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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.
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Ha Brno, akkor Zetor…
…ha Zetor, akkor megújult modellek

Az áprilisi csehországi Techagro nemzetközi agrárgexpó ideje alatt európai újságírókat látott
vendégül a brnói székhelyű, a nemzetközi porondon is jól csengő márkanévnek számító
Zetor. A meghívottak között volt lapunk is, a rendezvény keretében a jelen új fejlesztéseinek
bemutatása mellett a brand múltjába és jövőjébe is betekinthettünk.

Élénk érdeklődés kísérte a cseh traktorgyártó standját a Techagrón, a vállalat
504 négyzetméteres kiállítóterületén
7 traktort, valamint egy ZETOR 4 hengeres motort tekinthetett meg a közönség.
Az ötnapos kiállítás egyik fontos eseménye volt a nemzetközi sajtótájékoztató,
amelyen megújult flottájukat mutatták
be. A ZETOR traktor-modellsorozat mindegyik tagját továbbfejlesztették. A vállalat
az egyszerű, okos és praktikus dizájn híve,
mert szerintük ez a kulcsa a megbízható
és egyszerűen karbantartható gépeknek.

■■ Megújult modellek
A brnói rendezvény legnagyobb attrakciójának a felfrissített, új dizájnt kapott
MAJOR modellsorozatot szánták. Az új
megjelenés – amely az olasz Pininfarina
Stúdió munkáját dicséri – hangsúlyozza
a traktor dinamikáját és teljesítményét,
illetve azt mutatja, hogy a design nemcsak vonzó, de egyben praktikus is lehet.
Az áthelyezett első fényszórók a traktor előtt nagyobb munkaterületet
világítanak meg, a motorháztető dőlésszöge pedig jóval
nagyobb rálátást biztosít a
traktor körül elhelyezkedő
munkaterületre. A traktor fékrendszerét is továbbfejlesztették, illetve olyan érzékelővel
szerelték fel, amely leállítja a TLT-t, amikor a kezelő
elhagyja a helyét. A megújult Major modellben minden ülés biztonsági övvel
van felszerelve. A traktor
kabinja is kényelmesebb
lett, a légrugós elfordítható ülés új szintre emeli
az üzemeltető kényelmét.
A megújult MAJOR HS és
a CL szériagyártása várhatóan
2018 nyarán indul.

■■40 és 70 lóerő között
Az új UTILIX és HORTUS 40–70 lóerős
traktorok 2017 végén kerültek a ZETOR
portfóliójába. Univerzális jellegük miatt
a mezőgazdaság mellett az önkormányzatok kommunális teendőihez, kertészeti
munkálatokhoz és a hobbigazdák számára egyaránt ideálisak. A traktorok értékesí-

tése az év második negyedévében kezdődik. Mivel az európai értékesítések 20 százalékát az ebbe a teljesítménytartományba tartozó traktorok teszik ki, a ZETOR két
új traktormodellel rukkol elő négy (UTILIX
HT 45, UTILIX HT 55, HORTUS CL 65,
a HORTUS HS 65) specifikációban – mondta el Marián Lipovský, a ZETOR TRACTORS
a.s. ügyvezető igazgatója. A brnói nagy
show keretében a PROXIMA modellso-

rozat új generációját is bemutatták.
A PROXIMA traktorok a többi modellhez
hasonlóan a fékrendszertől az új műszerfalig számos új biztonsági elemmel bővültek.
Az ügyfelek számára talán az a legfontosabb információ, hogy 2018 közepén
80 és 90 lóerős modellekkel egészül ki
a PROXIMA modellsorozata. A korábbiakhoz képest új, hatékonyabb fékrendszert kaptak a piacon épp 20 éve jelen
levő FORTERRA modellek is, de a legnagyobb újdonság az ECO 40 sebességváltó a FORTERRA HSX és HD motorokban,
amellyel nagyobb sebesség esetében
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Új korszak kezdődik
a dízelmotoroknál
Minden eddiginél tisztább motorokat építenek a traktorokba és más mezőgazdasági
erőgépekbe 2018/2019 után. Az új Stage V emissziós előírásokat teljesítő erőforrások
20 év alatt terhelik majd annyi korommal a környezetünket, amennyivel a szabályozatlan
(1999 előtti) változatok 2 hónap alatt.

is optimális marad a fordulatszám (40
km/h-s sebesség esetén is 1750 fordulat/perc). A fejlesztésnek köszönhetően
ezeknek a traktoroknak a működési költségei az adott feladattól függően akár 20
százalékkal is alacsonyabbak lehetnek. A
FORTERRA HSX függesztett első tengel�lyel is rendelhető, ami növeli a traktor
üzemi kényelmét. A frissített FORTERRA
HD 2018 augusztusában indul a piacok
meghódítására. Az elmúlt két évtizedben
több mint 21500 FORTERRA traktort értékesítettek a világ 55 országában.

■■ Piaci pozíciók erősítése
A cég újdonságait bemutató sajtótájékoztatón Marián Lipovský arról is beszélt,

hogy a traktorok „frissítése” mellett folyamatosan a piaci pozícióik megerősítésén
dolgoznak. Új partnerük van már Észtországban, és beléptek a vietnami piacra
is, illetve további potenciális partnereik
vannak Dél-Amerikában, Kelet-Afrikában
és Délkelet-Ázsiában. A vállalat 2018-as
céljai között a termelési volumen növelése és a teljes piaci helyzet stabilizálása
szerepel.

■■Tesztvezetés és gyárlátogatás
A traktorgyártó vendégszeretetét élvező
újságírók megtekinthették a brnói ipari
parkban működő Zetor-gyárat is, valamint tesztvezetésre is lehetőségük volt.

Ez utóbbi keretében egy Proxima 100 CL,
egy Major HS és egy Forterra 140 HSX állt
a vállalkozó kedvű tesztelők rendelkezésére. Az üzemlátogatás során kiderült,
jelenleg még mechanikusan rakják össze
a traktorokat, azonban ahogy egy prezentációból megtudhattuk, a nem túl távoli jövőben az összeszerelő futószalagtól
a végső minőségi ellenőrzésig a teljes
folyamatot szeretnék robotizálni.
A szakmai program ínyencségének
számított a régi Zetor modelleket bemutató úgynevezett Zetor Gallery megtekintése. A Zetor gyár története az első
világháború idejére datálódik, az elődnek
tekinthető, 1918-ban alapított anyavállalat eredetileg fegyvergyár volt, majd
az első és a második világháborút követően, 1946-ban a csökkenő megrendelések
miatt tértek át állami megbízás alapján
a traktorgyártásra. Az eltelt 72 év alatt
a világ 136 országába exportáltak, az
eladások meghaladják az 1,3 millió darabot. Termelésük 85 százalékát az exportpiacokon értékesítik. A cseh székhelyű
cég folyamatosan komoly összegeket
fordít fejlesztésekre, az új modellek piaci
bevezetésére. A Zetor modellek erőssége
a gazdaságosság, hosszú távon ügyfeleik
értékelik a kiváló minőségű és kedvező
árú pótalkatrészeket és az alacsony üzemeltetési költségeket.
TK

,

A jelenlegi európai Stage IV (amerikai Tier
4 Final) károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő dízelmotorok gyártását és
beépítését (az 56 kW alatti és 130
kW fölötti teljesítménytartománynál) 2018. december 31-ig, illetve
(56–130 kW között) egy esztendővel később be kell fejezni. A kihívás nehézségeiről a Perkins kizárólagos hazai márkaképviseletét,
a sóskúti központú MÁVIPROD
Magyarország Kft.-t kérdeztük.
„Nagyon pozitív tapasztalatok
értek, mind a motorok járáskultúrájával, mind pedig a leadott
teljesítmény és forgatónyomaték
jelleggörbéjével kapcsolatban, illetve az üzemanyag-fogyasztás tekintetében is” – összegezte az AgrárUniónak
Lányi Gábor service manager. A szakember tavaly nyáron járt az Egyesült Királyságban, a Perkins fejlesztő központjában,
és ekkor vehette közelebbről szemügyre a prototípus erőforrások működését.
Elmondása szerint a Caterpillar leányvállalatának számító Perkins az új motorok
fejlesztésénél a kompakt megoldásokat,
a variálhatóságot és a kis helyigényt tartotta szem előtt. A fejlett műszaki megoldások révén (például a belső súrlódás
csökkentésével) és az üzemanyag-befecskendezési rendszer módosításával 5-10%
közötti gázolajfogyasztás-csökkenést
ígérnek a különböző teljesítményszintű
erőforrásoknál.
Azonos teljesítmény esetén egy szabályozatlan (1999 előtt gyártott) motor
szilárdrészecske-kibocsátása 120-szor
magasabb, mint egy Stage V erőforrásé.
Egy régi 100 lóerős motor 2 hónap, munkával eltöltött idő alatt 6 kg korommal terheli a környezetünket, míg az újnak ehhez
20 évre van szüksége. A jelenlegi Stage IV

kategória szi
lárdrészecskekibocsátása is duplája a Stage V kategóriának. A szabályozás egyértelműen ezek
mennyiségének csökkentésére koncentrálódik, de fontos előírás a nitrogén-oxid-,
illetve a nagy teljesítményű motoroknál
a szén-monoxid-kibocsátási értékek csökkentése is.
A legkisebb, 19 kW alatti teljesítménykategóriában is megjelennek opcionálisan a közös nyomócsöves motorok kipufogógáz-visszavezető rendszerrel (EGR).
A 19–56 kW közötti motorok a jövőben
dízeloxidációs katalizátorral (DOC) és
részecskeszűrővel lesznek ellátva. Az ezek
fölötti teljesítményszintnél a Perkins az
eddiginél hatékonyabb, ám sokkal kompaktabb kipufogógáz-utánkezelő rendszert tervezett, amelynek segítségével
az üzem közben keletkező szilárd részecskék mennyiségét több mint 98%-kal lehet
redukálni, illetve a nitrogén-oxid men�-

nyisége is 95%-kal csökken a nem szabályozott motorokhoz képest. Megtalálható itt a szelektív katalitikus rendszer is (SCR), amely a
nitrogén-oxidot AdBlue befecskendezés mellett vízzé és tiszta
nitrogénné alakítja.
A géptulajdonosoknak jó
hír, hogy az Európai Unió
jelenleg nem szabályozza a
korábban forgalomba helyezett motorok használhatóságát. Lá
nyi Gábor úgy gondolja, 2024 lesz
az az év, amikor a jelenlegi Stage
IV-es erőforrásokkal szerelt traktorok
teljesen kifutnak. A Perkinsnél 130 kW
fölött az 1200-as széria lesz elérhető, 4 és
6 hengeres változatokban.
A 4 hengeres motorok 4,4 literes űr
tartalommal (1204J-E44TTA), 150 kW
leadott teljesítményig készülnek, míg a
6 hengeres változatok 7 literes hengerűrtartalommal, 151 és 240 kW közötti
leadott teljesítménnyel lesznek elérhe
tők. Érdemes megemlíteni a motorok
forgatónyomatékát is, a 4,4 literes mo
torok ugyanis 825 Nm-t képesek leadni 2200-as percenkénti fordulatszám
mellett, míg a versenytárs erőforrások
jó része ennek csak a 80-95%-ára képes,
magasabb, 2400-as percenkénti fordulatszámon. A 6 hengeresek gyártása
az idei év végén kezdődik meg, míg a
4 hengereseké 2019 közepén. A 250–340
kW tartományba eső kategóriában a 9,3
liter lökettérfogattal rendelkező 1700-as
széria lesz elérhető, sőt ezek sorozatgyártása már idén márciusban elkezdődött,
vagyis a Perkins teljesen felkészült a szigorításokra.
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Hidraulikus vonórúd vontatott modellekhez

A kapasorok egymástól való távolsága 80 cm,
míg az egymás melletti kapák osztása 90 cm

Cultus

szántóföldi kultivátorok
A 3, 3,5 vagy 4 m-es (300/350/400),
füg
gesztett és vontatott kivitelekben elérhető Cultus kultivátorcsaládot az 1970-es években fejlesztette ki
a Väderstad. A munkagépeket magas
minőség, sokoldalúság, precizitás és
nagy teljesítmény jellemzi, alkalmazásukkal idő és üzemanyag takarítható
meg.

1

A Cultus szántóföldi kultivátor olyan
gazdák számára készült, akik erőt, teljesítményt és tartósságot várnak egy
géptől. A robusztus és tágas vázszerkezet, valamint a nagy átmérőjű henger
biztosítja a 300/350/400-as modellek

Az eszközsorok tágas elrendezésének és a 85 cm-es hasmagasságnak
köszönhetően a gépen nagy men�nyiségű talaj és növényi maradvány
képes fennakadás nélkül áthaladni.
Az erőteljes alváz négyzetes profilú, 100×100×10 mm-es acélszelvényekből készült.

kiváló talajművelő képességét, amely
független a talaj típusától.
A Cultus a sekély tarlóhántástól a
25 cm mély alapművelésen át a mag
ágykészítésig különféle munkafolyama
tokban használható.

A Cultus 300, 350 és 400 típusok három
kapasorral rendelkeznek, a kapák osztása 30 cm, és képesek a talaj akár 25
cm mélységig történő meglazítására.
A kultivátor vetésre kész, egyengetett
felszínt hagy hátra.

1. zóna: intenzív lazítás és bekeverés

2. zóna: egyengetés

3. zóna: tömörítés

A kapák moduláris kialakításúak, ami
lehetővé teszi a kopóhegyek variálhatóságát és gyors cseréjét. A normál változatokon felül a Väderstad egy speciális keményfém kopófelülettel ellátott
Marathon késhegyet is kínál a lényegesen hosszabb élettartam és a csökkentett karbantartási idő érdekében.

A gondozásmentes csapágyakkal
készülő, gumibakolásra épített, tárcsás
vagy kapás rögrendező tárcsák egyenletes talajfelszínt hagynak maguk után.
Laza talajokra, valamint kevés szármaradvány esetén opcionális pálcás rögrendező rendelhető.

A vontatott modelleken a Rubber-Run
ner (gumihenger) az alapfelszereltség
része, hiszen a közúti szállítás is ezen
történik. A szállítási szélesség 3, 3,5
vagy 4 méter, a szállítási magasság 1,8
méter.

A Cultus kapáit nagy napi teljesítmény
melletti hosszú élettartamra tervezték.
Dupla rugós terhelésük 450 kg erőhatás
esetén nyit, és kővel való ütközés során
maximum 32 cm-es kimozdulásra képesek felfelé. Ezt követően pillanatok alatt
visszatérnek eredeti helyzetükbe.

A Cultus apró magvak vetésére alkalmas BioDrill egységgel szerelhető fel,
amely a talajműveléssel egyidejű vetést
tesz lehetővé.

A kapák dupla rugós biztosítása jó mélységtartást biztosít és csökkenti a fellépő
vibrációt. A robusztus központi csavar
hosszú szervizciklust eredményez.
A mozgatható rugós felfogatás megnöveli a központi csavar élettartamát.

A kapákat hegesztett tartók
rögzítik a vázhoz.

1

Forgalmazó:

Tel: +36 (22) 709-000
Fax: +36 (22) 709-023
Mobil: +36 (20) 393-9640
E-mail: infohu@vaderstad.com

3

Gépkoncepció

Minden Väderstad kultivátor az egyedi
kialakítású MixIn késszárral van felszerelve. A kapák által megvágott talaj
előbb felfelé csúszik, majd előrefelé
mozog, miközben a kapák ismét átkeverik. Így egyetlen munkamenet kétszeres talajművelő és szármaradványbekeverő hatással bír.

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

2

A függesztett modellekre tetszés
szerint CageRunner (bordás henger – 1), RubberRunner (gumihenger – 2), SteelRunner (acélhenger
– 3) vagy Single SoilRunner (U
profilú gyűrűs henger – 4) rendelhető.

2

3

4

A Zirkon forgóborona túlméretezett
toronnyal van ellátva, amelyben a szer
számosláda is helyet kapott.

Zirkon-Saphir

forgóborona-mechanikus vetőgép
kombináció

A Zirkon forgóboronának intenzív a
keverő és aprító hatása egészen körülbelül 15 cm munkamélységig. Az ak
tív művelőeszközök még tömör, szá
raz, kemény vagy kötött talajoknál
is optimális magágyat készítenek.

A Saphir vetőgép a talajművelő esz
köz hengerére támaszkodik.

Az alapművelést követő magágykészítéshez, vetéshez és visszatömörítéshez
kiváló eszköz a Zirkon forgóboronából
és Saphir mechanikus gabonavetőgépből álló kombináció. A forgóborona
fogai felaprítják a rögöket, göröngyöket
és hantokat, majd egyenletesen terítik
szét a felszínen. A talajművelés egyenletes munkamélységben történik, s a
gép a vetőmag alatt tökéletes visszatömörítést végez annak érdekében, hogy
a csíra vízellátása a növekedés első szakaszában biztosítva legyen.

Az alsó függesztőkarok eltolható csatlakozási pontjainak köszönhetően
a traktor és a forgóborona közötti
távolság egyedileg állítható.
A csipkés tömörítőhengeren még a
ragadós föld sem tapad meg. A trapézgyűrűre jellemző, hogy sávosan
tömöríti vissza a talajt, és pontosan
a vetőgép sortávolságában dolgozik.

Vetőgéppel kombinálva célszerű a Zir
kon forgóboronán hidraulikusan mű
ködtetett nyomjelzőt használni, így ve
tésnél nem keletkeznek bakhátak.

A nagy, 1050 literes magtartály ellenére
a gép alacsony építésű, így a kezelő
kiválóan ráláthat a tetejére.

Az Easytronic vezérlőterminál lehetővé
teszi a művelőutak megbízható kialakítását, ellenőrzését és nyomon követését. A fedélzeti számítógépbe hektárszámláló is be van építve.

A töltőállás széles és erős. Bal oldalról
lépcsőkön lehet megközelíteni, a jobb
oldalon lévő másik lépcső pedig kikü
szöböli a magtartály és a pótkocsi ma
gasságbeli különbségeit.

A Zirkon forgóborona szíve a hajtóműteknő.
Zárt egységként, vastag falú, mikroötvözött,
minőségi acélból gyártották. A pontosan
egy vonalban elhelyezett, behegesztett
csapágyházakkal rendkívül egyenletes és
nyugodt futást biztosít a forgóboronának.

Minden méteren négy-négy fogtartó eltoltan helyezkedik el, így a fogak egymás után
dolgoznak.

A két részből álló S borona a kettős tár
csás csoroszlyák mögé szerelhető fel.
A borona nyomása és munkájának in
tenzitása szerszám nélkül állítható.

A késes fogak mellett balra és jobbra
található, állítható magasságú, rugóterheléses oldalsó védőlemezek megakadályozzák, hogy a külső fogak bakhátakat alakítsanak ki. A védőlemezek
felfelé és oldalra képesek kitérni.

A Zirkon forgóborona meghajtásához
1000 fordulat/perces kardántengelyfordulatszám használható.

Az alapkivitelű gép csavaros rögzítésű
boronafogakkal rendelkezik, opció
ként gyors kapcsolású boronafogak
rendelhetők. A különleges edzési el
járás rendkívül törés- és kopásállóvá
teszi a fogakat, a legjobban kopó tartományban pedig páncélozás növeli
meg az élettartamukat.

A Lemken Dual-Shift a fordulatszám egyszerű
átkapcsolása mellett a rotor forgásirányának
megváltoztatását is lehetővé teszi. Utánfutásra
állítva az Allround fogaknak jobb az egyengető
hatásuk, és a köveket a talajban tartják. Előrefutás helyzetben jobb behúzással rendelkeznek,
s mulcsba vetésnél a talaj és a növényzet intenzív
összekeverését garantálják.

A traktornyom jobb fellazítása érdekében a szárnyas késes nyomlazítók
helyett keskeny késes nyomlazítók is
használhatók.

A kettős tárcsák egymáshoz képest
eltoltan helyezkednek el az eltömődés elkerülése végett.

A paralelogramma-függesztés lehetővé teszi a csoroszlyanyomás és a vetési
mélység külön történő állítását.

A mélységhatároló kerék lehetővé te
szi a nagy munkasebesség és a pontos
vetési mélység párosítását.

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

Demózási

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

Az 1976-ban alapított olasz ER.MO
termékeit magas minőség, robusztusság, erős vázszerkezet, hosszú
élettartam és jó ár-érték arány jellemzi. A Pap-Agro Kft. 2016-tól forgalmazza kizárólagos importőrként
munkagépeiket.

A legnépszerűbb kétsoros késelrendezésű gépek adatai
Típus
RIP.5/L
RIP.7/L
RIP.5/H
RIP.7/H
RIP.9/H
RIP.7/HI
RIP.9/HI
RIP.11/HI

Kések száma
5
7
5
7
9
7
9
11

Munkaszélesség
250 cm
300 cm
250 cm
300 cm
400 cm
350 cm
400 cm
500 cm

Munkamélység
35–45 cm
35–45 cm
40–60 cm
40–60 cm
40–60 cm
40–60 cm
40–60 cm
40–60 cm

Tömeg hengerrel
1200 kg
1400 kg
1770 kg
2100 kg
2650 kg
2700 kg
3050 kg
4350 kg

Az oldalsó terelőlemezek megakadályozzák, hogy a rögök munkaszélességen kívül kerüljenek.

RIP talajlazítók
Az erős váz és a nagy szilárdságú szerkezeti anyagok alkalmassá teszik a munkagépeket a legnehezebb körülmények között
végzett munkára a legnagyobb, akár 600
LE teljesítményű erőgépekkel
is. A különféle kiegészítőkkel
megfelelő talajfelszín hozható
létre a következő műveletek
előtt.

Kérésre a lazítók felszerelhetőek
dupla tüskés elmunkálóhengerrel,
hidraulikus mélységállítással és
mechanikus szögállítással. Választható elmunkáló hullámos tárcsasor
is, hidraulikus állítással.

A különleges kialakítású kések fokozatos
szögben hatolnak a talajba, míg a szárnyak fokozzák a keverő hatást és levegőztetik a talajt.

SLS előtétlazítóval kombinálhatók az
FE kultivátorok és a DMX tárcsák. Egysoros elrendezés, 5–9 lazítókés, 3–5 m
munkaszélesség, 35–45 cm munkamélység.

A drénezőlazítók 1–3 késes gépek,
amelyeket 60–130 cm mélységben
történő drénezésre fejlesztettek ki.

A HI jelű 7/9/11 késes gépek hidraulikus csukással rendelkeznek, biztosítva az akadálymentes közúti közlekedést. A 7 és 9 késes változatok
szállítási szélessége 2,5 méter, a 11
késesé 3 méter.

A V elrendezésű lazítók 60–80 cm
munkamélységben dolgozó, 3/5/7 hajlított késsel vannak szerelve.

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

A kiváló lazító és keverő hatással rendelkező szántóföldi kultivátorok függesztett
és félig függesztett kivitelben, 2,5–7 m
munkaszélességgel, egyenes vagy szárnyas kapákkal, két és három kapasoros
kialakítással készülnek.

A munkagépekhez non-stop késbiztosítás rendelhető köves vagy változó ellenállású talajokhoz.

A kétsoros leveles tárcsás elmunkáló
kiváló aprító hatással bír rögös talajon.

FE

szántóföldi
kultivátorok
Az 1976-ban alapított olasz ER.MO termékeit magas minőség, robusztusság, erős
vázszerkezet, hosszú élettartam és jó árérték arány jellemzi. A Pap-Agro Kft. 2016tól forgalmazza kizárólagos importőrként
munkagépeiket.

Az ER.MO FE szántóföldi kultivátorokat
tarlóápolásra és magágykészítésre
fejlesztették ki, de akár a szántás al
ternatívájaként is használhatók. A
csökkentett menetszámnak köszönhetően optimalizálható a munkaidő és
a vetésforgó. A grubberek a szerves
anyag megőrzésével növelik a talaj természetes termékenységét. A gépeket
kisebb üzemeltetési költség, kevesebb
üzemanyag-felhasználás és kisebb
lóerőigény jellemzi.

A szállítási szélesség 250–300 cm.
A függesztett 3 m-es kivitel kérhető hidraulikusan előre csukható hengerrel, amely
kisebb lengő tömeget jelent szállításkor.
Egyszerű és praktikus opció kisebb tömegű erőgépekhez.

A kapák 15–25 cm-es munkamélységig
képesek lehatolni.

A kultivátorok 8-féle elmunkáló
hengerrel kérhetők, mindig a talajadottságoknak megfelelően. Az LS
kivitelek dupla elmunkálóegységgel
szereltek. Ez a megoldás a különösen kötött talajokhoz ajánlott.
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Bizonyítottak a jövő gépészei
A megmérettetéseken kiderült, mit tudnak a legképzettebb fiatalok

■■ Szakma Kiváló Tanulója
Versenyek (SZKTV)
A Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve ez évben is megrendezte az
SZKTV-t. A gépésztanulók versenyének
a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont. A szakmai intézményvezető-helyettest, Zsiros Lászlót
a tapasztalatairól kérdeztük.

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

■■ Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny (OSZTV),
mezőgazdasági gépésztechnikus

– Mennyire segíti elő a diákok elhelyezkedését egy ilyen versenyen való részvétel,
helyezés?

Elsőként a döntőnek otthont adó FM Ke– Azt gondolom, hogy a mezőgazdaságlet-magyarországi Agrár-szakképző Közban generációváltás zajlik, nagy a kereslet
pont, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
a korszerű tudással bíró mezőgazdasáSzakközépiskola és Kollégium jánoshalmi
kagép-beállításból, fémmegmunkálás- gi gépésztechnikusokra. Az első három
főigazgatójával, Taskovics Péterrel beszél- ból és szántásból állt volna, de utóbbit
helyezett tudomásom szerint konkrét
gettünk.
az időjárás nem tette lehetővé, így műba- állásajánlattal távozott, de a többiek is
– Másodjára kaptuk meg lehetőséget, rázdás ekebeállítást végeztek. A gépbe- rövidesen munkába állnak.
hogy ennek a versenynek a házigazdái
állítást az Axiál Kft.-nek köszönhetően
lehessünk, ami nem szokott előfordulni. profi körülmények között végezhették el, ■■Az OSZTV első helyezettje:
Ennek az az oka, hogy a tavalyi szervezé- hiszen a cég hét teljességgel egyforma
• Kiss Ádám, a jánoshalmai FM Kelet-masünk nagyon sikeresnek bizonyult. A siker „munkahelyet” alakított ki, ahol teljesen új,
gyarországi Agrár-szakképző Központ,
zálogát pedig két dologban látom, az első, a legmodernebb technológiát képviselő
Mezőgazdasági Szakgimnázium és
hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk
bálázón vizsgázhattak a versenyzők.
Kollégium diákja.
a környező vállalkozásokkal, ők pedig
– Hogyan szerepeltek az önök diákjai?
Ádám, mint szinte valamennyi vernagyon komolyan támogatják a munkánsenyző, gazdálkodó családból származik,
kat. Másodsorban pedig annak, hogy gya- – Szerénytelenség nélkül állíthatom, a
korlott szervezők vagyunk, hiszen az idei
legjobbak között vagyunk az országban, a családi gazdaság Kömpöcön található.
Mint elmondja, korábban kertészettel is
évben 29. alkalommal rendezzük meg
várható volt, hogy jó eredményeket érünk
a dr. Szabó Gusztáv nevét viselő gépész- el. Az első, a negyedik és a hetedik helye- foglalkoztak, de ma már csak kalászosokat termelnek. Ádám kiskora óta tevéketechnikus-vetélkedőt, így komoly tapasz- zett versenyző a mi iskolánkból került ki.
talatunk van az ilyen jellegű események
Kiss Ádám, az OSZTV győztese munka közben
lebonyolításában
– Milyen kihívásoknak kell eleget tennie
annak a végzős technikusnak, aki benevez az OSZTV-re?
– A döntőt megelőzi egy írásbeli előválogatás, 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 érdekessége, hogy egyszerre versenyeztek azok
a gépésztechnikusok, akik érettségi után
két évig tanulták a mezőgazdaságigé
pész-szakmát, és azok, akik a középiskolában teljesítették a szakmai tárgyak egy
részét, majd további egy év alatt szerezhetik meg ezt a végzettséget. A döntőbe jutott tizennyolc versenyző az első
nap szóban az elméleti, a második napon
a gyakorlati tudásáról adott számot.
A gyakorlati megmérettetés erő- és mun-

– Milyennek látta az idei versenyt?

A precizitás nagyon fontos szempont volt
nyen részt vesz a gazdaság mindennapjaiban. „Mezőgazdasági szakközépiskolában
végeztem, ezt követően jöttem Jánoshalmára megszerezni a technikusi képesítést.
A versenyt nem éreztem igazán nehéznek,
hiszen remekül felkészítettek rá. Nagy
segítségemre volt az is, hogy tavaly indultam a dr. Szabó Gusztáv-versenyen, és itt
megszereztem a szükséges tapasztalatokat. A felkészítés folyamán kezdetben heti
két alkalommal két órát, majd a sikeres
írásbeli vizsga után heti három-négy alkalommal két órát gyakoroltunk a tanárommal” – vázolja az ezzel együtt járó mun-

kát. Amikor arról faggatom, mitől félt
a legjobban, 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 fiatalember 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.

Gyakorlati feladat: gépszerelés, hibaelhárítás a műhelyben

– Intézményünk, tanáraink számára ez
már tradíció, tervezetten készülünk a gé
pésztanulók versenyére, ami közel sem
egyszerű, hiszen Gödöllőn kezdődik egy
írásbeli megmérettetéssel. Az elődöntőbe 25 oktatási intézmény 105 versenyzője
nevezett be. Az elődöntőn elért eredmény alapján a legjobb 24 versenyző
került be a Baktalórántházán megrendezett döntőbe. A háromnapos verseny első
napja a megnyitót követően szóbeli megmérettetéssel kezdődött. A másnapi gyakorlati versenyre változatos feladatokkal
készültünk. A versenyzőknek fémtechnológiai, rakodógép-, erőgép-, illetve szántási feladatokban kellett bizonyítaniuk
felkészültségüket. A feladat előkészítése
minden tekintetben megfelelő, szakszerű
volt, azonos feltételt biztosítva a versenyzők számára. Az idei versenyen a tanulók
tizenkét iskolából érkeztek. A független
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A baktalórántházi Vay Ádám szakképző iskola adott otthont a Szakma Kiváló Tanulója
versenynek
vizsgabizottság tagjait a NAK jelölte ki,
ezzel is garantálva a verseny színvonalát.
Jól érzékelteti például a szóbeli vizsga
komolyságát, hogy a diákok bekamerázott termekben vizsgáztak, a felkészítő
tanárok külön teremből figyelhették diákjaik feleletét. Megfigyelhető volt egyébként, 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 követelményeit 71%-ra vagy afelett teljesítette,
és a versenybizottság javaslata alapján
a szakmai vizsgán valamennyi vizsgafeladat teljesítése alól mentességet kap jeles
végeredménnyel. Több cég is képviselte magát szponzorként a rendezvényen,
ők pedig konkrét ajánlatokkal fordultak
a fiatalokhoz. Azt azonban tudni kell, hogy
a tanulóink zöme saját gazdaságból érkezik, és már konkrét elképzelése van arról,
mit akar, illetve hol szeretne elhelyezkedni.
A verseny sikeres megrendezéséhez
sok ember járult hozzá. Az iskola vezetésétől a karbantartóig mindenki magáénak
érezte ezt a rendezvényt, mert a végeredménytől függetlenül is csak nyerhettünk
egy országos verseny megrendezésével,
ha mindenki beleteszi a saját munkáját. Azt hiszem, elfogulatlanul állíthatom,
hogy minden résztvevő teljes elégedettséggel távozott tőlünk, hisz a szabolcsi
vendégszeretet minden dolgozónkból
áradt a három nap alatt. S az, hogy dobogós lett az egyik diákunk, azt is bizonyítja, hogy az oktató-nevelő munkánk még
mindig az élvonalban van az országban.
Köszönet illeti mindazokat, akik áldozatos munkájukkal segítették, hogy tanu-

lóink sikeresen szerepeljenek, elsősorban
a mezőgazdasági-műszaki szakmai munkaközösségnek!

■■Az SZKTV első helyezettje
• Zsadányi Sándor, a Széchenyi István
Mezőgazdaság és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium diákja.
Előző beszélgetőtársam, Zsiros László 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 ékesszólással beszélt választott szakmájáról.
„Mind a szántásért, mind a szóbeli teljesítményemért különdíjban részesültem.
Az iskolánk a felkészülést maximálisan
biztosította erre a versenyre. Az itt folyó
képzést csak dicsérni tudom, sokrétű,
színvonalas. A tanárok pedig nagyon kedvesek, segítőkészek, csak dicsérni tudom
őket.” Amikor arról kérdezem, hogy honnan érkezett erre a pályára, erre a versenyre, így válaszol: „Kicsit csaltam, gyerekkoromtól kezdve szerelek, traktorozom úgy,
mint ahogy egy átlagos gazda szokott.
Édesapámnak kezdetektől segítek mindebben, ő oltott be, hogy szeressem a me
zőgazdaságot, a gépeket.”
Arra a felvetésre, hogy mit tanácsol
azoknak, akik jövőre indulnak ezen a versenyen így felel: „Azt mondanám, kezdjetek el készülni. A tanároktól megkapjátok 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, többet tapasztaltak, mint mi. Számomra az
is sokat jelentett, hogy tavaly szántóversenyen vettem részt, csak ajánlani tudom,
hogy akár nézőként is menjetek el ezekre
a rendezvényekre. A szép szántás, nekem
mindig úgy tanították, egyenlő a hullámzó 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 csodálatos. 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 hajdúböszörményi Széchenyi István Me
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója, harmadik helyezést ért
el az idei versenyen.
Mint az előtte megszólalók, ő is gazdálkodó 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. Amikor a terveiről kérdezem, elmondja, hogy
tovább szeretne tanulni, a technikusi végzettség megszerzése a cél, majd ezután,
követve a családi hagyományt, egyéni
vállalkozóként akar dolgozni.

A vágás, rendkezelés,
bálázás és silózás specialistája
Tucatnyi gépet és gépkapcsolatot vonultattak fel az immár ötödik alkalommal
megrendezett Krone Show rendezvényeken. A négy helyszínt érintő májusi országjáráson
a szálastakarmány-betakarítás specialistájának számító német vállalat kaszáit, rendterítőit,
rendképzőit, bálázóit és önjáró silózóit mutatta be a forgalmazó Valkon Kft.
A szép számú látogatót vonzó eseménysorozat tiszacsegei állomásán jártunk.

A bemutató a kaszákkal kezdődött, és
nemcsak a technológiai sorrend betartása
miatt, hanem azért is, mert Magyarországon egyértelműen ezek a legnépszerűbb
eszközök a szálastakarmány-betakarítás
gépei közül. Függesztett fűkaszákból 662
darabot értékesítettek tavaly az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint,
vontatottakból 159-et, míg frontkaszákból 52 darabot. A kecskeméti székhelyű
Valkon Kft. előrendelési akciót is hirdet
ezekre az eszközökre, hogy a gazdák
határidőre, megfelelő felszereltségben
és természetesen olcsóbban juthassanak
hozzá a minőségi Krone gépeihez – tudtuk meg Dobos Péter munkagép-kereskedelmi vezetőtől.

A gyakorlati terepként szolgáló lucernaföldön elsőként a Krone ActiveMow
függesztett tárcsás kasza R280-as (vagyis 280 cm munkaszélességű) változatát
mutatták be a Tiszacsegére látogatóknak. Létezik belőle 320 centis verzió is,
de mindkét gép bőven 7 mázsa alatti
tömeggel rendelkezik, így a hazánkban
elterjedt MTZ-khez ez a legideálisabb
munkaeszköz. Az oldalsó függesztésű,
robusztus gépnél nem ékszíjjal történik
a kaszatárcsák meghajtása, hanem kardántengellyel és masszív hajtóművekkel. A kaszatárcsák száma 5+2 darab,

ActiveMow függesztett tárcsás kasza

A frontkaszáknál gyakran felmerülő kérdés, hogy a húzott vagy tolt
változatok az ideálisabbak. A húzott
kivitelnek nagyobb az első tengelytől mért távolsága, ezáltal a tengelyterhelése is, valamint több karbantartást igényel. A német Top Agrar
szakfolyóirat gyakorlati próbája
szerint viszont egyszerűbb beállítani, mint egy tolt kaszát, ugyanakkor hektikusabban mozog a talajon,
a tolt verziónak tehát simább a futása.
Dobos Péter kiemelte, hogy érdemes
folyamatosan figyelemmel kísérni
a kaszapengék élességét is. Kísérletek
támasztják alá, hogy a tompa késsel
végzett munka a vágásképen ugyan
nem feltétlenül látszódik, viszont kétszer akkora üzemanyag-fogyasztással
jár, mint ha éles vágópengéket használnánk. A késcsere ára nagyjából 40
hektár után megtérül.
a pengék pedig nem csavaros rögzítésűek, hanem gyorszárasak.
A tiszta és pontos vágást biztosító
EasyCut rotációs fűkaszákból egy tripla kombinációt vonultattak fel, amelynek 870 cm a teljes munkaszélessége.
A tolt kivitelű EasyCut F 320 CV frontkasza előnye, hogy kevesebb kopóelemmel rendelkezik a húzott változatoknál,
és a csavarozás nélküli, zárt, hegesztett
kaszagerendely is kevésbé hajlamos
a meghibásodásra. Korábban a kaszatárcsák egyforma távolságra helyezkedtek el
egymástól, az új SmartCut megoldásnál
azonban már az összeforgó tárcsák távolabb vannak, a szétforgók pedig közelebb,
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Tripla kombináció EasyCut rotációs fűkaszákból
ezáltal válik jobbá, csíkmentessé a vágáskép. A kaszán alkalmazott acél verőujjas
szársértő elvileg nem lucernához való,
hanem egyszikűekhez, fűfélékhez, hogy
a viaszos felületeket nagy intenzitással
sértse meg. Ugyanakkor beállítható, hogy
a dörzsbetétlemez milyen távolságra
legyen a rotortól, illetve a hajtómű fordulatszáma is csökkenthető, így a szársértő
akár a lucernához is hozzáigazítható.
Az EasyCut B 870 CV hátsó kaszák súlyponti felfüggesztésűek, ami azt jelenti,
hogy nem a kasza geometriai központja
van „megfogva”. Ezáltal jobb a talajkövetés, a nagy terhelést jelentő oldalirányú
erőket pedig két paralelogramma-kar
veszi fel, nem a rövidke csap. A kasza
tehermentesítésére a Krone a mechanikus (spirálrugós) megoldást preferálja,
a hidraulikus változat ugyanis nemcsak
drágább, de lassabban is reagál.
A KW 7.82/6x7 rotációs (hatrotoros)
rendterítő a szenázs- és szénakészítés specialistája. A függesztett gép nagyméretű,
vastag falú zártszelvény gerendellyel renA Krone vállalatot 1906-ban alapította Bernhard és Anna Krone az al
só-szászországi (északnyugat-németországi) Spellében. Az ötvenes-hatvanas években még a talajművelő
gépeikről és trágyaszóróikról voltak
ismertek, majd 1977-ben elkészült az
első körbálázójuk. A kilencvenes évektől mezőgazdasági téren kizárólag
a szálastakarmány-vonal maradt meg,
de emellett haszonjárműgyártással
is foglalkoznak. A negyedik generáció által vezetett, továbbra is családi
tulajdonban lévő cég tavaly közel 1,9
milliárd eurós forgalmat ért el – tudtuk meg Varga Annamáriától, a Krone
magyarországi kereskedelmi képviselőjétől. A mezőgazdasági gépekből
származó bevétel 2017-ben elérte
a rekordot jelentő 583 millió eurót.
A vállalat a kaszáktól a bálázókig
jelenleg 201 modellt forgalmaz, több
mint 60 országban, sok helyen piacvezetőként.

delkezik, és érdemes megjegyezni, hogy
a hajtóművek ez alá vannak felszerelve.
A rugósfog-tartó karok szintén vastag falú
csövek, a zöld és Krone-bézs színű rugós
fogak pedig azért eltérő hosszúságúak,

mivel az első gyorsabban forog, jobban
szétteríti az anyagot a második rotor előtt,
hogy az könnyebben tudjon dolgozni.
A kopásálló DuraMax öntöttvas vezérlőpálya kenés nélkül működik, ezáltal a
sérült karok akár a szántóföldön is javíthatók. A gép egyedisége a Jet-Effekt
hatás, ami azt jelenti, hogy a rotorok
mozgatása a repülők fel- és leszállásához
hasonlít: emeléskor előbb az elejük, majd
a hátuljuk hagyja el a talajt (letevéskor
pedig fordítva), így különösen kímélik
a növények gyökerét. A rendképző szállítási magassága 4 méter alatti. A hajlított csúcsú Lift fogak megemelik a takarmányt a sodrás folyamán, ebből adódóan
akár 2 százalékkal csökkenthető a takar-

KW 7.82/6x7 hatrotoros rendterítő
mert így a szögben álló rotorok ellenére is párhuzamosan működnek a talajjal.
A csukható gép egyedi, OctoLink ujjas,
karbantartásmentes hajtással rendelkezik,
illetve határszóróval is fel van szerelve.
A Krone Swadro TS 620 Twin egy sokoldalú oldalrendképző, amely szükség
esetén két kisebb rendet is tud készíteni
(erre utal a Twin megnevezés). Munkaszélessége 620 cm, közel 3 méter átmérőjű
rotorjai pedig minden irányba képesek
követni a talaj egyenetlenségeit. Az első
rotoron 10, a hátsón 13 kar található, s

BiGPack szögletes nagybálázó

mányveszteség, illetve a szennyeződés is
minimalizálható.
A rendfelszedő pótkocsik Magyarországon egyelőre kevésbé elterjedtek,
pedig számos előnyt kínálnak a gazdálkodóknak. A Krone AX 250 GD változat
25 (víz)köbméteres, s mivel magasítóval
is ellátható, valójában ennél nagyobb be
fogadóképességgel rendelkezik. Vezérlés
nélküli rendfelszedővel és természetesen
szecskázóval is fel van szerelve, a sze
letelője 16+16 késes. A Tiszacsegén be
mutatott kocsi egyszerű szemes láncos

Comprima F 155 XC körbálázó
lehordószerkezettel, fa fenéklemezzel és
hidraulikus meghajtással készült, a végére pedig két adagolóhengert is helyeztek.
A 2007-ben bemutatott Comprima bá
lázócsalád tagjai jelenleg a piac meg
határozó termékei. Tavaly frissítésen,
„faceliften” estek át, köztük az F 155 XC
semi-vario körbálázó is, amely fix kamrás
elven működik, ám a bálaméret egy csap
áthelyezésével még ennél a változatnál is
állítható (125–150 cm között). Az egyszerű felépítésű gép 215 cm munkaszélességű, és vezérlés nélküli rendfelszedővel
rendelkezik, amelynél ezáltal kevesebb
a kopási lehetőség. A szeletelője 17–26
késes, és a gép érdekessége, hogy a bálakamrában heveder köti össze a rudakat.
A Krone ezt NovoGrip megoldásnak nevezi, s a szövetbetétes gumi szakítószilárdsága nagyobb, szakadási nyúlása kisebb
a korábbi rúdlánc-elevátoros megoldásnál, és kenést sem igényel, illetve csendesebb a működése is.
Az egyszerű, megbízható, kis teljesítmény-igényű Fortima körbálázók közül
a fix kamrás F 1600-as modellt hozta el
a forgalmazó a tiszacsegei bemutatóra.
A 155 centis bálákat készítő gépnek létezik variokamrás testvére is (ezek 100–150,
illetve 100–180 cm közötti átmérővel dolgoznak), rendfelszedője vezérlés nélküli,

Big X 530 önjáró silózó

ISOBUS-os fedélzeti elektronikája pedig
a Comprima típuséval megegyező. Zsineges, hálós vagy kombinált kötözésre
képes, az olajozás automatikusan történik.
A Krone szögletes nagybálázói BiGPack
néven futnak, a felvonultatott 1290 HDP
változat 90 cm magas és 120 cm széles
bálákat készít. Míg egy átlagos szalmából 160 kg/köbméter tömörségű anyag
készíthető, ezzel a géppel 20–25 százalékkal több, tömörebb, vagyis ennyivel
kevesebb bálát kell összeszedni, szállítani
és tárolni. Az elejére szerelt, méretes (610
kg-os) lendkerék nyugodt járást biztosít,
ugyanakkor emiatt nagyobb teljesítményű traktor is szükséges hozzá. Rendfelszedője vezérlés nélküli, és természetesen előtömörítő kamrával is rendelkezik.
A beépített nedvességmérő mellett kérhetünk hozzá ultrahangos elven működőt
is, a dán DSE cég termékének előnye,
hogy a bála teljes terjedelmében folyamatosan méri a nedvességet.
A Big X önjáró silózók kifejlesztésénél
az volt a Krone elsődleges célja, hogy
egyedi műszaki megoldásokat alkalmazó,
a versenytársakénál nagyobb teljesítményű gépeket dobjanak piacra. Ez meg
is valósult, bár a tiszacsegei rendezvényen éppen az egyik legkisebb szecskázó, az 530-as mutatkozott be. A Big

X silózók sajátossága, hogy az egyenetlen anyagáram sem terheli le őket, mert
a VariStreamnek nevezett rendszer révén
nagyobb terhelésnél a dob fenéklemeze
képes kitérni, így a gép nem fullad le.
A Krone palettáján 480–1100 LE közötti szecskázók szerepelnek, amelyeknél
a rendfelszedőt követően 6 behordó henger gondoskodik a megfelelő előtömörítésről. A szecskázódob 20–40 késes lehet.
A bemutatott gép 28 késes dobja alaphelyzetben 4–22 mm-es szecskahosszt
tesz lehetővé (ami késszámfelezéssel
duplázható). A kisebb gépváltozatok
kétkerék-hajtással rendelkeznek, opcióban pedig összkerékhajtással, míg a
nagyobb verziók már alapból ilyenek.

A korai gabonafélék betakarításának
kritikus pontjairól tartott előadást
Orosz Szilvia címzetes egyetemi do
cens, az ÁT Kft. takarmányanalitikai
igazgatója. Véleménye szerint a tehenek takarmányozásában a gyorsan és
lassan bomló rostok helyes egyensúlyát kell megtalálni, hogy a tejtermelés számottevően növekedjen.
Magyarországon ma átlagosan napi
30 litert képesek adni a jószágok,
ám ez jelentősen emelhető volna, ha
– 60 kg takarmány elfogyasztásával
– akár 28–30 kg szárazanyagot is fel
tudnának venni. Az ideális a maximum 2 kg/tehén/nap mennyiségű
nehezebben bomló, illetve minimum
4 kg/tehén/nap gyorsabban bomló
rost bevitele lenne. A „lassú” rostokra
a hosszabb kérődzési (pihenési) idő
miatt van szükség, ez ugyanis segíti
a bőséges (akár napi 100–120 literes) nyáltermelést, ami a táplálkozás
során keletkező sav közömbösítésére
szolgál. A könnyebben bomló rostok pedig gyorsabban haladnak át
a bendőn, így a jószág hamarabb
lesz újra éhes. A „gyorsrost” a kalászhányás körül takarítható be, míg
a lassú a tejes érés időszakában. Nem
mindegy azonban a gabona fajtája
sem, hiszen a tritikálénál például 3:1
arányban vannak jelen az emészthető és nem emészthető rostok, míg
a kukoricaszilázsnál ugyanez az arány
1:1, a lucernánál pedig 0,8:1, vagyis
lényegesen kevesebb az emészthető
rost.
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A Rapid vetőgépek a vetéssel egyidejű műtrágya-kijuttatásra alkalmas,
kombi változatban is elérhetők. Mivel
a műtrágya a nyirkos talajba kerül,
a feltáródás kevésbé függ a csapadéktól. A sor mellé kijuttatott műtrágya
hatékonyabb, könnyebben elérhető
a kultúrnövény számára, növeli a terméshozamot.

Rapid 300–400S/C
gabonavetőgépek
A Rapid gabonavetőgép egy menetben magágyat készít, vet, és egyengeti,
tömöríti a vetett felszínt. Megbízható
vetésminőséget garantál nagy munkasebesség mellett is. Az egyszerű konstrukció kiváló anyagminőséggel társul,
a gépet kis szervizigény és hosszú
élettartam jellemzi. A Rapid hagyományos, szántásra épülő vagy csökkentett
menetszámú technológia, illetve direkt
vetés esetén is mindig tökéletes vetésminőséget garantál.

A Rapid vetőgépek szíve az egyedi
csoroszlyakialakítás és vezérlés, amely
25 évvel ezelőtt forradalmasította a
vetés gyakorlatát. A Rapid 300–400S/C
ötletes vetésmélységkontrollja a traktorfülkéből vezérelhető. A hátsó töA Rapid 300–400S/C vetőgépek szimpla
tárcsás csoroszlyája 150 kg nyomással
hatol a talajba, ami pontos maglehelyezést biztosít még nagy menetsebesség és kötött talajok vetése esetén is.
Az agresszív vetőtárcsák szármaradványoktól mentes, tiszta magárkot nyitnak. A Rapid csoroszlyái a vetőmagot
a művelőtárcsák munkamélységénél
kissé mélyebbre, a bolygatatlan talajba
helyezik, így a mag körüli kapilláris vízszállítás biztosított.

mörítőkerekek az előttük lévő egy pár
csoroszlya mélységét vezérlik, mialatt
biztosítják a szükséges egyengetést
és tömörítést. Ennek köszönhetően
a Rapid minden körülmény mellett
egyenletes kelést garantál.

5
1. zóna: tömörítés
Vetés előtt a traktor
kerék tömöríti a ta
lajt, de a Rapid Pivot
tömörítőkereke
ugyanilyen tömörítést végez a traktorkerekek között.

4
2. zóna: talajművelés
A különböző talajművelési igényeknek megfelelően a
Rapid számos mellső
művelőeszközzel rendelhető. Az intenzitás
hidraulikusan állítható a traktorfülkéből
menet közben is.

Kísérletek igazolják, hogy a 125 mm-es
sortávolság 20 százalékkal kisebb
gyomborítottságot eredményez. A szűkebb sortávolság miatt az egy sorban
lévő növények között nagyobb térköz
alakul ki, így csökken a gombás fertőzések kialakulásának valószínűsége is.

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

Az OffSet elrendezés révén minden
második tömörítőkerék külön gerendelyre kapcsolódik, és 190 mm-rel hátrébb van tolva. Tanulmányok igazolják,
hogy az OffSet 25 százalékkal csökkenti a vonóerőigényt, valamint a talaj
összehúzásának kockázatát is. Kisebb a
működés közben fellépő vibráció, ami
jobb vetésminőséget eredményez.

A mellső művelőeszköz tárcsáinak X alakban történő elrendezése
garantálja, hogy a vetőgép a traktor
mögött mindig egyenesen jár.

3. zóna: vetés
Minden tömörítő
kerékhez két csoroszlya tartozik egyedülálló mechanikus kapcsolattal. A csoroszlyák gumibakolásúak,
így nagy sebességnél
is kiegyenlített futást
biztosítanak.
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A 3 és 4 méter munkaszélességű Rapid
vetőgépek magvetésre alkalmas, normál, valamint a vetéssel egyidejű műtrágya-kijuttatást is végző, kombi változatban egyaránt elérhetők. A tartozékként felszerelhető BioDrill vetőegység
segítségével fűfélék, takarónövények és
egyéb apró magvú növények vethetők
a főnövénnyel egy időben, ugyanakkor
mikrogranulátumot és csigák gyérítésére szolgáló pelletet is kiszórhatunk
a segítségével.

1

4. zóna: tömörítés
Minden tömörítő
kerék két vetősort
és egy műtrágyasort tömörít.

A nagyméretű (3000–4350 literes)
tartály nagy napi teljesítményt
tesz lehetővé. Formatervezése és
nagy beömlőnyílása gyorssá és
biztonságossá teszi a feltöltést. A
kombi Rapid 300–400C típusok
tartályában állítható válaszfal osztja meg műtrágya és a vetőmag
rendelkezésére álló űrtartalmat.

A csoroszlyák mögött lévő nagyméretű tömörítő kerekek hatékony egyengetést és tömörítést adnak, megfelelő
mag-talaj kapcsolatot alakítanak ki.

Forgalmazó:

3

A minden oldalról elérhető munkaállvány segítségével a gépkezelő könnyen
hozzáfér a tartályhoz, a megadagoló
rendszerhez és a vetőgép más fontos
részeihez.

5. zóna: felszínalakítás
A követőborona laza
felszínt képez, amely
megakadályozza a
kapilláris nedvességáramlását, valamint
védi a talajt a heves
esők okozta cserepesedéstől.

Az iPad-alapú Väderstad E-Control ve
zérlésnek köszönhetően a vetőgép ka
librálása egyszerűen, távirányítással
hajtható végre.

Az iPad és a munkaeszköz vezeték
nélküli adatátvitellel kapcsolódik
a Gateway egységhez.
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A kapák mögött található egyengető
tárcsák még egyszer összekeverik a
szalmát a talajjal, és gondosan elegyengetik a felszínt. Ha a grubber munkamélységét megváltoztatjuk, akkor
az egyengetőtárcsák minden további
utánállítás nélkül igazodnak az új munkamélységhez.

Karat

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

szántóföldi kultivátor

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

A tarlómegmunkálás korábban főként
a gyomnövények elleni védekezésül és
talajlazításként szolgált. Napjainkban
a következő növény mulcsba vetésénél
fontos, hogy a betakarításkor keletkezett nagy mennyiségű szerves anyagot
és kihullott szemet intenzíven bedolgozzuk. A nedvességvesztés megakadályozása érdekében egyúttal a kapillárisokat is át kell vágni. Ezért került
előtérbe a mélyebb talaj-előkészítés, és
a Lemken Karat intenzív grubberrel
5–30 cm között, több lépcsőben, sekélyen, közepes mélységben és mélyen is
lehet dolgozni.

Sekély megmunkálásnál

A félig függesztett változatnál a járószerkezet integráltan, a gépen belül
található, így a grubber rendkívül kompakt, stabil és könnyen fordul.

A félig függesztett Karatokhoz speciális
tömörítő profilhengert terveztek. Az
elülső henger profilja tömöríti a talajt,
a hátsó henger a W profiljával pedig
optimális magágyat készít.

a harmadik munkamenetben
30 cm-es mélységig lehet átkeverni a
talajt. Ez a mélyművelés a teljes szántott
réteget fellazítja, így a szalma koncentrációja csökken a talaj felső rétegében.

A félig függesztett Karat intenzív grub
ber alapkivitelben hidraulikus mélységállítással rendelkezik. Ezzel a munkamélység menet közben a traktor fülkéjéből, fokozat nélkül, az elmunkáló
tömörítőhengerrel kényelmesen állítható.

A 3–7 méteres munkaszélességű Karat
kapáit kb. 28 cm-es átlagos távolságra
helyezik el a gerendelyen.

első menetben
a különlegesen kialakított szárnyas késes
kapák a talajfelszínhez közel dolgozzák
be a földbe a kihullott sze
meket és
a szerves anyagot. A kihullott szem a talaj
felső rétegében marad, és rövid idő alatt
kicsírázhat.
a második munkamenetben
(kb. két héttel később) a 10–15 cm mélységben dolgozó grubber szárnyas késes
kapái behatolnak a növény alá, teljes
munkaszélesség
ben átvágják, és megfosztják a csírákat a gyökérzettől. Eközben a szalmát és a szerves anyagot a gép
intenzíven dolgozza be, s egyenletesen
osztja szét a talajban. Ha a területeket
a későbbiekben mulcsba vetési eljárással
művelik, és a felső rétegben nagy men�nyiségű szalma van, akkor

A Karat félig függesztett változatai
alapkivitelben hidraulikus vontatásrásegítővel rendelkeznek. A felső füg
gesztőkar csatlakozási pontja és a grub
ber vonórúdja között egy további hidraulika-munkahenger található, amely
a traktor hátsó tengelyére helyez át
súlyt a grubberről.

A grubber minden változata nyírócsavaros vagy automatikus biztosítással
kapható.
A robusztus, kovácsolt tartóelemek és
a stabil nyomórugók a legnagyobb tartós terhelést is bírják.

Az új gyorscserélő rendszerrel a kapák
szerszám nélkül cserélhetők. A teljes
kapatartó egy reteszelőékkel vehető le,
és a mélyműveléshez keskeny kapákkal
szerelhető fel.
Alapkivitelben a kapák kopóbetétei
élfelrakottak. Külön kívánságra kérhető
az extrém kemény K8H karbidfelrakású kapa is, amelynél
négy forrasztott karbidlemez biztosítja
a különösen hosszú
élettartamot.

A pontos mélységvezetéshez minden
hengertag közepén forgáspont található, így egyenetlen talajfelszínnél sem
emelkedik ki a grubber.

A 3 és 3,5 m-es változatoknál a mélységszabályzás hátul a furatsorok segítségével, mélységállítóval történik. Az
összecsukható változatoknál elöl egy
távtartós rendszerrel lehet szabályozni.

Műszaki adatok

A 4 méter feletti grubberek 3 méteres szállítási szélességre hidraulikusan
összecsukhatók. A szállítási magasság
egyik munkagépnél sem haladja meg
a 4 métert.

Munkaszélesség
Kapák száma
Tárcsapárok
Kivitel

Karat 9

Karat 9 K

Karat 9 KTA

Karat 9 KA

3–4 m
11–14
3–4

4–5 m
14–17
4–5
hidr. csukható,
függesztett

4–5 m
14–17
4–5
hidr. csukható,
félig függesztett

4–7 m
14–25
5–8
hidr. csukható,
félig függesztett

függesztett

Ha az opcionálisan automatikus túlterhelés-védelemmel ellátott Karat kapája akadályba ütközik, akkor felfelé és
hátrafelé kitér, és közvetlenül ezután
visszaáll munkavégzési helyzetbe. A
nagy kitérési magasság és a kapánkénti
nagy, 550 kg-s kioldóerő nagyobb munkamélységnél is zavartalan működést
biztosít.
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Technikai adatok:
9027 mm

Felépítmény hossza

6700 mm

Plató belső magassága

1525 mm

Max. magasság
hátra billentve
Max. magasság
oldalra billentve

PRC-2HP/W18
pótkocsi
A Wielton pótkocsik egytengelyes, kéttengelyes és tandem futóműves, osztatlan, illetve osztott oldalfallal szerelt három
oldalra billentő, valamint tandem futóműves teknős kivitelben készülnek 8–18 tonna
össztömeggel. A kínálatban emellett bálaszállító pótkocsik, illetve egy- és kéttengelyes kivitelű nyerges vontatókocsik is
szerepelnek.
A két oldalra billenő, teknős pótkocsi acélszerkezetű alváza robotizált
hegesztésekkel készül.

Rakfelület szélessége

2215 mm
560/60 R22,5

Terheletlen tömeg

6600 kg

Terhelhetőség

18 000 kg

Max. össztömeg

24 600 kg

Tengelyek száma

2

Kapacitás 400 mm-es
magasítókkal
Kapacitás 750 mm-es
magasítókkal

23 köbméter
29 köbméter
34 köbméter

ATW futóművek, dobfékekkel szerelve

Az egy oldalra és hátra billenő, teknős kivitelű mezőgazdasági pótkocsi
robotizált hegesztésű acélszerkezetű
alvázzal készül. Megengedett vontatási
sebessége 40 km/h.

A pótkocsi belseje tökéletesen sima
kialakítású, ezáltal a termény sérülésének kockázata minimálisra csökken
a rakodás során, és az ürítés szempontjából is kedvező.

Az alapfelszereltség része – egyebek
mellett – a holland gyártmányú Hyva
hidraulika-munkahenger, a hidropneumatikus csillapítású vonórúd, a
hidraulikus vonórúdállítás és a 40 mm
átmérőjű vonószemmel vagy K80 vonórésszel szerelt vonórúd.

Dupla
csukásbiztosítás

Az oldalfalak és magasítók különböző magasságú egységekből állíthatók
össze az igényeknek megfelelően.

A felépítmény hossza 8000 mm, szélessége 2550 mm. A plató belső magassága 1650 mm, de ez 300–800 mm-es
magasítókkal bővíthető. A kapacitás 27
köbméterről így akár 45-ig növelhető.
A 3 tengelyes pótkocsi maximálisan
megengedett össztömege 34 tonna.

A legmasszívabb és legkeresettebb
BOOGIE PARABOLIC futómű 1900 mm
nyomtávval rendelkezik. A hátsó kerekek talaj-kényszerkomázásúak, és tolatáskor hidraulikusan rögzíthetők a fülkéből.

A billenő pótkocsik oldalfalait
DOMEX acéllemezből, lézer- és
plazmavágó automatákkal vágják
ki, és innovatív hegesztőrobotok
illesztik őket egymáshoz.

Wielton
PRC-3HP/W25
pótkocsi

A fékezés a korszerű traktorokhoz igazodó kétkörös légfékkel történik, de
igény szerint rendelhető egykörös légfékrendszer is. A kocsik összekapcsolását teszi lehetővé a hátsó hidraulika,
légfék és elektromos kivezetés.

Minden pótkocsi a közúti szállításban is
előszeretettel alkalmazott ATW, SAF és ADR
futóművel, valamint WABCO fékekkel szerelt. A strapabíróságról, nagy terhelhetőségről a robusztus alváz és a laprugós csillapítás gondoskodik. A Wielton pótkocsik
a személyautó-gyártásban is alkalmazott,
teljesen automata porfestéses technológiával készülnek.

4400 mm
2550 mm

Kapacitás

A teknős felépítésű pótkocsik igény szerint akár
710/50R26 kerékmérettel is rendelhetők.

7800 mm

Felépítmény szélessége
Abroncsok

A megengedett vontatási sebesség 40 km/h.

Az 1996-ban alapított Wielton Lengyelország első számú pótkocsigyártója, amely
2009-ben indította el „Agro” vonalát.
A cég mára megha
tározó szereplővé vált
a közúti pótkocsik és a
mezőgazdasági szál
lítójárművek piacán
egyaránt. Termékeit 35 európai, ázsiai
és afrikai országban
értékesítik, a vállalat
2500 dolgozót foglal- Mariusz Golec
elnök-vezérigazgató
koztat.

Pótkocsi hossza

Oleopneumatikus
vonórúd-csillapítás

A hátsó és – igény szerinti – oldalsó
gabonakieresztő ablakkal speciális ürítést lehet végrehajtani. Minden típusnál
a közlekedésbiztonságot segíti a terhelésfüggő fékerő-szabályozó, valamint az
aláfutásgátló.

Alváz
 ADR futóművek dobfékekkel
 mechanikus csillapítás torziós
első és hátsó futóművel
 laprugók
 felhajtható hátsó aláfutásgátló
 oleopneumatikus vonórúdcsillapítás
 Scharmüller 50 mm-es vonószem
Felépítmény
 oldalfalak 4 mm-es acéllemezből
 rakfelület 6 mm-es acéllemezből
 hidraulikusan működtethető
hátsó ajtó
 gázkamrás gumitömítő a hátfalnál
 Hyva hidraulika-munkahenger

2011-től az Invest Gépkereskedelmi Kft. kapta meg a Wielton mezőgazdasági pótkocsik kizárólagos
forgalmazási jogát.

Fékrendszer
 kétkörös WABCO légfék és
automata fékerő-szabályozó
 automata rögzítőfék

Központi telephely: 2941 Ács,
Invest Park 0421/22. hrsz.
Telefon: +36 (34) 558-900
Mobil: +36 (30) 413-2290
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„Partira” gyűltek össze az ültetvények gépei

Gyümölcsöző technikák
Iseki, Massey Ferguson és MTZ traktorok által működtetett ágaprítókat, trágyaszórókat,
mulcsereket, permetezőgépeket, valamint az égető munkaerőhiányt enyhítő
metszőberendezéseket és gyümölcsfelszedő gépeket mutattak be a szokásos
júliusi Agrokerti Party rendezvényen Fehérgyarmaton.
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mentesen történik, a szükséges mennyiséget a csap elfordításával juttathatja be a kezelő. A flakont a gép ki tudja mosni, így
a maradék vegyszermennyiség is felhasználható, a tárolóedény
pedig háromszori mosás után, szabályosan tárolható vagy juttatható el a begyűjtőhelyre. Az easyFlow M változata szántóföldi
vegyszerezőknél alkalmazható.
A Dragone cég irányított sugarú permetezőgépe valódi újdonság a piacon. A levegő kilépő sebessége működés közben növekszik a szűkítések és irányítások által, így akár 60 métert is képes
elérni a szokásos 25–30 méter helyett. Elsősorban szőlészetekbe
ajánlják, 2,5 méter magas ültetvényekhez.
Lisam metszőberendezés
A metszés után az ágak, aprítékok eltüntetésére szolgál a
traktor elejére szerelhető Orizzonti gallyseprű, amely a gallyakat
a mellső abroncsok közé rendezi. Ezután az erőgép mögé csatolt

A későn kezdődött tavasz és a korán érkezett nyár ebben az felszerelt Agrinova Zakandra ágaprító 12 cm átmérőig birkózik
évben is komoly kihívások elé állította a gyümölcstermesztőket. meg a gallyakkal. Kiválóan alkalmas arra, hogy egy telephely
Őket kívánja segíteni a nyíregyházi székhelyű Agroker Holding vagy akár egy családi ház fűtését előkészítsék vele.
Zrt., amely fehérgyarmati regionális központjában július eleAz ültetvények kedvelt traktora a Massey Ferguson 3600-as
jén ismét megtartotta Agrokerti Party nevű – elméleti előadá- széria F-es, vagyis szűkebb építésű változata, amely könnyen
sokból és gyakorlati bemutatókból álló, könnyed kísérőprog- befér a sorok közé. A hozzácsatolt Cosmo műtrágyaszóró 600
ramokkal színesített – rendezvényét. A szakmai összejövetel liter kapacitású, kéttárcsás kivitelű (a tárcsák hidraulikusan nyitezúttal a gyümölcsültetvények gépesítését és a tápanyagpót- hatók-zárhatók), így egyszerre két oldalra is szórni tud az adaplás technikai újdonságait állította középpontba. „Javában zajlik ter. A tárcsák és a lapátok rozsdamentes anyagból készülnek, a
az agrárdigitalizációs forradalom, amelyről senki sem marad- tartály porszórásos technológiával festett, de akár rozsdamentes
hat le, hiszen ez a gyorsabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb kivitelben rendelhető ez is.
gazdálkodás alapja. A bemutatandó eszközök és technológiák
a lépéstartásban segítik a termelőket” – mondta köszöntőjében ■■Trágyázás, permetezés, mulcsozás
az Agroker Holding Zrt. vezérigazgatója. Pintér István újdonságként azt is kiemelte, hogy mátészalkai léüzemük megszerezte A Güttler Soil In Jet munkagép folyékony tápanyag kijuttatására
a biotanúsítványt, és már idén 500 tonna almasűrítményt kíván- alkalmas, ezért szőlőkben, gyümölcsösökben, kertészetekben
nak így feldolgozni. A rendezvényen felvonultatott gazdag gép- hasznos eszköz lehet. Egy nyitótárcsával megnyitja a talajt, majd
kínálatot Dojcsák János, a gépüzletág vezetője mutatta be a szép csúszócsoroszlyán keresztül juttatja be a baktériumtrágyát és
számban megjelent érdeklődőknek, az AgrárUnió pedig a tech- más szereket. A talaj lezárását Güttler hengersor végzi.
Magyarországon az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak
nológiai sorrendben ismertetett termékek közül szemezgetett.
a folyékonyműtrágya-kijuttató gépek, de a szervestrágya-szóróknak is bőven van még létjogosultságuk. Az Agrofer FVS 35-ös
■■ Kisgépek nagy munkában
típus 3,5 köbméter trágya befogadására alkalmas, és két darab,
A közelmúltban piacra dobott japán Iseki TLE 4490 kommunális ellentétesen forgó bontóhengere van. Ezáltal rendkívül egyentraktort négyhengeres, 2,2 literes, 48 LE-s motor hajtja. A mögé letes, kis frakciójú szerves trágya produkálható, a kijuttatandó
dózis pedig finoman hangolható.
Az olasz gyártmányú Dragone mulcser robusztus gép, amelyben 220 mm átmérőjű rotor gondoskodik a megfelelő aprításról.
A bemutatott darab hidraulikusan eltolható kivitelű, tehát úgy
tud a törzs közelében dolgozni, hogy közben a fák koronáját sem
károsítja a vontatást végző traktor. A munkaszélesség 100–660
cm-ig terjed az egyes változatoknál.
A Dragone permetező fő ismérve a dupla ventilátor, amely
ellentétes irányba mozog, ezáltal rendkívül egyenletes szórásképet, tökéletes fedést produkál. A lapátszögek kézzel állíthatók,
vagyis ha egy lemosó permetezésnél nagyobb lémennyiségre
van szükség, akkor jobban kinyithatók a lapátok. Ezen a permetezőn mutatták be a német Agrotop cég easyFlow nevű rendszerét,
amellyel a folyadék alapú vegyszerek adagolása úgy történhet
meg, hogy a méreg nem érintkezik a kezelő személlyel. A kardántengely elindításával indul meg a keverés, majd a kezelő leszedi a
szer kannájáról a kupakot, amely alatt egy védőfólia található. Így
teszi rá a késes nyitóberendezéssel felszerelt adaptációt, s ezután
a flakont a tartály beöntőnyílására helyezi. A kontaktus csepp-

Dragone permetezőgép
Falconero Tigre mulcsozó

■■ Magas fákhoz is van megoldás
Újdonság a K1 permetezőgép 3000 literes változata, amely óriásfák növényvédelmére lett kifejlesztve. Cseresznyésekbe, dióskertekbe ideális, és maga az Agroker is részt vett a közel két évig
tartó fejlesztési munkákban.

Falconero Tigre végzi el a kifogástalan mulcsozást, s ennek különlegessége, hogy a traktor középvonalától 280 cm-es kitérést is
lehetővé tesz, és a tőközökben is mulcsozást végez.

■■ Kézi helyett gépi munkaerő

K1 permetezőgép

Krauss alma- és diófelszedő
A munkaerőhiány igencsak megnehezíti a kertészetek működését, ám a német Krauss gyár önjáró alma- és diófelszedője
enyhíteni tud ezeken a gondokon. Az SF-1000A típusú, összkeAz olasz Lisam metszőberendezés alapja egy 1000 l/perc tel- rékhajtású gép működtetéséről háromhengeres, 25 LE-s Kubota
jesítményű kompresszor. Előnye, hogy kiváltja a fáradságos kézi motor gondoskodik. A felszedőrész talajkövető, a gép kapacitása
munkát, ráadásul a traktorhajtású kompresszor akár 5-7-szeres 5-6 tonna óránként. Ürítéskor a gyűjtőláda borítási magassága
napi teljesítménynövekedést garantál a hagyományos mód- akár 265 cm is lehet.
szerhez viszonyítva. Mindez tovább sokszorozható, hiszen egy
időben akár 10 pneumatikus eszköz üzemeltetését teszi lehetővé.

Elérhetőségek
Tuba Balázs
FLIEGL ABDA Kft.
Telefon: +36 (20) 559-9702
E-mail: balazs.tuba@fliegl.hu
Web: www.fliegl.com

A Fliegl Woodking Classic ágvágó
gyors és egyszerű megoldás az utakra belógó ágak, lombok, sövények,
bokros területek nyírására, gondozására. Hidraulikus motorral meghajtott,
robusztus felépítésű, nagy munkabírású, könnyen vezérelhető, kiváló
ár-érték arányú munkaeszköz, amely
egyaránt alkalmas bérmunkára, illetve a saját gazdaság karbantartására.
A felhasználók kérésére kifejezetten
nehéz terepre lett kifejlesztve.

A 2014-ben bevezetett termék erdészetek számára az erdei utak, az önkormányzatoknak a közutak, nagyobb
bozótos területek karbantartására ideális, de éppúgy hasznos eszköz a mezőgazdászok vagy az állattartó gazdák
számára is.

Fliegl Woodking Classic ágvágó
A tárcsalapok 70 cm átmérőjűek és
4 mm vastagságúak, 5 mm-es vídiás
tépőfogakkal szegélyezve.

A Fliegl által kínált ágvágó segítségével a munkaerő pótolható. Ami
korábban több ember által volt el
végezhető, azt a gép segítségével
akár egy ember is teljesíteni tudja.

8 km/h maximális munka-

Az eszköz a területalapú támogatás
igénybevételekor is kimondottan
hasznos lehet, az elbírálás alapját
képező műholdfelvételeken ugyanis egy belógó ág vagy lomb miatt
rengeteg olyan támogatástól eshetnek el a gazdák, amin ez a fejlesztés
segíteni tud.

sebesség

280 mm

Az ágvágó Slim (vagyis vékonyított) változata szűkebb helyekre is befér, a le
vágott ágak pedig akadálytalanul hullnak le mellette.

maximális vágható átmérő

111 fokban dönthető
ágvágó adapter
Az ágvágó adapter munkaszélessége 2100 mm, ami oldalirányba
1200 mm-re kitolható és 111 fokban
dönthető.

Az ágvágó adapter teleszkópos rakodóval vagy homlokrakodó egységgel
szerelt traktorral üzemeltethető, a legnagyobb vágható átmérő 280 mm.

A tárcsa nem zúz és nem
tép, kizárólag ágat vág.

A munkaeszköz – kedvező mértékű
ellensúlyának köszönhetően – optimális súlyelosztású, így nagy ma
gasságban is biztonságosan használható.

A Fliegl Woodking Classic a 2016-os Bábolnai Gazdanapokon a hazai munkagépek
kategóriájának különdíjasa lett.

Teleszkópos rakodógépre szerelve
a Woodking Classic ágvágó hatósugara megsokszorozható.

Egyszerű kezelőszervek, könnyű irányítás

A kezelő minden pillanatban, az ág
vágó bármilyen pozíciójában kiválóan rálát az eszközre.
Védőél gondoskodik a biztonságos
közúti szállításról

A SKY Agriculture az 1936-ban alapított, közel 40 millió eurós éves forgalmat bonyolító francia Sulky-Burel csoport 2013-ban bemutatott új ágazata. Fő
célja, hogy speciális eszközökkel lássa el
a minimum tillage művelési rendszert és
a direkt vetést végző gazdákat.

A SKY központja a kelet-franciaországi
La Ferme de La Conillais-ben található.
Az itt lévő tesztfarmot no-till technológiával művelik.

SKY Maxidrill mulcsvetőgép
A SKY Maxidrill nagy sebességű mulcs
vetőgép direkt vagy hagyományos
vetésre alkalmas, 8–20 km/h munkatempó mellett. Forgatás nélküli alapművelés vagy szántás után egyaránt használható. A magtartály kérhető osztott

kivitelben is (műtrágya kijuttatásához,
ez a Fertisem változat), valamint (PRO
kivitelben) pluszban egy 120 literes
mikrogranulátum-tartállyal. A gép 3, 4,
6 és 9 méteres munkaszélességben kapható.

A vetőcsoroszlyák még nagy men�nyiségű növényi maradvány esetén is
magabiztosan helyezik le a magokat.
A csoroszlyanyomás 0 és 120 kg kö
zött változtatható.

A két sorban elhelyezett vetőcsoroszlyák 56 cm-es távolsága a növényi
maradványok kiváló áramlását teszi le
hetővé.

A nagyméretű szállítókerekek révén
gyors és kényelmes a közúti közlekedés.
A különálló szállítókerekek előnye, hogy
a 76,5 cm átmérőjű tömörítőkerekek
nem kopnak el, mivel azokat csak vetés
közben használjuk.

A tömörítőkerekek párokban helyezkednek el, és sárkaparóval vannak ellátva

120–300 LE vonóerőigény, a talajtól
függően

David Guy
gazdálkodó és
mezőgazdasági
mérnök,
a SKY Agriculture
vezetője

Az AGRI SZERVIZ Kft. a cseh tulajdonú Agrotec Group a.s. leányvállalataként
alakult meg 2017 tavaszán. Cseh és szlovák testvérvállalatai a Case IH és a Steyr
mezőgazdasági gépek importőrei a két
országban. Az AGRI SZERVIZ műszaki
szolgáltatása is legfőképp a CNH (Case
IH és Steyr) termékeire irányul, de más
gyártó gépeit is javítja és forgalmazza.
A cég 2018 tavaszán lett a SKY gépek
hivatalos magyarországi forgalmazója.

A SKY Agriculture a talajmegújító no-till (forgatás nélküli) művelés mellett tette le a voksát, amely
azonnal megkezdhető, és hosszú
távon magas haszonnal jár. A talajban hemzsegő élet, a gombák,
baktériumok, giliszták zöme az élő
növény gyökere köré szerveződik,
mivel a gyökércsúcsokon a növény
cukrok formájában adja le a fotoszintézis során nyert energiából
a felesleget.
Így a jó termőképességű talajhoz éppen nem a pihentetés kell,
hanem az, hogy mindig nőjön
benne valami, télen is. A szántás
tönkreteszi ezt a kialakult talajéletet: a levegőkedvelő mikrobák
levegőtlen helyre kerülnek, a levegőtlen környezetben élők pedig
kikerülnek a felszínre, miközben
a gépek össze is tömörítik maguk
alatt a talajt. A no-till technológiához képest 14-szer annyi szén-

Területteljesítmény
Maxidrill 3 m
Maxidrill 4 m
Maxidrill 6 m
Maxidrill 9 m






3,5 ha/óra
5 ha/óra
7 ha/óra
11 ha/óra

A tárcsasor és a vetőegységek közötti nagy távolság lehetővé teszi, hogy
a gép nedves, ragacsos talajban, valamint egyenetlenebb talajfelszínen is
dolgozni tudjon.

Típus

A tárcsák mélységállítása hidraulikus
úton történik
A művelőtárcsák gondozásmentes
csapágyazással készülnek. Mindegyik
gumicsillapítással is rendelkezik, amelyek akadályba ütközés során megvédik
őket.

Opcionálisan nyomjelző tárcsa is igényelhető

Maxidrill 3000
Maxidrill 3000 Fertisem
Maxidrill W 4000
Maxidrill W 4000
Fertisem
Maxidrill W 6000
Maxidrill W 6000
Fertisem
Maxidrill SW 6000
Maxidrill SW 9000

Könnyű átállás egyik magméretről a másikra

Munkaszélesség (m)
3,00
3,00
4,00

Szállítási
szélesség (m)
3,00
3,00
3,00

Tömeg
(kg)
4100
4200
6750

Tartálykapacitás (l)
2900
3000
2900

Vetőegységek
száma
20
20
28

4,00

3,00

6800

3000

28

6,00

3,00

8300

4000

40

6,00

3,00

8350

4100

40

6,00
9,00

3,00
3,00

5800
6500

4000
4100

40
60

Egyszerű leforgatási próba

A SKY MaxiDrill új sorozata 3 magtartállyal is elérhető, így lehetőség
nyílik 3 különböző anyag kijuttatására (vetőmag/műtrágya/mikrogranulátum) 3 különböző mennyiségben,
2 mélységbe.

AGRI SZERVIZ Kft.

2942 Nagyigmánd,
Gépállomás u. 1.
E-mail: info@agriszerviz.hu
Web: www.agriszerviz.hu
Termékmenedzser:
Szollinger János
Mobil: +36 (20) 364-5348

OptiLine beállítórendszer

Az ekefejtávolság 100, illetve 120 cm

90 centiméteres szabad hasmagasság

Diamant

A Lemken Diamant 11 és Diamant 12 ekéit
magas minőség és kiemelkedő területteljesítmény jellemzi. A jól manőverezhető,
5–9 fejes munkagépek a könnyen kezelhető fogásszélesség-állításnak köszönhetően
kiválóan alkalmazkodnak a különböző talajviszonyokhoz és időjárási körülményekhez,
ami nagyban hozzájárul a környezetbarát
és gazdaságos szántóföldi műveléshez. Az
ekék rendkívüli stabilitása megfelel a traktorok növekvő vontatási teljesítményének.
A nagy munkaszélességek ellenére egészen
a kerítések, árkok és földterületek határához
közel lehet velük szántani.

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

A Diamant 11 ekék opcionálisan felszerelhetőek nem vezérelt súlyátterhelő
rendszerrel. Ilyenkor egy kiegészítő hidraulikus munkahenger viszi át a terhelést a traktor hátsó tengelyére, csökkentve a kerékcsúszás mértékét.

Az ekevas-orrbetétek cseréje sokkal
gyorsabb a hagyományos rendszerrel
szem
ben, mivel csak egyetlen csavar
tartja azokat.

félig függesztett
váltvaforgató ekék

Hegesztésmentes, 160×160 mm
keresztmetszetű, 10 mm falvastagságú

A Diamant 11 két teleszkópos munkahengere fordítja erőteljesen és akadálymentesen az ekét 180 fokban.
A Hydromatic-T túlterhelés elleni ekefej-biztosítás lehetővé teszi az ekefejek
háromdimenziós kioldását. Az ekefejek
mindig szilárdan állnak, nem lehet azokat kiakasztani vagy letépni.

A 3. és 4. kategóriás vonótengely átmenő, rugózott kialakítású. A nagyobb
lökésszerű terheléseket felfogja, kímélve
ezzel a vontatót és a háromponttornyot
is. A traktor és a háromponttorony
közötti nagy szabad tér akár 90 fokos
aláfordulást is lehetővé tesz.

A DuraMaxx ekefejek teljesen új
koncepciót képviselnek, ami 75%kal növeli a hasznos élettartamot és
akár 80%-kal csökkenti a szerelési
időt. Alkalmazásuk kisebb vonóerőt
igényel, és kevésbé hajlamosak a
ragadásra. Alkatrészeik sokkal keményebb acélból készülnek a hagyományosaknál, ez a fúrt és kipréselt
furatok kiküszöbölésével vált lehetővé, amelyek meggyengítenék az
anyagot.

A DuraMaxx ekefejhez műanyag
kormánylemez szeletek is rendelkezésre állnak (ez a Hybrid
változat), ragadós talajokhoz és
olyan körülményekhez, amikor
kicsi a kormánylemezre nehezedő nyomás.

Az előhántó munkamélysége és szöge
függetlenül beállítható szerszámok nélkül.
A Diamant előhántói erős, edzett laposvas
szárra szereltek, amely megelőzi az előhántó ekefej elfordulását.

A nagy átmérőjű kerék minimálisra
csökkenti a talajnyomást szántás közben, és biztosítja a megkívánt biztonságos közúti szállítást.

A szerszámok, nyírócsavarok és egyéb
kisméretű alkatrészek jól hozzáférhető helyen, a szerszámosládában
helyezkednek el.

A DuraMaxx ekefejek réselt kormánylemezeit úgy fejlesztették ki, hogy a
szeletei gyorsan és szerszám nélkül cserélhetőek legyenek. Ezeket teljes egészében az ekefej törzse tartja, és többé
nem teherviselő részek. Az ekefejek teli
kormánylemezekkel is kaphatóak.

A Diamant alsó függesztőkarok előtt
fekvő vonópontját gyárilag beállítják.
A messze elöl elhelyezett pont optimális
traktor-eke vontatási vonalat eredményez. Ennek ellenére keletkezik oldalirányú húzás, mert a traktor-eke vontatási
vonal nem a hátsó tengely középpontján halad keresztül. Egy szabályozható nyomású kiegészítő munkahenger
segítségével további nyomaték vihető
át a traktorra, ami kompenzálja az oldalirányú kitérítőerőt. Ezzel a traktor-eke
vontatási vonala a hátsó tengely középpontja felé mozdul el. Nincs többé szükség ellenkormányzásra, és a rendszer
akár 10%-os üzemanyag-megtakarítást
is eredményezhet.

Az eke munkamélysége elöl a
háromponttal, hátul pedig a hidraulikusan állítható farkeréken állítható be. Mélységhatárolóként egy
csap szolgál.

A Diamant ekék néhány perc alatt átállíthatók tarlón járó vagy barázdában
járó üzemmódra. Egy csapot megnyitva
a vázszerkezet szétnyílik, így megváltozik
az eke geometriája, vagyis a traktor a tar
lón járva is tökéletes munkaminőséggel
tudja a Diamantot működtetni. Az első
ekefej fogásszélességét állító orsó segítségével ekkor a traktor és a barázdafal
közötti távolságot könnyedén tudjuk állítani.
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Ikerkerékrendszer – másképp
Ikerkerekek alkalmazásával minimalizálható a talajtömörödés, csökkenthető
az üzemanyag-felhasználás, a szliphatás okozta káros következmények, valamint
kiegyensúlyozottabb növényfejlődés érhető el. Az Agroker Holding Zrt. által forgalmazott
csőtoldós iker-iker ápolókerék rendszer már egy újabb lépcsőfokot képvisel, általa ugyanis
a teljes motorteljesítmény átvihető a talajra, a fő- és ikerkerék távolságának tetszőleges
megválasztásával pedig elkerülhető a sortaposás és a betömődés.

Az egyre nagyobb teljesítményű és tömegű erőgépek olyan gumiabroncsokat igényelnek, amelyek jól terhelhetők, hatékonyan viszik át a motorteljesítményt,
ugyanakkor a talajt is kímélik. A gazdák számára egyre fontosabb cél, hogy
minimalizálják a taposás által kialakult
káros talajtömörödést, s ezt alapvetően
két módon érhetik el. Egyrészt alacsony
nyomású gumiabroncsrendszerek alkalmazásával, másrészt pedig ikerkerekek
használatával, sőt a kétféle megoldás akár

kombinálható is. A kettős kerék ötlete
abból az elgondolásból született, hogy
a dupla felfekvés révén a traktor tömege
nagyobb felületen oszlik szét a felszínen,
így kisebb a nyommélység és a felületi
nyomás, tehát kevésbé károsodik a talaj.
Mérések szerint a motorteljesítmény átvitelének hatékonysága közel 15 százalékkal nőhet, miközben a gázolaj-felhasználás akár 10-12 százalékkal lehet kisebb

a szimpla kerékelrendezéshez viszonyítva.
A hagyományos ikerkerekezés egyik hátránya viszont az, hogy a főkerék és a párja
közötti távolság fixen beállított, a rés
pedig nyirkos talajok esetén is könnyen
eltömődhet. Erre a problémára jelenthet
megoldást az egyedi igényekre szabható csőtoldós ikerkerékrendszer, amelynek
forgalmazását nemrég kezdte meg a nyíregyházi központú Agroker Holding Zrt.
„A hagyományos ikerkerekezés úgy
működik, hogy a főkerék felnitárcsájához
többkampós, menetes csatlakozószerkezet kapcsolódik, s a fő- és ikerkereket az így
képzett szorítóerő tartja össze” – magyarázta Pályka Szabolcs, a cég alkatrészkenőanyag üzletágának vezetője. Mindez
a hagyományos talajművelési technológiáknál jól alkalmazható, ahol csupán az
a cél, hogy növeljük a felfekvőfelületet és
ezáltal redukáljuk a káros talajnyomást.
Az újabb fajta, forgatás nélküli (no-till)
rendszereknél azonban nem feltétlenül
ideális, mert itt már az is fontos, hogy
a művelés minél kevesebb beavatkozással és menetszámmal történjen, vagyis
a talajélet minél kevésbé sérüljön. A sorokat és sorközöket megkülönböztető sávos
művelésre (strip-till) is igaz ez, amelynél
csupán azt a viszonylag keskeny sávot
bolygatjuk, ahol a kultúrnövény fejlődni
fog. Ezeknél a rendszereknél a csőkuplungos ikerkerekezés jelentheti a jobb
megoldást, mert nagyobb szabadságot
ad a gazdálkodók számára.
A forgatás nélküli, illetve sávos talajművelésnél jellemzően nagy vonóerő-igényű
munkagépeket használnak. A hagyományos ikerkerekezési rendszerek ezekben
az esetekben nem vagy csak korlátozottan használhatók, mert a szorítóerő elvén
alapuló megoldással csak a talajtaposást
tudjuk csökkenteni, miközben a teljesítmény-átviteli lehetőségek korlátozottak
maradnak. Az abroncsok nem képesek

100 százalékban átvinni a motorerőt
a talajra, ezáltal a munkavégzés sem lesz
tökéletes. A csőtoldós megoldás viszont
szinte maximális hatékonysággal működik, mert itt a főkeréknél az agyra van
rászerkesztve a csőkuplung, az ikerpárjánál pedig ott van csatlakoztatva, ahol
a kerékcsavarok a felniben eredetileg is
ki voltak alakítva. Ezáltal fix, egységes
rendszert kapunk, amely kiválóan alkalmas a teljes traktorteljesítmény átvitelére.
A strip-till rendszereknél a csőkuplungos
iker-ápolókerekezés is szóba jöhet, ekkor
az abroncsok az általunk meghatározott
távolságra futnak egymástól, tehát megakadályozható a művelendő sor taposása.
A csőtoldós ikerkerekezés egyik legfőbb
erénye a nyomtávolság tág határok közötti, a különböző kultúrnövények sortávolságigényeihez igazodó nyomtáv kialakítása, egyedi variálhatósága, ami számos
előnnyel szolgál a felhasználó számára.
Mindez ráadásul rendkívül praktikusan
van megoldva, hiszen még a belső felnit
sem kell átalakítani hozzá.
Az Agroker által forgalmazott rendszerről már gyakorlati tapasztalatok is születtek, egyebek mellett ugyanis a Bodrogközben is használják, ahol a talajadottságok igen széles spektrumban mozognak.
Arrafelé a gazdák sokat küszködnek az
zal, hogy tavasszal a talajok túl nedvesek, így sokáig nem lehet rájuk menni,
viszont valamikor mégis muszáj elkezdeni
a munkálatokat. A csökkentett menet
számú művelést már az ország északkeleti
csücskében is egyre többen alkalmazzák,
a nehéz munkagépekhez pedig a teljes
motorteljesítményre szükség van, így itt
a csőkuplungos ikerkerekezés hasznosabb lehet a hagyományos rendszernél.
Alkalmazásukat indokolja a hazai mezőgazdasági megközelítő utak állapota

is. Ezek általában nem aszfaltozottak,
a kátyús, nyomvályús földutakat pedig
a hagyományos ikerkerekek nehezen tűrik.
Különösen akkor, ha a normál nyomvonal
ki van mélyítve, tehát a traktor a két külső
ikerkeréken támaszkodik, miközben a két
főkerék „lebeg”, nem érintkezik a talajjal. A kapcsolószárak környékén a belső
főfelni könnyen megrepedhet, sőt akár
ki is szakadhat, ezzel a gonddal viszont
a csőkuplungos rendszernél nem kell
szembesülni. Mivel az ikerkerék ugyanarra a csavarrendszerre van felrakva, mint
a főkerék felnije, vonuláskor nem keletkezik olyan mértékű erőkar, amely károsodást okozhat.
Érdemes röviden szót ejteni a helyes
guminyomás-szabályzásról is, amelyet
a gazdák hajlamosak hanyagolni, fél
vállról venni. Pedig – kísérletek tanúsága szerint – megfelelő beállítással
a talajtaposási károk akár 50 százaléka
is megelőzhető. Az Agroker a Massey
Ferguson traktorok kiemelt kereskedőjeként több éve áll partneri kapcsolatban
az Alliance márkájú abroncsokat forgal-

mazó Bohnenkamp s. r. o. céggel. Közösen oldják meg a közepes és nagy teljesítményű traktorok ikerkerekezését, amelynek során tanácsos az alacsony nyomáson
is jól teljesítő IF/VF abroncsokat választani. Az IF (ImprovedFlexion) változatoknak
azonos terhelés mellett 20 százalékkal
kisebb belső levegőnyomás is elegendő,
illetve azonos nyomás mellett az abroncs
terhelése 20 százalékkal nagyobb lehet,
mint egy hagyományos abroncsé.
A VF (VeryHighFlexion) verziók 40 százalékkal kisebb belső levegőnyomásnál
is ugyanúgy terhelhetők, illetve azonos
nyomásnál 40 százalékkal lehet nagyobb
a terhelésük a hagyományos konstrukciókhoz képest. Alkalmazásukkal növelhetjük
a vonóerőt, csökkenthetjük a szliphatást,
vagyis ugyanaz a területméret számottevően kevesebb üzemanyaggal és sokkal
kisebb gépterheléssel járható be.
Normál abroncsozás esetén a talajtaposási károk 80 százaléka a területen való
első végighajtáskor történik, vagyis az
elvetendő kultúrák sorsa szinte már ekkor
eldől.
A nehéz traktorral felaprózzuk a felső
rétegben lévő nagyobb rögöket, a talaj
ettől betömörödik, légháztartása és víztartó képessége romlik, csapadékos időben megáll a felszínén a víz, nem képes
elszivárogni. A kiegyensúlyozott növényfejlődés érdekében tehát megfontolandó
a cső
toldós ikerkerékrendszer használata, amelynek a felszerelése (bármilyen
traktorra) nem emészt fel túl sok időt.
Miután a főkerékre feltettük a csőkuplungot, az ikerkereket már úgy kell szerelni, mintha főkereket tennénk fel, vagyis
a munkát két ember egy óra alatt bőven el
tudja végezni. Lebontáskor a csőkuplung
a helyén maradhat, hiszen használaton
kívül sincs olyan mértékű kinyúlása, ami
a közúti közlekedést akadályozná.

Az ekék minden igényt kielégítenek, az alábbi három verzióban:
 manuális átállítás barázdában
járáshoz,
 hidraulikus oldalra helyezés
paralelogramma rendszeren (tarlón
és barázdában járó kivitel),
 hidraulikus oldalra helyezés paralelogramma rendszeren és sínen.
Kiváló határszélszántási tulajdonsággal bír.

ER.MO FS

váltvaforgató
mélyszántó ekék
Az 1976-ban alapított olasz ER.MO termékeit magas minőség, robusztusság,
erős vázszerkezet, hosszú élettartam
és jó ár-érték arány jellemzi. A PapAgro Kft. 2016-tól forgalmazza kizárólagos importőrként munkagépeiket.

A forgatásos talaj-előkészítés gyakori módja az őszi mélyszántás,
hagyományos eszköze a mélyszántó eke. Az ER.MO ennek a váltvaforgató változatait kínálja egy- és
kétfejes kivitelben, amelyek szőlőbe
vagy gyümölcsösbe, ültetvények és
új telepítések esetében is ideálisak.
Szántóföldi művelésben a nehéz,
ülepedett talajokra ajánlottak. Az FS
szériájú eszközök akár 80 cm munkamélységben is képesek dolgozni,
így árokásásra is használhatók.

Az ekék nagy szilárdságú, kopásálló acélszerkezetből készülnek új
eljárással, amelynek révén erősebbek, viszont a tömegük 20–30%kal kisebb, mint a hagyományos
eljárással készült ekék többségéé.
A hosszú élettartamot garantálja
a mechanikus nyírócsavaros biztosítás is.

New Holland T7

arány és fejlett technológia, ezek a főbb
ismérvei a T7 erőgépek S változatainak.

Erőteljes, hatékony, tetszetős és gazdaságos

A T7-es traktorcsalád teljesíti a Tier 4B
emissziós szabványt, ezzel megannyi
előnyt kínálva: ezek a traktorok hatékonyabbak, erőteljesebbek, kényelmesebbek, alacsonyabb károsanyag-kibocsátással üzemelnek. A teljes T7-es széria az FPT
Industrial által kifejlesztett hathengeres
motorral és ECOBlue™ HI-eSCR technológiával ellátott.

A New Holland méltán ismert a folyamatosan fejlődő, minden igényt kielégítő
traktorkínálatáról. Ennek ékes bizonyítéka
az utóbb években végrehajtott teljes körű
modellfrissítés.
Az egész termékpalettát figyelembe
véve a legszélesebb teljesítménykategóriát (maximum 150– 315 LE között)
a T7-es traktorcsalád fedi le, amelynek
14 különböző motorteljesítményű
modellje minden évben meg-megújuló technológiai megoldásokkal áll
a magyar gazdák rendelkezésére.

A NAGY VÁLASZTÉK MINDIG ELŐNY
Akinek egy T7-esre esik a választása,
három különféle méretű erőgép és számtalan opciós lehetőség közül válogathat:
A standard tengelytávú (SWB) modellek
maximális teljesítménye 150–225 lóerő
között mozog, a hosszú tengelytávú
(LWB) gépek 225–270 lóerős csúcstelje-

sítménnyel rendelkeznek. A T7-es paletta
a legújabb, Heavy Duty fantázianévvel
illetett csúcsgépekkel válik teljessé, a
három HD modell 275, 290, illetve 315
lóerő legnagyobb motorerőt garantál.

GAZDASÁGOS T7S MODELLEK
BŐVÜLŐ KÍNÁLATBAN
A 2016-os évben került be T7-es kínálatunkba a 150 LE-s maximális teljesítményű T7.165S típus. Ez a belépőmodell
– köszönhetően a különösen kedvező árérték arányának – évről évre növekvő népszerűségnek örvend, T7SWB-eladásaink
zömét immár ez teszi ki. Kiváló alternatívát nyújt azon gazdáknak, akik ilyen
motorteljesítményű traktort keresnek.
Az első T7S modell sikerén felbuzdulva a New Holland 2018-ban bemutatott
két új T7LWB modellt, a T7.195S, illetve
a T7.215S típusokat, amelyektől szintén
sokat vár. Egyedülállóan kedvező ár-érték

A váltvaforgató mélyszántó ekék
különböző kivitelei 45–400 LE teljesítményű traktorokkal üzemeltethetők.

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

Az edzett acélból készülő kormánylemez felelős a minőségi talajborításért.
A lap három rétegből áll, két külső
kemény, kopásálló acélból, valamint
egy belső lágyacélból, a kialakítása
így nagyobb rugalmasságot biztosít.

Az ekék magas anyagminőségű,
megbízható termékek, így csökken a
karbantartási és javítási ráfordítás és
növekszik a hatékonyság.
Típus
Munkaszélesség (cm)
Munkamélység (cm)
Tömeg (kg)

FS. 1/888

FS.1/90

FS.1/92

FS.1/94

FS.1/95

FS.1/96

FS.1/98

FS.1/100

FSV.2/104

FSV.2/106

FSV.2/108

50–60

50–60

50–60

50–60

50–60

70–80

80–90

70–80

100–140

100–140

100–140

45–50

45–55

50–60

55–70

60–70

60–75

80

80–100

45–55

50–60

55–75

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2800

2550

2700

3000

való hozzáférés gyors és egyszerű. Az ágazat lehető legjobb ülésválasztéka áll rendelkezésre: a Comfort üléstől a Dynamic
Comfort opción át a legfelsőbb kategóriát képviselő Auto Comfort alternatíváig,
amely beépített szellőztetőrendszerrel és
klímaberendezéssel felruházott.

TOVÁBBFEJLESZTETT HATÉKONYSÁG

EXKLUZÍV BLUEPOWER KIVITEL
Az egyedi kivitelű T7 BluePower modellek
prémiumminőségű vezetői élményt biztosítanak. Az összetéveszthetetlen mélykék
szín, az ezüstfelnik és a krómszínű hűtőrácsok vonzzák a tekintetet. A BluePower
opció a T7.225AC, T7.270AC, valamint
a T7.315HD típusokhoz rendelhető.

ERŐTŐL DUZZADÓAN
A névleges teljesítmény az LWB sorozat
esetében 5%-kal, az SWB szériánál 9%-kal
emelkedett az elődszériákhoz viszonyítva.
Ehhez hozzáadódik az EPM által nyújtott
további 45 lóerő, a végeredmény a méretéhez és súlyához képest erőtől duzzadó
gép.

TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG

POWERSHIFT VAGY FOKOZATMENTES
Valamennyi T7-es rendelhető az egyedülállóan hatékony fokozatmentes Auto
Command váltóval. A T7 SWB típusok
esetében a csoport powershift Range
Command, a T7 LWB modelleknél pedig
a full-PowerShift Power Command váltómű alapfelszereltség. Kivételt képeznek

A traktor csatlakozásakor nem egy
tengelyvégre kell csatlakozni, hanem
egy kengyelhez, amely a golyót rögzítő tengelyt mindkét végén megtámasztja. A rövid, robusztus, fordítótengellyel szerelt fordítómű biztosítja
az eke pontos és megbízható átfordítását. Az ekék kérésre felszerelhetők
előhántóval vagy vágóéllel, valamint
egy második barázdabehúzó kormánylemezzel is.

a csúcsmodellek (T7.225, T7.270), illetve
a T7HD modellek, ugyanis azok kizárólag
Auto Command kivitelben rendelhetőek.

FONTOS A STÍLUS ÉS A KOMFORT
A motorháztetőn elhelyezett, macskaszem formájú New Holland fényszórók

LED-es változatban jelennek meg. A mo
torháztető vonalvezetését nem csupán
a külső miatt alakították így ki: a meghosszabbított oldalpanelek nagyobb
védelmet nyújtanak a por és a kosz ellen.
Az oldalsó szellőzők levegőztetést biztosítanak. A különböző részegységekhez

Lenyűgöző motor- és hidraulikateljesítmény, kedvező üzemanyag-fogyasztás,
hosszú szervizintervallumok, kényelem
és kezelői komfort, felhasználó-központú tervezés, választható PowerShift és
fokozatmentes AutoCommand váltómű
– ezek a tulajdonságok, amelyekről megismerhetjük a New Holland T7-es széria
erőgépeit.
Molnár István,
AGROTEC Magyarország Kft.

A Massey Ferguson 8 éves fejlesztési
munka és 350 millió dolláros beruházás
eredményeként dobta piacra a Global
szériát 2016-ban. Ezzel a legnépszerűbb
(75–130 LE-s) szegmensben kínál kiváló

MF 5711 – 110 LE
Műszaki adatok:
Teljes hossz
Tengelytáv
Fordulókör
Magasság
Szélesség
Tömeg (frontsúlyokkal és kezelővel)

ár-érték arányú traktorokat. Az ízig-vérig
európai erőgépeket a beauvais-i (északfranciaországi) gyárban állítják elő, és
részben emiatt bővítették az üzemet egy
8 hektáros új területtel, illetve 30 ezer
négyzetméteres épületkomplexummal.
A Global széria erőgépei tehát nem olcsó,
harmadik világban előállított változatai a

4305 mm
2430 mm
7,70 méter
2637 mm
1380–1925 mm

márkának, hanem ugyanabban a prémiumszínvonalat képviselő gyárban készülnek, mint a nagyobb kategóriás Massey
Ferguson traktorok.

„A Global széria megalkotásánál a gyártó
figyelembe vette a gyakori hazai igényeket is: egyszerűen kezelhető sebességváltó, kevés elektronika, mégis prémiummotor, -összeszerelés és -minőség. Ebben
a szegmensben sokan nem bonyolult
gépeket, hanem egyszerűen használható igáslovakat keresnek, amelyek viszont
rendkívül megbízhatóak. A Dyna-4 sebességváltó színre lépésével az MF 5700
szériában a fenti előnyök még jobban
kidomborodnak.”
Lőwi Barna
az importőr Austro Diesel GmbH
magyarországi marketingvezetője

2018. szeptembertől terhelés alatt kapcsolható váltóval is elérhető!

4700 kg

További részletekért érdeklődjön még ma:
AGCO POWER (SISU) 4 hengeres,
4,4 literes, turbófeltöltős, Common
Rail (közös nyomócsöves) motor

Komfortos kezelői környezet, von
zó dizájn, 360 fokos körkörös kilátás

06 (30) 613-0122
Az erős, hatékony és üzemanyag-takarékos, 4 hengeres
motorokkal felszerelt MF 5700-as sorozatot tényleg mintha csak a kelet-közép-európai gazdálkodók igényeire
szabták volna. Az 5711-es modellbe szerelt, prémiumminőségű, 4,4 literes AGCO Power (SISU) motor 110 LE-s teljesítményre képes. A legszigorúbb emissziós normáknak
dízel-részecskeszűrő (DPF) nélkül tesz eleget – így eggyel
kevesebb a meghibásodási lehetőség is.

Sík padlójú, 2 ajtós, egyszerű
beszállást biztosító, nagyméretű fülke

Maximális teljesítmény:
110 LE (80 kW)
Nyomatékmaximum 1600 f/p-nél
– így már alacsony fordulaton rendelkezésre áll az összes erő, nem
kell pörgetni a motort. Ez növeli
az élettartamát és csökkenti a fo
gyasztást.

Tetőn lévő első és hátsó
munkalámpák
Alapfelszereltségben 420/85 R 34
méretű hátsó gumiabroncsok, állítható
felnivel

A jobb oldali, T alakú menetvezérlő
kar előre/hátra mozgatásával mind
a 16 fokozatot tudjuk kapcsolni me
net közben úgy, hogy lábbal egyáltalán nem kell kuplungolnunk.
A PowerControl kar gondoskodik
a menetirányváltásokról a kormány
bal oldalán.

4300 kg hátsó emelési kapacitás, akár 100
liter/perc térfogatáramú hidraulikaszivat�tyú – hatékony munkagépmozgatás
Közel 2,5 méteres tengelytávjával
az 5711-es a kategória egyik leghosszabb gépe. A robusztusság
és a nagy önsúly révén a lóerők
„leérnek” a talajra.

16×16 Dyna-4 váltó, amelynek mind a 16 fokozatát lábbal való kuplungolás nélkül
tudjuk használni

540/540E/1000 TLT-fordulat
szám (a gép külsején is állítható)

A TLT 540, 540 Eco vagy 1000-es fordulatszámok leadására képes, kapcsolása
elektrohidraulikusan és egy jól kézre
eső, háromállású biztonsági kapcsolóval történik.

A Global szériához tartozó modellek esetében a gyártó szándékosan törekedett arra, hogy elkerülje
a túlelektronizáltságot. A könnyen,
hatékonyan kezelhető Dyna-4 hajtómű termelékeny munkavégzést tesz
lehetővé. Mind a 16 előre- és 16 hát
rafokozatot a kormányról vezérelve
is tudjuk kapcsolni, ezt más gyártó
nem kínálja ebben a szegmensben.

A prémiummegoldások közé tartozik
a kartámaszos, légrugós ülés, a dönthető kormányoszlop, a kezelőszervek
er
gonomikus és logikus kiosztása, a
hatékony klímaberendezés, a kiváló
anyagminőség és a tágas helykínálat.
A fülkében akár egy 180 cm-nél magasabb kezelő is kényelmesen elfér.

A munkaeszközök hajszálpontos
emelését és süllyesztését az elektronikus hárompont-vezérlés (EHR) segíti.
Ez azonnal reagál a talajellenállásra,
így mindig maximális vonóerőt biztosít, valamint minimálisra csökkenti
a kerékcsúszást és az üzemanyagfogyasztást.

