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A közép-európai kereskedelmi régió – amely 
Izraeltől Izlandig terjed és egyike a hat CLAAS 
kereskedelmi régiónak – új vezetőjeként 
nagy örömömre szolgál, hogy bemutatkoz-
hatom Önöknek.

Ennek az új, megerősített és decentralizált 
kereskedelmi struktúrának köszönhetően 
több kompetenciát és kapacitást viszünk az 
adott régióba, ennek eredményeként pedig 
ott erősítjük a kereskedelmi és szolgáltatás-
struktúrát ahol szükséges. Mindezt pedig 
azzal a céllal tesszük, hogy még gyorsabb és 
jobb szolgáltatást nyújthassunk Önöknek, 
kedves Partnereink. 

Közel 30 éve vagyok a CLAAS-nál, és az 
elmúlt 15 évben a német forgalmazás 
ügyvezetőjeként dolgoztam. Örülök, hogy 
a jövőben az AXIÁL-lal és Önökkel folytatha-
tom a munkát.

Magyarország mezőgazdasága szakmai-
lag nézve nagyon magasra tette a mércét. 

A Kárpát-medence közepén jelentős 
agrárországnak, Európa egyik legjobbjának 
számít, ahová a CLAAS több mint 40 éve szál-
lítja a professzionális betakarításhoz szüksé-
ges technológiát. 

A nemzetközi piacok túlkínálata sajnos 
negatívan hatott az idei gabonaárak alaku-
lására. Ennek ellenére azonban sikeresen 
zárhatják az aratást, ha ezt a kiadványt 
tartják kezükben. 

Beszámolunk a CLAAS traktorújdonságai-
ról. Elmondhatom, hogy kínálatunk 70-től 
500 lóerőig terjedően teljessé vált. Külön 
szeretném kiemelni a 70-150 lóerő közötti 
szegmenset, amelyet teljes mértékben át-
dolgoztunk és egy új standardot állítottunk 
ebben a teljesítményosztályban. 

Emellett számos innovációt mutatunk be 
Önöknek a szálastakarmány-betakarítás és 
bálázók terén, amelyek megkönnyítik majd 
az Önök mindennapi munkáját gépeinkkel. 

Az informatív partnerriportok és a magyar 
gabona-betakarítás eredményei mellett 
olvashatnak majd az idei kombájnnal és 
bálázókkal végzett gépbemutatókról is. 

Külön öröm számomra, hogy az AXIÁL Kft. 
idén érdekes előrendelési akciót kínál Önök-
nek kombájnok és bálázók terén. Ajánlom 
Önöknek, hogy nézzék meg alaposan. 

Jó olvasást, a hátralévő aratáshoz pedig sok 
sikert, jó időt és magas hozamot kívánok!

Tisztelettel:

Uwe Lütkeschümer
CLAAS közép-európai kereskedelmi régióvezető

Uwe Lütkeschümer
CLAAS közép-európai kereskedelmi régióvezető

Kedves Olvasók!
Tisztelt AXIÁL és CLAAS Partnerek!

Kiadó és szerkesztőség:
AXIÁL Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: (36)79/525-400
Fax: (36)79/525-447
E-mail: agritech@axial.hu
www.axial.hu

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt - tulajdonos-ügyvezető

Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter- marketingigazgató

Főszerkesztő: 
Szilaski Éva - marketingmenedzser

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton

Példányszám: 8 000 db

Tördelés, nyomdai előkészítés:
Creatum Reklám- és Webstúdió Kft.
www.creatum.hu

Nyomdai munka:
Keskeny és Társai 2001 Kft.
H-1158 Budapest, Rákospalotai 
határút 6.

Felelős vezető:
Keskeny Árpád - kereskedelmi 
igazgató
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Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk.
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AXIÁL CLAAS Gépüzletág
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu  79/525-400

Biztosítsa be magát előre!
Használja ki a lehetőséget, rendeljen most!
A CLAAS most már több mint egy évszázada, folyamatosan fejleszti gépeit és műszaki megoldásait. Mindezt pedig úgy, 

hogy a vevői igényeket és elvárásokat mindig  szem előtt tartja. Széles gépkínálatának köszönhetően mindenki megtalálja 

gazdasága számára a legmegfelelőbb gépet.

Profitáljon Ön is az innovatív megoldásokból!

Amit most figyelmébe ajánlunk:

• CLAAS LEXION 650 kombájn  • CLAAS VARIANT 360 RF körbálázó

 230.000 EUR-tól  29.000 EUR-tól

Kamatmentes pénzügyi konstrukció, 3 év futamidővel, 37% önerőtől
Akciónk 2014. november 25-ig érvényes!
A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért és egyéb más, egyedi ajánlatokért keresse területi képviselő kollegáinkat!



2014. május 22-én átadták Törökszentmiklóson a CLAAS Hungária Kft. 
új tanműhelyét, illetve szintén ezen a napon került megrendezésre  
a CLAAS-UniTech mérnökverseny döntője is. A rendezvényen részt 
vett a cég több partnere, továbbá Czomba Sándor, foglalkoztatáspoli-
tikáért felelős államtitkár, valamint Feldmann Zsolt, agrárgazdaságért 
felelős helyettes államtitkár is, akik hangsúlyozták: a tanműhely lehető-
séget ad arra, hogy a szakmai háttér tovább fejlődhessen, hiszen egy 
vállalatnál csak akkor lehet jó munkát végezni, ha kiváló szakértelem-
mel párosul. Az új tanműhely minderre lehetőséget ad, ráadásul az ott 
tanuló diákok egy része már a CLAAS-nál helyezkedhet el. A Török- 
szentmiklóson is üzemelő vállalat e fejlesztése jó példája a termelő-
vállalat és a szakképzés összekapcsolódásának. A 675 négyzetméteres 
tanműhely a cég valós működését modellezi, és a gyártásban használt 
legkorszerűbb berendezésekkel van felszerelve, mondta el beszédé-
ben Winkler Viktor ügyvezető.
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Idén 21. alkalommal került megrendezésre 
a Szentlőrinci Gazdanapok, a dél-dunántúli 
régió legnagyobb és legrangosabb mezőgaz-
dasági szakkiállítása és vására,  ahol minden 
évben elismerik azokat a kiállítókat, akik 
kiemelkedőt nyújtottak a mezőgazdaságban, 
hozzájárultak a magyar vidék fejlődéséhez. 
Az idei évben cégünk nyerte el a magas szin-
tű gépellátásért és a rugalmas, gyors szervi-
zért a 21. Szentlőrinci Gazdanapok Mezőgép 
Kiállítási Nagydíját.

AXIÁL  
A 21. SZENTLŐRINCI 
GAZDANAPOK MEZŐ-
GÉP KIÁLLÍTÁSI NAGY-
DÍJA

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 
által létrehozott program egyik szegmense 
a Vidék Kaland Speciál, melyet kifejezetten a 
mezőgazdasági gépek iránt érdeklődő fiatalok 
számára hirdettek meg az AXIÁL Kft.-vel 
közösen. Július 7. és 11. között öt lelkes, tettre 
kész, nagyvárosi fiatal ismerkedhetett meg a 
mezőgazdasági technika legújabb vívmányai-
val cégünk bajai telephelyén. Kiss Dénes, Nagy 
Miklós, Pilmann Péter, Tóth Ildikó, valamint 
Tóth Gergely öt napot töltött el cégünk profi 
szervizes gárdájával, akik segítségével a gépek 
helyszíni javításában és szervizfeladatainak 
végrehajtásában is részt vettek. 

AXIÁL  
VIDÉK KALAND SPECIÁL

A Bisnode Magyarország Kft.-től cégünk az 
idei évben is megkapta az AAA tanúsítványt, 
amelybe a magyarországi cégek kevesebb, 
mint 1%-a tartozik. A három adható osztály-
zat közül ez a minősítés számít a legjobbnak. 
A három, az AAA, az AA és az A jelzést a ma- 
gyar vállalkozások közel 10%-a birtokolja 
csak. Ezeket a jelzéseket a cégek megbízható-
ságának jelölésére alkalmazza a svéd Bisnode 
csoport, amely kockázatelemzési, marketing 

és üzleti információs megoldásokkal segíti a 
vállalkozásokat. A tanúsítvány a magas hitel-
képességet, az üzleti megbízhatóságot és a 
magyar piac elitjéhez való tartozást jelöli.  

Az AXIÁL honlapján is megtalálható logó 
addig látható csupán, amíg cégünk jogosult a 
tanúsítványra és mindig az a minősítés jelenik 
meg, amelyet az adott időszakban elértünk a 
számos elemből álló Bisnode Rating alapján.

AXIÁL  
2014-BEN IS AAA!
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2014 júniusában Bad Saulgauban jártunk, 
ahol a CLAAS nemzetközi sajtótájékozta-
tóján bemutatták a CLAAS TELEMATICS 
három új verzióját. A CLAAS a 2013-as 
Agritechnica-n egy teljesen átdolgozott 
TELEMATICS weboldalt és egy új TELEMATICS 
alkalmazást mutatott be mobileszközökhöz. 
A következő üzleti évben a TELEMATICS 
három különböző verzióban, alapfelszerelt-
ségként lesz elérhető számos terméknél. 
Minden ügyfél számára igényeinek megfele-
lő optimális ajánlatot kínálnak.

A CLAAS országspecifikusan a következő 
gépeket szereli fel a TELEMATICS rendszerrel:
AXION 800-as és 900-as erőgépek, 4x4 
XERION nagytraktorok, JAGUAR önjáró siló-
zók csakúgy, mint a LEXION és az új TUCANO 
kombájnok. Ezen felül az EU-28-ban a jövő-
ben alapfelszereltségként egy SIM kártyát is 
tartalmazni fog ez a csomag. 

TELEMATICS basic, 
advanced és professional

A három új TELEMATICS verzió, a basic (alap), 
az advanced (haladó) és a professional (pro-
fesszionális) a használható funkcióik tekinte-
tében és árukban különböznek egymástól.

A legegyszerűbb változat a TELEMATICS 
basic, amely a legszükségesebb információ-
kat szolgáltatja a gép helyzetéről és állapo-
táról. Ezek az adatok a TELEMATICS alkal-
mazáson keresztül is megtekinthetők, ezen 
kívül tartalmazza a távdiagnosztikát is. Ez a 
csomag olyan felhasználók számára ideális, 
akik nem szeretnének intenzíven a rend-
szerrel foglalkozni, de az olyan alapfunkci-
ókat, mint a géphez kapcsolódó navigáció 
használni szeretnék, és nagyobb hangsúlyt 
fektetnének a szervizre.

A TELEMATICS advanced minden rendelke-
zésre álló gépadatot megmutat, és ezen kívül 
egy sor tovább kalkulálható folyamat is elér-
hető. Ez a csomag az „élő” (live) megfigyelést 
is lehetővé teszi, így a folyamatok már menet 
közben optimalizálhatók. Az alkalmazás 
minden funkcióját tartalmazza ezzel.

A teljes verzió, a TELEMATICS professional 
az előbb felsorolt funkciók mellett korlát-
lan adattörténetet kínál visszamenőleg is, 
lehetővé téve így az átfogó, a géphasználat 
optimalizálásához szükséges adatelemzést. 
Ezen felül a specifikus kérdésfeltevésekre és 
ezek optimalizálására is egy sor elemzés áll 
rendelkezésre.

A TELEMATICS egyik lényeges, új tulajdonsá-
ga az automatikus dokumentáció, amely egy 
további csomagban mindhárom verzióhoz 
megrendelhető. A vezetőnek nem kell sem-
milyen műveletet végrehajtania, nem kell 
előre tervezett felkérésekkel foglalkoznia, így 
nagymértékben tehermentesül. A dokumen-
tációs bejegyzések kinyomtathatók vagy 
ISOXML-ben exportálhatók.

Ennek az újításnak köszönhetően a 
TELEMATICS a legkisebb gazdaságok számá-
ra is hasznos lesz, és a TELEMATICS alapfel-
szereltségként már a CLAAS erőgépeknél is 
erősíti majd a TONI használatát.

TELEMATICS ON 
IMPLEMENT (TONI)

A TONI-val a traktor és munkagép adatai-
nak dokumentálása mellett lehetséges az 
értékelés és az optimalizálás is. Ehhez a 
felhasználónak szüksége van a TELEMATICS-
kompatibilis traktor mellett egy ISOBUS-
kompatibilis munkagépre is, amely a TONI 
funkciót támogatja. A CLAAS-nál ilyenek 
például a QUADRANT szögletes bálázók vagy 
a CARGOS felszedőkocsik. Ahhoz, hogy a gya-
korlatban a lehető leggyorsabban elterjedjen, 
a CLAAS több munkagép gyártóval, például a 
Horsch-sal is együtt dolgozik.

CLAAS TELEMATICS

A TELEMATICS segítségével a gazdák, 
üzemvezetők és bérvállalkozók mindig szem 
előtt tarthatják gépeiket, és hatékonyan 
kiaknázhatják azok lehetőségeit. Az online-
flottaellenőrzésnek és -menedzsmentnek 
köszönhetően a felhasználó felismerheti a 
munkafolyamatban rejlő optimalizálási le-
hetőségeket, például az állásidőket és annak 
okait, így valós időben és a lehető leghama-
rabb reagálhat rá. A távdiagnózis, illetve a 
karbantartási idő között valós időben csök-
kenthető a kiesett idő, és végül a rendszer a 
dokumentációra és a belső ellenőrzésre kínál 
áttekinthető adatokat és biztonságot.  

Egy idény során a bérvállalkozások vagy na- 
gyobb mezőgazdasági üzemek számára ki-
hívást jelent számos gépi és személyi erő-
forrás figyelemmel kísérése. Különösen, ami-
kor maximális hatékonyságra van szükség, 
például gyorsan odaérni a megfelelő terület-
re, a megbízást zavartalan teljesíteni, vagy a 
logisztikát optimalizálni.

A TELEMATICS segítségével az interneten 
keresztül minden fontosabb teljesítmény- és 

szezonális adat lekérhető az Ön gépéből. 
Exportálja az adatokat a hozamtérképbe 
és takarítson meg ezzel értékes időt. Ezen 
kívül lehetőség van – természetesen az Ön 
beleegyezésével – a CLAAS távdiagnosz-
tika segítségével az Ön CLAAS kereske-
dőjéhez is eljuttatni a géppel kapcsolatos 
adatokat. Így szükség esetén egy gyors 
kiértékelést követően a kollegák megfele-
lően fel tudnak készülni arra, hogy a hely-
színen segíthessenek Önnek.

CLAAS TELEMATICS 
ALAPFELSZERELTSÉG 

ÉS HÁROM VERZIÓ

A TELEMATICS segítségével az interneten keresztül minden fontosabb teljesítmény- és szezonális adat lekérhető A TELEMATICS-szal a gazdák mindig szem előtt tarthatják gépeiket

SZÖVEG: Steinhauser Gábor, termékmenedzser
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Eddig az ARION 400-as széria három modellje, 
(410, 420 és 430) a 90-110 lóerő közötti teljesít-
ményosztályt fedte le. Az új ARION 400-as erő-
gépcsalád hat modellje (410, 420, 430, 440, 450, 
460) pedig 90 lóerőtől 140 lóerőig érhető el.

A 140 lóerő alatti traktorok világszerte fontos és 
nagy piaci szegmenst jelentenek, ahol a legegy-
szerűbbtől a teljesen felszerelt erőgépekig szé-
les kínálatnak kell a gazdálkodók rendelkezésére 
állnia. Ebben a mezőnyben az ARION 400-as 

traktorcsalád sokoldalúságával és a legkülönfé-
lébb variációk széles kínálatával tűnik ki.

Számtalan fülkevariáció

Az ARION 400 esetében 4 fülkekonstrukció 
közül választhatunk:
 PANORAMIC fülke egybefüggő szélvédővel 
az üvegtetőig maximális kilátást biztosít - 
minimális magasság 2,70 m

 Magas tetős fülke tetőablakkal vagy nélküle, 
opcióként nyitható szélvédővel - minimális 
magasság 2,70 m

 Alacsony tetős fülke tetőablakkal vagy 
nélküle, opcióként nyitható szélvédővel - 
minimális magasság 2,48 m (Csak 410-es és 
420-as modellnél)

Ez a három változat mindkét oldalán ren-
delkezik ajtóval, amelyek a hat oszlopos 
kialakításnak köszönhetően kicsi kinyúlással 

nyithatók. Ez különösen szűk épületekben 
végzett munkáknál jelent előnyt.

 Az ötoszlopos fülkekialakítást kommunális
feladatokra tervezték, ugyanis ebben az eset-
ben lemondhatunk a jobb oldali ajtóról, és így
egy oszlop is hiányzik ezen az oldalon. A fülke
jobb oldala ezért egy törésbiztos, egybefüggő
polikarbonát szélvédőt kapott, minimális
magassága 2,70 m (Csak 440-es és 450-es
modellnél.) 

Valódi panoráma

Az új PANORAMIC fülke 2,41 m2-es elülső 
szélvédője a gépkezelő számára teljesen új 
térérzetet kínál. A polikarbonát tetőablakot 
és a szélvédőt keresztmerevítő nélkül kötöt-
ték össze, így a gépkezelőnek 90°-os kilátása 
van a homlokrakodóra.

ARION 400 
STAGE IV
A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS 
MINDEN GAZDASÁG SZÁMÁRA

Az elmúlt években a CLAAS a 140 lóerő feletti traktorok fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, és 
számos terméket újított meg és alkotott ebben a kategóriában. Most a kisebb teljesítmény-
osztályra koncentrál és megújítja a 140 lóerő alatti kategóriában a standard traktorkínálatát. 
Az új ARION 400-as sorozatot „tetőtől talpig“ teljesen átdolgozták. A hat új típussal és a szá-
mos különféle felszereltséggel minden üzem számára a megfelelő traktort kínálja a CLAAS. 

Modell Max. teljesítmény (kW/LE)*

ARION 460 104/140

ARION 450 97/130

ARION 440 90/120

ARION 430 82/110

ARION 420 75/100

ARION 410 67/90

* ECE R 120 szerint

SZÖVEG: Steinhauser Gábor, termékmenedzser
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Az új multifunkciós 
menetkar

Az új ARION 400-as minden fülkevariációja 
megújult ergonómiával és kezelési koncep-
cióval rendelkezik. Ehhez szériafelszereltség 
az új, ergonomikus, multifunkciós menetkar 
is, amellyel a homlokrakodót, a hajtást, a 
hátsó emelőszerkezetet, a motor fordu-
latszámát és opcióként két elektronikus 
vezérlőeszközt kezelhetünk.

A multifunkciós menetkar tökéletesen 
illeszkedik a kézhez és a kapcsolón keresztül 
minden hajtóműfunkció irányíthatóvá válik. 
Egyetlen ujjal kapcsolhatók a fokozatok, és a 
táblavégi forduló is aktiválható. A homlokra-
kodó számos funkciója is vezérelhető két vari-
ációban: az elektrohidraulikus ELECTROPILOT 
funkcióval vagy a hidraulikusan elővezérelt 
FLEXPILOT funkcióval.

Hasonlóan a nagyobb CLAAS traktorokhoz, 
a kormányoszlop egyénileg beállítható és a 
műszerfallal együtt egy egységet alkot. Az 
új fülkekoncepcióhoz nagyobb rakodótér és 
praktikus tulajdonságok tartoznak. A gép jobb 
oldalán az akkumulátor felett például alapfel-
szereltségként került kialakításra a szerszámok 
számára egy rekesz, vagy a vonószemek 
kényelmesen és a szennyeződésektől védve a 
hátsó sárvédőkbe integrált tartón tárolhatók.

Széles választék a hidrau-
lika rendszerben

Az ARION 400-as hidraulikarendszere is 
igen sokoldalú. Három különféle hidrauli-
kakör kialakítás választható minden modell 
esetében. Választhatjuk a nyitott hidrauli-
kakört 60 l/perc szállítási teljesítménnyel 
standard munkákhoz vagy ugyanezt a 
rendszert 98 l/perc teljesítménnyel.  
Az utóbbi esetében két szivattyút kombi-
nálnak, a kihelyezett körökhöz 57 l/perc, 
a hátsó függesztőszerkezethez 41 l/perc  
teljesítménnyel. A kihelyezett körök nagy 
olajszükségleténél a két szivattyút gomb-
nyomásra össze lehet kapcsolni. A CLAAS 
először az új ARION 400-ast kínálja  
110 l/perc teljesítményű Load Sensing hid-
raulikarendszerrel ebben a teljesítmény-
kategóriában, opcióként pedig Power 
Beyond is választható.

PROACTIV mellsőhíd-
rugózás 

A CLAAS az ARION 400-as esetében is hű 
maradt traktorkoncepciójához: kiegyenlített 
súlyelosztás, hosszú tengelytáv és rövid 
teljes hossz jellemzi az új erőgépeket. Mindez 
kiegészül még a darázsderék-konstrukci-
óval, amely széles abroncsozással is kiváló 
fordulékonyságot tesz lehetővé. A masszív, 
öntvényből készült olajteknő tartóelemként 
szolgál, így a megszokott motortehermente-
sítésre nincs szükség. Ezzel helyet nyerünk, 
egyszerűbbé válik a karbantartás, valamint 
a homlokrakodó közvetlenül az olajteknőre 
és a hajtóműre csavarozható. Opcióként a 
PROACTIV mellsőhíd-rugózáson kívül elérhe-
tő a független kerékfelfüggesztés is, amely 
először az ARION 500/600-as traktorcsaládnál 
került bevezetésre és most már 90 lóerőtől 
gondoskodik a további kényelemről.

Mindig teljes 
motorteljesítmény 

Ahogyan már az AXION 800-as és 900-as erő-
gépek esetében is, a CLAAS az új ARION 400-as 
sorozatot is nagy teljesítményű és üzemanyag- 
takarékos FPT motorral, Common Rail befecs-
kendezéssel (1600 bar), turbófeltöltővel és 
töltőlevegő-hűtéssel szerelte fel. Ebben a telje- 
sítménykategóriában négyhengeres (4,5 l 
hengerűrtartalom) motorokat kínál a CLAAS, 
amelyek megfelelnek a Stage IV (Tier4) káros-
anyag-kibocsátási normáknak. A károsanyag-
kezelés két szinten történik: egy dízeloxidáci-
ós katalizátort (DOC/OxiKat) kombináltak egy 
SCR-katalizátorral. Ez a füstgázkezelő rend-
szer külső füstgáz-visszavezetés és további 
dízelrészecske-szűrő (DPF) nélkül működik. 
A károsanyag-kezelési rendszer kiépítésekor 
a CLAAS az AXION 900-as és AXION 800-as 
erőgépeket vette alapul, és minden elemet 
a motorháztető alá integrált, így biztosítva 
szabad kilátást a gépkezelőnek.

Az új ARION 400-asnál nincs további boost, 
így a teljes motorteljesítmény mindig, min-
den felhasználási mód esetében a rendelke-
zésre áll. Elődjéhez hasonlóan, az új  
ARION 400-as is a már jól bevált 16/16 
QUADRISHIFT váltóval dolgozik. A négyszeres, 
terhelés alatti kapcsolás a négy, elektrohidrau-
likusan kapcsolható csoporttal lehetővé teszi a 
16 fokozat kapcsolását kuplungozás nélkül. A 
QUADRACTIV-nak köszönhetően pedig a váltó 
teljesen automatikusan is dolgozhat. 

Automatika igény szerint 

Egyszerű feladatokra, kevés elektronikával 
egy alapfelszereltségű 400-as gép az ajánlott. 
Azonban ahhoz, hogy a munka még egysze-
rűbb legyen, az új ARION 400-as számos auto- 
matikus funkciót is kínál, például a differenciál- 
zárat, az összkerékhajtást vagy a TLT hajtást. 
CIS kivitel (CLAAS INFORMATION SYSTEM) 

esetében pedig további opciókra és beál-
lításokra is lehetőség van. Ide tartoznak a 
fedélzeti számítógép funkciói és beállításai, 
mint például a REVERSHIFT irányváltás, a 
QUADRACTIV váltóautomatika és az elektro-
hidraulikus kihelyezett körök idő- és meny-
nyiségszabályzással. A CIS kényelmesen és 
egyszerűen egy forgókapcsoló és egy „ESC” 
gomb (kilépés) segítségével kezelhető.   

PANORAMIC fülke egybefüggő szélvédővel

A polikarbonát tetőablakot és a szélvédőt keresztmerevítő nélkül kötötték össze

Három különféle hidraulikakör kialakítás választható minden modell esetében

Az új menetkar tökéletesen illeszkedik a kézhez és a 

kapcsolón keresztül minden hajtóműfunkció irányíthatóvá válik
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Aranykalászból 
Aranykocsi

 „1993-ban alakultunk át az akkori Aranykalász 
Szövetkezet teljes körű jogutódjakét zártkörű 
részvénytársasággá. Azóta dolgozunk az 
Aranykocsi Zrt. formájában. Fő profilunk a 
szántóföldi növénytermesztés és az állatte-
nyésztés. Korábban malmunk és pékségünk is 
volt, ám a multik következtében a kistermelők 
ideje megkérdőjeleződött, így most már csak 
a tejüzem dolgozik. 176 dolgozót foglalkozta-
tunk, az egy dolgozóra eső hektárszám pe-
dig körülbelül 15” – kezdte beszélgetésünket 
László Kálmán.

Az Aranykocsi Zrt. összesen 2760 hektár 
területen gazdálkodik, melyből 650 hektá-
ron őszi búzát, 150-150 hektáron cukorrépát 

és napraforgót, 1200 hektáron kukoricát 
és igen jelentős állatállományuk részére 
változó mennyiségű területen takarmány-
növényeket termesztenek. „Takarmányozási 
rendszerünkben célkitűzésünk a fonnyasztott 
tömegtakarmány-alapanyag bázis, ezért őszi 
takarmánykeverékekkel, rozzsal, olaszper-
jével, cirokkal és silókukoricával biztosítjuk 
az állatállomány részére az alapanyagokat. 
Az is lényeges, hogy mintegy 300 hektár 
tekintetében évente kétszer takarítjuk be a 
növényzetet. Például őszi rozs után tavasz-
szal másodvetésként cirkot, vagy esetleg, ha 
az időjárás úgy engedi, rövid tenyészidejű 
kukoricát vetünk. Ezzel a takarmánytermő 
területünk 200-250 hektárral bővül. Ezen 
kívül 260 hektáron van lucernánk, amelyből 
az első és utolsó szenázsként, míg a közbenső 
kaszálások szénaként kerülnek betakarításra”.

Komárom-Esztergom megye középső részén, a bársonyosi dombvidéken, Tatától 
mindössze 9 km-re található Kocs község. Sokak számára ismerősen cseng a 2600 
lelket számláló kis község neve, hiszen ezt tartják a kocsi szülőföldjének is, és úgy 
tartják, a helyi bognárok által készített kocsi szekérről kapta a település a nevét. 
Kocs legnagyobb gazdasági társasága az Aranykocsi Zrt., amely a legfontosabb 
munkaadója a településnek. László Kálmán vezérigazgatóval beszélgettünk.

SZÖVEG: Szilaski Éva   FOTÓ: Frank István, Efton Stúdió

KILOMÉTERNYI KARAJ EGY

NAGYMACSKÁVAL

„Ha a háziasszony szemével közelítjük 
meg a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy 

Kocstól Győrig érne az éves szinten termelt 
(vagy előállított) karajmennyiség”.

Kocstól Győrig
érne a karaj

Éves szinten 20 000 tonna szálastakarmányt 
takarítanak be, amely a zrt.-hez tartozó 
állattenyésztési ágazat részére elegendő. „Ez 
az águnk két részre bontható: szarvasmarha- 
és sertéstenyésztésre. 1050 fejőstehenünk és 
ezek szaporulata a 2600 db-ot közelíti meg.  
A sertéságazatot tekintve durván 970 anya-
koca mellett évente 24 000 db sertést bocsá-
tunk ki. Ha a háziasszony szemével közelítjük 

meg a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy 
Kocstól Győrig érne az éves szinten termelt 
(vagy előállított) karajmennyiség” – mondta 
a vezérigazgató. Ha ilyen megközelítésből 
nézzük a dolgot, akkor 48 kilométernyi karajt 
állítanak elő az Aranykocsi Zrt.-nél évente.

Iskolatej program

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a 
vállalat az élelmiszerüzemekbe próbált be-
fektetni. Volt malom, pékség és tejüzem. Ezek 
közül ma az utóbbi üzemel, ahol naponta   
6500 liter tejet dolgoznak fel és készítenek 
belőle friss terméket. „1,5%-os és 2,8%-os 
politejet csomagolunk, az 1,5 decis pohár-
tól elkezdve az 5 literes kiszerelésig. Ezen 
kívül készítünk kakaót, túrót, tejszínt, natúr 
joghurtot, valamint vaníliás tejet, amelyek 
nagy része a közétkeztetés célját szolgálja. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
jóvoltából Komárom-Esztergom megyében 
bekerültünk az iskolatej programba, így a 
KLIK által fenntartott általános iskolákat mi 
látjuk el iskolatejjel”– folytatta a vállalat tevé-
kenységének bemutatását László Kálmán. 

Rekordtermés búzában

Augusztus végén jártunk Kocson, így nem 
hagyhattuk ki a kérdést, amely minden 
gazdaságot foglalkoztat. Milyen volt az 
idei búzatermés? „Az idei búzatermésünk 
kifogástalan volt, néhány kiló híján 7 tonna 
termett hektáronként, és abban a szerencsés 
helyzetben voltunk, hogy szinte a teljes 
termés étkezési, illetve vetőmagként került 
betakarításra. Ez az eredmény három dolog 
következménye lehet: az okszerű gazdálko-
dás, a talajerő-visszapótlásra nagyon nagy 
területen szalmás istállótrágyát használunk, 
illetve a nagyon korai betakarítás” – állította 
a cégvezető. Elmondása alapján az elmúlt 
10 év átlagában szinte 80%-ban szárítással 
indították a betakarítási szezont. Most sem 
tettek másképp, így mire az esőzések elkez-
dődtek, addigra már betakarították a búzát. 
„Óriási szerencsénk volt. Tonnánként 56 000 
forintért tudtuk az egész termésünket a piac-
ra dobni és ilyen árbevételünk nem volt még 
búzából” – mondta mosolyogva a vezérigaz-
gató, és hozzátette, hogy az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy rendkívül jó adottságú 
területen gazdálkodnak.  

A vezérgép

Az állatállomány szilázs és szenázs takar-
mány-szükségletének ellátásához szükség 
volt egy vezérgépre az Aranykocsi Zrt.-nél, 
amely biztosítja számukra a biztonságos 
betakarítást. 17 évvel ezelőtt érkezett meg 
a cég első CLAAS JAGUAR silózója, amely 7 
éven keresztül szolgálta a gazdaságot, és 
amelyet egy újabb JAGUAR követett. Ez a 
második silózó 10 éven át tett jó szolgála-
tot, és ennek eredményeként idén tavasszal 
érkezett meg a „nagymacskák” új generáció-
jának tagja, egy JAGUAR 850-es. „Nagyon jó 
tapasztalataink voltak a géppel. Megbízható 
és könnyen kezelhető. Az új silózó vásárlása 
előtt azért felmerült bennünk a kérdés, hogy 
maradjunk-e a CLAAS-nál. De úgy döntöt-
tünk, hogy továbbra is a CLAAS mellett ma-
radunk. Több okból is. Ez a típus az elmúlt 17 
évben bebizonyította azt, hogy biztonságos 
betakarítást garantál számunkra. Másrészről 
a terményt nem csak le kell vágni, hanem fel 
is kell dolgozni. Amit be tudunk tárolni az kö-
rülbelül 6-700 tonna naponta. Egy nap ennyi 
dolgozható fel, mivel mi falközi silóba tároljuk 
a takarmányt” – indokolta meg döntésüket 
László Kálmán.
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Kényelmes munka
és tökéletes
takarmányminőség

A május elején érkezett JAGUAR-t eddig 
lucernában és olaszperjében használták, és 
elmondásuk alapján tökéletes szecskaminő-
séggel dolgozott a CLAAS silózója. „A kívánt 
méretű szecskát tudta teljesíteni. Legkö-
zelebb kukoricában használjuk majd, most 
történik a kukorica silózására alkalmas kések 
cseréje. Azt várjuk ezektől a speciális késektől, 
hogy a kívánt szecskaméretet hosszú élettar-
tam mellett tudja biztosítani” – mondta az 
Aranykocsi Zrt. első embere. A kések cseréjét 
első alkalommal az AXIÁL Kft. szervizszere-
lői végzik majd. László Kálmán elmondása 
alapján mindenképpen azt szeretnék, hogy 
az első késcsere úgy történjen, ahogyan a 
„nagykönyvben” meg van írva. „Úgy gondol-
tuk, hogy az AXIÁL szakszerviz-szolgáltatását 
vesszük igénybe. Tanulni szeretnénk”.

A JAGUAR 850-as kezelője kiválóan megta-
nulta a gép kezelését, hiszen előtte 10 évig 
ült elődjében. A CEBIS-t kifejezetten keze-
lőbarátnak találják, könnyen elsajátítható 
a használata. „Ezen kívül, amit már tapasz-
taltunk az az, hogy a fémdetektor nagyon 
jól működik.  Nagyon érzékeny, így ezzel a 
szecskázónk védelme garantált” – folytatta. 
„Az új gépet a CLAAS szállítójármű-töltő 
rendszerével, az AUTO FILL-lel rendeltük, 
amely nagyban segíti a gépkezelő munkáját. 
Nem kell megosztania a figyelmét. Alaphely-
zetben, ha nincs ez a berendezés, akkor elég 
sokat kell figyelni, így pedig tulajdonképpen 
az automatika és a monitor segítségével pon-
tosan tudja a kezelő, hogyan kell a tornyot 
állítani annak érdekében, hogy a szállítójár-
mű felépítménye kellően megrakott legyen” 
– mondta László Kálmán.

Két évtizedes kapcsolat

1995 óta, azaz lassan 20 éve áll kapcsolatban 
az Aranykocsi Zrt. és az AXIÁL Kft. A vállalat 
gépparkjában megtalálható a CLAAS szálas-
takarmány-betakarítás gépeinek szinte teljes 
palettája, illetve rakodógépeket és vetőgépeket 
vásároltak az AXIÁL-tól. „Folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot az AXIÁL-lal. A JAGUAR silózó mel-
letti döntésünk egyik oka az AXIÁL Kft. által biz-
tosított szervizszolgáltatás és alkatrészellátás, 
valamint a szakmai hozzáértés volt. A kiszolgá-
lás és a hozzáértés nagymértékben segített a 
döntésben, hogy CLAAS-hűek maradjunk” – 
zárta beszélgetésünket László Kálmán. 

DISCO kaszák – minden 
felhasználói igényre

A CLAAS 2015-től az új fejlesztésű/koncepciójú 
MAX CUT kaszagerendellyel szereli a 2,6-9,1 m 
közötti munkaszélességet átfogó 28 új DISCO 
modelljét. A MAX CUT egyetlen darabból álló 
kaszasínjét hegesztés helyett csavarokkal 
fogatják össze, így az nem vetemedhet meg, 
hullámos kialakításának köszönhetően pedig 
a kaszatárcsák egészen előre kerültek, így 
jobb az átfedés, még hatékonyabb a vágás. 
Csúszótalpaik spoiler-hatásúak: a szennyező-
déseket és az idegen anyagokat hátra terelik, 
ezzel biztosítják a lekaszált termény lehető 
legnagyobb tisztaságát. A teljes élettartamra 
kenőanyaggal ellátott MAX CUT hajtáslánca 
már 850 min-1 TLT-fordulatszámtól kezdve 
biztosítja a hatékony munkavégzést, ritkább 
állományban így használva akár 20% hajtó-
anyag is megtakarítható.

A kisebb üzemek számára összesen tíz hátsó 
függesztésű CONTOUR kasza íveli át a 2,6-3,8 m 
közötti munkaszélességet 2800-4000 közötti 
típuselnevezéssel, amelyek modelltől függően 
verőujjas vagy gumihengeres szársértővel 
rendelhetők. A vontatott DISCO 3200 TC /  
TC AS / TRC, 3600 TC / TRC és 4000 TC model-
lek munkaszélessége 3-3,8 m közötti, közülük a 
3200 TC AS rendösszehordó szállítószalagokkal 
hordja középre a rendet. 

A CONTOUR sorozat nagy teljesítményű, 
komfortos kivitelű kaszakombinációit 

képviselő hat modell DISCO 8500 (8,1/8,3 m) 
és DISCO 9200 (8,9/9,1 m) típusmegjelölés-
sel kerül piacra. A DISCO 9200 BUSINESS 
és a 9200 C BUSINESS a nagyüzemek és 
bérvállalkozók professzionális gépei. A DISCO 
9200 rendösszehordó szalaggal ellátott 
AUTOSWATHER változatban is készül, a 
DISCO 9400 C DUO pedig tolt üzemű kivitel-
ben lesz elérhető. 

Az összes új kasza esetében is SAFETY LINK ga-
rantálja a kaszatárcsák biztonságát, valamint 
ACTIVE FLOAT hidropneumatikus teher-
mentesítő rendszer szavatolja, hogy a kasza 
felfekvési nyomása (talajnyomása) 
a munkavégzés körülményeinek megfelelően 
mindig optimális legyen.

LINER 3600, 800, 700 
rendképzők

A négyrotoros rendképzőknél a 9,9-12,5 m 
közötti munkaszélességű LINER 3600 a 
LINER 3500 utódjaként azt az előnyt nyújtja, 
hogy közúton 4 m alatt marad a biztonságos 
szállítási magassága az ujjakat tartó forgató-
karok leszerelése nélkül is. Kompakt szállítási 
méretét az új fejlesztésű futómű teszi lehe-
tővé, amelynek a magassága menet közben 
is változtatható.

A LINER 800 és 700 modellek 4-7,5 m, illetve 
3,5-6,3 m munkaszélességgel a LINER 750 és 
650 modelleket váltják fel. Az új kompakt gé-
peknek nincs saját futóműve, és az egyszerű 

oldalrend-képzés mellett TWIN funkcióval 
(kettős rendképzés) is rendelkeznek. A szállítá-
si szélesség csökkentésére a fogak tartókarjai 
gyorsan és egyszerűen leszerelhetők.

Valamennyi új modell a LINER sorozat már 
jól bevált fődarabjaiból építkezik. Ilyenek  
a kenőanyaggal tartósan ellátott, hermetiku-
san zárt rotorház, és azok kopásnak rendkí-
vül ellenálló speciális vezérlőpályái. A négy 
kettős rugós fogat hordozó karokat PROFIX 
rendszer biztosítja, amely azok gyors cseréjét 
is lehetővé teszi.

VOLTO 1300 T, 800 TH, 
80, 60 rendterítők

A CLAAS a most bemutatott négy új modell 
mindegyikét azzal a MAX SPREAD termény-
áramlási megoldással felvértezve kínálja, 
amit eredetileg a VOLTO 1100 (T) modellen 
vezettek be. 

CLAAS ÚJDONSÁGOK 
A „ZÖLD”-VONALON 

Immár hagyományosnak mondható, hogy a CLAAS minden évben bemutatja aktuális fejlesz-
tési eredményeit az európai szaksajtó képviselőinek. A nemzetközi sajtótájékoztató idei hely-
színe a cégcsoport Bad Saulgauban található gyára volt, amely Európa egyik legnagyobb rét-
legelőgazdálkodást folytató, ún. „zöld” régiójában helyezkedik el. Talán a „hely szelleme” is 
hozzájárul ahhoz, hogy a CLAAS itt gyártja a teljes szálastakarmány-betakarító portfólióját, 
amivel ebben a szegmensben a legfontosabb piaci szereplők közé tartozik világszerte.

„A JAGUAR silózó melletti döntésünk 
egyik oka az AXIÁL Kft. által biztosított 
szervizszolgáltatás és alkatrészellátás, 

valamint a szakmai hozzáértés volt”.

SZÖVEG: Pálinkás Gábor
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SZÖVEG: Szilaski Éva   FOTÓ: Földvári István, Foto Kft.

Májusban a Margittasziget ’92 
Kft. öt LEXION 660-as kombájnt 
vett át az AXIÁL Kft. bajai telep-
helyén, amely már a második ge-
nerációs LEXION sorozat a cég 
életében, hiszen elődjeik az 500- 
as LEXION sorozat tagjai voltak. 
Augusztus végén úgy gondoltuk, 
meglátogatjuk őket, hogy meg-
tudjuk, hogyan válnak be az új 
CLAAS kombájnok az újmohácsi 
székhelyű kft.-nél. Nagy József-
fel, a Margittasziget ’92 Kft. mű- 
szaki vezetőjével a vállalkozás 
homorúdi telephelyén találkoz-
tunk.

Agritech: Mit érdemes tudnunk a 
Margittasziget ’92 Kft.-ről?
Nagy József: A kft.-t tulajdonosai 1992-ben 
alapították újmohácsi székhellyel. A vállalat 
három telephellyel rendelkezik, Újmohács 
mellett Homorúdon és Rihán is jelen va-
gyunk. Összesen 91 főt foglalkoztat a cég.  
A magtáraink, a szárítónk, a vetőmagüze-
münk és a központi irodánk Újmohácson, 
a gépjavító műhelyünk Homorúdon, míg 
a szarvasmarhatelepünk és a fejőüzemünk 
Rihán található, ahol 700 szarvasmarhát és 

ennek szaporulatát tartjuk. Fő profilunk a 
szántóföldi növénytermesztés, melynek 
keretén belül 3800 hektáron gazdálkodunk.  
Legfőbb növényeink a kukorica és a búza, 
emellett pedig szóját, repcét és árpát ter-
mesztünk.

Agritech: A nyári betakarítási szezon véget 
ért, hogyan sikerült az idei aratás?
Nagy József: Az idei termés kifejezetten 
jónak mondható, nem panaszkodhatunk. 

Agritech: Ha jól tudom, az új kombájnok előd-
jei is LEXION-ok voltak. Miért döntöttek ismét a 
CLAAS mellett?
Nagy József: Ennek egyszerű oka volt: 
beváltak és jók. Úgy gondolom, ez a legnyo-
mósabb érv. Emellett pedig a cég tulajdono-
sai szem előtt tartották az AXIÁL Kft. kiváló 
háttérszolgáltatásait, illetve ha jól tudom, 
akkor egy nagyon jó ajánlatot kaptak. A 600-
as sorozat előtt öt darab 540-es LEXION-nal 
dolgoztunk, amelyek öt szezont mentek. A 
kukorica kivételével minden terménytípus-

ELŐDJEIKRE ÜTNEK

LEXIONOK A 
MARGITTA-
SZIGETNÉL

A VOLTO 1320 T utódjaként az új VOLTO 
1300 T 10 rotorjával, ezek 1,7 m átmérőjével 
és 13,3 m munkaszélességével a legnagyobb 
rendterítő a CLAAS kínálatában. 

A rendterítő az új forduló-kiemelési megol-
dásának köszönhetően kisebb ívű fordulásra 
képes, továbbá kiválóan alkalmazkodik a talaj-
egyenetlenségekhez, akadályokhoz, a kü-
lönböző munkakörülményekhez. A kiemelés 
kettős működésű vezérlőszelepen keresztül 
irányítható, ezzel a legnagyobb modell mun-
ka közben kompakt és fordulékony, közúton 
pedig biztonságosan közlekedik.

Az új VOLTO 800 TH a VOLTO 800 alapjain 
kifejlesztett, külön futómű nélküli vontatott tí-
pus. A gép 6 darab, egyenként 1,7 m átmérőjű 
rotorral dolgozik, 7,7 m munkaszélességével 
elsősorban az észak-amerikai piacra szánják.  

A VOLTO 80 és 60 modellek a már jól 
bevált VOLTO 77 és 58 típusokat váltják 
fel. Ezzel a MAX SPREAD koncepció első 
ízben jelenik meg a kisebb rotorátmérőjű 
gépeknél. Az 5,8 és 7,7 m munkaszélességű, 
6, illetve 8 darab, 1,3 m átmérőjű rotorral 
szerelt gépeket a kisebb és közepes méretű 
gazdaságoknak ajánlják.

CARGOS 8000-es szelete-
lős kombi rendfelszedő-
szállító kocsik

A CARGOS 9000-es sorozat 2009. évi 
bevezetésével a CLAAS teljesen új alapok-
ra helyezte a komplett rendfelszedő- és 
szeletelőrendszerrel, valamint hátsó ada-
golóhengerekkel rendelkező kombi szállí-
tókocsikat. A CARGOS 8300, 8400 és 8500 
típusjelű kocsik 30, 35,5 és 41 m³ raktérfo-
gattal rendelkeznek. Rendfelszedőjük most 
először hidraulikus meghajtású és opcióként 
hidropneumatikus tehermentesítéssel is 
felszerelhető. A szeletelőszerkezet 40 db, 

egyenkénti rugós biztosítású, beállítható 
előfeszítésű, két oldalon élezett kései mindig 
pontos szeletelési minőséget biztosítanak 
38 mm-es szecskamérettel. A csavarozással 
felszerelt kések pengéi sérülés esetén egysze-
rűen átfordíthatók, így nem kell sérülés miatti 
hosszabb kiesési idővel számolni, egyben  
a kocsi használati ideje is meghosszabbodik.

A teljesen új, ún. EFS (EFFICIENT FEEDING 
SYSTEM) anyagtovábbító rendszert nagyobb 
szállítási teljesítmény és alacsonyabb teljesít-
ményigény jellemzi. A szeletelő-továbbító 
egység mögötti láncos fenéklemez 50 cm-rel 
lehajtható/leengedhető, ami jelentősen javítja 
az anyagáramlás hatékonyságát, függőleges 
helyzetig leengedve pedig jobb hozzáférhe-
tőséget biztosít a szeletelőkésekhez, amely  
a lehajtható késtartó szerkezettel együtt 
jelentősen megkönnyíti a kések cseréjét. 

A rendfelszedő-szeletelő-továbbító egy-
ség, valamint a hátsó, vízszintes helyzetű 
kitároló-adagoló hengerek 15-15 perc alatt 
egyszerűen ki-, illetve leszerelhetők, így 
rövid idő alatt átalakítható pl. silószállító 
pótkocsivá. Ebben az esetben az előbb emlí-
tett láncos fenéklemez vízszintes helyzetbe 
állítható. Ezzel a megoldással lehetővé válik 
a kocsik egész éves kihasználása, illetve  
az önsúly csökkenése miatt mintegy 3 tonná-
val nő a teherbíró képesség. 

QUADRANT 3300 FC, 
4000 nagybálázók

A QUADRANT 3300 RF/RC (ROTO FEED/
ROTO CUT) típusai mellé a 3200-as modellnél 
már bizonyított és jól bevált FC (FINE CUT) 
verzió is elérhető lesz a jövőben. Ezzel  
120 x 90 cm keresztmetszettel is bálázható 
finoman strukturált, rövid szálhosszúságú 
szalma almozáshoz (pl. baromfi vagy ló eseté-
ben), illetve abraktakarmányok struktúrájá-
nak javításhoz pl. tejelő tehenek számára. 

A QUADRANT 3300 FC 51 szeletelőkését 
négy csoportba rendezték, az elméleti 
szecskahossz így a bekapcsolt késcsoporttól 
függően 22 mm (51 kés), 45 mm (26 kés) 
vagy 90 mm (12 vagy 13 kés) lehet a teljesen 
kikapcsolt állapot mellett. Minden egyes kés 
külön rugós biztosítással rendelkezik, így 
csak az a kés mozdul el, amelyiknél idegen 
agyag (pl. kő) került a szeletelőszerkezetbe. 
A késeket tartó, illetve magába foglaló „fiók” 
mindkét oldalra 2/3 részben kihúzható, így 
minden kés jól látható és hozzáférhető.  

A kihúzható egység nem U profilban fut, ha-
nem csapágyazással ellátott szerkezetben, 
amelyben a csapágyak excentrikus rögzí-
tésűek, így kisebb kopás vagy deformáció 
esetén utánállítható a kihúzás megkönnyíté-
se érdekében.

A 2,35 m széles rendfelszedő, a kettős, görgős 
leszorítóval dolgozó PFS (POWER FEEDING 
SYSTEM) anyagtovábbító rendszer, a nagy 
teljesítményű továbbító(csillag)rotor, a prés-
dugattyú percenkénti 46 lökete és az akár  
200 bar nyomású préscsatorna nagy áteresz-
tőképességet biztosít a bálázónak, így nagy 
rendtömeg esetén is biztonsággal üzemeltet-
hető.

A 2015. évi idényre a CLAAS 80 x 50 cm 
keresztmetszetű bálák készítéséhez egy 
teljesen új modellel jelenik meg a piacon.  
A QUADRANT 4000 teljesítményosztályában 
15%-kal nagyobb áteresztőképesség mellett 
10%-kal tömörebb bálákat készít, kezelése 
komfortosabb, karbantartása egyszerűbb.

Az előd QUADRANT 1150 bálázóhoz képest 
a lendkerék és a behordószerkezet tengely-
kapcsolóját 30%-kal nagyobb terhelésre mé-
retezték. A teljes hajtásláncot, a présdugaty-
tyú-rudakat és a préscsatornát is erősebbre, 
hosszabb élettartamúra tervezték, továbbá 
nem található lánc a hajtási rendszerben, így 
annak egységei jobban szinkronizáltak. A per-
cenként 61 löketű présdugattyú kialakítását 
úgy változtatták meg, hogy a bálát a magjától 
a felszínéig egyenletesen tömörítse, ennek 
eredménye a tökéletes kiképzésű, jól szállítha-
tó és stabilan tárolható szögletes bála.   

A 2 m széles rendfelszedő kíméletesen veszi 
fel a takarmánynövényt, így az nem sérül, 
eredeti hosszúságát megőrzi, nincs törek- és 
porképződés. A pormentes, jól strukturált 
bálák maximálisan megfelelnek a tejelő 
teheneket tartó gazdaságok minőségi igé-
nyeinek (pl. lucerna esetén), de a kompakt, 
egyszerűen kezelhető bála a ló- és juhtartók 
körében is kedvelt.   

A bálázó mögé kapcsolható gyűjtőkocsi két 
nagybálát képes azokat egymásra téve a tar-
lóra helyezni, ezzel gazdaságossá, egyszerűvé 
és gyorssá teszi a bálák későbbi elszállítását.

„Miért döntöttünk ismét a CLAAS 
mellett? Ennek egyszerű oka volt:

beváltak és jók. Úgy gondolom, ez a 
legnyomósabb érv. Emellett pedig a cég 

tulajdonosai szem előtt tartották az 
AXIÁL Kft. kiváló háttérszolgáltatásait”.
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ban használtuk mind az öt gépet. Kukoricá-
ban általában három gép ment. Aztán 2014 
májusában az AXIÁL Kft. bajai telephelyén 
átvettük az új 660-asokat.

Agritech: Miben különböznek az új LEXION-ok 
az 5 évvel ezelőtti modellektől?
Nagy József: Alapjában véve nincs sok 
különbség az új és a korábbi gépek között, de 
motorikusan biztosan változtatott a CLAAS. 
A környezetvédelmi előírásoknak megfele-
lően ugyanis más motorokkal szerelték őket, 
amelyek amellett, hogy a Tier 4i kipufogógáz 
normákat követik, jobbak is. A 600-as soro-
zatú LEXION-ok hidraulikája gyorsabb. Amit 
pedig még észrevettem az az, hogy a fülkék 
sokkal komfortosabbak és jobb a kilátás, 
mint az elődöknél. Panorámásabb, ha úgy 
tetszik. Emellett pedig jobban felszerelték 
őket, dizájnosabbak lettek, mint az öt évvel 
ezelőtti modellek. Mind az öt modellhez 
LASER PILOT-ot kértünk, amely letapogatja a 
növénykultúra szélét és a gépet pontosan a 
levágott tarló és az álló gabona határán veze-
ti. Ez a megoldás pedig egy további pluszt ad 
ezeknek a gépeknek.

Agritech: Miben változott a kombájnok kezel-
hetősége?
Nagy József: Minden elektronikusan mű-
ködik a gépekben, így a kezelhetősége is 

korszerűbb. Lépést tart a CLAAS a korral.  
A gépkezelőknek csak meg kellett szokniuk 
az újdonságokat, ám ezek elsajátítása nem 
jelentett különösebb gondot számukra. Mi-
után megismerték az új kombájnokat, sokkal 
könnyebb volt kezelniük azokat, ami pedig 
könnyebbséget jelent a napi munka során. A 
gépkezelők tapasztalata alapján a lecserélt 
540-es LEXION-ok CEBIS-ének használata után 
az új 660-as LEXION-ok kezelése egyszerűen 
elsajátítató. Például bizonyos állítási para-
méterekre direkt rá lehet menni, és nem kell 
végiglépkedni A-B menüből. 

Agritech: Hány üzemórát mentek eddig a 
gépek?
Nagy József: Eddig 300 üzemórát mentek, 
amely a mi esetünkben 270 cséplő-üzemórát 
jelent. 

Agritech: 300 üzemóra után a 600-as 
LEXION-ok fogyasztásukról is beszélgethetünk. 
Mennyiben változott a gépek üzemanyag-fo-
gyasztása?
Nagy József: Az új kombájnok egy szériá-
val nagyobbak, így nagyobb motorokkal is 
szerelték őket, mint az előző gépeket. Ennek 
köszönhetően természetesen gyorsabban 
is tudnak dolgozni, több terményt tudnak 
levágni a nagyobb magtartályba és nagyobb 
a kapacitásuk is. Ezekből adódóan viszont 

van fogyasztásuk, a nagyobb motorok révén 
ez pedig több mint az 500-asoknál volt. De 
ha viszonyítani kell az előző szériához, akkor 
mindezeket figyelembe véve és arányosítva 
nem változott a fogyasztásuk. 

Agritech: Sokféle terménnyel foglalkoznak. 
Új adapterekre is szükségük volt az új kombáj-
nokhoz?
Nagy József: Öt új C 660-as adaptert vásárol-
tunk, mivel a gabonaasztalok és a CONSPEED 
kukorica-adaptereink kompatibilisek az új 
LEXION-okkal. Szójával is foglalkozunk, az 
500-as szériához speciális SOJA FLEX asztalo-
kat vásároltunk öt évvel ezelőtt. Szerencsére 
ezek is használhatók a 600 szériához, így 
ezeket megtartottuk. 

Agritech: Mióta állnak kapcsolatban az AXIÁL 
Kft.-vel?
Nagy József: Alakulásunk óta tartjuk a 
jó kapcsolatot. Annak idején alkatrészek 
beszerzésével kezdtük, majd szépen lassan 
gépeket is vásároltunk már az AXIÁL-tól. Idén 
került hozzánk egy CLAAS JAGUAR silózó is, 
amelyet ugyan még nem használtunk, de be-
üzemeltük már. Itt is márkahűek maradtunk, 
mivel az előző silózónk is JAGUAR volt. Ezen 
kívül pedig van két VARIANT bálázónk és egy 
CLAAS DISCO fűkaszánk.   

LEXION 660

VÁGÓASZTAL

Ajánlott vágóasztal méretek V 1200 (11,97 m) – V 540 (5,46 m) / C 900 (9,12 m) – C 600 (6,07 m)

CSÉPLŐRENDSZER

APS cséplőrendszer

MULTICROP

Cséplődob szélessége mm 1700

Cséplődob átmérője mm 600

MÁSODLAGOS LEVÁLASZTÁS

Szalmarázó ládák száma db 6

Szalmarázó ládák hossza m 4,4

Szalmarázók felülete m2 7,48

Leválasztó felület m2 9,85

MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM

TISZTÍTÁS

Ventilátor turbina, 6 szegmenssel

Rostafelület m2 5,8

Elektromos rostaállítás a vezetőfülkéből

MAGTARTÁLY

Térfogat (ANSI/ASAE S312.2 szerint) l 10000/

11000

MOTOR

Gyártó Caterpillar

Névleges teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 269/366

Max. teljesítmény (ECE R 120) Stage IIIB (Tier 4i) kW/LE 294/400

Üzemanyagtartály térfogata l 800

Síkrendszerű hűtőkosár elszívás

EASY

CEBIS

LASER PILOT

Alapfelszereltség

Opció

„Miután megismerték az új kombájnokat, 
sokkal könnyebb volt kezelniük azokat, 

ami pedig könnyebbséget jelent 
a napi munka során”.

Nagy József az új LEXION-okkal a kft. homorúdi telephelyénA Margittasziget ‚92 Kft. dolgozói és Petres Csaba területi képviselő 2014 májusában az AXIÁL Kft. telephelyén
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BEMUTATÓZTUNK! A FEJLŐDÉS KULCSA BÁBOLNÁN!

„Az idei szezonban egy QUADRANT 3300 
RC szögletes nagybálázóval bemutatóztam, 
amelyet egy 300 lóerős AXION 920-as húzott. 
Főképp nagygazdaságokban jártam, illetve 
olyan cégeknél, akik felvásárolják a szalmát. 
Az ügyfelek, akiknél bemutatóztam, tisztában 
vannak a gépek működésével, felépítésével, 

így az én feladatom az, hogy megmutassam 
nekik a bálázó kezelésének csínját-bínját. 
Elmagyarázom például, hogyan kell a bálatö-
mörséget vagy a bálahosszúságot beállítani 
ahhoz, hogy jó minőségű, megfelelő súlyú 
bálát tudjanak készíteni. A visszajelzések pedig 
nagyon pozitívak voltak a partnerek részéről.”

VÁGÓ ISTVÁN 

„Főleg a Dunántúlon, Somogy, Tolna és Bara-
nya megyében bemutatóztam egy  
LEXION 670-es kombájnnal. A kombájnok 
esetében elmondható, hogy egy ilyen 
gépbemutató során az ügyfeleket leginkább 
a kombájn fogyasztása, a betakarított mag 

minősége, a hozam és a teljesítmény érdekli. 
A bemutatógép-csapat LEXION 670-ese 
pedig felszereltségével (CRUISE PILOT, LASER 
PILOT, QUANTIMETER) és teljesítményével 
meggyőzte az ügyfeleket repcében, búzá-
ban, rozsban és tritikáléban is.”

KATONA JÁNOS

„Egy géptípus váltása során ezernyi kérdés 
fogalmazódik meg a gazdákban, ám ezek az 
alkalmak arra szolgálnak, hogy ők maguk is 
meggyőződjenek a gép, jelen esetben egy 
minden opcióval felszerelt LEXION 660-as 
kombájn előnyeiről. Az idei évben főleg 

közepes- és nagygazdaságokban jártam az 
ország nyugati részén, ahol a partnereknek 
gyorsan sikerült elsajátítaniuk a gép kezelését 
és az általunk bemutatott gépnél könnyű 
választási lehetőségük volt a gép felszereltsé-
gét tekintve.”

PILLER TIBOR

„A CLAAS VARIANT 365 RC körbálázójával 
báláztam, amely egy nagyüzemi, erősített 
változata a tavalyi évben bemutatott, kö-
zepes méretű gazdaságoknak kínált CLAAS 
VARIANT 360 RC-nek. Idén egy 150 lóerős 
CLAAS ARION 540-essel dolgoztam, mivel ez 
rendelkezik az ideális lóerővel. A bemutatott 

gép elnyerte az ügyfelek tetszését, mert 
tömör, jó bálát készített, amely a partnerek 
számára az egyik legfontosabb szempont. Ezt 
pedig lehetőségük volt élesben kipróbálni, 
láthatták, hogyan alakul például a traktor 
fogyasztása, vagy mennyire gyorsan tud 
haladni a géppel.”

NOLLER JÓZSEF 

Az AXIÁL Kft. CLAAS gépekre  
specializálódott bemutatócsapata 
évente több száz gépmutatót tart 
az ország egész területén, hogy a 
CLAAS gépek hatékonyságát és ki- 

váló műszaki megoldásait a gazdák 
saját területein bizonyítsák. A be-
mutatógép-kezelőket kérdeztük az 
idei betakarítási és bálázási tapasz-
talataikról.

RIPORTER: ifj. Bátyity Antal, bemutatócsapat-vezető

TUCANO 570 HYBRID 
(HRC)

450 (HRC) 440 (HRC) 430 (HRC) 420 (HRC) 340 (HRC) 320 (HRC)

Cséplőrendszer 
/ -szélesség

APS / 1580 mm APS / 1580 mm APS / 1580 mm APS / 1320 mm APS / 1320 mm hagyományos 
/ 1580 mm

hagyományos 
/ 1320 mm

Másodlagos leválasztás ROTO PLUS 6-szalmarázó 
láda

6- szalmarázó 
láda 

5- szalmarázó 
láda

5- szalmarázó 
láda

6- szalmarázó 
láda

5- szalmarázó 
láda

Magtartály térfogata 9000 l 9000 l 8500 l 8000 l 7500 l 8000 l 6500 l

Ürítés teljesítménye 105 l/s 105 l/s 105 l/s 90 l/s 90 l/s 90 l/s 90 l/s

Motorteljesítmény
(ECE R 120)

260 kW / 
354 LE

230 kW / 
313 LE

210 kW / 
286 LE

210 kW / 
286 LE

180 kW / 
245 LE 

210 kW / 
286 LE

180 kW / 
245 LE

AZ ÚJ TUCANO
Minden sikeres betakarítás alapja az egészséges növekedés. Az új TUCANO is ezen elv alapján 
született. Felnőtt a felső kategória intelligenciájához és kényelméhez. Megjelenése már első 
ránézésre is új dimenzióba repít. Egy meggyőző okból fejlesztette a CLAAS: ezzel fejlődhet.

Fotó: Prág Ferenc, MMG
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BESZÉLGETÉS
VANCSURA JÓZSEFFEL
A GOSZ ELNÖKÉVEL

Magyarországon a termelők többsége 
arra törekszik, hogy eső előtt takarítsa be 
a kalászos gabonát, hiszen így tudnak jó 
minőséggel megjelenni a piacon. Sajnos az 
idei évben ez nem sikerült úgy, ahogyan azt 
előzetesen elvárhatták volna a gazdálkodók. 
Hiába kezdődött két héttel előbb a betakarí-
tás. Hazánkban 1901 óta jegyzik fel a csapa-
dékmennyiséget, azóta pedig mindössze 5 
csapadékosabb július volt, mint az idei évben. 
Erre azonban nem lehet felkészülni, így idén 
a gabona nagy része nem étkezési, hanem 
takarmányminősítést kapott.

„Ha a sokéves átlagot nézzük, akkor 70-90% kö-
zött alakult az étkezési búza, és 10-30% között 
mozgott a takarmány. Az idei évben ez teljesen 
megfordult: azaz 35-40% az étkezési, 60-65% 
a takarmány minősítést kapta. Ez még nem is 
jelentene olyan nagy problémát, mert nem volt 
akkora differencia a takarmány és az étkezési 
gabona árai között. Ami gondot jelent az az, 
hogy az árak 50 Ft/kg alatt vannak. A termelő 
azt szeretné, ha legalább az 50 Ft/kg-os árat 
elérné a takarmánygabona, mert a gazdálkodó 
csak így tud a következő időszakra nyugodtan 
tervezni. Ha ez az ár viszont csak 40 Ft körül 
mozog, vagy akinek a terményét ennyiért kell 
eladnia és közben még tegyük fel valamiféle kár 
is érte, az ráfizetéssel gazdálkodik” – mondta a 
Gabonaszövetség első embere.

Hosszú időn keresztül pedig nem lehet ily 
módon gazdálkodni. Egy-két évet kibír talán 
így is a gazdálkodó, de ráfizetésből senki 
nem tud megélni. Egy lehetősége van a ma-

gyar termelőnek: a lehető legnagyobb mérté-
kű technológiai fejlesztést kell végrehajtania 
ahhoz, hogy biztosítsa versenyképességét.
„Ez annyit jelent, hogy vetéskor a legjobb 
fajtát vagy hibridet választja, optimális időben 
végzi el a munkát a legjobb gépekkel, magas 
szintű szakmai felkészültséggel, mindezt 
pedig úgy, hogy a költségszintjére is vigyáz”– 
magyarázta a Gabonatermesztők Országos 
Szövetségének elnöke.

A repce az elmúlt időszak legmagasabb ter-
méshozamát produkálta, rendkívül jól áttelelt, 
nagyon szép becőket hozott. Ennek köszön-
hetően nagyon jó, súlyos és jó beltartalmi ér-
tékkel bíró repcemagot takaríthattak be idén 
a termelők. A repce ára idén is alacsonyabb, 
mint az elmúlt években, 100 Ft/kg alatt van az 
ára. „100 forint kilogrammonkénti ár alatt át kell 
gondolni, hogy milyen mennyiségben termeljük 
a repcét” – szögezte le a szakember.

Az őszi árpa vetésterülete 208 497 hektár volt 
2014-ben, amelyről közel 1 millió tonna termés 
került az ország magtáraiba. Ez a mennyiség 
pedig bőven elegendő a magyar állattenyész-
tés számára és a világpiaci értékesítésre is. 

„Ha egy gazda hazánkban elvet két hektár őszi 
kalászost, akkor 1 hektárnyi terület termése a 
világpiacon kerül értékesítésre, ezért a tisztítás-
nál és tárolásnál az előírásoknak megfelelően 
kell kezelni azt” – mondta Vancsura József. 
Korábban a szakemberek 4,4 tonna átlagot 
vártak országosan. A termésátlag idén 2%-kal 
magasabb lett, 4,5 tonnás átlaggal zártak a 
gazdálkodók országszerte.  

Magyarországon körülbelül 1-1,2 millió ton-
nányi étkezési búza szükséges évente, amely 
az idén termett 5 millió tonna őszi búzából 
bőven fedezhető, így várhatóan a legjobb 
minőségű termés kerül majd feldolgozott 
formában a magyar családok asztalára. Emel-
lett pedig közel 1 millió tonnányi étkezési 
vagy étkezésre alkalmas búza jut exportra is.
És hogy mire számíthatunk ősszel?

 „A tavaszi vetések jól sikerültek, kellő ambícióval 
tudtak fejlődni. Nagyon meghálálták a növények 
az okszerű tápanyag-utánpótlást is. A várható 
hozamokról korai lenne még bármit is monda-
ni, hiszen még nagyon sok napot és éjszakát 
töltenek a szabadban, de előzetesen bizakodóak 
vagyunk, nagyon szép termést várunk. A becs-
lések alapján a kukorica az elmúlt 2-3 évtized 
legmagasabb terméshozamát is elérheti, akár 
8 millió tonna feletti termés is várható” – zárta 
beszélgetésünket Vancsura József.   

Nagyon ígéretesen indult az év a magyar gazdálkodók számára, hiszen a jó ősz után enyhe tél 
következett, így a tavaszi munkákat időben el tudták végezni. A szokásostól eltérően a tavaszi 
aszály okán két héttel korábban kezdődött az aratás, ám az esőzések miatt két héttel később 
is fejezték be a termelők a betakarítást. 

NÖVÉNYFAJ ÖSSZES TERÜLET 
(HA)

BETAKARÍTOTT 
TERÜLET (HA)

BETAKARÍTOTT 
TERÜLET (SZÁZALÉK)

TERMÉSÁTLAG 
(KG/HA)

ÖSSZES TERMÉS 
(TONNA)

ŐSZI ÁRPA 208 497 208 497 100,00% 4 548 948 165

ŐSZI BÚZA 1 099 231 1 080 950 98% 4 667 5 044 757

ROZS 35 519 31 937 90% 2 952 94 284

TRITIKÁLÉ 124 980 118 096 94% 4 028 475 679

TAVASZI ÁRPA 89 037 86 330 97% 3 703 319 720

ZAB 53 406 46 901 88% 2 740 128 518

REPCE 216 201 216 003 100% 3 067 662 434

MAGBORSÓ 17 990 17 834 99% 2 731 48 700

ÖSSZESEN: 1 844 861 1 806 548 98% 7 722 256

SZALMA BETAKARÍTÁS 1 610 670 1 093 822 68%

TARLÓHÁNTÁS 1 844 861 1 117 860 61%

Vancsura József és Büksi János
SZÖVEG: Büksi János, szervezetfejlesztési igazgató

Forrás: Aratási helyzetkép 2014.08.06, NAK statisztika
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MOTOROLAJSZINT

A szintellenőrző karbantartásokat 
sík terepen végezzük el, hogy a helyes 
feltöltési mennyiségeket ellenőrizni tud-
juk! Minden esetben hideg állapotban, 
legalább 10 perccel a motor leállítását 
követően fogjunk hozzá!

Nem jelent problémát, ha közép vagy 
annál alacsonyabb a szint, de ebben az 
esetben feltétlenül figyelni kell, hogy a 
szintet hirtelen vagy fokozatosan érte 
el. Amennyiben utántöltésre kerül sor, 
támaszkodjunk a kezelési kézikönyvre.

Tipp: Ma már nemcsak a viszkozitás 
és a teljesítményszint a meghatározó, 
hanem a kipufogógáz-utókezelő rend-
szer kritériumait is figyelembe kell 
venni a megfelelő olaj kiválasztásakor.

HŰTŐFOLYADÉKSZINT 

Ezt is hidegen ellenőrizzük, meleg motor 
esetén mindig ügyeljünk a rendszer 
túlnyomására, hűtősapka levételénél 
égésveszélyre! Alacsony szint esetén 
előírt fagyálló folyadékot vagy desztillált 
vizet alkalmazzunk. 

Ne feledjük: 2 évente érdemes le-
cserélni a rendszerből a folyadékot. 
Termosztát(ok) ellenőrzése!

HŰTŐK TISZTÍTÁSA 

Levegővel fúvassuk ki a hűtőradiátorokat is.

ZSÍRZÁSOK 

A kezelési kézikönyv szerinti ciklusokban 
végezzük el, különös figyelmet fordítva a 
zsírzószemek állapotára. Ne feledkezzünk 
meg a hátsó kerékcsapágyakról sem!

LEVEGŐSZŰRŐ

Az egyik legfontosabb napi karban-
tartási pont. A levegőszűrő ellenőr-
zésének gyakorisága nagyban függ 
attól, hogy milyen körülmények között 
dolgozik az erőgép.

A mai modern gépek már nem hengeres, 
hanem hajtogatott, impregnált, papír-
betétes levegőszűrővel vannak ellátva, 
melyek helyes takarítása a kirázás. 
A biztonsági levegőszűrőt ne vegyük ki, 
csak abban az esetben, ha szemrevéte-
lezéskor szennyezettnek látjuk. Ekkor az 
egyetlen lehetséges tennivaló: kicserélni 
mindkét levegőszűrőt.

Tanács: Lehetőleg ne várjuk meg az 
eltömődésre utaló figyelmezető lám-
pa jelzését a műszerfalon! 

ÜZEMANYAGRENDSZER

A fejlett üzemanyagellátó rendszerek 
rendkívüli módon érzékenyek a vízre, 
ezért elsőként az üzemanyagszűrők 
vízleválasztó poharából engedjük le a 
gázolajtól elszeparólódott folyadékot. 
A szűrőcsere esetén mindig egy időben 
cseréljük a durva és a finomszűrőt. 
Normál szennyezettségű üzemanyag-
rendszer esetén a finomszűrő hamarabb 
megtelik, mint a durva. Amennyiben szi-
várgást tapasztalunk a nyomócsöveknél, 
vigyázzunk, mert a mezőgazdaságban 
lassan 10 éve használatos közös nyomó-
csöves rendszerek nyomástartóként mű-
ködnek, így a motor leállítását követően 
5-10 percig még nyomás van bennük, NE 
nyúljunk hozzá!

Tanács: Az üzemanyagot naptól 
védett helyen tároljuk, majd fél éven 
belül használjuk fel!

ADBLUE

Az elmúlt évek egyre szigorodó emisszi-
ós előírásai miatt kipufogógáz-utókezelő 
rendszerek jelentek meg. Ezek egyike 
az SCR rendszer, aminek működéséhez 
nélkülözhetetlen az AdBlue folyadék. 
A rendszer védelme érdekében soha 
ne hagyjuk kiürülni a tartályt! Mindig 
ellenőrzött, tiszta folyadékot töltsünk be. 
A betöltőszűrőt rendszeresen mossuk ki 
csapvízzel, a betöltési iránnyal ellenté-
tesen. A folyadék tárolására az ideális 
hőmérséklet 0-25 °C. Hosszú gépleállás 
idejére a tartályt 1/4-1/2 szintig töltsük 
fel, majd újbóli használatbavétel előtt 
töltsük fel teljesen.

VÁLTÓ- ÉS
HIDRAULIKAOLAJ-SZINT 

Hasonlóan a motorolajszinthez, sík te-
repen, hidegen és legalább 10 perccel a 
motor leállítását követően végezzük el,
a kémlelőnyílás vagy a nívópálca segít-
ségével. Valós szint beméréséhez a mell-
sőhíd-rugózást és a függesztőkarokat 
le kell engedni. Közúti közlekedéshez 
alacsonyabb, nagy terhelés esetén 
(szántóföldön) magasabb szint ajánlott. 
Utántöltés esetén hagyatkozzunk a keze-
lési kézikönyvre.

FÜLKE

Legvégül fordítsunk figyelmet saját 
egészségünkre is! A gépkezelő idejének 
legnagyobb részét a fülkében tölti, ezért 
is fontos a belső levegő tisztasága. Mun-
kakörülményektől függően rendszere-
sen ellenőrizzük a szűrőket, és tisztítsuk 
ki azokat! A légkondicionáló berende-
zést szezononként fertőtlenítsük, illetve 
a rendszert kapcsoljuk be 2 hetente.

TRAKTOROK 
KARBANTARTÁSA
A JÖVŐ ÉVI TERMÉS ZÁLOGA

A nyári időszakban a traktorok jelentős része szemszállítási 
munkákban jeleskedett, melyek nagy részét a közúton meg-
tett kilométerek jellemezték.
A gabonaaratási munkák befejeztével a traktorok kikerülnek 
a táblákra, megkezdődik a tarlóhántás és a magágykészítés. 
Ebben az időszakban különös figyelmet kell fordítani a mező-
gazdasági vontatók karbantartására, hiszen jelentős mérték-
ben járulnak hozzá a jövő évi terméshez. 

A fentiekben csak a legalapvetőbb karban-
tartási pontokra tértünk ki. Ezek gyakoriságát 
- mint ahogy azt az előzőekben is említettem -  
az üzemeltetési körülmények befolyásolják. 
A gépkezelői oktatásokon a pilóták speciális 
kérdéseikre is választ kaphatnak, de amelyik 
gazda betartja a kötelező szervizeket és azokat 
szakembereinkkel végezteti el, annak a helyszí-
nen testre és gépre szabott tanácsokat adnak 
szerelő kollégáink. Kérdezzék őket bátran!     

SZÖVEG: Baranyi Péter, szervizmérnök, CLAAS traktorok
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A KEVESEBB NÉHA TÖBB„KÖTELEZŐ SZERVIZ”

A CLAAS és a Német Agrárkamara szakem-
bergárdájának közös küldetése 2010-ben 
kezdődött, amely a CLAAS ORIGINAL és 
az úgynevezett nem eredeti alkatrészek 
minőségbeli különbségeit hivatott ismertet-
ni. Kiválasztottak néhány, a mindennapos 
munka során komoly igénybevételnek kitett 
kopóalkatrészt, és ezeket a piacon megtalál-
ható más gyártók termékeivel hasonlították 
össze. A vizsgálatok során ugyanolyan körül-
mények között vizsgálták az alkatrészeket, 
meghatározott üzemóránként.

Az eredmények magukért beszélnek! A 
következőkben publikált cikksorozatunkkal 
szeretnénk valamennyi olvasónkkal megis-
mertetni a CLAAS ORIGINAL alkatrészekhez 
tartozó 3M (Mérethelyes. Megbízható. Meg-
éri.) valódi jelentőségét.

Cikksorozatunkban bemutatjuk a kaszaujjak, 
szecskázó kések, kaszapengék vizsgálata 
során felszínre került eredményeket, ugyan-
akkor láthatják az ékszíj-, az állókés-, valamint 
a bálázókés-alternatívák különbségét is.

Az elmúlt időszakban különböző országok 
tapasztalatait vizsgálták a CLAAS kollégái. 
A vizsgálatok egyértelműen bizonyították, 
hogy a gazdaságos és problémamentes gép-
üzemeltetés alapfeltétele a gyártó által kínált 
ORIGINAL alkatrészek használata. 
Az ORIGINAL alkatrészek szakszerű beépí-
tésével a gépüzemeltető időt és energiát, 
ezáltal pedig pénzt spórolhat, annak ellenére 
is, hogy az egységárakat nézve nem az 
ORIGINAL a „legkedvezőbb” választás.

A kukoricabetakarítás közeledtével a legaktu-
álisabb két termék, amelyek eredményeit is-

mertetjük, a szecskázókések, illetve az ékszíjak 
minőségi alternatíváinak összehasonlítása.

1. teszt: Ékszíjak

A CLAAS ORIGINAL ékszíjak legjellemzőbb 
tulajdonságai:
  Méretpontosság
  Optimális erőátvitel
  Legnagyobb szakítószilárdság
  Jobb hővezetőképesség, hőállóság
  Kevesebb üzemanyag-felhasználás

A teszt során egy eredeti és egy nem eredeti 
variátor ékszíjat hasonlítottak össze. Azonos 
géptípuson, azonos körülmények között 
dolgoztak a gépek. Leszerelést követően 
alapos vizsgálatoknak vetették alá a szíjakat,  
amelyekből az alábbi adatok derültek ki:

Bizonyára mindannyian meg-
kapták már a díjaink módosítá- 
sával kapcsolatban kiküldött  
tájékoztatónkat.
Tapasztalhatták, hogy a köte- 
lező szerviz óradíjaink a leg-
kedvezőbbek, illetve ez a tétel 
mit sem változott az elmúlt 
évek folyamán.

Mi a célunk ezzel?

Elsősorban a közvetlen, másodsorban a köz-
vetett költségcsökkentés az Önök gépüze-
meltetési kiadásaiban. A közvetlen hatás 
a kedvező árral egyértelmű.

A közvetett, másodlagos hatásról szeretnék 
elsősorban tájékoztatást adni. Egyértelmű 
szándékunk, hogy a „kötelező szerviznek”  

nevezett, a fenntartó és a gyártók által 
ajánlott, üzemóra-periódusra alkalmazott 
szervizeket a cég folyamatosan képzett szak-
emberei végezzék el.

Hogy miért?

Nem csak azért, mert ez a gépgyártók előírá-
sa, és alapfeltétele a garanciai jóváírásnak. 
A mai modern mezőgazdasági és építőipari 
gépeknél már nem csak olaj- és szűrőcseré-
ből áll egy ilyen szervizperiódus végrehajtá-
sa. Ezekhez komoly felkészültség, képzettség 
és technikai háttér szükséges. Gondoljunk 
csak arra, hogy – többek között – egy elektro-
hidraulikus üzemeltetésnél a részegységeket, 
illetve a fokozatmentes váltókat kalibrálni 
kell, a motoroknál bizonyos paramétereket, 
hibakódokat ellenőrizni, törölni kell, az eme-
lőgépeket a biztonsági előírásoknak megfe-
lelően vizsgálni kell, ismerni kell a felhasznált 
szervizanyagok minőségét és hatását eszkö-
zünkre. Ezeket el lehet hagyni, de higgyék 
el, nem érdemes. A hiányuk rövidtávon 

spórolást jelenthet, de hosszú távon biztos 
a gépkiesés a termelésből, és ez az, ami egy 
termelő vállalkozásnak igazából nagy költ-
séget és plusz szervizköltséget jelent mind 
alkatrészben, mind szervizóradíjakban.

A folyamatos „kötelező szerviz”-jelenlét során 
szakembereink ezeket a feladatokat elvégzik, 
valamint szaktanácsaikkal, beavatkozásaikkal 
megelőzhetőek a mindenki számára kelle-
metlen eseti meghibásodások. Ilyenkor 
a gépek kezelőinek lehetősége nyílik arra, 
hogy a működtetéshez és a napi karbantar-
táshoz gyakorlati útmutatásokat, javaslatokat 
kérjenek kollégáinktól, melyek a munkalapja-
inkon rögzítésre kerülnek.

Ez a megelőző „KÖTELEZŐ SZERVIZ” kiterjesz-
tése az igazi célunk, hogy Önökkel együttmű-
ködve, vállalkozásában közvetve és közvetle-
nül költséget takarítson meg.

Torma Tamás
szervizüzletág igazgató     

SZÖVEG: Juhász-Nagy László, termékmenedzser
A KÖLTSÉGEKBEN IS!
Mérethelyes. Megbízható. Megéri. Ezekkel a szavakkal találkozunk a CLAAS ORIGINAL alkatrészek-
ről szóló prospektusunk hátoldalán. Nem véletlen ez a három jellemző, a 3M. Amikor a tervezőasz-
talon megszületik egy koncepció, és a CLAAS mérnökei számba veszik a gépbe épített alkatrészek 
listáját, mindig a minőségi alkotóelemek beépítése az elsődleges szempont.

CLAAS ORIGINAL 
ÉKSZÍJ

MÁS MINŐSÉGŰ
 ÉKSZÍJ

Utángyártott ékszíj esetében már 197 munkaórát követően láthatók a felületi sérülések és a rojtozódás



CLAAS ORIGINAL Alkatrész30 agritech

CLAAS ORIGINAL alkatrészek
Mérethelyes. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek a CLAAS gépekhez gyártott precíziós és csúcsminő-
ségű szériatermékek.

Megbízható. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek élettartama hosszabb; meghibásodásuk lehetősége 
pedig kisebb.

Hatékony. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek gazdaságossága és minősége mindig kifizetődő.

AXIÁL Alkatrészüzletág
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu  79/525-400

Az alternatív szíjaknál apró rojtozódás volt 
felfedezhető. A felületcsökkenés a tapadási 
és az erőátviteli jellemzőket befolyásolja, így 
az optimális erőátviteli jellemzők alatt telje-
sített a szíj, amely magasabb üzemanyag-fo-
gyasztáshoz vezethet. Nem beszélve a felületi 
károsodásokról, melyek az ékszíj élettartamát 
csökkentik, és rövidebb csereperiódust, hosz-
szabb állásidőt, illetve magasabb szervizkölt-
séget eredményezhetnek. 

A mellékelt képeken jól látható a különbség. 
Az eredeti ékszíj esetében 218 munkaóra után 
sem indokolt a csere. Az alternatív megoldás-
ként választott ékszíj esetében már 197 mun-
kaórát követően láthatók a felületi sérülések és 
a rojtozódás, amely előrevetíti az ékszíj cseré-
jét. Jelen esetben a pontatlan méret vezetett 
ilyen mértékű kopáshoz.

2. teszt: 
CLAAS ORIGINAL,
CLAAS PREIMUM és nem 
eredeti alkatrészek között

Egyes kopóalkatrészek tekintetében PREMIUM 
minőséget is megtalálhatunk a CLAAS palettá-
ján. Ez a termékcsoport számos előnnyel ren-
delkezik az alap kopóalkatrészekhez képest, 
melyekből szeretnék kiemelni néhányat:

 Hétszeres élettartam a késéleken mérve
 A legjobb szecskázási minőség
 Késforgatás nélkül végigdolgozható a 
szezon (optimális körülmények mellett)

 Tökéletes alapot biztosít a következő 
munkafázis elvégzéséhez

A vizsgálatok ez esetben is ugyanolyan mun-
kafeltételek mellett zajlottak. Gabona beta-
karítása során vizsgálták a szecskázókések 
munkaminőségét és vágási teljesítményét.  
A CLAAS PREMIUM szecskázókések 400 hek-
tár szecskázását követően is élesek maradtak. 
A képeken is jól látható a 400 és 750 hektár 
utáni élfelület.

A kések élei mellett a szecskázott szalma 
minőségét is vizsgálták. Jól látható, hogy 
730 hektárt követően a PREMIUM kések által 
végzett munka szemmel láthatóan jobb 
minőségű, elősegítve ezzel a következő mun-
kafolyamatot. Arról pedig nem is beszélve, 
hogy a rosszabb minőségű szecskázást köve-
tően a tarló nagyon jó körülményeket teremt 
a rágcsálók megtelepedéséhez.

A tesztek és a képek is jól bizonyítják, hogy 
hosszú távon nem mindig az olcsóbb a jó, 
még akkor sem, ha nem csak az üzemeltetést 
vesszük figyelembe. Következő számunkban 
további, gyakori kopóalkatrészeket is górcső 
alá veszünk.   

A PREMIUM kések által végzett munka szemmel láthatóan jobb minőségű

CLAAS PREMIUM szecskázókések 400 hektár szecskázását követően is élesek maradtak. 

CLAAS PREMIUM MÁS MINŐSÉG



Masszív vonóerő. XERION 5000/4500/4000.
Úgy gondoljuk, a nagyság számít mindaddig, ameddig az nem hátráltat. A XERION nagytraktor 530 lóerejével 
és számos intelligens megoldásával hatásosan bizonyítja azt, hogy egy magafajta méretekkel rendelkező gép 
is képes a sokoldalú és hatékony munkavégzésre, valamint a teljesítmény hatékony átadására.
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