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AXIÁL Cégcsoport
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www.axial.hu 79/525-400

CLAAS DISCO kaszák.
Kezdőknek és proﬁknak egyaránt.
Legyen Ön akár kezdő, akár profi, a CLAAS tíz új, hátsó függesztésű, tizenegy nagy területteljesítményű, és a két új vontatott modellje között meg fogja találni az Ön gazdaságához illő
kaszát, amely megfelel elvárásainak.
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Arved von Bieberstein
CLAAS közép-európai régióvezető

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
2014. december 1-jén neveztek ki a CLAAS
közép-európai régióvezetőjének, így én
felelek a magyarországi piacért is. Amikor
Magyarországon vagyok, minden alkalommal lenyűgöz a mezőgazdaság és a profes�szionális hozzáállás. Ezért nagy örömmel tölt
el az, hogy a CLAAS-nál ilyen fontos piacért
vállalhatok felelősséget.

IMPRESSZUM

Magyarországon az AXIÁL és a CLAAS
ügyfeleként a legjobb kezekben van. Csak
az elmúlt 10 évben több mint 2 000 új
kombájnt, illetve több mint 1000 traktort
vásároltak Magyarországon. Az, hogy Önök
elégedettek a tanácsadással, a prémium
minőségű alkatrészellátással és a kiemelkedő szolgáltatással, amelyet az AXIÁL
garantál, az a korábbi évek elégedettségi
felméréseiből is világosan látszik számunkra. Ezen kívül az AXIÁL folyamatosan képzi
dolgozóit, fejleszti telephelyeit, illetve
újakat nyit annak érdekében, hogy optimalizálja a teljesítményt, valamint a szolgáltatás minőségét jobbá tegye.
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Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

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

A januári AgrárgépShow keretein belül az új
CLAAS DISCO 3600 RC kaszát Nemzetközi
Termékfejlesztési Nagydíjjal, míg az
ARION 460-as erőgépet Premium Oklevéllel díjazta a szakmai zsűri. A párizsi SIMA
nemzetközi mezőgazdasági szakkiállításon
a CLAAS VARIO fokozatmentesen állítható
vágóasztalát elismerésben,míg az új ARION
400-as traktorcsalád 2,41 m2-es elülső
szélvédővel szerelt PANORAMIC fülkéjét
aranyéremmel tüntette ki a szakértőkből álló
bizottság. Ezen kívül pedig a CLAAS további
két termékét, a MAX CUT kaszasínnel szerelt
DISCO 9200-as kaszát, és az új TUCANO kombájnt az „Év gépe 2015” címekkel tüntették ki.

rűbb és legnagyobb teljesítményű központja.
Az új tesztpadoknak köszönhetően akár
teljes gépek teljesítmény- és megbízhatósági
tesztjeit végezhetik el nagy pontossággal,
akár az adott folyamatok ismétlésével is. Erről
többet is megtudhatnak, ha belelapoznak
ebbe a kiadványba.
Az AXIÁL és a CLAAS ugyanazon elveket vallja a fejlődés és minőség tekintetében, mind
a gépek, mind a szolgáltatások terén. Nálunk
Ön áll a középpontban!
Örülök, hogy együtt dolgozhatunk!
Tisztelettel:

A technológiába az elmúlt évben a CLAAS
cégcsoport 173,4 millió eurót fektetett.
Az egyik legjelentősebb befektetést természetesen az új termékek tesztelésére és
gyártásra fordítottuk. Két új tesztpad került
a CLAAS teszt- és hitelesítési központjába, a
franciaországi Trangéba, amely a mezőgazdasági ágazat területén Európa egyik legkorsze-

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt - tulajdonos-ügyvezető
Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter - marketingigazgató
Főszerkesztő:
Szilaski Éva - marketingmenedzser

Arved von Bieberstein
CLAAS közép-európai régióvezető

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 8 000 db
Tördelés, nyomdai előkészítés:
Creatum Reklám- és Webstúdió Kft.
www.creatum.hu

Nyomdai munka:
Dürer Nyomda Kft.
H-5700 Gyula, Jókai utca 5-7.
Felelős vezető:
Fekete Viktor - ügyvezető igazgató
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Újdonságok az AXIÁL Kft. és a
CLAAS világából

22
CLAAS AXION 800 & 820
Két új modell szélesíti a palettát

Széles kínálat széles piaci
szegmenshez

200 géppel dolgozunk.
Egy bizalmon alapuló kapcsolat.

Párizsban is tarolt a CLAAS

SIMA
Párizsban is tarolt a CLAAS

Gépkavalkáddal indult az év

Partnerriport
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Hajzer András: Forróságban is
bálázunk!

EGY TRAKTOR ÉLETE

CLAAS évértékelés

Négy hétben

A CLAAS a nemzetköziségre
erősít
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Szenázsra fel!

JAGUAR szecskázó
Szenázsra fel!

Két új modell szélesíti a palettát

Varga Zoltán: Jó döntés a
SCORPION!

Egy traktor élete négy hétben
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ORIGINAL alkatrészek

CLAAS ORIGINAL
A kevesebb néha több ...

A kevesebb néha több...
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CLAAS

CLAAS = MINŐSÉG
A MINŐSÉG mindig is az első helyen állt a CLAAS-nál, ezért már
1964-ben csatlakozott a Deutsche Gesellschaft für Qualität
nevű szövetségehez (a szerk. – DGQ – Német Szövetség a Minőségért). 50 éves DGQ tagságát ünnepelte a CLAAS idén, amely a
félévszad mellett azért is jelentős, mert igen kevés vállalat büszkélkedhet ilyen hosszú ideje tartó tagsággal. A jeles alkalomból
az elismerő oklevelet Dr. Cornelius Weiß, a CLAAS központi minőségirányítás vezetője vette át Klaus-Oliver Welsow-tól, a DGQ
Ostwestfalen-Lippe-i körzet régióigazgatójától. „A nemzetközileg is imert minőségi fogalom, a Made in Germany a CLAAS-nál
nem csak a termékeink származási helyét jelzi, hanem azokat az
értékeket is, amelyet német, családi tulajdonban lévő vállalatként képviselünk“ – mondta Dr. Cornelius Weiß. Ezek az értékek
és elvek a világ minden táján érvényesek a CLAAS-ra, azért,
hogy a vevői elvárásoknak minden téren megfeleljenek.

AXIÁL

A NEMZETI
GYŐZTES DEBRECEN!
Immáron 14. alkalommal rendezték meg az AGRARTECHNIK
Service Award díjátadóját Würzburgban, amelyen az európai
országok legjobb mezőgazdasági gép- és alkatrész-forgalmazó, valamint szervizszolgáltatást nyújtó vállalkozásait díjazták,
köztük cégünket is. A rendezvény díjátadó gáláját minden
alkalommal egy komoly vizsgálat előzi meg, ami során egy
szigorú kritériumrendszernek kell megfelelni a vállalkozásoknak. A felmérés célja, hogy a cégek hiányosságaik tudatában
már középtávon javítani tudjanak eredményeiken.
A képen: A Service Award magyarországi győztese cégünk
debreceni telephelye.

CLAAS

ÚJ FEJLESZTÉSI CENTRUM
ALSÓ-SZÁSZORSZÁGBAN
Az alsó-szászországi Dissen városa mellett vásárolta meg a
CLAAS azt a közel öthektáros területet, melyen az új CLAAS
E-Rendszerek leányvállalatának fejlesztési centrumát építik
fel 2016-ban. Ebbe az új leányvállalatába tömörítette a
CLAAS az utóbbi évben az elektronikai szaktudását, több
mint 150 dolgozó fejleszti itt a a vezérlőegységeket, terminálokat, kamerarendszereket, automatikus kormányzási rendszereket és azokat a megoldásokat, melyek a digitálisan behálózott mezőgazdasági termeléshez szükségesek. A CLAAS
E-Rendszerek leányvállalat dolgozói különböző CLAASleányvállalatokból kerültek ki Gütersloh-ból, Harsewinkelből,
Bad Saulgauból, Padebornból és még Dániából is.
A képen: Hartmut Nürmann (Dissen polgármestere),
Dr. Carsten Hoff (CLAAS E-Systems ügyvezetője), Thomas
Böck (CLAAS Konszern tagja), Rainer Spiering (német képviselőház tagja) és Michael Lübbersmann (Osnabrück járási
közigazgatás vezetője) ünneplik a tervezés kezdetét.

5

06

CLAAS ATOS
agritech

SZÖVEG: Steinhauser Gábor

SZÉLES KÍNÁLAT

SZÉLES PIACI SZEGMENSHEZ
2014 NOVEMBERÉBEN A CLAAS EGY TELJESEN ÚJ TRAKTORSOROZATOT MUTATOTT
BE A 140 LÓERŐ ALATTI TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁBAN AZ OLASZORSZÁGI
BOLOGNABAN. AZ ÚJ ATOS HAT MODELLJE 3- ÉS 4-HENGERES VÁLTOZATBAN
IS KAPHATÓ LESZ, A 76 ÉS 109 LÓERŐ KÖZÖTTI TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBAN
TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK AZ ARION 400, AZ AXOS, AZ ELIOS ÉS A NEXOS
MODELLSOROZATOK KÖZÉ. AZ ÚJ ERŐGÉPEK 2015 JANUÁRJÁTÓL ELÉRHETŐK.
MODELL

MAX.
TELJESÍTMÉNY*

MAX.
NYOMATÉK

MODELL

MAX.
TELJESÍTMÉNY*

MAX.
NYOMATÉK

(3 henger)

(kW/LE)

(Nm)

(4 henger)

(kW/LE)

(Nm)

ATOS 220

56/76

341

ATOS 330

65/88

354

ATOS 230

65/88

354

ATOS 340

75/102

408

ATOS 240

71/97

371

ATOS 350

80/109

436

EGY “EREDETI CLAAS”

A

z új ATOS modern, mégis funkcionális CLAAS külsővel rendelkezik, tökéletesen kiegészítve
a népes CLAAS traktorcsaládot.
Kompakt mérete révén az ATOS nagyon
fordulékony, minden mezőgazdasági munkához ideális. Jellegzetessége az egyszerű,
strapabíró, mindennapos munkákhoz való
technológia, illetve a sok opció és kiegészítő. Így lesz a gép igazán sokoldalú.

SZÉLES TELJESÍTMÉNYSKÁLA 3- ÉS
4-HENGERES MOTOROKKAL

A

z új ATOS motorja eleget tesz
a Stage IIIb/Tier 4i emissziós
normának. A 300-as sorozatban
négyhengeres, 3,8 liter lökettérfogatú, míg a 200-as erőgépekben háromhengeres, 2,9 liter lökettérfogatú, Common
Rail befecskendezésű, turbófeltöltővel és
töltőlevegő-hűtővel rendelkező motor
dolgozik. A kipufogógáz-utókezelés DOC-kal
és EGR-rel történik. A katalizátor a motorháztető alatt található. Az akár 435 Nm-es

nyomaték pedig gondoskodik arról, hogy az
ATOS mozgékony legyen. Üzemanyagtartálya 150 literes, ezen kívül pedig az alapfelszereltség részét képzi a motorfordulatszám
tárolásának funkciója, amely jelentősen
megkönnyíti a gépkezelő dolgát, különösen
TLT-vel végzett munkák során.

SOKSZÍNŰ VÁLTÁS

A

CLAAS három különböző változatot kínál annak érdekében,
hogy mindenki kiválaszthassa a
gazdasága számára a leginkább

CLAAS ATOS
agritech
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„EGYSZERŰ,
STRAPABÍRÓ,
MINDENNAPOS
MUNKÁKHOZ VALÓ
TECHNOLÓGIA”

„Az ATOS egyik újdonsága az új SMART STOP
funkció az elektronikus irányváltót tartalmazó változatokban. A funkció a műszerfalon
levő gomb lenyomásával
aktiválható.”

megfelelőt. Választható az egyszerű
mechanikus váltó, a TWINSHIFT két
powershift fokozattal, illetve a TRISHIFT,
amely három powershift fokozatú. Mindegyik változat kapható mechanikus kuplung nélküli irányváltóval vagy az elektronikus REVERSHIFT-tel.
Az ATOS három TLT-fokozattal és a következő
fordulatszámokkal rendelkezik:
540 fordulat/perc
540 és 540 ECO
540/540 ECO, 1 000 és 1 000 ECO.

SMART STOP

A

z ATOS egyik újdonsága az új
SMART STOP funkció az elektronikus irányváltót tartalmazó
változatokban. A funkció a műszerfalon levő gomb lenyomásával aktiválható és gondoskodik arról, hogy az ATOS a fék
lenyomásával, a kuplung használata nélkül is
megálljon. A SMART STOP funkció nagyban
tehermentesíti a gépkezelőt pl. a homlokrakodóval történő feladatok vagy a bálázás
elvégzésében. A funkció nagyobb sebességnél automatikusan kikapcsol.

Az ATOS 1,9 tonnás első függesztéssel is
felszerelhető opcióként, melynek konzolja
a mechanikus PROPILOT vezérlővel vagy a
hidraulikus FLEXPILOT rendszerrel irányítható.
A hátsó függesztés vezérlése mechanikus vagy
elektronikus úton történik. Az ATOS 300 emelőkapacitása hátul 4,8, az ATOS 200-asé 3,6 tonna.
A standard hidraulikaszivattyú teljesítménye
55 liter/perc. Az ECO segítségével a teljesítmény
akár 60 liter/percre növelhető mindössze 1600
motorfordulat mellett, amely jelentősen kisebb
fogyasztást eredményez.
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200 GÉPPEL

DOLGOZUNK.
EGY BIZALMON
ALAPULÓ KAPCSOLAT.

Egy moped és egy motoros fűrész. Ez volt Jean Fréon (69) teljes felszerelése, amikor 48 évvel
ezelőtt elkezdett erdészeti munkát végezni az otthona régiójában. Ma a francia Aubeban (AlsóNormandia) vezeti vállalatát több mint 100 alkalmazottal és 3 üzletággal: mezőgazdasági,
tehenészeti üzem és erdészeti, kommunális, valamint közterületi szolgáltatások. A gépparkja
eközben jelentősen kibővült és mára kereken 200 géppel rendelkezik, amelyből 97 CLAAS traktor.
Bár él-hal a mezőgazdaságért, mivel szereti
a természetet és az erdőket, legtöbbször
Jean Fréon Franciaország útjait rója. Évente
150 000 km-t utazik, hogy ügyfeleket látogasson és új szerződéseket kössön. A Jean
Fréon Élagage vállalat a favágási és erdőirtási
munkák mellett talajmegmunkálást, kaszálási
és fagondozási munkákat végez az utak és
az autópályák mentén, az erdőkben és a

parkokban, katonai területeken és a francia
vonattársaság (SNCF) építkezésein. Ezen kívül
bérmunkában vállalják kb. 1 000 hektár terület
vetését és kb. 12 000 nagykockabála elkészítését évente. „Erre mind van lehetőségünk és
hozzáértésünk“ – mondja a tulajdonos, aki a
vállalatban a kereskedelemért és üzletszerzésért felelős, majd lelkesen folytatja: „Szeretek
úton lenni és újabb szerződéseket kötni“.

Távollétében számíthat arra, hogy a mezőgazdasági üzletágában, amihez a tehenészet
is tartozik, minden simán megy, ugyanis
teljesen megbízik helyettesében, Jacky
Goretben (54), aki 36 éve dolgozik a vállalatnál.
A két férfi között mély barátság alakult ki,
amely a feltétel nélküli bizalmon alapul.
550 hektár termőföldet és 300 hektár
mezőt kell megművelni. Ehhez jön még a

PARTNERRIPORT
agritech

100 fejőstehén és a bérmunka, amit a vállalat
50 km-es körzetében vállal. Ezekért mind
Goret felelős. Időről-időre Jean Fréon és
Jacky Goret felhívják egymást, de minden
szükséges dolgot inkább hétvégén vitatnak
meg. „Általában teszünk egy kört a gazdaság
körül, utánanézünk a terményeknek, az
állatoknak, mindennek“ – így írja le Jacky Goret
ezeket a találkozásokat. Élvezi a munkáját
és nem érdekli, hogy nincs 8 órás munkanapja és gyakran szabad hétvégéje sincs.
A száz százalékos bizalom hajtja arra, „hogy
a munka jól legyen elvégezve. Jacky egy
szőrszálhasogató fickó és szereti a precíz
munkát. Tökéletesen passzol hozzám, mert én
ugyanilyen vagyok“ – egészíti ki Jean Fréon.
A csapattal való jó kapcsolat mellett mindkettejük számára fontos, hogy jó gépekkel
dolgozzanak. Egy traktor évente úgy 1 000
üzemórát dolgozik. Körülbelül 8 000-10 000
óra leteltével a gépet lecserélik. Az új techni-

kákba való folyamatos beruházással gépparkuk mindig a legújabb és a legjobb
állapotban van, ez pedig jó keretfeltétel a
sikeres és hatékony munkához. „A kiváló
munka, a jól elvégzett munkát jelenti. Kiváló
minőségű munkát. Az elejétől a végéig
mindennek kifogástalannak kell lennie. Ezzel
teljesítjük a szerződéseinket. Mert ha valaki
csalódást okoz egy ügyfélnek, az következő
nap nem jön vissza, hanem átmegy a konkurenciához“ – mondja Jean Fréon.
„Természetesen, más gépeink is vannak a
CLAAS termékeken kívül, mert az erdőben
teljesen más, speciális gépekre van szükség;
de ha bármilyen mezőgazdasági munkával
állunk szemben, mindig a CLAAS termékeit
használjuk“ – folytatja Jean Fréon. Az, hogy
a vállalata ilyen fejlett, csak a személyes elkötelezettségnek és a sorsnak köszönhető. „Amikor
50 éve az első traktort vettem, még csak egy
Renault kereskedés volt. Nehéz idők voltak,

Jean Fréon Élagage vállalat, Franciaország:
Alapítás éve

1967

Dolgozók

Összesen körülbelül 100 ember,
ebből 5 a mezőgazdasági üzletágban

Szarvasmarhatartás

100 fejőstehén

Mezőgazdasági terület

550 hektár szántóföld, 300 hektár legelő

Vetésforgó

Búza, repce, zab, kukorica

Talajminőség

Iszapos, 30% vályog-mészkőtalaj kovakővel

Éves csapadékmennyiség

800–900 mm

Géppark

Összesen 200 gép, ebből 97 CLAAS traktor

Franciaországgal kapcsolatos adatok:
Népesség

Kb. 64 millió lakos

Terület

Kb. 55,4 millió hektár

Mezőgazdaságilag hasznosított terület

Kb. 27,3 millió hektár

09

de a szállítót a bizalmamba fogadtam. Egyre
jobban fejlődtünk és egyre nagyobbak lettünk.
Még ma is ugyanazzal a szállítóval vagyok
kapcsolatban, mint akkoriban: a CLAAS
kereskedővel Mortagneban”. Változtatásról szó
sem lehet. „A CLAAS-nál maradunk, mert
nagyon jól végzik a dolgukat és kifogástalan
ügyfélszolgálattal rendelkeznek. Ez egyszerűen egy bizalmi kapcsolat a kereskedő és
köztünk“ – magyarázza a vállalkozó.
Mindkét férfi lelkesedik azért, amit csinál.
Számukra a munka mozgatórugója a betakarítás. Ez a munkájuk gyümölcse, amiért
egész évben keményen dolgoztak. „A mi
üzletünkben a természeten van a hangsúly.
Szóval ennek megfelelően kell cselekedni.
Nincs ütemtervünk, de a bizalom mindig
teljes“ – zárja a beszélgetést Jean Fréon.
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Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

Név

Jéan Fréon

GPS
48°49.305
koordináták 000°25.926
Ország

Franciaország

Gazdaság

500 hektár
szántóföld,
300 hektár legelő

Bonjour Franciaországból!
200 géppel dolgozunk. Kíváncsi?
Látogasson meg minket: traktorok.claas.com

SIMA INNOVATION AWARDS
agritech

P RIZSBAN IS
TAROLT A CLAAS!
A
2014. november 27-én tartott
sajtótájékoztató alkalmával
hirdették ki a 2015 februárjában,
Párizsban megrendezésre kerülő
SIMA kiállítás arany- és ezüstérmeseit, valamint különdíjasait. A szakmai zsűri a CLAAS
PANORAMIC fülkéjének ítélte az aranyérmet,
a VARIO vágóasztalok fejlesztéseit pedig
különdíjjal jutalmazták.

A SIMA INNOVATION AWARDS-SZAL KÉTÉVENTE
DÍJAZZÁK A MEZŐGAZDASÁGI FEJLESZTÉSEKET ÉS
SZOLGÁLTATÁSOKAT. 2015-BEN KÉT ARANY, HÁROM
EZÜST ÉS TIZENNYOLC KÜLÖNDÍJAS FEJLESZTÉS
KAPTA MEG AZ ELISMERŐ KITÜNTETÉSEKET,
AMELYEKRŐL EGY NEMZETKÖZI, 21 FŐBŐL
ÁLLÓ SZAKMAI ZSŰRI DÖNTÖTT.

ARANYAT ÉRŐ PANORAMIC FÜLKE

A

z új ARION 400-as traktorcsaládhoz tervezett PANORAMIC fülke
2,41 m2-es elülső szélvédője teljesen új térérzetet kínál a gépkezelő számára. A polikarbonát tetőablakot és a
szélvédőt keresztmerevítő nélkül kötötték
össze, így a gépkezelőnek 90°-os kilátása
van a homlokrakodóra. Nincs holttér, így
a gépkezelő a munka során végig kényelmesen ülhet a számára legkényelmesebb
pozícióban, s örökre megfeledkezhet a
hátfájásról is. A SIMA szakmai zsűrije úgy
gondolta, hogy a CLAAS PANORAMIC
fülkéje figyelemre méltó fejlődést jelent a
megelőzés, a biztonság, a kényelem és a
termelékenység területein.

A KÜLÖNDÍJAS
Az új VARIO 930 és 770 modellekkel a kaszacsiga távolság 10 centimétertől 60 centiméterig fokozatmentesen állítható, így a CLAAS
olyan vágóasztalt kínál, amelyet az adott
betakarítási körülményeknek megfelelően
állíthatunk be. Az új VARIO vágóasztalokat
integrált repcelemezekkel szerelték, így a
fülkéből egyszerűen és kényelmesen beállít-

ható az optimális távolság. A rendválasztó és
repcekasza szerszám nélkül, a gyorscsatlakozó
segítségével könnyen le- és felszerelhető, így
a gabonából repcére néhány perc alatt, kényelmesen átszerelhető a vágóasztal. A piacon
egyedülálló megoldás, hogy automatikusan
szállítási helyzetbe állítható a vágóasztal. Ezt
pedig a SIMA szakmai zsűrije is díjazta .
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KÉPRIPORT
agritech

GÉPKAVALKÁDDAL
INDULT AZ ÉV

A 2015-ÖS AGROMASHEXPO ÉS AGRÁRGÉPSHOW-N AZ AXIÁL KFT.
5 000 M2-EN KÉPVISELTETTE MAGÁT, KIÁLLÍTOTT GÉPEINKET
45 EZER LÁTOGATÓ TEKINTHETTE MEG. A NEVES
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKIÁLLÍTÁST PEDIG 7 DÍJJAL ZÁRTUK!

A

z agrárium meghatározó hazai
intézményei, a gyakorlati élet,
valamint a sajtó szakmai képviselői
alkotta zsűri Gépesítés kategóriában Nemzetközi Termékfejlesztési Díjjal
tüntette ki a CLAAS DISCO 3600 RC kaszát,
míg az új ARION 460-as traktort Nemzetközi
Termékfejlesztési PREMIUM oklevéllel díjazta.

KÉPRIPORT
agritech
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PARTNERRIPORT
agritech

FORRÓSÁGBAN IS
BÁLÁZUNK!
INTERJÚ: Szilaski Éva FOTÓ: Geönczyné Szabó Kinga, CLAAS

FEBRUÁR KÖZEPÉN, EGY KELLEMES NAPSÜTÉSES NAPON ÉRKEZTÜNK A HAJDÚ-BIHAR
MEGYEI FURTÁRA, MELYNEK CÍMERÉBEN IS AZ EGYKORI HAJDÚSÁG ÁLTAL VÉGZETT
MEZŐGAZDASÁGI MUNKA SZIMBÓLUMA TALÁLHATÓ. AZ AGRÁRMÉRNÖKKÉNT VÉGZETT
HAJZER ANDRÁS FOGADOTT MINKET AZ 1200 FŐS KÖZSÉGBEN, HOGY A 8 HEKTÁRON
ELTERÜLŐ GAZDASÁGUKAT ÉS AZ ÁLTALUK, VALAMINT KÉT ÁLLANDÓ ALKALMAZOTTJUK
ÁLTAL VÉGZETT IGAZÁN JÓ MUNKÁT BEMUTASSA NEKÜNK.

PARTNERRIPORT
agritech

Agritech: Mikor döntöttek
úgy, hogy mezőgazdasággal
akarnak foglalkozni?
Hajzer András: Édesapámmal 2000-ben kezdtünk el
gazdálkodni, kezdetben
pedig csak állattartással foglalkoztunk.
Az állatállományunk akkortájt 300 juhból
és ennek szaporulatából állt. Ám a 300-ból
gyorsan 800-as állomány lett. Ekkor még
nem volt szántóterületünk, amin megtermelhettünk volna az állatállományunk részére a
takarmányt, de hamar rájöttünk, hogy szántóföld nélkül nem éri meg az állattartás. Így
kezdtünk el területeket bérelni, majd pedig
később vásárolni is.
Agritech: Jelenleg mekkora területen gazdálkodnak, illetve hogyan alakul a vetésforgó?
Hajzer András: A környékünkön nehezen
művelhető, nehézvályogos, illetve szikes talajtípusok találhatók. Jelenleg 400 hektáron folyik
a szántóföldi növénytermesztés, amelynek
egy része bérlemény, a másik része pedig a
sajátunk. 100-100 hektáron lucernát és napra-
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Agritech: Korábban is vetésizöld színben
választottak bálázót. Miért döntöttek ismét a
VARIANT mellett?
Hajzer András: Az új, 360-as körbálázó előtt
egy VARIANT 280-assal dolgoztunk. Nagyon
jó tapasztataink voltak vele, illetve ár-érték
arányban is ez bizonyult a legkedvezőbbnek.
A VARIANT változtatható kamrás körbálázó
gyors és megbízható, ráadásul kellőképpen
értékálló. Számunkra pedig ezek a legfontosabb szempontok közé tartoznak egy gép
vásárlásakor. Emellett a traktor fülkéjéből,
kényelmesen állítható a bála átmérője és
tömörsége is.

forgót, 150 hektáron kalászost és 50 hektáron
borsót, valamint kölest termesztünk. Kukoricát
kizárólag az állatállomány részére termelünk.
Agritech: Az állattartás vagy a szántóföldi
növénytermesztés a fő profiljuk?
Hajzer András: Az állatállományunkat
csökkentettük, jelenleg 400 juhra. Mára a fő
profilunk a szántóföldi növénytermesztés
lett. Emellett pedig bérmunkát is vállalunk. A
gazdaságot édesapámmal ketten irányítjuk,
illetve két állandó alkalmazottal dolgozunk.
Agritech: Ekkora terület megműveléséhez, illetve
állatállományhoz nagy géppark szükséges. Hogyan tevődik ez össze az Önök gazdaságában?
Hajzer András: Az AXIÁL Kft-vel 2007 óta
állunk kapcsolatban. Gépeink nagy részét
is itt vásároltuk, amelyek között egy CLAAS
TUCANO 440-es kombájn, egy SCORPION
7040-es teleszkópos rakodó, egy LINER 500-as
rendterítő és egy VARIANT 360-as változtatható kamrás körbálázó található. Emellett az
erőgépeinket is az AXIÁL-tól szereztük be.

Agritech: Milyen tapasztalatokat sikerült eddig
az új bálázóval szerezni?
Hajzer András: Úgy gondolom, hogy minden a beállításokon múlik. Mindig az adott
növénynek, illetve a termény szárazsági állapotának megfelelően állítjuk be a VARIANT-ot,
amelyet széna, lucerna és szalma bálázására használunk. Nagyon jó tulajdonsága
a gépnek, hogy szalmából nagyon tömör
bálát tudunk készíteni, míg lucernából lágy-

CLAAS VARIANT 360 RF / RC

Rendfelszedő szélesség
Továbbító egység

2,10 (2,35 )m
ROTO FEED/
ROTO CUT

Kések száma

–/14

Végtelenített hevederek

4

Lágymag állítható nyomással és átmérővel
PRO lenyitható fenéklemezzel
Bálaátmérő

0,90–1,55 m

CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II)
CLAAS COMMUNICATOR II
15.0/55-17 10 PR
19.0/45-17 10 PR
500/50-17 140 D
jelmagyarázat:
alapfelszereltség

opció
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maggal készítjük a bálát, évente körülbelül
3000-4000 darabot. Régebben szalmát is
báláztunk bérmunkában nagy területen, ám
amikor bejött az útdíj, sajnos ez megszűnt.
Annak, aki bérmunkában dolgoztat, nem éri
meg már ebben a formában báláztatni. Az
új VARIANT 360-assal akár 60 db körbálát is
elkészítünk óránként. Valóban nagyon gyorsan tudunk vele dolgozni, és ami különösen
fontos, hogy a nap bármelyik szakában,
még nagy melegben is, törekes szalmát is
tudunk bálázni vele.

Agritech: A LINER és a SCORPION is nemrégiben került Önökhöz. Milyen tapasztalatokat
szereztek a CLAAS rendképzőjével, illetve
teleszkópos rakodójával?
Hajzer András: A LINER előtt egy csillagkerekes rendsodrónk volt. Az új CLAAS rendsodróval nagyon gyorsan tudunk dolgozni,
s az időjárás viszontagságai sem jelentenek
akadályt már számunkra. A LINER-nek ugyanis
nem okoz gondot a szél vagy a nedves állapotú termény. Egyetlen baj van vele, mégpedig
az, hogy nem hamarabb vásároltuk.

Agritech: Mik a tapasztalatai a VARIANT napi
karbantartásáról?
Hajzer András: A bálázónk napi karbantartása
igen egyszerűnek mondható. Műszakonként
elvégezzük a zsírzást, a kötelező szervizt pedig
természetesen az AXIÁL Kft. szervizesei végzik.

A SCORPION teleszkópos rakodóról nagyon
kedvező üzemeltetési tapasztalatokat
hallottunk a gazdatársaktól, nekünk pedig
egy megbízható gépre volt szükségünk,
amelyet télen-nyáron használunk. Nálunk
ez a teleszkópos rakodó az a gép, amely az
év minden napján üzemel. Az állatállomány
etetése mellett gabona és műtrágya rakodására, földmunkára, a bálák szántóterületről
való beszállítására, valamint a betakarítási
időszakban pótkocsi vontatására is használjuk. 2013 óta 900 üzemórát dolgoztunk
vele. Magam is használom, egy könnyen
kezelhető, erős, gyors és fordulékony gép.
Elégedettek vagyunk vele.

EGY MEGBÍZHATÓ
GÉPRE VOLT SZÜKSÉGÜNK, AMELYET
TÉLEN-NYÁRON
HASZNÁLUNK.

Agritech: Az AXIÁL Kft-vel milyen kapcsolatban állnak?
Hajzer András: Számunkra fontos szempont
volt vásárláskor az üzletkötők és a szervizesek
jó hozzáállása. Elégedettek vagyunk az AXIÁL
által nyújtott szolgáltatásokkal.

PÉLDÁUL HA MEGRENDELJÜK AZ ALKATRÉSZT VAGY A CLAAS BÁLAHÁLÓT, AZ
MÁSNAP ÁTVEHETŐ A DEBRECENI BOLTBAN.

Az előrendelési akciókat is minden évben
igénybe vesszük, illetve rendszeresen részt
veszünk az AXIÁL által szervezett gépkezelői
oktatásokon is. Itt jobban megismerhetjük a
gépeket, valamint tapasztalatokat cserélhetünk más gazdákkal, a szervizmérnököktől
pedig minden kérdésünkre választ kapunk a
gépeinkkel kapcsolatban.
Agritech: Köszönjük a beszélgetést!

CLAAS ÉVÉRTÉKELÉS
agritech
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lesztéseket érezhetően visszafogták.
A CLAAS bevétele azonban ezek ellenére is
stabil maradt, illetve Ázsiában és Észak-Amerikában pozitív fejlődésről számolhattak be.

Bevételek: 3823 millió euró
Adózás előtti eredmény: 155 millió euró
Árbevétel-arányos nyereség: 4,1%
A kínai üzletszerzés megerősítette a CLAAS piaci helyzetét Ázsiában
Nagymértékű befektetések a kutatás és fejlesztés területén

A

nemzetközi mezőgazdasági gépgyártó CLAAS 3823 millió eurós
forgalmat bonyolított le 2014-ben,
mellyel megőrizte az előző évben
elért magas eredményét egy lényegesen
kisebb piacon is. Az adózás előtti eredmény 155,1 millió euró volt, ezt az értéket a
kelet-európai események mellett nagyban
befolyásolta, hogy át kellett állni az emissziós
normáknak megfelelő motorokra. Az árbevétel-arányos nyereség 4,1 százalék volt.

2014-BEN A NEHÉZ GAZDASÁGI ÉS GEOPOLITIKAI HELYZETBEN IS MEGFELELŐ DÖNTÉSEKET HOZTUNK, ÉS A FŐ TERMÉKCSOPORTOKNÁL, MINT A KOMBÁJNOK ÉS TRAKTOROK
TOVÁBB BŐVÍTETTÜK A PIACI RÉSZESEDÉSÜNKET. EZZEL EGYIDEJŰLEG PEDIG NAGY LÉPÉSEKET TETTÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A
CLAAS NEMZETKÖZIVÉ VÁLJON.
Lothar Kriszun, CLAAS konszern szóvivő

Különösen Nyugat-Európában maradt el a
növekedés. A kelet-európai és latin-amerikai
piac fejlődése a gazdasági és politikai bizonytalanság okán visszaesett a 2014-es üzleti évben.
Ázsiában és az észak-amerikai piacon szintén
enyhe mértékű visszaesés volt tapasztalható.
Ehhez hozzájöttek a világszerte csökkentő
termelői árak, amelyek a mezőgazdasági fej-

A CLAAS 2014-ben 212,3 millió eurót fektetett
a kutatás és fejlesztés területeibe. Ez az összeg
a teljes forgalom 5,6 százalékára emelkedett (a
megelőző évben 5,2 százalék volt). A fejlesztés
középpontjában az új modellek létrehozása,
valamint a kombájnok és traktorok továbbfejlesztése állt. Ezen kívül folyamatosan dolgoztak azon, hogy a motorok az új emissziós
normáknak megfeleljenek.
A 2015-ös üzleti évre a CLAAS további
erősödést vár a piacon. Ukrajna, Oroszország
vagy Argentína politikai és gazdasági keretfeltételeinek hatásai Kelet-Európára vagy
Latin-Amerikára egyelőre még nem határozhatók meg. Valószínűleg azonban a világ
mezőgazdasági gépgyártása nem éri majd el
a 2015-ös év mennyiségét.
Ennek ellenére a CLAAS attraktív termékkínálatára és kiváló nemzetközi elismertségére alapozva úgy tervezi, hogy az aktuális üzleti évben a nyeresége és forgalma
eléri a 2014-es évét.

A CLAAS VÁLLALATCSOPORT SZÁMOKBAN:
(IFRS, Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok)

2014
(millió euró)

2013
(millió euró)

Bevételek

3823,0

3824,6

0

Értékesítés bruttó eredménye

920,2

977,1

-5,8

327,9

420,5

-22

155,1

295,3

-47,5

EBITDA (kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció
nélküli eredmény)

Adózás előtti eredmény

Változás
százalékban

Szabad készpénzforgalom

-136,9

82,1

>-100,0

Saját tőke

1183,2

1226,7

-3,5

Valódi beruházások

173,4

172,4

0,6

Mérlegfőösszeg

3113,1

2925,9

6,4

Alkalmazottak száma a mérlegkészítés
időpontjában (szept. 30.)

11 407

9697

17,6

AXIÁL Cégcsoport

Gépek I Alkatrészek I Szerviz I Pénzügyi szolgáltatások I Gépbérlet

www.axial.hu

CLAAS JAGUAR SZECSKÁZÓ
agritech
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SZENÁZSRA FEL!
SZÖVEG: Gönye Richárd

MÁR JAVÁBAN BENNE VAGYUNK A TÉLI NAGYJAVÍTÁSOKBAN, HOGY GÉPEINK A
MEGFELELŐ ÁLLAPOTBAN KEZDHESSÉK MAJD A SZEZONT. A FELKÉSZÍTÉS SORÁN
FŐLEG A BONYOLULTABB, ÖSSZETETT GÉPEK ESETÉBEN, MINT PÉLDÁUL A CLAAS
JAGUAR SZECSKÁZÓ, ÉRDEMES IGÉNYBE VENNI A SZAKSZERVIZ SEGÍTSÉGÉT. NE
FELEDJÜK, A SZERVIZSZERELŐK TÖBB, AZONOS TÍPUSÚ GÉPPEL DOLGOZNAK, ÍGY
RENGETEG TAPASZTALATTAL RENDELKEZNEK AZ ADOTT GÉPTÍPUSRÓL. TUDJÁK,
HOGY MELYEK AZOK A KRITIKUS PONTOK, AMIKET LE KELL ELLENŐRIZNI, ÉS ADOTT
ÜZEMÓRÁNÁL FEL KELL ÚJÍTANI VAGY KI KELL CSERÉLNI. EHHEZ RENDELKEZNEK A
MEGFELELŐ SPECIÁLIS SZERSZÁMOKKAL ÉS DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖKKEL.

A SZECSKÁZÓDOB
AKTÍVAN RÉSZT
VESZ AZ ANYAGÁRAM
KIDOBÓVENTILÁTORHOZ
TÖRTÉNŐ
TOVÁBBÍTÁSÁBAN
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CLAAS JAGUAR SZECSKÁZÓ
agritech

UNIVERZÁLIS VÁGÓKÉSEK
MINDEN HELYZETRE

A felkészítés során a gépeket általában a
következő, aktuális terménynek megfelelően
szereljük át, állítjuk be. Nincs ez másként a
CLAAS JAGUAR önjáró szecskázók esetében
sem, hiszen az őszi kukoricabetakarítást
követően tavasszal többnyire fűfélék, illetve
lucerna betakarításban kezdik meg a szezont.
Cikkünkben sorra vesszük azokat a speciális
beállításokat, amelyeket feltétlenül meg kell
tennünk ahhoz, hogy hatékonyan, jó minőségű
szálastakarmányt szecskázhassunk.

I.

Tipp

A szálastakarmányok szecskázása
sokkal jobban igénybe veszi a forgókéseket és az állókést; ezért sűrűbben
köszörüljük a forgókéseket és végezzünk el az állókés utánállítását.

relésre. Az átlagos fűfélék vagy a lucerna
betakarításához ezeket nem kell kicserélni.
Előfordulhat azonban, hogy nagyon hos�szú szálú betakarított anyag esetén a
behúzóhengerek feltekerik azt. Ebben az
esetben érdemes a fogazott kivitelt sima
kopólécekre cserélni. A felső behúzóhenger
kopólécei közé műanyag betétek építhetők
be, amelyek fokozzák a kődetektor hatékonyságát, így elkerülhető a nagyobb kövek
bejutása a szecskázószerkezetbe.
Az alsó, sima tömörítőhenger tisztaságáért
egy kaparó-tisztító léc felel, amely letisztítja
a hengert a ráragadt anyag és földmaradványoktól. Nagyon fontos, hogy ez a kaparóléc
ne legyen elkopva, illetve a hosszfuratok
segítségével egészen a hengerhez legyen beállítva. Túlzott kopás esetén hiába állítjuk be
helyesen, egy lépcső keletkezik a kaparóléc
és az állókés tartója között, amely nagymértékben rontja a megfelelő anyagáramlást.

EGYENLETES ANYAGÁRAM

A

behúzószerkezet a betakarító
adaptertől továbbítja a levágott
anyagot a szecskázószerkezethez,
mindeközben megfelelő mértékben tömöríti is azt. Az alsó behúzóhenger
alól ki kell szerelni az íves lemezburkolatot.
Ez csak kukoricabetakarítás során szükséges,
hogy megakadályozza azoknak a kukoricaszemeknek a kihullását, amelyek esetleg már
a behúzószerkezetben leválnak a csövekről.
Az alsó és felső behúzóhengereken alapesetben fogazott kopólécek kerültek felsze-

II.

Tipp

Az alacsony fajlagos energiafelhasználás és a maximális szecskázási teljesítmény feltétele a jó anyagáramlásnak az egész rendszerben. Szenázs
készítésekor különösen ügyeljünk a
működő részek beállítására, illetve
időszakos utánállítására.

Nem kizárólag az átszerelés műveletéhez kapcsolódik, de a biztonságos munkavégzés csak
kifogástalanul működő kő-, illetve fémdetektor-

ral biztosítható. Ezek működését mindenképp
ellenőrizzük, mivel a rendfelszedő adaptert
üzemeltetve sokkal nagyobb az idegen anyagok terményáramba jutásának az esélye.

SZECSKAMINŐSÉG

A

szálastakarmányok betakarítására
kizárólag univerzális forgó- és
állókések használhatók. Az univerzális forgókéseknek vastagabb
az élkiképzése, mint a speciális, kukoricához
használt késeknek, ezáltal jobban elviselik
az anyagáramba jutó apró kavicsok, kövek
hatásait. Az univerzális állókés alakja nem tér
el jelentősen a kukoricához használt késétől,
viszont a felületi edzés kialakítása teljesen
más, hogy jobban ellen tudjon állni az idegen
anyagoknak. Az univerzális késkészlettel
lehet kukoricát silózni, természetesen némi
többlet üzemanyag-fogyasztás ellenében, hiszen a vastagabb élkiképzés nagyobb vágási
energiaigényt generál.
A szecskázódob aktívan részt vesz az anyagáram
kidobóventilátorhoz történő továbbításában is.
Ezért nagyon fontos, hogy az állítható dobfenék
a lehető legközelebb legyen a forgókésekhez,
így csökkentve a turbulenciát, amely pedig
csökkenti az anyagáram sebességét. Ezt a
távolságot nem elég egyszer a szezon előtt
elvégezni, a forgókések kopásával párhuzamosan a dobfenéktől való távolságuk is nő, ezért
időnként a fenéklemez utánállítása is szükséges.

CLAAS JAGUAR SZECSKÁZÓ
agritech

KIFÚVÁSI TELJESÍTMÉNY

A

z őszi silózási szezon végeztével
a szemroppantót konzerválni
szükséges, helyére a fűaknát kell
beépíteni szenázs betakarításához. Szálastakarmány-betakarításkor a szemroppantót nem ajánlatos kihúzott állapotban
a gépben hagyni. A roppantóhengerek nagy
súlya miatt extrém, pontszerű terhelés hat a
hengerek csapágyainak alsó golyójára, amely
a rezgés miatt pontszerű sérülést okoz a
csapágy külső gyűrűjén.

III.

Tipp

Ha nem használunk adalékanyagot,
akkor a tartályt töltsük meg tiszta
vízzel, és a kijuttatott adalékanyag
mennyiséget állítsuk maximumra. Így szélsőséges körülmények
esetén időnként át tudjuk mosatni a
szecskázórendszert.
Az anyagáramlás és a kifúvási teljesítmény szempontjából nagyon fontos a
kidobóventilátor lapátjainak állapota és beállítása. A ventilátorlapátot a maximális kidobási
teljesítmény érdekében a lehető legközelebb
kell állítani a hátfalhoz. Ez szálastakarmánybetakarításnál különösen fontos, mert nagy
hézag esetén a földes, poros anyag kirakódhat
a hátfalra és a kifúvótoronyba.
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AZ “ÉV
TRAKTORÁNAK”
VÁLASZTOTTA
A SZAKMAI ZSŰRI

AXION
800
& 820
KÉT ÚJ MODELL SZÉLESÍTI A PALETTÁT
SZÖVEG: Steinhauser Gábor

A CLAAS AXION 800-AS TRAKTORSOROZATA KÉT ÚJ MODELLEL DEBÜTÁLT
PÁRIZSBAN, A 2015-ÖS SIMA SZAKKIÁLLÍTÁSON. AZ ÚJ AXION 800-ASSAL ÉS
820-ASSAL A CLAAS ÚJ FUNKCIÓKAT ÉS FELSZERELTSÉGI LEHETŐSÉGEKET
KÍNÁL, ILLETVE AZ AXION 800-AS ERŐGÉPPEL EGY 205 LÓERŐS TRAKTOR KERÜL
AZ ARION 600-AS ÉS AXION 800-AS TRAKTORSOROZATOK KÖZÉ.

CLAAS AXION 800 & 820
agritech
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ÚJ KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

A

Ezen kívül új külső, mindkét oldalon
a széles látószögű tükörre erősíthető
tükröket vezettek be a CLAAS mérnökei. A széles látószögű tükörnek
köszönhetően a pótkocsi kerekei
kanyarodáskor tovább maradnak a
látótérben és ezáltal biztonságosabbá
teszik a közúton való közlekedést és a
gazdaság körüli munkákat.

z AXION 800 és az ARION
600/500 sorozatoknál új
opciós lehetőségek is elérhetők. Alternatívaként a
xenon munkalámpákhoz takarékos
LED munkalámpákat is választhatnak
ügyfeleink. A LED technológiának
köszönhetően a munkalámpák
különösen nagy élettartammal rendelkeznek, ezzel is kímélve a traktor
generátorát és akkumulátorát.

A

AXION 850-800

z AXION 800-as traktorcsalád
második generációját pontosan
két évvel korábban mutatták be
a SIMA-n. Ez volt a CLAAS első
olyan erőgépcsaládja, amely megfelelt a
Stage IV emissziós normáknak. 9 hónappal
később pedig, a 2013-as Agritechnicán bemutatkozott a fokozatmentes váltóval szerelt
AXION 800 CMATIC, amely azonnal két kitüntetést is szerzett. Amellett, hogy 2014-ben az
“Év traktorának” választotta a szakmai zsűri,
az “Év gépe” címet is bezsebelte a sorozat.
Szintén 2013-ban az AXION 800-as család
aranyérmet nyert a neves iF Design Awarddal.

kényelmesen vezérelhetők a kartámaszon található funkciógombokkal, illetve a CMOTION
multifunkciós menetkarral.

A mechanikus kihelyezett körök és a CLAAS
INFORMATION SYSTEM (CIS) ideális olyan
ügyfelek számára, akik számára kevesebb
elektronika elégséges a traktorban. A CEBISkivitelnél a traktorok elektrohidraulikus
kihelyezett körökkel, valamint kartámaszba
integrált CEBIS terminállal rendelkeznek. A
CEBIS verzió magába foglalja az intelligens
forduló- és vezérlőkör menedzsmentet, valamint az ISOBUS-eszközök csatlakoztatását is.
Az erőgép és a munkagépek funkciói pedig

A CIS kezelési koncepcióhoz az új AXION
modelleket a CLAAS egy színes monitorral
szereli fel, amely 7“-os, a fekete-fehér kijelzők
funkcióit és lehetőségeit is tartalmazza. Az
új, színes CIS kezelőfelület hasonlít a már
jól ismert CEBIS rendszerre, lehetőség van
a hajtómű, az ELEKTROPILOT és a funkcióbillentyűk programozására. A közeljövőben
az AXION 800, az ARION 400, 500 és 600-as
modelljeihez lesz elérhető.

Névleges
teljesítmény

Max.
teljesítmény

Max.
nyomaték

kW/LE*
(2150 ford./perc)

kW/LE*
(1800 ford./perc)

Nm*

(HEXASHIFT hajtómű,
4x6 DRIVESTICK,
mechanikus kihelyezett
körök)

850

184/250

194/264

1132

840

176/240

184/250

1071

Modell

CIS kivitel

ÚJ, SZÍNES CIS MONITOR

A

lapfelszereltségként a CIS monitor
a műszerfalon található, amely a
forgókapcsolóval és ESC-gombbal
kezelhető. Egy második, fekete-fehér monitor mutatja az A-oszlopon az összes
HEXASHIFT funkciót.

CEBIS kivitel

CMATIC kivitel

(fokozatmentes CMATIC hajtómű,
elektrohidraulikus kihelyezett körök,
CMOTION multifunkciós menetkar,
CEBIS kijelző)

(fokozatmentes CMATIC hajtómű,
elektrohidraulikus kihelyezett körök,
CMOTION multifunkciós menetkar,
CEBIS kijelző)

x

x

x

x

x

-

830

165/225

173/235

1016

x

x

x

820 ÚJ

158/215

165/225

987

x

x

-

810

151/205

158/215

941

x

x

x

800 Új

142/194

150/205

896

x

x

-

* ECE R 120		

x rendelhető		

– nem rendelhető
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JÓ DÖNTÉS
A SCORPION!
SZÖVEG: Szilaski Éva FOTÓ: Kincses Attila

FEBRUÁR KÖZEPÉN, EGY HIDEG, KÖDÖS REGGEL INDULTUNK EL A ZALAI
TERMŐFÖLDEK ÉS DOMBOK ÖLELÉSÉBEN TALÁLHATÓ MIKLÓSFÁRA, AHOL A MIKLÓSFAI
MEZŐGAZDASÁGI ZRT. TEHENÉSZETI TELEPÉN VARGA ZOLTÁN ÁLLATTENYÉSZTÉSI
ÁGAZATVEZETŐ FOGADOTT MINKET, HOGY TELEPHELYÜKET ÉS A CLAAS SCORPION
TELESZKÓPOS RAKODÓJUKKAL SZERZETT TAPASZTALATAIKAT MEGOSSZA VELÜNK.

PARTNERRIPORT
agritech
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„10 ÉVVEL EZELŐTT
A CLAAS MELLETT
DÖNTÖTTÜNK. ELINDULTUNK EGY VONALON, ÉS
MARADTUNK IS
MELLETTE...”

A MIKLÓSFAI MG. ZRT.

E

gykor termelőszövetkezetként
üzemelt a Miklósfai Mezőgazdasági
Zrt., amely 2000-ben részvénytársasággá, majd mintegy 8 éve zártkörű
részvénytársasággá alakult. A vállalat két
pillérét a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok alkotják, ahol összesen 94 fő
dolgozik nap, mint nap.
A Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. 1500 hektáron gazdálkodik, amelyen repcét, gabonát,
kukoricát, szóját, valamint az állattenyésztési
ágazat részére őszi takarmánykeveréket és silókukoricát termel, és 300 hektár rétet művel.

A TEHENÉSZET

A

zrt. tenyésztési ágazata 500
Holstein-friz termelő tehénből és
annak szaporulatából áll, összesen
950 állattal. A fejési átlaguk 32-33
liter, ami egy elég jó színvonalnak mondható” – kezdte beszélgetésünket Varga Zoltán,
az állattenyésztési ágazat vezetője. „Tavaly
fejeztük be egy nagyobb beruházás keretein
belül egy 32 állásos karusszel fejőház építését,
így egyre magasabbra helyezzük a lécet, van
bőven feladatunk”.
Az ágazatban huszonnégyen dolgoznak, az
istállókban folyamatos almozással biztosítják
az állatok jólétét. „Ez azt jelenti, hogy az egyik
nap kitrágyázunk, bealmozunk, majd pedig

másnap kezdődik a folyamat előröl” – folytatta
a szakember. A mindennapi feladatokhoz pedig egy megbízható „mindenesre” volt szükség, amely képes kiszolgálni a tehenészetet.

A SCORPION

A

mikor a Miklósfai Mezőgazdasági
Zrt. tehenészeténél szóba került
az új teleszkópos rakodó, arra a
döntésre jutottak, hogy kipróbálják a CLAAS SCORPION-t. „Váltanunk kellett.
Egy olyan rakodógépre volt szükségünk,
amely megbízható, és olyan méretekkel
rendelkezik, hogy bármely istállóba befér.
A SCORPION volt erre méretben és teljesítményben a legmegfelelőbb” – indokolta
meg a döntésük okait az ágazatvezető, majd
folytatta – „Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt mondom, nem bántuk meg,
hogy a SCORPION-t választottuk!”

A GÉPKEZELŐ SZEMSZÖGÉBŐL

A

z új rakodó elődjével nyolc évig
dolgoztam, de ezzel sokkal kön�nyebb a munka. Emellett pedig
jóval komfortosabb is, amely
tekintve, hogy akár napi 7-8 üzemórát
megyek a géppel, nem utolsó szempont” –
mondta a gépkezelő.
A SCORPION a zrt. tehenészetében főleg
trágyatolásra, bála- és trágyarakásra szolgál,
ám gyakran besegít a cég növénytermesztési
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ágazatánál is. „Az, hogy mennyit dolgozik a
SCORPION, annak a függvénye, hogy mennyi
munka van éppen aznap. Nyáron például a
tiprógép előtt egyengetem a silókukoricát
vagy a szenázst. Amit lehet, azt ezzel a rakodógéppel oldjuk meg” – folytatta.
„Nagyon korszerű gép, sokkal finomabb
mozdulatokat igényel, mint az elődje.
Azonnal jelzi azt is, ha valami „nem tetszik”
neki” – mondta a gépkezelő, majd hozzátette, hogy ez nem egy régi MTZ, amit szerelni
lehetett, így a napi karbantartáson kívül
mindent az AXIÁL Kft. zalaegerszegi telephelyének szervizesei végeznek.

A GÉPPARK TÖBBI TAGJA

N

émeth Bélával, a zrt. műszaki
vezetőjével is beszélgettünk, aki
bemutatta gépparkjuk további
tagjait. „10 évvel ezelőtt a CLAAS
mellett döntöttünk. Elindultunk egy vonalon,
és maradtunk is mellette, így most a szálastakarmány-betakarítást teljes egészében, a
rendsodrástól, a rendterítésen át a bálázá-

sig CLAAS gépekkel végezzük. Emellett a
kombájnjaink szintén vetési zöldek”. A zrt.
növénytermesztési ágazata mintegy 15 000
bálát készít évente, amelyből 10-11 000 darab
az állattenyésztési ágazatot szolgálja ki.
„Jelenleg 3 VARIANT körbálázónk van,
amelyekkel 3 év alatt elérjük azt az üzemóra
számot, amelyet máshol 5 év alatt. Nagy területen kell dolgoznunk, erre pedig az időjárás
viszontagságai miatt egyre kevesebb az idő
szezonban is” – mondta a szakember.

TÖBB MINT 10 ÉVE PARTNEREK

A

z AXIÁL Kft-től kezdetben alkatrészeket vásárolt a Miklósfai
Mezőgazdasági Zrt., majd 15 éve,
mióta az AXIÁL Kft. vált a CLAAS
magyarországi kizárólagos forgalmazójává,
a gépeik nagy részét is itt vásárolja a cég.
„Gépeink javítását átalánydíjas szerződéssel
végeztetjük, valamint az alkatrész előrendelési akciót is igénybe vesszük, mivel kombájnjaink 10 év felettiek, így jelentős költséget
takarítunk meg, ha ebben az időszakban

szerezzük be a szükséges alkatrészeket. Meg
vagyunk elégedve az AXIÁL által nyújtott
alkatrészellátással és szervizszolgáltatással” –
zárta beszélgetésünket Németh Béla.

CLAAS SCORPION 7035
Teljesítményadatok
Emelési kapacitás

kg

3500

Emelési magasság

mm

7000

Motor
Gyártó

Deutz

Típus

TCD 3.6 L4

Max. teljesítmény
2400 ford./perc-nél
(ECE R 120)1

kW/LE

90/122

Max. fordulatszám
1600 ford./perc-nél

Nm

480

Hengerek száma

4

Lökettérfogat

cm

3

3621

Hidraulika
Fogaskerekes
szivattyú, LS szelep

l/bar

Kihelyezett körök

100/240
4- vagy
5-szeres
elővezérelt

Hajtásrendszer
Hidrosztatikus
Végsebesség max.

VARIPOWER
km/h

40

CLAAS TESZTPAD
agritech
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EGY TRAKTOR ÉLETE
NÉGY HÉTBEN

TÍZ ÉV
TRAKTORÉLET
NÉGY HÉTBEN

A CLAAS 6,5 MILLIÓ EURÓT (2 MILLIÁRD FORINT*)
FEKTETETT A FRANCIAORSZÁGI TRANGÉBAN
TALÁLHATÓ TESZT- ÉS HITELESÍTÉSI KÖZPONTJÁNAK
FEJLESZTÉSÉBE, AHOL KÉT ÚJ TESZTPADOT ADTAK
ÁT. EZZEL A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT TERÜLETÉN
EURÓPA EGYIK LEGKORSZERŰBB ÉS LEGNAGYOBB
TELJESÍTMÉNYŰ KÖZPONTJÁT HOZTÁK LÉTRE.

A tesztpadokon folyamatosan végzett vizsgálatok hozzájárulnak a termékfejlesztési
költségek csökkenéséhez is.
A világ különböző tájain élő gazdaságokban
végzett szántóföldi tesztek természetesen
továbbra is nélkülözhetetlenek maradnak.
A gazda pedig csak profitál abból, ha magasabb szinten bízik a CLAAS eszközeiben.

*1 euró=310 Ft árfolyamon számolva

A

tesztpadok a hajtásrendszer
teljesítményének és optimalizálásának vizsgálatára szolgálnak,
a motortól a váltón át, a hidraulikán keresztül egészen a szoftverekig.
A négy szegmensből álló tesztpad a CLAAS
gépek tartósságának, megbízhatóságának,
kényelmének és felépítésének vizsgálatát,
valamint az esetlegesen fellépő hibák javítását teszi lehetővé.

Az új tesztpadoknak köszönhetően pontosan megismételhető a teljesítmény és
a megbízhatóság vizsgálata komplett
gépeken, illetve azok egyes részein. Ezzel
egyidejűleg a CLAAS felkészült a jövő azon
kihívásaira is, amelyek az egyre komplexebb
mezőgazdasági gépeket és rendszereket
érintik. A beruházásnak köszönhetően pedig
megnőtt a kapacitás a prototípusok minőségi vizsgálatainak elvégzésére.

EGY VILÁG KÖRÜLI ÚT MINDÖSSZE
NÉHÁNY ÓRA ALATT

A

hajtásrendszer vizsgálatára szolgáló tesztpad lehetővé teszi, hogy
az AXOS-tól a XERION-ig több
mint 2500 kW összteljesítmén�nyel (500 kW abroncsonként és TLT-nként)
végezhessék a terhelési teszteket. Ezzel a
legkorszerűbb technológiával ismételhetők
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azok a mezőgazdasági folyamatok, amelyekkel
a gép használata során szembesül. Frederic
Cavoleau, a CLAAS Minőségellenőrzési Központjának vezetője így magyarázza a működését: „Ügyfeleinknél teszteljük a gépeket: mérjük
a nyomatékot, sebességet, hőmérsékletet és a
hidraulikus teljesítményt, ahol 20-100 közötti
különböző értéket jegyzünk fel. Ezeknek az
adatoknak a segítségével tesztpadjainkon is
szimulálhatjuk az adott körülményeket akár
ugyanazon a traktoron többször is. Így a CLAAS
trangé-i központja képes a francia, ukrán, északamerikai, ausztrál és egyéb országok mezőgazdasági folyamatainak modellezésére.”

TÍZ ÉV TRAKTORÉLET
NÉGY HÉTBEN

A

z új, négy szegmensből álló tesztpad négy hidraulikus hengerével,
25 tonna emelőerejével, 25 hertzes
maximális frekvenciájával és az
akár 40 centiméteres szintkülönbségével
kiemelkedően nagy teljesítményű, ráadásul
igen sokoldalú is, mivel a CLAAS traktorok
mellett tesztelhetők vele a CLAAS kombájnok, a silózók és a bálázók is.Ez a tesztpad
ráadásul alkalmas arra is, hogy a gépek maximális teljesítményét tesztelje erős rázkódás
közben, amellyel optimalizálható például az
alváz vagy a lengéscsillapítók. Az új vizsgálati
módszernek köszönhetően olyan gépeket is
lehet rázkódás közben tesztelni, amelyeknél
nem jár a motor vagy a hajtómű. „Egy traktor

10 évét szimulálhatjuk mindössze 4 hét alatt”
– mondja Frédéric Cavoleau. A mellső felfüggesztés több mint 20 különböző rugózási
beállítását képesek így tesztelni mindössze
két nap alatt, amellyel néhány igen költséges
szántóföldi kísérlet helyettesíthető.

A SZÁNTÓFÖLDI KÍSÉRLETTŐL A
SZIMULÁCIÓIG

A

gyártók számára abban rejlik a kihívás, hogy a traktorok legfontosabb funkcióit lehetőség szerint
a termékfejlesztés korai szakaszában teszteljék” – összegzi Christophe
Perge, a CLAAS Tractor Termékfejlesztési
ágazatának vezetője.

A SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ EBBEN SEGÍT
BENNÜNKET. ENNEK KÖSZÖNHETŐEN MÁR A
FEJLESZTÉS KORAI SZAKASZÁBAN ÉRTÉKELNI
TUDJUK A LÉTREHOZOTT TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT
Frédéric Cavoleau.

Ezután következnek a tesztpadon, majd a
tesztpályán, végül pedig a szántóföldön
végzett tesztek. A CLAAS-nál egy tesztelési
folyamat mintegy 40000 órányi szántóföldi tesztet is jelenthet, amelyből egyetlen
prototípusra akár 7000 órát is fordíthatnak.

„Széleskörű gépkezelői tapasztalatainknak köszönhetően továbbfejleszthetjük a
tesztpadok programjait, számos különböző
feltételhez alkalmazkodva, így garantálva,
hogy gépeink a világ bármely pontján megállják a helyüket. Ismereteink a szántóföldi
használatról folyamatosan bővülnek, amelyek hozzásegítenek minket ahhoz, hogy a
szimulációkat is folyamatosan fejleszthessük– magyarázza Frédéric Cavoleau.

A SZERKEZET TECHNIKAI JELLEMZŐI

M

indkét tesztpadot egy új,
12 méter magas épületbe,
földrengésbiztos alapokra szerelték, így ellenáll a lökéseknek,
illetve rezgéseknek. Az alapok kiépítéséhez
950 tonna betont és 60 tonna acélt használtak
fel. Ezen felül a négy szegmensből álló tesztpad légpárnákon fekszik. Maximális terhelés
alatt 2,9 megawatt energia szükséges a
szerkezet üzemeltetéséhez. Ez a „mennyiség”
majdnem megegyezik egy ezer lélekszámú település éves energiafelhasználásával. Működés
közben a tesztpad generátorként is működik,
az ily módon nyert energia pedig újrahasznosítható, például a már említett négyszegmensű tesztpadnál. A CLAAS Minőségellenőrzési
Központját 2012-ben, egy nemzetközi stratégiai fejlesztési terv keretein belül hozták létre
Trangéban, a Le Mans-i traktorgyár közelében.
Ma mintegy 60 fős csapat dolgozik párhuzamosan 6 projekten, ahol több mint 100 traktor
tesztelhető egyidőben. A prototípusok előkészítésére pedig ennél is nagyobb műhelyek
állnak rendelkezésre.
A már két meglévő tesztpaddal – a CLAAS
Kutatási Központja a Párizs melletti Vélizy
Villacoublay-ben, valamint a két új tesztpad Trangé-ban – a CLAAS egyértelműen
megemeli a tesztelési és vizsgálati kapacitását, ezzel is elősegítve, hogy a technológiai
fejlesztés terén vezető pozícióját minden
termékre kiterjessze.

CLAAS ORIGINAL
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A KEVESEBB

NÉHA TÖBB
SZÖVEG: Juhász-Nagy László

AZ AGRITECH 2014 ŐSZI SZÁMÁBAN KEZDŐDÖTT CIKKSOROZATUNK,
AMI A CLAAS ORIGINAL ÉS AZ EGYES ALTERNATÍVÁK KÖZTI
MINŐSÉGBELI KÜLÖNBSÉGEKET, ÉS AZ EREDETI ALKATRÉSZEK
FELHASZNÁLÁSÁNAK FONTOSSÁGÁT HIVATOTT
BEMUTATNI KÜLÖNBÖZŐ KÍSÉRLETEK ALAPJÁN.

A

CLAAS és a Német Agrárkamara
szakembergárdájának közös küldetése 2010-ben kezdődött, amely
a CLAAS ORIGINAL alkatrészek és
az úgynevezett utángyártott alternatívák minőségbeli különbségeit hivatott ismertetni.
Kiválasztottak néhány, a mindennapos munka során komoly igénybevételnek kitett kopóalkatrészt, és ezeket a piacon megtalálható
más gyártók termékeivel hasonlították össze.
A vizsgálatok során ugyanolyan körülmények
között vizsgálták az alkatrészeket meghatározott üzemóránként. Az eredmények pedig
magukért beszélnek!

CIKKSOROZATUNK UTOLSÓ, BEFEJEZŐ
RÉSZÉVEL IS SZERETNÉNK VALAMENNYI
OLVASÓNKKAL MEGISMERTETNI A CLAAS
ORIGINAL ALKATRÉSZEKHEZ TARTOZÓ 3M
(MÉRETHELYES. MEGBÍZHATÓ. MEGÉRI.)
VALÓDI JELENTŐSÉGÉT.

A tavasz érkeztével mindenki rendre előveszi
az előző évben gondosan téliesített vágóasztalokat, hogy még a szezon előtt, az
előrendelési akció keretében felméresse
szervizeseinkkel és akciós áron megvásárolja
kopóalkatrészeinek nagy részét. Ezúttal ezekből a kopóalkatrészekből emelek ki néhányat
a teljesség igénye nélkül, és ismertetem a
kollégáink vizsgálati tapasztalatait.

Kezdjük a legegyszerűbb, ám mégis nagyon
fontos kopóalkatrésszel, a kaszapengével.
A kísérlet során többféle minőség került
összehasonlításra. Bár igaz, hogy akár 27
százalékkal olcsóbban is meg lehet vásárolni
az egyéb, nem CLAAS kaszapengéket, de
ha figyelembe vesszük, hogy a 750 hektárnyi terület levágása során mennyit kellett
pótolni az alternatív minőségből a törés és az
indokolatlanul nagy kopás miatt, láthatóvá
válik, hogy megközelítőleg csupán 3 százalék
költséget takarítottunk meg. Természetesen
ezek a kiadások nem mutatták még a szerviz-
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TÖRÉSARÁNY
750 HA
MUNKAVÉGZÉS
UTÁN.
költséget, az állásidőt, amelyet a kaszapengék cseréjével töltött el a kezelő vagy épp a
szervizszerelő. Ha mindezt rátesszük a mérlegre, egyértelműen látszik, hogy a kevesebb
sajnos ez esetben is több.
A képek jól illusztrálják, hogy 750 hektár
területen történő munkavégzés mellett
még az ORIGINAL kaszapengék mindössze
7 százalékos törésarányt mutatnak, addig az
alternatív minőség pengéinél ez eléri a 16 és

60 százalékos törésarányt. Ha a legrosszabb
százalékértéket vesszük alapul, láthatjuk,
hogy gyakorlatilag minden második pengét
cserélni kellett. Azt gondolom, a kétszeres
állásidő és a szervizköltség senkinek sem
hiányzik egy erős, és az időjárás viszontagságaitól sem mentes aratási szezon alatt.
Első lépésként csak a költségeket vettük
alapul, de ugyanúgy fontos a tarló, valamint a renden hagyott szalma minősége is,
amelyek meghatározhatják a későbbiekben
más ágazat munkafolyamatait, vagy adott
esetben a következő kultúra talajelőkészítési
munkáinak minőségét.
Tesztünk során ugyancsak nagyító alá
került a vágóasztal másik igencsak fontos
alkatrésze, a kaszaujj is, melyek tekintetében 1150 hektáron zajlott a vizsgálat. Ezek

A CLAAS ORIGINAL KASZAUJJAKAL
TOVÁBBI 400 HEKTÁRNYI GABONA VÁGHATÓ LE.

esetében a fizikai épséget és a funkcionalitást is értékelték kollégáink.
Egy 9 méteres vágóasztal esetében a beszerzési költségek 30 százalékos különbséget mutatnak a felszerelés időpontjában, a kísérlet
során bekövetkezett törések miatt azonban
további cserék váltak szükségessé, amelyek
azt eredményezték, hogy hektáronként
maximum 4 százalék különbség mutatkozik.
Így elmondható, hogy a CLAAS ORIGINAL
kaszaujjak használatával számításaink szerint
további 400 hektárnyi gabonát vághattak
le kollégáink. Hangsúlyozom, a költségek
itt sem tartalmazzák a szervizmunkák
miatti állásidő költségét és az ebből fakadó
teljesítménykiesést, amely az elmúlt időszakban tapasztalt időjárási jelenségek mellett
megfizethetetlen költségeket vagy éppen
bevételek kiesését eredményezi.
Vizsgálatainkat néhány gondolatban összefoglalva elmondhatjuk, hogy számos olyan
tényre mutattunk rá cikksorozatunkban,
amelyekre kevesen gondolnak. Ez teljesen
természetes, hisz „filléres”, ugyanakkor mégis
nagyon fontos alkatrészeket vettünk górcső
alá. Legyen szó a cikkben említett kaszapengékről vagy kaszaujjakról, de említhetnénk a
szecskázókéseket vagy éppen az ékszíjakat
is. Legtöbbje cserére kerül egy-egy szezon
kezdetével, de ha a beszerzéseik során odafigyelnek ezekre az apró fillérekre, rengeteg
forintot megspórolhatnak maguknak.
A CLAAS ORIGINAL alkatrészek megbízhatók
és hosszantartó minőséget biztosítanak.
Az AXIÁL Kft. előrendelési akciójával még
elérhetőbbé teszi ezeket az alkatrészeket,
elősegítve ezzel a precíz és fenntartható
gazdálkodást. Így bizonyítva a 3M létjogosultságát, amelyet oly sokszor megemlítettünk már. Mérethelyes. Megbízható. Megéri.
Ne feledjék: A kevesebb néha több! És nem
csak a költségekben…

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400

CLAAS ORIGINAL alkatrészek
Mérethelyes. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek a CLAAS gépekhez gyártott precíziós és csúcsminőségű 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 Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400

VARIO vágóasztal

CERIO / Standard vágóasztal

CONSPEED

Összecsukható vágóasztal

FLEX

SUNSPEED

CLAAS adapterek.
Terménytől függetlenül – búza, rozs, árpa, zab, tritikálé vagy repce, kukorica, napraforgó,
szója, len, bab, lencse vagy köles – a CLAAS adapterek hozzájárulnak a kombájn
teljesítményének maximális kihasználásához.

