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Kedves Diák,  
Tisztelt Mezőgazdasági  
Oktatási Intézmény!

Az AgrárUnió szaklap Gépészinfó című kiadványa a tanuláshoz és tanításhoz kínál  
hasznos gépészeti, technológiai információkat.  

A trendek és újdonságok bemutatásával igyekszik naprakésszé tenni  
az olvasókat, illetve segítséget nyújtani az érdeklődő fiataloknak  

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!
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tama jelentősen meghosszabbítható.  
A Bene  deczki Diesel Centerben egy éve 
üzembe helyezett berendezés a tapasz-
talatok alapján hatékonyan távolítja el 
a felhalmozódott, éghető és éghetetlen 
szennyeződéseket a részecskeszűrőből, 
és szinte újszerű állapotba állítja vissza.  
Az eddigi tapasztalatok alapján a jármű-
tulajdonosok jellemzően csak akkor sze-
relik ki a DPF-et, amikor már működési 
rendellenességet tapasztalnak. Rosszabb 
esetben a meghibásodott alkatrész le is 
tiltja a gépet, azaz korlátozza a munkában  
a felhasználót, pedig egy új szűrő beszer-
zési árának töredékéért elvégezhető 
lenne annak tisztítása, s így a csere ideje 
számottevő mértékben kitolható. A csu-
pán néhány órás – tehát akár a műhely-
ben is megvárható – beavatkozás révén 
érezhetően emelkedik a jármű teljesítmé-
nye és csökken a fogyasztása, mert kikerül  
a „fojtás” a rendszerből, amely számos 
problémát okozhat. A tisztítás (elsősor-
ban az üzemanyag-megtakarítás eredmé-
nyeként) megtérülő beruházásnak számít 
a jármű üzemeltetője számára, visszahoz-
za a DPF tisztításának árát, érdemes tehát 
rászánni azt a kevés időt. A keceli BDC-be 
tavaly ősszel érkezett meg a Hartridge 
tisztítóberendezés. A beüzemelést egy 
220 ezer kilométert futott MAN autóbusz 
DPF-jével végezték. A tisztítás utáni méré-
sek meggyőző eredményt hoztak, amit 
Sulyok Tamás, a MAN autóbusz-üzletága 
vevőszolgálati vezetője is megerősített.  
A műszaki kolléga elismerően nyilatko-
zott, mert olyan értékeket mértek, mintha 
új szűrő lett volna a buszban.

Benedeczki Lajos 1990-ben alapította 
műhelyét a Bács-Kiskun megyei Kecelen, 
s két évvel később már egy hivatalos 
BOSCH-szervizt vezethetett. A dízeladago-
lás-technika javításával 1998-ban bővítet-
ték tevékenységi körüket. A több százmil-
liós beruházásnak és a minőségi munká-
nak köszönhetően már 2002-ben BOSCH 
Diesel Centerré váltak, bő 10 év múlva 
pe  dig az új BOSCH-dízeltechnológiák 

tesztelőivé, azaz BOSCH Test Workshoppá.  
A BOSCH is küzd az Európa-szerte, de főleg 
a volt „keleti” országokban nagy szám-
ban működő jogtalan névhasználókkal, a 
minőségi munkát mellőző műhelyekkel, 
ezért 2015-ben világszinten új rendszert 
vezetett be, és egyben megszüntette az 
összes addigi Diesel Service-, Diesel Cen-
ter-szerződést. A keceli BDC az új rendszer 
kialakításához jelentős szakmai segítsé-
get nyújtott, az általuk képviselt magas 

szintű műszaki és nyilvántartási rendsze-
rük tapasztalatai alapján. A már meglé-
vő felszereltségnek köszönhetően 2015 
őszén kiérdemelte a legjobbaknak kijáró 
módosított Bosch Diesel Center minősí-
tést a német vállalattól. Jelenleg Magyar-
országon csak öt szerviz büszkélkedhet 
ezzel az elismeréssel. A BOSCH pedig 
kizárólag ezen Diesel-partnereiért vállal 
kezességet, mert ezen öt szakműhely-
ben a próbapadi mérések eredményei,  
a kicserélt alkatrészek listája, a munka-
végzés dátuma percre pontosan a BOSCH 
minőségi nyomkövető rendszerében, a 
QualityScan németországi adatbázisában 
kerül rögzítésre, amelyet a megrendelő 
három évig a saját telefonjával ellenőriz-
het is. Benedeczki Lajos a szakmája révén 
lett BOSCH-os (a gépjármű-villamossági 
műszerész szakma alapjait lényegében 
Robert Bosch teremtette meg), majd 
az idők során a ZEXEL, DENSO, DELPHI, 
SIEMENS/CONTINENTAL, YANMAR és  
a STANADYNE hivatalos partnerévé is vált. 
A padjaik össze vannak kötve a németor-
szági, japán, illetve angliai központi szá-
mítógépes rendszerrel, így azok minden 
adatot eltárolnak arról, milyen alkatrészt 

cseréltek, mit mértek, hogyan adták ki 
az injektort és a nagynyomású szivaty-
tyút a tulajdonosoknak. Úgy kerülnek ki 
a kezükből a felújított termékek, hogy 
azok működése, szállított mennyiségei 
a gyáriakkal egyenértékűek. Rengeteg 
törzsügyfelük van, akik szintén a minősé-
get várják el tőlük, hiszen ez a hozzáállás 
mindig megtérül. Egy jól beállított injek-
tor például annyi üzemanyagot tud meg-
spórolni az üzemeltetőnek, hogy a javítási 
költség rövid idő alatt megtérül számára, 
illetve megelőzhető az esetleges motor-
károsodás, ami akár többmilliós költség 
is lehet. A rendszert is úgy alakították ki, 
hogy a javításaik 40–50%-a megvárható, 
amivel szintén időt, költséget takarítanak 
meg az ügyfeleknek.

Ez volt a cél a részecskeszűrő-tisztító 
berendezés tavalyi üzembe helyezésekor 
is. A Hartridge idén aztán megjelent egy 
négy egységből álló csúcsmodell készü-
lékkel, amelyet Európában elsőként ismét 
a keceli BDC vásárolt meg és helyezett 
üzembe. Első lépésként pneumatikus tisz-
títást végeznek, és ha ezzel orvosolható 
a probléma, akkor az ügyfél legfeljebb 
három óra elteltével már viheti is a beho-
zott alkatrészt. Ha viszont komolyabb  
a baj, akkor hőkezelésre is szükség van, ez 
pe  dig további kilenc órával hosszabbít-
ja meg a procedúrát, hiszen meg kell 
vár      ni a szűrő felmelegedését, kiégetését  
(600 °C) és lehűlését is. A Hartridge be  ren   -
dezés fontosabb egységei közül az el    ső  
a mérő, ezt követi a tisztítórész, a harma-
dik egység a kifújt hamut és más káros 
anyagot gyűjti össze, a ne  gyedik pedig 
az égetőkemence. A komplett rendszer 
működtetéséhez több mint 30 LE-s, 3550 
liter/perc telje sít  ményű kompresszor 
szükséges, míg a levegőt egy másfél colos 
csőben kell betáplálni – mindez önmagá-
ban is a be  rendezés hatékonyságára és 
komolyságára utal.

Az eszköz révén nemcsak a szokványos 
henger alakú szűrők tisztíthatók, de pél-
dául a Kubota ovális szűrője is. A szűrő-
tisztításnak nemcsak akkor van értelme, 
ha már valamiféle rendellenesség van  
a rendszerben, hanem megelőzésként is. 
A beavatkozás javítja a fogyasztást, meg-
növeli az élettartamot, és a regenerációs 
ciklus sűrűségét is visszaállítja szinte az 
eredeti állapotba, amivel kevesebb lesz 
az elvesztett hasznos munkaidő. Aki előre 
gondolkodik, az akár a téli karbantartás 
során is elvégeztetheti a tisztítást (ha már 
úgyis áll a gép), így egyáltalán nem kell 
miatta kieséssel számolnia, hanem végig 
tudja dolgozni a teljes szezont.

Benedeczki Lajos
tulajdonos

Egy szennyezett és egy tisztított DPF szűrő (John Deere)

A dízel-részecskeszűrő (DPF) használata 
körülbelül egy évtizede, a Tier 4/Stage IV 
emissziós szintű motorok megjelenésével 
terjedt el a gázolajhajtású járműveknél. 
A kipufogógázt a koromtól, hamutól és 
különféle részecskéktől megtisztító alkat-
részt ma már a traktorok, kombájnok, autó-
buszok, személyautók és más dízelüzemű 
gépek többségébe beszerelik. Egy idő 
után azonban a káros anyagok lerakódása 
miatt a részecskeszűrő áramlási ellenállá-
sa megnő, és ezzel párhuzamosan csök-
ken a motor teljesítménye, megemelkedik 

az üzemanyag-fogyasztása. A felhalmozó-
dott részecskék rendszeres időközönként 
eltávolíthatók a DPF kiszerelése nélkül 
is. A regenerálási eljárás során a kormot 
égetik ki a részecskeszűrőből, mégpedig 
aktív és passzív regenerálás révén. Az 
utóbbiak az elterjedtebbek, mert a pasz-
szív regeneráláshoz nincs szükség külső 
energiaforrásra. A traktoroknál normál 
esetben 25 és 100 üzemóra között (a gép 
méretétől és a rendszertől függően) tör-
ténik a regenerálás, amelyhez 600 Celsi-
us-fok fölötti hőmérsékletre van szükség.  

A művelet alatt többletgázolajat juttatnak 
az égéstérbe, ez váltja ki azt a hőmérsék-
let-emelkedést, amely a kormot kiégeti 
a szűrőből. Egy idő után a DPF-en már  
a regenerálás sem segít, ilyenkor cserére 
van szükség, ami komolyabb járművek 
esetén akár egymillió forint feletti tétel 
is lehet. A városi autóbuszokon például 
nincs is regeneráció, így ezeknél 600–700 
ezer kilométer után automatikusan cse-
rélni kell az eltömődött részecskeszűrőt.

Létezik azonban egy olyan megol-
dás, amellyel a drága alkatrész élettar-

A gázolajüzemű motoroknál tapasztalható túlfogyasztást, teljesítménycsökkenést, esetleg váratlan 
gépmegállást akár a dízel-részecskeszűrő (DPF) eltömődése is okozhatja. A Benedeczki Diesel Center 
Kecel (BDC) által üzembe helyezett tisztítóberendezés legfeljebb egy munkanap alatt gyógyírt 
nyújthat a problémára, s a rendbe hozott egység műszaki paraméterei szinte az újéval megegyező 
értékekre állnak vissza. Az élettartamot jelentősen megnövelő beavatkozás költsége már az 
üzemanyag-fogyasztás mérséklődése által rövid idő alatt megtérül.

Tiszta DPF szűrővel alacsonyabb 
az üzemanyag-fogyasztás
Egyedülálló tisztítóberendezés a keceli Benedeczki Diesel Centerben

A haszonjárművek, erőgépek, traktorok Diesel Particulate Filter (DPF) tisztító „gépsora”, a számítógép vezérelt ipari kemencével



A Juwel ekeszéria első modelljét a 2009-es hannoveri Agritechnica kiállí-
táson mutatta be a Lemken. Az új eszköz a nagy sikerű, közel öt évtizedes 
múltra visszatekintő Opal sorozat utódaként került piacra. Az átmenet az 
EurOpal és VariOpal 7 és 8 típusokkal kezdődött el, amelyeket 2017-ben 
teljes egészében a Juwel 7 és 8 ekék váltottak le. Magyarországon a hid-
raulikus fordítóművel és mechanikus dőlésállítással szerelt M változatok 
a legnépszerűbbek.

Juwel 
függesztett 

váltvaforgató ekék
Az elmúlt évtizedekben a traktorok kerék-
méretei megváltoztak, valamint magasabb-
ra került a sebességváltóház és vele együtt  
a há  rompont-hidraulika is. A gumiabroncsok 
szélesedtek, ugyanakkor a belső távolságuk 
csökkent, hiszen a közúti forgalomra alkal-
mas maximális méretet nem haladhatja meg  
a traktor szélessége. A változások az eke beál-
líthatóságának kárára mentek, ennek ellensú-
lyozására a Juwel eketornyán is módosítottak, 
magasabb lett, ezáltal optimálisabbá vált az 
eke behúzása.

A Juwel 3-tól 7 ekefejes vál-
tozatokig kapható, és eke-
fejenként 30–50 cm között 
állítható a munkaszélesség.

90 vagy 100 cm-es ekefej-
osztás, 80 cm-es geren dely-
magasság, nagy átömlési 
ke    resztmetszet.

Az első ekefej fogásszélessé-
ge nagyobb spektrumban 
ál   lítható, így bármilyen trak-
torhoz könnyen hozzáigazít-
ható.

A Juwel 7-es eke 120×120 mm-es ge  -
rendely-keresztmetszettel rendelke-
zik, vagyis ez a könnyebb változata  
a 140×140 mm-es négyszöggerendely-
lyel gyártott Juwel 8-as típusnak.

A rövid, megerősített fordítótengely kúp-
görgőkön nyugszik és központilag zsíroz-
ható, így a kemény, dinamikus és tartós 
terheléseknek is ellenáll.

Az újszerű előhántók nehéz körülmé-
nyek között is biztosítják az eltömődés 
nélküli szántást. A munkamélység és 
a dőlésszög egymástól függetlenül, 
szerszám nélkül állítható. Az előhántó 
szöge alapkivitelben egy csapszeggel 
biztosított ék áthelyezésével állítható 
be anélkül, hogy az előhántó mun-
kamélységét meg kellene változtatni.  
A munkamélység állítása fokozatok-
ban, a száron lévő furatsorban egy 
csap segítségével történik.

Az átbillenő támkerék speciális konst-
rukciója nagy szabad talajmagassá-
got tesz lehetővé. Ezzel biztosítja 
az optimális munkavégzési helyze-
tet, illetve átfordítás közben a kerék 
elakadásmentes átfordítását.

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

Az eke pontos beállítása döntő fon-
tosságú ahhoz, hogy az alkatrészek 
kopását minimálisra, az üzemanyag-
fogyasztást pedig jelentősen lehes-
sen csökkenteni. Ezért fejlesztette 
ki a Lemken az Optiquick beállítási 
rendszert, amelyet a Juwel esetében 
is használnak.

Az Optiquick révén az első ekefej fogás-
szélessége és a traktor/eke vontatási 
kö     zéppont a belső és külső csavarorsó 
se   gítségével egyszerűen és gyorsan beál-
lítható.

A beforgatólemezek közvetlenül az eke-
szárra szereltek, és több irányban állít-
hatók. Eltömődés nélküli munkavégzést 
biztosítanak, a szerves anyagot tisztán 
fordítják le.

A csupán egyetlen csavarral rögzített, 
páncélozott orrbetétek cseréje jóval gyor-
sabb, mint a hagyományos rendszerek-
nél.

A DuraMaxx ekefejek teli vagy réselt kormánylemezzel kaphatók. Koncepciójuk teljesen 
újszerű, ami lehetővé teszi, hogy az élettartam 50%-kal növekedjen, az átszerelési idő 
pedig akár 80%-kal csökkenjen. A DuraMaxx egyes részeit jóval keményebb acélból 
gyártották, mint eddig, s nem használtak az anyagot gyengítő furatokat és kivágásokat. 
Az ekefejeket úgy tervezték, hogy a réselt kormánylemezek, illetve ezek sávjai szerszám 
nélkül és gyorsan kicserélhetők legyenek.
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Q sorozatú 

homlokrakodók

Az Ålö AB a világ egyik vezető mezőgaz-
dasági gépgyártója. Alapítója, Karl-Ragnar 
Åström az 1940-es évek közepén vette át  
a Svédország keleti részén lévő (brännlandi) 
családi gazdaságuk irányítását. 1947-ben 
al  kotta meg első homlokrakodóját, de ak -
kor még csak saját használatra.

Magyarországi importőr:

DERALAND Kft.
H-7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C
Tel: +36 (82) 416-447
E-mail:  homlokrakodo@deraland.hu
Web: www.homlokrakodo.hu  
 www.deraland.hu

Az Ålö AB 1949 óta fejleszt és gyárt 

Quicke, Trima és Original Implements 

márkanevek alatt kiváló minőségű 

homlokrakodókat és munkaeszközöket. 
7 országban rendelkezik kereskedelmi 

központtal, 

4 országban van gyártóüzeme, 
több mint 50 országban forgalmazza  

termékeit, 

30 százalékos piaci részesedéssel bír 

az 50 LE feletti traktorkategóriában, 

15 országban piacvezetőnek számít. 
Termelése mintegy 90 százalékát  

exportálja. 2015-ben 

35 000 rakodót és 42 000 munkaeszközt
értékesített. 7 évtizedes tapasztalatra 

építve fejlesztették ki a Quicke Q  

sorozatát, 

a világ első digitális rakodógépeit.

Öntött és kovácsolt alkatrészek.  
A Q sorozat hátsó gémszáralkat ré-
szei kovácsoltak, a térd- és elülső 
al    katrészei pedig öntöttek.

Megingathatatlanul stabil.  
A rakodó elején levő 
keresztösszekötő és  
a gémszár közötti mere-
vítések a gép kipróbált és 
letesztelt részei. Ezek garan-
tálják a Quicke rakodók 
hosszú élettartamát.

Biztos csatlakozások a Lock & Go® révén. A már 
bizonyított Lock & Go® fel- és lecsat-
lakoztató rendszerrel időt spórolhat 
anélkül, hogy az a biztonság rovására 
menne.

Szupererős segédalváz. A Quicke Delta 
segédalváza nem mindennapi terhelé-
si méretekkel és számos finom felületi 
megmunkálású érintkezőfelülettel bír.

Q-companion – integrált digitális megoldás a homlokrakodó hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez.

Az állapotfelügyelet révén a pozíció korrigálására kevésbé lesz szükség, mivel első próbálkozásra megtalálja  
a helyes pozíciót.

A súlymérési funkció használatával a mérést a kiválasztott anyag emelésével egy időben végezheti el.

A kezelői felületen könnyedén kalibrálhatja és tárolhatja akár 10 különböző munkaeszköz beállítását.

A karbantartási emlékeztető meghosszabbíthatja rakodója élettartamát. Egy intelligens karbantartási számítás révén figyelmez-
tetést kap arról, mikor van itt az ideje a kenésnek vagy a csavarok ellenőrzésének.

Q-link a hatékony és pontos párhuzamvezetésért. 
A Q-link lekerekített és hajlított elemei 
jó kilátást biztosítanak, és még a rak-
lapvillát is mindig a megfelelő helyzet-
ben tartják a precíz párhuzamvezetés 
következtében. 

Erős és praktikus szerkezet, egyedi formában. 
A rakodókar egyedi formával rendel-
kezik, amely szilárdságot és kiemel-
kedő kilátást eredményez.

Gördülékenyebb vezetés  
a SoftDrive® segítségével.  
Az új, fejlett SoftDrive® lengéscsillapí-
tó rendszer csökkenti a rakodóra  
és a segédvázra, valamint a vezetőre 
és a traktorra nehezedő terhelést.  
A SoftDrive®a traktor kabinjából 
elektronikusan kapcsolható.

Központi vezérlőszelep. Pontos ve   zérlés 
és optimális erő biztosítása a köz-
ponti vezérlőszelep segítségével.

Ezzel nem tévedhet: Clic-On™. A prak-
tikus, félautomata munkaesz-
köz-rögzítő biztosítja, hogy az 
eszközcsatlakoztatást kizárólag 
a helyes módon  
lehessen elvégezni.

További informácókért keresse viszonteladóinkat.
Viszonteladóink listája honlapunkon: http://www.deraland.hu/viszonteladok



NZ Aggressive  
500–1000 magágykészítő kombinátor

Az erőteljes felépítésű NZ Aggressive 
500–1000 magágykészítő kombinátor 
család tagjai hatékony felszínelmun-
káló eszközök. 5–10 m munkaszéles-
ségben érhetők el, a szállítási szélesség 
3–3,9 m. A 7 méteres típus 8, a 9 méte-
res pedig 10 méter munkaszélességűvé 
bővíthető szárnytoldatok felszerelé-
sével. A keretszerkezet 60×60 mm-es 
zártszelvényből készül, ami rendkívül 
hosszú élettartamot biztosít a gép szá-
mára.

Az első sorban lévő CrossBoard hidraulikus simítót az 5 vagy 6 sorban elhelyezett, 
7,5 cm osztásban lévő kapák követik. Az eszközsorok adta intenzív talajművelés 
lehetőséget teremt a menetszám csökkentésére és a talaj nedvességtartalmának 
kímélésére. Az NZ előnyei a nagy napi teljesítmény, az állandó precíz munkamély-
ség, valamint a kora tavaszi munkakezdés lehetősége.

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 ControlFunction rendszer lehetővé 
teszi a menet közbeni mélységállítást 
a változó talajadottságoknak megfe-
lelően. Ennek köszönhetően például 
nagyobb munkamélységet állíthatunk 
a forgókon, mint a tábla többi részén, 
így a növényállomány számára egyen-
lő kelési feltételeket teremthetünk.  
A korábban értékesített modellek utólag 
is felszerelhetők az új ControlFunction 
megoldással.Az NZ Aggressive modellek hátsó simí-

tóval is felszerelhetők, ami tovább javítja 
a munkaeszköz egyengetőképességét.

Az aktuális munkamélységről a nagy-
méretű, könnyen leolvasható skála ad 
tájékoztatást. A skála minden osztása 
kö  rülbelül 2,5 cm-es változtatást jelent 
a munkamélységen.

A központi munkahenger „emlékszik”  
az előzetesen beállított munkamélység-
re, így a gép kezelője mindig visszatér-
het az alapértékhez.

Az intenzíven rezgő AgrillaCobra kapák 
edzett acélból készülnek. A vibráló moz-
gás következtében a nagyobb aggregá-
tumok a felszínre rendeződnek, míg 
a kisebb frakciók mélyebbre kerülnek. 
Ez segíti a felszínre érkező csapadék 
beszivárgását, valamint a megfelelő 
mag-talaj kapcsolat kialakítását. A kapa 
hegye a középtengelyhez képest hát-
rébb helyezkedik el, ami javítja a telje-
sítőképességet köves talajon, valamint 
hosszú élettartamot jelent. A munka-
eszköz nagy hasmagassága és kapaosz-
tása megfelelő átömlési keresztmetsze-
tet alakít ki.

A kapák lúdtalp késekkel való felszerelé-
sével lehetőség nyílik a teljes gyökérzet 
átvágására. A felszínen hagyott gyomok 
ezt követően gyorsan elszáradnak.

A tandem kerekek offset elrendezésé-
vel tulajdonképpen két hordozótengely 
támasztja alá a vázszerkezetet. Ez a ki -
alakítás nagyban hozzájárul a munka-
eszköz hosszirányú stabilizálásához, így 
az első és a hátsó sorban lévő kapák 
munkamélysége mindig azonos. Az el -
ső és hátsó kerekek közötti 40:60%-os 
súlyelosztás hatékony felszínlekövetést 
és nagyfokú érzékenységet kölcsönöz  
a munkagép számára

A nagyobb vonóerő-kategóriájú trak-
torokhoz, valamint a mélyebb műve-
léshez igazodóan az új NZA modellek 
a korábbinál négyszer erősebb vonó-
rúddal készülnek. Hét különböző vonó-
szem közül választhatunk.

A CrossBoard kivételes porhanyí-
tó- és egyengetőképességgel bír. 
Művelési intenzitása menet köz-
ben állítható. A simítósor Master 
& Slave hidraulika-rendszere ál -
landó munkaminőséget garantál 
a teljes munkaszélességben.

Az NZ Aggressive magágykészítők pál-
cás hengerrel is kaphatók.

A magágy-előkészítés utolsó lépéseként 
a rugós ujjas borona párolgást mérsék-
lő felszínt alakít ki a nagyobb aggre-
gátumok és a gyomok felszínre rende-
zésével. A különböző talajadottságok-
hoz történő alkalmazkodás érdekében  
a bo  rona szöge és nyomása állítható. 
Az automatikus átfordulómechanizmus 
megvédi az egységet a tolatás közben 
előforduló sérülésektől. 

Gépesítés 11
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Az Azurit 9 szemenkénti vetőgép  
4, 6 és 8 soros, 75 cm-es sortávolsá-
gú kivitelben kapható. Hárompont-
függesztéssel is elérhető fronttar-
tállyal kombinálva, de vontatott 
eszközként is párosítható a Solitair 
25 KA vagy a Compact-Solitair 9 
vetőgépekkel.

Azurit 9 
szemenkénti vetőgép

A Lemken a szemenkénti vetéstechnika 
területén fejlesztette ki a 

DeltaRow 
maglehelyező eljárást. A cég fejlesztőmér-
nökei szimpla sorok helyett 

két eltolt sort 
alkalmaztak, amelyek 

12,5 cm-re helyezkednek el 
egymástól. A részsorok szinkronizálása ré -
vén háromszög alakban történő vetésre 
van lehetőség. Ez az egyes növényeknek 

70%-kal nagyobb 
tenyészterületet biztosít, és jobb hozzáfé-
rést ad a vízhez és tápanyagokhoz. Az Azu-
rit kukorica, szójabab, napraforgó és repce 
hatékony és nagy pontosságú vetését teszi 
lehetővé 

akár 15 km/h 
munkasebességgel.

A keletkezett ikersorokat 
V alakú nyomókerék zárja 
le. A betakarítás történhet 
hagyományos technoló-
giával is.

A vetőcsoroszlyák mély-
séghatárolását a közöttük 
elhelyezett mélységhatá-
roló kerék végzi.

A maximum 250 kg cso-
roszlyanyomású műtrá-
gyacsoroszlya pontosan 
a két ikersor közzé helyez 
le egy műtrágyasávot.

A szemenkénti adagoló 
két szinkronizált furatos 
tárcsát tartalmaz, ame-
lyek felváltva adagolják 
a vetőmagot a DeltaRow 
vetőelem két kettős tár-
csás csoroszlyájához. Mi    -
vel mindegyik tárcsa csak 
minden második magot 
adagolja, ezáltal az átmé-
rő kisebb, a kerületi se  -
besség pedig még ala-
csonyabb lehet.

A trapéz tömörítőhenger 
lezárja a műtrágyaárkot. 

A vetőmag a központi 
magtartályból kerül a ve   -
tőelemekhez.

A vetőmagot nyomott le   -
vegő juttatja előre a szem-
elkülönítő egységtől a mag-
levezető csövön keresztül  
a barázdához.

A két sávtisztító forgócsillag eltakarít-
ja a tarlómaradványokat és a köveket. 
Ezek magassága egy furatos rács segít-
ségével gyorsan beállítható, vagy igény 
szerint teljes egészében leszerelhetők.

A MegaSeed az Azurit vetőgéphez 
alkalmazott, ISOBUS-alapú keze-
lői koncepció. A felületek a Layout 
Manager segítségével szabadon kon-
figurálhatók, és négyféle profilban is 
eltárolhatók. A vezérlés a Lemken 
CCI-200 vagy bármilyen univerzális 
ISOBUS-terminálon keresztül irányít-
ható. Az új diagnosztikai rendszer  
a kezelőt üzemzavar esetén a hiba 
forrásához vezeti, és támogatja a hi  -
ba elhárítása során.

Az egyes DeltaRow ikersorok elzár-
hatóak művelőút kialakítása céljá-
ból, miközben a vetett mennyiség 
rugalmasan szabályozható a hektá-
ronkénti tőszám állandó szinten tar-
tása érdekében. Az Azurit lehetővé 
teszi a sorközepek akár 87,5 cm-re 
állítását, a vetőelemek osztása egé-
szen 37,5 cm-ig csökkenthető.

A nagyobb tőtáv véd 
az erózió ellen

A gyökérszint alá kihelyezett 
műtrágya optimális kihasználása

Gyors korai növekedés

Jobb gyomelnyomó ké -
pesség a korai növeke-
dés során

Több tápanyag, víz és fény  
az egyes növényeknek

A 600 literes központi tartályban a ve -
téssűrűségtől függően akár 20 ha terü-
letre is elegendő vetőmag tárolható.  
A tartály a széles, stabil támaszt biz-
tosító lépcsőfokokon és gyalográcson 
könnyen elérhető. Egyszerű, központi-
lag történő maradékkiürítés a közvetle-
nül a vetőmagtartálynál található Start 
gombbal.

A traktor elejére felszerelt tartályból 
adagolható a műtrágya, amely csöveken 
keresztül jut a műtrágyacsoroszlyákhoz. 
Solitair 25 KA vagy Compact-Solitair 9 
vetőgépekkel kombinálva a vetőgépek 
tartálya műtrágya-tárolóegységként is 
szolgál.

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



Ismeretségünk Giricz Mátéval az idei szarva     -
si búzakonferencián egy életkorbecs   lési 
fogadással kezdődött. Amikor kiderült 
az eredmény (nem publikus!), akkorát 
nevettünk, hogy majd leestünk a sörpad-
ról. Nálunk jobban csak unokája, Giricz 
Petrik lepődött meg, hiszen a huszonéves 
fiatalember számára az elhangzott nagy 
számok valószerűtlennek tűntek. Ez a köz-
játék meggyőzött arról, hogy jó humorú, 
vállalkozó kedvű emberekkel találkoztunk, 
akik lapunk Apa és fia – ezúttal nagyapa 
és unokája – sorozatában riportalanyaink 
lehetnek. Nemrég Gyomaendrődön töl-
töttünk velük egy délelőttöt.

A mindent eldöntő levél ■

A nagyapa, Giricz Máté tizenhat éves 
koráig édesapja Szarvas határában lévő 
tanyáján dolgozott. Tizenhárom holdat 
műveltek, volt lovuk és a kornak megfele-
lő felszerelésük. Közben tanult, 1961-ben 
végzett Szentesen a mezőgazdasági tech-
nikumban, utána a Csabacsűdi Állami 
Gazdaságban dolgozott, majd követke-
zett a katonaság. Ott kapott egy levelet.

„Ha leszerelsz, keress meg! Ennyi 
volt a levél, amelyet csabacsűdi főnö-
köm, Nagy M. Lajos írt, akit időközben  
a Körösi Állami Gazdaság igazgatójává 
neveztek ki – emlékezik vissza Giricz 
Máté. – Rossz munkát nem végez-
hettem, ha visszahív, gondoltam, 
és megkerestem. Harminc év -
ig dolgoztam ott. Azután hét 
éven át a békéscsabai Agrimill 

termeltetői szférájában tevékenykedtem 
Gyomán, ezzel párhuzamosan vittem  
a vállalkozásomat is, amelyet 1993. no  -
vember 8-án alakítottam meg Giricz Máté 
vállalkozó néven. Ezt a nevet nem is aka-
rom megváltoztatni, lehetne kft. vagy zrt., 
de így jó, ahogy van. Egyébként is, min-
den névváltoztatás veszteséget termel.”

Az endrődi városrész szélén kialakított 
telephely pedáns, rendezett (megér-
demelné a hajdani Tiszta udvar, rendes 
ház mintájára az elismerést), mindennek 
megvan a helye – és a története is. Az első 
beruházás, 23 évvel ezelőtt, egy Valmet 
665-ös, 80 lóerős finn traktor volt, amely 
ma is megvan. Megépült az első, 30 méter 
hosszú, 10 mé      ter széles szín 
ott, ahol nem sok-

kal előtte még búzatábla volt. Azután  
jött az első kombájn, ennek külön sztorija 
van.

Nem kártyázta el a pénzt ■

 „A kombájn vásárlásához 1998. május 
8-án nyolcmillió forint hitelt vettem fel – 
emlékezik Giricz Máté a történetre. – Fél 
év múlva jött egy levél, fizessem be az 
esedékes 220 ezer forint kamatot. Befi-
zettem. Néhány hónap múlva újabb levél 
érkezett, fizessek be 630 ezer forint kama-
tot. Ezt is lerendeztem. Ősszel eladtam 
a rizst, és ahogy mondani szokták, nem 
kártyáztam el az árát, hanem felhívtam 
a pénzintézetet, hogy holnap szeretnék 
befizetni egy kis pénzt. Bevittem a nyolc-
milliót azzal, hogy köszönöm szépen, nem 
kérem. Majdnem megharagudtak 
rám. Azóta se veszek fel 
hitelt.” 

Giricz Máté életének szinte minden percét a mezőgazdaságban 
töltötte. Tapasztalatait, tudását unokájának adja át, aki 
továbbviszi nagyapja munkásságát. 

Alma és fája
Giricz Mátééknál Gyomaendrődön

Nagyapa és unokája: 
Giricz Máté 
és Giricz Petrik 
(fotó: Szabó Ákos)

A vállalkozás bővült, szá      rí    tó épült,  
a színekben ter     ményt rak tá roz   nak, il   letve 
mag    tisztító, két rizshántoló dolgozik – 
némelyik árát a csillagos egekből alkudta 
le Giricz Máté. Amit megtermelnek, azt 
fel is dolgozzák, a saját szükséglet felet-
tit értékesítik; nem ő keresi a vevőket, 
hanem őt a vevők. Az üzletkötés bizalmi 
alapon megy. A tároláshoz kétszáz kon-
téner sorakozik, amelyekben húsz vagon 
termény fér el. Az udvaron nagy értékű 
traktorok állnak, köztük egy korosodó 
Lamborghini, a legújabb pedig szintén 
egy Valtra, továbbá kombájnok (Claas 
Mega, Lexion), talajművelő és vetőgé-
pek (Güttler, Horsch) sorakoznak katonás 
rendben, térfigyelő kamerák őrizetében.

A papírmunka nem kenyere ■

 „A gazdasághoz tartozik saját és bérelt 
föld, összesen 240 hektárnyi, és van egy 
67 hektáros családi gazdaság, ebben 
benne van a fiam, Giricz László is, bár ő 
az üzleti élet felé ment el – sorolja Giricz 
Máté. – Vannak olyan termelők, akiknek 
minden munkáját elvégezzük, és a végén 
számla ellenében fizetnek. Én csak úgy 
hívom, integrált termelők. Mi őszi búzát, 
tavaszi kalászost, kukoricát, napraforgót, 
indián rizst, fehér rizst, borsót, cirkot, rep-
cét termesztünk. Egyszer egy polgármes-
ter azt mondta, az a baj, hogy sokan csak 
búzával, kukoricával, napraforgóval fog-
lalkoznak, de más kultúrákat nem mernek 
vállalni. Üzentem neki, jöjjön el, itt láthat 
másokat is. Még mindig várom.”

Egy ideig a könyvelést is Giricz Máté 
végezte, de amikor elnézett valamilyen 
rendeletet, amely miatt elesett egy adó-
csökkentéstől, megharagudott. „Szok-
tam ilyet csinálni, nincs ebben semmi” 

– mondja némi öniróniával. A papírmun-
kát azóta a lányára bízza. Nagy segítség 
a négy gépész. Közülük ketten, Tímár 
Béla és Csalah Sándor kezdettől fogva itt 
dolgoznak. „Ezen a helyen, ahol állunk, 
én még arattam” – mondja egyikük. Ez 
év nyarától egy ifjú agrármérnök, Giricz 
Petrik, a 23 éves unoka is belépett  
a vállalkozásba. A gyerekkorban megcso-
dált kombájnból munkaeszköz, a „játszá-
siból” végzett munkából napi feladat lett. 
Beérett a gyümölcs. 

Tudás és rálátás a világra ■

 „Emlékszem, kisgyerekkoromban nagyon 
szerettem volna kombájnozni, kijár-
tam a rizsföldekre nézelődni – idézi fel 
Petrik. – Már középiskolásként itthon 
voltam nyári munkán, mégiscsak jobban 
szerettem nagyapámmal dolgozni, mint 

idegen helyen. De igazából az egyetemi 
évek végén érett meg a döntés, hogy 
hazajövök. Idén február 8-án vettem át 
a Corvinus Egyetemen az agrármérnö-
ki diplomámat, másnap pedig dolgozni 
kezdtem itthon.”  Azt mondja, jók voltak 
az egyetemi évei, minden ágazatról nap-
rakész tudást szereztek, és rálátást kaptak 
a világra. Gyakorlaton a Földművelés-
ügyi Minisztériumban volt, akkor folytak  
a föld    árverések. Három főosztály munká-
ját ismerte meg, tudja, hogyan épül fel 
a hivatali rendszer. Világossá vált, hogy 
másként gondolkodik valaki termelőként, 
mint hivatalnokként. „Azért nem semmi  
a Parlamenttel szemben dolgozni” – nosz-
talgiázik. Az igazi tapasztalatot azonban  
a gyakorlat adja. Ebben most lesz része.

Jön a második diploma ■

 „Nincs munkaköri leírásom, azt csinálom, 
amit kell, most éppen zsákokat rakodtam  – 
mutat a szín felé az ifjú mérnökember.  
 – A papa az irányító, én a vevőkkel építge-
tem a kapcsolatot. Egyébként az élet adja 
a feladatokat. Készülünk a rizsaratásra 
(mire ezek a sorok megjelennek, már tudják, 
hogyan fizetett az indián rizs és a fehér rizs   
 – szerk.), ismerkedem a gé pekkel, hama-
rosan meglesz a traktorvezetői jogosítvá-
nyom. Írom a szakdolgozatot is, októberre 
készen kell lenni vele. 

Merthogy tanulok is, tavasszal vető-
mag-gazdálkodási mérnöki képesítést is 
szerezhetek a Szent István Egyetemen, 
ahol édesapám is végzett.”

Világos beszédet kérünk ■

Határszemlére indulunk, a rizsföldeket 
nézzük meg. Ezek jó vízzáró, de alacsony 
aranykorona-értékű földek; kifejezetten 
rizsnek valók. A Kettős-Körös gátja men-
tén haladunk, a folyóból átemelt vízzel 
árasztják el a területet. A fehér rizst 65 
hektáron termesztik, 40-50 centire emel-
kedik ki a növény a vízből. Néhány száz 
méter után elérjük az indián rizst, két 
méter fölötti a magassága, emiatt többen 

mondják, hogy sok veszteséget „termel”, 
pedig a szára is hasznosítható. Giriczék 
ötven hektáron termesztik. Ottjártunkkor 
ennek aratására készültek, a betakarítása 
vízben, lánctalpas kombájnokkal történik. 
A visszaúton kicsit nosztalgiázunk. 

„A hetvenes, nyolcvanas évekre nőtt 
fel nálunk egy komoly szakembergárda, 
amely magas szintre hozta fel a mező-
gazdaságot – mondja Giricz Máté. – Nem 
kellett volna szélnek ereszteni őket. Ma 
is jobban mennének a dolgok, ha figye-
lembe vennék a termelők véleményét. 
Ne ilyen-olyan támogatásokat adjanak, 
hanem garantáljon a kormány normális 
felvásárlási árakat, hogy az ösztönözze 
a termelőt a több, jobb áru előállítására.  
A másik fontos dolog a kiszámíthatóság: 
legyenek egyértelműek a rendeletek, ne 
mondják utólag, hogy ezt nem így kell 
érteni, hanem amúgy. 

A parasztember a világos beszédből 
ért” – mondja, és ezt a mondatot elhozzuk 
magunkkal. 

S. F.–T. I. 

A legújabb traktor, a Valtra előtt Giricz Máté, Giricz Petrik, Csalah Sándor és Tímár Béla

Indián rizs
Magyarországon nem egészen há  -
romezer hektáron termelnek rizst. 
A szakma több ezer fajtát ismer, az 
adottságok alapján választják ki, hol 
és melyiket termelik. Az utóbbi évti-
zedben egyre inkább elterjedt az 
indián rizs (Zizania aquatica), amely 
Amerikából, a Nagy-tavak környéké-
ről került Közép-Európába. Nem tar-
tozik a fehér rizs családjába, vadvízi 
fű, amelynek magja inkább hasonlít  
a zabra vagy a rozsra. Könnyen 
emészthető létfontosságú tápanya-
gokat, ásványi anyagokat és vita-
minokat tartalmaz, egykor az indiá-
nok kedvenc eledele volt. Többszöri 
nemesítéssel, keresztezéssel vált nép-
szerűvé. Magyarországon is kineme-
sítettek az adottságainknak megfele-
lő fajtát, a Prérit.
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hogy a diákok »essenek bele« a vállala-
ti kultúrába, vegyenek részt a napi ter-
melésben. Ez egy különálló tanműhely-
ben nehezen megvalósítható, amit úgy 
próbálunk áthidalni, hogy beépítünk a 
programba olyan feladatokat, amelyekkel  
a gyártási folyamatokat jelenítjük meg.”

Traktor jár az oktatáshoz ■

Kérdésünkre a cégvezető ismerteti az 
ok   tatás részleteit is: „A tanulás alapja  
a gé    pészszakmánál meghatározott keret-
tanterv, de a részletes gyakorlatok, a fel-
adatok megoldásai a Renner traktorhoz 
kötődnek, ezeket összegeztük egy brosú-
rában. A módszerünk rendkívül innova-
tív és komplex rendszert alkot, így haté-
kony megoldást kínál a szakképző iskolák 
tanulóinak, hogy használható gyakorlati 
tudáshoz jussanak, ami sajnos a jelenlegi 
képzésben nem mindig garantált. Mind-
emellett az intézmények eszközellátottsá-
gán is javít.” Az ötletgazdától megtudjuk, 
hogy azok a szakképző iskolák, amelyek 
megvásárolják a rendszercsomagot, vide-
óhoz, oktatási anyaghoz, továbbá szere-
lési segédlethez, szakjegyzethez és közel 
sem elhanyagolható módon magához  
a traktorhoz is hozzájutnak, amely két év 

eltelte után ténylegesen a felhasználó 
tanintézmény birtokába kerül.

A program mindenkinek hasznos  ■

„A kilencedik és tizedik osztályos tanulók  
a tanáraik segítségével és az oktatási 
anyagokra támaszkodva össze tudják 
rakni a traktort. A második év elteltével 
a tanulmányi jog is az iskolára száll. Így 
ahelyett, hogy a diákok ősrégi motorokon 
kísérleteznének, korszerű, de elektroni-
kamentes, csak gépészeti megoldásokat 
tartalmazó traktoron tudnak gyakorolni. 
Tapasztalom, hogy mindez nagyon nagy 
élmény a gyerekeknek. 

A szeptemberi kezdés óta én is részt 
veszek a folyamatban, és rendkívül jó 
látni, hogy a tanulóink örömmel szerelnek, 
napról napra jobban fejlődnek, és ami 
talán a legfontosabb, motiváltak. Nem az 
történik, amit sajnos sokszor tapasztaltam, 
hogy ülnek a gyakorlaton a tanulók, és 
nyomkodják a telefonjaikat, itt ötletelnek, 
akarnak teljesíteni.” Megkerülhetetlen 
a kérdés, hogy a diákok az itt szerzett 

tudást csak a képző cégnél tudják-e majd 
hasznosítani. Renner Tamás elmondja, 
erről szó sincs, bár remélik, hogy a képzés 
a szakember-utánpótlásukra is megoldást 
jelent majd. Emellett azonban az a céljuk, 
hogy a programban részt vevő tanulók 
komplex tárgyi tudásra tegyenek szert. 
Amikor más, mezőgazdasági gépgyártás-
ban érdekelt cégekkel való közös együtt-
működést vetem fel, Tamás elmondja, ter-
veikben szerepel ez az ötlet, de jelenleg a 
módszerek iparjogvédelmi eljárása törté-
nik, amíg ez nem zárul le, nem szeretne 
további résztvevőket bevonni. 

„Ha minden az elképzeléseim szerint 
történik, akkor az év végére ez sikerülni 
is fog, és már komolyan tudunk azzal fog-
lalkozni, kit és milyen feltételek mellett 
szeretnénk az oktatásba bevonni.”

A beszélgetés végén kiderül, a képzés-
nek van egy egyetemi lába is. A Szent Ist-
ván Egyetemen mezőgazdasági erőgép-
tervezés tantárgy keretében zajlik fejlesz-
tés. A gépészhallgatóknak lehetőségük 
nyílik a traktor tíz meghatározó pontján 
fejleszteni, mint például a guminyomás-
ellenőrző vagy a GPS-alapú sebességmé-
rő rendszer. 

Szöőr Beáta

„Ez év szeptemberétől beléptünk a duális 
oktatásba, mégpedig úgy, hogy Magyar-
országon elsőként létrehoztunk egy 
különálló tanműhelyt a mezőgazdasá-
gigépész-szakmának. Jánoshalmán van 
egy nagynevű mezőgazdasági szakképző 
iskola, amellyel partnerségi együttműkö-
dést építettünk ki. Az iskolát a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szakemberei a 
helyszínen ellenőrizték, majd a tapasz-
taltak alapján akkreditálták az oktatási 
módszert” – vázolja a kezdeteket Renner 
Tamás, a Renner cég tulajdonosa.

Duális képzési rend ■

A különálló oktatási bázisban jelenleg 
negyvennyolc fő tanul, akikből, véli  
a cégvezető, a képzés befejezését köve-
tően a piac követelményeinek megfelelő 
tudású gépész lesz. „A duális képzésben a 
mezőgazdasági gépészek iskolarendsze-
rű oktatása a következőképpen történik: 
egy hét iskola, amelyet egy hét gyakorlat 
követ, ez utóbbinak szintén van elméleti 

része is. Mind a két foglalkozás »terepen« 
zajlik, egyik sem iskolapadhoz kötött.  
A diákok mindennap a másfél órás gyakor-
lathoz tartozó elméleti résszel kezdenek, 
majd ezt követi a hallottak begyakorlása. 
A csoportok minden második hetüket 
töltik nálunk, és mivel négy csoporttal 
dolgozunk, ez azt jelenti, hogy heten-
te két csoportot képzünk. Jelenleg két 
kollégámmal veszünk részt az oktatás-
ban, bár ez többletterhet jelent számunk-
ra, rendkívüli módon szeretjük csinálni.  
A duális rendszer lényegének tartom, 

Élménnyé válik a tanulás
A leendő gépészek garantált gyakorlati tudáshoz jutnak

Mára odáig jutottunk, hogy ha egy munkáltatóval beszélünk, akkor kapjuk fel a fejünket 
meglepetten, ha arról számol be, nem jelent számára gondot a munkaerő biztosítása.  
A szakemberhiánynak számos oka van, ezek közül az egyik, hogy nem végeznek kellő számban. 
Renner Tamás, akinek a cége gépészeket is foglalkoztat, úgy döntött, nem nézi mindezt karba 
tett kézzel, és mezőgazdaságigépész-képzésbe kezdett.

Nem rendszeres olvasója még 

az AgrárUniónak?

 
Fizessen elő most 15%-os 

kedvezménnyel az AgrárUnióra,  

és a postaköltséget  

ajándékba adjuk.
 
Éves előfizetési díj mindössze 5699 Ft, 

amit vállalkozásában költségként is 

elszámolhat.
 
Ugye nem is sok ahhoz képest,

hogy a gazdálkodáshoz nélkülöz- 

hetetlen információkhoz juthat?

 
Előfizetési csekket igényelhet szerkesz-

tőségünk  elérhetőségein vagy regiszt-

ráljon a http://www.agrarunio.hu/index.

php/elofizetes oldalon.
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Navigator 4000 
vontatott permetezőgép 

DELTA FORCE 
szórókerettel

A Hardi története 1957-ben kezdő-
dött Dániában, ahol egy Hartvig 
Jensen nevű kertész minőségi 
permetezőgépek fejlesztésébe és 
gyártásába fogott. Az 50. évfor-
dulón, 2007-ben mutatták be a 
Navigator típust, amely a konti-
nensen – így hazánkban is – az 
egyik legnépszerűbb vontatott 
szántóföldi permetezőgép.

A 60. évforduló alkalmából 2017 
novemberétől a Hardi több akciót 
indított Magyarországon is. Jubi-
leumi kiadás készült a Navigator 
4000 vontatott szántóföldi perme-
tezőből, amely magasan felszerelt, 
ugyanakkor könnyen fenntartha-
tó és szervizelhető, kedvező áron 
kínált gép. A teljesítmény, sebes-
ség és minőség terén kiemelkedő, 
optimális keretstabilitással bíró 
Delta Force szórókerettel szerelték 
fel. Idehaza a 4000 literes tartály-
lyal ellátott Navigator 4000 a leg-
népszerűbb termék, de a vontatott 
permetezőgépek 3000-es, 5000-es 
és 6000-es változatokban is elér-
hetők.

A nagyméretű Delta Force szórókeret 
megtervezésénél azt tartották szem 
előtt, hogy jól működjön nagy menet-
sebességnél, és kiemelkedő teljesít-
ményt garantáljon a 24–39 m-es mun-
kaszélességen. Elérhető két vagy három 

kerettagban csukható változatban, és 
képes részlegesen összecsukott keret-
szélességekkel is dolgozni. Az egyedi 
dizájn miatt a keret a nagy szántóföldi 
munkaszélességek mellett is megtartja 
a 255 cm vonulási szélességet.

A Delta Force szórókeret rendszere a 
technológiai igényeknek megfelelően 
választható 25 cm, illetve 50 cm kezelési 
magassággal. Az alacsony keretmagas-
ság kiváló szórókeret-szabályozási rend-

szert követel, és jelentősen csökkenti 
az elsodródást. További előny, hogy a 
fú  vókák kisebb VMD (cseppátmérő-kö-
zépérték) mérettel porlasztanak, ami 
jobb lefedettséget biztosít.

Az IntelliTrack egy csúcsminőségű 
vo nórúdkormányzási rendszer, amely 
6 m-es fordulási sugarat tesz lehetővé. 
Könnyen csatlakoztatható, és segítsé-
gével még nehéz terepviszonyok mel-
lett is garantált a pontos nyomkövetés. 
Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált 
biztonsági funkcióval, amely megakadá-
lyozza, hogy a kormánymunkahengerek 
módosítsák a vonórúd helyzetét, ha a 
haladási sebesség túl nagy az adott 
nyomtávbeállításhoz.

A DynamicFluid4 rendszer előre 
kalkulálja a megnövekedett for-
dulatszám következményeit, és 
elvégzi a szükséges szabályozást. 
Proaktív működése a folyadék-
rendszerben lévő 4 érzékelőn 
alapul, amelyek a fordulatszámot,  
a szabályozószelepek helyzetét, 
a folyadékszállítást és a nyomást 
érzékelik. Az új szoftverrel és egy 
speciális kerámia szabályozósze-
leppel rendelkező DynamicFluid4 
a kijuttatási mennyiség precíziós 
szabályzását teszi lehetővé. Az 
érzékelők mindegyikének meg-
van az egyéni feladata, de meg-
hibásodás esetén helyettesítik 
is egymást, hogy a szabályozás 
folyamatos maradjon.

Az AutoHeight rendszer egy ultrahan-
gos keretszabályzó segítségével a nagy 
keretszélesség mellett is precízen köve-
ti a talajszintváltozásokat. Annak érde-
kében, hogy egyenletesen kerüljön a 
permetszer a növényre, hol emeli, hol 
mélyebbre engedi a szórókeretet.

Az AutoTerrain aktív ultrahangos keret-
szabályozási rendszer alapfelszereltség-
ben a keretre erősítve három ultrahan-
gos érzékelőt, a keret központi részén 
pedig több szögérzékelőt (giroszkópot) 
tartalmaz, amely oldalankénti függet-
len, precíz keretszabályozást biztosít.

Az egyenetlen növényállomány pon-
tos kezelése érdekében a kezelő három 
kezelési módból választhat. 
„Talaj” módban a szenzorok a talaj 
egyenetlenségeit követik.
„Növény” módban a szenzorok a nö  -
vényállomány magasságától mért tá -
volságot jelzik.
A„Hibrid” módban a rendszer elsődle-
ges jelként a növényállomány magassá-
gát, másodlagos jelként a talajtól való 
távolságot használja.

A 35 literes TurboFiller vegyszerbekeve-
rőt a folyékony és a nagy mennyiségű, 
por állagú vegyszerek hatékony beke-
veréséhez fejlesztették, alsó elszívással.  
A Venturi fúvókák használata hozzá-
vetőlegesen négyszeresére növeli a 
keverés hatékonyságát. A keverőfúvó-
kák úgy vannak elhelyezve, hogy nem 
maradnak holtterek a permetlétartály-
ban.

Magyarországi forgalmazók

Agroázis Kft.
Osgyán László
06 (30) 406 3347
laszlo.osgyan@agroazis.hu

Dorker Kft.
Kiss Gábor
06 (30) 664 5748
kiss.gabor@dorker.hu

Az AutoSelect alkalmazásával a keze-
lőnek 9–13 szakasz és szakaszonként 
maximum 8 fúvóka használatára van 
lehetősége. 4-féle működés között lehet 
választani:
•  Permetezés az „A” fúvókával
•  Permetezés a „B” fúvókával
•  Permetezés két fúvókával („A”+„B”)
•  Auto mód – ilyenkor az AutoSelect 

egy előre meghatározott permetezési 
nyomás vagy munkasebesség alapján 
működteti a rendszert.

A 8,4 colos, nagy fényerejű, színes, 
érintőképernyős, magyar nyelvű, 
kapacitív LCD-kijelzővel rendelkező 
HC 8600 vezérlőmonitor osztott kép-
ernyője segítségével az összes infor-
máció (dózis, nyomás, kezelt terület, 
tartályszint stb.) egyszerre áll rendel-
kezésre, de egyidejűleg követhető a 
sorvezetés, az automata szakaszve-
zérlés és az ultrahangos szórókeret-
szabályozás is. A HC 8600 olyan intel-
ligens funkciókat is támogat, mint a 
terményszenzorok adatainak feldol-
gozása, permetezéstérképezés vagy 
adatrögzítés és azok továbbítása más 
eszközökre.



ORS–FM
folyékonyműtrágya-adapterrel 
szerelt sorközművelő kultivátor

Az 1990-ben alapított OMIKRON 
Kft. száz százalékban magyar csa-
ládi vállalkozás. A cég mezőgazda-
sági talajművelő gépek gyártásá-
val, valamint talajművelő eszközök 
fejlesztésével, nagy- és kiskereske-
delemmel, illetve alkatrész-forgal-
mazással foglalkozik. A minőséget 
és megbízhatóságot szolid árakkal 
párosító OMIKRON Kft. nemcsak  
a magyar, de a szerb, szlovák és 
román piacon is jelen van termé-
keivel. Saját fejlesztésű gépeik a 
80–250 LE teljesítménytartományú 
traktorokhoz ajánlottak, és figye-
lembe veszik a korszerű talajműve-
lési technológia energiatakarékos, 
környezetkímélő elvárásait.

Cím: 6044 Kecskemét,
Hetény vezér u. 7-9.
Telefon: +36 (30) 827-4806
Fax: +36 (76) 473-200
Web: www.omikronkft.hu

       facebook.com/Omikrongepek

A gépkombináció által a tápanyagpótlás egy menetben történik a sorközmű-
veléssel. A folyékony állagú műtrágya egyenletesebben, szebb szórásképpel 
juttatható ki, a mennyisége jobban szabályozható, így a környezetet is kíméli. 
A tápelemek vízben oldva, a növények számára könnyebben felvehető módon 
jutnak a talajba. Százszázalékos hasznosulásuk termésátlag-növekedést ered-
ményez. A gép permetezőszer kijuttatására is alkalmas.

A gép 4–6–8 soros kivitelben készül, 
hidraulikusan csukható. A 6 soros vál-
tozat tömege (feltöltés nélkül) 1250 kg,  
a szállítási szélesség 3,3 m. 

A nyomás- és mennyiségszabályzó egy    -
ség a tartály elülső oldalán kapott he -
lyet.

A segédváz 10,75×15,3 10 PR kerekek-
kel van ellátva.

Segédvázra szerelt, 600 literes, rotációs 
technológiával készült, nagy szilárdsá-
gú műanyag tartály. A 2018-as szezonra 
elkészül a 600 literes adapter nagy test-
vére is, az 1200 literes változat.

Az olasz ARAG permetezéstech-
nológiával ellátott berendezés 
megfelelő szórásképű szórófe-
jek, lefolyócsövek alkalmazásával  
a talaj felső rétegébe juttatja  
a műtrágyát, de használható 
lombtrágyázásra is. Ennek alapján 
kétféle szerelvényezéssel (rozsda-
mentes csövekkel vagy fúvókák-
kal szerelve) kapható. Az eszköz 
csepegésgátlóval ellátott.

Bravo 180 komputerrel vezérelt, sebes-
ségarányos kijuttatás.

Az edzett, hőkezelt rugós kapákat az 
olasz Bianchi gyártja.

A kijuttatott folyékony műtrágya 60 
litertől 420 liter/ha mennyiségig nagy 
pontossággal beállítható a számítógép-
vezérlésű, P-100 membránszivattyú 
alkalmazásával. A szivattyú a tartály fel-
töltésére is használható.

A kocsik csuklópontjai perselyezettek, 
és zsírzási lehetőséggel vannak ellátva.

Igény esetén a kultivátor merev szárú 
kapákkal is felszerelhető.

Kisméretű, csapágyazott, öntisztuló, 
elasztikus gumikerekek.



ER.MO 
talajművelő eszközök

Az ER.MO céget 1976-ban alapítot-
ták Olaszországban. Gépeiket magas 
minőség, robusztusság, erős vázszerke-
zet, hosszú élettartam és jó ár-érték 
arány jellemzi. Az ekék területén az 
ER.MO vezető szerepet tölt be Olasz-
országban. A Pap-Agro Kft. 2016-tól 
forgalmazza kizárólagos importőrként 
munkagépeiket.

Az ER.MO ekék nagy szilárdságú és 
kopásálló acélszerkezetből készül-
nek új eljárással, amelynek révén 
erősebbek, miközben a tömegük 
20–30%-kal kisebb, mint a hagyo-
mányos eljárással készült ekéké.  
A váz teljes egészében furatok nél-
kül, speciális, 700 N/mm2 szilárd-
ságú acélból készül, 10 mm-es fal-
vastagsággal, az ekeszárak pedig 
Hardox acélból.

A SPEM félig függesztett ekék ke         -
vésbé terhelik a traktor füg gesz-
tőszerkezetét, mint a függesztett 
típusok. Ez lehetővé teszi a jobb 
teljesítménykihasználást és az eke-
fejek számának növelését, miköz-
ben az eke átfordítása zökkenő-
mentes marad a dupla támkeréknek 
köszönhetően. A félig függesztett 
ekecsalád kínálatában megtalál-
hatóak a 4–9 fejes eszközök, akár 
on-land (tarlón járó) kivitelben 
is. Míg a versenytársak többsége 
350–360 lóerős traktorokhoz kínál-
ja ekéit, addig az ER.MO termékeit  
a 650 LE-s erőgépek sem „szakítják 
szét”.

Az EVOLUTION függesztett ekék 3–7 
fejes kivitelben elérhetőek, akár tar-
lón járó kivitelben is. Emellett kiegé-
szítő tartozékok széles választéka áll 
rendelkezésre: mélységhatároló és 
kombinált szállítókerekek, előhán-
tók, vágótárcsa, beforgatólemezek. 
Az ekefejosztás 100–
120 cm között választ-
ható, alapkivitelben is.

A DMX rövidtárcsa kiválóan alkal-
mas a szármaradványok bekeverésé-
re, valamint elsődleges tarlóápolásra, 
magágykészítésre. A rövidtárcsák füg-
gesztett kivitelben, 3–5 m-es munka-
szélességgel, 570 mm-es tárcsalapokkal, 
oldalsó terelőlemezekkel és hidraulikus 
mélységállítással rendelhetők.

Az ER.MO FE szántóföldi kultivátorok 
függesztett és félig függesztett kivitel-
ben, 2,5–7 m munkaszélességgel, két és 
három kapasoros kialakítással készül-
nek. A tárcsák és kultivátorok hétféle 
elmunkálóhengerrel kérhetőek, mindig 
a talajadottságoknak megfelelően.

SLS előtétlazítóval is kombinálhatók 
az FE kultivátorok és a DMX tárcsák a 
sokak körében kedvelt szántás nélkü-
li talajműveléshez igazodva. Ezek egy-
soros elrendezésben, 5–9 lazítókéssel, 
3–5 m munkaszélességben, 35–45 cm 
munkamélységgel, szárnyas és hajlított 
késes kivitelben rendelhetők. A lazítóké-
sek nem bolygatják a talajt, szerepük a 
mélyebb talajrétegek lazítása. A felszíni 
munkát a kapcsolt munkaeszköz végzi.

Az FS szériájú egy- és kétfejes váltva-
forgató mélyszántó ekék szőlőben vagy 
gyümölcsösben egyaránt ideálisak, s 
mivel 45–85 cm munkamélységben is 
képesek dolgozni, akár árokásásra is 
használhatók. A tarlón járó kivitelnek 
köszönhetően kényelmes a munkavég-
zés.

A RIP középmély lazítók a 2 késestől a 11 
késes kivitelig rendelhetők, és akár 60 cm 
munkamélységben is tudnak dolgozni. A  
7, 9 és 11 késesek hidraulikusan összecsuk-
hatóak, hogy a 3 méteres szállítási széles-
ségbe beleférjenek. A különleges kialakítású 
kések fokozatos szögben hatolnak a talajba, 
míg a szárnyak fokozzák a keverőhatást, és 
levegőztetik a talajt. Kérésre a lazítók felsze-
relhetőek dupla tüskés elmunkálóhengerrel, 
hidraulikus mélységállítással és oldalsó tere-
lőlemezekkel.

A Pap-Agro Kft. több mint 140 m2-en mu -
tatja be termékeit az AGROmashEXPO–
AgrárgépShow kiállításon, az A pavilon 
302C standján.

ER.MO Evolution 
függesztett váltvaforgató ekék 

Az olasz ER.MO gyártócég új Evolution 
ekeszériája 3–7 fejes kivitelben, me-         
c ha    nikus vagy hidraulikus (Vari válto-
zatú) fogásszélesség-állítással érhető 
el. A nagy szilárdságú és kopásálló 
szerkezeti acélok használata a hagyo-
mányos ekéknél 20–30 százalékkal 
kisebb önsúlyt eredményez.

A gerendely furatok nélkül készül, 
speciális, 700 N/mm² szakítószilárd-
ságú acélból. Alul és felül egyaránt 
10 mm-es lemezzel van borítva.

Kiegészítő felszerelések nagy választé-
ka: réselt kormánylemezek, előhántó, 
beforgatólemez, mélységhatároló és 
szállítókerekek, késes orrbetét, vágótár-
csa, barázdaszélesítő.

Új, egyszerűsített rendszer az első ekefej 
állítására: könnyebb és jobb beállítást 
tesz lehetővé a traktorhoz. A Hardox 
ekeszárak vastagsága minimum 30 mm.

Az átfordítás kettős működésű munka-
hengerrel történik.

DFS tarlón járó kivitel a nagy teljesítmé-
nyű gumihevederes vagy dupla kerekes 
traktorokhoz.

Evolution 100
Az eke 3–5 fejes verzióban érhető 
el, teljesítményigénye 100–150 LE. 
A 120×120×10 mm keresztmetszetű 
gerendely magassága mindkét eset-
ben 80 cm, az ekefejosztás 90–120 
cm.

Evolution 120
A 3–5 vasú eszközök vonóerőigénye 
110–200 LE. Az ekefejosztás 100– 
120 cm, a 120×120×10 mm-es geren-
dely magassága 80/85 cm. A fordító-
mű erősebb kialakítású, mint az Evo 
100-as esetében.

Evolution 150
140–300 lóerős traktorok ajánlot-
tak ezekhez a 4–7 fejes ekékhez. Az 
ekefej osztás 100–120 cm, a 150×120× 

 
10 mm-es gerendely magassága 85/90 
cm. A munkaszé lesség a mechani-
kus fogásszélesség-állítású verzióknál 
37–45–55 cm.

Evolution DFS 150
Függesztett váltvaforgató ekecsalád, 
amely alkalmas tarlón és barázdában 
járó üzemmódban is dolgozni. 160–
400 LE-s erőgépekhez ajánlott, 4–7 
fejes kivitelben, 150×120×10 mm-es 
gerendellyel.

Evolution 200
Ebbe a családba 4–7 fejes ekék tar-
toznak, amelyek teljesítményigénye 
180–400 LE. Az ekefejosztás 100–120 
cm, a 200×120×10 mm-es gerendely 
magassága 85/90 cm.

Az 1976-ban alapított ER.MO ter-
mékeit magas minőség, robusztus-
ság, erős vázszerkezet, hosszú élet-
tartam és jó ár-érték arány jellemzi. 
Az ekék területén az ER.MO vezető 
szerepet tölt be Olaszországban. A 
Pap-Agro Kft. 2016-tól forgalmazza 
kizárólagos importőrként munka-
gépeiket.

Pap-Agro Kft.

Cím: 2750 Nagykőrös,
Alsójárás d. 1/a
Telefon: 06 (53) 552-283
Fax: 06 (53) 552-284
Mobil: 06 (20) 33-44-328
E-mail: info@pap-agro.eu

      Dem
ózási lehetőség!
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Tempo V  
szemenkénti vetőgép

A Väderstad Tempo a szemenkénti 
vetőgépek új generációja, amely párat-
lan precizitásra képes a hagyományos 
vetőgépekre jellemző vetési sebesség 
kétszerese esetén is. A Tempo a hagyo-
mányos és csökkentett menetszámú 
talajművelési technológia esetén épp-
úgy kiválóan teljesít (kihagyások és 
kettős vetések nélkül), mint akár direkt 
vetésben. Az eredmény a növényállo-
mány egyenletes kelésében nyilvánul 
meg, hiszen minden egyes növény szá-
mára azonos feltételek állnak rendel-
kezésre.

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 függesztett Tempo V nagy sebességű vetésre képes szemenkénti vetőgép, amely 
6 és 12 soros változatban – akár páratlan számú vetőegységgel is – rendelhető. 
Több növényfaj vetésére használható: a szezont általában a cukorrépa vetésével 
kezdjük 12 sorral, 500 mm sortávolsággal, majd a kukorica és a napraforgó követ-
kezik, amit 8 sorral vethetünk 750 mm sortávolságra. Nyár végén a repce következik 
12 sorral és 450 mm sortávolsággal. Front-műtrágyatartály alkalmazásával a Tempo 
V nagy sebességű kombivetésre is használható

A Tempo V koncepciója:

1  Műtrágyaszórás (opcionális)
2  Sortisztítás (opcionális)
3  Vetés, tökéletes precizitással
4  Lezárás többféle zárókerékkel

A vetőkocsik minden csuklópontját 
gon          dozásmentes csapok alkotják.

A Tempo V könnyen átépíthető 12 soros 
változatból 8 sorossá, ami kevesebb 
mint egy órát vesz igénybe. A soregy-
ségek mozgatását és tárolását opcio-
nálisan rendelhető kocsik teszik egy-
szerűbbé

A fronthidraulikára szerelhető FH 2200 
műtrágyatartály nagy pontosságú kom-
bi  vetést tesz lehetővé.

A 2200 literes tartály elektromos hajtá-
sú Fenix III adagolóegységgel van fel-
szerelve, amely jól kiszolgálja a nagy 
menetsebességű és nagy teljesítményű 
műtrágya-kijuttatás igényeit.

A Tempo V minden típusa vertikálisan 
összecsukható, így szállítási szélességük 
nem haladja meg a 3 métert.

A változtatható rugóterhelésű nyomó-
kerékből, valamint a 7 különböző hely-
zetbe állítható zárókerékből álló apró-
mag-vető készlet kiváló eredményeket 
biztosít apró magvú növények, mint 
például a repce és a cukorrépa vetése-
kor.

A nyomókerék feladata nemcsak az, 
hogy a kívánt helyen pontosan meg-
állítsa a magokat, hanem az is, hogy 
belenyomja azokat a nyirkos talajba. Ez 
biztosítja a megfelelő mag-talaj kapcso-
lat kialakulását, ami a gyors csírázás és 
az egyenletes kelés feltétele.

A Tempo maximális 325 kg-os csorosz-
lyanyomása lehetőséget ad a vetőgép 
széles spektrumban való alkalmazásá-
ra a talajtípustól és a talaj-előkészítés 
körülményeitől függetlenül.

A Tempo lelke az egyedi Gilstring mag-
adagoló egység, amely nagy vetési 
sebesség esetén is páratlan precizitásra 
képes.

A PowerShoot magadagolási rendszer-
nek köszönhetően a nyomott levegő – a 
gravitációt kizárva – végig kontroll alatt 
tartja a magokat egészen a magárokig, 
így a sebesség többé nem befolyásoló 
tényező.

Az iPad alkalmazására épülő Väderstad 
E-Control vezeték nélküli adatátvitel 
segítségével kontrollálja minden egyes 
mag útját, tájékoztatást nyújtva a vetési 
minőségről, a kihagyásokról, a kettős 
vetésekről, a tőtávolságról és az aktuális 
magrátáról.



Vibro Master 3000 
függesztett magágykészítő  

kombinátor

A Kongskilde Vibro Master 3000 füg-
gesztett kivitelű, rugós kapákkal szerelt 
magágykészítő kombinátor 6,5–8,3 m 
munkaszélességben érhető el, maxi-
mum 250 LE-s traktorokhoz. 2017-ben  
a kínálat az 5,5 méteres Vibro Master 
3055 típussal bővült.

A talaj teljes megmunkálását és lezá-
rását egy menetben végzi el, és talajtí-
pustól függetlenül optimális magágyat 
készít. Alul apró morzsás szerkezetet 
hoz létre a gyors csírázás elősegítésé-
re, míg a felszínen durvább rögöket 
hagy az erózió megelőzése érdekében. 
A vetőmag tömörített talajrétegre kerül 
a gyors csírázásért. A gyökerek optimá-
lis hozzáférést kapnak a tápanyagok-
hoz, vízhez és oxigénhez. A kombinátor  
az adott talajviszonyoknak legmegfele-
lőbb művelőelem-választékot és kapa-
osztási lehetőségeket kínálja.

Állítható intenzitású, hidraulikus rugós simí-
tóegység található a talaj aprításához és 
egyengetéséhez a kapatagok előtt.

Cím: 6900 Makó, Aradi u. 135.
Tel:   +36-62/211-718 

 +36-62/219-254
Fax: +36-62/510-640
E-mail: info@hanki-ker.hu
Web: www.hanki-ker.hu

A 4 nagy átmérőjű, a váz belső részén  
(a mellső kereszttartó mögött) elhelye -
zett mélységhatároló kerék pontos 
mély        ségszabályozást tesz lehetővé.

Az 5 sorban szimmetrikusan elhelyezett 
rugós kapák lehetővé teszik a talaj és  
a tarlómaradványok akadálytalan átha-
ladását. A kapák 8, 10 vagy 15 cm osz-
tástávolságúak lehetnek, és 4 különbö-
ző típusban (S, SQ, SS, VTM) készülnek. 
A kapa támadási pontja közvetlenül a 
kapa felső rögzítésével egy vonalba esik, 
ami lehetővé teszi a kapa egyenletes 
mélységtartását még terhelés alatt is.

A lezárás érdekében a speciális hen-
gerekből álló rendszer lehetővé teszi a 
nyomás állítását és átterhelését a hátsó 
hengerekre. A hátsó hengerek támadási 
szöge és terhelése könnyen állítható 
a különböző talajviszonyok függvényé-
ben.

A függesztőtorony hosszú furata segíti 
a kombinátor talajkövetését dombos 
környezetben.

A vázszerkezet kialakításánál vegyesen alkalmazták a négyszögprofil és laposvas 
szerkezeti elemeket, ami egy rendkívül erős, mégis könnyű vázat eredményez.  
A háromtagú vázkialakítás lehetővé teszi a talajfelszín bizonyos mértékű követé-
sét.

A Caffini permetezőgyárnál tudják, hogy 
csak folyamatos fejlesztéssel tudják bőví-
teni a piacukat, és mindig az érdeklődés 
középpontjában lenni. Fejlesztések az 
alábbi gépekkel kapcsolatban történtek:

A Caffini Striker önjáró szántóföldi per-
metezőt eddig is leginkább csak a 170-es 
maximális hasmagassága miatt érhette 
kritika, de az új Striker Levante modell 
már 1,5 és 2,0 m között, hidraulikusan 
állítható hasmagassággal készül. A Bosch-
csoportból származó elektronikai és hid-
raulika-rendszer a kétkedőket is meggyő-
zi, hogy a Caffini Striker hajtása, vezérlése 
profi. A nyomtávállítás lehet hidraulikus 
vagy menet közbeni automatikus, hogy 
közúton és munka közben egyaránt ideá-
lis kényelemben és megfelelő stabilitással 
lehessen közlekedni. 

A Striker összkerékhajtással és összke-
rék kormányzással rendelkezik, háromféle 
kormányzási mód közül lehet választani. 
A gép még sáros, nehéz körülmények közt 
is jól boldogul, köszönhetően az 50-50%-
os első-hátsó tengely közötti súlyelosz-
lásnak (ami a középre helyezett tartály 
kiürülésével sem változik) és az egyfajta 
differenciálzárként funkcionáló, hajtásba 
épített olajelosztónak. Mind a 4 kerék hid-
ropneumatikus rugózással rendelkezik, 
ami rendszer nemcsak kényelmesebbé 
teszi a közlekedést, hanem kiváló keret-
stabilitást ad és a váz, tartály, valamint  
a szerkezet hosszú élettartamát segíti.  
A teljesen hidraulikus mozgatású, akár  
7 funkciós szórókeret 18–32 m munkaszé-

lességben, ingafelfüggesztéssel kapcso-
lódik a paralelogramma-rendszerű keret-
magasság-állító rendszerhez. A VOLVO 
Penta motor 3 lépcsőben, 145, 175 és 215 
LE teljesítményszinttel kerül beépítésre, 
és teljesíti a Tier 4F környezetvédelmi 
előírásokat. A Striker fékrendszere külön 
említést érdemel, hegyvidéki használat-
hoz is kiváló a gép. A lassításról nemcsak 
a hidrosztatikus hajtási rendszer, de külön 
dobfék is gondoskodik, amely könnye-
dén állóra fékezi a hatalmas kerekeket.  
A kütyük kedvelői is élvezettel olvasgat-
hatják az opciós listát, amely az automata 
szakaszolás, kormányzás, tartályfeltöltés 
és keretmagasság-állítás mellett olyan 
finomságokkal is kibővült idén, mint a 
360°-os körkamera vagy a világon első 
permetezők, amelyek közvetlen online 
kapcsolatban lehetnek a gyárral, és a fris-
sítéseket, adatkiolvasásokat távolról, akár 
egy okostelefonról a szervizes vagy tulaj-
donos végezheti. A Caffini Striker 3000, 
4000 és idéntől már 5000 literes tartállyal 
rendelhető.

A Caffini gyár másik újdonsága az ültet-
vénytulajdonosokat érinti. A hazai nagy-
közönség tavaly találkozhatott először 
a Caffini GrassKiller forradalmi gyomir-
tó permetezővel, mely 1000 baros nyo-
mással spricceli a hideg vizet, ami 6 cm 
mélységben kiirtja a gyomnövényeket és  
a gyökérzetüket. A GrassKiller nem hasz-
nál a nagy nyomású vízsugár mellett sem-
milyen vegyszert, ezért biogazdálkodás-
ban is használható. Az eddigi egyfejes 

kialakítás ( körülbelül 40 cm munkaszé-
lesség) mellett újdonság a traktor ele-
jére szerelhető 2 fejes kialakítás, amely 
maximum 3,5 sortávolságig használható, 
és fejenként 25 cm munkaszélességben 
dolgozik. Az új kialakítás nagyobb terület-

teljesítményt biztosít. A GrassKiller munka 
közben körülbelül 3 méterenként használ  
1 liter vizet és körülbelül 2,5-3 km/h a mun-
kasebessége. A gyomirtás a GrassKillerrel 
hosszabban tartó eredményt biztosít, 
mint a hagyományos, mechanikus gyom-
irtás, tehát évente 2-3 alkalommal elegen-
dő kezelni vele az ültetvényt. 

A GrassKiller különlegessége a szivaty-
tyúja, mely 1000 bar nyomást tud létrehoz-
ni, nem kísérleti darab, hanem az iparban 
gyakran használt vízvágó szivattyújának 
alacsonyabb nyomással való alkalmazása. 
Tehát a GrassKiller szivattyúja körülbelül 
60%-os kihasználtsággal dolgozik a víz-
vágóban való használathoz képet, ami  
a várható élettartam szempontjából igen 
biztató. A gép ismertetésekor azt is meg-
tudhattuk, hogy a fúvókák a kopóelemek 
a gépen, de cseréjük mindössze néhány 
ezer forintos tétel. 
A gépekről videót és bővebb tájékoztatást  
a hazai forgalmazó SZEGÁNA Kft. honlap-
ján találhat: www.szegana.hu

Nagy Márk

Caffini-fejlesztések 2018-ra

Caffini Striker Levante extra nagy hasmagasságú önjáró permetező

Caffini GrassKiller soraljgyomirtó 

Caffini GrassKiller ikresített gyomirtó fej 
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Valtra SmartTouch  
kezelőfelület

Tarolt a Valtra a novemberi hannoveri Agritechnica szakkiállításon, hiszen  
a finn gyártó SmartTouch kartámasszal felszerelt T254 Versu erőgépe nyerte 
el a „2018-as év traktora” és a „2018-as év legjobb dizájnja” díjakat.  
A SmartTouch kartámaszos vezérlés nemcsak forradalmi újdonság,  
de művészi kialakítású műszaki megoldás is.

A könnyen használható 
SmartTouch kezelőfelület  
a Valtra N és T szériájú trakto-
rokhoz érhető el (a Versu és 
Direct modellekhez). Minden 
vezérlési funkciót a kezelő 
kényelmes elérhetőségébe 
helyeztek: multifunkcionális 
botkormány, szelepkapcso-
lók, hátsó függesztőmű- és 
TLT-vezérlés, automata 
kormányzásbeállítás, érintő-
képernyős terminál és nyomó-
gombos vezérlőbillentyűzet egy 
helyen.

A különböző vezérlési funkciók legfeljebb 
két érintéssel elérhetők, a kezelő így nem 
tud eltévedni a menürendszerben.  
A Valtra SmartTouch lehetővé 
teszi, hogy kor látlan 
számú felhaszná-
lói vagy mun ka   -
eszközprofilt hoz-
zunk létre. A rend-
szermemória minden 
beállítást automatiku-
san tárol, és jegyzetek is 
rendelhetők hozzájuk.

A vezetőkar – a programozha-
tó funkció gombjaival – anélkül 
teszi lehetővé a gép üzemeltetését 
a kezelő számára, hogy a kezét fel kel-
lene emelnie. A jármű irányítása, a sebes-
ség növelése a vezetőkar oldalra és előre/
hátra mozgatásával történik, akárcsak egy 
számítógépegér esetében. Nincs szükség 
a vezetőkaros, illetve pedálos üzemmód 
közti átváltásra, ezek állandóan tökéletes 
szinkronban működnek.

Három programozható memóriagomb  
a traktor funkcióihoz (U-pilot). Például  
az M1 gomb az utazási sebesség növelé-
séhez, az M2 pedig a sebesség csökken-
téséhez.

A 9 colos érintőképernyőt könnyebb használni, mint egy okostelefont. 
Segítségével testre szabhatjuk a traktor vezérlési funkcióit, és hozzá-
férhetünk a fejlett funkciókhoz, például a különböző számlálókhoz, 
az ISOBUS rendszerhez, a biztonsági kamerához, az U-pilot táblavégi 
menedzsmenthez, az Auto-Guide műholdas kormányzási rendszerekhez 
és más precíziós farmgazdálkodási lehetőségekhez.

Magyarországi forgalmazó:
Valkon 2007 Kft.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
Tel: +36 76/579-008
Web: www.valkon.hu

Gépértékesítés:
Jócsák Attila
Tel.: +36 30/697-4225
E-mail: jocsaka@valkon.hu

A karfa funkcionális kialakítása nehéz terepen is biztos fogást tesz lehetővé. Minden 
körülmények között megfelelő alátámasztást biztosít a vezető kezének, csökkentve  
az izmok feszültségét és terhelését. Az Alcantara huzat csökkenti az izzadást, a burkolat 
alatt pedig tárolórekesz található. A karfa hozzáállítható a kezelő testméreteihez, és  
az üléssel együtt elfordul.

Az ergonomikus elhelye-
zésű joystick a hidraulikai 
rendszerek irányításához 
egy harmadik kezelőszerv-
vel rendelkezik.

A képernyő négyes osztatú is lehet, 
és a kezelő határozhatja meg, hogy  
a képnegyedekhez milyen funk ciók 

társuljanak.

A munka befejeztével 
a kikapcsológombbal 
inaktívvá tehető a keze-
lőfelület, így a vonulás 

során nem indíthatók be 
véletlenül a különböző 
funkciók.

KUHN: csak precízen!

Az inputanyagköltségek csökkentésének igénye és a klíma-
változás erősödő hatása egyre szélesebb körben kényszeríti 
ki napjainkban a precíziós gazdálkodás alkalmazását.  
A KUHN Center Magyarország Kft. ehhez (is) kínál átgondol-
tan megtervezett, magas minőségű talajművelő eszközöket, 
permetezőgépeket, műtrágyaszórókat, valamint szemen-
kénti és aprómagvető gépeket.

A KUHN ekéit a termőföldben lévő tápanyagok megőrzésére és a termésho-
zam növelésére tervezték. A novemberi hannoveri Agritechnica szakkiállítá-
son ezüstéremmel díjazott „okoseke” ennél messzebbre megy, hiszen az eke-
fej-kiiktatás által a munkaszélessége is szabályozható. Ezzel kiküszöbölhető 
a táblavégi fordulók „fogazott” szántása, ami kisebb területű, tökéletesen 
egyenes határszélű forgót eredményez, ami végső soron jelentős üzem-
anyag- és időmegtakarítással jár. Az NSH (NON-STOP hidraulikus biztosítású) 
eke GPS-vezérlés segítségével, elektrohidraulikus megoldással emeli ki és 
engedi le az ekefejeket.

A tavalyi párizsi SIMA kiállításon 
bemutatott OCEANIS 2 vontatott 
permetezőgépnél a fúvókánkénti 
szakaszolás és a fúvókánkénti dózis-
mennyiség-állítás egyaránt megold-
ható. Ennek akkor van jelentősége, 
ha például hirtelen rosszra fordul 
az idő, és a kezelőnek a tervezettnél 
gyorsabban kell végeznie a kijutta-
tással. A munkasebesség 8-ról 16 
km/h-ra növelése ugyanakkor négy-
szeres nyomásnövekedést igényelne, 
amit a rendszer természetesen nem 
bírna ki. A gép ilyenkor egy elektro-
mos szelep segítségével automati-
kusan átvált egy másik fúvóka vagy 

akár több fúvóka együttes haszná-
latára, és a kezelőnek mindehhez ki 
sem kell szállnia az ülésből.

A KUHN PROLANDER szántáselmun-
káló egyben szántóföldi kultivátor is.  
A robusztus, nagy átömlési keresztmet-
szettel bíró gép 6 és 7,5 méteres mun-
kaszélességben elérhető. Rendkívüli-
ségét a 60 cm-es gerendelymagasság, 
valamint az 5 sorban elhelyezett ka -
pák jelentik, amelyek jobb keverést és 
hatékonyabb áramlást eredményez-
nek. A 70×12 mm-es „S”  kapaszá-
rak révén az eszköz lúdlábkapákkal 
szerelve tarlóápoláshoz is kiváló.  
A hátsó tandem futóművön elhe-
lyezkedő, 600 mm átmérőjű dupla  
U profilú hengerek nagyobb felületen 
érintkeznek a talajjal, és mivel ezek 
egymást tisztítják, nem áll fenn az 
eltömődés veszélye sem. Az elöl lévő 
Crossboard simító a szántást egyen-
geti el a kapák előtt.

A műtrágyaszóróknál a hidrosztati-
kus hajtás jelenti a csúcsot, hiszen 
így nincs szükség határszélszóróra, 
illetve el lehet felejteni a hagyomá-
nyos kijuttatás pontatlanságait is.  
A VARISPREAD DYNAMIC PRO rend-
szer az ISOBUS technológia és egy 
új aktuátor motor segítségével akár 
méterenkénti szakaszolásra is képes. 
A munkaszélességet és a kijuttatandó 
mennyiséget automatikusan a terü-
let formájához igazítja, vagyis minden 
korábbinál nagyobb precizitást tesz 
lehetővé.



Az ER.MO ekék nagy szilárdságú és ko -
pásálló acélszerkezetből készülnek 
egy új eljárással, amely révén erőseb-
bek, miközben a tömegük 20–30%-kal 
kisebb, mint a hagyományos eljárással 
készült ekéké. 

A váz teljes egészében furatok nélkül, 
speciális, 700 N/mm² szilárdságú acél-
ból készül, 10 mm-es falvastagsággal, 
az ekeszárak pedig Hardox acélból.  
A versenytársak többsége 350–360 LE-s 
traktorokhoz kínálja ekéit, ám az ER.MO 
termékeit a 650 LE-s erőgépek sem sza-
kítják szét.

A félig-függesztett ekecsalád kínálatá-
ban megtalálhatóak a 4–9 fejes eszkö-
zök, akár on-land (tarlón járó) kivitelben 
is.

Hidraulikusan, fokozatmentesen állítha-
tó munkaszélesség (SPEV)

Kettős első mélységhatároló kerék:  
a leg    precízebb mélységtartás az első 
ekefejnél is.

A dupla hátsó kerék stabilitást biztosít, 
és lehetővé teszi a könnyű, gyors vonu-
lást közúton. A kerék alapkivitelben 
memóriafunkcióval ellátott mélységállí-
tó munkahengerrel van felszerelve.

Az 1976-ban alapított ER.MO terméke-
it magas minőség, robusztusság, erős 
vázszerkezet, hosszú élettartam és jó 
ár-érték arány jellemzi. Az ekék terü-
letén az ER.MO vezető szerepet tölt be 
Olaszországban. A Pap-Agro Kft. 2016-
tól forgalmazza kizárólagos importőr-
ként munkagépeiket.

Pap-Agro Kft.
Cím: 2750 Nagykőrös,
Alsójárás d. 1/a
Telefon: 06 (53) 552-283
Fax: 06 (53) 552-284
Mobil: 06 (20) 33-44-328
E-mail: info@pap-agro.eu

SPEM és SPEV 
félig-függesztett ekék

A félig-függesztett ekék kevésbé ter-
helik a traktor függesztőszerkezetét, 
mint a függesztett típusok. Ez lehe-
tővé teszi a jobb teljesítmény ki  hasz -
ná  lást és az ekefejek számának 
növelését, miközben az eke átfor-
dítása zökkenőmentes marad  
a dupla támkeréknek köszönhe-
tően.

Az ekéken alapkivitelben (a SPEM 
változatnál) mechanikus, kérésre 
hidraulikus a munkaszélesség beál-
lítása (ez pedig a SPEV verzió). Az 
ekefejosztás 100/110/120 cm lehet, 

míg a gerendelymagasság 
85/90 cm.

A 10 km/h feletti munkasebesség fajlago-
san alacsony fogyasztást és nagy terület-
teljesítményt eredményez.

Az 570 mm átmérőjű csipkézett tárcsa-
lapok egyedi csapágyazással és egyedi 
gumituskós felfogatással rendelkeznek, 
így biztosított a megfelelő talajkövetés és 
az integrált védelem akadályba ütközés 
esetén.

Az 1976-ban alapított ER.MO termékeit 
magas minőség, robusztusság, erős váz-
szerkezet, hosszú élettartam és jó ár-érték 
arány jellemzi. Az ekék területén az ER.MO 
vezető szerepet tölt be Olaszországban.  
A Pap-Agro Kft. 2016-tól forgalmazza kizá-
rólagos importőrként munkagépeiket.

A tárcsákat mindig az adott talajtípusnak 
megfelelő hengerrel ajánlják. A munka-
mélység beállítása hidraulikus.

A tárcsasor elé 5 késes középmély lazító 
is felszerelhető, szárnyas és hajlított késes 
kivitelben. Ezek nem bolygatják a talajt, 
szerepük a mélyebb talajrétegek lazítása. 
A felszíni munkát a kapcsolt munkaeszköz 
végzi.

A váz különösen erős és nehéz, így jó a 
talajbehúzás száraz, kemény talajokon is.

Forgalmazó:
Pap-Agro Kft.
Cím: 2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a
Telefon: 06 (53) 552-283
Fax: 06 (53) 552-284
Mobil: 06 (20) 33-44-328
E-mail: info@pap-agro.eu

     DMX rövidtárcsák
Az olasz ER.MO által gyártott DMX rövid-
tárcsa-széria kiválóan alkalmas a szárma-
radványok gyors és hatékony bekeveré-
sére a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe, 
valamint elsődleges tarlóápolásra, mag -
ágykészítésre.

A rövidtárcsák függesztett kivitelben, 
570 mm-es lapátmérővel, visszaterelő 
lapokkal, hidraulikus mélységállítás-
sal készülnek, kifejezetten robusztus 
kivitelben. A tárcsasorok közötti és  
a henger előtti nagy távolság megfelelő 
átömlési keresztmetszetet biztosít.

A csapágyak zártak, nem igé-
nyelnek karbantartást.

Demózási le
hetőség!

Típus
Tárcsák 
száma

Tárcsa-
átmérő

Munka-
szélesség

Szállítási 
szélesség

Tömeg
hengerrel

DMX 300 24 570 mm 300 cm 300 cm 1995 kg

DMX 400 32 570 mm 400 cm 400 cm 2605 kg

DMX 400P 32 570 mm 400 cm 250 cm 3105 kg

DMX 500P 40 570 mm 500 cm 300 cm 3495 kg



hogy a hasmagassága 125–180 cm között 
fokozatmentesen változtatható. Francia-
országban nincs 140 cm-nél nagyobb 
napraforgó, nálunk viszont van, a gyár-
tó ezért emelte meg a 110–120 cm-es 
alaphasmagasságot. A 244 LE-s Deutz 
motor AdBlue és részecskeszűrő segítsé-
gével teljesíti a Tier 3B emissziós normá-
kat. Az ultrahangos szabályzórendszerrel 
felszerelt, 24–42 méter közötti szórókeret 
a növénytől vagy talajtól való távolságot 
méri, szakaszainak száma pedig szabadon 
megválasztható. A jó terepjáró képességű 
gép nyomtávja mechanikusan változtat-
ható (opcióként hidraulikusan), de a 225 
cm-es alapnyomtáv három sor kukoricá-
nak vagy napraforgónak megfelel, így rit-
kán kell módosítani. Az ütésálló polietilén 
tartály minimális felületi érdességű, ezért 
könnyen tisztítható, a tartályfenék kiala-
kítása pedig minimális műszaki maradék-
mennyiséget eredményez. A permete-
zési, keverési, tisztítási funkciókat saját 
gyártású, kétlépcsős centrifugálszivattyú 
szolgálja ki 550 liter/perc teljesítménnyel.  
A hektáronkénti kijuttatandó lémennyiség 
szabályozása az ugyancsak saját fejleszté-
sű eCTronic komputerrel történik. 

Állandó cseppméret ■

Gépészeti kategóriában részesült Hazai 
Termékfejlesztési Díjban a debreceni 
Farmgép Kft. Kertitox Revolution 3000/24 
vontatott szántóföldi permetezője. A gép 
egyetlen ISOBUS-csatlakozón keresztül 
kapcsolódik az üzemeltető traktorhoz. 
Képes akár szórófejenkénti szakaszolásra 
is, a Vario Select üzemmód révén pedig 
változó sebesség esetén is állandó csepp-
mérettel tud permetezni. A Curve Control 
funkcióval a permetező kanyarodásánál 
szintén egyenletes adagolást garantál 

a külső és belső területeken egyaránt.  
Az ultrahangos keretszintszabályzás a 
keret magasságát és dőlését képes állí-
tani. A megtekinthető gép 3000 literes 
tartállyal és 24 méteres szórókerettel volt 
felszerelve, ez ugyanis a hazai piacon a 
legnépszerűbb változat, de a permetező-
ből létezik 4200 és 6000 literes verzió is.  
A vontatáshoz mindezzel együtt elegen-
dő egy 90–100 LE-s traktor is.

Alacsonyabb szórásmagasság ■

A korszerű permetezés lényege az elsod-
ródás minimálisra csökkentése, vagyis 
az, hogy a vegyszer célba találjon, és 
minél kisebb szerveszteséggel érjünk 
el minél optimálisabb borítottságot. Az 
aktív szórókeret-vezérlés (amely levegős 
munkahengerek segítségével és girosz-
kóp alapján korrigál) minden Horsch Leeb 
permetező alaptartozéka. Az egyedülálló 
műszaki megoldás az állományok kis szó-
rásmagasságú permetezésének alapköve. 

Ha a célfelülettől való szokásos távolságot 
felezzük (50 cm-ről 25 cm-re csökkentjük), 
az elsodródás már 3 m/s szélerősségnél is 
több mint 20 százalékkal alacsonyabb lesz, 
ráadásul a fúvókák finomabb cseppeket 
képeznek, ami tovább javítja a szórásmi-
nőséget. A talajfelszín egyenetlenségeit 
azáltal tudja a gép tökéletesen követni, 
hogy a szórókeret mozgása teljesen füg-
getlen a permetező vázától. A Horsch 
Leeb gépek által megvalósított alacso-
nyabb (30 cm-es) szórásmagasság sűrí-
tett, 25 cm-es fúvókaosztással jár együtt, 
amire a megfelelő átfedés érdekében van 
szükség.

Körkörös keringetés ■

A vontatott permetezőgépek kategóriá-
jában a Lemken háromféle típust is kínál 
a gazdálkodóknak. A Primus és Albatros 
modellek műszaki funkciói, kezelése a 
közelmúltban jelentős fejlesztésen esett 
át. Az előbbi 2500–4400 literes, az utóbbi 
pedig 4000–6200 literes tartálytérfogattal 
érhető el, a Primus keretszélessége 15–30 
méter, míg az Albatrosé 15–39 méter.  
A teljesen saját fejlesztésű Vega vontatott 
permetező 3000–5000 literes, osztott hul-
lámtörőkkel ellátott tartállyal, valamint 15 
és 24 méteres szórókerettel kapható.

A Primus és Albatros optimalizált súly-
pontú, kompakt permetezők. A központi 

Kertitox vontatott szántóföldi permetezők a Farmgéptől

Horsch Leeb vontatott permetezőgép

A gazdálkodók egyre inkább a nagyobb 
tartálytérfogatú, hasmagasságú és keret-
szélességű permetezőgépeket keresik, 
így az önjáró konstrukciók iránti kereslet 
is folyamatosan növekszik. Fontos, hogy 
a szivattyú üzemi nyomása és szállítási 
teljesítménye megfelelő cseppképzést 
tegyen lehetővé, a fúvókák variálhatók 
legyenek, a keret pedig szakaszolható. 
Egyetlen gép mindezt talán nem is képes 
biztosítani, így minden termelőnek meg 
kell kötnie a saját kompromisszumát.

Egyénre szabva ■

Az Amazone önjáró permetezője, a Pan-
tera 4502-H Nemzetközi Termékfejlesz-
tési Díjban részesült a januári kiállítás 
zsűrijétől. A hathengeres, 218 LE-s Deutz 
motorral hajtott (és a Tier 4 Final emisszi-
ós előírást teljesítő), 4500 literes – 4800 
liter tényleges térfogatú – permetlétar-
tállyal rendelkező gépnél egyedülálló 
tandemfutómű gondoskodik a nyugodt, 

vízszintes szórókerethelyzetről. A Super-
L2 szórókeret 21–40 méteres lehet, de 
a legnagyobb változata esetén is csak 
2,55 méter a szállítási szélesség. A nyom-

táv 180–260 cm közt változhat, a gép 
hasmagassága pedig 125 vagy 170 cm. 
Az önjáró permetező egyszerűen átkap-
csolható két kerékről négykerék- vagy 
kutyázási kormányzásra. Az Amazone 
kínálata növényvédelmi gépek esetén a 
függesztett kis gépektől a 11 ezer literes 
vontatottig és önjáróig terjed. Minden 
eszközt igyekeznek egyedileg testre szab-
ni, hogy valamennyi felhasználó valóban 
a saját igényeinek megfelelőt kapja.

Hazai igények szerint ■

Az AXIÁL Kft. által forgalmazott francia 
Berthoud Raptor önjáró permetezőgépek 
105–180 cm között választhatók fix, illetve 
125–180 cm között hidraulikusan állítható 
hasmagassággal. 2500, 3200, 4200 és 5200 
literes tartálytérfogattal készülnek, vagyis 
nagy területteljesítményre képesek, így  
a növényvédelmi munkák mindig az opti-
málishoz közelítő körülmények között 
végezhetők el. Az AGROmashEXPO–
AgrárgépShow kiállításon a 4240-es válto-
zat volt látható, amelynek különlegessége, 

A korszerű permetezőgép egészen közel megy  
az állományhoz, minimális elsodródással dolgozik, nyugodt és 
stabil szórókerettel rendelkezik, tökéletes fedést biztosít,  
és nagy területteljesítményre képes. Vajon létezik ilyen eszköz? 
Partnereinknél tájékozódtunk a január végi  
AGROmashEXPO–AgrárgépShow kiállításon.

Az ideális permetezőgép nyomában

Amazone Pantera 4502-H önjáró permetező

Berthoud Raptor önjáró permetezőgép

2018. január 24–27.
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inga segítségével a szórókeretük extrém 
domborzati viszonyok közt is állandó 
távolságot tart a talajtól teljes munka-
szélességben. A kétvezetékes légfékbe-
rendezés, a saválló nyomócsövek, a rugós 
függesztésű vegyszerbekeverő és a külső 
tiszta vizes tartály szintén a magasabb 
minőséget és jobb használhatóságot 
jelenti. A Primus alapváltozata immár kör-
körös keringetéssel van felszerelve, vagyis 
a permetlé a munkagép bekapcsolásakor 
azonnal rendelkezésre áll egészen a keret 
legszélső csücskéig. A Vega szintén ala-
csony súlypontú, nagy szabad hasmagas-
ságú eszköz, amelynek még teli tartály 
esetén is kiváló a stabilitása. A valódi 
nyomkövetéshez opcióként hidraulikus 
vonórúd-csillapítás és -kormányzás ren-
delhető.

A Lemken nemrég jelentette be, hogy 
partnercégével, a német Bräutigammel 
önjáró permetező fejlesztésébe fogott.  
A felépítményt, a kabint és a szintező-
rendszert is tőlük veszik át, de beletelik 
még néhány évbe, mire a gép szériagyár-
tásra kerül. A Lemken azért nyit ebbe a 
piaci irányba, mert a nagyobb hasmagas-
ság és a komolyabb területteljesítmény 
miatt egyre több gazdálkodó választja az 
önjáró gépeket.

Végtelen opciók ■

A szántóföldre és a gyümölcsösbe, szőlő-
be használandó permetezéshez egyaránt 
az olasz Caffini permetezőket ajánlja  
a SZEGÁNA Kft. A gazdák hosszú listá-
ról válogathatják ki azokat az opciókat, 
amelyek számukra fontosak, így pedig 
teljességgel a felhasználók igénye szerint 
állíthatják össze a gépeket. Szántóföldi 
kultivátoroknál a szegedi forgalmazó  
a Mascar termékére hívja fel a figyelmet, 
amely össze van építve egy műtrágyaszó-
róval, így a tápanyag-visszapótlást is egy 
menetben el tudja végezni.

Ajándék sorvezetővel ■

A Gaspardo szántóföldi permetezők ese-
tében a keret szerkezetét tekintve az 

egészen egyszerű kialakítástól az össze-
tett megoldásokig terjed a Zetor-Vas Kft. 
kínálata. A legelterjedtebb típus a 2000 
literes változat, amely 18 méteres szóró-

kerettel rendelkezik, a hidraulikus nyitás-
csukás, emelés lehetőségével. A gyártó 
mindegyik permetezőt a sebességará-
nyos kijuttatáshoz szükséges vezérlővel 
is felszerelte. Az alapdarabok mellett for-
galmazzák a 3000 literes változatot is, 
amelynél a paralelogramma-módszernek 

megfelelően történik a keret mozgatá-
sa. A gépek természetesen felszereltek 
vegyszerbemosóval, tiszta vizes tartállyal, 
egyszóval mindennel, ami egy korszerű 

technológiától elvárható. Azokat a gazdá-
kat, akik ennek a permetezőcsaládnak az 
egyike mellett döntenek, a cég egy általa 
forgalmazott sorvezetővel ajándékozza 
meg.

4500 literes Primus 10 vontatott permetező a Lemkentől

Caffini permetezők a SZEGÁNA kínálatában

Gaspardo szántóföldi permetezők a Zetor-Vastól
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 Országos Szakmai   ■
Tanulmányi Verseny (OSZTV),  
mezőgazdasági gépésztechnikus

Elsőként a döntőnek otthont adó  FM Ke-
let-magyarországi Agrárszakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium jánoshalmi 
főigazgatójával, Taskovics Péterrel beszél-
gettünk. 
 – Másodjára kaptuk meg lehetőséget, 
hogy ennek a versenynek a házigazdái 
lehessünk, ami nem szokott előfordulni. 
Ennek az az oka, hogy a tavalyi szervezé-
sünk nagyon sikeresnek bizonyult. A siker 
zálogát pedig két dologban látom, az első, 
hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk 
a környező vállalkozásokkal, ők pedig 
nagyon komolyan támogatják a munkán-
kat. Másodsorban pedig annak, hogy gya-
korlott szervezők vagyunk, hiszen az idei 
évben 29. alkalommal rendezzük meg  
a dr. Szabó Gusztáv nevét viselő gépész-
technikus-vetélkedőt, így komoly tapasz-
talatunk van az ilyen jellegű események 
lebonyolításában  

 – Milyen kihívásoknak kell eleget tennie 
annak a végzős technikusnak, aki bene-
vez  az OSZTV-re?

 – A döntőt megelőzi egy írásbeli elővá-
logatás, amelynek helyszíne a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki 
kara. Azok a diákok kerülnek az országos 
döntőbe, akik itt a legjobban teljesítenek. 
Az idei versenynek az volt az érdekes-
sége, hogy egyszerre versenyeztek azok  
a gépésztechnikusok, akik érettségi után 
két évig tanulták a mezőgazdaságigé-
pész-szakmát, és azok, akik a középisko-
lában teljesítették a szakmai tárgyak egy 
részét, majd további egy év alatt szerez-
hetik meg ezt a végzettséget. A döntő-
be jutott tizennyolc versenyző az első 
nap szóban az elméleti, a második napon 
a gyakorlati tudásáról adott számot.  
A gyakorlati megmérettetés erő- és mun-

kagép-beállításból, fémmegmunkálás-
ból és szántásból állt volna, de utóbbit  
az időjárás nem tette lehetővé, így műba-
rázdás ekebeállítást végeztek. A gépbe-
állítást az Axiál Kft.-nek köszönhetően 
profi körülmények között végezhették el, 
hiszen a cég hét teljességgel egyforma 

„munkahelyet” alakított ki, ahol teljesen új, 
a legmodernebb technológiát képviselő 
bálázón vizsgázhattak a versenyzők. 

 – Hogyan szerepeltek az önök diákjai? 

 – Szerénytelenség nélkül állíthatom, a leg-
jobbak között vagyunk az országban, vár-
ható volt, hogy jó eredményeket érünk el. 
Az első, a negyedik és a hetedik helyezett 
versenyző a mi iskolánkból került ki.

 – Mennyire segíti elő a diákok elhelyez-
kedését egy ilyen versenyen való részvétel, 
helyezés? 

 – Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság-
ban generációváltás zajlik, nagy a kereslet 
a korszerű tudással bíró mezőgazdasá-
gi gépésztechnikusokra. Az első három 
helyezett tudomásom szerint konkrét 
állásajánlattal távozott, de a többiek is 
rövidesen munkába állnak.

Az OSZTV első helyezettje: ■

•  Kiss Ádám, a jánoshalmai FM Kelet-ma-
gyarországi Agrárszakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakgimnázium és 
Kollégium diákja.

Ádám, mint szinte valamennyi ver-
senyző, gazdálkodó családból származik,  
a családi gazdaság Kömpöcön található. 
Mint elmondja, korábban kertészettel is 
foglalkoztak, de ma már csak kalászoso-
kat termelnek. Ádám kiskora óta tevéke-

Áprilisban került megrendezésre két rangos szakmai verseny, amelyen az ország 
legtehetségesebb mezőgazdasági gépésztechnikus-, illetve gépésztanulói mérhették össze 
tudásukat. 

Bizonyítottak a jövő gépészei
A megmérettetéseken kiderül, mit tudnak a legképzettebb fiatalok

Kiss Ádám, az OSZTV győztese munka közben
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nyen részt vesz a gazdaság mindennapjai-
ban. „Mezőgazdasági szakkö zép iskolá  ban 
végeztem, ezt követően jöt   tem Jánoshal-
mára megszerezni a technikusi képesítést. 
A versenyt nem érez  tem igazán nehéznek, 
hiszen remekül felkészítettek rá. Nagy 
segítségemre volt az is, hogy tavaly indul-
tam a Dr. Szabó Gusztáv-versenyen, és itt 
megsze reztem a szükséges tapasztalato-
kat. A felkészítés folyamán kezdetben heti 
két alkalommal két órát, majd a sikeres 
írásbeli vizsga után heti három-négy alka-
lommal két órát gyakoroltunk a tanárom-
mal” – vázolja az ezzel együtt járó mun-

kát.  Amikor arról faggatom, mitől félt  
a leg    jobban, nyugodtan válaszolja, hogy 
nem félt, hiszen érezte, mindent átvettek, 
talán csak a vállalkozói ismereteket nem 
szerette volna kihúzni. Amikor azonban 
mégis ezt a tételt kapta, mondja, elég jól 
elboldogult vele. 

Az „egész jól” esetében emlékeztetnem 
kell magam rá, hogy ez a szerény fiatal-
ember az első helyen végzett a versenyen. 
Amikor a terveiről kérdezem, elmondja, 
hogy már megvan a helye, ahol dolgozni 
fog, nem messze a szülői háztól, eszében 
sincs távolabbra menni.

 Szakma Kiváló Tanulója  ■
Versenyek (SZKTV)

A Földművelésügyi Minisztérium a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamarával együtt-
működve ez évben is megrendezte az 
SZKTV-t. A gépésztanulók versenyének 
a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kol-
légium adott otthont. A szakmai intéz-
ményvezető-helyettest, Zsiros Lászlót  
a tapasztalatairól kérdeztük.

 – Milyennek látta az idei versenyt?

 – Intézményünk, tanáraink számára ez 
már tradíció, tervezetten készülünk a gé -
pésztanulók versenyére, ami közel sem 
egyszerű, hiszen Gödöllőn kezdődik egy 
írásbeli megmérettetéssel. Az elődöntő-
be 25 oktatási intézmény 105 versenyzője 
nevezett be. Az elődöntőn elért ered-
mény alapján a legjobb 24 versenyző 
került be a Baktalórántházán megrende-
zett döntőbe. A háromnapos verseny első 
napja a megnyitót követően szóbeli meg-
mérettetéssel kezdődött. A másnapi gya-
korlati versenyre változatos feladatokkal 
készültünk. A versenyzőknek fémtechno-
lógiai, rakodógép-, erőgép-, illetve szán-
tási feladatokban kellett bizonyítaniuk 
felkészültségüket. A feladat előkészítése 
minden tekintetben megfelelő, szakszerű 
volt, azonos feltételt biztosítva a verseny-
zők számára. Az idei versenyen a tanulók 
tizenkét iskolából érkeztek. A független 

A precizitás nagyon fontos szempont volt

Gyakorlati feladat: gépszerelés, hibaelhárítás a műhelyben

vizsgabizottság tagjait a NAK jelölte ki, 
ezzel is garantálva a verseny színvonalát. 
Jól érzékelteti például a szóbeli vizsga 
komolyságát, hogy a diákok bekamerá-
zott termekben vizsgáztak, a felkészítő 
tanárok külön teremből figyelhették diák-
jaik feleletét. Megfigyelhető volt egyéb-
ként, hogy a fiatalok számára leginkább  
a szóbeli vizsga jelentett gondot.

 – Milyen hozadéka van egy ilyen versenyen 
való részvételnek a diákok számára?

 – Az első nyolc versenyző a verseny köve-
telményeit 71%-ra vagy afelett teljesítette, 
és a versenybizottság javaslata alapján 
a szakmai vizsgán valamennyi vizsgafel-
adat teljesítése alól mentességet kap jeles 
végeredménnyel. Több cég is képvisel-
te magát szponzorként a rendezvényen, 
ők pedig konkrét ajánlatokkal fordultak  
a fiatalokhoz. Azt azonban tudni kell, hogy  
a tanulóink zöme saját gazdaságból érke-
zik, és már konkrét elképzelése van arról, 
mit akar, illetve hol szeretne elhelyez-
kedni.

A verseny sikeres megrendezéséhez 
sok ember járult hozzá. Az iskola vezeté-
sétől a karbantartóig mindenki magáénak 
érezte ezt a rendezvényt, mert a végered-
ménytől függetlenül is csak nyerhettünk 
egy országos verseny megrendezésével, 
ha mindenki beleteszi a saját munká-
ját. Azt hiszem, elfogulatlanul állíthatom, 
hogy minden résztvevő teljes elégedett-
séggel távozott tőlünk, hisz a szabolcsi 
vendégszeretet minden dolgozónkból 
áradt a három nap alatt. S az, hogy dobo-
gós lett az egyik diákunk, azt is bizonyít-
ja, hogy az oktató-nevelő munkánk még 
mindig az élvonalban van az országban. 
Köszönet illeti mindazokat, akik áldoza-
tos munkájukkal segítették, hogy tanu-

lóink sikeresen szerepeljenek, elsősorban  
a mezőgazdasági-műszaki szakmai mun-
kaközösségnek!

Az SZKTV első helyezettje ■

•  Zsadányi Sándor, a Széchenyi István 
Mezőgazdaság és Élelmiszeripari 
Szak   gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium diákja.

Előző beszélgetőtársam, Zsiros Lász-
ló hangsúlyozta, hogy a versenyzőknek  
a legnagyobb nehézséget a folyamatos, 
szabatos szóbeli felelet jelentette. Azt 
gondolom, egy fiatalember biztos volt 
a versenyzők között, akinek ez cseppnyi 
problémát sem okozott, ő pedig Zsadányi 
Sándor, aki korát meghazudtoló ékesszó-
lással beszélt választott szakmájáról. 

„Mind a szántásért, mind a szóbeli tel-
jesítményemért különdíjban részesültem. 
Az iskolánk a felkészülést maximálisan 
biztosította erre a versenyre. Az itt folyó 
képzést csak dicsérni tudom, sokrétű, 
színvonalas. A tanárok pedig nagyon ked-
vesek, segítőkészek, csak dicsérni tudom 
őket.” Amikor arról kérdezem, hogy hon-
nan érkezett erre a pályára, erre a verseny-
re, így válaszol: „Kicsit csaltam, gyerekko-
romtól kezdve szerelek, traktorozom úgy, 
mint ahogy egy átlagos gazda szokott. 
Édesapámnak kezdetektől segítek mind-
ebben, ő oltott be, hogy szeressem a me -
zőgazdaságot, a gépeket.” 

Arra a felvetésre, hogy mit tanácsol 
azoknak, akik jövőre indulnak ezen a ver-
senyen így felel: „Azt mondanám, kezd-
jetek el készülni. A tanároktól megkapjá-
tok a szükséges tudást, tananyagot, amit 
otthon nyugodt környezetben rágjatok 

át. Van, amit tudtok alapból, de van, amit 
nem. A gyakorlati oktatáson nagyon 
figyeljetek, de ez nem nehéz, ha olyan 
oktató tartja, mint a miénk. Vele szinte 
baráti a viszonyunk, a tiszteletet persze 
megadjuk, de mégis… A magyarázatokat 
fel kell szívni, a személyes tanácsokat 
meg kell fogadni, hiszen akik adják, töb-
bet tapasztaltak, mint mi. Számomra az 
is sokat jelentett, hogy tavaly szántóver-
senyen vettem részt, csak ajánlani tudom, 
hogy akár nézőként is menjetek el ezekre 
a rendezvényekre. A szép szántás, nekem 
mindig úgy tanították, egyenlő a hullám-
zó tengerrel. Úgy kell elkezdeni, hogy 
ne lássa, aki ránéz, hol kezdődik, mindig 
ugyanott vegye ki és tegye bele az ekét. 
Olyan gyönyörű képet tud magáról adni 
az a szépséges fekete föld, hogy az csodá-
latos. A szalonnás szántás során például 
mintha egy szalagot fordítana át az ember 
óvatosan. Művészet ez, akár a gépszerelés. 
Egy-két motort már raktam össze, és hogy 
mondjam el, felfoghatatlan érzés, ahogy 
egy ember a saját maga keze munkáját 
nézi, mintha gyermeket nevelne fel.”

Két széchenyis is állt a dobogón ■

•  Csohány László, aki ugyancsak a haj-
dúböszörményi Széche  nyi István Me -
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tanulója, harmadik helyezést ért 
el az idei versenyen. 

Mint az előtte megszólalók, ő is gaz-
dálkodó családból származik, édesapja 
egyéni vállalkozó, az állattartás, a gépek 
sem ismeretlenek László számára. Mint 
meséli, nemcsak az apai példa hatott rá 
ösztönzően, hanem a nagyapai is. László 
nagyapja ugyanis gépészként dolgozott 
egykor, és a mai napig hasznos szakmai 
tanácsokkal látja el unokáját. Így érthető, 
hogy bár korábban nem versenyzett, nem 
jelentettek számára nagy nehézséget a 
feladatok, az otthonról hozott tudás és 
a felkészítő tanárától kapott ismeretek 
kellő alapot adtak, hogy helytálljon. Ami-
kor a terveiről kérdezem, elmondja, hogy 
tovább szeretne tanulni, a technikusi vég-
zettség megszerzése a cél, majd ezután, 
követve a családi hagyományt, egyéni 
vállalkozóként akar dolgozni.

 

A baktalórántházi Vay Ádám szakképző iskola adott otthont a Szakma Kiváló Tanulója 
versenynek
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Verti-Mix  
vontatott takarmánykeverő- 

kiosztó kocsik
A B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. 
KG egy máig családi tulajdonban lévő, 
1930-ban alapított német cég. Széles 
körű tapasztalattal rendelkezik a szar-
vasmarha-etetés, takarmányozás, az 
univerzális szóró- és szállítástechno-
lógia, valamint az adagolástechnika 
és a biogázüzemek vonatkozásában.  
A Strautmann cégcsoport lengyelorszá-
gi (lwóweki), modern gyára készíti az 
egyedi gépalkatrészeket és a pótkocsik 
alkatrészeit, valamint kiegészítő beren-
dezéseket, rakodókanalakat. A magyar-
országi (mátranováki) Strautmann Gép-
gyártó Hungária Kft. 2015 óta gyártja a 
mezőgazdasági gépek elemeit, és mára 
több mint 100 alkalmazottat foglalkoz-
tat. Az itteni üzemegység a lakatosipa-
ri, lemezmegmunkáló tevékenységekre 
specializálódott, és a hegesztett alkatré-
szeket, komponenseket állítja elő.

Termékinfo: +36 (20) 225-1151
Telefon: +36 (32) 548-210
Honlap: www.Strautmann.com
E-mail: info@strautmann-hungaria.com

             facebook.com/strautmannhungaria

A teljes takarmánykeverék (TMR) készí-
tésének hatékony eszköze a takarmány-
keverő-kiosztó. A Strautmann kínála-
tában minden gazdaság megtalálja  
a méretének és elvárásainak leginkább 
megfelelő változatokat, amelyeket 

mi      nőség és megbízhatóság jellemez.  
A Verti-Mix takarmánykeverő-kiosz-
tók új generációja optimálisan kevert 
takarmányt készít, emellett a felépít-
mény könnyen vontatható, ami kisebb 
üzemanyag-felhasználást eredményez.

A Vario²-keverőcsigával tartósan homo-
gén marad a keverés, és a különböző 
késváltozatokon keresztül variálható. 
Működtetéséről robusztus, karban-
tartásmentes hajtómű gondoskodik, 
a hosszú élettartamot a nagyméretű 
kúpgörgők, a dupla tömítés és a nagy 
zsírkamra garantálja.

Többféle késváltozat: szalmavágó (rö -
vid/hosszú), bálavágó és gyümölcshús-
szeletelő kések

Az oldalsó kiosztónyílások tökéletes el  -
rendezése gondoskodik az optimális és 
egyenletes takarmánykiosztásról. Nincs 
szétszóródás és nincs tartályban mara-
dó takarmány!

A rendkívül hatékony, opcionálisan 
beépíthető mágneses fémszepará-
tor már a csigánál megakadályoz-
za a fémszennyeződés bejutását 
a takarmányba. A csiga élettarta-
mát a kopásálló élvédővel tovább 
növelhetjük.

A kerekek mögött elhelyezhető ki  osz-
tónyílásokkal és surrantóval még a kes-
keny etetőutakon is tökéletesen hasz-
nálható az eszköz.

A Verti-Mix Double két Vario keve-
rőcsigás takarmánykeverő kocsikat 
nagy keverési mennyiség jellemzi, 
kompakt méretek mellett. Az esz-
köz akár tandemtengelyű futóművel 
is rendelhető. A 12–25 köbméteres 
alapváltozatok 180 vagy 360 mm-es 
oldalfaltoldással 13,5–31 köbméte-
resre növelhetők. Mivel 1 köbméter 
takarmány egyszeri etetéssel 6–8 
tehén számára elegendő, egy keve-
réssel 50–180 tehén takarmányozá-
sa oldható meg.

A Verti-Mix-L változatok hasznos 
keverési mérete 7,5–12,5 köbméter, 
a megengedett össztömeg 7760, 
illetve 8700 kg. A nyomtáv 165 cm, 
a kidobómagasság 48 cm, a tartály 
falvastagsága 8 mm. A süllyesztett 
alváz alacsonyabb magasságot biz-
tosít.

Az előre elkészített, előkevert vagy a 
központi kiosztáshoz a Strautmann tö -
kéletes megoldást kínál a hátul közé-
pen elhelyezett kiosztással.

A C-szállítószalaggal 60 cm-ig rugalma-
san változtatható a takarmány kiosztási 
magassága. Az oldalirányú elmozdulás 
40 cm jobbra vagy balra.

A választható vezérlők a felhasználók 
igényeihez igazodnak. Megvalósítha-
tó közvetlen kapcsolat a traktorral, de 
elérhető bowdenes, illetve elektromos 
vezérlés is.

A szabadalmaztatott oldalfal-magasítás 
(180 mm vagy 360 mm) lehetővé teszi a 
tartály további magasítását a merevség 
megőrzése mellett.

A keskeny és strapabíró vonórúd egy-
szerűen mozgatható és a megfelelő ma -
gasságra állítható.

A takarmánykeverő fontos eleme a mé -
rőeszköz. A Strautmann a PTM HL 50 
alapmodell (50 recept, 30 összetevő, 
mérési értékek mentése) mellett a PTM 
Advance Super USB programozható 
mérőeszközt kínálja (150 recept, 30 
összetevő, többsoros kijelző, további 
eszközök csatlakoztathatók). A PTM AV 
70 egy rádiós távvezérlő, amely 30 m-es 
hatótávolsággal és Multilink csatlakozó-
val rendelkezik, és egyedileg felszerel-
hető a beleépített mágnesnek köszön-
hetően.

A Verti-Mix almozóhenger révén a ta -
karmánykeverővel is elvégezhetjük  
az almozási munkálatokat.
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McCormick X7.680
A márka alapítójának számító Cyrus 
Hall McCormick aratógépek készítésé-
vel kezdte karrierjét 1831-ben. 1902-
ben öt nagy amerikai mezőgépgyártó 
vállalat – köztük a McCormick – erői 
egyesítése céljából összeolvadt, így 
jött létre az International Harvester 
Company, a mai Case IH elődje.  
Az óriásvállalat 1914-ben rukkolt elő az 
első kombájnnal, amely a McCormick-
Deering No. 1 nevet viselte, de az 
első traktorra még további két évti-
zedet kellett várni. A Farmall F-12-es 
típus gyártása 1932-ben kezdődött, 

és a II. világháború kezdetéig közel 
150 ezer darabot értékesítettek belő-
le. Az 1960-as években a McCormick 
márkanév eltűnt a piacról, helyette  
az Internationalt használták. 1999-ben 
a Case IH egyesült a New Holland-
dal, emiatt azonban meg kellett válnia  
az angliai Doncasterben lévő gyártól. 
Ezt az olasz Argo S.p.A. vásárolta meg, 
és megtette a McCormick Tractors 
International Ltd. „főhadiszállásává”, 
felélesztve a hosszú ideje szunnyadó 
márkát. 2007-ben a termelést átvitték 
az észak-olaszországi Fabbricóba.

Az X7 széria nyolc modellt foglal magá-
ban a 141–206 LE-s teljesítménytartomány-
ban. A négy- és hathengeres, turbófeltöltős, 
Common Rail befecskendezőrendszerű 
Betapower Fuel Efficiency mo -
torok SCR segítségével tel-
jesítik a Tier 4 Final emisz-
sziós előírásokat. Az X7.680 
modell teljesítménye Power 
Plus rendszerrel 210 LE-re 
növelhető.

12 darab LED-munkalámpa 3500 kg emelőkapacitású mellső 
függesztőmű és TLT, 720 kg-os 
frontsúly. Lift & Lower (emelő és 
süllyesztő) kapcsolók vannak elöl, 
amelyek a frontfelfüggesztésű 
munkaeszközök össze- vagy szét-
kapcsolását segítik.

Az X7 PS-Drive modell kétféle hidraulika-rendszerrel érhető el. Az Efficient 
változatnál opcióban kérhető, 123+33 l/min kapacitású, nyitott központú 
hidraulika-rendszer van, amely a vonóhorgot és a kormányzást működteti, 
és maximum hat mechanikus távvezérlésű szelepet tartalmaz. A Premium 
változatban 123+44 l/min kapacitású, zárt központú hidraulika-rendszer van  
a vonóhoroghoz és a kormányzáshoz, és maximum hét elektrohidraulikus táv-
vezérlésű szelepet működtet.

Elöl 540/65R30, hátul 650/65R42 Miche-
lin gumiabroncsok. A hátsó kerekekre 
2-2 darab 85 kg-os keréksúly helyez-
hető.

Modell X7.680

Motor Betapower

Hengerűrtartalom 6728 cm3

Hengerek száma 6

Teljesítmény 192 LE/141 kW

Sebességváltó 24/24 PS-Drive

Üzemanyagtartály 320 liter

AdBlue-tartály 52 liter

Önsúly 7210 kg

Tengelytáv 2820 mm

Magasság 3055 mm

Szélesség 2430 mm

Az első tengely 55 fokos kormányzási 
szöget tesz lehetővé, így kiváló manő-
verezhetőséget biztosít. Az első és hátsó 
híd Carraro gyártmányú.

Belső tükör

A többfunkciós jobb oldali kartámasz 
a traktor fő vezérlőelemeit tartalmazza. 
Ebbe van beszerelve opcionálisan egy 
12 colos DSM érintőképernyős monitor, 
amely a traktor teljesítményét és funk-
cióit vezérli.

Sorvezető GPS, automata kormányzás. 
A teleszkópos, dönthető kormánykerék 
a műszerfallal együtt billen.

A Premiere Cab valódi high-tech keze-
lőfülke, hidraulikus rugózással, amely 
a vezetőnek biztonságos, ergonomikus 
környezetet biztosít a maximális 
kényelmet nyújtó, logikusan elren-
dezett kezelőelemekkel. A fülkebelső 
magas minőségű, személyautó-szintű 
kidolgozottságú. A kabin túlnyomásos a 
tiszta, pormentes környezet érdekében, 
a zajszint 70 dB. A traktor felszereltsége 
egyénre szabható.

Forgalmazó:

Központi telephely: 2941 Ács,
Invest Park 0421/22. hrsz.
Tel.: +36 (34) 558-900
Fax: +36 (34) 558-906

Termékmenedzser: Bán Szabolcs 
Tel.: +36 (30) 573-9336
E-mail: szabolcs.ban@investkft.hu

Az elektrohidraulikus kapcsolódású 
hátsó TLT 6 vagy 21 bordás, cserélhe-
tő kihajtótengelyt tartalmaz, amely 
négy fordulatszámot tesz lehetővé: 
540/540E/1000/1000E. A rendszer 
magában foglal egy TLT fordulósáv-ke-
zelőt is, hogy a munkaeszköz emelé-
sével kiküszöbölje a nyomvonal káro-
sítását.

Az elektronikusan vezérelhető hátsó 
függesztőmű az alsó karokon lévő 
vonóerő-érzékelővel 9300 kg emelőka-
pacitást szolgáltat, és lehetővé teszi a 
munkaeszköz pontos vezérlését.

A ZF fejlesztésű, PS-Drive sebes-
ségváltó hat csoportban 24 foko-
zatot tesz lehetővé, mindegyik cso-
portban négy powershift lé    péssel. 
Magában foglal egy robotizált 
csoportváltót és hidraulikus po   -
wershift váltót, 24 előre- és 24 hát-
rameneti fokozatot biztosítva. Egy 
opcionális mászófokozati egység 
40 előre- és 40 hátrameneti fokoza-
tot tesz lehetővé. A PS-Drive sebes-
ségváltót úgy tervezték, hogy a 
kezelő minden alkalmazási mód-
ban a megfelelő sebességet hasz-
nálhassa, valamint 40 km/h csúcs-
sebességet biztosítson Economy 
módban, illetve 50 km/h-t, ahol ez 
megengedett.



Modell Tartálytérfogat Tömeg Szórókeret
Primus 10/2500 2400 liter

2575 kg 15–30 méter
Primus 12/2500 2500 liter
Primus 10/3500 3300 liter

2775 kg 15–30 méter
Primus 12/3500 3500 liter
Primus 10/4500 4400 liter

2975 kg 15–30 méter
Primus 12/4500 4500 liter

A Primus kezelőszervei a g ép bal olda-
lán rendezetten helyezkednek el, és 
könnyen hozzáférhetőek.

A Primus nagy térfogatú vegy-
szerbekeverője gyorsan feltölt-
hető vegyszerrel a rugós tartó-
rendszer lehajtását követően.

A Primus kompakt méretei megköny-
nyítik a szállítást a benőtt területeken 
és a szűk helyeken. Maximális szállítási 
szélessége 2800 mm.

A dugattyús membránszivattyúk ellen-
állóak a folyékony műtrágyával szem-
ben, a korrózióálló anyagok haszná-
latának köszönhetően. Alapkivitel-
ben a szivattyúk hajtása közvetlenül 
a maximum 540 1/min fordulatszámú 
teljesítményleadó tengelyről (TLT) tör-
ténik.

A Primus szántóföldi permetezőgép 
alapkivitelben egy rugózatlan merev 
tengellyel szerelt. A mérettől és vál-
tozattól függően fix nyomtávok való-
síthatóak meg 1,50–2,25 m között. 
Op cióként légrugós tengely rendelhető 
1,80 m nyomtávtól.

A permetezőgép sima alsó felülete 
kedvez a magasabban álló kultúrákban 
végzett munkáknak.

A flexibilis vonórúd lehetővé teszi a 
ke     zelő számára a permetezőgép felső 
vagy alsó állásban történő csatlakozta-
tását. A vonófej állítható és cserélhető, 
így számos különböző kapcsolási lehe-
tőséget engedélyez.

A Primus modellek 12-es sorozata alap-
kivitelben ISOBUS rendszerű, és bármely 
kompatibilis terminállal üzemeltethető. 
A gépen lévő feladatvezérlő számító-
gép és a traktor fülkéjében elhelyezett 
vezérlőegység (Comfort Terminál vagy 
Lemken CCI-200 vezérlőegység) szab-
ványos ISOBUSinterfész segítségével 
van összekapcsolva.

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

Primus  
vontatott szántóföldi  

permetezőgép

A professzionális szántóföldi termelés belépőszintű gépe, a Primus vontatott per-
metezőgép teljes külső és belső átalakuláson ment át. Nagy tartálytérfogatával és 
minden szerelvényében kimagasló minőségével különösen azon gabonatermelő 
gazdaságok igényeit elégíti ki, amelyek esetében elsőrendű fontosságú a profesz-
szionális növényvédelem, a nagy területteljesítmény és a maximális hatékonyság. 
A gép egyaránt alkalmas folyékony műtrágyák és a növényvédelmi hatóanyagok 
keverékének kijuttatására

A Primus lelke az üvegszál-erősítésű mű -
anyagból készült tartály. A rendkívül sima 
belső falfelület csökkenti a növényvédő 
szerek lerakódását, és lehetővé teszi a tar-
tály belsejének gyors és könnyű tisztítását.  
A tartály alakja és elhelyezése biztosítja  
az optimális tömegeloszlást minden töltött-
ségi szint esetén. A széles létra segítségével  
a tartály jól hozzáférhető. A főtartály a szívó-
csatlakozón keresztül a fedél kinyitása nélkül 
feltölthető, mivel a levegő felfelé távozni 
tud a tartályból. A különálló, külső tiszta 
vizes tartály 320 literes, a kézmosó tartály 
18 literes.

A stabil függesztésű, Z profilú mere-
vítőkkel rendelkező, 15–30 m munka-
szélességű és különféle csukási módú 
szórókeretek a különböző szakaszolási 
változatokkal lehetővé teszik a perme-
tezőgép használatát minden körülmé-
nyek között. A korrózióálló csövek és 
a szakaszolószelepek a kereten belül 
helyezkednek el, ütköző által védve.

A Primus alapváltozata immár körkörös 
keringetéssel van felszerelve, ami azt 
jelenti, hogy a permetlé a munkagép 
bekapcsolásakor azonnal rendelkezésre 
áll a keret teljes munkaszélességében.

A szórókeret magassága könnyen állít-
ható egy innovatív rendszer segítségé-
vel, vagyis hozzáigazítható a különbö-
ző gumiabroncs- és kerékméretekhez.  
Ez biz tosítja a szórókeret tömegközép-
pontjának ideális helyzetét.

A területtel párhuzamos beállás 
érdekében minden szórókeret ren-
delkezik egy lejtőkompenzációs 
rendszerrel, amely a vezérlőegység 
útján működtethető a traktor fül-
kéjéből.
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SuperMaxx  
3–12 méteres  

sokoldalú kultivátorok

A Güttler® SuperMaxx® kultivátor fej-
lesztésénél az volt az elsődleges szem-
pont, hogy megfelelő mértékben lazítsa, 
keverje és porhanyítsa a talajt. Az erős 
művelőelemek és vázszerkezet révén 
tartós és üzembiztos munkagép immár 
7 gerendelyes változatban is elérhető.  
A SuperMaxx univerzális kultivátorok 
alkalmasak tarlóhántásra, de szántás-
elmunkálásra és magágykészítésre is 
ajánlják őket. A többcélú felhasználási 
lehetőség és a kedvező üzemanyag-fel-
használás korai megtérülést garantál.

Güttler Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely,
külterület 022/35
Telefon: +36 (62) 533-690
Fax: +36 (62) 533-691
Honlap: www.guttler.hu

Info vonal:
+36 (30) 849-85-33

guttlerkft

guttlermachinery

                 guttlerkft

A 3–15 cm mélységben dolgozó 
SuperMaxx az év bármely szakában 
használható, a tarlóhántást például 
több menetben érdemes elvégezni 
vele. 

Első körben sekélyen (3–5 cm-en) 
műveli meg a talajt, de nem forgatja 
át, így megmarad benne a nedves-
ség. A felszínen összekeveri a szárma-
radványokat a földdel, mulcsréteget 

képez, ez lesz a talajpára lecsapódási 
pontja. Emellett magágyat hoz létre 
az elpergett szemeknek és gyommag-
vaknak, így egyöntetű kelés valósul 
meg. Egyenletesen zöldül be a tarló, 
ameyet utána hatékonyabban lehet 
vegyszerezni, vagy – költségkímélő 
megoldásként – még egyszer végig-
húzni rajta a gé  pet, így végezve el  
a mechanikus gyomirtást.

A folyamatos és egyenletes mélység-
tartást széles profilú mélységtartó kere-
kekkel és a hátsó Güttler-hengersorral 
érik el.

A gerendelymagasság 56 cm, a ka pák 
130 mm-es osztással, egyenletesen 
vannak elhelyezve a gerendelyeken, 
így nincs eldugulás még nagyobb 
szármaradvány esetén sem. Az opti-
mális munkasebesség 12-13 km/h.

3, 5, 6, 9, 10 és 12 méteres munkaszé-
lesség, a szállítási szélesség 3 méter

Modell 
Munka-

szélesség
Szállítási
szélesség

Vonóerő-
igény

Tömeg

SuperMaxx 30 3 m 3,00 m 65 LE 1350 kg
SuperMaxx 50 5 m 2,60 m 110 LE 1420 kg
SuperMaxx 60 6 m 2,60 m 120 LE 1630 kg
SuperMaxx 900 9 m 3,00 m 270 LE 6700 kg
SuperMaxx 1000 10 m 3,00 m 280 LE 7850 kg
SuperMaxx 1200 12 m 3,00 m 330 LE 8270 kg
RollFix (hengerbeépítés), FlatSpring (simító), aprómagvetőgép

A SuperMaxx sokoldalú kultivátor a se -
kélyebb művelést teszi lehetővé úgy, 
hogy a hagyományos magágykészítő 
kombinátoroknál jóval erősebb, robusz-
tusabb felépítésű, segédrugóval ellátott 
kapákkal rendelkezik, ezáltal elnyűhe-
tetlen. Akár téli, fagyos viszonyok között 
is kitűnően alkalmazható.

A megfelelő talajfelszín kialakításáról 
12 mm átmérőjű, masszív boronák gon-
doskodnak, amelyek a földbe hatolva is 
tudnak dolgozni. A boronasor a pálcás 
hengerekkel szemben nem szárítja ki 
a talaj legfelső rétegét, így egyönte-
tűbb, biztonságosabb kelést eredmé-
nyez. Nedvesebb talajviszonyok között 
ajánlott a használata, ezáltal tavasszal 
hamarabb kezdődhet a magágykészí-
tés.

A Güttler Kft. tulajdonosának, Hans 
Güttlernek az édesapja – Fritz 
Güttler – 1978-ban szabadalmaz-
tatta a forradalmi prizmahengert, 
amely alul finomszemcsés, felül 
rögösebb, mélyen tömörített talaj-
szerkezetet, vagyis ideális mag-
ágyat eredményez. Ennek gyártá-
sára jött létre 1981-ben a Güttler 
GmbH, majd 1996-ban a hódme-
zővásárhelyi Güttler Kft., immár a 
kibővített munkagéppaletta előállí-
tása és értékesítése céljából.

A SuperMaxx vonóerőigénye sokkal 
kisebb egy nehéztárcsához képest, így 
több munkamenetben is gazdaságo-
sabb a használata, kevesebb üzem-
anyag-felhasználással jár, ráadásul a tár-
csatalp-tömörödés is elkerülhető általa.

A SuperMaxx előnyeit a kisebb vonó-
erejű traktorok tulajdonosai is megis-
merhetik, mivel az univerzális kultivátor 
a 10 és 12 méteres változatok mellett 
elérhető 3, 5, 6 és 9 méteres munkaszé-
lességben is.

Az új, 7 soros felépítésének köszönhe-
tően kevésbé hajlamos az eltömődésre. 
Ugyanaz a kapamennyiség van 7 ge -
rendelyen elosztva, mint a kisebb vál-
tozatoknál, ezért bőven marad hely az 
anyagáramlásra.

A munkagéphez FlatSpring rugós simí-
tó, illetve a talaj visszatömörítése érde-
kében RollFix hengersor rendelhető, de 
akár aprómagvető géppel is összekap-
csolható.
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