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Kedves Diák,
Tisztelt Mezőgazdasági
Oktatási Intézmény!
Az AgrárUnió szaklap Gépészinfó című kiadványa a tanuláshoz és tanításhoz kínál
hasznos gépészeti, technológiai információkat.
A trendek és újdonságok bemutatásával igyekszik naprakésszé tenni
az olvasókat, illetve segítséget nyújtani az érdeklődő fiataloknak
a megfelelő szakmai irány kiválasztásához, a tényleges munkavégzés megismeréséhez.

Kedves Tanuló!
Cikkeinkkel, tudósításainkkal bátorítunk arra,
hogy válaszd Te is a mezőgépész szakmát, hiszen potenciális munkahelyeken
szerezhetsz gyakorlatot, piacképes
jövedelemmel – már rögtön az iskolapadból kikerülve.

Böngészd hát az AgrárUnió Magazint és Portált, légy követőnk
a Facebookon, és csatlakozz a Gépészinfó táborához,
hogy folyamatosan hasznos információkhoz juthass!

Az internetes felületeink eléréséhez kattintson a logókra!
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1. zóna – tömörítés a traktor kerekei között
Vetés előtt a traktorkerék tömöríti a
talajt. A Spirit R Pivot tömörítőkereke
ugyanilyen tömörítést végez a traktorkerekek között.

Spirit R 300S

2. zóna – talajművelés
A mellső művelőeszközök munkamélysége és intenzitása könnyen beállítható
a traktor vezetőfülkéjéből.

pneumatikus gabonavetőgép
A Spirit R 300S pneumatikus gabonavetőgép 3 méter munkaszélességű. Rendelkezik a kisebb vetőgépek
minden előnyös tulajdonságával,
ugyanakkor innováció és precizitás
tekintetében a nagy munkaszélességű típusokkal is felveszi a versenyt.
A nagy napi teljesítmény, a precizitás, a megbízhatóság és a felhasználóbarát megoldások teszik minden
termelő számára vonzóvá.

3. zóna – tömörítés
A maglehelyezés előtti tömörítésről
a nagy átmérőjű mellső keréksor gondoskodik. Mindez különösen előnyös
laza talajtípusokon.

Rendkívüli precizitás – tökéletes kelés. A Spirit vetőgépek

egy menetben magágyat készítenek, vetnek és tömörítik a vetett felszínt. A nagy
menetsebességnél is lenyűgöző vetési pontosság hosszú élettartammal párosul.
A vetőcsoroszlyák pontos talajfelszín-követése folytán a vetőmag mindig az
előre beállított mélységbe kerül, ami páratlanul egyenletes kelésben ölt formát.

A Spirit 38 cm átmérőjű dupla tárcsás csoroszlyája a tárcsák középpontja előtt ejti le a magokat, így
azok stabilan a helyükön maradnak,
nem gurulnak el a magárokban.
A dupla tárcsás csoroszlyák révén
laza talajokon és/vagy sekély vetés
esetén is optimális a maglehelyezés.
A nagy tárcsaátmérő nyugodt járást
kölcsönöz, míg a V-55 anyagminőség
kiemelkedően hosszú élettartamot.
Minden vetőcsoroszlya egy hátsó,
széles sortömörítő kerékhez kapcso
lódik, így maximálisan leköveti
a talajfelszín egyenetlenségeit, és
mindig állandó vetésmélységet tart.

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

A TriForce a Väderstad sajátos cso
roszlyafelfüggesztési megoldása,
amely kétszer akkora szabad mozgást tesz lehetővé minden egyes
csoroszlya számára, mint ha a
hagyományos négyzet keresztmetszetű zártszelvényre történő rögzítés elvét alkalmaznánk.

5. zóna – visszatömörítés
Minden egyes csoroszlya mögött széles
tömörítőkerekek dolgoznak, amelyek
garantálják az állandó vetésmélységet.
6. zóna – felszínalakítás
A követőborona munkája laza szerkezetű, párolgást csökkentő réteget alakít
ki a talajfelszínen, ami gátolja a talaj
lecserepesedését is.

A vetőtárcsák OffSet elrendezése ag
resszív munkaszöget biztosít, ami megkönnyíti a talajba hatolást. Így a Spirit
a talajkörülményektől függetlenül ga
rantálja a beállított munkamélységben
történő vetést. A kúpos tárcsakialakítás
keskeny magárkot nyit, így a talajbolygatás mértéke is kisebb.
A Fenix III magadagoló egység az akár
1 kg/ha vetőmagdózist is pontosan ke
zeli. A vetőmag elosztásáról két elosztófej gondoskodik, így a traktorfülkéből oldható meg a félgép-lezárás. Akár
5 százalékos vetőmag-megtakarítás ér
hető el a szabálytalan alakú táblák vetése során.

Forgalmazó:

4. zóna – vetés
Az OffSet elrendezésű vetőtárcsák
a talajt oldalirányba nyomják, a magot
pedig a magárok aljára helyezik. A talaj
a csoroszlyák mögött visszaomlik és
betakarja a magot.
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Gépkoncepció
A gép nagy teljesítményű magágykészítő egységgel szerelhető fel. Az egyedi felfüggesztésű tárcsák kúpos kialakítása morzsás talajszerkezetet hoz létre,
az X elrendezés pedig stabil, egyenes
futást kölcsönöz a vetőgépnek.

A vonórúdon lévő elforduló keréksor
feladata a traktor kerekei között lévő
felszín tömörítése.

Az alacsony töltési magasságú és nagy
beöntőnyílású magtartály 2800 liter
kapacitású. A könnyebb feltöltés érdekében a munkaállvány a tartály oldalán
található.
Műszaki adatok
Munkaszélesség
Szállítási szélesség
Alapsúly
Magtartály
Vetőcsoroszlyák
Sortávolság
Csoroszlyanyomás
Vetőtárcsa átmérője
Munkasebesség
Szállítókerék

3,0 m
3,0 m
4000 kg
2800 l
24 db
125 mm
max. 80 kg
380 mm
8–14 km/h
400/55-15,5

A tömör, egyenletes magágy elérése
érdekében a maglehelyezés előtt nagy
átmérőjű mellső tömörítő keréksor
egyengeti a felszínt. Az OffSet elrendezés azt jelenti, hogy minden második
kerék 250 mm-rel hátrébb van tolva és
külön tengelyen fut.

A Spirit R 300S vetőgép iPad-alapú
vezérlőrendszerrel működik, amelynek
neve Väderstad E-Control. A vetésmi
nőség folyamatos ellenőrzésén kívül
lehetőség van a művelőeszköz, a ve
tőcsoroszlyák, valamint a követőborona mélységének menet közbeni állítására is.
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Az erőforrás dízel-részecskeszűrő (DPF)
nélkül teljesíti a Stage IV / Tier 4 Final
emissziós előírásokat

TH3510D

teleszkópos rakodó
A Caterpillar (CAT) az 1980-as évek óta
gyárt magas minőségű, megbízható teleszkópos rakodókat. A sor az RT szériával kezdődött, és az amerikai vállalat
azóta is mindig a praktikumot és a kezelő
kényelmét állítja a középpontba. A CAT
gépek az elmúlt évtizedek során a mezőgazdasági anyagmozgatás meghatározó
szereplőivé váltak. 2017-tól új modellel
bővült a kínálat, megjelent a 3,5 tonna
teherbírású, 9,8 méteres maximális emelési magasságú TH3510D típus. A legnagyobb változás a vezetőfülkét érintette,
hiszen ennek szerkezete és elrendezése
is változott. Az új műszerfal kijelzőjén
már a gép mögötti teret is láthatjuk tolatáskor.

Tetőablaktörlő

Opcionális
szélvédőrács

Gyártó
Teljesítmény
Max. teherbírás
Emelési magasság
Gémkinyúlás

Powershift váltó (6 előre- +
3 hátrafokozat)

Motortípus
Hengerűrtartalom
Tömeg
Tengelytáv
Hossz
(kanál nélkül)
Szélesség
Magasság
Max. sebesség

A CAT TH3510D kompakt teleszkópos rakodót a kisebb terekhez fejlesztették ki,
háromféle kormányzási üzemmódjának köszönhetően a legszűkebb helyen is
kiválóan manőverezhető. A gém alacsony elfordulási pontja révén a kezelő jobbra
és hátrafelé is jól kilát. A gyorsan reagáló, többfunkciós hidraulikával szinte gyerekjáték a gépkezelés. A munkavégzést gyorsítja az egyidejű feladatvégzést támogató,
egyszintű joystick. A többféle erőátviteli lehetőség és a korlátozottan önzáró differenciálmű a legnehezebb feladatokat is rugalmasan, magabiztosan kezeli.

9800 mm-es
emelési magasság

6600 mm
gémkinyúlás

Nagy teljesítményű fűtő- és szellőzőegységek nyújtotta kabinkényelem.

Opcionális
légkondicionáló

Színes multifunkciós kijelző
Opcionális tolatókamera

3870 mm-es
fordulókör
Multifunkciós joystick
Opcionális légrugós ülés
biztonsági övvel
40 km/h
max. sebesség

HUNTRACO Zrt.

3165 mm
tengelytáv

Caterpillar
83–93–106 kW
(111–124–142 LE)
3500 kg
9800 mm
6600 mm
CAT C3.4B vagy
C4.4 ACERT
3,4–4,4 liter
9149 kg
3165 mm
5300 mm
2382 mm
2475 mm
40 km/h

Forgalmazó
A motorhűtés ventilátorának forgásiránya megváltoztatható, így az ellenkező
irányú légárammal poros körülmények
között is pillanatok alatt, egy gombnyomással megtisztítható a hűtőradiátor.

3500 kg
teherbírás

A gyorsan csatlakoztatható szerelvények
sokféle feladat elvégzését könnyítik meg.

Műszaki adatok

Cím: 2040 Budaörs
Kamaraerdei út 3.
Telefon: 23/504-200
Fax: 23/504-300
Web: www.huntraco.hu
E-mail: info@huntraco.hu

Az 1991-ben alapított HUNTRACO
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
a brit CP Holdings Ltd. tulajdonában áll. Legfőbb tevékenysége
a Caterpillar munkagépeinek, vala
mint energiaipari és egyéb berendezéseinek kizárólagos magyarországi forgalmazása és szervizelése.
Ezeken kívül több más, ismert
márka forgalmazójaként is jelen van
a hazai piacon, kínálatában Massey
Ferguson traktorok és más mezőgazdasági gépek, munkaeszközök,
Ingersoll Rand ipari kompresszorok és légszerszámok, JLG személyemelők, Selwood szivattyúk, Aqua
Filter víztisztító berendezések, ORM
szennyvíztisztító rendszerek is szerepelnek.
A társaság portfóliójának fontos
eleme a képviselt márkák termékkörére alapuló alkatrész- és használtgép-kereskedelem, valamint a
teljes körű szerviz és bérleti szolgáltatások. A budaörsi, központi
telephely mellett négy vidéki kirendeltség (Békéscsaba, Kaposújlak,
Nyíregyháza és Szombathely) áll
a partnerek rendelkezésére.
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18–22 méteres szórókeret, homokfúvással és speciális műanyag bevonattal
ellenállóvá téve a korrózióval szemben

A keret vertikálisan 15 fokos, horizontálisan 4 fokos kitérésre képes, így kisebb
akadályba ütközve sem sérül

Boguslav
Kronos

permetezőgép-család

Hidraulikus nyitás-zárás

A Boguslav (Boguslavskaya Selkhoztechni
ka) vállalat a legnagyobb gyártó Ukrajnában a növényvédő szereket és folyékony
műtrágyát kijuttató munkagépek terén.
Fennállása során több mint 5000 darab vontatott permetezőgépet értékesített Ukrajnában, Oroszországban, Lengyelországban,
Kazahsztánban, Moldovában, Romániában,
Litvániában, Bulgáriában és Magyarországon. A gépcsalád kizárólagos hazai forgalmazója az Agroker Holding Zrt.

Kerékméret: 11.2xR42,
a nyomtávolság 1,4–2,1
méter között fokozatmentesen változtatható

A megbízható és jól használható gép
fő egységei (szivattyú, premixer tartály,
fúvókák)

A Kronos vontatott szántóföldi permetezőgépek

18 és
22 méteres

olasz, illetve német
gyártmányúak.

keretszélességgel érhetők el.

A lengéscsillapított szórókeret magassága hidraulikus munkahengerrel állítható 0,6–1,8 méter között
3 állású szórófej, német gyártmányú
Lechler ST03,04+ID04 légbeszívásos
fúvókákkal

LED-világítás
A műanyag tartály kapacitása 2000–
3000 liter közötti, és belső tartálymosóval is rendelkezik

A tartálykapacitás

2000, 2500
és 3000 liter,

így nagy napi területteljesítményt tesz
lehetővé, az újratöltéshez szükséges
lehető legkevesebb állásidő mellett.

A permetezőgép kézmosó tartál�lyal és technológiai víztartállyal is
ellátott
42 literes, olasz gyártmányú premixer
tartály
185 l/perc teljesítményű olasz Annovi
Reverberi szivattyú

Forgalmazó:

Agroker Holding Zrt. – Gép üzletág
4400 Nyíregyháza, Kinizsi út 2.
E-mail: gep@agrokerholding.hu
Mobil: 06 (70) 3755-327
www.agrokerholding.hu

Arag Bravo 400S komputer, 5–7–9
szekciós szakaszvezérléssel (ki-be
funkció), sebességfüggetlen men�nyiségszabályozással

Nagy, 650 mm-es hasmagasság, 1,6
tonnás üres tömeg
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Gépújdonságok 2019

gépeinél. A vetési mélység és a csoroszlyanyomás függetlenül
állítható, ennek eredményeként a csoroszlyák folyamatosan és
pontosan állandó mélységben helyezik le a magokat, még nagy
sebességnél is. Az új vetőegységnél a csoroszlyanyomás mechanikusan (45 kg-ig) vagy hidraulikusan (70 kg-ig) a traktorból
állítható. A Solitair 23 fronttartály 1900 literes űrtartalmú és keskeny kialakítású. Négy adagolóegység biztosítja, hogy a magok
a legnagyobb pontossággal jussanak célba. Az új vetőegység
összecsukható kivitelben, 4 vagy 4,50 méter munkaszélességben
érhető el 2019-től.

Megújult
termékpaletta
a Lemkentől

■■ Szemenkénti vetés – nagyobb területteljesítmény

A 2019-es évre szánt újdonságait leplezte le
franciaországi nemzetközi sajtókonferenciáján
a Lemken. A német gyártóvállalat
a talajművelés és vetés terén egyaránt
frissítette kínálatát, sőt a holland Steketee
felvásárlásával egy kultivátorspecialistát is
megszerzett magának.
Az Orleans közelében tartott médiabemutató legnagyobb bejelentése kétségkívül a Machinefabriek Steketee B.V. megszerzése
volt. A Lemken ezáltal a mechanikus gyomirtás gépeivel, illetve
kameratámogatott járműirányító rendszerrel bővíti növényvédelmi termékportfólióját. Vannak azonban egyéb újdonságok is
a „kék márka” háza táján, ezeket gyűjtöttük csokorba.

■■Juwel 7M – nagyobb munkaszélességgel
A Lemken 6 fejes modellel bővíti a Juwel 7M ekecsaládot. A függesztett eke a hidraulikus UniTurn átfordító rendszerrel van felszerelve mechanikus dőlésállítással. A rövid átfordítótengely (120
mm átmérővel) biztosítja az eke pontos és gyors átfordítását. A
120 mm-es gerendely-keresztmetszettel az eszköz 100–200 LE-s
traktorokhoz lett kifejlesztve. A mechanikus rendszerű változatnál négy munkaszélesség állítható be, míg a hidraulikus MV változat fokozatmentes beállítást tesz lehetővé. Alapkivitelben a jól

bevált Dural ekefejeket alkalmazza a Lemken, opcióként 150 százalékkal hosszabb élettartamú DuraMaxx ekefejek is rendelhetők.

■■ Diamant 16 – immár beállító rendszerrel
A több mint 4000-es darabszámban eladott Diamant 11 félig függesztett váltvaforgató ekék kimagaslóan teljesítenek a Lemken
választékában. Utóduknál, a Diamant 16 modellnél az OptiLine
az első olyan beállító rendszer, amely kiegyenlíti az ekének a traktor mögötti aszimmetrikus helyzetéből adódó oldalra húzását,
ugyanis egy nyomásvezérelt munkahenger a többletnyomatékot
átadja a traktornak. Ez a beállító rendszer a traktor/eke vontatási
vonalat a hátsó tengely közepe felé tolja el, és így akár 10 százalék üzemanyag is megtakarítható. A kezelő terhelése is csökken,
mivel nem kell ellenkormányoznia. Az összes főbb csapágy átmérője nagyobb lett, és továbbfejlesztették a tarlón járón kivitelt
is. Szintén új fejlesztés a fokozatmentesen állítható, hidraulikus
mélységszabályzó rendszer, amely a vezetőfülkéből vezérelhető.

Az új, Solitair 12 SW műtrágyatartály (a cím alatti fő képünkön)
immár a Lemken Azurittal is kombinálható. A szemenkénti
vetőgép közvetlenül a tartályhoz csatlakozik egy szabványos
háromponttal, talajművelő alapgép iránti igény nélkül. A tartály
kapacitása 5800 liter, amely akár 60 hektár napi területteljesítményt is lehetővé tesz. A Solitair 12SW teleszkópos rakodóval,
big-bag zsákok vagy feltöltőcsiga segítségével könnyen feltölthető.

megoldás optimalizálja a talaj áramlását, és egyenletes művelést
biztosít teljes munkaszélességben. A tárcsák 7 cm munkamélységtől a teljes felületet átdolgozzák.
A Rubin 10 alapkivitelben 645 mm átmérőjű, felületén edzett,
30 százalékkal magasabb élettartamú DuraMaxx tárcsalapokkal
van szerelve. Az új tartószárak vastagsága 30 mm, a többszörösen hajlított kialakítás nagy átömlést és eltömődésmentes üzemet biztosít. Az első tárcsasor mögötti boronasor növeli a rögtö- ■■ Primus és Albatros – ráncfelvarrás
rés hatékonyságát, s eloszlatja a talajt és a tarlómaradványokat
a haladási irányban, míg a hátsó boronasor a talajt úgy irányítja, A Lemken népszerű Primus és Albatros szántóföldi permetezőgépeinél a műszaki munkagépfunkciók és a kezelés is jelentős fejhogy sima, elegyengetett felszínt hozzon létre.
lesztésen esett át. Javult a kezelőszervek elrendezése, és a főbb
csatlakozások középre lettek beépítve a védőburkolatok alatt. A
■■ Fronttartály vetőegységgel
továbbfejlesztett, fülkébe szerelt kezelőszervek felhasználóbarát
– flexibilis vetési rendszer
grafikus kezelőfelületet kaptak a CCI-50 terminálon, amely immár
Az új Lemken Optidisc 25 különálló vetőegység Solitair 23 front- az alapfelszereltség részét képezi. Említést érdemel még a flexitartállyal és forgóboronával kombinálható az agilis, kompakt bilis vonórúd, illetve a 320 literesre növekedett tiszta vizes tartály.
vetőkombináció kialakításához. A német gyártó már évekkel A Primus 10 és 12 modellek 2400–4400 literes tartállyal és 15–30
ezelőtt bevezette az OptiDisc dupla tárcsás csoroszlyát vető- m szórókeret-szélességgel, az Albatros 10 és 12 változatok pedig
4000–6200 liter tartállyal és 15–39 m-es szórókerettel érhetők el.

■■ Rubin 10 – új rövidtárcsa
A Lemken rövidtárcsákra a nagy munkasebesség melletti kimagaslóan hatékony bekeverés jellemző. Igaz ez az új modell Rubin
10-esre is, amely számos téren lett továbbfejlesztve. A legfontosabb az új tárcsaelrendezés a munkagép mindkét oldalán. Ez
nemcsak az oldalra húzás nélküli iránytartási stabilitást növeli
(ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást is), de lehetővé
teszi a menetek pontos illesztését, GPS használatával is. A Rubin
10 esetén a három középső tárcsa úgy van eltolva a hosszirányú
tengely mentén, hogy ütközés nélkül dolgozzanak a teljes szélességben, 12,5 cm osztástávolsággal. Ez a szabadalmaztatott

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

Solitair

Opcióban a vetőgép kérhető hidraulikus szakaszolással is. Ilyenkor a gépkezelő a fülkéből, a monitoron keresztül
kényelmesen zárhatja a rendelkezésre
álló négy szakaszt.

A magelosztók a tartályon kívül, közvetlenül a vetőegység fölött vannak
elhelyezve. A magvezető csövek folyamatos esése megelőzi az eltömődést.
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pneumatikus gabonavetőgép
A talajművelő gépeiről híres Lemken
vetőgépei is egyre több gazdaságban
bizonyítanak. A gyártó 2017-ben ünnepelte a Solitair 20. születésnapját, ezek
az eszközök tehát kiforrott, intelligens
technológiával rendelkeznek. Német
precizitás, ötletes megoldások jellemzik
a kínálatot, amely széles palettát ölel fel.
3-tól 12 méteres munkaszélességig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb változatot, legyen szó direkt vető
gépről vagy rövidtárcsával, grubberrel,
forgóboronával és magágykészítővel
kombináltról, de akár önmagukban is
választhatók.

A Solitair 9 az apró magvaktól a nagyobb szemű
borsóig bármivel megbirkózik. A kiadagolt
mag mennyisége mindig a beállított értékek
szerint kerül kijuttatásra, 1,2 kilogrammtól 400 kilogrammig szabadon állítható
a hektáronként kivetett mag mennyisége.

A vetőgép beállítása, leforgatása kön�nyen elsajátítható, gyors folyamat, így
a különböző kultúrák közötti átállás
sem gond a gépkezelőnek.

Precíz és sokoldalú.

Opcionálisan rendelhető S magtakaró
borona, amely hidraulikus kiemeléssel
is felszerelhető.

Magyarországon a Solitair 9 pneumatikus
gabonavetőgép számít a legnépszerűbb modellnek. Igény szerint függesztett
merev vázas vagy csukható változatokban érhető el, illetve félig függesztett, csukható kivitelben. A munkaszélesség 3-tól 6 méterig terjed.

Solitronic vezérli és felügyeli az összes
fontos vetési funkciót

Lemken Hungária Kft.
A vetéstechnológiában fontos körülmény az egyenletes vetésmélység.
Csak abban az esetben várhatunk
egyenletes növényállományt és kimagasló termést, ha a növények egyszerre,
robbanásszerűen kelnek ki. A Lemken
olyan csoroszlyakialakítást használ
a Solitair vetőgépeken, amely egyedivé
teszi a piacon.

A vetőcsoroszlyák egymáshoz képest
elcsúsztatva helyezkednek el, így még
nedves, sáros időben is biztosított a tö
kéletes öntisztuló képesség.

A mag fölötti tömörítés a mélységha
tároló kerék által ideális mag-talaj kapcsolatot eredményez.

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

Headland-Command segíti a gép
vezérlését a táblavégi fordulókon,
így elkerülhetők a pozícióhibák, il
letve a dupla vetéssűrűség.

Szrnka Péter
értékesítési vezető
Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com
A jeladó kerék kizárólag a megtett tá
volság mérésére szolgál. A csúszásmentes forgás biztosított, mivel nem kell
meghajtó erőt átvinnie a vetőtengelyre.

A kettős tárcsás csoroszlyák egy kovácsolt, felületén edzett paralelogramma
felfüggesztésen keresztül csatlakoznak
a vetősínhez. Így minden csoroszlya
pontosan követi a talaj egyenetlenségeit, ezzel garantálva az egységes
vetésmélységet a teljes munkaszélességen belül.

A hidraulikus meghajtású ventilátor
fordulatszáma fokozatmentesen állítható, és független a TLT fordulatszámától.

Tramline-Control segít a művelőutakat elhelyezni a táblán belül.

2300 literes, tekintélyes
méretű központi magtartály, amely hosszú műszakok esetén is ritkán igényel feltöltést. Kompakt kialakítása révén könnyen tisztítható
és leüríthető. A feltöltés Big Bag zsákból
vagy feltöltőcsigával is egyszerűen megoldható.
Minden csoroszlyánál rugókkal megfeszítve tudjunk a talajra gyakorolt nyomást növelni.

A különböző magvak vetéséhez a 6
részes cellás kerék manuálisan vagy
hidraulikusan kapcsolható be vagy ki
a felszereltségtől függően.

A 3 méternél nagyobb munkaszéles
ségű, függesztett vagy félig függesz-
tett Solitair 9 vetőgépek könnyen és
gyorsan, hidraulikusan összecsukhatók
3 méter alatti szállítási szélességre.
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Alaposan kigyúrta a Zetor az új Crystal 170 HD-t

Okosabb, erősebb,
kényelmesebb

Hitchtronic vezérlés munka közben automatikusan szabályozza a csatlakoztatott
munkagép pozícióját a talajellenállás
függvényében, és ezáltal 5–7 százalékos
üzemanyag-megtakarítást eredményez.
A hatoszlopos vezetőfülkét 10 centiméterrel megemelték, így sokkal
jobb rálátást biztosít a kezelőnek a
munkaterületre. Áttervezték a ke
zelőszerveket is, a hosszú vezérlőkarok helyett bevezetett
gombok és kapcsolók kön�nyebben működtethetők és
ergonómiai szempontból is
tökéletesebbek. Nemcsak a
vezetőt védi biztonsági öv, de
az utasülésre is rászerelhető, s
a TLT-hajtást egy érzékelő azonnal lekapcsolja, amint a kezelő feláll
a helyéről. A biztonságos és kényelmes munkavégzést segíti a 8 darab LEDlámpa, valamint a tetőablak is.
A 170 HD mellső tengelyét az olasz
Carraro készíti, s a lengéscsillapított, differenciálzárral szerelt egység független

A gyakorlat elvárásai alapján tervezett direktvető gépek
A finneknél nagy hagyománya van a
direktvető gépek használatának, mivel
az ottani időjárási viszonyok igen rövid
vetésre alkalmas időszakot engednek
a gazdák tavaszi munkáinak elvégzésére, és ezen vetőgépekkel csökkenthető
a területre kivonulások száma.
A terület előkészítettségének megfelelően többféle kialakítású direktvető
gépet gyárt a nagy múltú család kezében
lévő Junkkari gyár. Hogyan gondoljunk
a Junkkari gabonavetőgépekre? Miért is
érdekesek ezek a vetőgépek a magyar
gazdaságok számára?

■■ Hatékony
4200 literes a vetőmag/műtrágya tartály
térfogata a 3 m munkaszélességű vetőgépen is, ami kevesebb feltöltési időt
és több valódi munkát tesz lehetővé.
A kombinált vetőmag- és műtrágyacsoroszlya – tehát egy sorba kerül mindkettő
– legalább 20%-kal kisebb vonóerő-igényű, mint azok a vetőgépek, amelyek
külön vetőmag- és külön műtrágyacsoroszlyával randelkeznek.

A Zetor 2015-ben dobta piacra a megújult Crystal
traktorcsaládot, s az akkori 150-es és 160-as modellek
mellé most megérkezett a 171 lóerős 170 HD változat.
Magyarországi debütálására a szeptember eleji Bábolnai
Gazdanapokon került sor.
Fél évszázada örvend töretlen népszerűségnek az 1968 óta forgalmazott
Zetor Crystal. Akkoriban nagy szenzációnak számított a négyhengeres, 85 LE
teljesítményű motor, valamint a fűthető,
borulásbiztos kivitelű vezetőfülke, amely
ráadásul teljesen zárt és üvegezett volt,
így a traktorkabin zajszintjét – a világon
elsőként – 85 dB alatt sikerült tartani.
Az 50 éves jubileumra rukkolt elő a cseh
gyártó az új Crystal sorozattal, s ez idén
a legizmosabb taggal, a 170 HD modellel bővült ki. A hathengeres, 6,1 literes,
Stage IV emissziós besorolású Deutz TCD
motor 171 LE leadására képes, az erőátvitelről pedig a Forterráknál is bevált ECO
40 váltómű gondoskodik. A 3 csoportból álló, elektrohidraulikus, automatikus
kapcsolású, teljesen szinkronizált váltó
30/30 fokozattal rendelkezik, ebből 13

Junkkari: egyszerű, célszerű, gyors

■■ Precíz
Nagyon pontos az adagolás, 1,5 kg/ha-tól
egészen nagy mennyiségek is kijuttathatóak, ráadásul nincs a vonósebességben megkötés, akár 20 km/h is lehet
a vetési sebesség, amennyiben megfele-

fokozat a leggyakrabban használt 4–12
km/h sebességtartományban található.
A hátsó hárompont-függesztőszerkezet
emelőképessége 8,5 tonna. A Bosch EHR

Junkkari M400 direktvető gép

kerékfelfüggesztéssel rendelkezik. A mellső kerekek hidraulikus fékkel, a hátsók
pneumatikus fékrendszerrel szereltek. Az
üzemanyagtartály 300 literes, az AdBluetartály 23 liter kapacitású. A gép 40 km/h
sebességre képes 1750 1/min fordulatszám mellett. A traktor 5,4 méter hosszú,
2,5 méter széles és valamivel több mint
3 méter magas. Létezik majd kisebb változatban is, az lesz a Crystal 150 HD.

Junkkari W700 direktvető gép

lőek a talajviszonyok. Különösen precíz,
a traktorfülkéből hidraulikusan állítható
a vetésmélység, a csoroszlya szépen követi a talaj kontúrját, ami egyenletes kelést,
jobb terméshozamot eredményez. Egytárcsás és kéttárcsás csoroszlyakialakítás
is választható, utóbbi minden esetben
magnyomó kerékkel is szerelt, a jobb
vetésmélységtartás és talaj-mag kapcsolat kialakítása érdekében. A D sorozat
200 kg feletti soronkénti talajnyomású
csoroszlyái a szemenkénti vetőgépekhez
hasonlóan a csoroszlyák mellett mélységállító kerekekkel is rendelkeznek.

■■ Megbízható
Nagyon tartós, kopásálló, 5 mm vastag,
Carbide acéléllel rendelkező, 403 mm

átmérőjű tárcsával szereltek a csoroszlyák,
a csapágyazás pedig erős, SKF gyártmányú. A mechanikus hajtás és adagolás
egyszerű, erős és könnyen karbantartható. Az elektromos funkciók csak segítenek,
finomhangolnak, nem kritikus a szerepük
a vetésnél.

■■ Könnyen kezelhető
Kezelőbarát G-Wizard vagy ISOBUS szabályzóegység segítségével a fülkéből
változtatható a kijuttatandó mennyiség.
A kalibrálás és beállítás a mechanikus
vetőgépeknél megszokott módon egyszerűen, gyorsan elvégezhető. A feltöltéshez a biztonságos és ergonomikus kezelőplatform az alapfelszereltség része.
A Junkkari direktvető gépei nemcsak
a szokásos 3 és 4 m munkaszélességben
készülnek, de van egy W700-as nevű, 7 m
munkaszélességű, hidraulikusan 3 m-re
felcsukható változatuk. Ez a gép egyesíti
a pneumatikus vetőgépek kis szállítási
szélességét és a mechanikus vetőgépek
robusztusságát. Ezt a nagy munkaszélességet szállítócsigás rendszer látja el
vetőmaggal és műtrágyával, a szárnyak
pedig hidroakkumulátoros rendszerrel
±10 cm-es tartományban talajkövetőek.
A Junkkari vetőgépek többféle vonószerkezettel, elülső simítósorokkal vagy tárcsasorokkal is rendelhetőek a SZEGÁNA Kft.
területi képviselőitől.
Nagy Márk
SZEGÁNA Kft.
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Gépkoncepció
1. zóna – talajművelés
A mellső művelőeszközök munkamélysége és intenzitása könnyen beállítható
a traktor vezetőfülkéjéből.

Spirit 600-900S

pneumatikus gabonavetőgépek
A Spirit vetőgépek egy menetben
magágyat készítenek, vetnek és tömörítik a vetett felszínt. A nagy menetsebességnél is lenyűgöző vetési pontosság hosszú élettartammal párosul.
A vetőcsoroszlyák pontos talajfelszínkövetése folytán a vetőmag mindig
az előre beállított mélységbe kerül,
ami páratlanul egyenletes kelésben ölt
formát. A pneumatikus Spirit 600-900S
vetőgépek 6, 8 és 9 méter munkaszélességben rendelhetők.

2. zóna – tömörítés
A maglehelyezés előtti tömörítésről a
nagy átmérőjű mellső keréksor gondoskodik. Mindez különösen előnyös
laza talajtípusokon és akkor, amikor a
talaj túlművelésének vagy a bolygatást követő tömörítés elmaradásának
következtében laza szerkezetű marad
a magágy.

A vetés közbeni leállások számának
minimalizálása érdekében a vetőgép
nagyméretű, 3900 literes tartállyal
készül. A takaróponyva nyitása kön�nyen elvégezhető a gép mellett állva
is, így a feltöltés igen egyszerű. A dupla
munkaállvány, valamint a gép tervezése
megkönnyíti az egyes kezelőszervekhez
és részekhez a hozzáférést.

Az akár laza talajokon és/vagy sekély
vetés esetén is optimális maglehelyezés érdekében a Spirit dupla tárcsás
csoroszlyákkal rendelkezik. A nagy, 380
mm-es tárcsaátmérő nyugodt járást
kölcsönöz a csoroszlyák számára, míg
a V-55 anyagminőség a kiemelkedően
hosszú élettartam biztosítéka. Az eltérő
talajkörülményekhez való alkalmazkodás érdekében a csoroszlyák nyomása
a traktorfülkéből állítható.

3. zóna – vetés
Az OffSet elrendezésű vetőtárcsák a
talajt oldalirányba nyomják, s a magot
a magárok aljára helyezik. A talaj a csoroszlyák mögött visszaomlik és betakarja a magot. A nyomásérték akár 80 kg-ig
növelhető.
A Spirit 600-900S vetőgépekre szerelt
BioDrill vetőegység segítségével apró
magvú növények vethetők a fő növén�nyel egy időben.

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

*Sortávolságfüggő (167/125 mm)

600S
6,0
3,0
2,8
5700
3740/3900*
36/48
167/125
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4. zóna – visszatömörítés
Minden egyes csoroszlya mögött széles
tömörítőkerekek dolgoznak, amelyek
garantálják az állandó vetésmélységet
egyenetlen felszín és változó talajkörülmények esetén is.

Az elosztófejek magasra helyezésével a magvezető csövek még lejtős
terepviszonyok esetén is mindig
olyan szöget vesznek fel, ami biztosítja az akadálytalan magáramlást.

5. zóna – felszínalakítás
A követőborona munkája laza szerkezetű, párolgást csökkentő réteget alakít ki
a talajfelszínen, ami gátolja a talaj lecserepesedését is.

A forgókon a vetőgép felemelésekor és
leengedésekor az automatikus szekcióvezérlés biztosítja, hogy a mellső művelőeszköz hamarabb érjen földet, mint
a csoroszlyák és a követőborona.

A Spirit 600-900S gabonavetőgépek
a nagy pontosságú Fenix II egységgel vannak felszerelve, amely
állandó és megbízható magadagolást tesz lehetővé. Az erős motor
nagy vetőmagdózisok kiadagolását
is garantálja.

Műszaki adatok
Spirit
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Szállítási magasság (m)
Alapsúly (kg)
Magtartály (l)
Vetőcsoroszlyák száma*
Sortávolság (mm)
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A vetőmag elosztásáról két elosztófej
gondoskodik, ami lehetővé teszi, hogy
a gépkezelő a traktorfülkéből oldja meg
a félgép-lezárást, ezzel elkerülve a rávetést. A vetőmag-megtakarítás mértéke
eléri az 5 százalékot, miközben a csírázás és a kelés feltételei is kedvezőbbek.

A TriForce a Väderstad sajátos csoroszlya-felfüggesztési megoldása, amely
kétszer akkora szabad mozgást tesz
lehetővé minden egyes csoroszlya számára, mintha a hagyományos, négyzet
keresztmetszetű zártszelvényre történő
rögzítés elvét alkalmaznánk.

Forgalmazó:
Vaderstad Kft.
2475 Kápolnásnyék
Összekötő út 1.
ügyvezető: Dr. Kalmár Tibor
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800S
8,0
3,0
3,85
6800
3900
64/48
167/125

900S
9,0
3,0
4,0
7200
3900
72/54
167/125

A Spirit vetőgépek iPad-alapú vezérlőrendszerrel működnek, amelynek neve
Väderstad E-Control. A vetésminőség
folyamatos ellenőrzésén kívül lehetőség van a művelőeszköz, a vetőcsoroszlyák, valamint a követőborona mélységének menet közbeni állítására is.

A tartályba integrált, magasra helyezett
ventilátor alacsony fordulatszámon
üzemel, kevesebb üzemanyag felhasználása mellett (olajigénye 40 l/min).
A rendszerbe beszívott kisebb mennyi
ségű por miatt pontosabbá válik a vetőgép működése.

Forgódobos
szeparátorok

A rozsdamentes acélból készült DODA
forgódobos szeparátor olyan aktív szárazanyag-leválasztást végez, melynek
során a működési elvből következően
nem ébrednek nagy súrlódó erők, így
kiemelkedően magas az élettartama.

Az olaszországi Buscoldóban mű
ködő DODA az állattartó és ipari
telepeken keletkező trágya, illetve
szennyvíz feldolgozására alkalmas
gépek, berendezések egyik vezető
európai gyártója.

A forgó perforált dob külső palástjára érkezik a szeparálatlan hígtrágya,
amelyből két hidraulikusan állítható
nyomóhengerpár kényszeríti a folyékony fázist a dob belső felébe, amely
onnan gravitációsan távozik.

A nagyüzemi tejelőszarvasmarhaés sertéstartás a trágyakezelés terén
is megköveteli a kiváló munkaminőségű, környezetbarát, ugyanakkor egyszerű, könnyen kezelhető
technológiák alkalmazását. A hígtrágya-szeparátorok alkalmazásával
az elválasztott híg és szilárd fázis
könnyebben kezelhetővé válik, valamint a további hasznosítás lehetősége sokrétűbb lesz.

A berendezés nem igényel folyamatos
felügyeletet, az indulás, a szeparálási
folyamat és a leállás, öblítés is automatikus. A DODA forgódobos szeparátor minimális napi odafigyelést és
karbantartást igényel, telepítése egyszerű, és működése hosszú távon is
hibamentesen biztosított, kiváló munkaminőség mellett.

perforált dob
tisztítókefe

leválasztott szárazanyag ki

hígtrágya be
többlethígtrágya vissza

szeparált híg fázis ki

A meghajtásról 2,2 kW teljesítményű
elektromos motor gondoskodik, így
hosszú távú üzemeltetése gazdaságos..

Rozsdamentes acélhengerek speciális
gumibevonattal, SKF csapágyakon és
olajfürdőben.

A gép teljesítménye a hígtrágya sűrűségétől függően 25–60 m³/óra..

A leválasztott szilárd fázis a dob külső
felületén marad, ennek eltávolításáról
két kaparóél gondoskodik, a perforáció
közül pedig egy tisztítókefe távolítja
el a szárazanyagot.

Demózási
lehetőség!

préselőhengerek

A szeparátor egy nyomáskapcsoló
jelére indul, és a folyamat végén vízzel kitisztítja magát, teljesen leürül, így
télen sem áll fenn az elfagyás veszélye.
A dob állandó terheléséről egy nyomást kompenzáló torony gondoskodik, a keményanyag-védelem pedig
a belépő oldalon akadályozza meg idegen tárgy bekerülését.

Az elv lényege, hogy a tározóból egy
nagy teljesítményű szivattyú közvetlenül, folyamatos üzemben táplálja meg
a kijuttatást végző munkaeszközt a flexibilis gerincvezetéken és a köldökcsövön keresztül. A szivattyú teljesítménye
akár 100–250 m3/óra, és elérhető az
5 km-es hatótávolság. A gerincvezeték
átmérője jellemzően 5–8” méretű.

Pap-Agro Kft.

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 tömlők területre szállítása hidraulikus/TLT hajtású felcsévélődobon törté
nik, amely 600 méter tömlőhosszig függesztett, efölött vontatott kivitelű.

Az olaszországi Buscoldóban működő DODA az állattartó és ipari telepeken keletkező trágya, illetve szennyvíz feldolgozására alkalmas gépek,
berendezések egyik vezető európai
gyártója.
A 4–5” átmérőjű Mandals Dragman
köldökcső nagy kopásállóságú flexibilis tömlő, a javasolt hossz 400–800
méter.

Az állattartó telepeken keletkező nagy
mennyiségű hígtrágya kijuttatásakor
számos követelménynek kell megfelelni. Az egyre szigorodó környezetvédelmi
előírások betartása mellett fontos a nagy
teljezsítmény, mivel a kijuttatásra alkalmas terület megközelítését nehezítheti a
kedvezőtlen időjárás, valamint a vegetációs időszakban csak bizonyos időintervallumban juttatható ki a hígtrágya.

A vontatható csőtároló kocsi kapacitása
1600–2400 méter tömlő. A csévélési
sebesség kb. 2000 m/óra.

➤ Rendkívüli teljesítmény (akár 4000 m3/nap)
➤ Minimális talajtaposás
➤ Maximális precizitás
➤ Folyamatos üzemű munkavégzés
➤ Kijuttatás felszínre és talajba is
➤ Drasztikusan csökkenthető fajlagos kijuttatási
költségek

A szivattyú telepíthető közvetlenül a
tározóhoz, puffertartályhoz, de alkalmas kiépített gerincvezeték ellátására
is, ahol a hidránsokra csatlakoztatható
a megtáplálótömlő.

Mobil kivitelű dobszeparátor

Forgalmazó:

Ezen igények figyelembevételével fejlesztette ki a DODA a köldökcsöves
megtáplálású kijuttatórendszerét.

Hígtrágya-kijuttató rendszer
köldökcsöves megtáplálással

Az állattartó telepeken a hígtrágyában
is előforduló és nehezen kezelhető szálas anyag (pl. szalma) sem okoz problémát. Ezért a berendezés kiváló választás
biogázüzemek részére is.

A köldökcső mozgatásával idő és üzemanyag takarítható meg, valamint a töm
lő élettartama növelhető.

A kijuttatóadapter traktorfüggesztésű,
és a kijuttatás módjától függően lehet
5/7 késes lazítókéses injektor, 2,55 és
3,85 m-es munkaszélességben, vagy
12 méteres ejtőcsöves konzol, 41 db
40 mm átmérőjű ejtőcsővel szerelve.

Forgalmazó:

Pap-Agro Kft.

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

Korund

8

magágykészítő kombinátor

A Korund 8 magágykészítő kombinátorral a Lemken olyan sokoldalúan felszerszámozható eszközt kínál, amely
a tökéletes magágykészítéssel kapcsolatos minden szántóföldi igényt kielégít. A növény optimális fejlődésének
alapjául szolgáló magágyat kiválóan
vissza kell tömöríteni, hogy az ideális
csírázás biztosított legyen. A mag körüli
finomra művelt, apró morzsás talaj és
a felszínen lévő rögösebb talaj együttesen biztosítja a megfelelő kelést. A
Korund simítólapja és kapás mezői biztosítják ezeket a feltételeket, miközben
a hátsó hengerek felaprítják a felszínen
maradt nagyobb rögöket. A munkagép
ideális eszköze – egyebek mellett – a
professzionális burgonya- és kukoricatermesztésnek.

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

Sekély magágykészítéshez 5 sornyi
hajlított vagy egyenes kapák kaphatók. A 25 darab 60 mm osztású
kapa egyenletes porhanyítást végez.
A megfordítható kapahegyek csökkentik a kopóalkatrészek költségeit.

A rövid és kompakt konstrukciónak
köszönhetően kedvező a súlyponti
helyzet, így a gép kisebb emelőerővel
rendelkező traktorokkal is használható.
Kisebb tömege révén nagyobb munkaszélességeknél is lehet függesztett
munkagépként használni.

A masszív rugóacélból készült, rugalmas tartókarok felfogják a nagy, lökésszerű terheléseket, különösen közúti
szállításkor és forduláskor.

A vázban felhasznált első osztályú acélok kimagasló teherbírást és hosszú
élettartamot biztosítanak.

A különálló művelőmezők mélységének
beállítása 3 és 15 cm között pontosan
elvégezhető a csapos-furatos beállítási
rendszerrel.

Mély magágy készítésénél 4 sorban
elhelyezett Marathon kapák állnak
rendelkezésre. A 16 darab 98 mm
osztású kapa egyenletes porhanyítást végez.

A művelőmezők paralelogramma-függesztése pontos mélységtartást, ezáltal
egyenletes munkamélységet biztosít.

A rugózott multifunkcionális simítólemez egyengető hatása szélsőséges
feltételek esetén, például mély traktornyomoknál vagy durva szántásképnél is
biztosítja a magágy optimális elegyengetését. Így a kapatagok sekélyebben,
vagyis üzemanyag-takarékosabban
dolgozhatnak.

A simítólap munkájának intenzitása egy
orsó segítségével állítható.

A tömörítőhengerek automatikus
reteszelése stabilitást biztosít a tagoknak munka közben, és megakadályozza az összeakadást felcsukáskor.

A karbantartást nem igénylő golyós
csapágyakkal rendelkező, 8 mm
vastagságú acélprofilból kialakított
csipkés rögtörő hengerek pontos
mélységvezetést, valamint optimális aprítást és elegyengetést biztosítanak.

 A középkötött és kötött talajok esetén a simítólapot „tolt” állásba kell ál
lítani. Ez megbízhatóan elegyengeti
munka közben az egyenetlen részeket.

A Marathon kapák helyett Gamma
kapák is felszerelhetők kötött vagy
vizes talajokon.

 Könnyebb talajok esetén a simítólapot „húzott” állásba kell állítani. Sima
talajon kevesebb talaj torlódik fel a si
mítólap előtt, a munkagép kisebb ellenállással húzható.

A hátsó dupla tömörítőhenger
fogazott és csőpálcás kivitelben is
kérhető, amelyekből az első henger 330 mm, míg a hátsó 270 mm
átmérőjű.

A 4,5 méter és annál nagyobb munkaszélességű gépek hidraulikusan összecsukhatóak a közúti szállításhoz. A 7,5
és 9 méter munkaszélességű változatok
kábeles rendszerrel rendelkeznek, ez
biztosítja a több tagból álló gép összecsukását anélkül, hogy a tagok összeütköznének.

SUN+CHOP

A szárzúzó az adapterhez csatlakoztatott kiegészítő egység, amely
egy menetben a visszamaradt napraforgószárakat is levágja. Így a szárzúzóval ellátott adapterek jelentős
költségmegtakarítást eredményeznek. A szárak levágása több szempontból is előnyös és szükséges:
egyrészt a munkagépek alján elhelyezett csövekben, vezetékekben
a visszamaradó szárak nem tesznek
kárt, másrészt a betakarítást követő
talajművelési munkák is könnyebbé
válnak.

napraforgó-betakarító
adapterek

A szárzúzó egység adaptertől való
távolsága a kombájnfülkéből állítható,
így különböző betakarítási magas
sá
goknál is tartható az optimális szár
csonkmagasság. Előredőlt állománynál
és különböző magasságokban sem fordulhat elő, hogy a szárzúzó kés hamarabb elvágná a szárat, mint ahogy az
adapter forgókése leválasztja a napraforgótányért a szárról.

Betakarítás és szárzúzás egy menetben.

A Linamar Hungary Zrt.
OROS divíziója öt éve fejlesztette ki az OROS SUN+CHOP mechanikus szárzúzós napraforgó-betakarító adaptert, amely egyszerű felépítésű, könnyen szerelhető, és minimális
karbantartást igényel. A mechanikus szárzúzónak köszönhetően különböző állományú
napraforgók betakarítását és optimális szárzúzását teszi lehetővé egy menetben, alacsony tarlómagasságot eredményezve. Bármely ismert kombájntípusra felszerelhető,
sőt a kombájnnak megfelelő színben is megrendelhető.
Beépített oldalmagasítás és védőháló
minimalizálja a szemveszteséget.
A napraforgó-adapteren elhelyezett rázótálca feladata a tányérból
kihulló napraforgószemek felfogása
és továbbítása a behordócsiga felé.
A rázótálcát az alatta elhelyezett for
gó vezérlőpálya mozgatja egy görgőn keresztül.

A napraforgó-adapter meghajtása a kom
bájn TLT tengelyéről történik egy kar
dántengelyen keresztül. Az adapter be
haj
tótengelye egy 3/4”-es duplex lánchajtáson keresztül adja át a teljesítményt
a szedőegységek hajtótengelyére, amiről
a behordócsiga meghajtása is történik 5/8”os lánccal. A láncok kenése csepegtető
olajzással történik.

A szedőegységek hajtóművei 90°-os
kúpkerekes hajtóművek, amelyek
kimeneti tengelyén a forgókések és
a behordólánc hajtó lánckereke is el
lett helyezve. A forgókések fordulatszáma 350–400 1/min. A behordólánc
hajtótengelye egy súrlódóbetétes
biztonsági kapcsolóval van ellátva.
A szedőegységek hajtóművein áthaladó hatszögtengelyek egy közös
tengelyvonalban helyezkednek el, és
merev tengelykapcsolóval (hatszög
hüvellyel) csatlakoznak egymáshoz.
A behordócsiga 1000 Nm nyomatékra beállított, súrlódótárcsás biztonsági kapcsolóval ellátott.

Az optimális fordulatszámú speciá
lis
forgókés választja le a fejeket a nö
vényről.

A rázótálca az adapter üzemeltetési magasságától függetlenül oldalirányban és hátrafelé is lejt, vagyis
olyan kialakítású, hogy a lehullott
szemek minél könnyebben hátracsússzanak a behordócsigához. A
lehető legnagyobb felületű tálca
szükséges a tányérból kihulló összes
szem betakarításához.

típus
6 soros
6 soros
6 soros + CHOP
8 soros
8 soros + CHOP
8 soros
12 soros
12 soros
12 soros + CHOP
16 soros
16 soros

70 cm
76,2 cm
76,2 cm
70 cm
70 cm
76,2 cm
70 cm
76,2 cm
76,2 cm
70 cm
76,2 cm

szélesség
4480 mm
4790 mm
4790 mm
5880 mm
5580 mm
6320 mm
8680 mm
9360 mm
9360 mm
11 475 mm
12 405 mm

A szárzúzó késeket a gerendára szerelt hajtóművek forgatják. A zúzókések
olyan elhelyezésűek, hogy az energetikai szempontból a lehető legkedve
zőbb legyen. Percenkénti fordulatszámuk 2100–2300.
A szárzúzót csúszótalp védi

A gerenda emelése/süllyesztése egy
karos mechanizmuson keresztül történik, 2 darab hidraulikus munkahengerrel. Az adapter üzemeltetési magasságától (a napraforgó-állomány magasságától) függetlenül a szárzúzó kések
optimális szöget zárnak be az általános
vágási tartományon belül (kb. 5–20
cm-re a talajtól). Ezt egy görgővel ellátott támasztókar, illetve egy vezérpálya
biztosítja. A gerendán egymás mellé felszerelt hajtóművek között lánckuplung
létesít kapcsolatot.
hosszúság
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm

magasság
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm

tömeg
1588 kg
1648 kg
2120 kg
1988 kg
2490 kg
2068 kg
3008 kg
3068 kg
4068 kg
3508 kg

3708 kg

A Linamar Hungary Zrt. OROS divíziója közel 50 éves mezőgazdasági
betakarítógép-gyártói tapasztalattal rendelkezik. A hazai, nyugat- és
kelet-európai, észak-afrikai, valamint észak-amerikai piacra fejleszt,
állít elő és értékesít mezőgazdasági
gépeket, részegységeket, mezőgazdasági betakarítóadaptereket és
építőipari gépeket. Az univerzális
napraforgó-adapterek 6–16 soros
kivitelben érhetők el. Az orosházi
telephelyen a kombájnalkatrészek
és törőegységek mellett számos
egyéb részegység gyártása folyik.

Linamar Hungary Zrt.

Cím: 5900 Orosháza, Csorvási út 27.
Telefon: +36 (68) 514-600
Fax: +36 (68) 514-692
E-mail: oros@linamar.com

Héjja Csaba

key account
menedzser
Mobil:
+36 (20) 585-9666
E-mail:
csaba.hejja@linamar.com
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Gépkoncepció

Ferox 500-900
könnyű kultivátorok
A Väderstad a tavalyi hannoveri Ag
ritechnica kiállításon mutatta be a Ferox
könnyű kultivátort, amely kiválóan
használható középmély talajmunkákra,
például tarlóhántásra és -ápolásra, valamint magágykészítésre. A munkagép 5,
6, 7 vagy 9 méter munkaszélességben
rendelhető, és 6 kapasoros változatban
készül. A kapák 12 cm mélységig dolgozzák át a talajt, tökéletes mélységtartást biztosítanak, ugyanakkor rezgő
mozgásuk segíti a talaj porhanyítását.
A gép igen jó hatékonysággal képes
kezelni a növényi maradványokat és
gyomokat. A javasolt munkasebesség
6–10 km/h.

1. zóna – Hatékony felszínegyengetés
A mellső CrossBoard simító porhanyítja
és egyengeti a talajt. A stabilizálórúddal
összekapcsolt simítórugók intenzívebb
munkát tesznek lehetővé, azaz fokozzák
a munkagép rögtörő és felszínegyengető képességét.

2. zóna – Magágykészítés
Az 50 mm-es kopóheggyel szerelt kapák
12 cm munkamélységben képesek dolgozni. A gép nagy hasmagassága, valamint a 6 kapasoros kialakítás (11 cm-es
kapaosztással) lehetővé teszi a nagyobb
mennyiségű szármaradvány hatékony
kezelését.

Az alapfelszereltség részeként rendelhető 50 mm-es kopóhegy porhanyítja
a talajt és hatékonyan keveri be a növényi maradványokat.

A Ferox kapái 160
mm-es lúdtalpkésekkel szerelhetők
fel, így a gyomok
hatékony gyérítése biztosított. A lúdtalpkések által kivágott
gyomok a felszínre kerülnek és elszáradnak.

3. zóna – Lezárás
Az utolsó munkafázisban a felszínkialakítás és a kellő mértékű zárás, tömörítés
kap helyet. A hidraulikacsatlakozókkal
ellátott vonópad lehetővé teszi rögtörő
henger kapcsolását, így a Ferox talajművelő és tömörítő hatása növelhető, ami
csökkenti a menetszámot.

A munkagép alapfelszereltségként mell
ső CrossBoard simítóval van felszerel
ve. Ez hatékonyan aprítja a nagyobb
rögöket, a master & slave hidraulikarendszer pedig tökéletesen egyengetett felszínt garantál. A művelés intenzitása hidraulikus úton változtatható
a traktorfülkéből.

A Ferox ún. ControlFunction funkciója lehetővé teszi a munkamélység állítását a változó talajkörülményeknek megfelelően. Így kicsit
mélyebben dolgozhatunk például
a táblavégi fordulókban vagy az
egyes táblarészekben, ahol erre
szükség van.
A 6 kapasoros Ferox könnyű kultivátor
11 cm-es kapaosztással készül. Mérettől
függően a szállítási szélesség 3,15–
4,05 méter közötti.

A Ferox hasmagassága 50 cm, ami le
hetővé teszi nagyobb mennyiségű szármaradvány hatékony kezelését.
A gépsúly 40:60 százalékos arányú
megosztásával páratlan talajfelszín-le
követő képesség jön létre.

Hidraulikacsatlakozókkal ellátott vonópad, rögtörő henger kapcsolásához

A Ferox 500–900 mm-es szállítókerekei
hidraulikus kerékcsillapítással készülnek, ami elnyeli a gép vázát érő erőhatásokat, és nyugodt járást biztosít
közúton.

Forgalmazó:

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

Műszaki adatok
Ferox
Munkaszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Szállítási magasság (m)
Súly min./max. (kg)
Kapák száma

500ST
4,95
3,15
2,45
2100/ 2400
45

600T
5,95
3,15
2,95
2500/ 3200
53

600
5,95
3,15
3,15
2500/ 3200
53

700
6,95
3,75
3,75
3165/ 3880
63

900
8,95
4,05
3,95
3730/4590
80

A kettős működésű stabilizálórúd a
simítórugók összekapcsolása által biztosítja a tagok együtt mozgását. Ez a
megoldás garantáltan sima talajfelszínt,
kevesebb menetszámot és ideálisan
vethető magágyat biztosít.

A Ferox tandemkerekeinek offset
elrendezésével tulajdonképpen két
keréktengelysor jön létre, ami hozzájárul a munkagép hosszirányú stabilizálásához, továbbá biztosítja, hogy az
első sorban lévő kapák ugyanabban a
munkamélységben dolgozzanak, mint
a hátsók.
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Arbos 3050

Az ültetvényes

motor:Lombardini,

4 hengeres, 2199 cm3
teljesítmény: 
48 LE (35 kW)
max. sebesség: 
30 km/h
max. hátsó emelési kapacitás: 
1800 kg
tömeg kabinnal: 
1645 kg

Az Arbos traktorok
története a 19. század
végéig nyúlik vissza,
a márka ugyanis nem
létezne az északolaszországi Bubba
család 1896-ban
megnyitott műhelye
nélkül.

Az Arbos traktorok két észak-olaszországi üzemben (San Vito al Tagliamento
és Carpi) készülnek

Arbos 5130

Az univerzális

motor:
Kohler, 4 hengeres,

3404 cm3 (Tier IV Final)
teljesítmény: 
136 LE (100 kW)
max. sebesség: 
40 ECO km/h
max. hátsó emelési kapacitás: 
4400 kg
tömeg: 
4600 kg

Arbos 7260

A nagyágyú

motor:
Kohler, 6 hengeres
teljesítmény:  220–260 LE (164–194 kW)
max. hátsó emelési kapacitás: 
9200 kg
tömeg: 
7500 kg

Fényes újjászületés
Előbb cséplőgépeket gyártottak, majd
folyamatosan bővítették munkagépkínálatukat, sőt 1926-ban előrukkoltak
az utolsó csavarig maguk által készített

első traktorukkal

is: ez volt a 25–30 LE-s UTB 3 modell.
1936-tól már lánctalpas erőgépeket is
kínáltak a gazdáknak, de közben egy
fontos változás is történt a cég életében. A nagy gazdasági világválság
idején ugyanis társtulajdonos lett Luigi
Lodigiani, és ő volt az, aki 1952-ben
szorgalmazta (az alapító Araldiról és
Boselliről elnevezett)

Bubba UTB 3

Arbos kerékpárüzem

megvásárlását. Innen egyetlen lépést
kellett megtenni, és 1960-tól az Arbos–
Bubba vállalatnévből már csak a kétségkívül elegánsabban hangzó Arbos
maradt meg.

Arbos kerékpár (1947/48)

A Deutz és Fiat dízelmotorokkal felszerelt kombájnokat is gyártó márkát
1964-ben az amerikai White vásárolta
fel, majd 1976-ban az olasz Magni testvérek kezébe került, akik New Arbos
névre keresztelték át. Néhány évet kellett volna kibírnia csupán a 100. év
forduló megünnepléséhez, ám anyagi
nehézségek miatt 1994-ben a bezárás
mellett döntöttek. A mesébe illő fordulat 2011-ben következett be, a Csipkerózsika-álmát alvó Arbos márkát ekkor
támasztotta fel a kínai Lovol Heavy
Industry. Calderara di Renóban egy
kutató-fejlesztő központot is nyitottak
azzal a céllal, hogy újra (a 100–270 LE-s
teljesítménytartományba eső) traktorokat és kombájnokat gyártsanak. Mára
ötféle széria (3000, 4000, 5000, 6000,
7000) tucatnyi modellje szerepel a megújult Arbos kínálatában.

Lenyűgöző belső

// Arbos 5100 demó

Arbos 125 kombájn

Bátor Ferenc és Megyeri Sándor 2008-ban
alapította meg a DM-KER Kft.-t, amely rövid
idő alatt meghatározó piaci szereplővé vált
az agrár- és építőipari gépek forgalmazása, szervizelése és alkatrészellátása terén. A
száz százalékban magyar tulajdonú vállalat
jelenleg három telephellyel rendelkezik, fő
telephelye és alkatrészraktára Szigetszentmiklóson, az M0-s körgyűrű mellett található.

A DM-KER Kft. több neves gyártó termékeinek márkaképviseletét látja el. A Csehországban gyártott Bobcat és a dél-koreai
Doosan munkagépek hivatalos forgalmazója és javítóműhelye, de kínálatukban
mezőgazdasági gépek is találhatók, köztük
immár az Arbos traktorok is, valamint a
Storti, a Tifone és a F.lli Annovi gyártók
termékei. A cég országos szerviz- és képviselői hálózattal rendelkezik a hatékony és
szakszerű kiszolgálás érdekében.

Forgalmazó:

Cím: 2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út 22.
Telefon: +36 (1) 257-6261
Fax: +36 (1) 256-5545
E-mail: info@dmker.hu
Honlap: dmker.hu

Tehermozgatás, mérés, karbantartás
Három alapvető funkció egyben az első digitális rakodógépben

Lehetővé teszi a rakodás közbeni folyamatos súlymérést, és
a karbantartási időszakok betartását is segíti a Quicke Q sorozatú
homlokrakodóihoz járó Q-Companion digitális platform. Gyakorlati
tapasztalatok bizonyítják, hogy számottevően nagyobb pontosságra
képes még a gyártó által garantált egyszázalékos értéknél is.

A svéd Ålö AB 1949 óta fejleszt és gyárt
Quicke, Trima és Original Implements
márkanevek alatt kiváló minőségű homlokrakodókat és munkaeszközöket. Ter„A Q-Companion segítségével beállíthamékeit több mint 50 országban forgal- tó a maximális megengedett súly, s ezáltal
mazza, az 50 LE feletti traktorkategóri- például pótkocsi rakodásánál az egység
ában 30 százalékos piaci részesedéssel
kijelzője folyamatosan mutatja, mennyi
bír, és 15 országban piacvezetőnek szá- van még hátra a célsúlyig, hány emelésre
mít. Hét évtizedes tapasztalatára építve
van még szükség a munka elvégzéséhez”
a közelmúltban fejlesztette ki a Quicke – emel ki egy hasznos funkciót PorkoQ sorozatát, a világ első digitális rako- láb Tamás, a Quicke termékek magyar
dógépeit. Ezek hatékony és biztonságos
or
szági importőrének számító kaposváüzemeltetését segíti elő a Q-Companion
ri Deraland Kft. kereskedelmi vezetője.
digitális platform, amelynek kezelői felü- Az eszköz ±1 százalékos pontosságra
letén könnyen beállítható a súlymérési
képes, ez pedig bőven elegendő ahhoz,
funkció, így a felhasználó a kiválasztott
hogy biztosan ne legyen túlterhelve
anyag emelésével egy időben végezheti
a pótkocsi, vagyis ne kelljen aggódni
el a mérést. Az eszköz akár 10 különböző
az ellenőrzések során. A mérést külföldön
munkaeszköz beállítását is képes tárolni, már számos helyen elfogadják hitelesía karbantartási emlékeztető pedig meg- tett hídmérleg helyett, Magyarországon
hosszabbítja a rakodógép élettartamát.
viszont a számlázást igénylő tranzakciók-

nál egyelőre nem helyettesít teljes mértékben, de jó tűréssel meg lehet közelíteni a kívánt súlyt, ami komoly segítséget
jelent a rakodás során.
„Az eszköz többféle memóriával rendelkezik, vagyis több felhasználót is tud
kezelni. Mindegyik traktoros ki tudja
tehát választani a saját beállításait, így
az elvégzett munkák külön tárolhatók.
Néhány gombnyomással azonnal láthatóvá válik, aznap ki mennyit bálázott, hány
tonnát rakodott. Az összesítő kimutatás
egy okostelefonos alkalmazás segítségével, felhőalapú szolgáltatáson keresztül
laptopra vagy számítógépre exportálható,
így később is felhasználható, kielemezhető” – mondja Porkoláb Tamás. Újdonság,
hogy az exportálást eddig pendrive-val
vagy QR-kód-olvasós mobiltelefonos
applikációval lehetett elvégezni, ám a
Q-Companion 2019 legelején piacra
kerülő, továbbfejlesztett változatánál
már Bluetooth-kapcsolattal kerül át az
adat. Szintén fontos előrelépés, hogy az
eddig néhány idegen nyelven elérhető
menürendszer magyarítása is hamarosan
elkészül.
Mivel a Quicke homlokrakodók konzollal kapcsolódnak a traktorhoz, a se
gédalváz csavarjait bizonyos időközönként meg kell húzni. „Ennek éppolyan
természetesnek kell lennie, mint amikor

kereket cserélünk a személyautónkon, és
egy adott távolság megtétele után újra
ellenőrizzük a csavarok állapotát” – említ
egy kézenfekvő dolgot Porkoláb Tamás.
A Q-Companion erre is figyelmezteti a
kezelőt, valamint arra, ha már a csuklópontok zsírzása is esedékes. Ezeket a
kötelezettségeket tehát nem kell fejben
tartani, mert az eszköz automatikusan
kijelzi az előre betáplált időpontokban.
Hasznos funkció a munkaeszközök pozícióinak beállítása is, amihez csupán az első
kalibrálást kell elvégezni a gép utasításai
szerint, és utána már lehetőség van a
tárázás műveletére is. Ebben az esetben
például a kanál csupán azt a súlymen�nyiséget méri, ami belekerül, magát az
eszköz tömegét értelemszerűen nem.
A Szeged környékén 300 hektáron
szántóföldi növénytermesztést folytató
Zöld Föld Kft. munkatársai már másfél-két
éve használják a Q-Companion digitális platform első generációs változatát.
A John Deere 6910-es traktorra szerelt
homokrakodóval műtrágyát, terményt és
vetőmagot egyaránt szoktak rakodni, s
a kültéri és raktári munkákhoz Big Bagemelőt és egy magas billentésű gabonakanalat is beszereztek. „A homlokrakodó alapgép jól kitalált, látszik rajta, hogy
gyakorlati tapasztalatok alapján fejlesztették ki” – érkezik a dicséret Simon József

gépkezelőtől. A napi
munkavégzés során
számára igen fontos,
hogy van benne lengéscsillapítás is, így
nem rángatja a traktort, ráadásul finom
mozgásokra képes,
centizgetni lehet ve
le, ezáltal nem ütődik
a pótkocsi oldalához.
Hasznos az is, hogy a
magas billentésű kanál
egy munkahenger segítségével billen, ami szinte
még egy métert hozzáad az
emelési magassághoz. Ez főleg
gabonaszállításnál előnyös, mert a
pótkocsik, kamionok egyre magasabbak, ám a Quicke homlokrakodó képes
bőven négy méter fölötti emelésre is.
A Q-Companion digitális eszköz segítségével a megemelt árut ömlesztve,
a kanálban, illetve a Big Bag zsákban
lévő vetőmag-mennyiséget egyszerűen
és azonnal meg tudják mérni, vagyis a
rakodás után már elég csupán egy ellenőrzés, így a szállítójármű sincs a szükségesnél hosszabb ideig feltartva. A Zöld
Föld Kft.-nél a nagyobb szállítások előtt
mindig elvégzik a kalibrálást egy hivatalos mázsán, bár egyszeri beállítás is ele-

Simon József gépkezelő, Zöld Föld Kft.

gendő lenne.
„Fontosnak
tartjuk, hogy a kalibrálást abban az időszakban, azon olajhőmérsékleti és egyéb
paraméterek mellett végezzük el, amikor
a szállítás történik. Így biztosan nincs
belőle vita, ráadásul a művelet egyszerű,
néhány perc alatt elvégezhető” – magyarázza Simon József. Tapasztalataik szerint
egyébként az eszköz pontossága sokkal
jobb a gyártó által megadott egy százaléknál. Egy két pótkocsis szerelvénynél,
nagyjából 200 mázsa terménynél például
20–30 kilogramm eltérés mutatkozik, de
a 24–26 tonna teherbírású kamionoknál
is egy mázsán belüli a differencia. Ez eléggé meggyőző, hiszen a két köbméteres
kanalak esetében 13-15 emelést (vagyis
ennyi mérést) jelent egy ekkora súly, a
Q-Companion mégis hihetetlen pontossággal képes teljesíteni a feladatot.
A karbantartás a Zöld Föld Kft.-nél úgy
van beállítva, hogy a zsírzásra 10 üzemóránként, a csavarok meghúzására pedig
50 üzemóránként kerüljön sor. „A megfelelő kenés alapfeltétel a gép megbízható
működéséhez és hosszú élettartamához,
ezért mi külön figyelmeztetés nélkül is
elvégezzük azt minden műszak kezdetén” – mondja a gépkezelő. A folyamatos
súlymérést pedig azért is tartják hasznos
funkciónak, mert így naprakészek lehetnek abban, mennyi műtrágyájuk, vetőmagjuk maradt, és a rakodásnál is bátran
hagyatkozhatnak rá, igazodva a pótkocsik terhelhetőségéhez. Az angol nyelvű
menü egyáltalán nem volt zavaró számukra, hiszen könnyen el lehet igazodni a rendszerben, ráadásul a forgalmazó
Deraland Kft. magyar nyelvű fordítással is
segítette munkájukat.

Power Lift – a Bobcat szabadalmaztatott rendszere növeli az emelőkapacitást, és biztosítja a gém nagy sebességű
mozgatását.

Nagy szilárdságú acélgém és aljzatos
ívhegesztés az optimális ellenállás érdekében.

TL43.80HF AGRI

teleszkópos rakodó
1958-ban mutatta be első, kompakt homlokrakodóját a Melroe Manufacturing Com
pany, a Bobcat Company elődje. Ez rövidesen a világ első igazi csúszókormányzású
rakodójává vált, és az M–400 típusból körülbelül 200 darabot építettek. Továbbfejlesztett változata, az M–440 lett az első Bobcat
márkájú rakodó. A cég azóta is elkötelezett
a kiemelkedő minőség, a szakértelem és az
innováció iránt, s a rakodók mellett immár
megjelentek a minikotrók és a teleszkópos
gépek is a kínálatában.

Erősített váz, amely nagy terhelésnek
is ellenáll. Védőpáncél az alváz teljes
hossza mentén.

Háromféle kormányzási mód:
» kétkerék-kormányzás,
» négykerék-kormányzás,
» oldalazó.
A félautomata kerékbeállítás biztosítja, hogy a kerekek mindig
megfelelően álljanak a kormányzási módok közötti váltáskor.

A Bobcat Stage IV motorok tervezését a teleszkópos rakodók felhasználóinak elvárásai irányították.
» Megnövelt teljesítmény, kivételes
megbízhatóság, alacsony üzemanyag-fogyasztás és költséghatékony karbantartás.

A High Flow (nagy áramlási) technológia biztosítja a gémnek azt a
pluszerőt, amellyel a legnagyobb
kihívást jelentő munkák is elvégezhetővé válnak, a munkafolyamatok
ciklusideje pedig a legrövidebb
ebben a kategóriában. A hatékonyság alacsony motorfordulatszám
mellett is növelhető: a terhelésérzékelő szivattyú 190 l/perc teljesítményt biztosít 255 bar nyomáson.
Automatikus ventilátorinverter és állítható forgóventilátor. A radiátorok és a
légbeömlő rács hatékony tisztítására
a rendszer megfordítja a légáramot a
kijelzőn előre beállított ciklusnak megfelelően.

» Turbófeltöltésű légkezelés,
nagy nyomású common rail elektronikus szabályozással.
» Nagy teljesítmény és magas forgatónyomaték, alacsony fordulatszámon.
Valamennyi teleszkópos rakodó a Bobcat
Tervezői Központban készül, a franciaországi Pontchâteau-ban. A Bobcat TL sorozat kompakt, szívós és agilis gépekből áll.
A gémtől a váz hegesztésén át a végső
összeszerelésig minden munkafolyamat
magas szintű technológiai környezetben
zajlik. A Bobcat TL43.80HF AGRI teleszkópos rakodó akár 4300 kg teher emelésére képes, maximális emelési magassága 7505 mm, motorteljesítménye 130 LE
(97 kW).

A teleszkópos rakodókra a Bobcat 3 éves
(vagy 3000 üzemórára szóló) gyári garanciát
nyújt.

» Szabadalmaztatott DOC technika,
DPF (dízel-részecskeszűrő) nélkül.

Beépített
ciklonlevegő-előszűrő,
amely poros
környezetben is hatékonyan szűr,
és a motor
élettartamát
is meghos�szabbítja.

A Bobcat sebességszabályozó rendszere (SMS) segítségével a menetsebességet a motor sebességétől függetlenül
lehet változtathatni. Ez különösen hasznos olyan adaptereknél, amelyek lassú
és állandó menetsebességet, ugyanakkor magas motorfordulatszámot igényelnek.

A Quick-Tach könnyű, erőteljes rögzítési rendszere lehetővé teszi, hogy
a kezelő gyorsan fel- és leszerelje az
adaptereket. A Power Quick-Tach
segítségével az adaptereket lecserélheti anélkül, hogy elhagyná a fülkét.

Tágas fülke, kényelmes ülés, teljes pa
noráma, multifunkciós joystick. Az er
gonomikus kezelőszervek a háttérvilágítás és kiváló elhelyezésük révén jól
láthatóak, kézre állnak.
Emelési magasság:
7505 mm

Forgalmazó:

Külső fordulási
sugár: 3714 mm

Maximális teher:
4300 kg

Belső fordulási
sugár: 1092 mm
Teljes magasság:
2374 mm
Teljes szélesség:
2300 mm

Hasmagasság:
430 mm

Teljes hossz
(a villákig):
4975 mm

Tengelytáv:
2870 mm

Cím:

2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út 22.
Telefon: +36 (1) 257-6261
Fax:
+36 (1) 256-5545
E-mail: info@dmker.hu
Honlap: dmker.hu
A 2008-ban alapított DM-KER Kft.
a Csehországban gyártott Bobcat
és a dél-koreai Doosan munkagépek hivatalos forgalmazója és javítóműhelye, de kínálatunkban az
Arbos traktorok, valamint a Storti,
a Tifone és a F.lli Annovi gyártók
termékei is megtalálhatók.
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Újdonságok és
díjazottak Párizsból
SIMA: ahol a legnagyobbak mutatják be
termékeiket a világnak

24 > 28 FEBRUARY 2019
Paris Nord Villepinte - France

A február 24–28. között Párizsban megrendezett SIMA mezőgazdasági szakkiállításon –
a hagyományoknak megfelelően – rengeteg újdonságot vonultattak fel a gyártók és forgalmazók.

Sokan erre a rendezvényre időzítik legfrissebb fejlesztéseik prezentálását, ami nem
csoda, hiszen a francia fővárosban 200
ezernél is több látogatót fogadnak 135
országból, vagyis a rendezvény szó szerint
az egész világ előtt teremt bemutatkozási
lehetőséget. A 2019-es SIMA kiállításon
két terméket ismertek el aranyéremmel,
ötöt ezüsttel, míg húszat bronzéremmel.
Az AgrárUnió összeállítása partnereink
újdonságai közül válogat.

Massey Ferguson 7719 S

Case IH XPOWER

■■Case IH
A bronzéremmel díjazott Case IH XPOWER
egy elektromos gyomirtó eszköz. A vegyszermentes eljárás előnye, hogy bármilyen gyomnövénynél alkalmazható, a
rezisztencia veszélye kizárható, ráadásul
hatékonyságát az időjárás változása sem
befolyásolja. A traktor mechanikai energiáját elektromossággá átalakító, frontra
függesztett berendezés fejlett kamerarendszer és érzékelők segítségével különbözteti meg a gyomokat a haszonnövénytől, amelyekben így nem okoz kárt.

■■ Hardi

■■Amazone
Az Amazone röpítőtárcsás műtrágyaszóróin használt ArgusTwin rendszer kényelmesebb kiszórást biztosít az automatikus keresztirányú eloszlásbeállítás révén.
Ennek meghatározása a radartechnikán
alapszik, a mindkét szórási oldalon megtalálható radarérzékelők segítségével dolgozik, extrém szeles körülmények között

élmény szintén sokat nyomott a latban
a díj odaítélésekor. A Massey Ferguson
franciaországi gyárában összeszerelt MF
7700 S széria tagjaiban eredményesen
ötvöződik az intelligens technológia az
egyszerű, robusztus konstrukcióval. Az „S”
betűjel a közelmúltban végrehajtott ráncfelvarrásra utal a sorozatnál, aminek eredményeként olyan innovatív újítások jelentek meg a traktorokban, mint a Fieldstar 5
Terminal érintős képernyővel, valamint új
AutoGuide-opciók, LED-világítási opciók,
illetve fontos részletváltoztatások a na
gyobb fokú biztonság érdekében.

pedig a WindControl rendszer egészíti ki
működését a szél hatásainak csökkentéséhez. A szóráskép korrigálására, a műtrágyaeloszlás egyenletességének javítására
Amazone WindControl
rendszer

szolgáló eszköz a SIMA kiállításon bronzérmet kapott. Ugyancsak újdonság volt az
Amazone részéről a Pressure OptiControl
rendszer, amely a csoroszlyanyomás fo
lyamatos, precíz igazítására képes a talajadottságoktól függően.

■■Austro Diesel GmbH.
A cég 11 országban – köztük hazánkban
is – a Massey Ferguson márka hivatalos
és kizárólagos importőrének számít, így
méltán lehet büszke arra, hogy a 7719 S
erőgép az Év Traktora lett saját kategóriájában a SIMA kiállításon. Az elismerés
egyrészt az élenjáró motortechnológiának köszönhető, a hathengeres, 6,6 literes
AGCO Power erőforrás 190 LE (EPM-mel
210 LE) leadására képes, és SCR (szelektív
katalitikus redukciós) rendszer révén teljesíti a TIER V emissziós normát. A rendkívül hatékony hajtáslánc, a Dyna-6 terhelés alatt kapcsolható (powershift) sebességváltó, valamint a kimagasló kezelési

A növényvédőszer-kijuttatás specialistájának számító dán cég az új generációs
NAVIGATOR „i” vontatott permetezőgéppel jelentkezett Párizsban. A még kön�nyebben, biztonságosabban és precízebben működtethető, valóban „intelligenssé” tett gép számos fejlesztéssel segíti
a kezelő munkavégzését. Az automata
AutoWash tisztítófunkció gondoskodik
arról, hogy a tartályban és a rendszerben
ne tapadjon meg szermaradvány, s mivel
mindez a traktor üléséből irányítható,
elkerülhető a kezelő és a fülke szennyeződése. Az AutoNozzleControl mindegyik
fúvókát külön vezérli a nagyobb pontosság és munkasebesség érdekében, s a
Hardi tapasztalatai alapján az átfedések
elkerülésével nagyjából 10 százalékos
vegyszer-megtakarítás érhető el. A vadonatúj HARDI SmartCom ISOBUS-platform
precíz kormányozhatóságot, pontos szabályozást és villámgyors diagnosztikát
tesz lehetővé a permetezőgép megbízható működése céljából.

■■ Horsch
A Horsch már a 2017-es hannoveri Ag
ritechnica kiállításon bemutatta a Sec
tionControl elosztótornyot Row Control
soronkénti elzárással. Ez új szintre eme

Hardi NAVIGATOR „i”

Horsch SectionControl

li a vetési pontosságot, hiszen végleg
leszámol az átfedésekkel és az ablakos
vetéssel, így vetőmagot, műtrágyát és
a mikrogranulátumot takarít meg. A sorelzárás mindegyik sorban bekapcsolható, ezáltal a nyomtávolság és -szélesség

egymástól függetlenül megvalósítható.
A Section Control szakaszolását soronként megvalósítani képes, GPS-vezérelt
RowControl automata sorkizáró berendezés a SIMA egyik fontos innovációjának
számított.
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McHale Fusion 3 Plus

■■ McHale

■■ Quivogne

A McHale Fusion 3 Plus egy nagy teljesítményű kombinált bálázó-csomagoló. Jellegzetessége a „fólia a fólián” technológia,
ami azt jelenti, hogy a gép már a bálakamrában csomagolófóliával köti be a bálát,
mielőtt az a csomagolóasztalra kerülne.
Ez természetesen jobb fóliafedést nyújt
a bálákon, egyenletesebb fóliaelosztást,
va
lamint kiváló szenázsminőséget és a
bálák könnyebb felhasználását. A McHale
a közelmúltban újabb fejlesztéseket hajtott végre a Fusion 3 Plus esetében, s ezek
az elkészített bálák tömegének, sűrűségének és nedvességtartalmának pontosabb
megismerésére irányulnak.

A Gladiátor késes henger a Quivogne
legújabb munkagépe, amely Párizsban
került bemutatásra. A függesztett kivitelű gép kettő soros késes hengerből áll.

Quivogne Gladiator

Az olaszországi Buscoldóban működő
DODA az állattartó és ipari telepeken
keletkező trágya, illetve szennyvíz feldolgozására alkalmas gépek, berendezések egyik vezető európai gyártója.

Elektromos keverők

MOVRED A
tartályoldalra
akasztható
propelleres keverők
Automatikus vagy
kézi keverésállítással. Akár függőleges
sínen mozgatható
kivitelben, amely
követi a tározóban
az anyag szintjét.

Gomba? Rovar? Gyomnövény?
Ismerje meg őket!

Hígtrágyakeverők
» Olasz IP 55 elektromos motor
» Tűzihorganyzott konstrukciók
» Olajfürdőben lévő meghajtótengely
» Redukált sebességváltómű
» R ozsdamentes acél propellertengely,
öntisztító propeller
» A keverés mélysége manuális vagy automatikus
berendezéssel állítható
» Opcióként hígtrágya-levegőztető rendszer

Az első sorban egy 410 mm átmérőjű
késes henger van, amely a menetiránnyal
merőlegesen vágja a szármaradványokat.
A kések felszerelése egy nyitott hengerre történik, így a szármaradványok nem
tudják eltömíteni ezt a sort. A második
sorban egy rövidtárcsához hasonló sor
helyezkedik el, csak teljesen sík tárcsalapokkal.
A tárcsalapok 410 mm átmérőjűek és
170 mm osztással szereltek. A feladatuk,
hogy menetirányban is megfelelő aprítást végezzenek, így a két sor után nem
marad aprítatlan szár a felszínen. Magyarországon először tavasszal mutatkozik be
a Gladiator.

MOVRED-BRACCIO
propelleres keverő fix tartószerkezeten
Egy stabil berendezés akár több
tározó keverését tudja biztosítani.
A keverőkar 360 fokban elforgatható, a keverés mélysége változtatható. 4–10 m-es hosszban készül.

Forgalmazó:

Pap-Agro Kft.
MOVRED MAXI ME
elektromos propelleres keverő
1:3 áttétellel, tartószerkezeten, kézi
beállítással. Mobil berendezés, több
tározó ellátását tudja biztosítani. 4, 5,
6 m-es hosszban készül.

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

www.agrarunio.hu

Kardánhajtású keverők

MOVRED ALPI
propelleres keverő
Traktorfüggesztésű mobil berendezés,
emelt toronnyal, akár több magasított falú tározó ellátására. 3–6 m-es
toronymagassággal és 5–12 m karkinyúlással rendelhető. A propeller TLTmeghajtású, a kar billentése és a torony
forgatása hidraulikus.

karkep.hu

MOVRED GAZZO
propelleres keverő
Traktorfüggesztésű mobil berendezés,
több tározó ellátását tudja biztosítani.
5–12 m karhosszal rendelhető. A propeller meghajtása TLT-vel történik, a kar
fix szögben billen, állítása a 3. függesztési pont hosszának változtatásával történik. Speciális DODA levegőinjektáló
egységgel is ellátható.

Keverő-levegőztető
Daermix
úszó levegőztető-homogenizáló injektor
Rozsdamentes acélból, elektromos mo
torral. Függőleges propellerje a levegőt
és a folyadékot mikrorészekre bontva egyesíti, homogenizálja és a tározó
távolabbi részébe nyomja.

Keverőszivattyú

MOVRED MAXI Hydro
propelleres keverő
Traktorfüggesztésű mobil berendezés,
több tározó ellátását tudja biztosítani.
5–12 m karhosszal rendelhető. A propeller meghajtása TLT-vel történik, a kar
billentése és a torony forgatása (opció)
hidraulikus. Speciális DODA levegőinjektáló egységgel is ellátható.

Super Incla
keverőszivattyú
Traktorfüggesztésű berendezés, a szivattyútengely TLT-meghajtású. A vágókések átdolgozzák, aprítják az idegen
anyagokat. A kar kinyúlása 3–8 m.
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Emelési magasság: 6973 mm
Műszaki adatok

TL38.70HF AGRI

Gyors gémemelés –
max. kitolási idő: 4,7 mp

teleszkópos rakodó

Külső fordulási
sugár: 3714 mm

Max. terhelés: 3800 kg

A Bobcat Company elődje

1958-ban
Belső fordulási
sugár: 1092 mm

mutatta be első kompakt homlokrakodóját. Az

M–400
típusból, a világ első csúszókormányzású rakodójából körülbelül
200 darabot építettek.
Továbbfejlesztett változata, az

M–440
lett az első Bobcat márkájú rakodó.
Valamennyi teleszkópos rakodó

Teljes magasság:
2290 mm

Hatékony Power Lift emelési rendszer növeli az emelőkapacitást, és
biztosítja a gém nagy sebességű
mozgatását.

Teljes hossz (a villákig):
4869 mm

2000 óta

Szélesség: 2300 mm

Tengelytáv: 2870 mm
Hasmagasság: 346 mm

a Bobcat Tervezői Központban
készül, a franciaországi Pontchâteauban. A Bobcat

TL sorozat

gépein a gémtől a váz hegesztésén
át a végső összeszerelésig minden
munkafolyamat magas szintű technológiai környezetben zajlik. A teleszkópos rakodókra a Bobcat

3 éves
(vagy 3000 üzemórára szóló) gyári
garanciát nyújt.

Stage IV motorok
■M
 egnövelt teljesítmény, ki
vételes megbízhatóság,
alacsony fogyasztás és költ
séghatékony karbantartás
■ Turbófeltöltésű légkezelés,
nagy nyomású common
rail elektronikus szabályozással
■M
 agas forgatónyomaték, alacsony fordulatszámon
■ S zabadalmaztatott DOC technika, DPF nélkül

3 kormányzási mód:
kétkerék-kormányzás / négykerékkormányzás / oldalazó

Erősített váz, amely nagy terhelésnek is ellenáll. Az alváz teljes hossza
mentén védőpáncél található.

Automatikus ventilátorinverter és ál
lítható forgóventilátor a radiátorok és
a légbeömlő rács hatékony tisztítására.

A nagy teherbírású, hidrosztatikus
váltó gyorsan növeli a teljesítményt,
amikor leginkább szükség van rá, nagy
nyomatékot ad az ásáshoz és a kitoláshoz. A terhelési mód biztosítja a teljes
húzóerőt, a kezelési mód pedig finomabb vezethetőséget és teljes sebességet nyújt.

Az elektronikus műszerfalon a motorvagy az üzemidő, a jármű vagy a motor
fordulatszáma, a gém szöge, a sebesség
szabályozás, a segédhidraulikus áramlás beállítása, az állandó áramlás és más
adatok egyetlen gombnyomással leolvashatók.
Multifunkciós joystick

A High Flow (nagy áramlási) technológia biztosítja a gémnek azt a pluszerőt,
amellyel a legnehezebb munkák is elvégezhetők, ráadásul a munkafolyamatok
ciklusideje a legrövidebb ebben a kategóriában. A terhelésérzékelő szivattyú
190 l/perc teljesítményt biztosít 255
baron (150 l/perc a kihelyezett hidraulikakörön).
Forgalmazó:

Bobcat D34

Cím:
Teljesítmény:
130 LE
(2400/perc-nél)
Max. nyomaték:
500 Nm
(1400/perc-nél)
Hengerek száma: 4
Lökettérfogat:
3,4 liter
DOC / EGR /
SCR & AdBlue

Könnyen hozzáférhető karbantartási
pontok

Beépített ciklonlevegő-előszűrő, amely
poros környezetben is hatékonyan szűr,
meghosszabbítva a motor élettartamát.
Az előszűrők akár a por 95 százalékát
leválasztják, mielőtt elérné a szűrőket.

Szabadalmaztatott, speciális fülke, oszlop nélküli hátsó ablakkal. A panorámafülke és az alacsony motorháztető
egyszerűbb és hatékonyabb munkavégzést, nagyobb biztonságot nyújt. A
kettős felfüggesztés és a légrugós ülés
minden munkanapot könnyebbé tesz.

2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út 22.
Telefon: +36 (1) 257-6261
Fax:
+36 (1) 256-5545
E-mail: info@dmker.hu
Honlap: dmker.hu
A 2008-ban alapított DM-KER Kft.
a Csehországban gyártott Bobcat
és a dél-koreai Doosan munkagépek hivatalos forgalmazója és javítóműhelye, de kínálatunkban az
Arbos traktorok, valamint a Storti,
a Tifone és a F.lli Annovi gyártók
termékei is megtalálhatók.
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Milyen rövidtárcsát vegyek?
Univerzális felhasználás tarlóápolástól a magágykészítésig
A kompakt tárcsáknak is nevezett rövidtárcsák a legsokoldalúbban alkalmazható
munkagépek. A tarlómunkáktól a magágykészítésig jó hasznukat vehetik a gazdák, feltéve,
hogy valóban a talajadottságaiknak, táblaméreteiknek, a termesztett növénykultúráiknak
és a rendelkezésükre álló erőgépeknek megfelelő munkagépet választanak.

A hazai gazdaságok 129,8 milliárd forint
értékben vásároltak új mezőgazdasági
gépeket 2018 első kilenc hónapjában,
ami 13 százalékos növekedést jelent
az előző év hasonló időszakához képest.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
jelentése szerint a beruházások értékének 44 százalékát tették ki a munkagépek, s ezen belül a tárcsás talajművelőkből 17 százalékkal nőtt az értékesítés
2017 azonos időszakához képest. Közel
60 százalékukat (404 eladott darabot)
a kompakt tárcsák tették ki, amelyek elsősorban univerzalitásuk miatt népszerűek
a termelők körében. Tarlómunkákhoz és
különféle alapművelések (szántás, lazítás) elmunkálásához éppúgy alkalmasak,
mint magágykészítéshez. A rövidtárcsák
feladata, hogy az előre beállított mélységben porhanyítsák, lazítsák a talajt, illetve
a szár- és tarlómaradványok aprítását és
keverését eltömődésmentesen végezzék. Mindezt úgy, hogy vontatás közben
a vál
tozó talajellenállás ellenére is tartsák a ha
ladás irányát, nagy területteljesítményre legyenek képesek, a fogások szélein ne hagyjanak nagy mélységű
barázdákat, valamint a barázdafenék csipkézettsége minél kisebb legyen.

■■ Legyen tisztában az igényeivel
A rövidtárcsák viszonylag egyszerű felépítésű, ezért könnyen beállítható munkagépek. Közös jellemzőjük, hogy a tárcsalevelek egyenként vannak csapágyazva és a
kerethez kapcsolva, a tárcsasorok párhuzamosan és egymáshoz viszonylag közel
helyezkednek el, s míg ezek az aprításért, keverésért, addig a lezáró hengerek
az egyenletes talajfelszín létrehozásáért,
illetve a pontos mélységtartásért felelnek.
Bár mindegyik rövidtárcsa jól alkalmazkodik a változó és nehéz körülményekhez,
a beszerzésükön gondolkodó gazdálkodóknak több szempontot is mérlegelniük kell, mielőtt egy meghatározott típus,
modell, márka mellett kötelezik el magukat. Elsődlegesen azt kell eldönteniük,
milyen munkákra használnák az eszközt,
de természetesen az sem mellékes, hogy
milyen talajállapotú, kötöttségű földeken
kell dolgozniuk. Nem hagyhatják figyelmen kívül a tábláik méretét, formáját,
elhelyezkedését sem, valamint a termesztett növénykultúrákat. A fentiek mellett
célszerű a beszerezni kívánt munkagépet

a meglévő traktor teljesítményéhez igazítani, hiszen a kompakt tárcsák húzásához
néha elegendő 150–160 LE, a nagyobbak
viszont ennek akár a dupláját is megkívánják vonóerőben. Nem hallgathatunk a rövidtárcsák hátrányairól sem, bár
kétségkívül ennél sokkal több előnnyel
képesek szolgálni. Nyirkos, nedves talajon
a használatuk mellőzése javasolt, hiszen
(a tárcsázás mélységétől függően) a 6–18
cm alatti rétegekben a tárcsatalp-tömörödés nem kívánt jelenségét okozhatják.
Korábbi tanulmányok pedig azt igazolják,
hogy az évelő gyomok hatékony irtására
a tárcsák nem alkalmasak: ezekkel néhány
leveles állapotukban, fejletlen gyökérzet
esetén jól elboldogulnak, ám a fejlett
gyomoknak 10–15 százaléka is sértetlen
maradhat akár a második tárcsamenet
után is.

■■ Hurikan minden talajtípusra
Rövidtárcsákból a Kőrös-Welt Kft. a Satex
cég Hurikan típusnevű munkagépeit
kínálja, amelyekből létezik 2,5 és 3 méteres függesztett változat, a vontatottból
pedig 4 és 6 méter közötti verziók 50
cm-es osztásokban, illetve egy 8 méteres

Satex Hurikan a Kőrös-Welttől
kompakt tárcsa. „Az 510 mm átmérőjű
csipkés tárcsalapok minőségi, hosszú élettartamú, gondozásmentes FKL csapágyazással vannak ellátva. Kiváló megoldás,
hogy a leveleket tartó, hőkezelt, gumitorziós felfogatású tagok két irányban meg
vannak hajtva, s az így kialakított dőlésszögből adódóan a gép nagy mennyiségű
földet képes megmozgatni” – ismertette a fontosabb tudnivalókat Jancsovics
Pál ügyvezető. A Satex Hurikan tárcsák
25 cm-es laptávolsága nem nevezhető
különlegesnek, az viszont már igen, hogy
az első és a hátsó tárcsasor összevágása fokozatmentesen állítható, igazodva
a különféle talajtípusokhoz. Sok esetben
problémát jelenthet, ha a két tárcsasor
túl közel helyezkedik el egymáshoz, itt
azonban szét vannak húzva 105 cm-re,
így a nagy mennyiségű megmozgatott
föld és szármaradvány sem okozhat eltömődést, akár még kukorica után is normál
sebességgel lehet dolgozni. A gép ezáltal
a Magyarországon megtalálható összes
talajtípuson megállja a helyét, a repcét és
kukoricát termesztő gazdák pedig különösen szeretik, mert – visszajelzéseik szerint – a tárcsák a speciális dőlésszög révén
olyan szögben vágnak alá a növénynek,
hogy még a kukoricatorzsa sem marad
a talajban.
A Hurikant elsősorban dupla ékgyűrűs
hengerrel szerelik, míg a masszív, széles
szállítókerekek mögöttük kaptak helyet.
A gép sima futását normál munkasebesség mellett ez a kialakítás nem nehezíti,
ugyanis a tárcsasorok közötti megnövelt
távolság csökkenti az „elpattogásra” való
hajlamot. A rövidtárcsa a gyári adatok szerint 3–14 cm-es munkamélységben képes
dolgozni, a mélységállítás fokozatonként,
csapokkal történik a rögtörő hengeren.

A legnagyobb, 8 méteres változathoz egy
közel 300 LE-s traktor szükséges, a gépek
megfelelő beállításában pedig szívesen
segítenek a Kőrös-Welt munkatársai,
hogy a gazdák kiaknázhassák az eszközben rejlő lehetőségeket. Alapfelszereltségként minden rövidtárcsán rajta van a
közúti világítás, míg a nagyobb méretekhez opcióban kérhető a légfékkel ellátott,
fékezett tengely.

■■ Masszív és pontos a DiscMaster
A finn Multiva mezőgépgyártó DiscMaster
néven forgalmazza rövidtárcsáit. A függesztett modellek 3-3,5-4 méteres verziókban elérhetők, míg a vontatottak
4-5-6 méteresek, és a gépeknek mérettől
függően 110-től 250–300 LE-ig terjed a
Multiva DiscMaster

vonóerőigényük. „A többcélú felhasználás fontos előnye a kompakt tárcsáknak, amelyeket elsősorban az őszi tarlóápolások, őszi magágykészítés során
használnak a gazdák. A szerepük felértékelődik a tavalyihoz hasonló években,
amikor lényegében egyik pillanatról
a másikra lett tavasz, illetve nyár, s a talajok hirtelen kiszáradtak. A kötött földeken
dolgozó partnereink közül sokan csak
a DiscMasterrel tudtak magágyat készíteni, legalábbis az első menetben, hogy
aztán a következőben az Optima T kombinátorral finomabb, morzsalékos talajt
hozzanak létre” – idézte fel Mező Sándor,
a Multiva Magyarország Kft. közép- és
kelet-magyarországi értékesítési képviselője. A finn munkagépeket robusztusság, erős vázkeret jellemzi, s egyediségük,
hogy a dupla sornyi tárcsák két szekcióban helyezkednek el, majd utánuk következik a szállítókerék, végül pedig a rögtörő, tömörítő acéllemez hengerek három
szekcióban. A tágas felépítésű rövidtárcsa
ezáltal rendkívüli stabilitással bír, vagyis
nem kell attól tartani, hogy „hullámos”
talajt készít. Az 520 mm-es tárcsalapok
munkamélysége 1-től 15 cm-ig hidraulikusan állítható (hihetetlen precizitással
akár 4,5 vagy 6,5 cm-re is), az egymástól való távolságuk pedig 24 cm, vagyis
a gép 12 cm-enként ellentétes irányban
vág, kever és aprít. A strapabírásról mas�szív tárcsatartó karok, és zárt, gondo-

40 Gépészinfó

Gépészinfó 41

Quivogne Diskator 610
zásmentes csapágyak gondoskodnak.
Az agresszív dőlésszögű tárcsák érdekessége, hogy nem a tipikus gömbsüveg
formájúak, hanem enyhén íveltek, apró
csipkékkel ellátottak, ez pedig sekélyebb
munkákhoz is kiváló. Az integrált futómű
elhelyezése révén a tárcsasor és a hengersor között elég nagy távolság van ahhoz,
hogy a gép 8–12 km/h munkasebesség
mellett eltömődésmentesen dolgozhasson. A masszív váz ugyanakkor a 14-15
km/h-s tempót is lehetővé teszi, s mialatt
a tárcsák 40–70 cm-re hajítják hátra a
földet, közben mégsem „etetik” a hengert,
így az valóban csak tör és tömörít.
A DiscMastert úgy tervezték meg
a finn mérnökök, hogy mindenféle körülmények közt helytálljon. A taréj-, illetve
vállprofilú acéllemez hengerek egy négyszög tengelyre vannak felfűzve, amelyhez
a csatlakozási pontjuk relatíve közel esik,
ezáltal lazább közegben (például a szabolcsi homokon) is át tud folyni a talaj,
míg ha fentebb helyezkednének el, akkor
a hengerek egyszerűen megtúrnának.
A Multiva rövidtárcsái kukorica utáni tarlóápolásra talán nem annyira alkalmasak
(ahhoz nagyobb átmérőjű, nagyobb csipkés lapú gömbsüveg tárcsák az ideálisak),
de kalászosokban, repcében, napraforgóban és másodvetéseknél igen hasznosak.
„Rendkívül kötött területeken, például
Tiszaroff környékén korábban háromnégy menetben művelték a talajt, míg
a DiscMastert elég volt két alkalommal
végighúzni a megfelelő végeredményhez”
– említette Mező Sándor.

■■ Diskator: biztos nem tömődik el
A 2016 óta hivatalos hazai képviselettel
is rendelkező francia Quivogne kínálatából a Diskator 610-es rövidtárcsát emelte
ki Gazsi Zsolt, a Quivogne Magyarország

Kft. cégvezetője. A tarlóhántásra, tarlóápolásra, de magágykészítésre és szántáselmunkálásra is alkalmas munkagép
legszembeötlőbb jellegzetessége a hatalmas átömlési keresztmetszet. A nem is
annyira kompakt tárcsa két tárcsasora
közötti mintegy 1,5 méteres távolság
garantálja, hogy még extrém mennyiségű szármaradvány sem okoz eltömődést.
Mivel a második tárcsasor és a hengersor
között is van körülbelül 2 méter, ezáltal
a tárcsák nem tudják egymásra, illetve a
hengerre dobni a szármaradványt, földet. A típusjelben szereplő 610-es szám a
milliméterben kifejezett lapátmérőre utal,
és ennek – valamint a jelentős átömlési
keresztmetszetnek – köszönhetően a gép
nagyobb, akár 15-18 cm-es mélységben
is tud dolgozni (az alsó határ 3 cm).
A csak vontatott kialakításban elérhető,
3–6 m munkaszélességű rövidtárcsa 25
cm-es levélkiosztással, 12,5 cm-es átfedésVäderstad Carrier XL

sel rendelkezik. Többféle lezáróhengerrel
elérhető, bár Magyarországon az ékgyűrűs henger és a tandem U henger a legnépszerűbb. A méterenkénti 950–1000
kg-os, komoly tömeggel bíró gép kötött
területeken is jól alkalmazható. Ha a 610essel mélyebben akarunk dolgozni, akkor
a 4 m-es változathoz legalább 160 LE-s
traktor szükséges, míg az 5 m-es 200–
220 LE, a 6 m-es pedig 250 LE vonóerőt
igényel. 12 km/h munkasebességnél a
Diskator 610-es méterenként 1 hektár
művelésére alkalmas óránként, a legnagyobb változatnak számító 6 méteressel
tehát akár 6 hektárral is végezhetünk.
A Quivogne a szállítókereket a váz közepére helyezte el, ami nyugodt futást garantál,
a hengerek mögé szerelt kerekek ugyanis
néha meg-megemelhetik a tárcsa elejét,
itt azonban nagyobb munkatempónál
is elkerülhető a bepattogás. A Diskator
valódi erősségei kétségkívül a 610 mm
átmérőjű, 6 mm vastagságú tárcsalapok,
amelyek a nagy szármaradványú kukoricában is sikeresen használhatók.

állítható rajta. A Väderstad mindkét tárcsacsalád tagjait konkáv (kúpos) formájú
tárcsával szereli, amely szemben a gömbsüveg alakú tárcsákkal igazoltan a legkisebb kártétellel használható a talajon,
amikor szélsőségessé – extrém szárazzá
vagy éppen csapadékossá – válik az időjárás.
A klasszikus Carrier az újfajta irányzatnak számító ultrasekély (2-3 cm-es)
ta
lajművelésre is alkalmas a hannoveri

teljesít. Ezért véljük úgy, hogy mindkét
Carrier modellcsalád rövidtárcsáinak,
a klasszikus, és az új, XL változatnak is
helye lehet ugyanabban a gazdaságban” –
emelte ki dr. Kalmár Tibor, a Vaderstad Kft.
ügyvezető igazgatója. Magyarországon a
svéd gyártó vezette be elsőként a közel
síklapú tárcsával szerelt rövidtárcsákat, s
a 2000-es évek elején megjelent klas�szikus változat a maga 47 cm-es
tárcsalapjaival tarlómunkákban,
Közös bennük, hogy a klímaváltozás
különféle alapművelések (szánáltal kikényszerített talajkímélő
tás, lazítás) elmunkálásában és
magágykészítésben igazán jó.
gazdálkodásban is megvan és a
Ugyanakkor nagyobb mennyijövőben is meglesz a szerepük.
ségű szármaradvány bekeverése esetén, ahol szükség van
a mélyebb művelésre (például kukorica- Agritechnica kiállításon mutatkozott be
vagy napraforgó-elővetemények tarlóján)
CrossCutter Disc tárcsákkal felszerelve.
már 51 vagy 61 cm-es lapátmérőre van
A „cikcakktárcsának” is nevezett eszközt
szükség, ilyenkor tehát a Carrier XL a meg- a Väderstad eleinte repcetarlóra találta
felelőbb választás. A nevével a nagyobb
ki, ahol fontos a repceárvakelés maralapátmérőre utaló kompakt tárcsa jobban
déktalan keltetése, majd gyérítése, hogy
megbirkózik a jelentősebb mennyiségű
később ne köszönjön vissza gyomnöszármaradvánnyal (amelynél nagyobb
vényként. Idővel kiderült, hogy a speciális
munkamélységben kell dolgoznunk az
tárcsatípus lényegében bármilyen tarlóra,
egyenletes bekeveréshez), ráadásul meg- szántáselmunkálásra is alkalmas, és rendvan az az előnye, hogy a tárcsaszög is
kívül intenzív sekély műveléses techno-

lógia valósítható meg vele, különösen
a CrossCutter Knife művelőeszközzel,
a munkagép frontjára szerelt forgókéses
hengerrel kiegészítve.
A különböző gyártók által kínált rövidtárcsák felépítésükben, koncepciójukban
viszonylag jelentős eltéréseket mutathatnak, közös viszont bennük az, hogy
a klímaváltozás által kikényszerített talajkímélő gazdálkodásban
is megvan és a jövőben is meglesz a szerepük. Sekély művelési
képességük, precíz állítási lehetőségeik révén nemcsak kiválóak keverik, de rögtön vissza is
zárják a talajt, így gondoskodnak a földben lévő nedvesség és talajélet
megóvásáról.
A kompakt tárcsák fennmaradását, to
vábbélését a jelentős mennyiségű szártömeg eltüntetésének igénye is garantálja,
amely a lebontás, a humuszanyagok létrejöttének, végső soron tehát a termékeny talaj kialakításának elengedhetetlen
feltétele.

■■ Feladatspecialisták a Carrierek
A Väderstad kétféle, egymástól vala
me
lyest eltérő koncepciójú kompakt
tár
csát is a piacon tart, s ezeket egymás mellett mutatták be a január végi
AGROmashEXPO–AgrárgépShow kiállításon. „Bár a rövidtárcsák valóban a legsokoldalúbb munkagépek közé tartoznak,
nem lehet egyetlen olyan gépet kifejleszteni, amely minden feladatban kiválóan

Szívesen olvasná rendszeresen az AgrárUniót?

Még nem előfizető?
Hívja szerkesztőségünket előfizetési csekkért a +36 52 751 682-es telefonszámon!
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Folyékony műtrágya kijuttatása
Alá, mellé, fölé: minden helyzetben megoldható a tápanyagpótlás
Magyarországon napjainkban éves szinten mintegy 7 százalékkal kevesebb csapadék hullik,
mint 100 esztendővel ezelőtt. A tavasztól őszig tartó gazdálkodási időszakban egyre több
a száraz napok száma, ám gyakoribbak az özönvízszerű esőzések is. Ilyen körülmények
között sokkal nehezebb megoldani a növények megfelelő tápanyagellátását, ezért jönnek
újra „divatba” a folyékony műtrágyák, illetve a kijuttatásukhoz szükséges speciális gépek.

A folyékony műtrágyák használata már
a hatvanas-hetvenes években bevett gyakorlatnak számított a magyar mezőgazdaságban, szélesebb körű alkalmazásukat
azonban meggátolta a megfelelő eszközök és technológia hiánya. A savas vagy
korrozív szerek ugyanis azonnali bedolgozást igényelnek, jobban igénybe veszik
az erőgépeket és munkagépeket, de
a szállításuk is körülményesebb a megszokottnál. Az új anyagok és technológiák
megjelenésével a legnehezebb akadályok mára elhárultak, illetve a bekövetkezett éghajlati változások is arra kényszerítették a gazdálkodókat, hogy újra
a folyékony műtrágyák felé forduljanak.
Az időjárási szélsőségek, a növényvegetáció időszakában előforduló száraz időszakok megszaporodásával ezen termékek
pozitívumai egyre jobban felértékelődni
látszanak.

■■Az oldott tápanyagok előnyei
Fontos szempont, hogy az oldott állapotú műtrágyák könnyebben felvehetők a növények számára, ráadásul jól
pozicionálhatók, a tápanyagok kijuttatása a sor mellé, a gyökérzónához közel
történik. Mindez intenzív csírázást, erőteljes gyökérfejlődést eredményez, vagyis
a kultúrnövény már a fejlődés kezdeti
szakaszában jelentős előnyre tehet szert
a gyomokkal szemben. A technológia
szerint tervezett szilárd műtrágyák hatóanyaga viszont csak fáziskéséssel jut el
az aktív gyökérzónába, és ha a várt csapadék is elmarad, akkor a gazdálkodók már
több tonnában mérhető veszteséggel kalkulálhatnak. A kijuttatott, de nem hasznosult hatóanyag természetesen számottevő anyagi kárt jelent, emellett az alultáplált állományból adódó terméshiány
is jócskán csökkenti a termelés gazdasá-

tatható starter trágyák és más hasonló
termékek.
gosságát. Extrém esetben a kiszórt szilárd
műtrágya vízelvonó szerként működhet,
vagyis még a rendelkezésre álló, csekély
mennyiségű vizet is elszívhatja a gyökér
mellől, ezáltal okozva termésdepressziót.
A folyékony műtrágyák nem csodaszerek, ugyanakkor a kritikus helyzetekben testhezállóbb tápanyag-utánpótlást
végezhetünk általuk. A tápelemek aránya igény szerint változtatható, nagyobb
hatóanyag-koncentráció érhető el az al
kalmazásuk révén, és a kalibrálás, majd
a kijuttatás is egyenletesebb lehet. Természetesen a folyékony műtrágyáknak
is vannak korlátaik, hiszen nem minden
elem hozható oldott állapotba, a kör
azonban folyamatosan szélesedik, illetve
ezzel együtt a hasznosíthatóság is: ma
már nemcsak folyékony oldatok és szuszpenziók léteznek, hanem például oldott
formájú, a vetéssel egy menetben kijut-

■■ Precíz kijuttatórendszer
Az Agroker Holding Zrt. „Liquid Kit”-nek
nevezte el a maga – folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas – rendszerét,
amely nemcsak tápanyag-utánpótlásra alkalmas, hanem sávvegyszerező is
kialakítható belőle, és akár vetőgépen
vagy sorközművelő kultivátoron is használható (6-8-12 soros változatokban), sőt
talajbaktérium-készítmények kiszórására is alkalmassá tehető. A berendezés
lelke a TLT- vagy hidromotoros hajtású,
115 l/p teljesítményű Annovi Reverberi
szivattyú, amely márkának egyébként
a nyíregyházi központú cégcsoport
a legnagyobb magyarországi forgalmazója. Míg a kijuttatóegység a munkagépekre szerelhető, addig a főegységet jelentő,
660 vagy 1100 literes tartály, a vezérlőegység és a szivattyú a traktor mellső

Liquid Kit kijuttatórendszer az Agroker Holdingtól

hárompont-függesztésén kaphat helyet,
ennek hiányában a pótsúlytartón, illetve
a munkagép fővázán. A Liquid Kit révén
a kijuttatás menetsebességtől függetlenül, számítógépes vezérléssel oldható
meg, mégpedig 110–300 l/ha dózisban,
de opcióban akár 60 l/ha kijuttatására
alkalmas kivitel is rendelhető.
„A traktorfülkében elhelyezett komputerbe gyárilag három különböző dózis
van betáplálva, amelyeket a felhasználó
az egyéni igényei szerint könnyedén tud
változtatni – mondta Pályka Szabolcs, az
Agroker alkatrész-kenőanyag üzletágvezetője. – A kezelő ezáltal nagy mozgástérhez jut, hiszen nem kell törődnie azzal,
ha az eltérő talajviszonyok miatt esetleg más és más menetsebességgel tud
haladni a sorok között. A hektáronként
Kertitox Revolution permetezőgép a Farmgéptől
kijuttatott dózis mindig a kívánt értéken
vizes oldatának számító Nitrosol és más
marad, ugyanis az automatika folyama- kijuttatására is, hiszen a kényes pontokon
tosan hozzáállítja a menetsebességhez, használt műanyag, saválló és rozsdamen- valódi oldatok kijuttatására is alkalmas
az eltömődés veszélye nélkül. A hagyoés ezt a kerekek szlipje sem befolyásol- tes anyagok ezt lehetővé teszik. A sorba
beleillik a Kertitox Revolution 2500/3000
mányos fúvókákkal kiszórt anyag megja, mert a számítógép külön antennáról
perzselheti az állományt, ám az
kapja a sebességjelet. Az egység
SJ3 vagy SJ7 (azaz három- vagy
a munkagép felemelt állapotáhétlukú) fúvókák durvább csepban automatikusan kikapcsol.”
A folyékony műtrágyák nem
peket készítenek, így azok legörSzuszpenziók, baktériumtrá
csodaszerek, ám a kritikus helyzetekben
dülnek a növényről, nem okozgyák, illet
ve sorvegyszerezés
testhezállóbb tápanyag-utánpótlást
nak benne kárt.
esetén a gépbe adaptált fo
A folyékony műtrágya levélre
lyadékkevertető rendszer akadávégezhetünk általuk.
és talajra egyaránt kijuttatható
lyozza meg a leülepedést, míg
a Kertitox permetezőgépekkel.
a folyékony nitrogénoldatok
vontatott szántóföldi permetezőgép
Ezek a tartályban és a rendszerben is
víztiszta anyagok, tehát nincs szükség
is, amelyet a tavalyi AGROmashEXPO– folyamatos keverést, cirkulációt biztosía kevertetésükre, így ilyenkor ez egy
tanak, vagyis nem áll fenn a leülepedés
csappal elzárható az egységen. Továb- AgrárgépShow szakkiállításon gépesítés
kategóriában Hazai Termékfejlesztési
veszélye. A kezelő kényelmét és a prebi praktikus megoldás, hogy az egység
Nagydíjjal ismert el a zsűri. A típusszám
cízebb munkavégzést szolgálja, hogy a
képes átszivattyúzni az oldatot a tábla
tal is jelzett, 2500 vagy 3000 literes
gép menetsebesség-arányos kijuttatásszélére kihúzott pótkocsin lévő tároló- ál
ra és akár szórófejenkénti szakaszolástartályból, vagyis a kezelőnek sem a fel- polietilén tartállyal felszerelt, 18 vagy 24
méteres szórókerettel rendelkező gép
ra is alkalmas. Ebben nyújt segítséget
töltéskor, sem a kijuttatásnál nem kell
a Vario Select üzemmód, amely garantálja
a folyékony műtrágyával érintkeznie. eredetileg növényvédő vegyszerezésre
lett kifejlesztve, de a speciális szórófejek
az állandó cseppmérettel történő kijuttaFontos kiemelni, hogy az Agroker által
révén a karbamid és ammónium-nitrát
tást: ha a gép munkasebessége megnő,
összerakott rendszer egységei, alkatrészei
mind képesek ellenállni a savaknak és
Kijuttatás a vetéssel egy menetben: Kverneland iXtra LiFe fronttartály
a korróziónak. Igaz ez a szivattyúra is, de
a vezérlőegység tömítései szintén vegyszerállók, a tartály polietilénből készül,
az alváz pedig porfestett, vagyis a festék hőkezeléssel kerül rá, így rendkívül
ellenálló, korróziógátló réteget képez
a vázon. A csövek magas minőségi követelményeknek felelnek meg, és természetesen vegyszerállók, s a bilincseket,
kijuttatóegységeket is saválló anyagból
gyártják, ezzel biztosítva a berendezés
hosszú távú, megbízható működését.

■■ Permetezés és folyékony
műtrágyázás egyben
A Farmgép Kft. precíziós permetezőgépei mind alkalmasak folyékony műtrágya
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a szakaszolófúvókák pedig értelemszerűen a rendszer legvégén helyezkednek el.

■■Talajba, talajra vagy levelekre

Az iXtra LiFe fronttartály 1100 liter névleges térfogatú
akkor a rendszer nagyobb fúvókaméretekre vált át. Kanyarodásnál a Curve
Control funkció teszi lehetővé a külső és
a belső területeken egyaránt egyenletes
adagolást, míg az állandó szórási magasságot a szenzorokkal működő ultrahangos keretszintszabályzás biztosítja.

■■Vetés tápanyagpótlással
„Manapság egyre többen a vetéssel egy
időben juttatják ki a folyékony műtrágyát,
s a Farmgép ehhez is tud kínálni 1500
literig terjedő orrtartályrendszert” – hívta
fel a figyelmet Gyökös Zsolt kereskedelmi
vezető. A Kertitox VA 1000 vegyszeradagolójuk szintén alkalmas lehet a célra,
bár ez nem mobil, hanem szivattyúval
ellátott fix berendezés, amely az átfolyó
öntözővíz-mennyiséghez automatizáltan
adagolja a kellő szermennyiséget. Az egy
köbméteres polietilén tartály egy kisebb
öntözőberendezés anyagellátásához ele
gendő, igény esetén azonban a cég akár
nagyobb lémennyiség befogadására ké
pes tartályt is tud készíteni.
A Kverneland 2017-ben mutatta be a
folyékony műtrágya kijuttatására alkal
mas iXtra LiFe fronttartályt, amely lényegében olyan, mint egy szántóföldi permetező, csak szórókeret nélkül. A japán
Kubota kötelékébe tartozó norvég gyártó először az Optima precíziós vetőgépéhez fejlesztette az új kiegészítőt, ez
a kombináció ugyanis garantálja, hogy
a vetőmagok a megfelelő helyre kerüljenek, és egyidejűleg a szükséges mennyiségű folyékony műtrágyát is megkaphassák.
A rendszer leglátványosabb része a traktor orrára szerelt, szűrőkkel, szabályzással
ellátott fronttartály, és ott található az

egység lelkének számító, hidromotorral
meghajtott, német gyártmányú, 200 l/p
teljesítményű Alltech membrándugat�tyús szivattyú is. Az erőgép mögé kerülő
kijuttatóegység felszerelhető vetőgépre,
sorközművelő kultivátorra, de lényegében bármilyen más munkagépre is, és
a Kverneland (igazodva a gazdálkodók
egyedi igényeihez) 4–18 darab, elektromosan vezérelt, szakaszolható szelepet
biztosít a rendszerhez. ISOBUS-os gépről
lévén szó, a folyékony szert elvezető cső
mellett egy kommunikációs vezetéket is
hátravisznek, amely soronként szabályozza az elosztószelepeket. Van hátul egy
nyomásmérő óra is, illetve egy nyomóági
szűrő, ezeken halad keresztül a folyadék,

A Kverneland eredetileg a folyékony mű
trágya kijuttatásához fejlesztette ki speciális fronttartályát (erre utal a LiFe név
is, amely a Liquid Fertilizer, vagyis folyékony műtrágya kifejezés rövidítése), de
a sorműtrágyázás mellett – másodlagos
funkcióként – akár vetéssel egy menetben végrehajtott sávpermetezésre, illetve
mechanikus gyomirtással egy menetben
kivitelezett sorpermetezésre, esetleg ta
lajbaktérium-készítmények kijuttatására
is alkalmas talajműveléskor. Igény szerint
a talajba, a talajra vagy a levélzetre juttathatjuk ki a szereket, s mivel a szivat�tyú képes az anyag megkeverésére, így
a kiülepedéstől sem kell tartani. Az iXtra
LiFe ugyanolyan komponensekből – porfestett, rozsdamentes elemekből – épül
fel, mint egy szántóföldi permetező, így
az ellenállósága és hosszú élettartama is
garantált.
Az 1100 literes névleges tartálytérfogat
révén egyszerre 5–25 hektárnyi területen
oldható meg a tápanyag-kijuttatás, bár ez
az érték természetesen szertől és dózistól
függően változhat. „A rendszer automatizálható, ahová például már juttattunk ki
műtrágyát, ott a szakaszok lekapcsolása
önműködően megtörténik, de az egység differenciált kijuttatásra is alkalmas,
így takarékos, költséghatékony termelést
tesz lehetővé” – emelte ki Pintácsi László, a
Kverneland Group Hungária Kft. termékfelelőse.

A kijuttatás mechanikus gyomirtással egy menetben is történhet

A kijuttatott mennyiség számítógéppel, sebességarányosan vezérelt
Az iXtra LiFe fronttartály úgynevezett
master and slave rendszerben dolgozik
az Optima precíziós vetőgéppel, ami azt
jelenti, hogy ahová maglehelyezés történik, ott folyékony műtrágya is kerül
a talajba. A két gép feladatvégzés közben kommunikál egymással, munkájukat
egyetlen monitoron lehet figyelemmel
kísérni, s a kombinációban a vetőgép
tekinthető a főgépnek, hiszen ez irányítja
a fronttartályt. Megoldható az is, ha az
iXtra LiFe egységet a már meglévő, más
márkájú vetőgépükkel szeretnék használni a gazdálkodók, bár ebben az esetben
a két gép nem köthető össze, vagyis külön
dolgoznak. Ilyenkor egy licenckulcsot is
meg kell váltani ahhoz, hogy az egység

precízen végezhesse feladatát az elkészített kijuttatási térkép alapján, viszont
ekkor is képes szakaszolásra, az átfedések
elkerülésére, vagyis biztosítja mindazokat az előnyöket, amelyek megvalósítását
célul tűzték ki a fejlesztők.

■■ Sorközműveléssel egy menetben
A kecskemét-hetényegyházi Omikron Kft.
2015-ben kezdte el gyártani folyékonyműtrágya-szóró adapterrel felszerelt sorközművelő kultivátorát. A Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton prémium oklevéllel elismert termék tökéletesen alkalmas arra, hogy az egyre szélsőségesebbé
váló időjárás, a mind szárazabb nyári

Folyékonyműtrágya-szóró adapterrel felszerelt sorközművelő kultivátor az Omikrontól

hónapok kedvezőtlen hatásait tompítsa.
Az ORS–6/3 FM és ORS–8/3 FM típusjelű
(vagyis 6, illetve 8 sor egyszerre történő
művelésére alkalmas) gépek az oldott
állapotú műtrágyát egyrészt levélre tudják kijuttatni, így érve el gyors hatást, de
akár talajba is, takarást biztosítva számára a párolgási veszteség minimalizálása
érdekében. Különlegesség, hogy a talajba
juttató, valamint lombtrágya-szerelvényezés akár egyszerre is a munkagépekre
kerülhet, így átszerelés nélkül változtathatunk a tápanyag-utánpótlás módján.
A lombtrágya-szerelvényezés ráadásul
állítható magasságú lehet, a 30–80 centiméter közötti tartomány révén pedig a
sorköz gyomirtása, illetve a növény lombtrágyával történő permetezése egyaránt
elvégezhető. A kijuttatott mennyiségek
számítógéppel, sebességarányosan vezéreltek, visszajelzést adva a pillanatnyi
átfolyásról, de a szükséges dózis kézzel
akár menet közben is állítható.
A folyékonyműtrágya-szóró 600 vagy
1000 literes, nagy szilárdságú műanyag
tartályt kapott, s ezek rotációs öntéssel
készülnek, amelyek nagyfokú ellenállást
tanúsítanak kopás és más külső mechanikai hatások ellen. A P–100 membránszivattyú nemcsak a kijuttatáshoz szükséges,
de a feltöltésre is alkalmas. A szívóágon
szívószűrő biztosítja a tisztítást, a beállí
tott mennyiséget nyomás- és mennyiségszabályzó egység felügyeli, a vezérlést pedig Bravo180 S komputer végzi,
amelynek memóriájában 10 különböző,
a felhasználó igényeinek megfelelő dózis
tárolható. A kijuttatott mennyiség 30–420
literig terjed hektáronként.
„Az Omikron Kft. két helyszínen végzett alaposabb felmérést, és a tapasztalatok szerint 25-30 százalékos termésátlag-növekedés érhető el a géppel,
még száraz időjárás esetén is” – mondta Gubacsi Melinda reklámmenedzser.
A különböző gépváltozatokon a kifolyóágak csepegésgátlóval vannak felszerelve,
így minimalizálható a szerveszteség. Ezt
szolgálja az is, hogy a kultivátor kerekén
elhelyezett jeladó révén a rendszer érzékeli, ha a munkagép megáll, és ilyenkor
a kijuttatás is szünetel.
Az Omikron Kft. tapasztalatai szerint
egyre növekszik az igény a folyékony
műtrágyák kijuttatására alkalmas gé
pek iránt, amelyek nemcsak pontosabb,
egyenletesebb és hatékonyabb munkavégzésre képesek, de a csapadékmentes
időszakokban lényegében az egyetlen
jól használható eszközök az eredményes
tápanyag-utánpótláshoz.

