vannak a felületi edzéssel ellátott szárakra
rögzítve. Speciális formájuk biztosítja a maximális teret a tárcsalapok között. A tárcsák
20 fokkal vannak döntve a talajhoz képest, és 16 fokkal a menetirányhoz képest. Ez optimális behatolást eredményez, kiváló keverő és rögtörő hatás érhető el általa, valamint
biztosítja a talaj megművelését teljes munkaszélességben.

A Lemken széles hengerválasztéka optimális rögtörést, visszatömörítést és egyengetést, valamint pontos mélységtartást
biztosít a különféle talajtípusokhoz és
munkakörülményekhez.

A félig függesztett Rubin 12 rövidtárcsa
futóműve a vázon belül található, így a
rövidtárcsa rendkívül kompakt, stabil és
nagyon jól manőverezhető.

Az Uni farkerék csökkenti a traktor hátsó
tengelyének terhelését, amikor a munkagépet felemelik, és nagyfokú stabilitást
biztosít közúti szállítás során.

Az első sor homorú tárcsa mögött lévő
rögtörő borona intenzíven keveri a talajt,
és rögtörést végez, illetve lelassítja a talaj
áramlását a második tárcsasor előtt.

A második sor homorú tárcsa mögött lévő
egyengetőborona tereli a talajt, így sima
felszínt hagy maga után.

Függesztett Rubin 12 rövidtárcsa

A vonótengely két beállítási helyzete
és a billenthető függesztőtorony a
beállítás számos lehetőségét kínálja.
A függesztőtorony a felső függesz
tőkar bekötéséhez előrebillenthető,
hogy nagyobb emelési magasságot lehessen elérni. A merev vázzal
rendelkező gépeken a munkamélység hidraulikusan vagy egy furatsor segítségével kézi úton állítható. A munkamélység állításakor az
egyengetőborona mélysége automatikusan igazodik hozzá.

Félig függesztett Rubin 12 rövidtárcsa

A csukható gép munkamélysége hidraulikusan állítható. A vázon található
mélységjelző könnyen leolvasható
a traktor fülkéjéből. Az 5 és 6 méter
munkaszélességű, csukható, félig
függesztett változatok hengerei ingarendszerű függesztéssel csatlakoznak.
Mindkét henger önállóan mozog, így
nagy munkaszélesség esetén is optimális a talajfelszín követése.

Műszaki adatok
Megnevezés
Rubin 12/300 U
Rubin 12/350 U
Rubin 12/400 U
Rubin 12/400 KUA
Rubin 12/500 KUA
Rubin 12/600 KUA

Tömeg
Tárcsák száma/
Munkaszélesség
henger nélkül
átmérője
Függesztett, merev váz, behajtható külső tárcsák
18/736 mm
300 cm
2046 kg
18/736 mm
350 cm
2141 kg
22/736 mm
400 cm
2616 kg
Félig függesztett, hidraulikusan csukható
22/736 mm
400 cm
4402 kg
30/736 mm
500 cm
5257 kg
34/736 mm
600 cm
6100 kg

Szállítási
szélesség
3m
3,5 m
4m
3m
3m
3m
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T ovább dolgozik
a gázüzemű traktor
Ugye emlékszünk, hogy a Deutz-Fahr 5120C traktor sűrített
földgázzal (CNG) működő prototípusát a 2015. évi Agritechnica
kiállításon láthattuk először? Eltűnődött már azon, hogy vajon mi
lett a sorsa? Nos, a Hannover Fairgrounds elhagyását követően
ez a kísérleti traktor már több mint 500 órányi tereprendezést
végzett.
A Rostocki Egyetem és a Thünen Intézet közös projektjének
vizsgálatai során a Deutz 4-hengeres TCD 3.6 dízelmotorját üzemeltették földgázzal, de ezt a motort egy SDF (Same-Deutz-Fahr)
traktorba is be kívánják építeni – egy további projektpartner
bevonásával.
A cél a szennyező anyagok és a szén-dioxid-kibocsátás mérséklése teljesítménycsökkenés nélkül. A földgáz használatával kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, és a nitrogén-oxidok, valamint a koromszemcsék kibocsátása is mérsékeltebb.
Ez utóbbi kettő viszonylag könnyen kezelhető a modern kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, a motorgyártó Deutz szerint
ennél fontosabb, hogy a földgáz akár 24%-kal is csökkentheti a
szén-dioxid-kibocsátást.
A Deutz-Fahr prototípusánál a 236 liter CNG hét tartályban
oszlik meg. Ennél több, akár nyolc tartály elhelyezésére is van
lehetőség, amivel a tárolható mennyiség 316 literre növekszik.
Egy tartályban körülbelül 60 kg CNG lehet, ami nagyjából 77 liter
gázolaj energiatartalmának felel meg.
A motor földgázzal történő üzemeltetéséhez több fődarab
adaptációjára volt szükség. Az öngyulladást megoldó, nagy nyomású dízeladagolókat szikrával gyújtó rendszerrel kellett helyettesíteni, de számos más átalakításra is sor került a dugattyúknál
és a hengerfejeknél.
A CNG-projektet 2012-ben indította a Német Környezetvédelmi Alapítvány. A munka töretlenül folytatódik.

MÉG Több
mezőgépészt!
Az AgrárUnió kezdeményezése
a szakma népszerűsítéséért
Rendhagyó programot indított útjára 2015 tavaszán
az AgrárUnió. A hiánypótló projekt célja, hogy a mezőgazdaság szereplőinek összefogásával népszerűsítse – elsősorban a fiatalok körében – a mezőgépész
szakmát.
Várjuk azon szakiskolák, valamint mezőgazdasági
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
jövőért – az innováció, az összefogás
és a segítségnyújtás jegyében
www.agrarunio.hu
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minden az agráréletről, az agráréletből
gazdaság
hírek az agráriumból
tények és vélemények
jelenről és jövőről

növénytermesztés

növényvédelem

mit és hová, mivel
és hogyan
vessünk, arassunk vagy
tároljunk?
tapasztalatok és tanácsok

hozamnövelés, egészség,
környezettudatosság

gépesítés

állattenyésztés

21. századi technológia
az erő- és munkagépek
világában

mi a jövő útja?
szakemberek tartásról,
körülményekről
és takarmányozásról

még több
mezőgépészt!
közösen egy jobb, szakma
ibb jövőért - az AgrárUnió
kezdeményezése a szakma
népszerűsítésére az innováció, az összefogás és
segítségnyújtás jegyében

Olvassa rendszeresen az AgrárUniót, az agrárszakma vezető magazinját! Ha előfizet lapunkra,
15% kedvezményt és ingyenes postaköltséget biztosítunk.
Legyen Ön is előfizető, hogy első kézből értesüljön az agrárélet legfrissebb híreiről, újdonságokról
és pályázatokról, fejlesztésekről és programokról!
www.agrarunio.hu

