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CLAAS ORIGINAL alkatrészek
Mérethelyes. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek a CLAAS gépekhez gyártott precíziós és csúcsminÉségÑ szériatermékek.
Megbízható. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek élettartama hosszabb; meghibásodásuk lehetÉsége
pedig kisebb.
Hatékony. A CLAAS ORIGINAL eredeti alkatrészek gazdaságossága és minÉsége mindig kifizetÉdÉ.

BEKÖSZÖNTŐ
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Justyna Iwaszkiewicz
CLAAS - régiós marketing menedzser

KEDVES OLVASÓK!

Tudják, mikor szállította a CLAAS az első
LEXION kombájnt Magyarországra? Ha igen,
akkor érdekes kérdés, hogy honnan tudták
meg. Ha nem, mindjárt értik, milyen fontos
a marketing-kommunikáció. A kérdésre a válasz egyébként szerepel ebben az újságban…
A marketingre és a kommunikációra rengeteg meghatározás létezik. Mindenki, aki ezen
a területen tevékenykedik, újat találhat ki,
ha akar. Nekem személy szerint különösen
tetszik az egyik, mert rövid, tömör, mégis
nagyon sokat mond.
A marketing párbeszéd Önökkel, Ügyfelekkel.

IMPRESSZUM

A kommunikáció körbefonja cégünk minden területét: az első kapcsolatfelvételtől
kezdve egészen a gépek sikeres szántóföldi
alkalmazásáig. Lehetővé teszi, hogy megismerjük és pontosan körülhatároljuk az Önök

agritech
2015. SZEPTEMBER
Az esetleges nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget.

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

elvárásait, hogy azután ezeknek megfelelő
új gépeket fejlesszünk, új innovációkat
vezessünk be a piacra, mindezt megfelelő
szolgáltatásokkal kiegészítve.
Ezt követően pedig mindent újra kommunikálnunk kell, hogy Önök megismerjék, s
igénybe tudják venni a fejlesztéseket, újdonságokat. Ezzel meg is van a kívánt párbeszéd,
mely kellően ügyfélközeli, összehozza a
keresletet és a kínálatot, úgyhogy a legvégén
mindkét fél elégedett.
Ezt a párbeszédet szeretnénk erősíteni magazinunkkal, az Agritech-hel is. Örülünk, hogy
mindig új, remélhetőleg érdekes cikkeket
szállíthatunk Önöknek. Ebben a kiadványban
részletes beszámolókat olvashatnak a CLAAS
új termékeiről. Beszámolunk egy Európában egészen újnak számító takarmányozási
módról a tejtermelő gazdaságokban, amellyel

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt - tulajdonos-ügyvezető

növelhetik a termelékenységüket. Újabb
ország újabb partnerbeszámolójával elégítjük
ki a kíváncsiságukat a traktorkampánnyal kapcsolatban. Engedjék meg, hogy tanácsokat
adjunk szerviz-témakörben, és ismerjék meg a
magyar gazdák véleményét termékeinkről.

Jó szórakozást az olvasáshoz!

Justyna Iwaszkiewicz
régiós marketing menedzser

CLAAS KGaAmbH

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 5 900 db

Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter - marketingigazgató
Főszerkesztő:
Vas Magdolna - marketingmenedzser

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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CLAAS

MUNKAESZKÖZ-VEZÉRLÉS TABLET-PC-RŐL
A tabletek nemcsak a mindennapokban, de
a mezőgazdaságban is egyre gyakrabban
használatosak. Nagy mennyiségű, fontos
üzemi adatot képesek rögzíteni, segítségükkel különböző információk és alkalmazások
érhetők el bárhol és bármikor, mint például
területmenedzsment, navigáció, e-mailezés
és időjárás-előrejelzés.
A CLAAS egy szoftver-applikáció segítségével a mezőgazdasági munkagépek területére
is kiterjeszti ezen eszközök felhasználási
lehetőségeit. Az EASY fedélzeti alkalmazás
segítségével érintőképernyőn keresztül
kezelhetők a traktor kezelőkarjának funkció-

gombjai, a munkagépfunkciókkal együtt.
Az ISOBUS kompatibilitás lehetővé teszi,
hogy a tablet gond nélkül kommunikáljon
más gyártók ISOBUS rendszereivel. Akik
inkább a hagyományos kezelést szeretik,
továbbra is megkaphatják a gépeket a jól
megszokott terminállal.
Az EASY fedélzeti alkalmazás jövőre a
ROLLANT 455, 454 és 375 UNIWRAP bálázókhoz, a CARGOS 8000 és 9000 rendfelszedőkocsikhoz, a LINER 3600 és 4000 rendképzőkhöz, a DISCO 1100 C/RC BUSINESS, 9400
C DUO, 9200 C BUSINESS és 9200 C AS fűkaszákhoz is elérhető lesz.

CLAAS

300 000 BÁLÁZÓ
Elkészült a CLAAS 300 ezredik bálázója 2015
májusában. A jubileumi gép, egy ROLLANT
454 UNIWRAP körbálázó a CLAAS franciaországi üzemének gyártószalagjáról gördült
le. Tekintettel a különleges eseményre,
egyedi színt és fényezést kapott a gép,
amelyet 2015 végéig Európa különböző
kiállításain és bemutatóin csodálhatnak
meg az érdeklődők. A metzi CLAAS gyár

kapacitása évente körülbelül ötezer bálázó.
A 300 ezredik bálázó olyan technikai megoldásokkal tűnik ki a piactársak közül, mint
a kiemelkedően nagy áteresztőképesség, a
PRO lesüllyeszthető dob-fenéklemez vagy
akár a nagy sebességű és teljesítményű
továbbító karok. Ezt a gépet nehéz üzemi
körülményekre tervezték, s ezzel lett ismert
és kedvelt a felhasználók között.

AXIÁL

XXII. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK!
Huszonkettedik alkalommal rendezte meg
a Baranya Megyei Vállalkozási Központ a
Szentlőrinci Gazdanapokat, ahol idén 387
kiállító standjait és a rendezvényt összesen 23
ezer látogató tekintette meg. A XXII. Szentlőrinci Gazdanapok Innovációs díját az AXIÁL
Kft. kapta Innovatív termék forgalmazásának
elismeréseként, mely túlmutat a veszek-eladok
általános képleten, és széles körű háttérszolgáltatásokkal, képzésekkel, szervizzel és
garanciális háttérrel egészül ki.

AXIÁL

ÚJ CLAAS FEJLESZTÉSEK
A CLAAS nemzetközi sajtótájékoztatóján
öt magyar újságíró társaságában az
AXIÁL Kft. is képviseltette magát 2015.
augusztus elején Magdeburg közelében.
A német cég legújabb fejlesztései szántóföldi bemutatón voltak láthatók. 22
országból több mint száz résztvevő jelent meg a kétnapos rendezvényen, ahol
az új zöldsoros termékek , a QUADRANT
nagykocka bálázók, a LEXION újdonságok, a CARGOS 9000 kombikocsi mellett

ismertették az EASY fedélzeti alkalmazást is. Újságunkban egyes termékekkel
bővebben is foglalkozunk!
A képen balról jobbra Dr. Soós Sándor
(Agrár Élet magazin), Christian Ludwig
(CLAAS), Bárdos B. Edit (MMG), JanHendrik Mohr (CLAAS), Steinhauser Tamás
(AXIÁL), Zsigmond Ágnes (Agro Napló), Vas
Magdolna (AXIÁL), Aszódi János és Patócs
Róbert Máté (Új Mezőgazdasági Magazin)
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CLAAS QUADRANT
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QUAD
KÉT ÚJ
BÁLÁZÓ,
RENGETEG
ÚJDONSÁG.

RANT
5200 / 4200
Szöveg: László Attila Képek: CLAAS

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÖTÖZÉS

A

120x70-es bálaméretet eddig a
QUADRANT 3200 és 2200 készítette.
Idén a CLAAS mindkét bálázót teljes
mértékben újratervezte, s ez még a
CLAAS legrégebbi szabadalmát, a kötözőfejet

is érintette. Ahogy a sajtótájékoztatón meggyőződhettünk róla, az új QUADRANT 5200
és 4200-as most már nagy kötésszilárdságú
csomókat tud a bálákra kötni.
Az új QUADRANT 5200-as fejlesztése során
a teljesítmény, bálatömörség és a könnyű
kezelés állt a középpontban.

Minden egyes CLAAS bálázónak a kötözőfej
a szíve. A CLAAS 1921 óta tervezi és gyártja –
bálázógyártóként egyedüliként – saját maga
a bálázóit, eddig több mint egymillió darabot
a franciaországi Metzben. A CLAAS egyszeres
működésű kötözőrendszerét a megbízhatóság és a kötözőanyag-maradvány nélküli
kötözés jellemzi.

CLAAS QUADRANT
agritech

FŐ KOMPETENCIA A
KÖTÖZŐEGYSÉG ÚJRADEFINIÁLÁSA

A

nagyobb teljesítményhez igazodva a CLAAS megnövelte a
kötöző méretét, és teljes egészében újradefiniálta a kötözési
folyamat minden egyes lépését. Ezenfelül a
nagy teljesítményű kötöző most túlterhelésérzékelővel és aktív légtisztítással egészült
ki. Az új kötözőfej és zsinegszorító hosszabb
kötélvéggel tud dolgozni, és a legkülönbözőbb minőségű zsinegekkel is biztosan képes
kötözni. Az új rendszer a bálatömörítés során
feszesen tartja a kötelet, így a préselési folyamat alatt kisebb húzóerő szükséges.
Az effektív tisztítás nagyon apró és töredezett
szalma esetében is jól működik. A nagy teljesítményű szelelő, a TURBO FAN egy aktív légcsatornával együtt kerül a szögletes bálázókra,
hogy biztosítsa a kötözőegység hatékony
tisztítását. A lengőmozgású lapátok a légáram
csoportos és aktív szabályozását biztosítják.
A 140 km/óra sebességgel áramoltatott levegő
nemcsak szemből, hanem oldalról is nagy erővel fújja ki a szennyeződést, így a kötözőegység
állandóan és maradéktalanul tiszta marad.
Az egyszerűbb karbantartás érdekében a
kötözőbak már nincs fixen lecsavarozva,
hanem szerszám nélkül felhajtható. Éjszaka
a kötözőegységet, a zsinegszekrényt és a
tűket megvilágító LED-lámpák könnyítik
meg a munkát.

ÚJ AUTOMATIKUS PRÉSNYOMÁSSZABÁLYOZÁS

A

z új automatikus APC
(AUTOMATIC PRESSURE CONTROL
/ Automatikus nyomás szabályozás/ellenőrzés/felügyelet)
présnyomás-szabályozóval lehetővé teszik,
hogy a bálázó mindig a maximális teljesítményen dolgozzon. Ehhez a gépkezelő csupán
megadja a kívánt tömörséget és a használt
kötözőmadzag minőségét az ISOBUS terminálon. Ettől a két értéktől függően, melyeket
hét érzékelő figyel, a kötözőegységen és a
fővázon a bálázó maga szabályozza automatikusan a tömörítési nyomást. Az APC-nek köszönhetően a kevésbé tapasztalt gépkezelők
is ki tudják használni a gép maximális teljesítményét, és a szalma minőségétől függetlenül
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egyenletes súlyú bálákat készíthetnek.
Alapfelszereltségként az APC szenzor három
kötözőfejen található meg. Opcionálisan
lehetőségünk van, hogy hat szenzorral KCSre (Knoter Control System / Kötöző felügyelő
rendszer) egészítsük ki az APC kötöző-felügyelőt. A KCS-rendszeren keresztül a gépkezelő minden egyes kötözőtől információt
kap a kötés minőségéről, melyet a terminál
jelez ki. Az új bálázók termináljának kezelőfelülete a vezető igényei szerint személyre
szabható. A COMMUNICATOR 2 terminál
mellett most a CLAAS lehetőséget kínál
az új „EASY on board App” (EASY fedélzeti
alkalmazás) használatával, hogy táblagépről
legyen vezérelhető a bálázó.

AZ ELSŐ HIDRAULIKUSAN HAJTOTT, GÖRGŐS
RENDLESZORÍTÓJÚ BÁLÁZÓ

A

QUADRANT 5200 bevezetésével a
CLAAS mint első bálázógyártó, egy
hidraulikus hajtású rendfelszedővel
terjeszti ki a Pick-up ajánlatát. A
Pick-up hidraulikus hajtásának köszönhetően
a POWER FEEDING SYSTEM (PFS) (átmenő
csiga) és a görgős leszorító hátsó hengerének
behúzási sebessége a fülkéből szabályozható,
és dugulás esetén ezek vissza is forgathatók.
A gépkezelő így, függetlenül a szalmarendtől,
kényelmesen dolgozhat maximális teljesítményen. Érzékenyebb növények, például
lucerna esetén, a fordulatszám csökkentésével minimalizálhatjuk a levélveszteséget.

A LEGTÖBB DUGATTYÚLÖKETTEL
A PIACON

A

z új QUADRANT 5200-as fejlesztésekor a teljesítmény-növekedés és
a bálatömörség álltak a középpontban. A „raffer” etetővilla nyomatékkuplungját 30 százalékkal megnövelték, a
dugattyú frekvenciáját percenként 51-ről 56
löketre emelték, és a préscsatornát további 40
centiméterrel 3,85 méterre hosszabbították
meg. Az eredmény a nagyobb teljesítmény
mellett is tömörebb és formatartóbb bála.
A QUADRANT 5200 a QUADRANT 3200-est
váltja le, és a továbbiakban is elérhető lesz
aprítókés nélkül, mint „ROTO FEED”, 25 késsel,
mint „ROTO CUT” és 51 késsel, mint
„FINE CUT” aprító rendszer.

KIEGÉSZÍTŐK NAGY VÁLASZTÉKA

A

QUADRANT 4200 a QUADRANT
2200-ast váltja, ami szintén
elérhető lesz ROTO FEED vagy
ROTO CUT kivitelben. A nagy
teljesítményű kötözőrendszer és az új dizájn
mellett nagyon sokféle kiegészítőt kínál, mint
például az új APC és KCS rendszert, vagy a
SPECIAL CUT előtétszecskázót.

CLAAS LEXION
agritech

IRÁNY A 4.
DIMENZIÓ!
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1996BAN MUTATTÁK BE AZ ELSŐ LEXIONT
MAGYARORSZÁGON. AZÓTA SOK MINDEN
VÁLTOZOTT. 2015BEN A MAGDEBURGI
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN TAPASZTALHATTUK,
HOGY MANAPSÁG A RÉSZLETEKBEN REJLIK A
TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE.
„TÖKÉLETESEN KIALAKÍTOTT RENDSZER!” 
MONDHATNÁK A CLAAS LEXION TULAJDONOSOK 
„MIT LEHET EZEN MÉG JAVÍTANI?” NEM CSIGÁZZUK
TOVÁBB AZ ÉRDEKLŐDÉST: EZÚTTAL A TISZTÍTÁSRA,
A MÁSODLAGOS LEVÁLASZTÁSRA, A SZECSKÁZÓRA
ÉS AZ ELEKTRONIKÁRA KONCENTRÁLTAK A
FEJLESZTŐMÉRNÖKÖK.

CLAAS LEXION
agritech

AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN
LAKIK

A NEGYEDIK DIMENZIÓ –
4D-TISZTÍTÁS

E

JOBB SZÓRÁSKÉP – NAGYOBB
SZECSKÁZÓDOB

M

z köztudott, de itt nincs semmi ördögi: az új LEXION 700-as
sorozatban a CLAAS lecserélte a
CAT motorokat; a 780-as és 770-es
csúcsmodellekben új generációs, a Tier 4-es,
15,6 literes lökettérfogatú Mercedes-Benz
motorok dolgoznak, így a LEXION 780-as
teljesítménye már 626 lóerő. A LEXION 750
és 740 modellt 10,7 literes Mercedes-Benz
motor hajtja. A kivétel a LEXION 760-as típus,
amelybe Perkins motor kerül.
A LEXION 750 és 740 alapfelszereltségéhez
tartozik a DYNAMIC COOLING dinamikus hűtésrendszer, változtatható ventilátorhajtással, amely mindig csak a szükséges mértékben hűt. A megnövekedett teljesítményhez
alkalmazkodva a két legnagyobb modell, a
LEXION 780 TERRA TRAC és 770 TERRA TRAC
magtartály-térfogatát is megnövelték, így
már 13 500 literes kivitel is rendelkezésre áll.
130 liter/másodperces ürítési sebességgel a
magtartály 2 perc alatt kiüríthető!
A korszerű másodlagos leválasztáshoz a
LEXION 700-asokban általában öt, a LEXION
780 csúcsmodellben hat darab rotorkosár található. Az első két szegmensen hidraulikusan
működtethető rotortakaró lemezek is vannak.
A gép keresztirányú dőlését eddig a 3D-tisztítórendszer kompenzálta: a tisztítandó termés
a felső rosta teljes felületén terül el, hogy
a lehető legtökéletesebben kihasználjuk a
teljesítményét, csökkentve a szórási veszteséget, amely azonban a növekvő teljesítménnyel
arányosan nő. Ismerős a probléma?

ostanra megtalálták a
megoldást! Az új, nagyobb
teljesítményű LEXION 700-as
modellekbe a CLAAS kifejlesztette a 4D-tisztítórendszert. A 4D tisztítás a
lejtőfüggő rotortakaró lemezvezérlésből és
az automatikus szelelővezérlésből tevődik
össze. 4D kivitelben egy kiegészítő harmadik
pár rotortakaró lemez kerül a gépbe. Ezek
vezérlése a gép kereszt- és hosszirányú dőlésének függvénye, csakúgy, mint a leválasztás
és a tisztítás aktuális terhelése esetében.
Mivel a dupla rotortakaró lemezek egymásnak tükörképei, dőlés esetén a két oldal
nyitottsága nem egyenlő, ezért nyitottságuk
szabályzása automatikus. A szelelőfordulatot
dombnak felfelé és lefelé szintén automatikusan állítja a gép. A 4D tisztítás tehát
már a másodlagos leválasztáskor szerepet
játszik, megkönnyítve a rosta munkáját. A 4D
tisztítórendszer teljesen automatikusan fut a
háttérben, további terhet véve le a gépkezelő
válláról. A rendszert a CEMOS AUTOMATIC-ba
integrálták. Természetesen, ha a gépkezelő
úgy gondolja, a CEBIS terminálon keresztül
igénye szerint kikapcsolhatja.

LEXION 750-ES, MINT MONTANA

D

ombos területek betakarítására
a LEXION 760 és 750 modellek
MONTANA kivitelben is kaphatók, amelyek 17 százalékos oldalirányú dőlésnél is garantálják a teljesítményt.

A

z új 700-as modellek szecskázódob-átmérőjét öt centiméterrel
megnövelték, ami egyenletesebb
szecskázási hosszt, jobb termésfelvételt és magvezetést eredményez. A
szecskaterelő lemezek a nagyobb szecskázó
dobbal jobban felgyorsítják a szecskázott szalmát, így szélesebb és egyenletesebb terítési
képet kapunk. Az új modellek törekterítői is
egyenletesebb szórásképet adnak. Ezt mechanikus hajtással sikerült elérni. Az új törekterítő
stabilabb fordulatszámmal üzemel, csökkenti
az üzemanyag-fogyasztást, és egyszerűbb
használatot tesz lehetővé.
Az állókések és a dörzslap a CEBIS terminálon
keresztül hidraulikusan állíthatók. A szecskázó közúti, szecskázási és rendre rakási pozíciója egy gombnyomással, a fülkéből állítható.

BETAKARÍTÁS NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – AUTOMATIKUS
ANYAGÁRAM ELLENŐRZÉS

A

kombájnok hajtása extrém körülmények között erős igénybevételnek van kitéve. Hogy az előnyök
mégis teljes mértékben kihasználhatók legyenek, a kritikus terhelés korai észlelésére a CLAAS az új 700-as LEXION-okba
automatikus anyagáram-felügyelő rendszert
fejlesztett ki. A rendszer megfigyeli és összehasonlítja a motor, az APS cséplőrendszer és a
ROTO PLUS másodlagos leválasztás fordulatszámait. Amint fennáll a túlterhelés veszélye,
a ferdefelhordót, a vágóasztalt és az ürítést a
rendszer automatikusan leállítja, így kerülve
el, hogy a gép kiessen a termelésből.

LEXION 700 SOROZAT
LEXION

780

770

760

750

740

Cséplőrendszer /
Szélesség

APS /

APS /

APS /

APS /

APS /

1700 mm

1700 mm

1420 mm

1420 mm

1420 mm

ROTO PLUS

ROTO PLUS

ROTO PLUS

ROTO PLUS

ROTO PLUS

13500 l
vagy 12 800 l

13 500 l
vagy 12 800 l

11 000 l

10 000 l

Motor

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Perkins

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

MAX teljesítmény

460 kW / 625 LE

430 kW / 585 LE

370 kW / 503 LE

320 kW / 435 LE

300 kW / 405 LE

Másodlagos
leválasztás
Magtartálytérfogat

09

10 000 l
vagy 9000 l
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CLAAS VÁGÓASZTALOK
agritech

KOMPAKT,
PRECÍZ
ÉS INNOVATÍV
NÉGY ÚJ VARIO VÁGÓASZTAL

A

-10-től +60 centiméterig fokozatmentesen állítható vágóasztal és
az integrált betétlemezek jóvoltából az új vágóasztalok könnyen
átszerelhetők gabonáról repcére. Az asztal
és a motolla véghelyzetei automatikusan
átkerülnek a vágóasztalról a kombájnba.
Repcekaszával 15 centiméteres plusz kitolásra van lehetőség. Az asztalhossz a vezetőfülkéből állítható, a gépkezelő így gyorsan és
könnyen reagálhat a körülményekre. A négy
új VARIO 680/620/560/500 vágóasztallal ezek
az előnyök a LEXION 600-as, TUCANO 500,
400, 300-as és AVERO 240/160 teljesítményosztályokban is elérhetők.

AZ ÚJ MAX FLEX, VARIO ÉS CERIO VÁGÓASZTALOKKAL
MÁR KIS ÉS KÖZEPES GAZDASÁGOKBAN IS
HASZNÁLHATÓK A LEXION KOMBÁJNOK.
FORRÁS: CLAAS sajtóanyag

AZ ÚJ CERIO VÁGÓASZTAL

A

LEXION, TUCANO és AVERO modellek három új alap-vágóasztallal, a
CERIO 680/620/560-nal is kaphatók. Ezek teljes váza, konzolcsigája,
hajtása és motollája azonos a VARIO-éval, és
ugyanúgy megvan a motolla automatikus
parkoló-pozíciója, illetve az asztalhossz állításának lehetősége is. Az utóbbit öt fokozatban, manuálisan állíthatjuk a vágóasztalon,
-10 és +10 centiméter között.

Mivel a cséplés optimalizálása már a vágóasztalnál kezdődik, egyenletesebb anyagárameloszlással tíz százalékkal nő a teljesítmény.

ÖT ÚJ MAXFLEX VÁGÓASZTAL

A

hüvelyes növényeket, például a
szóját, borsót, lencsét, fontos a
földhöz minél közelebb elvágni.
A CLAAS MAXFLEX vágóasztala
a flexibilis kaszának köszönhetően automatikusan felveszi a talajegyenetlenséget, így
megelőzi a föld túrását és a kasza elszenynyeződését. Eddig csak a LEXION-hoz volt
kapható 12,00 és 10,50 méteres szélességben, de az új MAXFLEX 930/770/620/560

vágóasztalokkal a 9,30 és 5,60 méter közötti
munkaszélességben is bevezeti a piacra a
CLAAS a 180 milliméterig flexibilis kaszát.
A ferdefelhordónál állítható vágási szöggel
még a nehéz betakarítási körülmények
között is csekély a veszteség. A rendválasztók is mozognak, így pontosan követik a
talajegyenetlenségeket. A munkavégzés
alatt állandó a csúszótalpak kapcsolata a talajjal. A kerek forma minden vágási szögben
gondoskodik az optimális felfekvésről.
A MAXFLEX vágóasztal nemcsak flexibilis,
hanem változtatható is. Gabona betakarításához az asztal mechanikusan, de akár
hidraulikusan is reteszelhető, az aljára letapogató érzékelők szerelhetők fel, a vágási
magasság automatikus tartásához. Ekkor
a MAXFLEX bevetésre kész gabonában is,
és ugyanolyan szinten használható, mint a
hagyományos CERIO vágóasztal.

PARTNERRIPORT
agritech
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MINDIG
AKKOR, AMIKOR
KELL

SZÖVEG: Vas Magdolna FOTÓ: Pál Lajos

A SÁRRÉT KÖZPONTJÁBAN FEKVŐ, BÉKÉS MEGYE LEGÉSZAKABBI VÁROSA,
FÜZESGYARMAT LEGINKÁBB A KASTÉLYPARK FÜRDŐRŐL ISMERT, MELYET A RÉGIÓ
LEGIMPOZÁNSABB USZODÁJAKÉNT ÉVENTE 100 EZER VENDÉG LÁTOGAT. PEDIG A
VÁROSKÁBAN AZ ÉLET NEM CSAK PIHENÉSRŐL ÉS KIKAPCSOLÓDÁSRÓL SZÓL. AZ ÉVI
MINTEGY 4,6 MILLIÓ LITER TEJET ELŐÁLLÍTÓ MACSKÁSI TEJ ZRT. IS ITT TALÁLHATÓ.

B

áló Zsolt cégvezető szakított időt
arra, hogy megossza velem a CLAAS
JAGUAR silózóval szerzett tapasztalataikat, pedig látszott, hogy eléggé
lefoglalja a 48 főt foglalkoztató cég igazgatása;
a riport kezdetéig, majd azt követően folyamatosan csörgött a telefonja, s neki magának
megállás nélkül intézkednie kellett.
1993 januárjában alakultunk, a Vörös Csillag
Termelő Szövetkezetből való kiválással. A kezdet elég kemény volt, keserves körülmények
között, megfelelő gépesítés nélkül, egy 55
milliós reorganizációs hitelt hét évig nyögve,

a tagok vagyonrészét használva kezdtük meg
a működésünket. Gyakorlatilag két állattenyésztő teleppel léptünk ki; a Macskási Tejtermelő teleppel, ahol a tejtermelő teheneket
tartjuk, valamint Varga Pál Majorral, ami egy
növendékmarha telep. Ezek ellátását 9 MTZ-

vel és két nagyon ócska, régi rakodóval igyekeztünk megoldani. 1999 novemberében,
ahogy azt a szövetkezeti törvények megkövetelték, részvénytársasággá, 2006-ban pedig
Zrt-vé alakultunk.
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A cég fő tevékenysége a tejelő szarvasmarha-tartás. Most 600 tejelő szarvasmarhával,
illetve ennek szaporulatával, éves szinten
összesen 1100-1200 állattal rendelkezünk.
A növénytermesztési ágazatunkkal az állatok
takarmány ellátását biztosítjuk. 400-500 hektáron silókukoricát és cirokot, 100 hektáron
lucernát termesztünk, illetve a vetésforgó
miatt nagyon minimális, 100-150 hektárnyi
területen gazdasági növényeket, búzát,
napraforgót termesztünk. A napraforgót értékesítjük, ha a búzatermés jó, akkor eladjuk, ha
kevésbé, akkor megetetjük az állatokkal. Ilyen
szempontból szerencsénk van.
A magyar átlagnál kicsit jobb a tejhozam
nálunk, 9700 liter körüli a laktációs átlagunk.
Éves szinten 4,6 millió liter tejet adunk le a

Régebben bérsilózást
végeztettünk, de
nem igazán voltunk
ezzel a megoldással
megelégedve...

Kuntej ZRt-nek. Mint köztudott, most a tej
árával nagy problémák vannak, literjéért csak
75 Ft körüli árat kaptunk. A bekerülési költség
is 95-105 Ft, magyarul literenként 30 Ft veszteséget termelünk. Ezt nem kompenzálja
a várhatóan 22-26 forintos támogatás sem,
idén nem leszünk nyereségesek.
A huszonkét éves létezésünk alatt voltak
nehéz időszakok, volt 56 forintos is a tejár, de
az csak rövid ideig tartott. Magyarázzák ezt
a mostani alacsony tejárat sok mindennel, az

A HUSZONKÉT
ÉVÜNK ALATT
VOLTAK NEHÉZ
IDŐSZAKOK...

orosz embargóval, a kínai piac visszafogottságával, főleg a kvótakivezetéssel. És drágán
termelünk – mondják. De én azt szoktam
erre mondani, hogy a magyarázat teljesen
mindegy, a lényeg az ár. A lényeg, hogy a
tejtermelés most keményen veszteséges. Azt
gondolom, hogy még ezt is el tudjuk viselni,
ha nem kell több évre berendezkedni erre.
Meglátjuk, mit hoz a jövő. Szerintem az a
jövőnk biztosítéka, hogy hitelmentesen gazdálkodjunk. 1 milliárd 400 millió körül van a
vagyonunk, erre van 40 milliós hitelünk, ami
azért elenyészőnek mondható.

PARTNERRIPORT
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Az biztos, hogy akár olcsó a tej, akár nem, az
állatoknak enni kell. Nekünk pedig mindig
a legjobb minőségű takarmányt kell számukra biztosítanunk. Régebben bérsilózást
végeztettünk, de nem igazán voltunk ezzel a
megoldással megelégedve, mert a bérsilózás
általában nem akkor történik, amikor a siló
optimális, hanem akkor, amikor eljutnak ide.
Ezért mi 6-7 éve vettünk egy használt CLAAS
JAGUAR-t, azzal silóztunk pár évet. Meg voltunk vele elégedve, de persze a javítása már
elég sokba került. Nagy álmunk volt egy új
840-es CLAAS JAGUAR, amit tavaly egy támogatás segítségével sikerült is beszereznünk.
Tavaly volt is mit silózni, hektáronként 430
mázsa, hosszú évek óta a legjobb, szerintem
sokáig fogjuk még emlegetni. A silókukoricában volt 350 mázsa feletti, de 560 mázsás átlagunk is. Vetettünk siló cirkot is, az
hektáronként 830 mázsát adott. 5 méter 30
centis magassága volt, szerintem azt a régi
JAGUAR-ral nem tudtuk volna learatni, ehhez
már kellett az új technológia. Az új gép tavaly
még garanciális volt, de nem is nagyon volt
vele semmi gondunk, nagyon meg voltunk
vele elégedve.
Bár a CLAAS megbízható márka, de leginkább a
szervizháttere miatt döntöttünk mellette, illetve 1+2 év gyári MAXICARE garanciát tudtunk a
géphez venni. Az AXIÁL mindezt tudja nyújtani,
ezért is vettünk tőlük gépet.

A silózót mindig ugyanaz az ember kezeli.
Igaz, kettőt is elküldtünk az AXIÁL szervezte
ingyenes gépkezelői tanfolyamra, ami az új
gépek vásárlásakor jár, de az az elvünk, hogy
minden gépet egy embernek kell kezelni,
mert akkor érzi magáénak, akkor figyel rá a
legjobban. Minden nap megcsinálja a napi
átvizsgálást, mindent abszolút betart, amit a
tanfolyamon javasoltak. A kötelező szervizek elvégeztetésére is nagyon odafigyelünk,
mindig szakszervizzel végeztetjük. Ezt igazából már a régi gépeinkkel is így intéztük,
meghálálja ez magát. Ha mi is teljes mértékben odafigyelünk, akkor a gép is sokáig
működőképes marad. Ennek a silózónak
is jó gazdái szeretnénk lenni, hiszen úgy
vettük, hogy legalább tíz évet bírnia kell.
Nem is bérmunkázunk, azért drága technika ez ahhoz, hogy bérmunkában menjen
tönkre. Miután a mi 400-500 hektár közötti
területünket lesilózza, előkészítjük télire és
eltesszük a gépet. Majd amikor lejár a plusz
két év garancia, akkor megkötjük az átalánydíjas szerződést is a silózóra. Ezt egyébként
a nagyértékű gépekre mindig megtesszük.
Jó gépkezelőt is találtunk hozzá, egy nagyon
fiatal, agilis srácot, aki abszolút jó szakember.
Szereti a gépet, ért is hozzá, pillanatok alatt
ráállt a kezelésére. Szóval minden adott a
hosszú távú közös munkához!
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LÁDA RÓBERT GÉPKEZELŐ:
Kezelése könnyű, egyszerű volt megszokni. Régen harmincéves technikájú silózóval
dolgoztam, össze sem lehet a két gépet
hasonlítani. Nagy könnyebbség a kamerarendszer, automatikusan rakja meg a
pótkocsit. Oda kell figyelni, de a számítógép gyakorlatilag mindent kiír. A különböző funkciókat, például a kezdőfogás
módot, gombnyomással lehet be- vagy
kikapcsolni. Sokféleképpen állítható a
kormányoszlop és a vezetőülés, hogy a
lehető legkényelmesebb legyen. Digitális
klíma van benne, ami kell is, mert nagy
az üvegfelület, beszívja a nap melegét. A
szezonban sok a munka, de ezt a három
hetet egy ilyen kényelmes gépben ki
lehet bírni, a rengeteg pluszfunkció
tehermentesíti a gépkezelőt.
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SCORPION SMART HANDLING
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MI REJTŐZIK
A KAPCSOLÓK
MÖGÖTT?

SZÖVEG: Vas Magdolna FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS

AKI ÚGY DÖNT, HOGY ÚJ GÉPET VÁSÁROL, AZ TUDJA: A LEHETŐSÉGEK
LISTÁJA HOSSZABB, MINT A GÉP LEÍRÁSA. ÉS MIALATT A MEGFELELŐ
MÉRETET VISZONYLAG GYORSAN MEG LEHET TALÁLNI, AZ EMBER MEGAKAD
AZ OPCIÓKNÁL. PONTOSAN MI REJTŐZIK A MEGNEVEZÉSEK MÖGÖTT? A
LEGJOBB TECHNIKA SEM ÉR SEMMIT, HA NEM ÉRT HOZZÁ AZ EMBER.

SCORPION SMART HANDLING
agritech
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A KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTÓK
HASONLÓ NEVŰ VAGY LEÍRÁSÚ FELSZERELTSÉGE
SOKSZOR TELJESEN ELTÉRŐ
KEZELÉSI MÓDOT VAGY MŰSZAKI MEGOLDÁST TAKAR.

MANUÁLIS M
MÓD

H

a a kiegész
kiegészítő opciók kiválasztása
sokkal több időt vesz igénybe, mint
a teljesítmény vagy a gyártó kiválasztása, az egyrészt nagy kínlódás,
de egyben hatalmas előny is: igényeinknek
megfelelően állíthatjuk össze a gépet. Azért a
saját-márkás termékek néhány opciójánál az
ember felteszi magának a kérdést: Hát ez meg
hogyan működik? Milyen célra fejlesztették ki,
illik egyáltalán az én munkafolyamataimhoz?
A különböző gyártók hasonló nevű vagy leírású felszereltsége sokszor teljesen eltérő kezelési módot vagy műszaki megoldást takar.
Ezért a CLAAS teleszkópos rakodók esetében
megvizsgáljuk, mit is jelent pontosan néhány
megnevezés és opció.

SMART HANDLING

T

öbb mint négy éve minden teleszkópos rakodó meg kell hogy feleljen az EN15000 irányelvnek. Ez azt
írja le, hogyan kell megakadályozni,
hogy a rakodó a maximális terhelhetőségi
határ átlépésekor hosszirányban kibillenjen.
Minden gyártó máshogy próbál ennek megfelelni. A CLAAS úgy döntött, hogy háromféle
túlterhelés-védelmet kínál, amelyek közül az
éppen zajló munkafolyamatnak legjobban
megfelelőt lehet kiválasztani.

H

ozzászokott már az öregebb rakodógépének kezeléséhez, vagy
egyszerűen nem tartja fontosnak
az automatikus funkciókat? Akkor Önnek pontosan ez felel meg. Dinamikusan, a hátsó tengely terhelésének megfelelően szabályozza a süllyedési sebességet, és
határértékeken belül tartja a süllyesztést és
kitolást. A határértéken belül mindig használható az emelési, be- és kibillentési-, valamint
a behúzás funkció. Csak az ürítési és kitolási
funkciókat lehet a határértékek elhagyása,
vagy a tiltásoldó-kapcsoló megnyomása
után használni.
Ebben a módban a beavatkozási lehetőségeket csak a legszükségesebbekre korlátozták.
A funkciók nem automatikusak, a süllyesztési
sebességet és a kitolást csak a terhelés határozza meg és szabályozza.

KANÁL-MÓD

Ö

mlesztett áru rakodásakor ez
a mód nagyban megkönnyíti
a munkát. Válassza ki a kanálszimbólumot, ekkor süllyesztéskor a gém automatikusan és egyidejűleg
behúzódik, úgy, hogy a behúzási sebesség

nagyobb mint a süllyesztési sebesség. Előnye:
nem kell manuálisan behúzni a gémet a
merítési folyamatot követően, így jobban
lehet a hátramenetre és a gém süllyesztésére
koncentrálni. Mire a teleszkópos kar eléri a
töltési pozíciót a talaj közelében, a gém ismét
visszahúzott állapotba kerül, és a kezelő már
kezdheti is a töltést. Teljesen behúzott gémnél a túlterhelés elleni védelem kikapcsolódik, így például a kanál megtöltése teljes
erővel végrehajtható.
A joystickkal a határérték eléréséig bármikor
felülszabályozhatjuk a behúzást. Természetesen ez a mód más munkákhoz is alkalmas, de az
ismétlődő kanálmunkáknál a leghatékonyabb.

VILLA-MÓD

V

illa-módban a teleszkópos rakodó
átveszi az emelőkar emeléskor és
süllyesztéskor a behúzási és kitolási műveletet, hogy a munkaeszköz
mindig vízszintesen álljon. Így a munkaeszköz
távolsága az első kerekektől mindig állandó
marad, ami leginkább a raklap- és szalmabála
pakolást könnyíti meg jelentősen.

SCORPION SMART HANDLING
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Ha ennek ellenére mégis elérjük a túlterhelési határt, a rendszer természetesen
felkínálja a lehetőséget, hogy a tiltásoldókapcsoló megnyomásával a kiválasztott
funkció határait túllépjük.

AUTOMATIKUS KANÁLVISSZAVEZETÉS FUNKCIÓÓ ((SRA))

A

hhoz, hogy a kanalat könnyen
lehessen megtölteni, valamint
minimalizáljuk a kopást a kanál
végén, minden merítési folyamat
elején vízszintes állásba kell hozni a kanalat. Ezt a pozíciót mindig pontosan beállítja
az SRA-funkció.
Ehhez a billentő munkahengerek pozícióját
el kell menteni úgy, hogy a joystickon a
gombot a kívánt pozíció elérésekor körülbelül 3 másodpercig nyomva tartjuk, amíg
egy hangjelzést hallunk. A műszerfalon
ekkor ugyanaz a szimbólum villan fel, mint
amit a joystickon láthatunk, mutatva, hogy
aktív a funkció, és elmentett a kanálpozíció.
A gomb megnyomásával az ürítési folyamat után a kívánt töltési szögbe áll vissza a
kanál, így a gépkezelő a fordulásra, illetve a
teleszkópos kar lesüllyesztésére tud figyelni.
A rendszer egyik nagy előnye például
szalma és asztag felpakolásakor mutatkozik
meg, ahol a helyes kanálszög nagy szerepet
játszik. Itt a kanál állásának néhány fokos
eltérése is azt eredményezi, hogy a kanál
mélyen belemar a szilárd talajba.

3. KÖR
NYOMÁSMENTESÍTÉSE

H

a például „pelikán” kanállal
használná a teleszkópos rakodóját, ismeri már ezt a „problémát”:
hogyan tehetem nyomásmentessé
a pelikán kanál hidraulikacsatakozóit? Néhány
vevő gyorscsatlakozókkal oldotta meg, de
mivel ezek nem mindig bírják a nagy nyomást,
gyakran kell cserélni a gumitömítéseket.

Ha az opciós listából a nyomáscsökkentés
mellett döntenek, a hattyúnyaknál elöl egy
nyomáskapcsolót találnak. Ezzel járó motor
mellett is szét lehet kapcsolni a csatlakozásokat, nyomásmentesítve a harmadik hidraulikakört. Így már nem probléma a hidraulikacsatlakozók széthúzása.
Természetesen a csatlakozókat továbbra is
lehet a kabinból mentesíteni a terheléstől.
Ehhez azonban a motort le kell állítani, és a
gyújtásnak rajta kell lenni. Ekkor lehet a nyomást leépíteni, úgy, hogy a adapter felfogató
keret hidraulikazárjának biztonsági kapcsolóját nyomva tartják, és közben néhány
másodpercig minden irányba működtetik a
joystickon a harmadik hidraulikakört.

JÓ TUDNI AZ SRA-RÓL!

i

A

z automatikus
kanál-visszavezetés
csak a billentő munkahengerekre van
hatással, a SMART HANDLING
funkcióira és a teleszkópos
karra (még) nincs. A funkciók
egymástól elkülönülve

működnek, de természetesen
egyidejűleg is használhatók.
Nagyobb mennyiségek felpakolásakor az automata kanálvisszavezetés-funkció a SMART
HANDLING kanál módjával
kombinálva tudja nagyban
megkönnyíteni a munkát.

RBS
TERHELÉSSTABILIZÁTORR

E

zt a funkciót akár lengéscsillapításnak is lehetne nevezni, bár többet
nyújt annál. Három üzemi körülmény közül választhat. Az „OFF”
álláson kívül, amikor a rendszert kikapcsoljuk,
a terhelésstabilizátor szimbólumára lehet
kapcsolni. Ekkor a funkciót hosszú távra
aktiváljuk, és akkor sem kell újra bekapcsolni,
amikor a motort újraindítjuk. Így kiegyenlítheti a menet közbeni egyenetlenségeket és
ütéseket – feltéve, hogy a billentő munkahengert nem teszik végállásba, ez ugyanis
kikapcsolja a terhelésstabilizátor funkciót.
Az „AUTO” állás kihasználja a rendszer intelligenciáját! A lengéstompítás a sebességtől
függetlenül aktiválja magát. Ez azt jelenti,
hogy ha menet közben túllépik a 7,0 km/
óra sebességet, akkor a terhelésstabilizátor
automatikusan bekapcsolódik, és a 7,0 km/
óra alatt újra kikapcsol. Így kihasználható például rakodáskor a gép érzékenysége, anélkül,
hogy egy kézmozdulatot kellene tenni, de az
úton például a kiosztó-etetőkocsihoz lehet
használni a terhelésstabilizátor komfortját.
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NEKEM

CSAK CLAAS!
MÁS SZÓBA SEM JÖHET
SZÖVEG: Vas Magdolna FOTÓK: Lévai Gábor

A BAKSARÁDFAPUSZTAI TELEPRE BEHAJTVA KÉT NAGYTESTŰ KUTYA
ÜDVÖZÖL, BOZONTOS SZŐRÜK ALÓL CSAK RÓZSASZÍN NYELVÜK LÁTSZIK,
AHOGY BOLDOG KUTYAVIGYORRAL KÖRBEUGRÁLNAK. DE MÁR MEG IS JELENIK
VENDÉGLÁTÓM, KISSNAGY SZABOLCS, AKIVEL A NEMRÉG VÁSÁROLT CLAAS
AXION 920AS TRAKTORRAL SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL BESZÉLGETÜNK.
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A KARTÁMASZBA ÉPÍTETT
CMOTION ÉS CEBIS TERMINÁLRA MINDEN FUNKCIÓT
RÁ LEHET PROGRAMOZNI,
AMI AZ ESZKÖZ KEZELÉSÉHEZ KELL.

hogy Szabolcs beáll a gép mellé
a fotók kedvéért, szinte eltörpül mellette, ami nem is csoda,
hiszen az AXION 920 a CLAAS
nagytraktor-kategóriájának egyik képviselője. Hathengeres motorjával, tekintélyes, 315
lóerős teljesítményével és pótsúlyozás nélkül
is 12 840 kilogrammos tömegével már szinte
bármit elhúz.

A

Mindhárman őstermelők vagyunk. A több
céggel a papírmunkát szeretnénk csökkenteni, és a költségeket igyekszünk racionalizálni.

A bérmunka mennyiségétől függően 350-400
hektár a megművelt területünk nagysága,
ennek nagyjából 60 százaléka saját tulajdon
– válaszol Szabolcs a kérdésemre. Sok kisebb
parcellából áll, méretük 1,5-től 40 hektárig
terjed. Szerencsére nem kell sokat vonulni
közöttük, mert a legtávolabbi sincs messzebb
10-12 kilométernél.

Közben a fényképész irányítja Szabolcsot, hová
álljon, de ő rutinos nyilatkozóként az instrukciók
követése közben sem veszti el a fonalat:
Az országban az elsők között, tíz éve vettünk
CLAAS traktort, az egy ARES 656-os volt. Egy
Landini Ghibli 90-est váltottunk le vele, hogy
hatékonyabban tudjunk dolgozni.

Több cégünk van, állattenyésztő mérnök
Dávid öcsém az ilyen profilú céget viszi,
jómagam a Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Karán növénytermesztő mérnökként végeztem, én a növénytermesztést
igazgatom. Édesapánk pedig mindkettőnk
fölött „gyakorol hatalmat” – neveti el magát.

EMLÉKSZEM A NAPRA, AMIKOR ELHOZTÁK AZ ARES 656-OST KIPRÓBÁLNI,
ELŐSZÖR CSAK DEMÓGÉPKÉNT. SZOKNI KELLETT, MERT MÁR ELEKTROMOS
IRÁNYVÁLTÓ VOLT BENNE, DE ESZMÉLETLENÜL JÓ VOLT VELE DOLGOZNI.

Szántóföldi búzát, kukoricát, napraforgót
termelünk, és tavalyelőtt kísérleti jelleggel a
repcetermelésbe is belefogtunk, először csak
tízhektárnyi területen. De nagyon jól sikerült
szerencsére, érdemes vele foglalkoznunk.

Kiss-Nagy Szabolcs

Amikor a demógépet elvitték, az nagyonnagyon rossz érzés volt. Akkor már tudtam,
hogy kell nekünk egy ilyen gép. Tíz éve használjuk, a vetésben segédkezik, szervestrágyaés műtrágya-szórást csinál, most már csak a
kisebb munkákat bízzuk rá. Eddig nem sok
gondunk volt vele, csak a szokásos apróságok. Talán önindítót csináltattunk rajta. De
persze lelkiismeretesen elvégezzük a kötelező- és a napi szervizeket.
Az AXION 920-ra az AXION 850-est cseréltük
le, az új gép a nagy erőigényű munkákat
végzi. Vetési időszakban vetőgépet húz. A
850-essel csak csökkentett vetési szélességgel tudtuk húzni megfelelő sebességgel a
gépet, a 920-assal viszont a vetőgép teljes
kapacitását kihasználva, teljes szélességgel
is működik.Most még gyakorlatilag próbaüzemben van, mert tavaly, karácsony előtt
rendeltük meg, és idén, a magágykészítésre
érkezett meg március közepén-végén. Tavasztól dolgozik nálunk, eddig 250 üzemórát
dolgozott. Szerintem szuper a fokozatmentes
váltó, ennek az előnyei akkor tapasztalhatók
igazán, amikor egy traktort nagyon sokolda-
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lúan használunk, a lassú ápolási munkáktól a
nehéz talajmunkákig. Terhelés alatt is fordulatszám- és forgatónyomaték ugrás nélkül,
folyamatosan lehet váltani.

nyomásra, akár a sárvédőről be lehet állítani
a munkagépet, tehát vissza sem kell szállni a
gépbe megnézni, hogy vízszintesen áll-e.

A gép elektronizált, ez nagyon sokban segíti
a munkát. A kartámaszba épített CMOTION
és CEBIS terminálra minden funkciót rá lehet
programozni, ami az eszköz kezeléséhez kell:
az irányváltótól kezdve a fordulóautomatikán
keresztül a sebességváltót, a tempomatot, a
kihelyezett köröket, illetve még az automatikus kormányzást is. Érezhetően kényelmesebbé teszi a munkát. Lehet érezni, hogy egy
hosszabb műszak után frissebben száll ki az
ember a gépből.

AZ ALACSONY NYOMÁSÚ ULTRAFLEX GUMIKNAK KÖSZÖNHETŐEN KISEBB A TAPOSÁS, ÉS A FOGÁS IS SOKKAL JOBB, AMINEK
A FOGYASZTÁSBAN IS SZEREPE VAN.

Van még benne valami pluszban a 850-hez
képest? – kérdezem Szabolcsot.

A

fokozatmentes váltó, ez a
900-asban alapfelszereltség, nem
is lehet mást kérni, igaz, most már
nem is kérnék mást. A hidraulikus
harmadik pont, ami munkagép állításnál
nagyon hasznos. Kinn a földön egy gomb-

Kiss-Nagy Szabolcs

Talán a taposásban számít inkább, hogy
szélesebb felületen fekszik fel a gép. Ez sokat
jelent, főleg egy ilyen 16 tonnás monstrumnál. A lámpaszett ugyanaz, annyi lámpa van
rajta, hogy éjszaka is szinte nappali körülményeket teremt.
Szezonban két hétig szinte éjjel-nappal kell
dolgozni. Néha azon gondolkodom, hogy teszek a kabinba egy matracot, ha kell, kidobom
a gép mellé, alszom pár órát, aztán dolgozhatok is tovább – nevet. Azért szezonban a
munka végére már eléggé kikészülök.
De újra örömmel tölt el a munka, csak jót
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tudok mondani az új 900-asunkról.
Nagy és drága gép a 920-as, így fokozottan
figyel rá az ember. A napi ellenőrzés nem sok
időt vesz igénybe, talán 7-8 zsírzógomb van
rajta. Az olajat semeddig sem tart megnézni,
mert a motorolaj-szintet mutatja a kabinban a
műszerfal, a váltóolajat meg egy üvegablakon
keresztül látja az ember, nem kell egy nívópálcát sem kihúzni. Tíz perc az egész, ha a zsírzót
fel kell tölteni, akkor tizenkettő. Csak a munkagép ellenőrzése és állítása miatt hosszabb a
napi karbantartási idő.
Nagyon szeretem a CLAAS márkát. A szerelő
pedig, Seregi Laci, külön említést érdemel:
ahogy a CLAAS-okról sem tudok semmi
negatívumot mondani, úgy róla sem. Ha mindenhol ilyen korrekt szerelők lennének, akkor
talán választhatna az ember másik gépet is,
de így, összességében, hogy a szerviz ilyen
jó, úgy azt gondolom, hogy a környéken más
egyszerűen nem jöhet szóba.
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BEZÁRULT

A RÉS!
AKI HASZNÁLT MÁR TELESZKÓPOS RAKODÓT, AZ
ONNAN KEZDVE SOHA TÖBBET NEM SZERETNÉ
HIÁNYOLNI A VÁLLALKOZÁSÁBÓL. TEHERJÁRMŰVEK
FELPAKOLÁSÁRA, BIOGÁZÜZEMEK ELLÁTÁSÁHOZ,
GABONÁT BE ÉS KITÁROLNI, SZALMARAKÁSRA:
MEGANNYI ÜZEMBEN SOKOLDALÚ SEGÍTŐKÉNT
MINDENT ELVÉGEZ. A CLAAS A FELHASZNÁLÓK
ÉSZREVÉTELEIT ÉS KÉRÉSEIT FIGYELEMBE VÉVE,
A BÉRVÁLLALKOZÁSOKRA ÉS MEZŐGAZDASÁGI
NAGYÜZEMEKRE SZABVA ALKOTTA MEG A
SCORPION 7050ET.
SZÖVEG: Vas Magdolna FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS

A

z új gépcsalád 2014-es bevezetése óta összesen 11 modellt
mutattak be 6,00-8,75 méteres
emelési magasságú, illetve
3,0-3,5 tonna maximális teherbírású. Négy
modell tartozik az új 5,5 tonnás osztályhoz,
de mindössze kettő a 4,4 tonnáshoz. A piaci
igényekre reagálva gyorsan be is vezettek
egy köztes modellt. A régi 7045-ös modell
vásárlói ugyanis ebben az új sorozatban
korábban nem találhattak megfelelő teleszkópos rakodót. Nagyobb teherbírásra lett
volna szükségük, mint amit a SCORPION
7044 nyújtani tud, de kisebbre, mint az 5,5
tonnás teherbírású SCORPION 7055-ös. És
természetesen az ilyen döntésekben az ár is
mindig szerepet játszik.
A CLAAS tehát kifejlesztette a 4,8 tonnás teherbírású és 7,0 méteres emelési
magasságú 7050-es teleszkópos rakodót.
A modellel, amely VARIOPOWER PLUS-

szal 40 km/óra, VARIOPOWER verzióban
pedig 30 km/óra sebességre képes, a felső
teljesítménykategóriában a 7044 és 7055
közötti rést zárták be, az ezekben bevált
elemeket alkalmazva. Az alváz nagyon
alacsony súlypontját, a teleszkópos gém
nagyon mély forgáspontját, a tengelyek
statikus 20,4 tonnás terhelését, a 122
lóerős DEUTZ-motort és az ellensúlyokat
a 7044-ből vették át, míg a Load-Sensing
hidraulika 187 l/perces teljesítménnyel,
illetve a LUVD szelepek a vezérlőtömbön a
7055-ösből származnak.
Összefoglalva a kereskedők és a vevők
véleményét néhány héttel a sikeres piaci
bevezetés után: „Az új SCORPION 7050
mindenkit meggyőzött nagy rakodási teljesítményével, hajtóművének jól meghatározott finom mozgásával, és üzemanyagtakarékos munkavégzésével.”

SCORPION 7050
agritech

A gépkezelő egy gombnyomással el tudja menteni az aktuális kanálpozíciót, majd újabb gombnyomásra azonnal aktiválhatja a kanálbehúzást.

A hidraulikus munkaeszközök váltásakor a hidraulikus
csatlakozások az eszközhordozón egy gombnyomásra, járó
motornál is nyomásmentesen
lekapcsolhatók.

Fokozat nélküli hajtómű igazítja automatikusan egymáshoz a menetsebességet és a
hajtóerőt a maximális 40 km/óra sebességig.

A gépet 90kW/122LE teljesítményű
Deutz motor hajtja.
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PILLANTÁS
AZ

EGYESÜLT ÁLLAMOKBA
SZÖVEG: Vas Magdolna FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS

AMI A NÉMET TEJTERMELŐK KÖRÉBEN MÉG ÚJDONSÁG, AZZAL
AMERIKÁBAN MÁR ÉVEK ÓTA NAGY VOLUMENBEN ETETNEK: A GYAKRAN
SHREDSZILÁZSKÉNT EMLEGETETT, HOSSZÚRA VÁGOTT KUKORICASZILÁZS
A SHREDLAGE EGY AMERIKAI MEZŐGAZDASÁGI GÉPMÁRKA,
SZÖVETSÉGBEN A CLAASSZAL.

A

tengerentúl tejtermelő gazdaságainak keleten 65, nyugaton 35
százaléka alapozza a hosszúra vágott
kukoricaszilázsra az etetést, és ezek a
gazdaságok átlagosan tehenenként napi 42-47
liter tejet produkálnak. Corwin Holtz takarmányozási tanácsadó, az AHRHOFF szaktanácsadó
cég bemutatókörútjának elején elmagyarázta,
miért gondolja, hogy ez az etetési mód más
országokban is sikeres lehet.
TRENDS: Az USA-ban sok tejtermelő gazdaságban
emelik a takarmány kukoricaszilázs-arányát . Miért?
Holtz: Itt leginkább a hektáronkénti nagy
szárazanyag- és energia-bevitel játszik
jelentős szerepet. Mivel egyre növekszik a
tehénállomány, a rendelkezésre álló szűkös
területeket a lehető leggazdaságosabban
kell használni. Ezen kívül a silókukorica az
erjeszthető szénhidrátok optimális kombiná-

ciója, és a helyesen megválasztott szecskahosszal döntő mértékben járul hozzá a
strukturális hatékonysághoz.
TRENDS: A hosszúszecskás (shredlage)
kukoricaszilázs az Államokban nemcsak divatirányzat, hanem a farmok nagy részén bevett
takarmányozási forma. Mi szól mellette?
Holtz: Hosszúszecskás technológia esetén a
mag- és rostfeldolgozás javulását állapíthatjuk meg. Egyértelműen javul a kukoricaszilázs
emészthetősége és strukturális hatékonysága. Az állomány jobb egészségügyi állapotát
is meg tudtuk figyelni.
TRENDS: Milyen igényeknek felejen meg a hoszszabb szecskájú szilázs?
Holtz: A szecskahossz mellett a rosttartalmat
biztosító szár- és csuhéleveleknek, szárdara-

boknak alaposan összezúzva, összemorzsolva
és feldarabolva kell lenniük. Ezáltal megnövekszik a felületük és a bendőbaktériumok
nagyobb felületen tudják megkezdeni a belső
növénycellákat. Nekem, mint takarmányozási
szakértőnek leginkább az a döntő, hogy a
kukoricaszemek majdhogynem teljesen szét
legyenek morzsolva, így a legnagyobb fokú
keményítő-emészthetőséget érik el.
TRENDS: Mérhető ez?
Holtz: A szemroppantás hatékonyságának
meghatározására használjuk a CSPS-értéket.
A CSPS értéke azt mutatja meg, hogy a
keményítőtartalom hány százaléka található
a 4,75 mm-nél kisebb méretűre tört (tehát
bendőben fizikailag hozzáférhető) szemekben. A 4,75 mm-nél nagyobb frakcióban a
rostok növelik ugyan a kérődzési aktivitást,
de a keményítő lebomlása már szignifikánsan
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szemroppantás hatékonysága (CSPS) %

TAKARMÁNYOZÁSI VIZSGÁLATOK, HAN EAST FARM
2013 (HOSSZÚSZECSKÁS SZILÁZS) ÖSSZEHASONLÍTVA A 2012-ES (HAGYOMÁNYOS SZILÁZSHOSSZÚSÁG)
TAKARMÁNYOZÁSSAL.
( Holtz-Nelson, Dairy Consultants LLC, USA )
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Az államokbéli tudományos vizsgálatok alapján a hosszúszecskás kukoricaszilázs a bendő számára hozzáférhető keményítőtartalma magasabb, mint a hagyományos szilázsé.
Corwin Holtz takarmányozási tanácsadó

romlik. A keményítő lebontása lelassul (a hozzáférés korlátozott), ezért a bendőnek nem
lesz hozzáférhető a szem keményítőtartalmának egy része. Ideális esetben a CSPS érték
nagyobb, mint 70 százalék, egyes szerzők
azonban már a 60-at is megfelelőnek tartják.
Az Egyesült Államokban az átlagérték 50-70
százalék között változik.
Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a
hosszúszecskás szilázsban az emészthető
keményítő akár 80 százalékos is lehet, a
hagyományos szilázs 55 százalékos CSPSértékével szemben.

tartalomnál 20-22 milliméteres maximális
szecskahosszt lehet beállítani, hogy a későbbiekben megakadályozzuk a szilázsban az
elkülönülést. Az én javaslatom az, hogy a betakarítás közben folyamatosan ellenőrizzék a
szárazanyag-tartalmat és a szecskahosszt.
TRENDS: Elérik az amerikai farmerek ezzel a hoszszú szecskával a szükséges silótömörséget?
Holz: A növényi részek magas rostosodási
aránya és az erős szemfeltárás miatt a hoszszúszecskás szilázs jól tömöríthető. Fontos
az egyes rétegek megfelelő tömörítése és a
tömörítőhenger súlya.

TRENDS: Mire kell a betakarítás során figyelni?

A BETAKARÍTOTT NÖVÉNY SZÁRAZANYAGTARTALMA HATÁROZZA MEG A SZECSKAHOSSZT. TAPASZTALATAINK SZERINT 30-35
SZÁZALÉK KÖZÖTTI SZÁRAZANYAG-TARTALOM ESETÉN A SZECSKAHOSSZ MAXIMUM
26-30 MILLIMÉTER LEHET.
Corwin Holtz

Holz: 38 százalékos, és afölötti szárazanyag-

TRENDS: A hosszúszecskás szilázstechnológia
nem igazán olcsó. Marad a tejtermelő gazdáknál valami plusz?
Holz: Az amerikai farmerek mindig nagyon
kihegyezett ceruzával kalkulálnak. Én például
Wisconsinban egy 700-egyedes tejtermelő
gazdaságról gondoskodom. A hosszúszecskás technológia jóvoltából nagyobb a
kukoricaszilázs aránya a takarmányozásban.
Ez egyidejűleg az abraktakarmány menynyiségének a csökkenését jelenti. Ezen az

amerikai farmon a hosszúszecskás szilázs
alkalmazásával egy kilogramm gabonát és
fél kilogramm szalmát lehet a takarmányból kivenni, egyidejűleg egy kilogrammal
növekedett a tejtermelés. Összességében ez
évente 69 ezer dollár plusz bevételt jelent.
A silózók hosszú szecskázást lehetővé tevő
felszereltsége, a hozzá való szemroppantóval együtt 29 ezer dollárba kerül, tehát már
egy éven belül megtérül!
TRENDS: Hogyan látja, van Európában jövője a
hosszúszecskás technológiának?
Holtz: Igen, mindenképpen. A kukoricaszilázzsal állandóbb takarmányt tudnak egész
éven keresztül adni, mint a változó hosszúságú fűvel. A hosszúszecskás szilázzsal le lehet
mondani a szalmáról. Ez megint csak csökkenti
a költségeket. A hosszúszecskás takarmány legnagyobb előnyének mégis azt tartom, hogy a
bendőben hosszú ideig rendelkezésre áll a rost
és a keményítő, ami az üzemi takarmánykészlet
maximalizálását teszi lehetővé. Kevesebb összetevőt kell felhasználni. A tejtermelők ugyanúgy
növelhetik ezzel a takarmányfajtával a termelékenységüket, s biztos vagyok benne, hogy ez a
rendszer könnyen meg fog honosodni.
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TÖBB A
KEVESEBB.
MEGMŰVELT TERÜLETEIM
TUDATOSAN FELEZTEM MEG.
Kim Kragh 48 éves dán gazda a Keleti-tenger partján, Haderslevtől délre él feleségével és
három gyermekével. 1994-ben vásárolta meg gazdaságát, ahol ma mintegy 600 hektárnyi
területen árpát, búzát és repcét termel. 2011-ig kétszer ekkora területen gazdálkodott, amikor
úgy döntött – a mezőgazdaság aktuális trendjével ellentétben –, hogy csökkenti gazdasága
méretét. Ezt a lépést előnyként ítéli meg: „A növekedés nem feltétlenül egyenlő a nagyobb
területtel, gépekkel vagy hozammal. Nekem azt jelenti, hogy jobban teljesíti az ember a
feladatait, hogy a kevesebből többet ér el. Emberként kell növekedni”.
Kim Kragh maximalista és családcentrikus
emberként jellemzi magát.”Újra több időt
tudok a földekre és a növénytermesztésre
fordítani. Ezért is vagyok kiegyensúlyozott” –
majd mosolyogva hozzátette – „a feleségem
legalábbis ezt állítja”.
Egy dolog aggasztja csak, mint sok más dán
kollégáját: az EU többi országához képest
meglehetősen korlátozottak a keretfeltételek.

„Védeni akarjuk a természetet, de egyben
benne dolgozunk. Meg vagyunk győződve
arról, hogy szakszerűen gazdálkodunk és
azt kívánjuk, hogy jobban bízzanak bennünk”.
Dánia mezőgazdasága ma a világ egyik
leghatékonyabbja és legmodernebbje. Az
ország 4,3 millió hektáros területének több
mint 60 százalékán gazdálkodnak, ebből
közel 1,5 millió hektáron termesztenek
gabonát. Mezőgazdasági körökben Dánia

a sertéstenyésztésről ismert, mivel évente
több mint 13 millió sertést tenyésztenek.
Az ország szükségletét számos területen
túlszárnyalják, ami különösen igaz a sertéshúsra,
a baromﬁra, a gabonára és a tejtermékekre.
Dánia teljes exportjának majd 20 százalékát
a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor
adja. Ezzel a mezőgazdaság nagyobb politikai
és társadalmi ﬁgyelmet kap, illetve egyre
inkább az erőforrások megtartása és a
fenntarthatóság jellemzi.
„Itt a tengerparton, a gyorsan változó széljárással
és a nehéz talajunkkal rendkívül fontos, hogy
a megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk,
ha sikeresek szeretnénk lenni”. A gyors
és hatékony reagálás alapkövetelmény a
mindennapi munkában. „Elvárom a
gépszállítóktól, hogy jó szervizszolgáltatást
nyújtsanak, a felmerülő problémákat pedig
minél előbb megoldják. Én ugyanígy vezetem
a gazdaságomat” – folytatta. „Ez azért
fontos, mert nem nélkülözhetjük a gépeket”.
Több éve CLAAS kombájnokkal dolgoznak
és nagyon elégedett az ügyfélkezeléssel,
valamint a szervizzel. „Ezért választottam
a CLAAS traktorokat is. Természetesen
kezdetben voltak nehézségek, és problémák
is adódtak, de mindet sikerült gyorsan és
szakszerűen megoldani”.
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Ma egyedül intézi a gazdasága körüli
teendőket, illetve 200 hektáron bérmunkában
dolgozik a szomszédságban. Szezonban,
a csúcsokon korábbi két alkalmazottjára
számíthat.
Közvetlenül aratás után egy Horsch Terrano
FM talajlazítóval munkálja meg a területeket
5-10 centiméteres munkamélységben, a
körülményektől függően. Ahol két egymást
követő évben búzát vetett, ott köztes
növényt termeszt a következő évben. Ekkor
a talajműveléssel egyidejűleg vetnek, a

Terranóra szerelt vetőegységgel. A tavaszi
árpa vetése előtt körülbelül egy héttel
alkalmaznak a glifozátot. Ahol az őszi búzát
repce követi, kétszer munkálja meg a talajt.
Kim Kragh egy Horsch Focus TD-t használ
a repce vetéséhez. Ez a munkagép
egy munkamenetben kombinálja a mély
talajlazítást, a műtrágya kijuttatását, a
magágykészítést és a vetést, 6 méteres
munkaszélességben. A talajlazítás mélységét
a repce elvetéséhez, vetőmagfajta szerint,
15-30 cm között változtatja.

Braeraa gazdaság, Haderslev, Dánia
Alapítás éve

Kim Kragh 1994-ben vette át az üzemet
A Braeraa gazdaság 1780 óta létezik

Állattartás

3 000 hízó (az istállók bérbe vannak adva)

Dolgozók

–

Mezőgazdasági terület

2012-ig Kim Kragh 1 200 hektárt művelt
Ma 600 hektárt, ebből:
310 ha őszi búza
160 ha tavaszi és őszi árpa
130 ha repce

Vetésforgó

Őszi árpa, őszi repce, őszi búza, őszi búza, tavaszi árpa

Talajminőség

Kötött, agyagos talaj

Éves csapadékmennyiség

800 mm

Géppark

1 AXION 810
1 AXION 840
1 XERION 3300 TRAC VC
(A gazdaság méretének csökkenésével az AXION 810-es és a
XERION 3300-es erőgépeket egy AXION 930-sal váltották ki.)

Dániával kapcsolatos adatok
Népesség

5,5 millió fő

Terület

Kb. 4,3 millió hektár

Mezőgazdaságilag hasznosított terület Kb. 2,6 millió hektár
Mezőgazdasági üzemek száma

Kb. 42 000

Átlagos üzem méret

63 hektár
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A dánok meggyőződése szerint az lesz sikeres
a jövőben, aki kevesebből képes többet
termelni. Ezt nevezik fenntartható, intenzív
termelésnek és kiegyensúlyozott növekedésnek.
Alapvetően Kim Kragh is ezt vallja: a kevesebből
többet termelni. Mindezt pedig egyensúlyban
a természettel és a családjával.

Nézze meg videón, mit jelent
a jó munka!

traktorok.claas.com
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MŰSZAKI
FEJLŐDÉS
A CLAASNÁL
SZÖVEG: Baranyi Péter szervizmérnök KÉPEK: CLAAS

A TECHNIKA FEJLŐDÉSE KÉZZELFOGHATÓ A MEZŐGAZDASÁGI
TECHNIKÁBAN IS, PÉLDÁUL A CLAAS ATLES ÉS AZ UTÓDJA, AZ
AXION 900AS VONTATÓN.

C

LAAS. E szó hallatán mindenki a
méltán ismert arató-cséplő gépre
gondol. Valóban, a CLAAS csak
2003-ban kezdett traktorgyártásba, igen egyszerű módszerrel: megvásárolta a Le Mans-i székhelyű francia Renault
Agriculture traktorgyár döntő hányadát.
Dolgozói létszáma így 6700 főről hirtelen
8700-ra nőtt. Helmut CLAAS a következőt
jegyezte meg:

NEM ÍRNÁM RÁ A NEVEM ERRE A GÉPRE,
HA NEM LENNÉK MEGGYŐZŐDVE
A MINŐSÉGÉRŐL
Helmut Claas

Az akkori csúcsmodell a Renault ATLES volt,
mely 2000-től készült 915-925-935 verziókban,
Deutz motorral (Tier1), Funk fullpowershift
váltóval és Gima hátsó híddal-hidraulikával.
A CLAAS hozadéka lett a legerősebb verzió,
a CLAAS ATLES 946 RZ, 282 lőerővel teljesítve
az érvényben lévő Tier 2-es környezetvédelmi
normát. Ehhez lefúvószelepes fix turbófeltöltőt, 3 fokra csökkentett előbefecskendezési
szöget, és a füstölés megakadályozására
elektromotoros töltésállítást alkalmazott a
Deutz. A váltó 18 előremeneti és 8 hátrameneti fokozata az erőfolyam megszakadása nélkül
kapcsolható, és a turbónyomás függvényében
változik a váltás intenzitása. Teljes motorfordulatszámon 40 km/órás legnagyobb sebességre
volt képes a traktor.

Teltek az évek, szigorodtak a károsanyag-kibocsátási rendeletek, bevezették a Tier3-as normát, melyet a hengerenként egy szívó- és egy
kipufogószelepes, bárminemű kipufogógázutókezelés nélküli adagolófúvókás motor már
nem tudott teljesíteni. Így az ATLES gyártása
az uniós országok részére megszűnt 2007ben, a raktáron maradt gépeket az Európai
Unión kívülre, főként Ukrajnába exportálták.
A Le-Mans-i zászlóshajó teljesítménye 250
lóerőre csökkent a CLAAS AXION 850-es
típusban. Az új „nagytraktorra” egészen a
2011-es SIMA nemzetközi mezőgazdasági kiállításig várni kellett, ugyanis ekkor debütált
a várt 900-as AXION.
A 900-as sorozat megalkotásának eltökélt
szándékkal veselkedett neki a CLAAS: mo-

CLAAS AXION, CLAAS ATLES
agritech

CLAAS

ATLES 946 RZ

AXION 950 Cmatic
soros, hathengeres Diesel-motor

MOTOR

OHV vezérlés hengerenként 2 szeleppel

OHC vezérlés hengerenként 4 szeleppel

7151 cm³
PLD (Bosch)
1-5-3-6-2-4
208kW/282LE
1100 Nm/1500 1/min
FUNK AG 250

8710 cm³
Common-Rail (Bosch)
1-4-2-6-3-5
301kW/410LE
1650 Nm/1200-1600 1/min
ZF ECCOM

18 előre és 8 hátramenet
40 km/h
LS 110 l/min

teljesen fokozatmentes
50 km/h
LS 150/220 l/min

HÁTSÓ HÍD

4 mechanikus és 2 elektrohidraulikus
GIMA GPA 36

8 elektrohidraulikus
GIMA GPA 37

differenciálzár
fékrendszer

elektrohidraulikus, többtárcsás olajban futó
hátsó lehajtásra ható fék

összkerékfék

5728 x 2400 x 3245 mm
10 280 kg
2000-2007

6293 x 2555 x 3432 mm
13 350 kg
2011-től

hengerűrtartalom
üzemanyag ellátás
befecskendezési sorrend
maximális teljesítmény
maximális forgatónyomaték

VÁLTÓ
maximális sebesség

HIDRAULIKA
kihelyezett körök
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MÉRETEK
hossz x szélesség x magasság
üres tömeg

GYÁRTVA

dern motor, váltó és több ízben már bizonyított hátsó híd jött. Erőforrásért a neves
olasz Fiat Powertrain Technologies (FPT) felé
fordultak, kiválasztva a kamionokban millió
kilométereken bizonyított CURSOR 9-es dízelmotort. Nyomaték-karakterisztikájának optimalizálása érdekében speciális a hathengeres
gép befecskendezési sorrendje: a szokásos
1-5-3-6-2-4 helyett 1-4-2-6-3-5. Külön említést érdemel a főtengely csapágyazásának
különleges, zajszint-csökkentő hézagolása.
Ugyanilyen szerepe van a mezőgazdaságban
szinte páratlan, felülfekvő vezérműtengelynek, amely csökkenti a mozgó alkatrészek
számát (nincsenek nyomórudak), és közvetlenebb kapcsolatot teremt a két szívó- és két
kipufogószeleppel. A szelephézagot azonban
3000 üzemóránként be kell állítani. A kenőolaj könnyebb szivattyúzhatósága érdekében
CLAAS ULTRATECH 5W30 teljesen szintetikus
motorolajat kell használni, és ne feledjük: a
motorolaj-szivattyú és vezérműtengely között is 90 centiméter a magasságkülönbség!
Zajcsökkentésben és teljesítményoptimalizálásban szerephez jut az igény
szerint működő Vistronic hűtőventilátor is.

Természetesen a motor megfelel a Tier3b
előírásoknak, és ehhez szükségessé vált
a kipufogógáz-utókezelő rendszer használata. A Tier3 ugyan még tartható lenne
nélküle is, de jóval több segédberendezésre lenne szükség, és romlana a motor
nyomatékrugalmassága. Az alkalmazott
SCR (SelectiveCatalyticReduction) technika
a közismert AdBlue adalékkal (karbamid
vizes oldata) alakítja át a káros gázokat.
Mivel a kamioniparból származó 24 V-os
Bosch DeNOx2 rendszerben csak egy NOx
szenzor van (ami képes az NH3 érzékelésre
is), ezt a szabályzást nyitottnak nevezzük.
Ha lenne az SCR-katalizátor előtt és után
is egy-egy NOx szenzor, akkor beszélnénk
zárt rendszerről (ilyet találunk többet közt
az AXION 800-as sorozatban).
E traktor legfőbb egysége a váltómű, melyet a
ZF gyárt Passauban. A kezelő csak a haladási sebességigényét közli a váltóval, amely a motorral
összhangban valósítja meg azt, amennyiben
a feltételek adottak. Ennek a fokozatmentes
hajtóműnek a testvérét már a XERION-ban is
használják. A rendszer négy fokozata közötti
átmenetet hidromotor-hidroszivattyú kettős

valósítja meg. A váltó csökkentett motorfordulatszámon 50 km/órás sebesség elérését teszi
lehetővé.Az előd és az utód Agrishift GA12
váltó-hidraulika rendszere is közös, az ATLES-é
160 liter, az AXION esetében pedig 120 liter
hajtóműolajjal. Ekkora mennyiségnél figyelni
kell az olajhőmérsékletre, ezért termosztátot
építettek be: a hideg olaj nem kap hűtést,
hamarabb érjük el az üzemi hőfokot.
A Renault-időkben is kényelméről és
tágasságáról híres fülke további kényelmi
szolgálásokkal bővült. Van benne digitális
vezérlésű klíma, CEBIS színes kijelző, minden
funkciót vezérlő karfával.
A fenti pár gondolatból kivehető, hogy
valóban nem hagyta érintetlenül a mezőgazdasági gépeket sem a technika fejlődése, rohamosan változó világunkban a
CLAAS fejlesztőmérnökök fő célja a minél
korszerűbb, gazdaságosabb, a különböző
előírásoknak megfelelő termék, az ügyfelek
érdekeinek, kívánságainak minél teljesebb
körű kielégítése érdekében.
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A LEGJOBBAK

A MAGYAR GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN
SZÖVEG: Juhász-Nagy László KÉPEK: CLAAS

A CÍM KISSÉ TÚLZÓNAK TŰNIK, DE ENGEDJÉK MEG, HOGY NÉHÁNY
TÉNNYEL ALÁTÁMASZTVA BEMUTASSUK: VALÓBAN A LEGJOBBAK
ÁLLNAK A SZOLGÁLTATÁSOK HÁTTERÉBEN, HOGY MINDEN
ALKATRÉSZ A MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN LEGYEN.
A CLAAS ÉS AZ AXIÁL, 2000 ÓTA TARTÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE
SORÁN, A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG FEJLESZTETTE LOGISZTIKAI
SZOLGÁLTATÁSÁT, A CLAAS GÉPET VÁLASZTÓK JAVÁRA.
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„V

ilágszerte a legjobb szolgáltatás
a mezőgépészetben” a jelszó –
alátámasztva dr. August Claas
korábbi kijelentését: „A CLAAS
gondoskodik ügyfeleiről, és sosem hagyja
őket cserben”
Köztudott, hogy a mezőgazdaságban minden
perc számít, a legfontosabb, hogy a gépek
minden körülmények között megbízhatóan
üzemeljenek. Ez valamennyi gépvásárló fontos szempontja kell legyen a végső döntéskor.
Az AXIÁL Kft. 2007-ben átadott új logisztikai
központjában a raktárkészlet összetétele az
ország egyik legjobb rendelkezésre állási mutatóját biztosítja. Nem csoda, hisz több mint
220-féle termékcsoport 60 000 fajta alkatrésze található meg itt, melyekből a szükségletet saját járműveinkkel juttatjuk el naponta
mind a 18 telephelyünkre.
E beszédes számok mellett szeretném
kiemelni, hogy több mint 15 000 CLAAS
tételt raktározunk, melyek 1-1,5 milliárd
forint értéket képviselnek. De ne szaladjunk
ennyire előre: ahhoz, hogy a „svájci óramű”
beinduljon, megrendelésre van szükség a
partnereinktől. Amennyiben üzleteinkben
kollégáink nem tudják azonnal kiszolgálni
az igényeket, az SAP integrált vállalatirányí-

tási rendszerben generált rendelés eljut a
központba. A központi raktárban több mint
negyven raktáros kolléga két műszakban
fáradozik azon, hogy a megfelelő alkatrész a
megfelelő helyre kerüljön.
A telephelyekről összegyűlt CLAAS alkatrészigényeket az ötfős CLAAS alkatrészes
csapat dolgozza fel, szerzi be, és szervezi
meg, hogy a lehető leggyorsabban a legköltséghatékonyabb módon megérkezzen
a célállomásra. Az elsőre egyszerű folyamat
mögött számos buktató áll, melyeket szakképzett kollégáimmal karöltve igyekszünk
minimális hibával teljesíteni.
Természetesen a folyamat folytatódik a CLAAS
oldalán is, ahol szintén megvan mindenkinek
a maga feladata. Legyen szó alkatrészről,
segélyvonalról, vagy szakértői támogatásról, magasan képzett szakemberek látják

AZ AXIÁL KFT. KÖZÉP
EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON MINDEN
NAP A HAMMI KÖZPONTI
RAKTÁRBÓL KAPJA
RENDELÉSEIT.

el tanácsokkal a kollégákat a világ minden
táján. A világ CLAAS alkatrészellátó-központja
mindössze 50 kilométerre a harsewinkeli gyáregységtől, Hamm-Uentropban közvetlenül
Németország legforgalmasabb A2 autópályája
mellett található. Impozáns számok bizonyítják a CSP (CLAAS Service and Parts GmbH
– CLAAS Szolgáltató és Alkatrész Kft.), illetve
a hozzá tartozó központi raktár fontosságát.
A jelenlegi raktárt 2000-ben adták át. Több
mint 70 000 négyzetméteren raktároznak
alkatrészeket, innen szolgálja ki valamennyi
regionális raktárát és leányvállalatát a CLAAS.
Közel 135 000 különböző alkatrészt tart folyamatosan készleten, összesen mintegy 18 millió
darabot. Évente több mint 350 ezer szállítólevelet, aratás idején több mint 12 ezer rendelési
tételt dolgoznak fel. Ez kivételes teljesítmény,
melyet számos díjjal ismert már el a szakma,
például a „A német logisztikai díj”-al. A zsűri
külön kiemelte a gyorsaságot és a csapatszellemet csakúgy, mint az egész vállalat egységes
logisztikai koncepcióját.
Az AXIÁL Kft. Közép Európában egyedülálló
módon minden nap a hammi központi raktárból kapja rendeléseit. Ez a legközvetlenebb
kapcsolat kereskedő és beszállító között, amely
kiváló rendelkezésre állási mutatót és elégedett
vásárlókat eredményez, mind az AXIÁL-nak,

CLAAS ALKATRÉSZ
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mind pedig a márkát kedvelő felhasználóknak.
Kanyarodjunk vissza a Bajáról leadott rendelés folyamatára. Az éjszaka komissiózott
alkatrészek azonnal el is indulnak Magyarországra, hogy másnap napközben megérkezzenek az AXIÁL Kft. logisztikai központjába.
Ezt követően, raktáros kollégáink minden tételt vonalkód-olvasóval, egyesével átvesznek,
és a rendeléseknek megfelelően telephelyenként szelektálnak. A későbbiekben ezek az
alkatrészek kerülnek a vidéki telephelyekre
induló járatokra. Csak CLAAS alkatrészekből több mint 500 tonnát mozgatnak meg
kollégáink egy gazdasági év során. Az AXIÁL
Kft. nagy figyelmet fordít telephelyeinek kiszolgálására, minden nap „friss” árut kapnak,
melyet azonnal a vásárlók rendelkezésére is
bocsátanak. Egyedülállóan magas színvonalú
szolgáltatásunk részeként az alkatrészeket ki
is szállítjuk partnereinknek, még egyszerűbbé téve a beszerzést. Természetesen minden
telephelyen lehetőség van az alkatrészek
személyes átvételére is.
A CLAAS alkatrészigények kiszolgálása
meghatározó az AXIÁL Kft. logisztikai
rendszerében, ugyanakkor számos más
termékcsoport beszerzéshez kapcsolódó
folyamatot is integráltunk. Több mint 220
termékcsoport alkatrészei találhatók meg

a kínálatunkban, és biztosan állíthatom,
hogy a magyar mezőgazdaságban dolgozó
gépek alkatrészigényét szinte kivétel nélkül
ki tudjuk szolgálni. Folyamatosan bővítjük készleteinket, felkészülünk a legújabb
szériák alkatrész-szükségletére, hogy amikor
karbantartásra kerül sor, kollégáim a lehető
leggyorsabban el tudják végezni a munkát.
Amennyiben Önnek CLAAS gépe van, min-
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den bizonnyal tapasztalta már a két vállalat
kooperációjának hatékonyságát, amenynyiben pedig új vásárlóink között köszönthetjük a jövőben, remélhetőleg nem fog
csalódni szolgáltatásainkban.

Nézze meg videón, mit jelent a jó
munka!

traktorok.claas.com

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

Név

Kim Toft Kragh

GPS
55°10.700
koordináták 09°29.250
Ország

Dánia

Gazdaság

600 ha
szántóföld

Hej Dániából!
Megművelt területeim tudatosan feleztem meg. Kíváncsi?
Látogasson meg minket: traktorok.claas.com

