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Kedves Diák,  
Tisztelt Mezőgazdasági  
Oktatási Intézmény!

Az AgrárUnió szaklap a társadalmi felelősségvállalás keretében indította el a „Még több mezőgépészt” 
programot egy hiányszakma újjáélesztésére. Hídépítőknek tartjuk magunkat: hidat építünk az oktatott 
tananyag és a mai mezőgazdasági technika szakadéka között, hidat az iskola és a munka világa között.

 

Lapunk rendszeresen kíván közölni 
 – információkat gyakorlati helyekről,  
 – információkat munkát keresőkről,
 – gépészeti, technológiai információkat a tanuláshoz, 
 – információkat a szakmai ismeretek bővítéséhez az elhelyezkedést követően, 
 – diákbeszámolókat, amelyek a pályaválasztásban segíthetnek,
 – és segítséget nyújt a gyárlátogatások, tanulmányi utak megszervezéséhez, a megfelelő szakmai irány 

kiválasztásához, a tényleges munkavégzés megismeréséhez.

Kedves Tanuló! Cikkeinkkel, tudósításainkkal bátorítunk arra, hogy válaszd Te is a mezőgépész szakmát, 
hiszen potenciális munkahelyeken szerezhetsz gyakorlatot, piacképes  

jövedelemmel – már rögtön az iskolapadból kikerülve.

Böngészd hát az AgrárUnió Magazint és Portált, légy követőnk a
 Facebookon, és csatlakozz a Gépészinfó táborához, hogy folyamatosan hasznos információkhoz juthass!
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Jánoshalmán tett látogatásunkkor a ter-
vező-konstruktőr Renner Tamás fogadott 
bennünket, és elmondta, hogy a traktor 
éppen az előző tesztek után „pihen”, majd 
rövidesen indul is a következő helyszín-
re. Miközben a traktorhoz igyekeztünk, 
Tamás elmondta, a próbák alapján úgy 
tűnik, hogy a Renner 5044 igazolja a 
hozzá fűzött reményeket, a sokat hang-
súlyozott egyszerűség nem megy a minő-
ség rovására. „Természetesen egy univer-
zális traktor létrehozása csak bizonyos 
kompromisszumokkal lehetséges, hiszen 
nem lehet egyszerre minden ágazat igé-
nyeit maximálisan kielégíteni. A jelenle-
gi, ötven lóerős prototípus véleményem 
szerint leginkább könnyű földmunkákra 
és kommunális feladatokra alkalmas, a 
még fejlesztés alatt álló »nagytestvér« 
felhasználhatósága várhatóan ennél jóval 
szélesebb körű lesz.” Mielőtt továbbkér-
dezhetnék erről a bizonyos nagytestvér-
ről, megérkezünk a célunkhoz.

És íme, a Renner! ■

A traktort megpillantva az első és legerő-
sebb benyomás a dinamikus egyszerűsé-
ge és még a nem szakmabeliek számára 
is a nagy elődöt, a Dutrát idéző külseje: az 
egyforma méretű első és hátsó kerekek 
és a hosszan túlnyúló orr. A hosszú első 
túlnyúlás azért felel, hogy a gép üresen 
orrnehéz legyen, ezért valódi összkerék-, 
és nem csak segédmellsőkerék-hajtású. 
Mint megtudtuk, az orr túlnyúlása a meg-
hajtásra gyakorolt pozitív hatása mellett 
a gép fordulékonyságát nem befolyásolja 
negatívan, a traktor fordulóköre 4,8 méter, 
de a tervező szerint lesz ennél kevesebb 
is, a kisebb korrigálásokat követően.  
A 4 hengeres, 2,8 l össz-lökettérfogatú 
Kubota szívó dízelmotor 50 LE teljesítmé-
nyét a cég által fejlesztett és gyártott önt-
vényházon keresztül kapja meg a Carraro 

nevével fémjelzett hajtómű. A létraváz és 
az öntvény kezeskedik a traktor szilárdsá-
gáról, teherbírásáról. 

A meghajtás és ennek megfelelően a 
kezelőszervek is egyszerűek, jól áttekint-
hetőek. A 2x4 előre és a 2x4 hátrafokozat 
között egyszerű irányváltó biztosítja a 
könnyű kezelést, és személyautósan kap-
csolhatóak, köszönhetően a szinkronizált 
előrefokozatoknak. A kezelőszerveket a 
hátsó hidraulikus felfüggesztés, a már 
említett összkerékhajtás és a hagyomá-
nyosan sarokkal taposható, a hátsó ten-
gelyre ható differenciálzár tesz teljessé.  
Az elektrohidraulikus kormánymű a legbo-
nyolultabb részegysége a gépnek, de ez is 
teljességgel átlátható, mentes a fölösleges 
megoldásoktól. A gép hátulján egyszerű 
szerkezetű hárompont-felfüggesztésen 
kapcsolódhatnak a munkagépek a trak-
torhoz, illetve az 540, 540E, 1000 1/min 
fordulatszámú teljesítményleadó tengely-
hez. Mint Tamás elmondja, ahhoz, hogy a 
gép optimálisan kihasználható legyen az 
állattenyésztésben és a kommunális ága-

Kisebb-nagyobb gazdaságok udvarain számtalanszor láthatjuk, hogy a csillogó gépcsodák 
mögött szerényen meghúzódik egy koros, a napi használattól ütött-kopott, de nagy 
megbecsülésnek örvendő Dutra. Nemcsak nekünk tűnt fel ez a jelenség, hanem egy bácskai 
gépészcsaládból származó mérnöknek, Renner Tamásnak is, aki ráébredt, hogy a magyar 
gazdáknak határozott igényük van egy egyszerű elektronikájú, könnyen szervizelhető, 
sokoldalú erőgépre. Három év telt el az ötlet megszületése óta, most pedig már  
a nyúzópróbákon bizonyít a Renner traktor, amelyet közelebbről is megnézhettünk. 

Traktornézőben Renneréknél
Hiánypótlóvá válhat a sokoldalú, igénytelen erőgép zatban, készül már a homlokrakodó, de 

egyelőre első TLT nem várható. A 11.20 
R28 méretezésű gumiabroncsok, illetve a 
gép szélessége (jobban mondva inkább 
keskenysége: szélesség: 1850 mm, magas-
ság: 2450 mm, hosszúság: 3860 mm) kivá-
lóan alkalmassá teszik ültetvénymunkák-
ra, illetve az alföldi erdőgazdálkodásban 
elterjedt 2,5 méter sortávolságú erdők 
sorközi művelésére is. 

Az általunk látott prototípus még fülke 
nélküli, de Tamástól megtudjuk, hogy 
lesz zárt, légkondicionált kabinos válto-
zat, amely teljes mértékben lehetővé teszi 
a vegyszeres növényvédelmi munkákat is. 
Viszonylag gyakori probléma a kabinüveg 
sérülése, ez a bosszúságon túl tetemes 
kiadást is jelent a gazdának. Ezért a terve-
ző úgy fogja a fülkét megtervezni, hogy 
ne kelljen egy használt traktor árát költeni 
a betört hajlított kabinüvegre. Apropó, 
árak: a Renner 5044-es hatmillió forint 
körül összegért lesz hazavihető, amely 
természetesen felszereltség arányában 
növekedhet.

Készül a benzin-gáz   ■
      motoros változat is

Miután az első élmények leülepedtek, a 
korábbi kérdés újra felmerül: mi is van, 
illetve lesz azzal a bizonyos nagytestvér-
rel? Azok – válaszol Tamás –, akiknek az 
50 LE kevésnek tűnik, de szeretnének a 

„magyar traktor” tulajdonosai lenni, nem 
kell kompromisszumot kötniük. A cég 
2018 januárjában a 90 LE-s, benzin-gáz 
motoros meghajtású gyártását is szeretné 
elkezdeni, ez év tavaszán ugyanis Német-
országban, a Bauma kiállításon a Kubota 
bemutatta új fejlesztését, a benzin-gáz 

üzemű traktormotorját. Tamás szerint 
pedig ez a jövő, a dízelmotorok kiszorul-
nak a mezőgazdasági gépek gyártásából. 
A dízelrendszereknek a jelenlegi egyre 
szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírá-
soknak is meg kell felelniük, amelyek az 
előállítást annyira drágává teszik, hogy 
a motor majdnem annyiba kerül, mint 
maga az erőgép. 

„Azt gondolom, hogy az elektromos 
és a gázmeghajtású traktoroké a jövő.  
A gázüzeműek hamarabb fognak elter-
jedni, hiszen ezeket egyszerűbb gyárta-
ni és üzemeltetni, mint az elektromos 

változatot, a dízelmotorok háttérbe szo-
rulása három-négy év múlva megtörté-
nik” – vélekedik a konstruktőr. A jelenlegi 
tervek szerint tehát a sorozatgyártás elin-
dításakor mindkét modellel, maximum 
250 darabbal szeretnének megjelenni a 
piacon. A 90 LE-s Renner megközelítőleg 
nyolcmillió forintért lesz elérhető, termé-
szeten a felszereltség függvényében. 

A gépkereskedők egyelőre nem tolon-
ganak, hogy Rennert árusíthassanak, de 
ez nem nyugtalanítja az ötletgazdát, úgy 
gondolja, a mögöttr álló vállalat kapcso-
latrendszere megfelelő hátteret biztosít 
az értékesítéshez. Már most számos meg-
keresés érkezett a céghez, belföldről töb-
ben jelezték, hogy lehet rájuk vevőként 
számítani. Vélhetőleg az érdeklődés akkor 
ugrik majd meg komolyan, és válik a 
tervezett gyártási szám szűkössé, amikor 
a géptámogatások megszűnnek, illetve 
a gazdaságokban az olyan megbecsült 

„igáslovak”, mint a Dutra, végképp kör-
egednek. A külföldi megjelenéssel kap-
csolatban Tamás elmondta, bár alapve-
tően a magyar piacra tervezett gépet, 
jelenleg Észak-Afrika országaiból érkező 
érdeklődőkkel tárgyal, ahol óriási szük-
ség lenne egy jól szervizelhető, egyszerű 
technológiájú erőgépre – és szerencsére 
pont van egy ilyen magyar traktor…

A nagy előd, a Dutra múltja
Magyarországon 1957-ben született meg az U–28 traktorcsalád, amelynek erőfor-
rása a Csepel DT–213-as motor volt, sebességváltója 2x3 fokozatú, szorzó rend-
szerű, mászó sebességfokozattal. Mivel a nagy vonóerejű lánctalpas traktorok a 
homokos talajokon az erős kopások miatt sorra kudarcot vallottak, a tervezők az 
orrnehéz kivitelű, gumikerekes, négykerék-meghajtású traktorcsalád kialakítása 
mellett döntöttek, amely az UE–28 típusjelzést kapta. Ez az erőgép lett a Dutra 
U–28 típuscsalád legnépszerűbb tagja. 1963-ban elkészült a hathengeres Csepel 
motorral szerelt D4K-B traktor prototípusa, amely külsőre még nagyon hasonlított 
elődjére, és 1965-től váltotta fel teljesen a korábbi típust. 1966-ban az összkerék-
meghajtású traktorcsaládot az 55–60 lóerős kategóriában, az UE–40-es kísérleti 
traktorokkal folytatott vizsgálatok eredményeként, új taggal bővítették. A Dutra 
4400 UE–50 típust 4 hengeres Csepel dízelmotor hajtotta, és teljesen új, szögletes 
motorházteteje volt. Ez az új négykerék-meghajtású traktor kifejezetten a magyar 
igények kielégítésére készült, és csak nagyon kis darabszámban exportálták.

1968-ban újabb, eddig féltve őrzött fejlesztéseket mutattak be, mint például 
a Dutra–Steyr 110 magyar–osztrák együttműködésben készült traktor, amelyet 
Steyr gyártmányú, hathengeres motor hajtott. A traktor alapvetően a D4K-B típus 
egyik továbbfejlesztett változata volt, többtárcsás TLT-kapcsolóval és Steyr–Bosch 
fejlesztésű hidraulikarendszerrel. Közben történtek az alap D4K-B traktoron is 
változtatások: új hárompont-függesztésű vonókeret, módosított első híd, új 
műszerfal, TLT-hajtás, többféle motorváltozat (Perkins, Leyland-Pezetel) jelent 
meg. Megépítették a D4K-B traktorok hátsókerék-hajtású változatait is Dutra 
4652 és 4654 típusjelzéssel. 1970-től aztán politikai, pártállami intézkedések miatt 
elkezdték a leépítést a Vörös Csillag Traktorgyárban. 1975-ben pedig befejezték a 
Dutra traktortípusok gyártását.
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Szükség volt a vérfrissítésre ■

A Hajdú-Bihar megyei Hencidán működő 
Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet idén 
áprilisban vásárolt egy Zetor Crystal 160 
erőgépet. A régi téeszből alakult, félszáz 
főt foglalkoztató gazdálkodó szervezet 
telephelyén az új jövevény néhány idő-
sebb testvérét is felfedezhettük szeptem-
ber végi látogatásunk során. A viszony-
lag jó műszaki állapotban lévő 16145-ös 
Zetor traktorok azonban már három évti-
zede teljesítenek szolgálatot a község-
ben, tehát ráfért a gépparkra a vérfrissítés.  
A szövetkezet 1200-1300 hektáron folytat 
növénytermesztést, és szarvasmarha-te-
nyésztéssel is foglalkozik. Az átlagosan  
20 aranykorona értékű, meglehetősen 
kötött földek idén jó terméssel örvendez-
tették meg tulajdonosaikat: napraforgó-
ból 3 tonna, búzából 5,2 tonna termett 
hektáronként, és – bár még a betakarítás 
előtt álltunk – kukoricából legalább 8 ton-
nás mennyiséget várt beszélgetőtársunk, 
Cs. Nagy Sándor gépműhelyvezető.

Sokféle munkára befogható ■

A hencidaiak magas technikai felszereltsé-
gű, ugyanakkor elérhető árú középkate-
góriás erőgépet kerestek, így fedezték fel 
maguknak ismét a Zetorokat, amelyek 
kizárólagos magyarországi importőre a 
ZTR-AGRO Kft. A 163 lóerős, 6 hengeres, 
24 szelepes, 6057 köbcentis, Common 
Rail befecskendező rendszerű, nagy nyo-
matékú Deutz motorral felszerelt Crystal 
160-ast a nyíregyházi Zetor-Vas Kft.-től 
vásárolták meg. Eleinte úgy tervezték, 
hogy talajműveléshez és bálázáshoz 
használják majd, de kaptak hozzá egy 
teljes szett művelőkereket is, így már a 
sorközművelésnél is alkalmazni tudják. 
Az elmúlt fél évben az új Zetor elsősor-
ban terményszállítási feladatokat kapott 

(némi kombinátorozás és vegyszerezés 
mellett), és ebben is megállta a helyét. 
Idén még szántani is fog, télen pedig az 
állattenyésztés kiszolgálásánál jó hasznát 
vehetik.

„Szeretik a fiúk, mert bírja a munkát 
és nagyon kényelmes” – dicsérte meg 
a friss szerzeményt Cs. Nagy Sándor.  
A tágas, alacsony zajszintű, rugózott fülke 
és a légkondicionálás valóban elviselhe-
tőbbé teszik a napi robotot, ráadásul a 
kezelőszervek is jól kézre esnek, így a gép 
működtetését könnyen el tudja sajátítani, 
aki ült már valaha traktorban.

Győri Zsigmond harminc évet dolgozott 
a régi Zetorokkal, és az új Crystalt most 
többnyire ő hajthatja. Látogatásunkkor 
éppen egy napraforgótarlón dolgozott 
gyűrűs hengerrel, s a cseh gyártmányú 
traktort már messziről felismerhettük 
jellegzetes piros felnijéről. „Ég és föld a 
különbség a korábbi Zetorjainkhoz képest” 

– mondta elégedetten a gépkezelő, aki 
a helyes működtetés elsajátítását célzó 
oktatáson is részt vett a forgalmazónál.

A legmodernebb technológia ■

A Crystal 160-as sebességváltója 30 előre- 
és 30 hátrameneti fokozattal rendelkezik. 
A hatékonyabb üzemeltetést háromfoko-
zatú nyomatékváltó (PowerShift), hidrau-
likus kapcsolású irányváltó (PowerShuttle) 
és a váltókaron elhelyezett tengelykap-
csoló-működtető nyomógomb segíti.  
A 300 literes üzemanyagtartály egész 
napos folyamatos munkavégzést tesz 
lehetővé. Az SCR technológiás kipufo-
gógáz-kezelő rendszer jelentősen csök-
kenti a károsanyag-kibocsátást, az ehhez 
szükséges AdBlue adalék külön tartály-
ban helyezkedik el. A motor megfelel a 
szigorú Stage III B emissziós előírásoknak. 
A traktor elektrohidraulikus rendszerében 
a Hitchtronic funkció automatikusan sza-
bályozza a hátsó hárompont-függesztő 
szerkezet mozgását. A traktor maximális 
emelőereje 85 kN. A hajtott munkagé-
pek igényeinek megfelelően négyfajta 
(540/540E/1000/1000E) TLT-fordulatszám 
állítható be. A Crystal 160-as fél év alatt 
450 üzemórát teljesített Hencidán, a 
karbantartásigénye minimális volt. „Jó 
választás lehet közepes gazdaságoknak, 
amelyek odafigyelnek a pénztárcájukra is” 

– mondta róla Cs. Nagy Sándor, utalva a 
Zetorok alacsony üzemeltetési költségére, 
az alkatrészek megfizethető árára, illetve 
a kiváló minőségű, gyors szervizháttérre.

Nagy szenzációt keltett, amikor kiderült,  
hogy a brnói központú Zetor traktorgyár újjáéleszti a hajdani, 
nagy sikerű Crystal szériát. Az egyelőre két (150-es és 160-as) 
változatban létező sorozatból jó néhány dolgozik már a hazai 
földeken is, s lapunk az egyikük tulajdonosait fel is kereste,  
hogy tapasztalataikat megismerje.

Zetor: megújult a régi cimbora
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kor sincs szükség a rugók összezárására. 
Mivel a simítórugósor paralelogramma 
felfüggesztéssel kapcsolódik a vázhoz,  
a hidraulikus munkamélység állításakor  
a rugók szögállása nem változik, azt külön 
csavarorsóval lehet állítani. A legnagyobb 
MegaRoll hengerek 20 m feletti mun-
kaszélességűek és akár 25 tonna saját 
tömegűek, használatuk nagygazdaságok 
számára ideális. 

Speciális hengerek ■

A Dal-Bo Rollo Maximum XL egy precíziós 
magágy-előkészítő kultivátor beépített 
első és hátsó hengerrel. Hengerek és kul-
tivátorkapák kombinációjaként felépített 
gép, amellyel a beállított munkamélység 
precízen tartható, és a magágykészítés 
egyetlen menetben elvégezhető. Hatal-
mas területteljesítmény érhető el vele, a 
munkaminőség pedig kiváló. A gépkom-
bináció simítósorból, rögtörő Crosskill 
hengerből, 4 kapasorból, majd simítórúd-
ból és végül tömörítőhengerből áll (lemez 
Crosskill gyűrűk vagy pálcás henger).  
A gép 6,2–12,3 m munkaszélességben 
rendelhető, és kifejezetten a 250-300 ha 
feletti gazdaságok a célközönsége, mivel 
minimum 240 LE a vonóerőigénye.

A Dal-Bo nemhiába nevezhető a hen-
gerek specialistájának. Az elvárásoknak 
megfelelően könnyedén kiválasztható  
a henger, ráadásul zöldtrágyavetéshez  
a hagyományos hengerek aprómag-vető 
egységgel is felszerelhetőek.

Nagy Márk

Az önmagukban használható, hagyomá-
nyos jellegű vontatott hengerek kategóri-
ájába a Compact, Compact XL, MaxiRoll és 
MegaRoll sorozatok tartoznak. A speciális 
hengerek kategóriájába a magágykészítő 
Rollo Maximum XL hengerkombináció 
tartozik. 

Hagyományos kialakítású   ■
      hengerek

A Compact, Compact XL, MaxiRoll, Po -
werRoll és MegaRoll sorozatú hengerek 
Cambridge, Crosskill és Cross Combi priz-
macsúcsos gyűrűkkel rendelhetőek. 

A Cambridge gyűrűk simább felületűek, 
a felszínt tömörítik, az alatta levő talaj-
réteget lazán hagyják. Szántáselmunká-
lásra, vetés utáni hengerezésre, kaszálók 
karbantartására egyaránt használhatók. A 
finoman hullámosított gyűrűk biztosítják, 
hogy a henger még laza talajon is min-
dig forogjon, a simább profil kíméletes a 
növényekhez. 2015-től a korábbi Camb-
ridge gyűrűk helyett a szabadalmaztatott, 
hatszor erősebb Snowflake Cambridge 
gyűrűk kaphatóak, amelyekre a gyár hat 
év garanciát vállal. Ezek a kövekkel szem-
ben ellenállóbbak, és a tömegük is nagy-
jából 10%-kal nagyobb. A Crosskill gyűrűk 
durva felületűek, különösen jó a rögtö-
rő képességük, a mélyebb talajréteget 
tömörítik, a felszínt morzsalékosan hagy-
ják. A Cross Combi gyűrűk kiváló kettős 
rögtörő hatásúak, egyrészt a nagy tömeg 
(kb. 650 kg/m) miatt hatásosan aprítanak, 
másrészt a megmaradt keményebb rögö-
kön a hegyes csúcsok hajszálrepedéseket 

idéznek elő, így elősegítve gyors elporlá-
sukat. Az őszi kalászosok tavaszi bokrosí-
tó hengerezésére is ideális. 

A Cambridge gyűrűk 50, 55 és 60 cm-es 
átmérővel, a Crosskill gyűrűk 53 és  
60 cm-es átmérővel, a Cross Combi 
gyűrűk pedig 50 és 55 cm-es átmérő-
vel választhatóak. A nagyobb átmérőjű 
gyűrűk nagyobb tömeget biztosítanak a 
rögtöréshez, tömörítéshez, illetve kisebb 
gördülési ellenállást a laza szerkezetű 
talaj esetén felmerülő „bedúrási” jelenség 
elkerüléséhez.

A Dal-Bo Compact és Compact XL soro-
zat teljesen hidraulikus nyitással, felcsu-
kással rendelkezik. 4,5–18,6 m munkaszé-
lességben készülnek a 3 és 5 hengertag-
ból álló hengerek. Minden henger mecha-
nikus súlykihelyezéssel (két erős rugóval) 
szerelt, amelyek a középső tagról a szár-
nyakra helyezik ki a súlyt, így kialakítva 
azonos talajnyomást az egyes hengerta-
gokon. A DUOFLEX rendszer a hengerta-
gok számára a többitől független talaj-
felszín-követést biztosít. Egyes típusokra 
opcióként hidraulikus simító is szerelhető.

A Dal-Bo MaxiRoll, PowerRoll és 
MegaRoll sorozatok 5,3–24,3 m munka-
szélességűek. A hengerek hidraulikusan 
felcsukhatók, hidraulikus súlykihelye-
zésűek, ami két munkahenger és egy 
hidroakkumulátor segítségével még 
domboldalon is egyenletes súlyelosz-
tást tesz lehetővé a hengertagok között.  
A MaxiRoll hengerek 12,4 m munkaszéles-
ségig rugós simítóval szerelhetőek, ame-
lyen a rugók olyan sűrűn helyezkednek 
el, hogy még durva szántáselmunkálása-

A dán Dal-Bo gyár készít vontatott és függesztett tárcsákat, szántóföldi kultivátorokat, 
magágykészítő kultivátorokat és talajlazítókat is, de leginkább a hengerekről ismert. Ha már 
egyszer a hengerek specialistájának nevezzük, tekintsük át, mi alapozza meg ezt a címet.

Mekkora a legnagyobb?
Gépészinfó 7



Az OptiCorn Premium kukoricabetakarító adaptercsalád fej-
lesztésénél az alábbi fő célokat tűztük ki, amihez az alapvető 
tapasztalatokat a szériákban gyártott OptiCorn típusú adapterek 
szolgálták:

– kiemelkedően magas minőség,
– karbantartás-mentesség,
– maximális üzembiztonság,
– jelentős tömegcsökkentés.

A célok megvalósulásával a kukoricabetakarító adapterek 
piacán olyan gépekkel tudunk megjelenni, amelyek megfelelnek  
a magas elvárású felhasználók igényeinek is, biztosítva számukra 
a hatékony, gazdaságos munkavégzést.

A célok megvalósítása két fő szálon indult:
– megfelelően kiválasztott anyagok felhasználása,
– együttműködés prémiumkategóriájú hajtáselemgyártóval.

Felhasznált anyagok  ■

Az OptiCorn Premium adapterek alapvető jellemzője, hogy az 
összes részegységük (váz, összehordó csiga, törőegység) alumí-
nium- és korrózióálló acélanyagok felhasználásával készül. Ezen 
anyagok kombinálásával, adott helyen előnyös tulajdonságaik 
kihasználásával nagyon könnyű gép építhető. A könnyű gép 
kevésbé terheli a kombájn ferde felhordóját, és a tengelynyomá-
sokra is kedvezően hat, főként a hátsó kormányzott kerekeknél. 
Csökken a talajtaposási kár és az őszi, csapadékos időszakban 
történő betakarításkor a felázott talajon való elakadás veszélye is, 
illetve betakaríthatóvá válnak olyan területek, ahol ez nehezebb 
gépekkel nem lehetséges. A kisebb tömeg a tüzelőanyag-fel-
használás csökkenésében is megmutatkozik.

A rozsdásodásra egyáltalán nem hajlamos anyagok miatt 
a gépek tökéletesen időtállóak, hosszú idő után is esztétikus 
maradnak. Ez egyedülálló tulajdonság a kukoricaadaptereknél.

A gépekbe beépített (később részletezett) hajtóművek háza 
is alumíniumból készül, ami szintén jelentős tömegcsökkentő 
tényező.

A gépek oldalsó burkolati elemei, illetve a sorok között elhe-
lyezett sorválasztók és burkolatok rotációs öntéssel készült 
műanyag elemek. Ezek alkalmazása is nagymértékben csökkenti 

a gép össztömegét, illetve esztétikusak maradnak hosszú időn 
keresztül.

Hajtásrendszer ■

A betakarítógépeken sokszor alkalmazott lánchajtások helyett 
a német GKN Walterscheid GmbH prémiumkategóriájú hajtó-
műgyárával együtt tervezett és általuk gyártott alumíniumházú 
hajtóművek garantálják a maximális üzembiztonságot.

A ferde felhordóról a gépet a szokásos módon kardántengely-
lyel hajtjuk meg. Ezután a gép oldalán két darab szöghajtómű 
található, amelyekben az áttételek a felhasználó által meghatáro-

zott kombájn szerint vannak meghatározva úgy, hogy a második 
szöghajtómű kimenő fordulatszáma már minden gép esetén 
azonos. A szöghajtóművek a gépvázhoz viszonyítva állíthatóak 
annak érdekében, hogy a ferde felhordóról lehajtó kardánten-
gely törési szöge minél kisebb lehessen. Ezekkel a beállítási 

lehetőségekkel a gép bármilyen típusú kombájnon alkalmazható, 
és lehetőséget ad arra, hogy minden lehetséges vevő számára 
elérhető legyen.

A második szöghajtómű egy háromfokozatú váltóhajtóművet 
hajt, amellyel a felhasználói szokások, illetve a betakarítandó 
anyag minőségének függvényében a gép forgóelemeinek for-
dulatszáma a gyári értékhez képest 5%-kal csökkenthető és 
növelhető. A váltóhajtóműből a törőegységek hajtóműveihez 
a hajtás kardántengelyeken, illetve nagy teherbírású, speciális 
szögkiegyenlítő tengelykapcsolókon át jut el. Minden törőegység 

OptiCorn Premium  
kukoricabetakarító adaptercsalád

Az Optigép Kft. évtizedekre visszanyúló 
tapasztalatokkal rendelkezik a napraforgó-  
és kukoricabetakarító adapterek fejlesztésében 
és gyártásában. Termékpalettáján ezeknek 
az adaptercsoportoknak széles választéka 
megtalálható fix és összecsukható 
vázú, szárzúzós és anélküli, a különböző 
országokban alkalmazott sortávolságú  
és sorszámú gépek formájában.

behajtócsonkján egy, szintén a Walterscheid GmbH által gyártott 
biztonsági tengelykapcsoló van elhelyezve, amely az elemeket 
védi a túlterheléstől. A törőegységeket meghajtó tengelysorról 
kapja hajtását a gyűjtőcsiga, szintén egy homlokkerekes hajtó-
művön és beépített biztonsági tengelykapcsolón keresztül.

A gép ilyen módon felépített hajtásrendszere, amelyben ter-
mészetesen minden hajtómű zárt olajkenéssel, illetve minden 
további hajtáselem speciális tömítésekkel rendelkezik a szeny-
nyeződések kizárása érdekében, a betakarítási szezon közbeni 
karbantartástól teljesen mentes. A megfelelő helyekre beépített 
túlterhelésgátlók a teljes hajtásrendszer védelmét ellátják.

Az adapterek egyéb tulajdonságai ■

Törőegység:
A szárzúzó a kukoricaszárat körülbelül hat centiméteres dara-

bokra aprítja, megfelelő tarlót hagyva a szántáshoz. A törőegy-
ségben lévő szárzúzó soronként kikapcsolható, ami a zúzókés 
sérülésekor vagy bérbetakarításnál a szárzúzást nem igénylő 
területtulajdonos esetében előnyös. A törőhengerek és szárzú-
zók kései keményfém felrakással ellátottak a hosszú élettartam 
érdekében. A kanalas lánc krómbevonatú, ami több betakarítási 
szezonon keresztül véd a korróziótól. A törőhenger hosszabb  
a más gyártóknál használtaknál, ami nagyobb haladási sebessé-
get, ezzel nagyobb területteljesítményt enged a betakarításkor.  
A törőhengerek első megtámasztásánál nem tűgörgős, hanem 
két mély hornyú, tömített golyóscsapágy van beépítve, ami 
teljesen karbantartásmentes megoldás. A törőlécek közötti rés 
állítható a betakarítandó állomány minőségétől függően. Az állí-
tást végző rudazatot egy elektromos tolómotor mozgatja, amely 

egyszerűen, a kombájnhoz könnyen csatlakoztatható, megbíz-
ható megoldás.

Gyűjtőcsiga:
A hajtóművel meghajtott gyűjtőcsiga biztonsági kapcsolóval 

védett. A csiga közepén elhelyezett, az anyagot a ferde felhordó-
ba továbbító bedobóujjakra lapátok is felszerelhetők gyengébb 
állomány esetén a kicsi kukoricacsövek beetetésére.

Váz:
A gépváz univerzális kialakítású, bármely típusú kombájnra 

adaptálható a megfelelő felszerelőkészlet (és a fentebb leírt 
fordulatszám-beállítás) segítségével. Szükség esetén a váz és a 
kombájn ferde felhordójának egymáshoz viszonyított állása bil-
lentéssel változtatható, és ezzel az adapter megfelelő munkapo-
zíciója beállítható. Ez egy nagyon fontos tényező a kis veszteségű 
és hatékony betakarítás szempontjából.

További jellemzők:
A gépek alaptartozéka a szártaposó, amely a szárzúzó után 

hátrahagyott, nagyon merev szárcsonk előredöntésével a kom-
bájn gumiabroncsait védi a gyors elhasználódástól. A szintén 
alaptartozék oldalmagasító száraz kukoricaállomány esetében a 
kukoricacsövek oldalra történő kipattanását akadályozza meg.

A külön rendelhető talajkövető a munkasebesség és a szárzú-
zás minőségének növelését teszi lehetővé. A gépekhez nyújtott 
szolgáltatások közül az állandó raktárkészletről biztosított pótal-
katrész-ellátás is tovább növeli a hatékonyságot.
Az OptiCorn Premium adaptercsalád jelenleg elérhető tagjai: fix 
vázzal 4, 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm osztással.
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A Trelleborg-csoporthoz tartozó cseh 
Mitas ballonos gumijain a Claas Axos 320 
négytonnás traktora „száraz lábbal” kelt át 
egy holland kikötő vizén. A traktor hátsó 
tengelyére marketingcéllal a világ egyik 
legnagyobb légtérfogatú, 1250/50 R32 
SFT méretű gumiabroncsa került, előre 
pedig 750/55 R 30 SFT flotációs gumiab-
roncsokat szereltek. Az alapos számítá-
soknak – és nem utolsósorban Arkhimé-
dész törvényének – köszönhetően 2016. 
szeptember 15-én a traktor sikeresen 
átkelt az öböl vizén anélkül, hogy „kapitá-
nyának” lába nedvessé vált volna.

A szokatlan esemény alkalmából Pavel 
Kott, a Mitas mezőgazdasági gumiab-
roncsokkal foglalkozó termékmenedzse-
re felhívta a figyelmet arra, hogy „flotációs 
gumijaink nemcsak jachtot varázsolnak a 
traktorból, hanem a csekélyebb talajnyo-
másnak köszönhetően magasabb hoza-
mokat eredményeznek a mindennapi 
szántóföldi munkában is”.

Forrás:
Deter, A.: Mitas fährt mit Claas Axos 320 übers Wasser. 
2016.09.15.
http://www.topagrar.com/news/Technik-Techniknews-
Mitas-faehrt-mit-Claas-Axos-320-uebers-Wasser-
4551292.html 

Mitas gumikkal a vízen



Heliodor 9 
rövidtárcsa

A Heliodor rövidtárcsa-sorozatot a Lem-
ken 2005-ben vezette be a piacra, s 
az akkori 8-as szériát a közelmúltban 
jelentősen megújították. A Rubin tárcsák 
kisebb testvérét, az új Heliodor 9 soroza-
tot a korábbinál nagyobb tárcsalapokkal 
szerelték fel, hogy bővítsék a felhasznál-
hatóságát. A rövidtárcsák kiváló keverési 
munkát végeznek nagy területteljesít-
mény mellett, minimális lóerőigénnyel 
és magas munkasebességgel. Alkalma-
sak tarlóművelésre, a tarlómaradványok 
bekeverésére könnyű és középkötött 
talajokon, valamint magágykészítésre, 
hagyományos és talajkímélő műve-
lésben egyaránt. A német gyártó vál-
tozatlanul hagyta a sikerrel bevált és 
kiváló munkaminőséget lehetővé tevő 
szögállásokat a tárcsafüggesztéseknél, 
és megmaradtak a karbantartásmentes 
axiális golyóscsapágyak is. A függesz-
tett és félig függesztett összecsukható 
modelleknél opcióként immár elérhető 
a hidraulikus munkamélység-állítás is.

A Heliodor 8-as sorozatot még 
465 mm átmérőjű tárcsalapok-
kal szerelték fel.

A tárcsalap 10,5°-os szöget zár be a talaj-
hoz képest és 16,5°-os szöget a haladási 
irányra. Ez biztosítja, hogy a talaj a teljes 
munkaszélességben és a teljes munka-
mélységben megmunkálásra kerül.

110×110×8 mm-es négyszöggerendely

A csapágyak megbízhatóan csillapítják a 
homorú tárcsák radiális és axiális erőhatá-
sait, és teljesen zártak, így megakadályoz-
zák a szennyeződések bejutását.

A tárcsák 125 mm-es osztása lehetővé 
teszi a nagy teljesítmény mellett elért 
intenzív talajművelést.

Az új 9-es szériát már 510×5 mm-es, 
kü lönösen kopásálló, csipkés homorú  
tárcsalapokkal kínálják, amelyek nemcsak 
45 mm-rel nagyobbak a Heliodor 8-asénál, 
de 2 cm-rel nőtt a munkamélységük is, 
amely így eléri a 14 cm-t. A vázhoz egye-
dileg csatlakoznak két, egymáshoz képest 
eltolt sorban.

A Heliodor 9 sorozat 2,5 és 16 méter 
közötti munkaszélességben rendel-
hető, így tehát minden gazda sági 
mérethez kiválasztható a megfelelő 
gép:

» Függesztett, merev vázas változat,  
2,5 és 4 méter közötti munkaszélesség-
gel, amelyek összekapcsolhatók a Lem-
ken Solitair pneumatikus vetőgéppel.
» Függesztett vagy hidraulikusan csuk-
ható verzió, 4 és 7 méter munkaszéles-
séggel. A szállítási szélesség kevesebb 
mint 3 méter, így a közúti közlekedés-
ben sem okoz gondot.

» Félig függesztett, hidraulikusan csuk-
ható változat, 4 és 7 méter munkaszé-
lességgel. 

A szállítási szélesség itt is kevesebb 
mint 3 méter. 6 méter munkaszélessé-
gig összekapcsolhatók a Lemken Solitair 
pneumatikus vetőgéppel.
» Függesztett, hidraulikusan csukható 
rövidtárcsa a Gigant 10 eszközhordozó 
rendszeren, 8, 10 vagy 12 méter munka-
szélességgel. A szállítási szélesség keve-
sebb mint 3 méter, a szállítási magasság 
kevesebb mint 4 méter.
» Gigant 12 S rendszerhordozóként  
16 méteres munkaszélességgel.

A Heliodor 9 rövidtárcsa két sor függet-
len, laprugókra szerelt tárcsát használ.  
A gyakran használt gumibakos rend-
szerrel szemben a laprugók egyen-
letes művelési mélységet, valamint 
nagyobb fokú stabilitást biztosítanak 
a tárcsáknak munka közben, illetve 
automatikus túlterhelés elleni véde-
lemként is működnek.

Az opcionálisan választható, hidrauliku-
san állítható, rugóterhelésű, 150 mm szé-
les simítólapok megbízhatóan egyengetik 
el a talajt a szántást követően. Felsze-
relhetők a tárcsák elé vagy azok után.  
A simítólapok szöge hidraulikusan állítha-
tó a traktor üléséből.

A magasságban állítható külső tárcsák meg-
előzik a bakhátak képződését.

A mélységhatárolásra és visszatömörítésre 
számos henger választható a Lemken kíná-
latából. A mélységállítás egyszerűen, egy 
csapnak a furatok közötti áthelyezésével tör-
ténik. Az opcionális hidraulikus munkamély-
ség-beállítás segítségével a munkamélység 
menet közben is kényelmesen, könnyen és 
gyorsan átállítható.

A Solitair pneumatikus vetőgéppel a félig 
függesztett Heliodor nagy teljesítményű 
és sokoldalú talajművelő–vetőgép kap-
csolatot eredményez. Alkalmazható mind 
mulcsvetésben, mind hagyományos talaj-
művelés esetén.

www.lemken.com

Lemken Hungária Kft.

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

Szrnka Péter
értékesítési vezető | Kelet-Magyarország
tel.: +36 (30) 852-5787
e-mail: p.szrnka@lemken.com
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A szálastakarmányok kaszálása, kezelése 
terén nagy hagyományokkal rendelke-
ző német FELLA arculatának frissítését 
az új idény kezdetére időzítették. Közel 
száz éve gyártanak innovatív mezőgépe-
ket a Nürnberg melletti Feuchtban. Most 
megújítják gépeik színtervét, a vevőkkel 
folytatott kommunikációt, jobban meg-
jegyezhetővé teszik a típusneveket. A cég 
logója egyszerűsödik, megtartva eddigi 
stílusjegyeit az AGCO konszernen belül 
is, ahol egyértelművé vált: a FELLA a szá-
lastakarmány-betakarítás globális kom-
petencia-központja.

Új logó: kerek, mint a program ■

Az ismert márka központi eleme, a jel-
lemző „FELLA” írásmód a régi marad. 
Megszabadul azonban a feleslegesnek 
ítélt négyszögletes kerettől, és inkább 
arra szeretne utalni, hogy gépeik legfőbb 
elemei, a kaszatárcsák, a rotorok vagy a 
szársértők kör alakúak, kör keresztmet-
szetűek. „Nem kívántuk a mi jól beveze-
tett logónkat radikálisan megváltoztatni, 
hanem inkább arra utalunk, hogy fejlődő 
cégünknél új szelek fújnak. Fontos, hogy 
a hozzánk ragaszkodó vevők továbbra is 
úgy értékeljék logónkat, mint például az 
autókon a Mercedes-csillagot” – mondta 
Carsten Appelhoff, az AGCO Feucht GmbH 
kereskedelmi és marketingvezetője. 

Erőt sugárzó új nevek ■

A FELLA-gépek a jövőben még hatáso-
sabbak lesznek megjelenésükben is. Az 
eddig is sikeres típusaik a kor kihívásainak 
megfelelő, jól csengő típusneveket kap-
nak. A dobos kaszáknál RADON az eddig 
használt KM helyett; a tárcsás kaszáknál 
RAMOS a korábbi SM helyett; a rendke-
zelőknél ATHOS váltja fel a TH előnevet; 
JURAS lesz a neve a TS típusoknak a rend-
képzőknél és a szársértőknél TAURUS az 
új elnevezés. Ezek az erőtől sugárzó fantá-
zianevek a termékek tartósságát, stabilitá-
sát és megbízhatóságát jobban visszatük-
rözik. Ezzel is azt szeretnék jelezni, hogy a 
friss Corporate Design – a felhasználóba-
rát honlappal, az új image-filmmel együtt 

–nem véletlenül növeli a világpiacon évről 
évre a cég értékesítési részarányát a mai 
kiélezett versenyhelyzetben. 

Dr. Tátrai György

Új köntösben a FELLA

RAMOS

RADON

JURAS

ATHOS
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A történelemben először jutott a döntős 
gépek közé a ZETOR cseh traktormár-
ka, amelyet a FORTERRA HD 140 modell 
képviselt – sikeresen, hiszen hat további 
vetélytársával a fináléban is bemutatkoz-
hatott. Az európai piac legjobb trakto-
rának nemzetközi díját a kontinens 23 
országából származó, mezőgazdasági 
gépekre specializálódott, 25 független 
újságíró ítéli oda. A zsűri értékeli a gépek 
egészét, hangsúlyt fektetve azok műszaki 
aspektusaira, formatervezésére, ergonó-
miájára és minőségére, nem utolsósor-
ban pedig a valós környezetben végzett 
munka alapján is értékeli a traktort. 

Jó úton halad a ZETOR ■

„Az Év Traktora versenyen először vettünk 
részt, és máris sikerült a döntőbe jutnunk. 
Ez vállalatunk, a ZETOR és valamennyi 
alkalmazott óriási sikere, amire nagyon 
büszkék vagyunk – mondta Margaréta 
Víghová, a ZETOR TRACTORS Rt. vállalati 
kommunikációs osztályának igazgatója. 

– Bebizonyosodott, hogy az új, korszerű 
gépekbe fektetett beruházási támoga-
tások és az új termékmodell-sorozatok 
igazolják az általunk választott út helyes-

ségét. A FORTERRA HD traktor a múltban 
már elért néhány értékes díjat, de az 
összeurópai Tractor of the Year versenyen 
szerzett helyezése kétségtelenül a legma-
gasabb szintű díjazása.”

A pályázó mezőgazdasági erőgéptípu-
sok többfordulós selejtezőn vettek részt. 
Az első tavasszal zajlott le, amikor egy 
zsűri döntött arról, hogy a négy kategória 
fináléjába mely traktortípusok juthatnak 
tovább. A FORTERRA HD-t a Tractor of 
the Year kategóriába nevezték be. A ter-
mékvonal legmagasabb szintű modellje a 
robusztus kialakítású FORTERRA HD 140, 
amelynek motorteljesítménye 127–147 
lóerő, és rugózott tengellyel, valamint 
többfunkciós kezelőpanellel rendelkezik. 
Saját fejlesztésű és gyártású, gazdasá-
gos, 16 szelepes ZETOR motorjai van-
nak, amelyek kielégítik a STAGE IV/Tier 
4F károsanyag-kibocsátási szabványt is.  
A brnói Mendel Egyetem által végzett 
tesztek eredményei igazolják, hogy a 
korábbi motornemzedékekhez képest 
jelentősen (az elvégzendő munka függ-
vényében akár 15–20%-kal) alacsonyabb 
az üzemanyag-szükséglete. Az erőgép 
gyorsulása nagyon jó, alacsony hőmér-
sékletnél is könnyen indítható.

Legmodernebb rendszerek ■

A FORTERRA HD sebességváltója több-
fokozatú (30/30) áttétellel rendelkezik, 
aminek köszönhetően a motor optimá-
lis fordulatszámmal képes működni a 
szántóföldeken, illetve teherszállításkor.  
A gép kezelését jelentősen megkönnyítő 
egységeket is tartalmaz, ilyen például a 
PowerClutch (a sebességváltó karon talál-
ható kuplungkioldó gomb), a PowerShift 
háromfokozatú nyomatékmódosító, vala-
mint a PowerShuttle elektrohidraulikus 
irányváltó. A Bosch típusú elektrohidra-
ulikus vezérlés a csatlakoztatott eszköz-
zel végzet munka hatékonyságát emeli.  
A modern, egyedülálló hidraulika-rend-
szer két segédmunkahengerrel van ellát-
va, aminek köszönhetően megnövelt hid-
raulikai emelőképességű (85 kN, 8500 kg). 
A Forterra HD négyszekciós hidraulikai 
elosztóval és elektrohidraulikus kezelés-
sel rendelkezik. A HitchTronic rendszer 
képes a szántáskor mérni a talaj ellenállá-
sát, valamint a pillanatnyi értékek alapján 
automatikusan szabályozni a hárompon-
tos függesztőszerkezetet. Ezáltal az üzem-
anyag-megtakarítás 5-7% is lehet.

Kényelem és biztonság ■

A gép tágas vezetőfülkével van felszerel-
ve, de a magas fokú kényelmet biztosít-
ja az elülső tengelyrugózás is, amelyet 
két, egymástól független féltengelyrend-
szer képez. A Forterra HD minden fontos 
kezelőelemet magában foglaló, logikusan 
elrendezett, ergonomikus, többfunkciós 
kezelőpanellel rendelkezik. Megemlíten-
dő a traktor automatikus lejtővezérlése 
is, amely egyenetlen terepen csökkenti az 
egyes fordulások alatti teendők számát, 
így egyszerűsíti a gép vezérlését, illetve 
javítja manőverezési képességét.
További információk:  zetor2.gartproject.com

A neves összeurópai szakmai verseny, a Tractor of the Year zsűrije novemberben 
hozta nyilvánosságra, mely erőgépek lettek 2017 legjobbjai. Az eredményhirdetésre 
Olaszországban, a bolognai EIMA nemzetközi mezőgazdasági gépipari vásáron került sor. 

FORTERRA HD:  
a legjobbak egyike
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Ebből idézünk: „Ez az első igazi innová-
ció a szemes termények betakarítása 
terén 1940 óta, amikor az első magajáró 
kombájnok megjelentek a piacon. Néz-
zék meg kritikusan az 1950-ben gyártott 
John Deere kombájnt és a legújabb Case 
IH vagy Gleaner arató-cséplő gépeket 

– mondja Dillon –, mind ugyanaz a kon-
cepció, első megjelenésük óta semmi sem 
változott.” 

Nem kell traktoros gyűjtőkocsi ■

A megoldás gazdaságossága kézzelfog-
ható: a Tribine egyetlen személy vezérlé-
sével learathatja az egész táblát anélkül, 
hogy külön traktorral és gyűjtőkocsival 
kellene kiszolgálni. Ez utóbbiak beszerzé-
se és üzemeltetésük élőmunka-költsége 
megtakarítható, nem szólva arról, hogy 
a kevesebb gép eleve kevésbé tömöríti, 
rongálja a talajt. 

Dillon példájával élve: „Egy 36 l/ha (60 
bushel/acre) szállítási igényű, 32 hektáros 
(80 acre) szójababtáblát a Tribine négy 
átürítéssel takarít be. Normál esetben 
ehhez 12 alkalommal kellene megfordul-
nia a traktoros kiközelítőkocsinak.” 

2015 januárjában a kifejezetten ennek 
az ötletnek a megvalósítására alapított 
Tribine Harvester LLC cég égisze alatt egy 
mérnökcsoport kezdett foglalkozni azzal, 
hogy a prototípusból gyártható gépet 
alakítson ki. Tizennyolc havi munka után 
megszületett a megoldás: az aratva csép-
lő egység az AGCO Gleaner S77 kombájn 
kissé módosított változata, gyűjtőkocsija 
pedig 36 köbméternél is nagyobb befo-
gadóképességű, és két percnél rövidebb 
idő alatt át tud üríteni egy szállítójárműbe. 
A kompakt kombájnok magtartályainál 
háromszor nagyobb, 36 000 literes befo-
gadóképességű hátsó kocsinak köszön-

hetően átürítéskor nincs többé szükség a 
kombájn mellett párhuzamosan járatott 
külön szállító gépcsoportra.

A finomabb műszaki részletek ■

A gépszerelvényben két Cummins dízel-
motor duruzsol, 9 liter és 6,7 liter löket-
térfogattal. Elsőként a 9 literes motort 
kell beindítani – ezt hajtja meg az arató- 
és cséplőrészek mellett az áramfejlesztő 
generátort is. A kisebb motor 380 l/perc 
(100 gallon/perc) szállítású hidraulikaszi-
vattyúja a hidrosztatikus járószerkezet 
hajtása mellett az olyan hidromotoros 
szerkezeti egységeket is ellátja, mint a 
csigák és a hűtőventilátor. Két motorjá-
nak összteljesítménye 590 LE. 2300 lite-
res (500 gallon) üzemanyagtartálya 24 
órás folyamatos munkát tesz lehetővé. 
Az üzemanyagtartály a gép mellett állva 
tölthető, ami párját ritkító, igencsak gya-
korlatias megoldás.

Nagy átmérőjű rotorját 270 fokban 
öleli körül a kosár, és az innen kikerülő 
terményt különleges pneumatikus mód-
szerrel tisztítják meg. Egyedi megoldá-
sú a rendkívüli teljesítményű cséplő- és 

A magtartály nélküli arató-cséplő gép és egy nagy befogadóképességű, rendkívüli ürítési 
teljesítményű kiközelítőkocsi kombinációja, a Tribine az Egyesült Államok emblematikus 
szántóföldi gépbemutatója, a Farm Progress Show (Boone, Iowa, augusztus 30.–szeptember 1.) 
alkalmából jelent meg a nagyközönség előtt. Itt kért interjút a FarmIndustryNews  
a feltalálótól, Ben Dillon farmertől, aki a kombájnszerelvény prototípusát már 2013-ban 
megálmodta. 

Kombájn és gyűjtőkocsi egyben?
Tribine – az ízelt törzsű kombájnszerelvény sorozatban gyártva

Ben Dillon
feltaláló, 

elnök-igazgató

tisztítórendszer, amelynek tisztítási telje-
sítménye kétszeresen felülmúlja a világ 
bármely más kombájnjának adottságait. 
Mivel a magtartály nem foglal el helyet a 
tisztítómű felett, ezt nagyvonalúan lehe-
tett kialakítani. A 2,6 m széles tisztítószer-
kezet – bármennyire is hihetetlen – össze-
sen több mint 84 m² felületű, ami külön-
legesen tiszta terményt eredményez.  
A megtisztított magot csiga továbbítja a 
szerkocsiba. 

A szalmát, kukoricacsutkát és csuhét, 
napraforgónál a tányértörmeléket a kor-
mánycsukló előtt, baloldalon fújja ki a 
gép. A csuklós kormányzású szerelvény 
gyűjtőkocsijának kerekei kanyarvételkor 
külön is kormányozhatók. Ez segíti az 
állandó összkerékhajtású, ízelt törzsű 
kombájnt abban, hogy fordulási sugara 
kisebb legyen, mint a legtöbb mai ver-
senytársé.

A vezetőfülke Crenlo gyártmányú, nagy 
üvegfelületekkel, az éjszakai munkavég-
zésnél a gép körüli térséget 360 fokban 
kivilágító LED-reflektorokkal és nagy 
tükrökkel szerelt felső konzollal. Körpa-
norámás vezetőfülkéjének üvegpadlóján 
keresztül a legapróbb részletek is jól figye-
lemmel kísérhetők. Az aratórészre semmi 
sem akadályozza a rálátást – kormány-
oszlop, kormánykerék nincs, a gép irányí-
tására a kartámaszba integrált egyetlen 
botkormány – a joystick – szolgál.

A sorozatgyártásra kerülő Tribine kom-
bájnról a napokban jelent meg az első 
videó: http://tinyurl.hu/4gei/

És az ára? ■

A 2017. évi sorozatgyártásig még 22 ton-
na alá szeretnék csökkenteni a gépsze-
relvény súlyát azzal, hogy ahol csak lehet, 
acél helyett üvegszálas anyagokat hasz-
nálnak. Ennek ellenére rendkívül verseny-
képes áron kerül a piacra.

Dillon: „Annyiba fog kerülni, mint egy 
hasonló osztályú kombájn plusz egy kikö-

zelítőkocsi árának a kétharmada. Ez lénye-
gesen kevesebb, mint a kombájnból és trak-
toros gyűjtőkocsiból álló szokásos gépcso-
port bekerülési költsége, nem szólva arról, 
hogy egy ilyen nagy teljesítményű arató-
cséplő géphez esetleg két darab traktoros 
kiközelítőkocsira is szükség lehet.”

Dr. Tátrai György

Forrás: www.tribine.com,  
Rein Herrman: The  All New Tribine  
http://tinyurl.hu/ZwOQ/
Willie Vogt.: A closer look at the Tribine. 
2016. szept. 5. http://tinyurl.hu/1Y2G/

A Tribine csupa üveg – üvegpadlójú, kormánykerék nélküli – vezetőfülkéjéből páratla-
nul jó a kilátás

A „szerkocsi” kerekei külön is kormányozhatók, de munka közben pontosan az előrész nyomában járnak



Beállítható vegyvédelmi fokozatú vezetőfülke (New Holland)

A keskeny nyomtávú, az ültetvények sorközeiben permete-
ző traktorok új „Blue Cab” vezetőfülkéje a vegyvédelmet viszi 
tökélyre, kombinálható, költségtakarékos módon. Alapja a nagy 
teljesítményű ventilátorral működő fűtés és légkondicionáló, 
valamint a 2. szintű porvédő rendszer. Opcionálisan azonban  
a növényvédelmi munkáknál megkövetelhető legmagasabb,  
4. szintű védelmet is biztosíthatja por, aeroszol és gőz ellen.  
A traktoros maga dönti el, hogy elég-e a 2. szint, vagy szükség 
van a drágább, teljes körű védelemre. 

Változtatható helyzetű mellső pótsúly (ALI Srl) 

A mellső pótsúly a szokványos, traktor közeli helyzetből akár 
1000 mm-rel is előrébb helyezhető. A vízszintes irányú mozga-
tásnál, amelyet a fülkéből hidraulikusan lehet vezérelni, minden 

csökkenthető. Az eredetileg 8,1 m munkaszélességű S 8000 
szállítási szélessége így 3,2 m, a 12,0 m széles vágóasztalé pedig 
4,2 méterre csökkenthető. Ehhez a középre hordó terménygyűjtő 
csigák helyett vezérelt ujjas berendezésre volt szükség, a középső 
vezérelt bedobóujjak helyett pedig függőleges tengelyű vezérelt 
ujjas terménybehordó dobok kerültek beépítésre.

Rugózott csőtörő léces kukoricaadapter (OLIMAC Srl) 

Az új fejlesztésű, 4 vagy akár 24 soros Dragon GT takarólemeze-
inek felfüggesztése és a kettős száraprítója révén emelkedik ki a 
kukoricaadapterek tömegéből. Csőtörő lécei rugózottak, külön-
leges felfogatási rendszerük a rájuk ható ütéseket is csillapítja.  
Az ütéscsillapító felfüggesztés megkönnyíti a kukoricacsövek 
leválását a szárakról, és így minimalizálja, akár a felére is csök-
kenti a kihullási szemveszteséget. A nyíró hatású, kettős szárvá-
gó négy, egymással szembeforgó zúzókése jobban felaprítja a 
szárakat, a rövidebb szárdarabok pedig hamarabb lebomlanak 
a talajban. 

Első-hátsó függesztőművű, oldalra kinyúló szárzúzó 
(GEO ITALY Srl)

köztes állás lehetséges. A pótsúly helyzetének változtatásával a 
traktor tengelyterhelése optimálisan szétteríthető, javítva a ve -
zethetőséget. 

Ventilátorhajtás kipufogógázzal (MATERMACC Spa) 

A „Recovery Energy Depressure” – betűszóval „RED” – precízi-
ós szemenként vető gépeknél a traktormotor kipufogógázá-
nak maradék endotermikus energiáját hasznosítja a ventilátor 
részbeni meghajtására. Fejlődő országokban, ahol a traktorok 
nincsenek ellátva kellő áramforrással és elsődleges szempont  
a költségtakarékosság, csökkenthető a ventilátor energiafogyasz-
tása, a gép súlya, elkerülhető a hibás beállítás és mérsékeltebb  
a karbantartási igény. 

Teleszkóposan összehúzható vágóasztal (STW Srl)

A „Seagull” vágóasztalok szélessége hidraulikus munkahengerek-
kel mozgatott teleszkópos szerkezettel 3:1 arányban összehúzva 

A „Roma” vízszintes tengelyű szárzúzó gép a traktor elejére vagy a 
hátsó függesztőműre is felfogható anélkül, hogy rajta bármilyen 
változtatást végre kellene hajtani. A kettős függesztőművel 160–
260 cm közötti munkaszélességű, 80–160 LE teljesítményigényű, 
1000 min-1 TLT-fordulatszámú, II. kategóriás függesztőművel 
rendelkező erőgépekhez csatlakoztatható. 

Vegyszermentes, forró habos gyom- és vadhajtásirtó  
(Spezia Srl + Tecnovict Srl)

A szőlőültetvények tőkéi körül – és a vadhajtások eltávolítására 
– használható, forró „Big Foam” habanyag célzottan, a sorokban 
fejti ki totális gyomirtó hatását. A 60 °C feletti hőmérsékletre 
felhevített növényi fehérjét elbontja, ami néhány napon belül 
a növény érintett részeinek elhalásához vezet. Maga a hab is 
biogazdaságokban termelt zöldségnövények rostjainak felhasz-
nálásával készül, ezért a nem kívánt növényzet eltávolításának 
ez a módja a biogazdálkodást folytatók körében teljességgel 
elfogadható. 

Rádiófrekvenciás helyzet- és állapotazonosító tengelyeknél 
(A.D.R. SpA) 

A csőházas monoblokk tengely tartalmazza azt a rádiófrekven-
ciás azonosítót, amelynek alapján a jármű mozgása követhető, 
valamint azokat az érzékelőket, amelyek a hajtás elemeinek 
állapotát közvetítik. Növekszik a termelés technológiai biztonsá-
ga, és az érintett tengely kulcsfontosságú műszaki paraméterei 
megbontás nélkül is figyelemmel kísérhetők. 

EIMA: aranyos olasz sikerek

Az olaszok kontinensünk mezőgazdaságigép-iparának legnagyobb beszállítói. A világ idei 
legnagyobb mezőgazdaságigép-kiállításán – EIMA Bologna, 2016. november 9–13.  
– ezt bizonyították is. 140 országból 285 000 látogató volt kíváncsi a nemzetközi  
kínálatra – ez új látogatói rekord! A 48 országból érkezett 1920 kiállító újdonságai 25 arany 
fokozatú és 54 ezüstös elismerést érdemeltek ki. Mi most az olasz különlegességek közül 
válogattunk; a többiek teljes körű, részletes leírásával a www.eima.it honlap szolgál.
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A kínai Everun gyár hihetetlenül ambició-
zus. Komoly szándékuk, hogy rakodógé-
peikkel meghódítsák Európát. Ezen szán-
dékuk olyan komoly, hogy német–kínai 
vegyes vállalatot hoztak létre, amelyben 
a német fél a tesztelést és a fejlesztési 
javaslatokat adja, míg a gyártást és az 
igények szerinti fejlesztést a kínai gyár-
ban végzik. Egyébként a német partner 
európai alkatrészközpontot is fenntart, 
így a szükséges pótalkatrészek egy-két 
munkanap alatt megérkezhetnek. Termé-
szetesen ez csak a kezdet, hamarosan 
más európai országokban is kialakítanak 
alkatrészellátó raktárakat, hogy a vásár-
lók minél elégedettebbek legyenek az 
Everun rakodókkal. A német szokások 
szerint a magyar forgalmazó SZEGÁNA 
Kft. szervizeseit képzésre a német köz-
pontban, Meiningenben fogadták, ahol a 
szervizeset betanították. A képzés során 
a gépek finomhangolására és a komp-
lett kínálat tesztelésére is sor kerülhe-
tett. A telephelyen megtekinthető volt az 
első teleszkópos gémmel szerelt Everun 
rakodó, a prototípus, amelyet a németek 
alaposan teszteltek. A tapasztalatok és 
javaslatok szerint módosított gépek azóta 
már sorozatgyártásban vannak.

Az Everun rakodók jellemzően kínai 
motorokkal szereltek 25–237 LE teljesít-

ménykategóriában, összkerékhajtásuk 
hidrosztatikus, a kormányzás pedig derék-
csuklós. A csúszókormányos rakodók-
hoz képest használatuk olcsóbb, többek 
között jóval alacsonyabb az üzemanyag-
felhasználás és a gumikopás is sokkal 
mérsékeltebb. 

A német elvárásoknak megfelelően 
rengetegféle extra felszerelés és adapter 
rendelhető a gépekhez. Adapterek közül 
választható raklapvilla, univerzális kanál, 
földkanál, 4 az 1-ben kanál, hókanál, trá-
gyavilla, bálavilla, csomagoltbála-fogó, 
rönkfogó, fix hótoló, hidraulikus hótoló, 
hómaró, útseprő, keverőkanál, oszlopfú-
ró, homokszóró stb. Ezek az adapterek 
sokféle felhasználásra alkalmassá teszik 
az Everun rakodógépet, amely a föld-
munkától kezdve a trágyapakoláson át 
a raklapos áru mozgatására, hótolásra, 
hómarásra, csúszásmentesítésre, telep-
hely tisztán tartására is használható. 

A rakodók mindegyike rendelhető 
három hidraulikakörrel, amellyel a hid-
raulikus munkaeszközöket lehet kezel-
ni. A gépek rendelhetőek fülke nélkül 
vagy fűthető fülkével, opcióként pedig 
légkondicionálóval is. Jellemzően alap-
felszereltség a tolatókamera, a rádió, az 
elektromos állófűtés, az elektromos irány-
váltó a joystickon. Mely modellek itthon 

a legnépszerűbbek? A széles palettáról 
néhány gépet kiemelnénk:

Az Everun ER08 rakodó 3 hengeres,  
34 LE-s motorral szerelt, 800 kg maximá-
lis emelési képességű, teljes szélessége  
1,42 m, magassága pedig fülkével 2,5 m, 
saját tömege 2500 kg. 0,6 m3-es kanállal 
szerelt, ez a gép ideális univerzális rako-
dógép lovardákban, állattartó telepeken, 
kisebb Tüzép-telepeken. Az alapgép már 
2,7 millió forint plusz áfától elérhető.

Az Everun ER16 rakodó 50 LE-s, 4 hen-
geres motorral szerelt, 1600 kg maximális 
emelési képességgel és 3,1 m emelési 
magassággal. A géphez 0,8 m3-es, 2 m 
széles kanál jár, alapfelszereltségként a 
gyors eszközcsatlakoztatás, elektromos 
irányváltó jár a géphez. Az alapgép föld-
kanállal már 4,3 millió forint plusz áfától 
elérhető.

Az Everun ER20 rakodó 75 LE-s motor-
ral szerelt, 2000 kg maximális emelési 
ké     pességgel és 3,45 m emelési magasság-
gal rendelkezik. A géphez 1 m3-es, 2,1 m 
széles kanál jár alapfelszereltségként a 
géphez. Az alapgép földkanállal már 5,2 
millió forint plusz áfától elérhető.

Az Everun ER1500 teleszkópos hom-
lokrakodó 55 LE-s motorral szerelt, 1500 
kg maximális emelési képességgel és  
4,25 m emelési magassággal. A géphez 
0,65 m3-es, 1,7 m széles kanál jár alap-
felszereltségként. Az alapgép földkanál-
lal már 4,9 millió forint plusz áfától elér - 
hető.

Az Everun ER2000 teleszkópos homlok-
rakodó 81 LE-s motorral szerelt, 2500 kg 
maximális emelési képességgel és 4,5 m 
emelési magassággal. A géphez 1 m3-es, 
1,8 m széles kanál jár alapfelszereltség-
ként. Az alapgép földkanállal már 5,4 mil-
lió forint plusz áfától elérhető.

2013 óta több mint 500 darab Everun 
rakodó talált gazdára Németországban, 
ami a kedvező ár mellett köszönhető a 
megfelelő minőségnek és jó alkatrész-
utánpótlásnak is. Az Everun rakodókról 
bővebb információt a kizárólagos hazai 
forgalmazó SZEGÁNA Kft. honlapján, a 
www.szegana.hu honlapon találhat.

Nagy Márk

Everun – Rakodók  
a német elvárások szerint!
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Rengeteg előny, egyetlen gép ■

A fűszenázs betakarításában évek óta meghatározó szereplők 
a négyrotoros rendképzők. Nemcsak a bérvállalkozók, hanem 
a nagyobb gazdák is meghatározó teljesítményt érnek el vele 
betakarításkor. A FELLA éppen ezért bővítette kínálatát annak 
érdekében, hogy vevőinek a lehető legjobb gépi megoldást 
javasolhassa.

A JURAS 12545 a korábbi TS 4000 és TS 12555 PRO modelleket 
váltja fel. A stabil négyszögprofilú acélváz és a középre helyezett 
járószerkezet, valamint a II. kategóriájú alsó emelőkarokba kap-
csolódó, billenőfejes vonórúd gyári alapfelszerelés. Munkaszéles-
sége 10 és 12,5 m között fokozatok nélkül állítható. A négy rotor 
egyenkénti, teljesen gömbcsuklós felfüggesztése és a bevált 
FELLA Jet-Effekt minden irányban garantálja a jó talajkövetést és 
ezzel a jó minőségű tömegtakarmányt. (A FELLA Jet-Effekt által 
a rotorok kiemelésekor először a rotor első kerekei emelkednek 
fel, majd a hátsók, leeresztéskor pedig fordítva, megakadályozva 
a talajba szúrást.) Az alapfelszerelést képező szabadonfutóval és 
a hajtáslánc túlterhelés elleni nyomatékhatároló kapcsolóival 
megelőzhetők a túlterhelésből származó károk. A JURAS 12545 
gép a karbantartást nem igénylő TS 5 rendképző fejjel dolgozik, 
így a mindennapos karbantartás időigénye minimális. A munka-
szélesség hidraulikus állítása, a rotorok gyárilag előírt követési 
munkasorrendje, valamint a minden egyes rotor által tartott 
gereblyézési magasság kijelzése a gazda számára tökéletes 
kényelmet kínál hosszú munkanapokon is.

A nagy táblák rendképzője ■

Az új, ISOBUS-vezérlésű topmodell – a JURAS 12545 PRO – a 
profik gépe. A JURAS 12545 ismert előnyeit itt a terhelésérzé-

kelő hidraulika és ISOBUS-kompatibilis vezérlés teszi teljessé. Az 
ISOBUS-vezérléssel a JURAS 12545 PRO igazi mindentudóvá válik. 
A négy rotor a traktor termináljáról vagy egy utólag beépített 
terminálról egymástól függetlenül is kezelhető. Így például a fel-
szedési magasság hidraulikus állításán kívül minden egyes rotor 
egyenként is kiemelhető. Ezenfelül a munkaszélesség 10,00 és 
12,50 m között, a képzett rend szélessége 1,20 és 2,20 m között 
kényelmesen változtatható. 

Az ISOBUS-technika lehetővé teszi a gép automatikus átállítá-
sát szállítási helyzetbe, hidraulikusan bekapcsolódó rögzítéssel, 
valamint a forgóban 5 különböző kiemelési magasság előre tör-
ténő meghatározását. Az integrált hektár- és üzemóra-számláló 
itt már magától értetődik. A legtöbb funkció a kezelőterminálról, 
a menetszabályzó karról vagy a külön megrendelhető botkor-
mányról – joystickről – vezérelhető. Ezek az ergonómiai előnyök 
a kezelési kényelemmel társulva minden eddiginél jobban teher-
mentesítik a traktorost. 

A JURAS 12545 PRO két hátsó rotorja gyárilag 6 kerekes futó-
műre támaszkodik fel, így pontosan követi a talaj egyenetlensé-
geit. A PRO változat az optimális éjszakai munkavégzéshez LED 
fényszórókkal is ellátható. 

Egy különleges alternatíva ■

A négyrotoros rendképzők klubjába belépők számára a legkedve-
zőbb ár-érték arányú modell a könnyen vontatható JURAS 4000. 
Műszaki oldalról a TS 4 karbantartást nem igénylő rendképző fej, 
a munkaszélesség hidraulikus állítása, a négy fokozatban, mecha-
nikusan állítható rendszélesség és a rotorok kardántengelyes 
bekötése jellemzi ezt a kivitelt. A néha túlzottnak tűnő kényelmi 
és állítási lehetőségeket mellőző gép optimális alternatívát jelent 
azoknak a tehenészeteknek, amelyek a rendképzéshez a saját 
gépüket használnák.

FELLA – a márka ■

Az AGCO Feucht GmbH, a Bajorország északi részén levő Frank-
föld közel 100 éve működő cége 2011 márciusától az AGCO-
konszern tagja. 2015 júliusában székhelyét, Feuchtot nevezték 
ki a teljes konszern kompetencia-központjának – már ami a szá-
lastakarmányok betakarítását illeti, a dobos és tárcsás kaszáktól, 
valamint a szársértőktől kezdve a rendforgatókon át egészen a 
rendképzőkig. Többet erről: www.fella.eu, www.megazet.hu

Dr. Tátrai György

ISOBUS-vezérlésű rendképző?
A FELLA új, csúcstechnológiás terméke négy rotorral

A négyrotoros, nagy teljesítményű JURAS 12545 rendképző a piac meghódítására készül.  
Az ISOBUS-vezérléssel ellátott PRO változat minden eddiginél nagyobb kezelési kényelmet kínál. 
Ezzel párhuzamosan a könnyen vontatható és egyszerűen kezelhető JURAS 4000 jelent optimális 
alternatívát a saját gépparkra alapozó tehéntartó telepeknek.
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AMS (Agricultural Management Solutions), magyarul modern vállalatirányítás  
a mezőgazdaságban. Hatékony gazdálkodás ma már nem képzelhető el adatbányászat  
és elemzés nélkül. A KITE Zrt. megoldásai ehhez adnak hardvert és szoftvert, és ami  
a legfontosabb, tudást, szemléletmódot az értelmezéshez és a gyakorlati alkalmazáshoz.

GPS- és RTK-jeles navigáció ■

A gazdálkodás áttekintését szántóföldi 
növénytermesztés esetén érdemes a 
betakarításnál kezdeni. A modern kom-
bájnok többféle szenzorral kaphatók már 
alapfelszereltségben is, később pedig 
az igényeknek megfelelően további, az 
adatgyűjtést, hatékonyságjavítást szolgá-

ló hardverrel és szoftverrel kiegészíthe-
tők. A John Deere-nél alapfelszereltség a 
navigáció, amelynek az egyik alapeleme 
a John Deere StarFire műholdvevő anten-
na. Az újStarFire 6000 antenna beépített 
domborzatkompenzációs modullal ren-
delkezik, továbbá a GPS- és GLONASS-
műholdakkal is kompatibilis. A beépített 
hardveres és szoftveres fejlesztéseknek 
köszönhetően lényegesen gyorsabban 
üzemképes és találja meg a navigációs 
vezérléshez szükséges műholdakat. A pre-
cizitás és hatékonyság viszont akkor maxi-
mális, ha a navigációs rendszerünk ± 2cm 
pontosságú, bármikor megismételhető 
RTK-korrekciós jellel dolgozik. Ezt a KITE 
Zrt. saját, országos lefedettséget biztosító 
RTK-hálózata használatával érheti el.

AutoTrac kormányzás ■

A pontos és a nyomvonalak rögzítésére 
alkalmas eszközökkel felszerelt gép haté-
konysága tovább fejleszthető az AutoTrac 
elnevezésű, automata kormányzást bizto-
sító rendszerrel, amely a művelés során 

tett hozamtérkép később a differenciált 
inputanyag-kijuttatás megtervezéséhez 
használható. A KITE Zrt. már évek óta 
foglalkozik precíziós talajminta-vételi és 
szaktanácsadási szolgáltatással. Az N2005 
típusú, fúrórendszerű talajmintavevő 
berendezés lehetővé teszi, hogy nagy 
pontossággal és a jogszabály által előírt 
gyakorisággal (20 leszúrás mintánként) 
történjen meg a szántóföldi mintavétel. 

A precíziós gazdálkodás alapfeltétele a 
táblák talaj- és domborzati adottságainak 
pontos ismerete, mivel ez alapján tervez-
hető az inputanyag-gazdálkodás, a szük-
séges művelési mód megválasztása, és 
a tábla vízrendezése is. A belvizesedésre 
hajlamos tábláknál a belső szintmagas-
ságok ismeretében például az átjárható 
vízelvezető árkok nyomvonalának és lej-
tésének megtervezésére, kialakítására is 
módot ad a 3D-térkép. A vápák szélesek, 
és maximálisan 40 centiméter mélyek, 
vagyis átjárhatók traktorral is. 

A betakarítást követő tarlóhántásnál, 
alapművelésnél és magágykészítésnél 
ugyancsak hasznosak lehetnek az auto-
mata kormányzással felszerelt traktorok. 
A munka hatékonysága tovább fokozható 
a munkagépre szerelt úgynevezett mun-
kagép-azonosító rendszerrel. Ez a termék 

csökkenti vagy teljesen megszünteti az 
átfedéseket, pontosítja a csatlakozóso-
rokat. Ezzel mintegy 5-10 százalékkal 
növelhető a gép teljesítménye, és meg-
spórolható a felesleges üzemanyag- és 
inputanyag-felhasználás is, ráadásul a jár-
művezető így jobban koncentrálhat az 
egyéb gépbeállításokra. A munka rossz 
látási viszonyok mellett is maximális pro-
duktivitással végezhető.

A nagy sortávolságú kultúrákban – 
mint a kukorica, napraforgó – az AutoTrac 
kiegészíthető sorérzékelő szenzorral is. 
Az AutoTrac RowSense lényegében a 
kombájn adapterére szerelhető csápos 
érzékelő, amely a sorok irányát érzékelve 
automatikusan irányítja a gépet, pontos 
sortartást biztosítva akkor is, ha a vezető 
épp a magtartályürítéssel van elfoglalva. 

Utóbbit persze megkönnyítheti a 
MaschineSync rendszer telepítése, amely-
lyel a kombájn és a szemhordó jármű 
működése szinkronizálható és automati-
zálható. 

Mind a kombájn, mind a szemhordó 
traktor felszerelhető a John Deere márka 
esetében a JD Link távdiagnosztikai rend-
szerrel. Ez egyrészt a munkaszervezésnél 

gyakorlatilag a munkagép – tárcsa, lazí-
tó stb. – alapbeállításait tartalmazza, s 
egyúttal monitorozza az eszközzel vég-
zett tevékenységet is. 

Precíziós gazdálkodás ■

A rendelkezésre álló külső- és belső adat-
forrásokra alapozva lehetőség van a vál-
toztatható tőszámmal történő vetésre is. 
Ezzel a precíziós gazdálkodási megoldás-
sal egy táblán belül eltérő tőtávolsággal, 

sűrűséggel bevetett zónákat alakíthatnak 
ki a gazdák, amelyeknél a műtrágya-ki-
juttatás dózis szerinti differenciálására 
is lehetőség van az intelligens munka-
gépek és az automata kormányzás RTK-
pontossággal történő navigálása révén. 
Az inputanyag-kijuttatási térképeket a 

betakarítás utáni hozamtérképpel, illetve 
a művelési költségekkel, esetleges támo-
gatási összegekkel összevetve táblaszintű 
jövedelmezőségi térkép készíthető, amely 
révén a termelés gazdaságossági informá-
cióinak megismerése mellett például az is 
eldönthető, hogy adott növénykultúrát 
érdemes-e a táblában termelni. 

Miután a vetést – a megfelelő szakta-
nácsadás mellett – megtervezte a gazda, 
és elkészültek az előírástérképek, a munka 
elvégzését megkönnyítendő az automata 
kormányzású traktorra szerelt intelligens 
vetőgép alkalmazása is szükséges. A John 
Deere intelligens vetőgépek alkalmasak 
az előre megtervezett kijuttatási térképek 
pontos lekövetésére, így a differenciált és 
szakaszvezérelt vetésre.

Az automata kormányzással felszerelt 
traktorok célszámítógépeire feltöltött elő-
írástérképekben meghatározott a kijut-
tatandó vetőmag mennyisége, a vetési 
zónák helye és mérete, az automatikus 
szakaszvezérlés lehetősége pedig meg-
könnyíti ezek gazdaságos végrehajtását, 
mivel a fedélzeti célszámítógép lefedési 
térképével nyomon követhető, hol járt 
már a gép, s így elkerülhető a kihagyás, 
dupla vetés és az átfedés a tápanyag-ki-
juttatásban és növényvédelemben.

és a logisztika megtervezésénél hasznos, 
másrészt a szervizelést is megkönnyíti az 
adatok ismerete. A JD Link révén – ha a 
tulajdonos engedélyezi – a gépek folya-
matos kapcsolatban lehetnek a KITE Zrt. 
szervizközpontjával, lehetőséget adva a 
kisebb problémák vagy szoftverbeállítási 
változások távolról történő változtatásá-
ra. Emellett a partnerek a gépdiagnosz-
tikai adatokat akár a saját telefonjukra is 
lekérhetik, és ellenőrizhetik a gépkezelők 
munkáját is. 

Szinte minden adat rögzíthető ■

Mind a kombájn, mind a szemhordó trak-
tor érzékelői által begyűjtött adatok rög-
zíthetők. A kombájn gyárilag vagy akár 
utólagosan is kiegészíthető hozam- és 
nedvességmérővel (Harvest Monitor), 
amit egy GreenStar 2630 célszámítógép-
pel és egy StarFire antennával párosít-
va, a mért értékeket egzakt pozíciókhoz 
rendelve hozam- és nedvességtérképeket 
készíthetünk a tábláinkról (HarvestDoc). 
Ezzel rávilágíthatunk a táblán belüli 
terméseltérésekre, továbbá a termény 
víztartalmának értékeire. Az így elkészí-

Vállalatirányítás  
a mezőgazdaságban
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További információk és jelentkezés: 
a www.agrarunio.hu/agritechnica weboldalon, a 06/52-751-682-es telefonszámon  
vagy az agrarunio@agrarunio.hu e-mail címen. 

Látogasson el velünk 2017. november 12–18. között a 

HANNOVERI 
AGRITECHNICA

kiállításra!

Szeretne részt venni a világ egyik legnagyobb nemzetközi 
mezőgazdasági kiállításán?



motorokon mindezeket a megoldásokat 
optimális összhangba hozták, tovább 
csökkentve az alacsony fogyasztásukról 
eddig is ismert Kubota motorok üzem-
anyag-felhasználását. (3. kép)

A 40-ECO erőátvitel – hat szinkroni-
zált sebességfokozattal, kétsebességű 
High-Lo technológiával – a gazdát vagy 
a bérvállalkozót képessé teszi arra, hogy 
finoman és gyorsan váltson sebességet. 
A kuplung igénybevétele nélküli elektro-
hidraulikus irányváltó ugyanígy gyors és 
fokozatos irányváltást garantál. A kiváló 
irányíthatóság és az igényes működés 
jellemzi a teljesítményleadó tengelyről 
hajtott gépekkel végzett munkát is. A két, 
előre beprogramozható fordulatszámér-
téknek köszönhetően a haladási sebes-
ség állandó szinten tartására szolgáló  

– a Tempomathoz hasonló – rendszer 

segítségével a munkagépek mindig a leg-
kedvezőbb beállítással dolgozhatnak. (4. 
kép)

Az M5001 sorozatú traktorok az alap-
felszerelést képező, retrofit ISOBUS-
rendszerükkel még jobban megkönnyítik 
és sikeresebbé teszik a munkát. (5. kép)

A komfortos munkahely záloga az Ultra 
Grand Cab II vezetőfülke, amely szin-
te 360 fokos, körkörös kilátást biztosít.  
A panorámát felfelé jelentősen megnö-

veli az elcsúsztatható napernyővel ellá-
tott tetőablak. A célszerű egyszerűség 
elvén kialakított kezelőszervek a trak-
torvezető keze ügyében vannak. (6. kép)  
A gazdag üvegezésű vezetőfülke mindkét 
oldalán teljes értékű ajtó és nagy befo-
gadóképességű tárolórekeszek vannak. 
Éjszaka a munkateret nagy teljesítményű 
reflektorok világítják meg. 

Kifejezetten ehhez a sorozathoz fej-
lesztették ki az LA1854 homlokrakodót.  
A jól belátható homlokrakodót nem takar-
ja a motorháztető, biztonságos a munka-
végzés. A rakodó hidraulika-rendszerébe 
épített biztonsági szelepek megakadá-
lyozzák, hogy bármely hidraulikatömlő 
sérülése esetén a teher lezuhanjon: a 

gém az éppen aktuális állásban rögzített 
marad. 

KFS: átfogó ajánlatcsomag  ■

A japán piacvezető gyártó új fogalmat 
használ egyre szélesedő mezőgazdasá-
gi erő- és munkagépkínálatában: Kubota 
Farm Solutions (KFS). Reményei szerint 
valós fogyasztói előnyöket kínál mind-
azon gazdák számára, akiknek többre van 
szükségünk, mint csupán egy erős trak-
torra. 

A Kubota valamennyi szolgáltatását 
nyújtó rendszer pillérei:

•  Átfogó kínálat. A széles munkagép-
kínálatból mindig fellelhető a gazda 
által választott traktorhoz illő, nagy 
termelékenységű és eredményes, jó 
minőségű munkát végző gép. 

•  Lépjen be az ISOBUS világába! A 
munkagép traktoroldali ellenőrzé-
se és az ebből adódó visszacsatolás 
megkönnyíti a gépkezelő dolgát.  
A bármely ISOBUS-kompatibilis mun-
kagéppel kapcsolatot teremtő, traktor-
oldali univerzális terminál jól áttekint-
hetővé, uralhatóvá, stresszmentessé 
teszi a munkát. 

•  Optimalizálás. A precíziós gazdálko-
dás a megoldás a traktorok és munka-
gépek munkájának célirányos össze-
hangolásában. Az automatikus kor-
mányzással és GEOcontrol technoló-
giával például a vetőmag, a műtrágya 
és a növényvédő szerek rendkívüli 
pontossággal juttathatók ki. 

•  Az értékek védelme. A gazda a szo-
kásos egyéves garancián túl is kiter-
jesztheti a védelmet, megelőzheti a 
költséges kényszerszüneteket, nyere-
ségességét hosszú távon garantálva.

•  Pénzügyek. A „Kubota Finance” taná-
csai segítenek a tervezett beruházás 
könnyed, kényelmes és biztonságos 
lebonyolításában – legyen az finanszí-
rozás vagy lízing.  

Kubota 1890-től  ■

A japán Gonshiro Kubota által alapított 
Kubota Corporation motorokat, traktoro-
kat és építőipari gépeket gyárt, de részt 
vállal környezetvédelmi központok léte-
sítésében is. Az oszakai székhelyű cég a 
világ 110 országában van jelen. Nettó 
árbevétele 2015-ben több mint 1,5 trillió 
jen – átszámítva csaknem 13 000 millió 
euró volt. 

Dr. Tátrai György

6. kép: A fontos kezelőelemek a vezető 
keze ügyében vannak

5. kép: Az univerzális ISOBUS-terminál 
a vezetőfülke magától értetődő, fontos 
tartozéka

4. kép: A sokoldalú M5001 igazi szántóföldi traktor

Multifunkciós okostraktor ■

Az eddig is nagyon népszerű MGX-II sike-
reire alapozva a Kubota megteremtette 
a legújabb, 90 és 140 LE közötti MGX-III 
sorozatot. Tökéletes választás azoknak a 
gazdáknak, akik jó manőverezőképességű 
erőgépet keresnek, nagyobb teljesítmé-
nyű motorral. A kiváló talajkapcsolatot 
biztosító, fordulékony, mozgékony trak-
toroknak szűk helyen nincs szükségük 
olyan elektronikus „trükkökre”, mint pél-
dául a korábbi mozgás elemeit rögzítő 
forgó menedzsment. A szabadalmazott 

„BI-speed” rendszer ugyanis az első kere-
kek kerületi sebességét automatiku-
san megnöveli, ha kormányzáskor az 
elfordulási szögük 35°-nál nagyobb. Az 
MGX-III sorozat valamennyi tagja ren-
delhető mellső függesztőművel és ott a 
teljesítményleadó tengely használatának 
lehetőségével. (1. kép)

Az ezekben az új traktorokban alkal-
mazott modern, négyhengeres motor 
a nyolcsebességes Powershift-váltóval 
lehetőséget kínál a mindennapok változó, 

nehéz kihívásainak fogadására. Az okos 
Intelli-Shift – Powershift-rendszerű – váltó 
megkönnyíti az automatikus sebesség-
váltást. Megmaradt azonban a kézi váltás 
lehetősége, aminek nehéz talajviszonyok-
nál vagy lejtőkön nagy hasznát vehetjük. 
Az MGX-III traktorok motorjainak nyoma-
tékgörbéje 26%-kal erőteljesebb, mint 
elődjeiké. Ez nemcsak a teljesítőképesség 
növeléséhez járul hozzá, hanem csökken-
ti az üzemanyag-felhasználást is. 

Az öt, motorteljesítményével is jel-
zett modell – M95GX, M105GX, M115GX, 

M125GX és M135GX – egyéb felszerelt-
ségében nem tér egymástól. A teljesít-
mény, a termelékenység fokozása a fő 
cél, kiegészülve a nagy vezetőfülke által 
kínált remek átláthatósággal és jó kezel-
hetőséggel. A légkondicionált, szigetelt, 
ezért alacsony zajszintű vezetőfülkében 
hosszú ideig tartózkodó gépkezelő nem-
csak a vezetőülés kényelmét fogja érté-
kelni, hanem a könnyű, egyszerű ki- és 
beszállást is. 

Rendelkezésre áll a két sokoldalú hom-
lokrakodó, az LA1955 és az LA2255 is, 
bármilyen alkalmazásról legyen is szó.  
(2. kép)

Az új M sorozat bemutatkozása ■

Rendkívül izgalmas időszak kezdete az 
elsőként most bemutatott M5001 soro-
zat, amely csupán a jéghegy csúcsa.  
A cél a gazdák szempontjából leggyak-
rabban igényelt teljesítménytartomány 
teljes lefedése, amelynek záróakkordjai 
az M7001 típusok lesznek, 130 és 170 LE 
közötti teljesítménnyel.

A korábbi M8540 és M9960 modelle-
ket felváltó, 95 és 113 LE közötti teljesít-
ményű M5001 traktorokat négyhengeres 
V3800 Kubota motor hajtja, amelyet egy 
sor csúcstechnológiás újdonsággal láttak 
el teljesítményük, teljesítőképességük, a 
gépkezelő minél nagyobb kényelme és 
a tökéletesebb vezérlés érdekében. Az 
M5001 sorozat dízelmotorjainak rendkí-
vül jó a hatásfokuk, és megfelelnek a leg-
igényesebb EU IV kipufogógáz-tisztasági 

előírásoknak is. A japán cég az első olyan 
motorgyártó, amely a közös nyomócsö-
ves rendszert a karbamidra alapozott 
szelektív katalizátorral, a kipufogógázok 
vízhűtéses keringetésével, részecske-
szűrővel és dízel-oxidációs katalizátorral 
kombinálja. A négyhengeres, 16 szelepes 

Kubota Farm Machinery néven több mint 40 millió euró költséggel új gyár épült  
Észak-Franciaországban, Bierne városában. Az ebből az alkalomból 2016. október 27-én  
Lille-ben tartott összeurópai videokonferencián bejelentették: előrelépnek  
a legkeresettebb 90–140 LE közötti traktorosztályokban, munkagépkínálatukat tovább 
bővítik és tevékenyebben részt vesznek a precíziós gazdálkodásban.

A Kubota meglepetése Európának

1. kép: Az MGX-III „okostraktor” 
homlokrakodóval és komplett első 
függesztőművel

2. kép: Kubota M95GX-III, amely kerté-
szeti pályázatba is beilleszthető

3. kép: A minden extrával felszerelt négy-
hengeres motor
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Ebben az évben is négy kategóriában, 
A 2017. Év Nagy Szántóföldi Traktora, a 
2017. év – családi gazdaságokat kiszolgá-
ló – Mindenes Traktora, a 2017. Év – ker-
tészeti, ültetvény, rét-legelő, kommunális 
stb. területeken alkalmazható – Speciális 
Traktora, valamint a 2017. Év – legszebb 
formatervezésű – Aranydizájn Traktora 
címért mérkőztek meg a traktorok. Végül 
is hat nagytraktor, négy univerzális traktor 
és négy speciális traktor maradt verseny-
ben.

Ezeket olvasóink weboldalunk – www.
agrarunio.hu – képein is megtekinthették, 
és szavazhattak arról, hogy melyeknek 
ítélnék oda A 2017. Év Traktora díjat az 
első három kategóriában. A legszebb for-

matervezés díját ezek közül bármelyik 
traktor elnyerhette. Vajon mennyire esett 
egybe az önök megítélése a 24 európai 
újságíróéval? A november 8-án éjfélig 
beérkező szavazatok eredménye nem 
kis meglepetést okozott – de erről majd 
beszámolónk végén.

is rendelhető. A rendelésre beépíthető 
mellső teljesítményleadó tengely név-
leges fordulatszáma 1000 min–1. Hátsó 
függesztőszerkezetének emelőképessé-
ge 5200 kg, viszonylag nehéz függesztett 
munkagépek hordozására is alkalmas. Az 
opciós mellső függesztőszerkezet 2250 
kg-mal terhelhető. A külső hidraulikus 
fogyasztók kiszolgálására 4–8 darab, két-
irányú mechanikus vagy elektronikus 
vezérlésű szeleppel működtethető külső 
csatlakozó szolgál. A hidraulikus rendszer 
kiépítettsége lehetővé teszi homlokrako-
dók használatát is. A tágas és kényelmes 
vezetőfülkében egykaros vezérlés van. 
A fedélzeti elektronika modulrendszerű, 
kívánságra ISOBUS-t és automata kor-
mányzást is tartalmazhat. 

Antonio Carraro TONY 9800 TR  ■

A torziós alvázzal büszkélkedő olasz spe-
ciális traktor kormányszerkezete és keze-
lőszervei átfordíthatók. Erőforrása egy 87 
LE teljesítményű, 3319 cm³ lökettérfo-
gatú, négyhengeres, turbó intercoolerrel 
ellátott Yanmar 4 TNV98 dízelmotor Az 
intelligens motor- és sebességváltó-ve-
zérlés, valamint a fokozat nélküli hid-
romechanikus, 0–40 km/h sebességre 
képes, tempomatot és Eco üzemmódot 
is tartalmazó sebességváltó kiemelkedő 
előny. Ennek tudható be, hogy a traktor 
vonóerő-kifejtési képessége 30%-kal jobb, 
mint a korábbi modellé volt. A hajtómű 
előre és hátra ugyanolyan hatékonyság-
gal használható. Első kerekei hidraulikus 
szervokormányzásúak, összkerékhajtása 
elektronikusan kapcsolható. A traktorve-
zető egészségének védelméről a legma-
gasabb szintű védettséget nyújtó, dupla 

3+1 kategória = 14 trónkövetelő ■

A négy kategóriából kettőben a CNH 
Industrial világcég CASE IH és New Hol-
land márkáinak egy-egy típusa nyert, de 
kijutott az elismerésből az olasz Antonio 
Carrarónak és a Deutz-Fahrnak is. 

Case IH Optum 300 CVX ■

A „traktorok traktora” az osztrák St. Valen-
tinban gyártott robusztusabb, az elő-
deinél mégis könnyebb újdonság. Jól 
eltalált FPT NEF gyártmányú, 6,7 literes,  
II. generációs, energiatakarékos Common 
Rail dízelmotorja 271 LE névleges és  
300 LE maximális teljesítményű. A vezé-

relhető turbófeltöltőjű és szabályozható 
hűtőventilátorú motor a legújabb „Hi-eSCR 
only” katalizátorral kombinált IEGR- és 
DPF-rendszerekkel képes teljesíteni a Tier 
4 final, illetve az EU Stage IV legszigo-
rúbb környezetvédelmi követelményeit is.  
A traktor fokozat nélküli sebességváltóval 

aktív szűrős vezetőfülke gondoskodik. 
Testi épségét legújabb követelmények-
nek megfelelően minősített felborulás 
esetén védő FOPS- és a leeső tárgyakkal 
szemben oltalmat nyújtó ROPS-rendszer 
garantálja. 

Deutz-Fahr 6215 RCshift  ■

Az Aranydizájn díjat a szántóföldi nagy-
traktorok között versenyző német, 
Lauingenben gyártott traktor érdemelte 
ki. Az olasz Guigiaro formatervező iroda 
munkáját dicsérő, elegáns, 21. századi 
küllemével, a funkciók és formák egysé-
gével emelkedik ki a mezőnyből. TCD 6.1 
L06 motorjának maximális teljesítménye 
166 kW (226 LE). A motor EGR+SCR+ DPF 

füstgázkezelő rendszere megfelel a Tier4 
final/EU Stage IV. levegőtisztasági előírá-
soknak. Igazi különlegessége az RCshift 
30/15 vagy 54/27 fokozattal rendelke-
ző, háromféle – manuális, félautomata és 
automata – üzemmódban használható 
sebességváltója, amely 0–50 km/h sebes-
ségtartományt fog át, de maximum 76 
km/h sebességre is alkalmassá tehető.  
A traktort rugózott vezetőfülkével szerelik. 
Mellső tengelyének rugózása szabályoz-
ható. A tetszetős forma, a motorház és 
a vezetőfülke összehangolt vonalveze-
tése és a jól pozicionált LED fényszórók 
magukkal ragadják a szemlélőt. 

Kvízjátékunk győztesei ■

Arra számítottunk, hogy egy-egy kategó-
riában – ha többen is eltalálják a hivatalos 
nyertest – egy-egy helyes beküldőt sorso-

lunk. Ki hitte volna, hogy ketten is mind a 
három kategóriában helyesen tippelnek? 

Ők játékunk egyértelmű győztesei: 
Balázs Tamás (Vásárosfalu) és Széles Zsolt 
(Tiszaörs). Ők nettó 100 000 Ft értékben 
kaptak szponzorainktól, a Natur AGRO-tól 
lombtrágyát, illetve a SZEGÁNA Kft.-től 
szemnedvességmérőt. Szerettük volna 
megtudni, kik ők és honnan van a látnoki 
tehetségük. 

Lássuk hát!

készül, kétféle, 30 m/h – 40 km/h, vagy  
30 m/h – 50 km/h választható sebes-
ségtartománnyal. Az előre- és a hátra-
menet kapcsolása elektronikus irányvál-
tással történik, amit elektrohidraulikus 
parkolófékkel is kombináltak. 

A traktor mellső tengelye és vezetőfül-
kéje is hidropneumatikus rugózású. Tágas, 
kényelmes, vezetőfülkéjének zajszintje 
csupán 69 dB(A). Fékszerkezete blokko-
lásgátlót és kanyarodáskor aktivizálódó 
fékstabilizátort is tartalmaz. Teljesítmény/
súly aránya kiemelkedően jó és a kompakt, 
sokoldalúan hasznosítható felszereltség 
is nagy előny. Ez utóbbi jellemzői: HMC II. 
egykaros joystickos vezérlés, ACCU Guide 
RTK/GPS alapú automata kormányzás, II. 
vagy III. generációs ISOBUS, CanBus belső 
diagnosztika, valamint Telematic távkom-
munikáció.

New Holland T5.120 ■

A farmmindenes traktorok első helyét 
az Olaszországban, Jesiben gyártott erő-
gép azzal érdemelte ki, hogy minden 
eddiginél jobban megfelel az állattartó 
telepek igényeinek, és egy kisgazdaság 
minden más munkáját is ellátja. Erőfor-
rása energiatakarékos, nagy nyomatéki 
rugalmasságú négyhengeres, 3,4 lite-
res, 117 LE teljesítményű FPT F5C típusú 
CRD motor, korszerű, Tier 4B kipufogó-
gáz-tisztasági besorolással. Sebesség-
váltója könnyen kezelhető, kuplungolás 
nélkül használható semi-powershift 
vagy electro command, syncro shuttle 
váltó 16 vagy 32 előre- és ugyanennyi 
hátrafokozattal, 0,28–40 km/h sebesség-
tartománnyal. A hidropneumatikus mell-
sőtengely- és vezetőfülke-rugózás opció. 
Alapkivitelben a traktor 540/1000 min–1 
kétfokozatú teljesítményleadó tengely-
lyel rendelkezik, de 540/540 Eco/1000 
vagy 540 Eco/1000 Eco min–1 kivitelekkel 

Immár húsz éve mindig az év legnagyobb mezőgazdasági gépkiállítása – idén az EIMA 
Bologna – nyitónapján hirdetik ki a 24 tagú nemzetközi zsűri véleménye szerint leginkább 
előremutató, új fejlesztésű traktorok versenyének eredményeit. A lebonyolító az olasz 
„Trattori” szaklap, a finanszírozó a multinacionális Trelleborg gumiabroncsgyártó. Hazánkat 
dr. Hajdú József, a „Mezőgazdasági Technika” szakújságírója, az MGI nyugalmazott igazgatója 
képviselte. 

2017 traktorai – CNH-siker

„Balázs Tamás 
va   gyok, 23 éves. 
Már gyerekko-
romban megsze-
rettem a mező-
gazdasági gépe-
ket. Már akkori-
ban is sok tapasz-
talatot szereztem 
és tanultam az idősebbektől, mert 
tudtam, hogy a későbbiekben is ezen 
a területen szeretnék majd dolgozni. 
A csornai Csukás Zoltán Mezőgaz-
dasági Szakközép- és Szakiskolában 
szereztem mezőgazdasági gépsze-
relő és gépjavító végzettséget. Az 
iskola elvégzése után azonnal el is 
tudtam helyezkedni. Modern gépek-
kel dolgozom. Véleményem szerint a 
mezőgazdaság rövid időn belül nagy-
mértékben fejlődik. Köszönöm, hogy 
részt vehettem a játékban, és nagyon 
örülök, hogy sikerült nyernem.”

„Szele Zsolt va -
gyok, gyermek-
korom óta rajon-
gok a gépekért. 
Hobbim minden, 
ami mezőgazda-
ság, és az újsá-
gokban vagy in-
ternetről elérhe-

tő. Mezőgazdasági gépésztechnikus 
vagyok, a karcagi Szentannai Sámuel 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
végeztem. 33 éves vagyok, 13 éve 
egy mezőgazdasági kft.-ben dolgo-
zom mint traktoros. Menyasszonyom 
családja foglalkozik mezőgazda-
sággal. Nagy hasznát fogjuk venni 
a szemnedvességmérőnek, mert az 
még nincs.”

Deutz-Fahr 6215 RCshift

Antonio Carraro TONY 9800 TR

New Holland T5.120

Case IH Optum 300 CVX
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A Väderstad 5 évvel ezelőtt jelent meg a 
szemenkénti vetőgépek piacán Tempo 
elnevezésű modelljével, mely új mércét 
állított fel a nagy sebességű precízi ós 
vetés terén. A vetőgép központi egysége az 
elektromos hajtású Gilstring magadagoló, 
mely a nyomott levegős ún. PowerShoot 
rendszernek köszönhetően másodper-
cenként 28 mag pontos kivetésére képes 
18 km/h vetési sebesség esetén, ami egye-
dülálló a piacon.  A Tempo az első évben 
vontatott 6 és 8, majd ezt követően már 
függesztett 6 soros változatban is elérhető 
volt. Nagy előrelépésnek számított, hogy 
2016 tavaszán megjelent a változtatható 
sortávolságú Tempo V, mellyel kukorica 
és napraforgó mellett szűk sortávolságra 
(45–50 cm) lehet vetni szóját, cukorrépát 
és repcét. Az elmúlt években elért vitat-
hatatlan eredmények, valamint a gazdag 
modellválaszték miatt egyre több gazda-
ság számára vált vonzóvá és elérhetővé a 
Tempo. Mind a hazai, mind pedig a nem-
zetközi statisztikák azt mutatják, hogy 
a Tempo öt év leforgása alatt 15-20% 
közötti piaci részarányt vívott ki magá-
nak a magyar piacon, amit tovább növel-

A merev vázas Tempo R 12 ezentúl vál-
toztatható sortávolsággal készül, így a 12 
soregységgel rendelkező modell könnyen 
18 sorossá alakítható. A szállítást opcio-
nálisan rendelhető vonórúd és szállító-
kerék könnyíti meg és teszi olcsóbbá a 
korábbi szállítókocsis megoldás helyett. 
A vetőegységek le- és felszerelését, majd 
mozgatását egy apró segédeszköz, az új 
fejlesztésű tárolókocsi segíti.

Minden Tempo modellt érintő fejlesz-
tés eredménye a korábbi standard, vala-
mint repceszenzort felváltó, új 16 mm-es 
magszenzor, melynek gyári beszállítója 
a magyar Digitroll. A nagy magvú (>15 
mm) növények, mint pl. a tök vagy a 
nagy kaszatméretű napraforgó vetéséhez 
továbbra is elérhető lesz a 22 mm-es 
szenzor és az ennek megfelelő nagyobb 
átmérőjű magvezető cső és csoroszlya. 
Az új 16 mm-es szenzoron található led 
három különböző színnel világítva jelzi 
a megfelelő működést (pulzáló zöld), a 
kalibrálás folyamatát (sárga), valamint a 
tisztítás szükségét (pulzáló piros) vagy 
éppen a meghibásodást (piros).

Apró újdonságnak számít a Tempo vető-
géphez rendelhető zárókerekek újabb 
típusa, mely széles és profilos kialakítású, 
alkalmazása különösen sekély vetésmély-
ség (repce, cukorrépa) esetén előnyös, 
cserepesedésre kevésbé hajlamos felszínt 
alakít ki. A mikrogranulátum vagy a kis 
mennyiségű starter műtrágya még pon-
tosabb kijuttatását szolgálja egy az előző 
típusnál jobban tömített adagolórendszer, 
valamint a zárókerekeket 90 mm-rel hát-
rább pozicionáló, hosszabb tartóváz. Ez 
utóbbi opció választása elsősorban nagy 
vetési sebesség és/vagy könnyű talajszer-
kezet esetén előnyös, ugyanis a maglehe-
lyezést és a granulátum kijuttatását köve-
tően a zárókerekek néhány századmásod-

het az a tény, hogy megjelent a vontatott, 
nagy munkaszélességű típus is. 

A Tempo 12/16 L ugyan már látható volt 
az elmúlt év novemberében a svéd gyártó 
hannoveri standján, mégis tagadhatatla-
nul az első számú újdonság és szenzáció 
lesz a következő évben, években. 2016 
még a tesztelés éve volt, ennek megfe-
lelően Magyarországra is került egy 16 
soros változat, mely stabilan állta a pró-
bát. 16,9 km/h átlagos vetési sebessége 
óránkénti 16 hektáros teljesítményt tett 
lehetővé, ami ámulatba ejtette a gépet 
üzemeltető gazdaságokat. Annak ellené-
re, hogy a Tempo L „meglepetést nem 
okozott, csak hozta a formáját”, 2017 ele-
jén egy mindössze 10 darabos előszériás 
gyártás indul, melyből a magyar piacra 
is jut vetőgép. Az első évben a Tempo 
L csak 700, 750, 762 mm sortávolsággal 
és 12 vagy 16 soros kombi, azaz műtrá-
gya kijuttatására alkalmas változatban 
érhető el, amelynek központi eleme az 
5000 literes műtrágyatartály és az abba 
integrált, kijuttatást segítő ventilátor. A 
műtrágyakocsi szállítókerekeinek telesz-

perccel később kezdenek dolgozni, így a 
kijutatott anyag még a visszazárás előtt 
biztosan a mag környezetébe kerülhet. 
Kissé módosította a gyártó a tavalyi fej-
lesztésű műtrágyacsoroszlya rugózását is. 
Az új kialakítású csoroszlya kevésbé boly-
gatja a talajt nagy menetsebesség esetén, 
az erősebb rugó alkalmazásának köszön-
hetően pedig jobb a talajba hatolása.  
A korábbi csoroszlya 75/85/110 kg, míg 
az új 150/175/210 kg súllyal terhelhető. 
Az új évi modellek saját radar nélkül 
is megrendelhetők, ilyenkor a sebesség-
értékeket egy összekötő kábel segítségé-
vel közvetlenül a traktor radarjáról kapja 
a vetőgép.

A változtatható sortávolságú Tempo V, 
valamint a merev vázas Tempo R model-
lek nem rendelhetők kombiváltozatban, 
így ezekhez front műtrágyatartályt fej-
lesztett a Väderstad, melynek gyártását 
2017-től a svédországi gyárban végzik. A 
2200 liter űrtartalmú tartály formater-
vezése megkönnyíti a fülkéből történő 
kilátást, a műtrágya kiadagolását 2 darab 
Fenix III egység végzi, melyek garantálják 
a 250 kg/ha dózis kijuttatását még 15 
km/h vetési sebesség esetén is. Az FH 
2200 fronttartály ControlStation vezérlő 
egységgel ellátva alkalmas arra, hogy a 
Tempo vetőgép mellett más munkaesz-
közökkel, pl. kultivátorokkal kapcsoltan 
alkalmazva műtrágyát juttasson ki a talaj-
műveléssel egy menetben.  

A Väderstad ígérete szerint 2017 tavaszától 
az eddigi JD 2630 és Trimble FMX virtuá-
lis terminálok mellett továbbiakkal képes 
kommunikálni az E-Control alkalmazá-
son keresztül. Ezek a következők: Trimble 
TMX, Case AFS Pro 700/New Holland 
Intelliview 4, AgLeaderInCommand, 
AgLeaderIntegra, TpCon X25/X30 és a 
FendtVario Terminal. A Tempo vető-

gépek szoftverjeinek fejlesztése során 
egyértelmű tapasztalatként adódott, 
hogy az automatikus szakaszolhatóság 
és változtatható mag-, műtrágya- és 
mikrogranulátum-mennyiséggel történő 
vetés korlátjait sok esetben a traktormár-
kák saját fejlesztésű termináljai jelentik, 
nem pedig a Tempo. 
Ahhoz például, hogy egy 8 soros Tempo 
vetőgép minden sorának mag-, műtrágya- 
és mikrogranulátum-adagolója külön-kü-
lön, automatikusan ki- és bekapcsolódjon, 
valamint soronként változó mag-, műtrá-
gya- és mikrogranulátummennyiségekkel 
lehessen vetni, összesen 3 terméket és 
48 szekciót kellene kezelniük a virtu-
ális termináloknak, amire egyik sem 
képes. Ugyanakkor arra talán nincs is 
szükség, hogy a 8 sor mindegyike elté-
rő magszámmal dolgozzon, és eltérő 
mennyiségben juttasson ki műtrágyát 
és mikrogranulátumot, éppen ezért a 8 
sort egy-egy szekcióként kezeli a Tempo, 
amikor változtatható mag-, műtrágya- és 
mikrogranulátum-mennyiségekkel dol-
gozik. Az előbbiekből az is következik, 
hogy a legtöbb gyártó megoldása teljes 
körű funkcionalitást biztosít a precíziós 
vetés megvalósításához, valamint a helyre 
adaptált műtrágya- és mikrogranulátum-
kijuttatáshoz.

A Tempo nem „félmegoldás”, azaz nem 
csak a magadagoló, de a műtrágya és a 
mikrogranulátum kijuttatása is soronként 
automatikusan lekapcsolható. Mit jelent 
ez? A táblák méretétől és alakjától füg-
gően akár 9, átlagosan 5-6% anyagmeg-
takarítás érhető el azzal, hogy elkerüljük 
a rávetéseket és az átfedésekből adódó 
kétszeres kijuttatást, ami egyébként a 
termés mennyiségét, minőségét egyaránt 
csökkenti és környezetszennyező is.

Dr. Kalmár Tibor

kópos tengelye nem csak a 3 m szállítási 
szélességet, de a különböző sortávolsá-
gokhoz való alkalmazkodást is lehetővé 
teszi. A Tempo L 350 kg/ha műtrágyadó-
zist képes kijuttatni 15 km/h vetési sebes-
ségnél. A kiadagolást végző, új fejlesztésű 
Fenix III egységek 2-2 sor ellátásáért fele-
lősek, ennek megfelelően a szakaszolás 
is kétsoronként hajtható végre. A többi 
modelltől eltérően a Tempo L nagyobb 
méretű, 100 literes mag-, valamint 30 
literes mikrogranulátum-tartályokkal 
készül, a vetőkocsik terheléséről pedig 
egy központi vezérlésű, hidraulikus rend-
szer gondoskodik, amely akár 150 kg 
extrasúlyt is képes egy-egy soregységre 
helyezni. A vetőgép irányítása az ún. 
E-Control alkalmazáson keresztül való-
sul meg, ennek alapja egy a traktorfül-
kében elhelyezett, Wifi (vezeték nélkü-
li) kommunikációt megvalósító Apple 
iPad készülék, mely ebben az esetben 
monitorként szolgál. A Tempo L a leg-
népszerűbb virtuális terminálokkal kom-
munikál, ami a szakaszolhatóság és a 
változtatható magmennyiséggel történő 
vetés alapja.

2017. évi gyártói újdonságok a Väderstadtól I. rész
Komplett Tempo portfólió, nagy lépés a precíziós technológia terén, 
számos apró fejlesztés  

Komplett Tempo portfólió –  
megérkezett a Tempo L

Tempo V fronttartállyal együttTempo V fronttartállyal együtt
Új típusú zárókerék repce
és cukorrépa vetéséhezAz új, 16 mm-es magszenzor
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Traktorok és függesztőműveik ■

MF 5713 SL All in One traktor
(AGCO Italia SpA, IT)

A Massey Ferguson kompakt kivitelű, uni-
verzális, talajmunkához, szállításban és 
homlokrakodáshoz is hatékonyan hasz-
nálható, sokféle felszereltséggel elérhető 
új 5700 SL sorozata a gyakorlat által legin-
kább igényelt 100–130 LE közötti teljesít-
ménykategóriát fedi le. A négy tagból álló 
sorozat legerősebbje az MF 5713 SL típus. 
Motorja ugyanaz a 4.4 literes SISU, mint 
amelyet a nagy „ötezer-hatosokban” hasz-
nál a gyártó, csak már az új AGCO POWER 
néven. Az elektronikus befecskendezésű, 
négyhengeres dízelmotor a kipufogógáz 
tisztításához minden lehetőséget felhasz-
náló „All in One” elv értelmében a leg-
igényesebb Tier 4 final/EU Stage IV elő-
írásoknak is megfelel. A szelektív kataliti-
kus SCR rendszer AdBlue karbamidoldat 
segítségével alakítja át a nitrogén-oxido-
kat kétatomos nitrogénmolekulákká és 
vízzé. Az eredményt a dízeloxidációs DOC 
katalizátortechnika teszi teljessé. A soro-
zat korszerű dízelmotorjai megtartották 
a háromhengeres korábbi motorok ked-
vező üzemanyag-felhasználási mutatóit, 
az elődeiknél azonban rugalmasabbak és 
szinte karbantartásmentesek. Választha-
tunk a 16/16 vagy 24/24 fokozatú Dyna 
váltók közül. Opció az AutoDrive rendszer, 

amely automata váltót varázsol a Dyna 
hajtóművekből, a mellső híd újszerű rugó-
zása, a választható hidraulikus rendszerek, 
a nagyobb kijelzőmonitor, az automata 
kormányzás precíziós gazdálkodáshoz 
vagy akár a flottakövetés mobiltelefonról.

Tony 9800 SR ültetvénytraktor
(Antonio Carraro SpA, IT)

A törzscsuklós kormányzású új, kom-
pakt traktor alig egy évvel a merev vázú, 
mellsőkerék-kormányozású Tony 9800 TR 
kertészeti erőgép piacra kerülése után 
gazdagítja az Antonio Carraro cég kínálati 
palettáját. A megfordítható kormány- és 
kezelőszervekkel, sok és jelentős techni-
kai újdonsággal rendelkező erőgép kom-
binált, elektronikus irányváltóval ellátott, 
hidrosztatikus-mechanikus váltóműve az 
ültetvényekben fokozat nélküli munka-
sebességeket, közúton 40 km/h utazá-
si végsebességet tesz lehetővé. A „SIM” 
(Shift In Motion) hidrosztatikus erőátvitel 
négy mechanikus tartományban korlát-
lan számú sebességfokozatot biztosít.  
A traktor erőforrása négyhengeres, turbó 
feltöltős, 3,3 liter lökettérfogatú, 87 LE 
teljesítményű – az EU Stage IIIA kipufo-
gógáz-tisztasági határértékeket teljesítő – 

Yanmar dízelmotor. Az elektrohidraulikus 
vezérlésű teljesítményleadó tengelyről 
540/540E min-1 fordulatszámok vehetők 
le. Az opciós, új és tágasabb AIR kabin a 
gépkezelő nagyfokú kényelmét szolgálja.

Tanítható robot traktor 
(ARVATEC Srl, IT)) 

A Fendt 2XX sorozat F/M/ P ültetvény-
traktorait „robotizálták” úgy, hogy egyszer 
kelljen csak a traktorosnak a sorközben 
előírásszerűen elvégeznie a munkát. A 
forduló után kiszállhat a traktorból, hiszen 
biztos lehet benne, hogy a munkavégzés 
adatait a traktor eltárolta és attól kezdve 
önállóan ismételni tudja. Ez messze túl-
mutat a sorközben már megoldott auto-
matikus kormányzás lehetőségein.

Napelemes Agrirobot
(Zucchetti Centro Sistemi Spa, IT)

A világ tavalyi legnagyobb mezőgazdaságigép-kiállítására – EIMA Bologna, 2016. november 
9–13. –140 országból 285 000 látogató volt kíváncsi. A 48 országból érkezett 1920 kiállító 
újdonságai közül 25 arany fokozatú, 54 pedig ezüstös elismerést érdemelt ki. Az „aranyakról” 
előző lapszámunkban számoltunk be. A már gyártásban levő gépek vagy szabadalmaztatott 
megoldások érdemi továbbfejlesztésére, tökéletesítésére az ezüst fokozatnak megfelelő 
„Elismerő Oklevél” hívta fel a látogatók figyelmét. Most ezek közül tallózunk.

EIMA 2016: ezüstös csillogás A sorközökben mozgó, rádióvezérlésű 
robot jól körülhatárolható térben, sző-
lők, gyümölcsösök sorközeiben, akár 
meredek lejtésű/emelkedésű terepen is 
használható. Navigációs rendszerével fel-
ismeri a munkaterületet és ott önállóan 
mozog, működik és rakodható is. Nagyon 
jól használható permetezésre. Különle-
gessége, hogy a működéséhez szükséges 
energiát a fedélzeti napelemek szolgáltat-
ják, amelyek nagy teljesítményű akkumu-
látorokba gyűjtik az éppen nem használt 
energiát. Egy sokoldalúan használható 
eszközhordozó ennél környezetbarátabb 
már nem lehet!

Távvezérelt kiközelítőkocsi
(Boffa Guido snc, IT)

Ennek az elektromos összkerékhajtás-
sal rendelkező, rádiótávvezérelt kiköze-
lítőkocsinak szűk sorokban és lejtőkön 
is nagy hasznát lehet venni – mindenütt, 
ahol egy vezetővel együtt mozgó jármű 
ellehetetlenülne vagy veszélybe kerülne. 
A kocsi központi vezérlőegysége a hajtást 
optimálisan osztja szét a terepen közle-
kedő kocsi négy, egymástól független 
kerékmotorja között annak érdekében, 
hogy mindegyik gumiabroncs a lehető 
legjobb talajkapcsolatban maradjon. 

Csillapított kitámasztókar
(GKN Walterscheid GmbH, DE)

A minőségi kardántengelyek és függesztő-
szerkezetek itthon legismertebb gyártója, 
a GKN Walterscheid GmbH két olyan meg-
határozó fejlesztéssel „rukkolt ki”, amelyek 
idén megjelenhetnek már nálunk is. 

A hidraulikusan állítható felső kitámasz-
tókar a korszerű függesztőművek fontos 
eleme, hiszen ezen állítható be legegysze-
rűbben a munkagép helyzete a traktorhoz 
képest. A kar hosszának hidraulikus állítá-
sával egyszerűsödik a munkagép vezető-
ülésből is megoldható felkapcsolása és 

a függesztett gép vízszintes helyzetének 
beállítása is. A hidraulikus lengéscsillapí-
tású felső kitámasztókar ezenfelül felfogja 
és gyengíti azokat az ütéseket, amelyek 
egyenetlen terepen végzett munkánál 
egyébként a traktorra is kihatnának. Ez a 
lengéscsillapító szerkezet teljes egészé-
ben a munkahengerbe került. Szelepek 
vagy tömlők és csővezetékek kívül nin-
csenek, így például felütközéskor sem 
sérülhet meg semmi. 

Gyorsan szerelhető védőharang
(GKN Walterscheid GmbH, DE)

A kardántengelyre a munkagép olda-
lán felhelyezhető, újszerű kialakítású 
Premium védőharang a szerelést és a 
karbantartást nagyban megkönnyíti.  
A Premium-harang néhány gyors kézmoz-
dulattal nyitható és levehető. 

A TLT karos „biztonsági őre”
(Bare-Co Europa, GB)

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb 
tartozékgyártója és -forgalmazója brit 
képviseletén keresztül olyan kardánten-
gely-védőborítást mutatott be, amely 
minden eddiginél könnyebben csatlakoz-
tatható a traktor teljesítményleadó ten-
gelycsonkjához. A felcsatolás egyszerűen, 
kézzel történik, a biztosítás kioldásához 
viszont már szerszámra van szükség. 

 Növényvédelem ■

Az olaszok Európa – és ki tudja, talán a 
világ? – legnagyobb fődarab-beszállítói 
növényvédő gépeknél. Kész gépekben is 

remekelnek. Azonban mások is vonultat-
tak fel igazi érdekességeket Bolognában! 

Okos háti permetező
(Maquinas Agricolas Jacto S.A, Brazília)

A JACTO PJB háti permetezőgépe 5 nyo-
másfokozattal és sebességindikátorral 
állítólag a világ legkorszerűbb háti per-
metezőgépe. Igazi különlegessége az a 
tartály alatti panel, amelynek zöld oldalán 
5 nyomásfokozat állítható be, piros olda-
lán pedig az a sebesség, amellyel per-
metezni kívánunk. Ha ez utóbbi minden 
egyes sípjelére egyet lép a gépet hasz-
náló személy, akkor 1 és 4 km/h közötti 
egyenletes menetsebességet tarthat. A 
könnyen behelyezhető és kivehető litium-
ion akkumulátor lemerülését LED jelzi. 

Igazodó TeeJet SJ7-VR fúvóka 
(Spraying Systems Inc, USA)

A változtatható kibocsátású fúvóka folyé-
kony műtrágyázáshoz különösen nagy 
cseppeket állít elő, és azokat 7 egyfor-
ma sugárban teríti el. Az egyszerű, állít-
ható átmérőjű, EPDM-Elastomer anyagú 
adagolóblende segítségével jelentősen 
változtatható a szokásos nyomástarto-
mányban a kijuttatott mennyiség. Fúvó-
kacsere nélkül szélesebb sebesség- és  
l/ha-tartományban azonos hatékonyság-
gal lehet dolgozni – egyetlen fúvóka négy 
hagyományosat helyettesít! Az azonos 
cseppméret megtartásával nem sérülhet 
a növényzet, és az elsodródás is mini-
mális. 

Az optimális permetezési magasság 
50–100 cm, és ugyanekkora a fúvó-
kák egymástól mért osztástávolsága is.  
Az üzemi nyomástartomány 3,0–5,5 bar. 
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Kettős sugár, nagy sebesség
(Lechler GmbH, DE)

A kettős sugarú légbeszívásos kerámia-
betétes fúvóka aszimmetrikus – előre 
120°, hátrafelé 90° – permetlésugarai-
nak köszönhetően permetezési „árnyék” 
nagyobb munkasebességnél sem kelet-
kezhet. Előrefelé a térfogatáram körül-
belül 60%-a irányul, hátrafelé pedig  
a maradék 40%. A kezelt sáv mindkét 
irányban azonos. Menetirányban azon-
ban a minél jobb nedvesítés érdekében 
finomabb a cseppképzés, hátrafelé az 
elsodródás mérséklésére már durvábbak 
a cseppek. A hagyományosnak tekinthető 
injektoros fúvókákkal szemben kétszer 
olyan jó fedettség érhető el. A gyakorló 
szakembernek az is tetszeni fog. hogy 
az injektorbetét szerszám igénybevétele 
nélkül, akár munkavédelmi kesztyűben is 
kivehető, tisztítható. 

Elektrosztatikus permethatároló 
(Martigliani Srl, IT)

Az elektrosztatikusan feltöltött, a permet-
léködöt légfüggöny védelme alatt továb-
bító M612 Multi-Flow gépet kifejezetten 
azzal a céllal alakították ki, hogy városi és 
kisbirtokosi szőlőknél, gyümölcsösöknél 
maximálisan visszafogja az elsodródást. 
A dél-tiroli adottságokhoz kifejlesztett 
Integrated Absolute Antidrip rendszer-
rel felszerelt Pneumatic Electrostatic Mist 
Blower M612 Multi-Flow gépnél ilyenkor 
sem kell mérsékelni a légszállítást, mivel 

innovatív módon olyan függőleges, a 
géppel együtt mozgó, dinamikus védősá-
vot képez, amelybe az elektrosztatikusan 
feltöltött, rossz irányba tartó permetlé-
cseppek belecsapódnak, ezért a permet-
léköd nem juthat az ütközőzónán túlra. 

Injektoros vegyszerbekeverés a nyomó-
ágba (FOR. AGR. Srl, IT)

A bármely permetezőgépen használható 
megoldásnak köszönhetően a gép csak 
tiszta vizet visz magával a tartályban.  
A növényvédő szerek bekeverése prog-
ramozottan, a valós időben szükséges 
mennyiségben történik közvetlenül kijut-
tatás előtt. A felesleges permetlé részle-
ges visszanyerése esetén az külön tartály-
ba gyűjthető és újból beinjektálható. 

Érdekességek tárháza ■

Csupán ízelítőül! A most helyhiány miatt 
kimaradt többi fejlesztés teljes körű, rész-
letes leírásával a www.eima.it honlap szol-
gál.

Elektromos vetőmag-adagoló
(Kverneland Group Italia Srl, IT)
A Kverneland cég újabb fejlesztésű, kü -
lönböző (u-drill, ts-drill stb.) pneumatikus 
gabonavető gépein alkalmazható, elektro-
mos motorral meghajtott Eldos központi 
vetőmag-adagoló egység a – megkívánt 
és beállított – vetőmagmennyiséget pon-
tosan adagolja a ventilátor légáramába, 
majd onnan a magvak az elosztófejen 
keresztül jutnak el az egyes vetőcso-
roszlyákig. A gépkezelő nem tévedhet: 
csupán kiválasztja az adott magfajtát, 
megadja a kivetendő magmennyiséget, 
és a rendszer automatikusan kalibrálja 
önmagát. A kis-, közepes és nagyméretű 
vetőmagvakhoz (vagy a szilárd szemcsés 
műtrágyákhoz) 2 és 400 kg hektáron-
kénti mennyiséghez négy különböző cel-
lás kerék választható. Az Eldos adagoló 
e-com rendszerű, elektromos meghajtású 
és ISOBUS-kompatibilis. 

Sorközművelés forgókapákkal 
(Oliver di Sinori Luciano, IT)

A Rotosark® sorközművelő kultivátorok 
különleges forgó művelőszerszámai ker-
tészeti zöldségnövények vagy szántóföl-
di kapásnövények – cukorrépa, kukorica, 
szója – sorközeinek mechanikai művelé-
sére, gyomirtására szolgálnak. Egy-egy 
kapacsoport két talajhajtású, rugóacélból 
készült, nyitott végű horgas ujjas Rotoblizz® 
forgókapából és állítható talajterelő 
lemezből, valamint egy vagy két lúdtalp-
kapából áll. A 28°-ban megdöntött forgó-
kapák minimális védősávval, a növényso-
roktól általában 2 cm távolságban, 3–4 
cm mélyen dolgoznak. Megszüntetik a 
talaj cserepesedését, kivágják a gyomokat.  
A forgókapák átmérője – a művelt növé-
nyi kultúra sortávolságától függően – 
30-50 cm között, 5 méretben választható 
meg. A művelőtagok kettős paralelog-
ramma felfüggesztésűek. A 2–8 soros füg-
gesztett kultivátor merev vázú vagy kézzel 
felhajtható gerendelyű, mechanikus vagy 
hidraulikus kézi kormányozású lehet.

Elektronikus metszőolló
(Pellenc Italia Srl, IT)

A PRUNION – VINION nem az egyetlen 
díjazott metszőolló volt: az L.I. Castellari 
F3015 – szintén elektronikus – olló ener-
giatakarékosságával érdemelt ki ezüstös 
elismerést. Az eredetileg francia Pellenc-
olló azonban ennél többet tud: ravaszá-
nak meghúzásakor optikai érzékelő állítja 
a pengék nyitástávolságát a szőlővessző 
vastagságához. Az olló legszélesebbre 
nyitva 57 mm, ekkor maximum 35 mm 
vastag szőlővessző vágható el vele. 

Dr. Tátrai György
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Tempo
szemenkénti vetőgép

A svéd munkagépgyártó vállalat tör-
ténete 1962-ben kezdődött Rune és 
Siw Stark 30 hektáros farmján, a név-
adó (alig 600 lakosú) Väderstad tele-
pülés közelében. Az alapító házas-
párnak négy gyermeke született, 
akik később mind szerepet kaptak 
a családi vállalkozásban. Munkagé-
peiket már a kezdeti időkben is az 
„örökkévalóságnak” építették, kiváló 
minőségű svédacél felhasználásával. 
A Väderstad AB ma már 770 alkalma-
zottat foglalkoztató, évi 190 millió 
eurós forgalmat lebonyolító óriás-
cég, amelynek Magyarország is az 
egyik igen jelentős piaca.

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

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

A Väderstad a Tempo szemenkén-
ti ve tőgépekkel új mércét állított 
fel a nagy sebességű precíziós 
vetés terén. A Tempo a nagy vetési 
sebesség, valamint a pontos tőtá-
volság és vetésmély ség egyedülál-
ló kombinációja.

A Tempo F modell 6 és 8 soros változatban 
rendelhető, vontatott vetőgép, amelynél  
4 különböző sortáv-kialakítás közül választ-
hatunk. A 8 soros változat 2 extra tám-
kerékkel (F 6-nál opcionálisan rendelhető) 
van felszerelve, amelyek különösen laza 
talajokon és lejtős területen tesznek jó szol-
gálatot.

A Tempo vetőkocsijai nagy vetési sebességre 
lettek tervezve minimális szervizszükséglet 
mellett. A vetőkocsik csuklópontjainál gon-
dozásmentes, cserélhető persely és tengely 
található. A tartós és erős kialakítású para-
lelogramma felfüggesztés lehetővé teszi a 
vetőkocsikra történő extra súly (maximum 
150 kg) átvitelét.

A Tempo F 6 típus 1250, míg a Tempo 
F 8 típus 1700 literes műtrágyatartállyal 
készül.

A gépen az általánosan használt, úgy-
nevezett tolt rendszerű helyett húzott 
mélységhatároló kerekeket alkalmaznak. 
Ennek előnye, hogy könnyebb a vetőgép 
vontatása, valamint csökkenthető általuk 
a vetőegységeken fellépő vibráció mér-
téke.

A Tempo vetőgépekhez különböző zá -
rókeréktípusok rendelhetők. A standard 
(25 mm-es) változat mellett a széles, 
50 mm-es, valamint a legújabb profilos 
zárókerék az apró magvú növények sekély 
vetésekor előnyös, míg a fogazott típus  
a nagy agyagtartalmú, kötött talajok veté-
se során tesz jó szolgálatot.

A vetőgép úgynevezett Gilstring magadagolója 18 
km/h vetési sebesség esetén 28 mag pontos kiveté-
sét teszi lehetővé másodpercenként. A nyomott leve-
gős PowerShoot-magtovábbítás, valamint a rövid és 
keskeny magvezető cső együtt alakítja ki a rendkívül 
pontos tőtáv-egyenletességet. A magadagoló háza 
immár alumíniumöntvényből készül, ez magasabb 
minőséget és a korábbinál is nagyobb pontossá-
got jelent. A belső kialakítása szintén megváltozott, 
ráadásul új maglesodrót is kapott, amely további 
finombeállítást tesz lehetővé.

A Tempo nyomott levegő segítségével 
nagy sebességgel továbbítja a magot 
a keskeny és rövid magvezető csőben. 
Ez a PowerShoot technológia.

A Tempo V egy függesztett kivitelű, össze-
csukható vázú szemenkénti vetőgép. Külö-
nösen sokoldalú, hi  szen többféle növénynél 
alkalmazha tó: a cukorrépát és a repcét 12 
sorral, 45–50 cm-es sortávolsággal, míg a 
kukoricát és a napraforgót 8 sorral és 70–80 
cm sortávolsággal vethetjük.

A Tempo R merev vázas vetőgép, amely 
hárompont-felfüggesztéssel kapcsolódik a 
traktorhoz, és 4–18 soros változatban ren-
delhető. A legkisebb sortávolság 45, míg 
a legnagyobb 80 cm. A munkaszélesség 
2,7–9,6 m.

A Tempo T teleszkópos vázú vetőgép, amely 
hárompont-felfüggesztéssel kapcsolódik a 
traktorhoz. A vetőgép 6 és 7 soros válto-
zatban érhető el, 50 és 80 cm közötti sor-
távolsággal. 

A 2015-ös hannoveri Agritechnica kiállítá-
son mutatták be a nagy munkaszélességű 
(12 és 16 soros), vontatott szemenkénti 
Tempo L vetőgépet, amely Magyarországon 
2017-től lesz kapható.

A Tempo F alapfelszereltségként 
tárcsás műtrágyacsoroszlyákkal 
készül, amelyek talajra eső nyo-
mása 150 kg-ig növelhető.

A vetőtárcsa tartós, V55 típusú acélból 
készül, amelynek vastagsága 4 mm.

Az elektromos hajtású magadagolóknak 
köszönhetően a vetőegységek tetszés sze-
rint lekapcsolhatók szabálytalan alakú 
táblák vetése során. Ezzel egy időben a 
műtrágya- és mikrogranulátum-adagolás 
is leállítható (akár minden kocsin).

Opcionális lehetőség az új (magyar fej-
lesztésű), 16 mm-es mellett a nagyobb 
átmérőjű, 22 mm-es szenzor, magvezető 
cső és csoroszlya rendelése. Az utóbbi 
egységet a 15 mm-nél nagyobb magvú 
növények vetése esetén célszerű alkal-
mazni, mint például a tök vagy a nagy 
kaszatméretű napraforgó.

A vontatott kivitelű, hatsoros Tempo F 
hidraulikus támkerekei egyben a közúti 
közlekedést is szolgálják. A nyolcsoros 
változat további két támkerékkel egészül 
ki.

Az opcióként elérhető,150 mm átmérőjű, 
rozsdamentes acélból készült magfeltöltő 
csiga megkönnyíti a nagyméretű műtrá-
gyatartállyal szerelt Tempo F vetőgépek 
feltöltését.
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Az elmúlt két évben elsőként a mechani-
kus Rapid S/C, majd a pneumatikus Ra -
pid A gabonavetőgép modellek estek át 
ún. faceliften, azaz ráncfelvarráson, ami 
nem csak megjelenésben, de funkciona-
litásban, műszaki tartalomban is számos 
újdonságot hozott. Ezek közül a legfon-
tosabb az ISOBUS-on keresztül történő 
vezérlés lehetősége, valamint a Rapid S/C 
vetőgépek hidraulikus magadagolása.

A megújult Spirit vetőgépmodellek be mu-
tatását 2016 őszére időzítette a svéd gyár-
tó. A 6, 8 és 9 méter munkaszélességű 
Spirit S típusok új elektronika és hidra-
ulika rendszert, valamint új kialakítású 
magtartályt kaptak, mindemellett számos 
apró újdonság teszi még könnyebbé a 
vetőgép kezelhetőségét. A Spirit 600-900 
modellek vezérlése ezentúl ISOBUS-on 
keresztül vagy az ún. E-Control segítsé-
gével valósul meg, ez utóbbi jellemzője az 
ISOBUS-kompatibilitás, a vezeték nélküli 
adatátvitel, valamint az Apple iPad adta 
kezelőfelület. Az újra tervezett, nagyobb 
méretű (4000 liter) magtartály kialakítá-

5-15 km/h sebességtartományban. A ve- 
tő gép a fülkéből vezérelhető, aktív cso-
roszlyanyomással és változtatható köve-
tőborona intenzitással készül. 

A Rapid vetőgépcsalád lényeges fejleszté-
sen esett át az elmúlt két évben, méltán 
adózva a márkanév 25 éves fennállásának. 
A Rapid vetőgépekből több mint 25 000 
darabot gyártottak a mai napig, így joggal 
mondhatjuk, hogy a mezőgéppiac ikoni-
kus termékévé, valamint az innováció 
és a megbízhatóság szinonimájává vált. 
2017 újdonsága, hogy a legtöbb traktor-
típus virtuális termináljával kompatibilis 
a Rapid vetőgépek elektronika rendszere, 
így lehetővé válik az automatikus félgép 
lezárás (RDA) szabálytalan alakú táblák 
vetésekor, a táblavégi forduló felismerése 
(RDA, RDS/C), valamint a változtatható 
magmennyiséggel történő vetés (RDA, 
RDS/C). A hidraulikus parkolótámasz a 
korábban értékesített vetőgépekre is fel-
szerelhető utólag, éppúgy, mint az RDS/C 
vetőgépek új magadagoló hengere, mely 
garantálja a 2 kg/ha körüli magmeny-
nyiség, akár 5 km/h sebességnél történő, 
pontos és egyenletes kiadagolását is.

A talajművelő gépek közül a hasonló 
alapokra épülő TopDown és Opus nehéz 
szántóföldi kultivátorhoz egy új típusú 

sa megkönnyíti a mag lefolyását, a tartály 
feltöltését és leürítését, valamint az ada-
golókhoz való hozzáférést. A tartály alján 
zárható leürítő nyílásokat találhatunk, 
melyekhez tömlőket csatlakoztatva rövid 
idő alatt leengedhető a mag tartályból. A 
tartályba integrált ventilátor előnyeit már 
megtapasztalhattuk a Rapid A vetőgépek 
esetében. Nemcsak tisztább és zajtala-
nabb a rendszer működése, de kevesebb 
olajáramot is igényel. A Fenix II. mag-
adagolók körüli nagyobb helykialakí-
tással, valamint a közelükbe kihelyezett 
távvezérlő segítségével tovább egyszerű-
södik a kalibrálás és a leürítés folyamata. 
A vetősorok tömörítő kerekei 60 mm-rel 
hátrébb kerültek, ami jobb funkcionali-
tást garantál agyagtalajokon csapadékos 
évjáratban. A Spirit 600S (BioDrill-lel 
is) és C (csak BioDrill nélkül) modellek 
megkapták a 40 km/h sebességgel törté-
nő közúti vontathatóság minősítését, míg 
a többi típussal továbbra is max. 25 km/h 
sebességgel lehet közlekedni. A mellső 
művelőeszközöket érintő változtatások 
a nyomlazítók továbbfejlesztésében és 

hengersor is rendelhető, az ún. Double 
SteelRunner (dupla acélhenger) elsősor-
ban laza szerkezetű és/vagy nedves tala-
jokon tesz jó szolgálatot, mivel nagyobb 
felfekvő felülettel és könnyebb vontatha-
tósággal jellemezhető az egysoros acél-
hengerhez képest. A TopDown és Opus 
kultivátorok hidraulika rendszerét, rög-
rendező tárcsasorát, valamint a lazító 
kapákat tartó konzolokat érintő kisebb 
fejlesztések mind a tartósság és a jobb 
használhatóság jegyében születtek. A 
töretlenül nagy sikernek örvendő Carrier 
rövidtárcsa család két évvel ezelőtt bemu-
tatott, 51 illetve 61 cm-es lapokkal szerelt 
Carrier L és XL modellváltozata néhány 
ponton megújult. Mérettől függetlenül 
az alaptartozék része lett a hidraulikus 
kerékfelfüggesztés, amely elnyeli a szál-
lítás közben a gépet ért erőhatásokat. 
A Carrier L és XL szárnycsapjait meg-
erősítette, a fogások közötti bakhátakat, 
barázdákat megszüntető oldal lemezeket 
pedig újratervezte a gyártó. A Väderstad 
tradicionális termékének számító, szé-
les modellválasztékkal rendelkező NZ 
Aggressive magágykészítő család 7-10 

méteres változatai hidraulikus kerékfel-
függesztést kaptak, a közel 50%-kal hosz-
szabb élettartamot garantáló 8 mm-es 
kopóhegy pedig minden NZ típuson 
az alapfelszereltség része lett. A Rexius 
1230 rögtörő henger ezentúl 565 mm-es 
Heavy Duty hengersorral is megrendel-
hető, amely kötött, extra tömörítő hatást 
igénylő, rögösödésre hajlamos talajokra 
ajánlott. 2017-től a nagy munkaszéles-
ségű Rexius 1020 és 1230 modellekre 
BioDrill aprómag vető egység is elérhető, 
mely lehetővé teszi takaró- és zöldtrá-
gya növények talajelőkészítéssel egyidejű 
vetését. 

A 2016. október 1-jétől indult január 
végéig tartó előszezoni kampány során 
minden Väderstad munkagép 13-18% 
kedvezménnyel rendelhető meg. Az októ-
ber és november hónapokban rendelt 
munkagépekre 10% előleget kell fizetni, 
míg a szállítási időpontját a vevő tetsző-
legesen választhatja meg 2017. március 
31-ig bezárólag. 

Dr. Kalmár Tibor

a CrossBoard simító 9 cm-rel előrébb 
helyezésében öltenek formát, aminek a 
szármaradvány hatékonyabb kezelésében 
van jelentősége. Végül érdemes megemlí-
teni, hogy a Spirit 400C kombi vetőgép-
típus egy új, „mix” modellváltozatánál a 
műtrágya a duplatárcsás csoroszlya tár-
csái közé kerül kijuttatásra.

Az elmúlt évi hannoveri kiállításon már 
látható volt a Spirit vetőgépek új nem-
zedékének első képviselője, a Spirit R 
300S, mely számos innovatív megoldást 
vonultat fel, úgymint újfajta magtartály 
tervezés és kialakítás, új elektronika és 
hidraulika rendszer, ISOBUS-on, illet-
ve E-Control segítségével megvalósuló 
vezérlés, valamint új, modern vázkialakí-
tás. A magtartály po li mer szá las műanyag-
ból készül, nagy beömlőnyílása megköny-
nyíti a feltöltést. A zajtalanul működő, 
tartályba integrált ventilátor kevesebb 
port szív be. A magadagolást egy tel-
jesen új fejlesztésű, elektromos hajtású 
Fenix III. végzi, mely akár 1-500 kg/ha 
közötti magmennyiséget is ki tud juttatni  

2017. évi gyártói újdonságok a Väderstadtól II. rész

Rexius HD gyűrűtípussal

Opus kultivátor Double SteelRunner hengertípussal

A megújult Spirit gabonavetőgép

Spirit R 300S – az innováció csúcsa
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Navigator 
DELTA FORCE 

vontatott permetezőgép

A növényvédelemben elengedhetetlen 
megbízhatóság és precizitás mellett a Hardi 
egyedi kezelőbarát megoldásai és fejleszté-
sei teszik a Navigator permetezőgépeket 
hazánkban is a legkedveltebb géppé a nö -
vényvédelem területén.

Magyarországi forgalmazók

Invest Kft.
Tóth Sándor
06 (30) 413 2290
sandor.toth@investkft.hu

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

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

A DELTA FORCE egy új fejlesztésű permetezőkeret-család, amelyet 
a Hardi három év intenzív fejlesztést és szántóföldi próbákat köve-
tően mutatott be. Jellemzője a nagy munkaszélesség és -sebesség, 
valamint a keskeny szállítási szélesség (255 cm) és a robusztus 
kialakítás.

A 3000–6000 liter tartálykapacitású, 18–36 méteres szórókerettel rendelkező 
Navigator magas minőségű permetezőgép, amely sikeresen egyesíti a megnyerő 
dizájnt a funkcionalitással. Legnagyobb modellje akár 40 hektárnyi terület egy me -
netben történő kezelésére is alkalmas (150 l/ha dózis mellett).

A csúcsminőségű kormányzott vonó-
rúd szűk, 6 m-es fordulási sugarat tesz 
lehetővé. A fejlett elektronika, a pro-
porcionális szelep és a két nagymére-
tű hidraulikus munkahenger kombi-
nációja biztonságos és pontos nyom-
vonalkövetést biztosít. Az IntelliTrack 
nyomkövetés integrált biztonsági 
funkciót tartalmaz, amely megaka-
dályozza, hogy a munkahengerek az 
adott fordulási sugárhoz viszonyítva 
túl nagy haladási sebességnél kormá-
nyozzák a vonórudat.

A Hardi AutoSelect rendkívüli 
rugalmasságot ad, hiszen a keze-
lő kétféle fúvóka közül választhat 
a fülkéből, sőt akár egyszerre is 
használhatja mindkettőt, illetve 
előre beprogramozottan is alkal-
mazhatja a rendszert. A fordulók-
ban vagy megváltozott széljárás 
esetén ez különösen előnyösnek 
bizonyulhat.

A Navigator permetezőgépek elér-
hetőek ISOBUS-csatlakozással is, 
ebben az esetben a permetezőme-
nü az arra alkalmas erőgép termi-
nálján jeleníthető meg.

A DELTA FORCE elérhető két vagy 
három kerettagban csukható 
változatban, képes részlegesen 
összecsukott keretszélességek-
kel dolgozni. Jelenleg 24–36 m 
közötti munkaszélesség-tarto-
mányban kapható.

Az új fejlesztésű csapódásgát-
ló rendszer a keret előre-hátra 
mozgását csillapítja. A köz-
ponti függesztésen egy hidra-
ulikus lengéscsillapító akadá-
lyozza meg a permetezőgép 
haladási irányában megjele-
nő keretmozgásokat.

A Hardi DynamicFluid4 négy szenzor 
jelével dolgozó, nyomásalapú folyadék-
szabályzó rendszer. Fontos részei a kar-
dánfordulat-szenzor és az átfolyásmérő. 
A szórókereten lévő nyomásszenzor 
folyamatosan figyeli a keretnyomást a 
fúvókáknál. Beépítettek egy nagy ko-
pásállóságú kerámiatárcsás nyomássza-
bályzó szelepet is (szabályzási tartomá-
nya 0–500 l/min közötti).

A DELTA FORCE szórókeret akár ultra-
hangos AutoSlant keretszabályozással 
is ellátható. A kis bekerülési értékű, egy-
szerű és precíz ultrahangos keretsza-
bályozó rendszer lényege, hogy nagy 
sebesség és munkaszélesség mellett, 
egyenetlen talajviszonyok esetén is 
folyamatosan biztosítja az optimális 
permetezési magasságot. Az AutoSlant 
két ultrahangos szenzor jelével dolgo-
zik. A magasságjelek feldolgozása alap-
ján a rendszer folyamatosan korrigálja a 
keret pozícióját, a központi hidraulikus 
keretdöntés és -emelés segítségével.

A vezérlőmonitorok legújabb generá-
ciója a nagy fényerejű (napos időben 
is jól látható), színes érintőképernyős, 
kapacitív LCD kijelzővel rendelkező  
 HC 9600, amely 12” (30,7 cm) mére-
tével több előnyt is biztosít a kezelő-
nek. Két permetezőmenü is elérhető 
párhuzamosan, a gépkezelő választ fe -
lületet igény szerint. Az osztott képer-
nyő segítségével a HC 9600 kijelzőn 
a permetezési adatok (dózis, nyomás, 
kezelt terület, tartályszint stb.) mellett 
egyidejűleg követhető a sorvezetés, az 
automata szakaszvezérlés és az ultra-
hangos szórókeret-szabályozás is.

Az egyenetlen növényállomány pon-
tos kezelése érdekében a kezelő három 
kezelési módból választhat. A „Talaj” 
módban a szenzorok a talaj egyenet-
lenségeit követik. A „Növény” módban 
a szenzorok a növényállomány magas-
ságától mért távolságot jelzik. A „Hibrid” 
módban pedig a rendszer elsődleges 
jelként a növényállomány magasságát, 
másodlagos jelként a talajtól való távol-
ságot használja.



Oszd meg és – fukarkodj!  ■

A mezőgazdasági gépek négy legna-
gyobb seregszemléjét szervező kiállítók 
megállapodtak abban, hogy negyedmil-
liós tömegeket vonzó rendezvényeiket 
mindig kétévenként tartják meg: páros 
években tavasszal a spanyolok, ősszel az 
olaszok nagy kiállítására kerül sor.

Páratlan években – azaz idén – tavasz-
szal a franciáké, ősszel a németeké a ren-
dezési jog. Ezzel elérték, hogy az érin-
tett térség gyártói és kereskedői valódi 
újdonságokkal lephetik meg a látogató-
kat. Nem aprózzák fel az erejüket, kon-
centráltan jelenhetnek meg a szakmai 
közönség előtt. 

Az újdonságok hivatalos versenyének 
megkoronázása a kiállítások arany- és 
ezüstérmeinek odaítélése. A SIMA „sza-
lon” díjazottjának lenni már csak azért 
is különleges érdem, mert náluk a zsűri 
nagyon szűkmarkúan méri e kitüntető 
címet. 

A többiekhez képest itt szinte egy 
nagyságrenddel kevesebb az érmek szá-
ma, amit igyekeznek néhány elismerő 
oklevél kiadásával ellensúlyozni. Párizs 
hű maradt önmagához: 2017-ben szinte 
darabra pontosan annyi érem és oklevél 
született, mint 2015-ben!

A hét érmes együtt – és külön ■

Ez a fotómontázs még csak nem is sejte-
ti, mekkora meglepetésben lesz részünk, 
amikor egyenként vesszük szemügyre az 
érmeseket! Eddig még sohasem fordult 
elő ugyanis, hogy az aranyakat egyszerre 

két gumiabroncsgyártó nyerje el, maga 
mögé utasítva a gépújdonságokat. Most 
ez bekövetkezett: a Michelin Group és 
a Trelleborg Wheel Systems osztozott a 
fődíjakon.

„2 in 1” gumiabroncs (Michelin)

Az egyre nagyobb és nehezebb gépek 
gumiabroncsaival szemben egyre komo-
lyabb kihívások érvényesülnek. Erre vála-
szolt a Michelin 6700 fős kutató-fejlesztő 
csapata, amikor megalkotta az alakját és 
felfekvőfelületét a szükséges belső lég-
nyomás változtatásával az alkalmazási 
körülményekhez igazodó, „2 az 1-ben” 
gumiabroncsát. Az eddig legjobbnak tar-
tott saját gyártmányaikhoz, a Michelin 
VF 710/70 R 42 és a Michelin AxioBib IF 
710/70 R 42 0.8b és 5.6t kivitelekhez képest 
20%-kal nagyobb felületen érintkeznek 
ezek a munka közben ultraalacsony – 0,6 
bar – nyomásra hangolt gumik a talajjal.  
A nagyobb „lábnyom” révén mérsékeltebb 
a talajtaposás és hatékonyabb a vonóerő-
átvitel is. Közúton a karkasz különleges 
övszalagjának köszönhetően jelentősen 
növelhető a belső légnyomás, így rez-
gésmentesen, üzemanyag-takarékosan, 
nagyon biztonságosan lehet vele közle-
kedni. Innovatív gumiabroncsai sorában 
a Michelin bemutatja még az Ultraflex 
technológiával készült és a Connected 
elnevezésű gumiabroncsait is. „A gumiab-
roncs közepén végighúzódó folyamatos 

A nagy ívű SIMAGENA mezőgazdasági és állattenyésztési 
szakkiállítást – francia szóhasználattal „szalont” – minden 
páratlan év elején, idén február 22–26. között rendezik meg 
Párizs-Villepinte-ben. A középpontba már hosszabb ideje 
a SIMA néven külön futó gépesítés került. A gépkiállítás 
díjaiért versengők közül a nemzetközi zsűri a legjobbaknak 
két aranyat, öt ezüstöt ítélt meg, és 18 pályázó megoldásait 
valódi újdonságként ismerte el. 

SIMA 2017 – Párizs

A négy meghatározó gépkiállítás érmei-
nek száma

Kiállítás/év Arany Ezüst Oklevél
SIMA Párizs 2017
                      2015

2
2

5
3

18
18

EIMA Bologna 2016 25 54

–
FIMA Zaragoza 2016 33
AGRITECHNICA 
Hannover 2015

5 44 „2 in 1” gumiabroncs (Michelin)

futófelület közúton jut igazán érvényre, 
amikor is simán, rázkódásmentesen és 
biztonságosan hordozza a gépet” – jelen-
tette ki a Michelin mezőgazdasági üzlet-
ágának igazgatója, Emmanuel Ladent.

A belső légnyomást optimalizáló  
VIP rendszer (Trelleborg)

Az innovációs díjak másik aranyát a mező-
gazdasági gumiabroncsokra szakosodott 
Trelleborg kapta. Ők az AGCO-csoporthoz 
tartozó német FENDT kombájnjára fej-
lesztették ki a körülményekhez igazodó-
an változó belső légnyomású gumiabron-

csot. A Variable Inflation Pressure (VIP) 
önszabályzó, intelligens rendszer a gumi-
abroncs belső légnyomását a fejlesztésnél 
alapul vett arató-cséplő gépen optimali-
zálja a kerék terhelésének függvényében. 
A gabonakombájn hatalmas befogadóké-
pességű magtartályának telítettségétől, 
majd leürítés utáni állapotától függően 
a gumiabroncs felfekvőfelülete mindig 
akkora, ami a talaj lehető legcsekélyebb 
károsodását, minimális tömörödését idézi 
elő. Piero Mancinelli, a Trelleborg Wheel 
Systems K+F igazgatója szerint „a vezető 
nélküli gépek és robotok az Internet of 
Things (IoT) interaktív megoldásai révén 
rohamosan mindennapi valósággá vál-
nak a modern mezőgazdaságban. A pre-
cíziós termeléstechnológiák mai mintegy 
ötszázalékos részaránya az előrejelzések 
szerint a következő évtizedben már húsz 
százalékot tesz ki. Ehhez szükség van és 
egyre inkább szükség lesz a gépek talaj-
kapcsolatát leginkább befolyásoló gumi-
abroncsok legalábbis ugyanilyen mértékű 
fejlesztésére. 

A VIP rendszerrel pontosan ezt tesz-
szük. Ez az okos, intelligens, a nyomást 
önállóan változtató megoldás meghatá-
rozza és beállítja a megfelelő nyomást a 
megfelelő időben, a megfelelő helyen 

– úgy, ahogyan a precíziós gazdálkodás 
filozófiája sugallja.” A rendszer egy sor 
érzékelőt tartalmaz olyan paraméterek 
mérésére, mint a terhelés, a nyomás, a 
hőmérséklet. A központi processzor ezek 
alapján vezérli elektronikusan a komp-
resszort, amelynek sűrített levegőjével 
egy ellenőrzött átbocsátású szelepen 
keresztül állítja be az éppen elvárt opti-

mális nyomást. A VIP rendszer közvetlenül 
a gumiabroncs peremére telepíthető. A 
gumiabroncs nyomásának kézi beavatko-
zás nélkül történő folyamatos szabályo-
zásával a talajtömörítés mértéke 10%-kal 
csökkenthető, ami bizonyítottan 5%-kal 
magasabb terméshozamot eredményez. 
A bal- és jobboldali kerekek belső légnyo-
mását egymástól függetlenül szabályzó 
rendszer 2017 végétől kerül kereskedelmi 
forgalomba. 

Ezüstérmes gépek ■

A CNH-csoport a vezető nélkül is dolgozó, 
autonóm traktorok fejlesztésében ért el 
kimagasló eredményeket. Az önálló mun-
kavégzésre képes erőgépek az Egyesült 
Államokban már polgárjogot nyertek, az 
Európai Unióban azonban még sok ren-
deleti megkötéssel kell szembenézniük. 

Magnum CVX, a futurisztikus autonóm 
traktor (Case IH)

Az autonóm traktorról nemcsak a veze-
tőfülke, hanem minden más felesleges 
berendezés is hiányzik. Ezek helyett 
komoly navigációs rendszereket hordoz. 
A traktor kamerákkal és szenzorokkal dol-
gozik, akárcsak egy önvezető Tesla gép-
kocsi. Figyeli a mozgó tárgyakat, és ha 
elveszti a GPS-jelet, azonnal leáll. A traktor 
kezelője elég, ha internetes kapcsolatot 

tart a géppel, akár a szomszéd táblán, 
akár egy várossal odébb. Egy táblagép-
ről is beállítható, hogy mikor kezdje a 
munkát, és hol folytassa. A kezelőfelüle-
ten megadható, milyen mélyen szántson, 
hova vessen, permetezzen, azaz mindent 
tud, amivel a szántóföldi munka automa-
tizálható. Közutakon azonban – ahová 
az önvezető autókat is kizárólag emberi 
felügyelet mellett engedik ki – ez a traktor 
még nem közlekedhet. 

T8 NHDrive™ autonóm üzemre képes, 
vezetőfülkés traktor (New Holland)

A vezetőfülkéből hagyományos módon 
is irányítható traktor ugyanazt a tech-
nológiát használja, mint a CNH-csoport 
előzőekben bemutatott másik autonóm, 
fülke nélküli erőgépe. 

A vezetőfülke azonban minden felsze-
relésével együtt működőképes marad, 
mert így a traktor – vezetővel – minden 
más feladatra is használható. 

E-Kastor villanymotoros rézsűkasza 
(Rousseau)

A hagyományos, bonyolult hidraulika-
rendszert részben elektromos energiá-
val helyettesítő rézsűkaszát villanymo-

tor hajtja meg. Az elektromos áramot 
a teljesítményleadó tengelyről működ-
tetett generátor szolgáltatja, jóval ked-
vezőbb hatásfokkal, mint ha a kasza haj-
tása hidromotorral történne. A fejlesztés 
azonban ezzel nem áll meg: a gyártó a 
teljes gépet elektrohidraulikussá kívánja 
átalakítani. 

AutoLube intelligens kenőrendszer  
(John Deere)

Az automatikus működésű központi ke -
nőrendszer jelentősen csökkenti az erő-
gép karbantartására fordított időt. A kézi 
vagy egyedi központi kenőrendszerekkel 
szemben ennél a koncepciónál az egyes 
kenőhelyeket figyelő érzékelők jelei egy 
központi monitorra futnak be. Innen 
vezérlik a szükséges mértékű, állandó 
kenést, megakadályozva a hiányos vagy 
túlzott kenőanyag-ellátást. Bár a kép azt 

Gépészinfó38 Gépészinfó 39



sugallja, hogy ezzel a rendszerrel például 
a bálázógép kenése is megoldott, de ez 
nem egészen így van: a gyártó ebben az 
irányban még fejleszti rendszerét. 

DualTech VT gyors/lassú hidrosztatikus 
váltó (JCB)

A brit lobogó alatt pályázó JCB a DualTech 
Variable Transmission (VT) hajtóművel a 
rakodók alacsony motorfordulatszám-

mal is végezhető munkáinál használatos 
hidrosztatikus hajtás előnyeit a sokkal 
nagyobb sebességű közlekedési, vonta-
tási feladatra való gyors átállás lehető-
ségével kombinálta. Felmérésük szerint 
ugyanis például egy teleszkópos rako-
dógép üzemidejének 60%-ában végez 
rendeltetésszerű munkát, az idő 40%-át 
közlekedéssel, vontatással tölti. Az Agri 
Pro teleszkópos rakodón bemutatott 

megoldással a hidrosztatikus sebesség-
váltó szolgálja ki a 0–19 km/h sebesség-
tartományt. Ezt követően a váltó automa-
tikusan gyors fokozatba kapcsol, és ettől 
kezdve akár 40 km/h sebességgel is lehet 
haladni a rakodógéppel. 

 Elismerő oklevelek – dióhéjban ■

Az ugyancsak rangos elismerést jelentő, 
oklevéllel kitüntetett 18 fejlesztés a gyár-
tók betűrendes névsora szerint:

•  AGCO: Függesztőművek felső kitá-
masztókarjának dinamikus szabályo-
zása 

•  AGRIEST: Kettős funkciójú hidraulikus 
fékrendszer csatlakozója

•  AMAZONE: A szórókeret magasságá-
nak függvényében szabályozott kibo-
csátású fúvókák 

•  ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL:  
A mezőgazdasági és a meteorológiai 
modelleket összevezető döntéstámo-
gató eszköz 

•  CLAAS: Corn cracker szemroppantó 
szecskázott szilázshoz; valamint opti-
malizált gépláncok

•  DANGREVILLE Synergy: Műtrágya-
szórók a terheléstől függően változó 
guminyomással 

•  HORSCH: Permetezőgépek szórókeret-
magasságának automatikus beszabá-
lyozása 

•  JOHN DEERE: Nagy teljesítményű 
elektromos traktor; valamint intelli-
gens fúvókatest

•  KVERNELAND GROUP: ISOBUS-kom-
patibilis függesztett eke a szállítást 
megkönnyítő csuklós felfogatással; 
körbálázók automatikus beetető 
rend    szere; valamint bálázók nagy se -
bességű bálacsomagolója

•  NEW HOLLAND: Nagy hatásfokú hű -
tőrendszer

•  SENCROP: Valós idejű mezőgazdasági 
időjárásjelző a döntéshozatal támo-
gatására

•  SMAG/SMART MEZŐGAZDASÁG: In-
ternet of Things mezőgazdasági szá-
mítógépes alkalmazás 

•  TEEJET TECHNOLOGIES: Az átfolyás 
nyomásváltoztatás nélküli szabályo-
zása 

•  WEFARMUP.COM: Mezőgazdasági 
gépek megosztó programja

Részleteket a https://en.simaonline.com/ 
hon lapon találhatnak.
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Caffini GrassKiller ■

Az ültetvényekben a soralj tisztán tartása 
a gyomirtó szerek egyre nagyobb mérté-
kű korlátozása miatt új kihívások elé állítja 
a gazdákat. A Caffini GrassKiller tiszta 
hideg vízzel, 1000 bar feletti víznyomással, 
vegyszer használata nélkül a gyomnövé-
nyeknek nemcsak a felszín feletti részeit, 
hanem hat centiméter mélységig a gyö-

kereit is roncsolja. A GrassKillerrel évente 
mindösszesen két alkalommal elegendő 
kezelni a területet. A kitérős, korong alakú 
fejrész négy darab fúvókával dolgozik, és 
háromméterenként egy liter vizet hasz-
nál fel. A vontatott víztartály 600-2000 
literes lehet, a munkasebesség körülbelül 
három km/h.

A.C.T. System (cserélhető   ■
     kifúvórészes permetezőrendszer)

A Caffininál megfigyelték, hogy sok olyan 
gazdaságban, ahol szőlőt termesztenek, 
más gyümölcs termesztésével is foglalkoz-
nak. Ezen gazdák jelentős része egyetlen 
permetezővel kívánja megoldani többféle 
kultúra kezelését, de a megfelelő kezelés-
hez nemcsak a permetszer mennyiségét 
és adagolását, hanem a levegő terelését 
is megfelelően kell beállítani a leghatéko-
nyabb kezelés érdekében. Ezen probléma 
orvoslására a Caffini az egyedülálló A.C.T. 
rendszert fejlesztette ki. Az ilyen rend-
szerű permetező hátsó kijuttatórészének 
cseréjét követően egyaránt optimálisan 
használható például szőlő-, sárgabarack-, 
meggy vagy éppen almaültetvényben. 

A permetező ventilátora minden eset-
ben fordított légáramos, amelynek elő-
nye, hogy a traktor irányában alig enged 
vegyszerködöt, nem szívja vissza a sor-
közbe a lombozatból a vegyszerködöt, és 
a légáram által levert leveleket nem szedi 
össze.

ProFarmer 045 S ■

Jelenleg még csak a függesztett szán-
tóföldi permetezőknél jelent meg a 045 
S szórókeret, de hamarosan a vontatott 
permetezőknél is elérhető lesz. A 045 
S függőleges csukású szórókeret 18–21 
méter munkaszélességgel rendelhető, 
felépítése hasonló, mint a 045 keretcsa-
ládé, amely 28 méter maximális munka-
szélességig elérhető. Ezek a keretcsaládok 
mindösszesen 3 méter magasságúra és 
2,5 méter szélességre összecsukhatóak, 
így a közlekedés a földterületek között 
kényelmesen megoldható.

Aeros 3 az 1-ben számítógép ■

A Teejet Aeros 3 
az 1-ben számí-
tógép rendel-
hető a függesz-
tett és vonta-
tott szántóföldi 
permetezőkre. 
Ez a nagymére-
tű érintőkijelzős számítógép három moni-
tort, három fő funkciót egyesít: 

•  Szabályzó számítógép – haladá si
sebesség-arányos kijuttatást biztosít.

•  Sorvezető GPS, amely automata sza-
kaszolásra és hozamtérkép-arányos 
kijuttatásra is alkalmas.

•  ISOBUSmonitor – bármilyen ISOBUS 
vezérléssel ellátott munkaeszközt, 
például műtrágyaszórót lehet vele 
működtetni.

•  További előnye a 3 az 1ben kialakí-
tásnak, hogy a traktorfülkébe sem kell 
annyi vezetéket és különféle monito-
rokat betenni az egyes munkaeszkö-
zöknek.

Striker önjáró permetező ■

A Caffini legújabb önjáró permetező-
jén tovább finomítottak, emelték a has-
magasságot, amely 1,75 méter lehet 
maximálisan, és a fülke belsejét is módo-
sították. A motor aktuális paramétereit 
mutató kijelző a kormány közepére került, 
így a szabályzó automatika kijelzője még 
jobban elérhető. A motorok maradtak 
a Volvo Penta motorjai 143–216 LE tel-
jesítménytartományban, az elektroni-
ka-, a vezérlés- és a hidraulikarendszer 
teljes egészében Bosch rendszer, a kor-

mányzás háromféle móddal rendelkezik.  
Az összkerékkormányzás, az összkerék-
hajtás és a négy kerék hidropneumati-
kus rugózása az alapfelszereltség része.  
Az összkerékhajtási rendszer különleges-
sége, hogy a hidrosztatikus rendszert 
áramlásszabályzóval is ellátták, amely 
egyfajta differenciálzárként működik, és 
nehéz körülmények között nagy segítsé-
get jelent a kezelőnek. A legkorszerűbb 
opciók mind rendelhetőek a géphez, mint 
például az automata fúvókánkénti szaka-
szolás, automata kormányzás, automata 
keretmagasság-tartás, automata tartály-
feltöltés, automata permetrendszer-kimo-
sás és menet közbeni nyomtávállítás.

Nagy Márk

2016-ban Európa számára az olaszországi EIMA kiállítás 
a legfontosabb a mezőgazdasági gépek szempontjából. 
Jellemzően a gyártók ekkorra időzítették újdonságaik 
bemutatását. A méltán híres olasz Caffini gyár mind  
az ültetvényekre, mind pedig a szántóföldekre gondolva készült 
újdonságokkal, amelyekből kettőre nagydíjat is kapott.

Újdonságdömping a Caffininál
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A DODA® köldökcsöves megtáplálású 
kijuttatórendszere nagy hatékonyságával, 
minimális talajtaposással, kedvező fajla-
gos beruházási költségével versenyké-
pes alternatívája a tartálykocsis és egyéb 
kijuttatási módszereknek, az üzemeltetési 
költsége pedig jóval alacsonyabb is lehet. 

A kijuttatóadapter traktorfüggesztésű,  
a kijuttatás módjától függően lehet 5 
késes lazítókéses injektor vagy 12 méteres 
ejtőcsöves konzol. 

DODA® hígtrágya-kijuttató rendszer  
köldökcsöves megtáplálással

Az adapterhez csatlakozik a speciális, 
nagy teherbírású, kopásálló, akár 600 
méter hosszú megtáplálótömlő, jellemző-
en 4/6 collos méretben. 

A tömlő másik vége a speciálisan erre 
a célra tervezett AFI vágókéses szivaty-
tyúhoz csatlakozik, amely képes akár 
150–250 m³/órás anyagáramot biztosíta-
ni. A szivattyú telepíthető közvetlenül a 
tározóhoz, puffertartályhoz, de alkalmas 
kiépített gerincvezeték ellátására is, ahol 

aztán a hidránsokra csatlakoztatható a 
megtáplálótömlő.

A megtáplálótömlő területre szállítása 
erre a célra kialakított, hidraulikus hajtású 
függesztett felcsévélődobon történik.

Próbálja ki saját gazdaságában!

Elérhetőség:  
Komjáthi Bálint 06-20/21-94-440 
komjathi.balint@pap-agro.eu



Gépészinfó42 Gépészinfó 43

Nagydíjban részesült ■

Hazai Termékfejlesztési Díj –   ■
      Logisztika kategóriában:

Digitroll Kft. – Digitroll XeedSystem vetésellenőrző rendszer

A Digitroll Kft. XeedSystem vetésellenőrző rendszere a tavalyi 
Agritechnica kiállításról már világsikerként tért haza, hiszen  
a neves Väderstad vetőgépgyártó integrálta vetőgépei szabá-
lyozásához. A rendszer legfőbb eleme, a BlackEye nevű szen-
zor a világon elsőként képes nagy pontossággal megmérni  
a gabonavetés során kijuttatott vetőmagok mennyiségét, ami-
nek köszönhetően mind a felhasználóknak, mind pedig a vető-
gépgyártó cégeknek lehetőségük nyílik a vetőgépek ellenőr-
zésére és szabályozására. Ezekre a Digitroll innovációja előtt 
nem volt lehetőség. A vetésellenőrző rendszer a legmodernebb 
technológiákkal felvértezett, a vetés állapotáról a felhasználók 
egy iPad-alkalmazással informálódhatnak, de a rendszer képes 
csatlakozni az ISOBUS szabvánnyal rendelkező fedélzeti kijel-
zőkhöz is. A Digitroll az ISOBUS-megoldással az első magyar cég, 
amely megszerezte az AEF szigorú tanúsítványát.

Nemzetközi Termékfejlesztési Díj –   ■
      Gépesítés kategóriában

Agrolánc Kft. – Antonio Carraro Tony 9800 TR traktor 

Az összes technológiai újítás megtalálható – Az Év Speciális Trak-
tora 2017 díjat elnyert – Tony 9800 TR (TR – hidraulikus elsőkerék-
kormányzás) modellben, amelyet azért hoztak létre, hogy nagy-
mértékben javítsák a munkavégzés körülményeit, növeljék  

a hatékonyságot és a precizitást. A gyártó számára elsődleges 
szempont, hogy az ember és a gép között összehangolt együtt-
működést alakítson ki. 

Energiatakarékos, ezáltal környezetkímélő. Szükség esetén 
felülbírálja a gépkezelő által megadott adatokat – amennyiben 
a munkakörülmények ezt megkövetelik. Optimalizálja a trak-
tor működését. Kiemelkedően pontos és egyenletes munka 
végezhető e speciális modellel: tökéletesen pontos permetszer-
kijuttatás, talajművelés, nyírás, szárzúzás, kaszálás, csonkázás. 
Alacsonyabb talajtömörítő hatás, kedvezőbb teljesítmény, ala-
csony üzemanyag-fogyasztás, nagyobb stabilitás jellemzi a Tony 
9800-as modellt.

ITAC rendszer: nagyobb fokú ellenőrzést tesz lehetővé a 
traktor irányításában, több funkciót, nagyobb érzékenységet és 
precizitást, kedvezőbb helykihasználtságot és nagyobb kényel-
met jelent.

CanBus kommunikációs rendszer: adaptációjával a hihetetlen 
mennyiségű információ a technológiai párbeszéddel az ellenőr-
ző egységek között fénysebességgel halad.

Agrotec Magyarország Kft. – New Holland T5. 120 EC traktor Tier 
4B motorral

A New Holland méltán népszerű T5 traktorai 2016 második felétől 
vadonatúj kivitelben, három modellváltozatban érhetőek el 99, 
107 és 117 LE-s erőforrással szerelve (T5.100, T5.110 és T5.120).  
A 3,4 literes, négyhengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves 
motorokkal felszerelt erőgépek immár a legszigorúbb Tier4B 
emissziós előírásoknak is megfelelnek. Az új, univerzális T5 trak-
torokba már kizárólag a fejlett Electro Command váltóművet 
építik be, a csoport Powershift erőátvitel lehetővé teszi, hogy 

Az AGROmashEXPO, AgrárgépShow, Magyar Kert, Szőlészet és Pincészet 2017 kiállítások 
termékfejlesztési díjakért kiírt pályázatára 37 pályamű érkezett. A legtöbben a Nemzetközi 
Termékfejlesztési Díj Gépesítés kategóriájában indultak, így a legtöbb elismerés is itt 
született. A zsűri nem volt egyszerű helyzetben, mivel igen sokféle termékről kellett 
véleményt alkotnia. A kétfordulós értékelés után az alábbi eredmények születtek.

Termékfejlesztési díjak, 2017
Az AGROmashEXPO pályázatán a követendő újításokért jár elismerés

a joystickkaron lévő két nyomógombbal a gépkezelő terhelés 
alatt 8 sebesség között fel-le váltson, a harmadik gombbal 
pedig a csoportváltás hajtható végre. A lassú haladási sebes-
séget igénylő munkaműveletekhez igény szerint rendelhető 
mászófokozatokkal ellátott kivitelű sebességváltó is, illetve 
mindez kiegészíthető automata szántóföldi vagy országúti foko-
zatváltást biztosító üzemmódokkal is.

Talán a legnagyobb újdonság a felszereltségi kínálatban, hogy 
az eddig is rendelhető kabinrugózás mellett a fejlesztőmérnö-
kök megalkották a rugózott első hidat, amely soha nem látott 
komfortot jelent a gépkezelőnek. A rugózott, légkondicionált, 
tágas kabin akár 8 darab LED-technológiás munkalámpával is 
felszerelhető. A kényelem további növeléséhez választható opció 
az alacsony frekvenciás rugózású, fűthető, prémium-vezetőülés 
is. Az igen tetszetős, új külsőt elnézve bizton állíthatjuk, hogy a 
kategória legszebb erőgépei között lesznek az új T5 traktorok.

Axiál Kft. – Claas Lexion 780 Terra Trac arató-cséplő gép 

A CLAAS 1936-ban az Európára jellemző betakarítási körülmé-
nyeknek megfelelő arató-cséplő gépet vezetett be a piacra. 
Azóta ezzel a géppel alapozta meg piacvezető szerepét Európá-
ban. A CLAAS LEXION 780 nemcsak a legnagyobb teljesítményű 
kombájnt képviseli, hanem a LEXION sorozat többéves múltjának 
köszönhetően mind a kutatás-fejlesztésben, mind a gyakorlatban 
a legmodernebb és a gazdálkodók elvárásai alapján megalkotott 
arató-cséplő gépet. Manapság a fejlesztés a részletekben rejlik, 
amelyek nagyobb teljesítményről, üzembiztonságról, hatékony-
ságról és kényelemről gondoskodnak. A következő részletekre 
került a hangsúly a 780-as fejlesztésekor: a tisztításra – 4D-tisztí-
tás, illetve AUTO SLOPE automatikus szelelő vezérlés; áteresztési 
teljesítményhez igazított másodlagos leválasztásra; a szalma-
szecskázóra és törekterítőre és olyan elektronikai megoldásokra, 
mint CEMOS AUTOMATIC vagy az automatikus anyagáram-ellen-

őrzés. Ezenkívül tökéletesítették a CRUISE PILOT – automatikus 
menetszabályzást.

Különdíjban részesült ■

Hazai Termékfejlesztési Díj – Logisztika kategóriában ■

Fliegl Kft. – Fliegl DPW 180 B bálaszállító pótkocsi

Mint minden mezőgazdasági terményt, a különböző bálákat is 
szállítani kell, a termőhelyről a felhasználás helyszínére. Ehhez 
pótkocsikra van szükség, minél nagyobb rakfelülettel. Ennek a 
rakfelületnek lehetőleg közel kell lennie a talajhoz, mert például 
szögletes nagybála szállítása esetén egyáltalán nem mindegy, 
hogy hány sorban tudunk rakodni. A Fliegl mérnökei ezeknek 
a kihívásoknak úgy feleltek meg, hogy – a márkára jellemző 
módon – néhány opció segítségével mindenki összeállíthatja 
a számára ideális bálaszállítót. A plató szériában 3,5 mm-es, 
csúszásmentes lemezből készül. A kihúzható platóhosszabbítás – 
1200 mm – is teljes értékű platóként funkcionál. Az összes Fliegl 
DPW 180 bálaszállító a Fliegl abdai üzemében készül.

A Fliegl DPW 180 B bálaszállító azonban még egy szempont-
ból versenytársai előtt jár, ez pedig a felületvédelem. Egy ilyen 
hosszú kocsinak kevés helyen jut fedett tároló, pedig a hosszú 
élettartam elvárás a szállítójárművekkel szemben. Ezért 2015 
tavaszától minden Fliegl bálaszállító – szériában – horganyzott 
alvázzal és felépítménnyel készül! A bálák rögzítését süllyesztett 
rakományrögzítő fülek és furatok, valamint a plató mindkét szé-
lén ütközőperem biztosítja.

A Fliegl DPW 210 BL típus pedig szabadalmaztatott, hidrauli-
kusan mozgatott rögzítőkerettel van ellátva a gyors, biztonságos 
és kényelmes rakománybiztosítás érdekében.

Két-Kata Kft. – Kubota M8540N Távtrak rádió-távirányítással is 
vezérelhető, keskeny nyomtávú traktor

A termék olyan munkaműveletekhez lett kifejlesztve, amelyeknél 
a gép üzemeltetése előnyösebb a fülkén kívülről (gyümölcsrázó 
gépek), vagy amelyek pontosabb mozgást igényelnek, vagy a 
munkaeszköz felügyelete közvetlen közelről előnyösebb. Így 
a kezelő jelenléte nagymértékben csökkenti az esetleges bal-
esetveszélyt és a géptörési kockázatot. A távirányítású traktor 
használatával lehetőséget adunk a kezelőnek, hogy mindig a 
legkritikusabb helyen tartózkodjon, így még biztonságosabbá 
téve a nagyobb kiterjedésű, nehézkesen mozgó gépkapcso-
lat üzemeltetését. A távirányító moduláris felépítése lehetővé 
teszi az egyszerű bővíthetőséget, további funkciók távvezérlését,  



a felhasználói igényeknek megfelelően. A Kubota M8540N alap-
gép egyszerű és praktikus felépítésével minimalizálhatóak a 
beépítendő járulékos elemek. Ez a kivitelezés alacsony és gyor-
san megtérülő végfelhasználói árat eredményez, hiszen javul a 
betakarítás minősége, csökken a veszteség, és minimálisra csök-
kenthető a balesetveszély.

A távirányítású traktor működését legjobban ez a videó szem-
lélteti: https://www.youtube.com/watch?v=PotbzOJMXwc

Nemzetközi Termékfejlesztési Díj –   ■
      Gépesítés kategóriában

Agro-Békés Kft. és Invest Gépkereskedelmi Kft. – Case IH Luxxum 
traktor (mindkét cég külön-külön ezzel a termékkel nevezett) 

Az új Case IH Luxxum jóval több, mint pusztán sokoldalú. A trak-
tort vegyes tevékenységű és kisebb gazdaságok számára tervez-
ték, ezért számos, részletekbe menő fejlesztéssel dicsekedhet. Az 
új traktorsorozatnak három teljesítménykategóriája van, 99, 107 
és 117 lóerő teljesítménnyel, 32x32 automatizált Powershift vál-
tóval és három, különböző érzékenységre állítható irányváltóval. 
A motor teljesíti az EU IV szintű károsanyag-kibocsátási normát. 
A rugózott első híd opcionálisan kérhető az új Luxxum trakto-
roknál. A 80 és 100 l/perc teljesítményű CCLS szivattyúk lehetővé 
teszik a nagy hidraulikus teljesítményt, továbbá lehetőség van 
extra Power Beyond szelep csatlakoztatására is. Az üzemanyag- 
és karbamidtartály 150, illetve 14 liter térfogatú, ami a Luxxum 
kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságával valóban hosszú mun-
kanapokat tesz lehetővé tankolás és az emiatt szükséges megál-
lások nélkül. A Luxxumot úgy alakították ki, hogy a karbantartás 
a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb legyen.

Axiál Kft. – Manitou MLT 737 130 PS Plus teleszkópos rakodó

Többféle hajtásrendszer és sebességváltó, innovatív kijelzők és 
kezelőszervek, egyszerűbb fellépés a teljesen megújult kabinba, 
lényegesen jobb rálátás a munkaeszközre, továbbfejlesztett 
hangszigetelés, számtalan, kényelmet és hatékonyságot növe-
lő megoldás. Ezek jellemzik a Manitou új teleszkóposrakodó-
szériáját.

Az új termékcsalád zászlóshajója az MLT 737 130 PS+ típus, 
amely a korábbi évek bestsellerének, az MLT 735 120 LSU rako-
dógépnek az utódja. A két modell közös pontja szinte csak az 

alváz, a gém és a JSM joystick maradt. A maximális teherbírás 3,5 
tonnáról 3,7 tonnára nőtt, az emelési magasság mindkettőnél  
7 méter. Az új Stage 4 motor lényegesen kevesebb káros anyagot 
bocsát ki, és a teljesítményét is megnövelték 130 LE-re. A 4/4-es 
mechanikus váltót egy 6/3-as, korszerű Powershift váltóra cserél-

ték, amely alkalmas automatikus kapcsolásra is. A végsebesség 
40 km/h-ra növekedett. A jövőben ez a típus választható lesz új 
generációs fokozatmentes CVT hajtóművel is.

CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Kft. – Cimbria 
Sea Chromex elektronikus osztályozógép

A Cimbria vállalatcsoport a magfeldolgozás gépeinek gyártói 
közül a legelismertebbek között van világszerte. A vetőmag-kiké-
szítés technológiájában világelső és Magyarországon is piacveze-
tő. A hazai képviseletet a CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki 
Szolgáltató Kft. látja el 14. éve. 2012-től a Cimbria vállalatcso-
porthoz tartozik az olasz SEA gépgyártó, amely már közel 50 éve 
gyárt optikai szortírozókat. A felhalmozott szakmai tapasztalat 
és a folyamatos innováció magas műszaki színvonalat eredmé-
nyez. A gyártó legújabb fejlesztése a Cimbria Sea CHROMEX gép, 
amely a világ egyik legmodernebb elektronikus osztályozógépe.

A gép innovatív megoldásait az alábbi trendek teszik lehető-
vé:

–  A képi információk feldolgozása egyre gyorsabbá, ponto-
sabbá, részletesebbé válik. Nő a kamerák érzékenysége, a 
jeltovábbítás és kiértékelés gyorsasága.

–  Az elektronika fejlődése lehetővé teszi a távoli vezérlést, az 
automatizált folyamatirányítást.

–  A felhasználók kikövetelik az egyre precízebben osztályozott, 
egészséges beltartalmú, egységes megjelenésű végtermé-
ket. 

–  Előtérbe kerül az élelmiszer-biztonság, ami a toxinfertőzött 
szemek, a nem fogyasztható magok kiválasztását jelenti. 

A Cimbria Sea Chromex elektronikus osztályozógép haszná-
latával nő a hozzáadott érték, a végtermék feldolgozottsága, 
minősége.

Güttler Kft. – Alien K5000 packer

A vontatott Moreni Alien egy robusztus vázkeretbe foglalt – 5 m 
munkaszélességű –, forgóboronás talajművelő gépkombináció, 
amelyet hátul nagy teherbírású – hárompontos, hidraulikus 
függesztőszerkezettel ellátott – egytengelyes futómű támaszt 
alá. A futómű munkahelyzetben kiemelhető, és a szabványos 
hárompontos függesztőszerkezetre gabonavető vagy szemen-
ként vető gép is felkapcsolható. Szállítási helyzetben az osztott 
forgóboronatagok és a tüskés hengertagok, illetve a kiemelt 
vetőegységek hidraulikusan felhajthatók, így szállítási széles-
ségük 2,4 méterre csökkenthető. A gépkombináció a minimális 
talajművelésű (magágykészítő + gabonavető) vagy a művelés 
nélküli (direkt vető) technológiákban is alkalmazható. Az üze-
meltető erőgép TLT-jéről 1000 min-1 fordulatszámmal – kar-
dántengely közvetítésével – meghajtott rotációs boronatagok 
száma 22 (2-2 boronafog/rotor), a belső boronafogak hossza 36 
cm, munkavégzés közbeni fordulatszámuk 304 min-1. A Moreni 
Alien gépkombináció teljesítményigénye 200–460 LE, vezérlése-
működtetése az üzemeltető erőgép vezetőfülkéjében elhelyezett 
terminálról végezhető el.

KITE Zrt. – JCB S41-70 Agri Pro teleszkópos rakodógép 

Az angliai székhelyű, a mai napig magántulajdonban lévő JCB 
idén áprilisban mutatta be a forradalmian új hajtásrendszerű 
Agri Pro szériáját, amely már Magyarországon is elérhető a KITE 
Zrt. kínálatában. Jelenleg három teleszkóposrakodógép-típus 
rendelkezik a teljesen új hajtásrendszerrel. Az Agri Pro szériát az 
531-70, az 536-70 és az 541-70-es típusokon alkalmazta a JCB.  
A rendszer szíve a világon egyedülálló, szabadalmaztatott, kettő 
az egyben DualTech variálható váltó, amely tökéletesen kom-
binálja a magas sebességű és jó vontatási paraméterekkel ren-
delkező JCB Powershift és az alacsony sebességű hidrosztatikus 
váltó előnyeit. A gyártó a két típusú váltó minden előnyét 
kombinálta a gyors gémciklusidőt biztosító, új fejlesztésű „Smart” 
hidraulika teljesítményével, és így jelentősen csökkent a JCB 
EcoMAX T4 final motorok fogyasztása, emellett a gépek maximá-
lis teljesítményt tudnak nyújtani minden munkaműveletben. Az 
új típusokon szintén elérhetők olyan új opcionális felszereltségek, 
mint a LED-es munkalámpák. Az új széria tagjai mellett tovább-
ra is kaphatók a KITE Zrt.-nél az Agri, Agri Plus és Agri Super 
felszereltségű gépek is.

Lakkos Kft. – Feder Futur H30 axiálventilátoros permetezőgép

Az EIMA 2016 Technológiai Innovációs Díját és Blue Award-díját 
is elnyerte a spanyol FIMA 2016 kiállításon megszerzett Kiemel-
kedő Technológiai Újítás Díja mellé a Fede H3O légporlasztásos 
permetezőgép, s ezzel minden idők legelismertebb, gyümölcs-
kultúrákban használatos permetezőjévé vált. Ezek az elismerések 
is jelzik a H3O mint az első proaktív légporlasztásos permetező 
forradalmi jelentőségét. A permetezés az egyik legfontosabb 
művelet a mezőgazdaságban, mivel a termés minősége közvetle-
nül függ tőle. A jelenlegi eljárások során a hibák körülbelül 80%-a 
a növényvédelmi berendezések nem megfelelő használatából 
ered. Ez egyrészt azt jelenti, hogy emelkednek a gazda költségei, 
akinek meg kell ismételnie a műveletet, másrészt a termés rossz 
minősége miatt jelentős lehet a bevételkiesés.

A H3O légporlasztásos permetezőgép megoldást kínál a prob-
lémára, hiszen a berendezés automatikus figyelmeztetést küld 
a kezelőnek, ha a permetezési paraméterek megfelelőek az 
optimális kijuttatáshoz. A permetező képes a légfúvás erősségét 
és a kijuttatandó növényvédő szer mennyiségét a környezeti 
feltételekhez és a fasűrűséghez igazítani, így a feleslegesen a 
környezetbe juttatott növényvédő szerek mennyiségét nagy-
mértékben csökkenti.

Valkon 2007 Kft. – Kramer KL25.5e elektromos üzemű homlok-
rakodó

Szén-dioxid-kibocsátás, zaj és koromrészecske – a dízelmotor 
velejárói. Ez mind a tegnapé – a Kramer KL25.5e az első összkerék-
kormányzásos, teljesen elektromos üzemű homlokrakodó. Új, 
költséghatékony, emissziómentes elektromos hajtású, ez lehető-
séget ad az épületekben és zajérzékeny területeken való üzemre 
is. A KL25.5e nagyon kompakt és az összkerékkormányzás révén 
rendkívül fordulékony. A menethajtóműben elektromotor kapott 
helyet, magas teljesítménnyel, egy másik elektromos motor  
a hidraulika-rendszert látja el. A követelményeknek megfelelően 
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a rakodó és a működési terület határozza meg a motor leterhelt-
ségét.
Az előnyök pontokba szedve:

•  Gazdaságosság: az elmaradó üzemanyag és karbantartási 
költség nagyobb gazdaságosságot garantál a magasabb 
beszerzési költségek ellenére is.

•  Tökéletesebb kezelhetőség: az elektromos hajtású KL25.5e 
környezetbarát, mivel működése közben nincs kipufogógáz-
kibocsátás. 

•  Környezetvédelem: a károsanyagkibocsátás elmaradásával 
(zaj, szén-dioxid) ön hozzájárul az aktív természetvédelem-
hez. Ön a KL25.5e feltöltéséhez a saját maga által előállított 
áramot is fel tudja használni.

•  Emelőkapacitás: az 1750 kgos emelőkapacitásnak köszön-
hetően az elektromos üzemű rakodógéppel nehéz terheket 
is meg lehet mozgatni. Ezzel a képességével a KL25.5e a 
legideálisabb „igásló”.

•  Akkumulátorkapacitás: terheléstől függően egy feltöltéssel 
ötórás használat lehetséges. A töltési idő hat-hét óra – köztes 
töltés bármikor lehetséges.

A Kramer a különleges partnerigényeket célozza meg a telje-
sen elektromos rakodóval, ugyanolyan teljesítményparaméterek-
kel, mint egy dízelüzemű gép esetében.

Prémium Oklevélben részesült ■

Hazai Termékfejlesztési Díj – Gépesítés kategóriában ■

•  Güttler Kft. – Güttler Green Manager moduláris felépítésű 
rendszer

Nemzetközi Termékfejlesztési Díj –   ■
     Gépesítés kategóriában

•  Agro-Békés Kft. – Badnar Trash-Fan szármaradvány-lefúvó 
berendezés

•  Axiál Kft. – Fendt 500 Vario S4 traktorszéria
•  Axiál Kft. – Landini Rex 4-100 F keskeny nyomtávú ültet-

vénytraktor
•  DM-Ker Kft. – Új Same Frutteto traktorcsalád Stage 3B 

motorokkal
•  DM-Ker Kft. – Storti OV takarmánykeverő-kiosztó kocsi
•  Dorker Kft. – Deutz-Fahr Agroton 6205 RCshift robotizált 

váltó
•  Dorker Kft. – Hardi Navigátor Delta Force 4000/27 keret 

lengéscsillapító rendszer
•  IKR Gépkereskedelmi Kft. – Claydon Hybrid T4 direktvető 

gép
•  Marso Kft. – BKT IF 600/70R30 Agrimax Force gumiab-

roncs
•  Novara Coop Kft. – Gorenc, Grinder 300 frontfüggesztésű 

talajelmunkáló
•  Szal-Agro Kft. – SAMASZ DUO 740 vontatott rendképző
•  Szegána Kft. – Caffini GrassKiller vegyszeres gyomirtó 

Gratulálunk a helyezést elért pályázóknak és köszönjük minden 
résztvevőnek a megmérettetést!
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MÉG Több  
MezőGÉpÉszT!
Az AgrárUnió kezdeményezése  

a szakma népszerűsítéséért

Rendhagyó programot indított útjára 2015 tavaszán 
az AgrárUnió. A hiánypótló projekt célja, hogy a mező-
gazdaság szereplőinek összefogásával népszerűsít-
se – elsősorban a fiatalok körében – a mezőgépész  
szakmát.

Várjuk azon szakiskolák, valamint mezőgaz dasági 
cégek, vállalkozások jelentkezését, amelyek vezetői 
ugyancsak fontosnak tartják, hogy a fiatalok közül 
minél többen válasszák ezt a pályát.

Amit a program kínál:
  gyakorlatszerzési lehetőség
  ösztöndíjak biztosítása
  vállalkozások bemutatása, népszerűsítése
  promóciós filmek készítése 
  szakmai irányítás a legjobb szakemberekkel
  együttműködés koordinálása 
 gyár és  telephely-látogatások, ismertető programok
  további egyedülálló lehetőségek

Jelentkezés:
agrarunio@agrarunio.hu, info@agrarunio.hu

Közösen egy jobb, szakmaibb  
jövőért – az innováció, az össze fogás 
és a segítségnyújtás jegyében

www.agrarunio.hu

A piacon jelenleg elérhető legerősebb 
négyhengeres traktor kapta meg a meg-
tisztelő kitüntetést a közepes teljesít-
ménykategóriájú erőgépek versenyében. 
A párizsi SIMA-n az MF 6718 S traktort 
választotta meg a független szakértő zsűri 
a közepes teljesítményű traktorok kategó-
riájában a 2017-es év gépének. 

Európa 17 vezető agrárkiadványának 
képviselői ezzel méltányolták azokat az 
innovatív korszerűsítéseket, amelyeket a 
beauvais-i mérnökök az új széria gyakor-
latilag minden részén megvalósítottak. 
Különösen kiemelték a szokatlanul nagy 
teljesítőképességet, amelyet a traktor 
viszonylag alacsony önsúlya és kompakt 
méretei mellett le tud adni. Az MF-nek 
ezzel a szériával sikerült egy hathenge-
res traktor ütőképességét és szántóföldi 
minőségét egy klasszikus, négyhengeres 
traktor sokoldalúságával és agilitásával 
ötvözni. 

Így jött létre az extrém gazdaságos, 
200 LE-s nagy teljesítményű traktor, 
amely a középnehéz, illetve nehéz mun-
kaeszközökkel is nagyon jól boldogul.  
A szállítási feladatokat természetesen 

A Massey Ferguson 6718 S-t 
az év gépének választották

önállóan megoldja, és ugyanolyan jól 
használható frontrakodóval is, mint rét-
legelőn történő feladatok elvégzésére.
Thierry Lhotte, a Massey Ferguson Európá-

ért és Közép-Keletért (EME) felelős alelnö-
ke és ügyvezető igazgatója elragadtatva 
fejtette ki: „Ez nagy megtiszteltetés, és 
nagyon örülök, hogy pont ezért a ter-
mékért kaptuk a díjat. Rendkívül büsz-
ke vagyok az egész beauvais-i csapatra, 
amelynek tagjai a traktort kifejlesztet-
ték, megépítették és megteremtették a 
siker alapját! Az MF 6718 S kétszáz lóerős 
teljesítményével jelenleg a legerősebb 
négyhengeres traktor a piacon, miközben 
nemcsak a hathengeresek forgatónyoma-
tékát biztosítja, hanem azok emelőerejét 
is. Egyszerűen összefoglalva: ez a traktor a 
legkülönfélébb felhasználási módokat és 
lehetőségeket egyesíti, rendkívüli gazda-
ságosság mellett.”

Campbell Scott, a Massey Ferguson 
marketingvezetője kiegészítésként hoz-
zátette: „A Massey Ferguson filozófiájának 
megtestesülése a traktor: a nagy teljesítő-
képességet és az agilitást a lehető legna-
gyobb kiegyensúlyozottsággal ötvözi. Az 
MF 6700 S széria ezért mindazon üzemek 
számára ajánlott, amelyek a nagyon nagy 
feladatspektrumukat a lehető legkeve-
sebb géppel, hatékonyan kívánják lefed-
ni, ezáltal pedig optimalizálnák gazdasá-
gukat.”
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Az ikerkerekek használatával minimális 
talajnyomással és alacsonyabb besüppe-
déssel kell számolnunk, miközben – a 
nagyobb felfekvőfelület révén – számos 
nyilvánvaló előnyhöz juthatunk: jobb 
vonóerő-átadás, redukált szlip, jelentős 
üzemanyag-megtakarítás és kiegyensú-
lyozottabb növényfejlődés. Ezt ismerte fel 
a Nyíregyháza melletti Nagycserkeszen 
működő Agro-Cserkesz Kft. is, amely a 
közelmúltban vásárolt Schaad rendszerű 
ikerfelnikre szerelt Alliance abroncsokat 
a káros talajtömörödés elkerülése érde-
kében. A cég 2014 februárjáig szövetke-
zetként működött, utána alakult át gaz-
dasági társasággá. Ha mindent összeszá-
molunk, több mint hat évtizedes múlttal 
rendelkezik, hiszen a jogelődje három 
tsz egyesülésével jött létre, és a fénykorá-
ban 3500 hektáron gazdálkodott. Ma már 

„csak” 1000 hektáron foglalkoznak szántó-
földi növénytermesztéssel, illetve mellet-
te (integráció keretében) 500 hektárnyi 
területen végeznek bérmunkát – tudtuk 
meg Pokoraczki Tibor ügyvezetőtől. Meg-

határozó növényük a kukorica, de őszi 
búzát, őszi káposztarepcét, napraforgót, 
illetve egy kevés zöldborsót és csemege-

kukoricát is szoktak vetni minden évben, 
bár az utóbbi öntözéséhez elég szűkö-
sek a lehetőségeik. Középkötött, átlagban 
25 aranykoronás talajokon dolgoznak, 
de sok közöttük a dombos terület és 
a szétszabdalt föld, ami nem túl ideális, 
hiszen ők is egyre nagyobb és korszerűbb 
gépekkel végzik a művelést, már három 
traktorukba is beszerelték az automata 
kormányzást.

Az Agro-Cserkesz Kft. két szezon óta 
használja a Schaad rendszerű kerék-
tárcsákra felhelyezett Alliance gumiab-
roncsokat, amelyeket Magyarországon  
a Bohnenkamp s.r.o. forgalmaz. Amikor 
megvásárolták a John Deere 8335R erő-
gépüket, rögtön egy ikerkerék-garnitú-
rát is beszereztek hozzá a nyíregyházi 
Gumiabroncs Kft.-től. Ezt a korábbi Fendt 
nagytraktoruknál nem tették meg, de a 
gép a tavaszi magágykészítésnél olyan 
taposást végzett, hogy alig tudták hely-
rehozni. Tanultak a hibából, és az ár-érték 
arányban igen kedvező Alliance abron-
csok használatával a probléma egy csa-
pásra megoldódott. 

A John Deere elejére Alliance A370 
600/70 R30 jelzésű gumikat szereltek, míg 
hátulra 710/70 R42 Farm Pro Radial 70-es 
abroncsok kerültek. „Szinte csak tavasszal 
megy a traktorunk ikerkerekekkel, bár 
olyanokról is hallottunk, akik a mélylazí-
tásnál is így használják, hiszen a nagyobb 
felület jobban átviszi a géperőt” – magya-
rázta Pokoraczki Tibor. Nekik azonban 
erre nem volt szükségük, mert a bőven 
300 LE feletti teljesítményű traktoruk jól 
húzta a munkaeszközeiket, számukra a 
talajtaposás okozta a legnagyobb gon-
dot. Annyira nem a tömeg számít, hogy 
a magágykészítésnél kifejezetten könnyű 
traktort csinálnak, még a pótsúlyozást is 
leveszik róla, az abroncsnyomást pedig 
alacsonyabbra állítják. Amikor viszont 
nehéz szántótraktorra van szükség, akkor 
természetesen újra lesúlyozzák, és a gu -
minyomást megnövelik.

A nehéztraktorral végzett magágykészítés és egyéb talajmunkák során gyakran jelent 
problémát a taposás által kiváltott káros talajtömörödés. Ennek megelőzésére érdemes 
megfontolni az ikerkerekek használatát, ahogyan azt a kelet-magyarországi, középkötött 
földeken dolgozó alanyaink is nagy sikerrel kipróbálták és alkalmazzák.

Kíméletes, hatékony, takarékos

pokoraczki Tibor ügyvezető (53)

Agro-Cserkesz Kft., Nagycserkesz

család: egy lány és egy fiú édesapja
hobbi: síelés, motorozás,  
vitorlázórepülés
telefon: 06 (30) 96-87-941

Bár az ikerkerekek mérete tekintélyt 
parancsoló, a felszerelésüket akár egy 
ember is elvégezheti. Hátul azért elkel 
kettő is, mert a nagy átmérőjű kerekek 
mozgatása valamivel körülményesebb – 
tudtuk meg Balogh Pál gépkezelőtől, aki 
szerint bő félóra alatt az egész garnitúra 
felrakható, vagyis a munka megkezdé-
sekor csupán minimális időveszteséggel 
kell kalkulálni. A nagycserkeszieknek egy 
speciális eszköz áll rendelkezésükre a 
művelethez, s kezdő lépésként egy vas-
ból készült padkára hajtanak a traktorral, 
amely néhány centire megemeli azt, s 
így már kényelmesen hozzá lehet férni 
a kerékhez. A belső mellé odagurítják az 
ikerpárját, majd az illesztőgyűrűk mentén 
egymásba helyezik őket. Ezután már csak 
a négy kapcsot kell felhelyezni, mégpedig 
célszerű átlósan (ahogy a személygép-
kocsik csavarjait húzzuk meg), hogy ne 
keletkezzenek bennük káros feszültségek. 
Indulásként a belső kerék felnijén négy 
csavart kell füles csavarra kicserélni, ame-
lyek a későbbiekben akár ott is maradhat-
nak. Ezekbe kell beakasztani a menetes 
horgonyrudak kampós végeit, miközben 
a másik végük feszítőelemmel (bilincs-
csel) csatlakozik a keréktárcsa pereméhez.  
A felkapcsolás természetesen nem kézzel 
történik, hanem egy speciális csővel, és 
az egész szerelési folyamathoz megfele-
lő szerelőkittet is biztosít a forgalmazó.  
Az ikerkerekeket négy-négy horgonyrúd-
dal kell egymáshoz rögzíteni, s a bilin-
csekbe még egy-egy biztosítószeget is 
kell dugni, nehogy véletlenül kioldjanak. 
Rövid időtartamú munkavégzés után a 
kezelőnek érdemes kiszállnia a traktorból, 
hogy ellenőrizze a kötések tartósságát. 

Szimpla abroncs esetén az erőátvitel a 
felniről a felnivállon és az abroncs pere-
mén keresztül az abroncsra kerül át. Ha a 
gumiban nem megfelelő a nyomás, akkor 
könnyen megcsúszik a tárcsán, nem 
működik hatékonyan, ráadásul hamarabb 
tönkremegy. A Schaad rendszerű iker-
kerekekkel ez a probléma is kiküszöböl-
hető, hiszen általuk megduplázhatjuk a 
kapcsolódó felületeket az abroncspere-
mek és a felnivállak között. Így a gumik 
akár félnyomáson is használhatók, ami-
vel további járulékos hasznok érhetők el: 
nagyobb vonóerő, kisebb üzemanyag-
fogyasztás, talajkímélés és kiegyensúlyo-
zottabb termésátlagok. Az ikerkerekek 
felszerelése és alkalmazása ráadásul az 
esetek többségében semmiféle különle-
ges átalakítást nem igényel a haszná-
ló részéről. Nincs szükség pluszfuratok 
kialakítására a keréktárcsán, és a menetes 
horgonyrudak hossza is általában meg-
felelő szokott lenni, nem muszáj tehát a 
kellő méretre átszabni őket. Arra viszont 

mindenképpen érdemes ügyelni, hogy 
felszereléskor a négy rúd egymással pár-
huzamos legyen, hiszen így tudnak a leg-
hatékonyabban együtt dolgozni. Az iker-
kerekek leszerelése valamivel több időt 
igényel a felrakásuknál, az illesztőgyűrűk 
ugyanis gyakran összeszorulnak. Ilyenkor 
pajszerrel szokás lefeszegetni, de ha – és 
ez a gyártó javaslata is – az egymással 
érintkező peremeket kicsit megzsírozzuk, 
akkor a művelet sokkal könnyebben vég-
rehajtható. A leszerelés egyébként a felhe-
lyezéssel ellentétes lépésekben történik: 
biztosítószegek kihúzása, kapcsok oldása, 
rudak levétele, ikerkerekek szétválasztása.

Ami az abroncsokat illeti, a Nagycser-
keszen használt Alliance gumikon két sze-
zon után még csupán minimális kopás 
mutatkozott. Pedig nincsenek kímélve, 
egyaránt járnak velük aszfalton, betonon 
és szántóföldön, s a traktor mögé kap-
csolt munkagépek (például tavasszal a 10 
méteres kompaktor) is nagy megterhelést 
jelentenek, de Pokoraczki Tibor ügyveze-
tő reményei szerint még több évig prob-
lémamentesen használhatják őket. Mivel 
a belső alapkerék sokkal többet működik, 
egy bizonyos kopottsági szintet elérve 
majd kicserélik a felnin az ikerpárjával, 
ezáltal is megnövelve az élettartamot. Az 
optimálisan kialakított körmök és a meg-
felelő anyagminőség révén az Alliance 
abroncsok öntisztulása és kapaszkodó-
képessége kiváló, így újabb szettek be -
szerzésekor a nagycserkesziek szívesen 
választják majd újra ezt a márkát.
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vannak, akár száz, munkára fogott robot is dolgozhat egy időben 
ugyanabban a táblában. Mégis igen összehangoltan, teljesen 
önállóan, hatékonyan és rendkívüli pontossággal működnek 
együtt például kukorica vetésekor és starterműtrágyázásakor.  
A fejlesztők szeme előtt a projektnek az az alapelve lebegett, 
hogy „ha válaszút elé érsz, mindig az egyszerűbb megoldást 
válaszd!” 

Hogyan érik ezt el? Kisszámú szenzoraikkal, erőteljes vezér-
lésükkel, valamint áttekinthető szerkezeti felépítésükkel a kis 
MARS-robotok megbízhatók és ebből adódóan termelékenyek. 
A nagy számban kirajzó, egymással azonos felépítésű kis robot 
a garancia arra, hogy a munka töretlenül folytatódik akkor is, ha 
valamelyikük meghibásodik. 

Csekély önsúlyuknak köszönhetően nagyon biztonságosan 
közlekednek, kímélik, nem tömörítik a talajt. Alkalmazásukkal az 
agrotechnikailag leginkább kedvező időszakok jól kihasználha-
tók, hiszen éjjel-nappal folyamatosan bevethetők.   

Sokunk számára ez ma még csak vízió. Érdemes azonban 
idéznünk Henry Fordot, aki annak idején kijelentette: „Ha meg-
kérdeztem volna a T-modell kifejlesztése előtt az embereket, mit 
szeretnének, azt felelték volna: erősebb, gyorsabb lovat.” Az idén 
záródó MARS projekt éppen ezt elkerülendő, újszerű gondolko-
dásra késztet, és tág teret enged fantáziánknak. 

Dr. Tátrai György

Irodalom: http://www.fendt.com/de/15195.asp
* Mobile Agricultural Robot Swarms – az ulmi Alkalmazott Tudományok Egyetemével 
közös projekt

Anélkül, hogy ennek szerteágazó okait feszegetnénk, pillantsunk 
rá az Egyesült Államok vezető piacelemző cégének, a Tracticának 
arra az előrejelzésére, amely szerint a mezőgazdasági robotok 
iránti kereslet világszerte exponenciálisan nő. A high-tech cégek 

ebből származó árbevétele 2024-re elérheti a 74 milliárd dollárt 
is, ami óriási növekedés a 2015. évi 3 milliárdhoz képest. Ebből a 
tortából természetesen az AGCO konszern – és benne a német-
országi Fendt is – részt követel!  

A Fendt eredeti ötlete ■

A Fendt nem először forradalmasítja a mezőgazdasági gépesítést. 
1930-ban áttörést jelentett piacon a „Dieselross” (Dízelparipa) 
traktor. Most a precíziós művelés tökéletesítésére irányuló, az 
Európai Unió által támogatott MARS projekttel* valami hasonlóra 
készülhetnek. 

A kis robotok nagyon mozgékonyak. GPS-alapon tájékozód-
nak, vezérlésüket a számítástechnikai felhőből kapják. Sokan 

A Fendt kirajzó robotjai
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eladásokárbevétel

Azt már elfogadtuk, hogy az egyre nagyobb 
teljesítményű mezőgazdasági gépek egyre 
kevesebb szakemberrel termelik meg 
mindennapi élelmiszer-szükségletünket.  
A hozzáértő gazda soha nem fog feleslegessé 
válni, de gazdasági kényszerből előbb-utóbb 
rászorul az önálló munkavégzésre képes 
robotok segítségére.
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„1992-ben öt hektár művelésével vágtunk 
bele a gazdálkodásba – emlékszik vissza 
a kezdetekre a családfő, Horváth Jenő. –  
A saját földünk megművelése mellett már 
annak idején is végeztünk másoknak bér-
munkát, és közben vásároltunk földeket, 
apránként növelve a saját birtokunk nagy-
ságát.” Horváth Jenő fiával és egy alkalma-
zottal jelenleg 260 hektáron gazdálkodik. 
Ebből 160 hektár a saját föld, 100 hek-
tár pedig bérelt terület. Elsősorban őszi 
búzát és kukoricát, kisebb mennyiségben 
napraforgót, repcét, szóját és egy kevés 
lucernát is termesztenek. A gazdaságnak 

része egy kisebb szarvasmarha-állomány 
is: 40-50 húsmarhát, charolais-t, limuzint, 
magyar tarkát és blonde d’Aquitaine-t 
tartanak. 

Van tere a munkának ■

Ami a megművelt földek minőségét illeti, 
Horváthéknak egyáltalán nem lehet okuk 
panaszra. „A legrosszabb földjeink is 27 

aranykoronásak, de vannak 38-40 arany-
koronás területeink is – mondta. – Van 
köztük erősen kötött, folyóparti és agya-
gos föld is. Errefelé a csapadékkal sincs 
különösebb gond, amikorra kell, általá-
ban megérkezik az eső is.”

Horváth Jenő elmondta azt is: szeret-
nék még növelni a saját földterületüket, 
de ahogy fogalmazott, földet vásárolni 
a mai Magyarországon nem egyszerű. 
Ugyanakkor tevékenységük egy jelen-
tős részét teszi ki a bérmunka, amelynek 
során mintegy 150 hektáron széles körű 
szolgáltatást nyújtanak: a szántástól a ve  -

Alig néhány kilométerre az osztrák határtól, Vas megye északi részén, a Répce folyó mentén 
fekvő Csepregen gazdálkodik a Horváth család. Tiszta, napos időben a birtokról ellátni 
egészen a Somló-hegyig, de az Alpok vonulatai is jól kivehetők. Horváthék a rendszerváltást 
követően kezdtek el a mezőgazdasággal foglalkozni, kevés földjük volt annak idején.

A Monosem NX M8 szemenkénti 
vetőgép munkája gyorsabb,  
pontosabb

A fotó illusztráció

Monosem NX M8
Alkalmazható: kukorica, napraforgó, repce, szója vetésére
Sorok száma: 8
Szabályozás: Hidromotoros, GPS-alapú
Váz: hidraulikus 
Kerékegységek száma: 4
Műtrágyatartály: 1500 literes
Ventilátor: dupla funkciós
Alapfelszereltség: Monoshox®.EU vetőelem

tésen át az aratásig mindent elvégeznek, 
míg szintén bérmunkában további 4000 
hektáron aratnak is. A gazdasághoz tar-
tozik még egy telep, ahol gabonaszá-
rítót, tisztítót és tárolót telepítettek, és 
pályázati forrásból a jelenlegi 1250 tonna 
kapacitású körsiló mellé másik kettőt sze-
retnének felépíteni.

Garancia a hatékonyságra ■

A gépparknak 2015 óta tagja egy Mono-
sem NX M8-as szemenkénti vetőgép, 
amely egy másik márka hatsoros gépét 
váltotta fel. Mivel 2015-ben a vetési idő-
szak végére érkezett meg az új eszköz,  
a tavalyi volt az első év, amikor végigdol-
gozta az egész szezont. „A korábbi hatso-
ros gépünk kapacitása már nem volt elég, 
hiszen évente 4-500 hektárnyi területet 
vetünk be, nem mindegy, hogy milyen 
tempóban tudunk haladni – mondja Hor-
váth Jenő. – A Monosem nyolcsoros vál-
tozatával naponta 10-15 hektárral többet 
lehet megművelni, ráadásul ugyanolyan 
nagyságú terület vetéséhez elegendő 
kevesebb üzemanyag. Apróbb problé-
mák előfordultak vele: például meglazult 
egy hidraulikacső vagy tönkrement egy 
szenzor, de komolyabb műszaki gondot 
eddig nem tapasztaltunk.” 

Horváth Jenő kiemelte: a Monosem 
kiválóan alkalmas nemcsak a kukorica és 
a napraforgó, de a repce és a szója vetésé-
re is. „Nagyon jók a tapasztalataink, szép 
repce van utána – fogalmazott. – Kieme-
lendő a pontossága, illetve az is, hogy 
nagyon jól tartja a mélységet.” Mindezt 
megerősíti a fia, Horváth Gábor is, aki 

hozzátette még, hogy a Monosem NX 
M8-ast egyszerű beállítani, és tulajdon-
képpen aki annyira nem járatos az efféle 
eszközök kezelésében, az is könnyedén 
el tudja sajátítani az alapokat. „Napi negy-
ven hektárt el lehet vele vetni kényelme-
sen, nagyobb földdarabokon akár még 
többet is – magyarázza Horváth Gábor. 

– Kiválóan beilleszthető precíziós gaz-
daságba is. Vetőtengelye hidromotorral 
meghajtott, így alkalmas változó tőszá-
mú vetésre, GPS-alapon szakaszol, a soro-
kat elzárja, nincs rávetés, mindezt már 
ISOBUS-on keresztül végzi, így nem kell 
az erőgépünkbe több monitor. Erről a 
vetőgépről szinte teljesen eltűnt a láncke-
rék áttétellel történő mennyiség beállítási, 
ugyanis a tőszám beállítás már automati-
kusan hidromtotorral megoldott, illetve 
a gépen a legújabb MicroDrive – granu-
látum mennyiség és FertiDrive műtrá-
gya mennyiség beálításon alapszik, mely 
fokozatmentesen történik. Egy-két év 
múlva szeretnénk áttérni mi is a precíziós 
gazdálkodásra, amihez a vetőgép, a kom-
bájn és a hozamtérkép már megvan, még 
egy permetezőt és egy műtrágyaszórót 
kell beszereznünk. 

Horváth Jenő megjegyzi még, hogy a 
vetőgép váza hidraulikus csukású, a szár-
nyakat a vontatóváz mellé csukja be, így 
vontatás közben nagyon kényelmes a szál-
lítása. Megtudjuk azt is, hogy a Monosem 
8 soros vetőgép 4 kerékegységgel van 
felszerelve, ebből kettőnek szállító-meg-
hajtó, míg a csukható szárnyakon lévő 
keréknek csak meghajtó funkciója van. 
A vetőgéphez egy központi kialakítású, 
1500 literes műtrágyatartály tartozik, a 
műtrágyaadaptert 8 darab rozsdamen-
tes adagolóval és adagolónkénti ürítővel 
szerelték fel. Dupla funkciós ventilátora 

tökéletes vákuumot képez annak érdeké-
ben, hogy a mag a vetőtárcsákra kerüljön. 

Optimális minőségű vetés ■

Ahhoz pedig, hogy nagy mennyiségű 
műtrágya kellő egyenletességgel jusson ki 
a földre, a ventilátor kivezetésénél a leve-
gőt rávezeti a szélső sorokra. A Monosem 
NX M8 alapfelszereltsége a Monoshox®.
EU vetőelem, amelynek komoly előnye, 
hogy nagy sebességnél is lehetővé teszi 
a jó minőségű munkavégzést, használata 
biztosítja például az állandó tőtávolsá-
got, a megfelelő vetési mélységet. Ezek-
hez ugyanis nem elegendő pusztán a 
talajnyomás megemelése. A vetőelemek 
speciális felfüggesztésére fejlesztette ki 
a Monosem a Monoshox®.EU–t. Akárcsak 
a többi nagy teljesítményű lengéscsil-
lapító rendszer, ez is a terhelőrugókat 
kombinálja a speciálisan vetőelemekkel 
történő felhasználásra kifejlesztett len-
géscsillapítóval. A rendszer előnyeit Hor-
váth Jenő is megerősítette, mint mondta: 
a munkavégzés során a két terhelőrugó a 
vetőelemet a földre szorítja, és a lengés-
csillapító rugózása elvezeti az ütéseket.  
A vetési mélység és pontosság így opti-
mális marad. A gazda egyébként már 
kíváncsian várja, hogy idén hogyan tel-
jesít majd a Monosem 8 soros szemen-
kénti vetőgépe. „Április 10. körül kezdjük 
a vetést, és két-három hét alatt szoktunk 
végezni – mondja. – Persze sok függ attól 
is, milyen lesz az időjárás, mert ha jön 
az eső, akkor lelassul a munka. Többek 
között ezért sem mindegy, hogy milyen 
hatékony vetőgéppel dolgozunk, és 
mivel a Monosem NX M8-cal napi 10-15 
hektárral valóban többet tudunk elvetni, 
egyáltalán nem kell amiatt aggódni, hogy 
időre végzünk-e minden táblával.”

További információk: Axiál Kft.

Horváth Jenő (53)
egyéni vállalkozó
9735 Csepreg, Taksony u. 25.
Mobil: 06-30-217-76-46

nős, két gyermek édesapja,  

hobbi: zenehallgatás, aktív tagja volt 
a Csepregen harminc éve működő 
fúvószenekarnak
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Új, kompakt motorok ■

A 4. szériájú modellek erőforrása a szin-
te művészi technológiákat ötvöző AGCO 
Power 4. lépcsős kibocsátású dízelmo-
tor. A három legkisebb modell 3,3 literes, 
míg a négy nagyobb modell 4,4 literes 
lökettérfogatú motorral rendelkezik. Ezek 
mindegyike négyszelepes, teljesen új, 
közös nyomócsöves befecskendező rend-
szerű, ami gazdaságosan teszi lehetővé a 
magas teljesítményt.

SCR (szelektív katalitikus redukció) 
technológiát alkalmaznak a nitrogén-
oxid kiszűréséhez. Ennek megfelelően az 
új motorok kielégítik a 4. lépcsős környe-
zetvédelmi követelményeket. Ugyaneny-
nyire fontos szempont, hogy megfelelnek  
a vásárlók elvárásainak is, mind a teljesít-
mény, mind az üzemanyag-hatékonyság 
tekintetében. A legkisebb modell, az A74 
a költséghatékonyság érdekében hűtött 

EGR-rendszerű. A motor felül teljesen új 
első vázkeret-kialakítást kapott. A kipufo-
gógáz-tisztító rendszer és a motor a lehe-
tő legjobb kilátás érdekében rendkívül 
kompakt méretű.

Több alvázopció ■

Az új A széria nagyon széles, 75–130 lóerő 
közötti teljesítmény-tartományban érhe-
tő el. Ezt egy intelligens, moduláris, épí-
tőszekrény-elvű rendszer teszi lehetővé. 
Három különböző alvázméret kérhető, 
amelyekkel teljes körűen kiaknázható 
a széles teljesítményválaszték, amelyek 
közös dizájnnal és komponensekkel 

készülnek. És, mint mindig a Valtrák ese-
tében, e családnak most is nagy a has-
magassága, amire mindig nagy szükség 
van erdészeti vagy bizonyos szántóföldi 
munkaműveleteknél, mint például a per-
metezés vagy a szecskázás.

Az A és N szériás traktorok majdnem 
50 százalékát gyári homlokrakodóval sze-
relve kérik. Az új, 4. generációs A szé-
ria mindegyik alvázméretéhez szintén új 
generációs gyári homlokrakodókat kínál 
a Valtra. Az új G szériájú homlokrakodó-
családnál áttervezték a rakodógémet és 
az adapterfelfogót, amelyeknek köszön-
hetően jobban ki lehet látni a vezetőfül-
kéből és növekedett a stabilitás.

A 4. generációs A széria külső megjele-
nésén is rögtön szembetűnik a műszaki 
fejlesztés. Minden teljesen új. Az új trak-
torcsaládból remekül ki lehet látni, nem-
csak a homlokrakodós, hanem az egyéb 
munkaműveletek végzésekor is, nappal 
vagy éjszaka, jó vagy akár rossz időjárási 
körülmények között, épületen belül vagy 
szántóföldön egyaránt. A 365 napos kilát-
hatósági koncepció már bizonyította sike-
rességét az N4 és a T4 szériák esetében.

Jelentős erőfeszítés eredményeként kompletté vált a Valtra 4. 
generációs traktorválasztéka. Az új traktorszériát Suolahtiban, 
Finnországban és Mogi das Cruzesben, Brazíliában is gyártják 
majd, így globálisan elérhetővé válik. Teljesen új traktorcsaládról 
van szó, amely vásárlóinknak tett ígéretünknek megfelelően 
tükrözi a Valtra hagyományos értékeit: Az ön dolgozó gépe.

Idén az év traktora: Valtra A4
A 4. generációs A széria minden tulajdonságában előremutató

Sokoldalú hajtóművek ■

Az új A szériában a Valtra méltán elismert 
HiTech irányváltós hajtóművét az ebben a 
traktorosztályban valaha használtak közül 
a legjobb mechanikus hajtómű, illetve 
hajtásrendszer támogatja. A 12 előre- és 
hátra sebességfokozat csak két tarto-
mányra van elosztva, ami minimalizálja a 
kétkaros sebességváltások szükségessé-
gének gyakoriságát. Egy további, szuper 
mászófokozat is elérhető, amellyel akár 
90 méteres óránkénti (1400/min motor-
fordulaton) sebesség is kapcsolható, ami-
nek köszönhetően a váltó nagyon sokféle 
tevékenységnél használható.

Az irányváltás keménysége a vezetői 
preferenciákhoz, a különféle feladatokhoz 
vagy vezetési szokásokhoz egyedileg állít-
ható. Ezenfelül az AutoTraction és 
HiShift funkciók – a jól ismert 
tengelykapcsoló használatát mini-
malizáló Valtra-innovációk – 
még tovább javítják a vezetés 
élményét. Egy szinkronizált 
irányváltású mechanikus 
hajtómű is elérhetővé válik 
később azoknak a vásárlók-
nak, akik relatíve rövidebb 
ideig dolgoznak a trak-
torral, vagy nem végeznek 
vele homlokrakodási mun-
kálatokat.

Emelőképesség   ■
     és hidraulika

Az új A széria a más trakto-
rokon már megtalálható elektromos 
AutoControlos függesztőmű-vezérlésű. 
Az okos moduláris építőszekrény elv lehe-
tővé teszi, hogy mindegyik 4. generációs 
A szériájú modell akár 5,2 tonnát tudjon 
megemelni.

Az „OC” (nyitott központú) hidraulika 
minden feladathoz elegendő hidraulikus 
teljesítményt biztosít. A maximális 98 
liter/perc térfogatáram még nagy hom-
lokrakodók vagy egyéb munkaeszközök 
számára is gyors mozgatási sebességet 
garantál. Az új A szériás traktorok akár 
három kihelyezett hidraulikaszeleppel 
is kérhetők. A választható opciók között  
a hidraulika-térfogatáram szabályozása 
is szerepel.

Minden a vezető kényelméért ■

Az A4-es szériát teljesen új tervezésű fül-
kével szerelik, amely a legtágasabb ebben 
a traktorosztályban. Az új fülke kényelmes 
és praktikus, a traktor használata kellemes 
és könnyű. A kiváló ergonómiát olyan 
teljesen elektronikus vezérlések, mint a 
4WD, a differenciálzár, a függesztőmű-
kezelés és a teljesítménymonitor is fokoz-
zák. Az új fülke nagyon csendes is, és ren-
des pótutasülés is kérhető hozzá 
opcióként. És ne feledkezzünk el 
az opcionális LED-es 
hátsó 
lám-
pákról 
sem, 
ame-
lyek 
éppen 
olyanok, 
mint az 
N4 és a T4 
szériákon 
lévők.

A felhasználói felület egyedi 
Valtra-kialakítású, akárcsak a belső 
világítás. Úgy pihenhet, hogy közben 
hatékonyan dolgozik. A fülke szélessége 
és a kiláthatóság hasonló a Valtra N4-es és 
T4-es szériákon találhatóhoz, kivéve hogy 
a vezetőfülke a kisebb A4-es szériákon 
kissé rövidebb. Mint minden Valtra eseté-
ben, a vezetőülés 180 fokban hátraforgat-
ható, hogy hátrameneti munkavégzéssel 
fokozhassuk a termelékenységet.

Mint minden Valtra traktor, az új A szé-
ria is a vásárlói igényekre szabva készül  
a Valtra finnországi gyárában. A moduláris 
építőszekrény elve, az elérhető tulajdon-
ságok és opciók százai garantálják, hogy 
a 4. generációs A szériás traktort teljes 

mértékben a vásárlói elvárások szerint 
lehessen kialakítani. A traktor – egyedi 
igényekre – még inkább testre szabható 
a Valtra Unlimited csarnokban. 

Az AGCO elérhe tő pénzügyi és egyéb 
szolgáltatásai teszik 

az ön választását még job-
ban fenntarthatóvá.

Nyártól szállítják ■

Az új suolahti gyártású 4. generációs 
Valtra A szériát a média és a nagyközön-
ség számára a 2017. évi SIMA kiállítá-
son jelentették be. A sorozatgyártás az új  
A széria esetében 2017 nyarán kezdődik 
el. A traktorokat kiállításokon megtekinte-
ni és vásárlói tesztvezetéseken kipróbálni 
2017 júliusától lehet.

Az A4-es szériák választéka hét külön-
böző modellt foglal magába, három 
különböző alvázosztállyal. Mindegyik 
modell fülkés, 4WD-s kialakítású.
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