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KEDVES AGRITECH OLVASÓK!

Most végződött a Techagro kiállítás
Brnoban, Csehországban, ahol rekordszámú,
44 ország 777 kiállítója mutatta be termékeit és fejlesztéseit. A látogatók összetétele
is nemzetközivé vált, bizonyítva, hogy a
Techagro valóban országokon átívelő,
nemzetközileg vezető kiállítás lett. E fejlődés
mutatja, hogy a mezőgazdaságnak – és
ezzel egyidejűleg a mezőgépészetnek – a
pillanatnyi nehéz körülmények ellenére is
van jövője, ezért pozitív a hangulat.

AXIÁL Cégcsoport

Gépek I Alkatrészek I Szerviz I Pénzügyi szolgáltatások I Gépbérlet

www.axial.hu

IMPRESSZUM

Különösen a CLAAS-nál!
Az utóbbi időben is zavartalanul hoztuk ki a
fejlesztéseket, új gépeinkkel folyamatosan
erősítettük jelenlétünket a piacon. Például
az újonnan fejlesztett MAX CUT kaszasínnel,
melyet mérnökeink nagy odaadással fejlesztettek ki, hogy használói a legjobb kaszálási
eredményt érhessék el, egy rendkívül tartós
eszközzel. Vagy az új ARION 400 traktor
Panoramic fülkéjével, amely már eddig is több
díjat nyert, most pedig az IF Design Díjat kapta.
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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

Mint ahogy eddig, továbbra is partnereink
elégedettsége a legfontosabb nekünk. Ezt az
elégedettséget partnerriportokból érzékelhetik az újság oldalain. A szervizszolgáltatás
vállalkozásunk egyik alappillére. Ezen a területen leginkább a tapasztalat számít. Ezért
személy szerint különösen örülök a Csányi
Károllyal készült interjúnak: hosszú évek óta
kivételesen jó szervizszerelőnek ismerem,
és most ügyfélkapcsolati vezetővé nevezték
ki. Többek között az ilyen nagy tapasztalatú
kollégák miatt ennyire kiemelkedően jó az
AXIÁL szervizszolgáltatása.
Különösen büszkék vagyunk magyarországi gyárunkra.Ebben az újságban be is
mutatjuk a CLAAS Hungária Kft-t, ahol nem
csak évek óta kiváló minőségben gyártják
az egész világon árusított kombájn-adaptereket, hanem a kutatás-fejlesztésben is élen
jár a törökszentmiklósi gyár. Itt mérnökeinknek lehetőségük nyílik tanulmányozni
a magyar mezőgazdasági körülményeket,

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt - tulajdonos-ügyvezető
Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter - marketingigazgató
Főszerkesztő:
Vas Magdolna - marketingmenedzser

ami segít partnereinknek a legmegfelelőbb
eszközök kifejlesztésében.
Együttműködésünk a magyar főiskolákkal
és egyetemekkel, s az a törekvés, hogy saját
magunk képezzünk szakembereket, mutatja, mennyire fontos lesz ez a leányvállalat a
CLAAS-nak a jövőben is. Ezért Önök ezentúl is
számíthatnak a CLAAS-ra, hiszen egy a célunk:
a jóból még jobbat csinálni!
Ennek szellemében a legfrissebb Agritech
olvasásához sok örömöt, a betakarításhoz
megfelelő időjárást, és bő termést kívánok!

Christian Ludwig
CLAAS regionális exportmenedzser

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 7500 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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Rövid hírek
Újdonságok az AXIÁL Kft. és a
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A CLAAS újabb díjjal büszkélkedhet! A
nemzetközileg elismert iF Dizájn Díjátadón (iF Design Awards) a „Gyártmány”
kategória „Autók, járművek, kerékpárok”
alkategóriájában az ARION 400 panorámatetős traktor nyert díjat. A CLAAS a
minőség, megbízhatóság és hatékonyság
mellett nagy hangsúlyt fektet a modern,
funkcionális dizájnra. Több mint harminc
éve dolgozik közösen Paul Budde ipari
tervezővel, akinek a munkája a díjnyertes,
teljesen újratervezett PANORAMIC fülke.
Különleges kihívás volt Paul Buddének a
2,41 négyzetméteres nagy elülső üveg,

amely szélvédőből és az üvegtetőből áll,
keresztmerevítő nélkül: „A különleges
motorháztető és az újonnan tervezett
fülke egyedülállóvá teszi a gépet a piacon.
Az első szélvédő megszakítás nélkül folytatódik a fülke tetőfelületéig, így a gépkezelő korlátlanul rálát a homlokrakodóra.
Minden kezelőegység a vezetőre szabott,
formai és funkcionalitási szempontból is
következetesen elhelyezve. Az ARION 400
univerzális traktor, amely a külső és belső
dizájnban is kiváló minőségű, megbízható
és kényelmes munkahelyet biztosít.”

Szenvedély és high-tech

MAX CUT KASZASÍN

CLAAS

Szenvedély és high-tech

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!

Rend a lelke a takarmánynak

Akinek zöld a vére
Csányi Károly interjú

Arany középút
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CLAAS ARION 420

LINER ÉS VOLTO
Zöldsorban is újítunk!

Törökszentmiklósi központ

Harmincezer
üzemóra tíz év alatt

ARANY KÖZÉPÚT
CLAAS ARION 420

Egy traktor élete Tanzániában

LINER és VOLTO
Zöldsorban is újítunk!

Kézikönyv
vs okatás
Szerviz

AQUA NON STOP
COMFORT
Alkatrészüzletág

16
32
AQUA NON STOP COMFORT
Precízebben, hatékonyabban!

AXIÁL

SZAKKÉPZÉSI DÍJ
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara (DUIHK) idén is meghirdette
Szakképzési Díj pályázatát, hogy támogassa azon kiemelkedő projekteket és
kezdeményezéseket, amelyek jelentősen
elősegítik Magyarországon a gyakorlatorientált szakképzést. A MEGFOSZ, melynek
az AXIÁL is tagja, a pályázaton kooperációs
kategóriában a „Legyél Te is mezőgépész”
programjával indult, s be is jutott a végső
forduló jelöltjei közé. A MEGFOSZ, széles
körű összefogásban, közel száz mezőgazdasági céggel és szakiskolai hálózattal
működik együtt a mezőgépész szakma
népszerűsítésében. Ez a helyezés megerősítette a Szövetséget abban, hogy jó úton
halad, és folytatni kell a munkát. Célja az
együttműködést az AXIÁL segítségével is
olyan mértékre fejleszteni, amivel Magyarországon egyedülálló példát mutathat!

Reinhold Claas, a CLAAS felügyelőbizottságának
tagja, 2016. március 26-án ünnepelte 85. születésnapját. August és Paula Claas harmadik gyermeke
okleveles közgazdasági mérnök, aki egyike volt
az első diákoknak a darmstadti Műszaki Egyetem akkoriban újnak számító Gépészmérnöki
és Közgazdaságtani szakán. A CLAAS ügyvezetésébe 1957-ben lépett be. A kombájnok és a
bálázók továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt,
a 70-es évekig az ő irányításával bővítették a
bálázógyárat a franciaországi Metz-ben, és ő
fejlesztette tovább jelenlegi méretére.
A CLAAS-nál már évekkel ezelőtt átadta a stafétabotot fiának, Volker Claasnak, de nem vonult teljesen
nyugalomba, továbbra is ellát reprezentációs
feladatokat a családi vállalkozásban.
Az AXIÁL Kft. minden tagjának nevében boldog
születésnapot kívánunk!

06

CMOTION MULTIFUNKCIÓS MENETKAR
agritech

CMOTION MULTIFUNKCIÓS MENETKAR
agritech

ERGONÓMIA

MAGAS FOKON
CMOTION MULTIFUNKCIÓS MENETKAR
NAGY VÁLTOZÁSON MENT KERESZTÜL AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN
A MEZŐGÉPEK VEZETŐHELYE. A LEGFONTOSABB LÁNCSZEM,
AZ EMBER KERÜLT ELŐTÉRBE. MOST MÁR – A KORÁBBI
FELFOGÁSSAL ELLENTÉTBEN – A KEZELŐI KÖRNYEZET
ALKALMAZKODIK HOZZÁ, ÉS NEM FORDÍTVA!
SZÖVEG: Steinhauser Gábor - termékmenedzser

RENGETEGET DOLGOZTUNK, HOGY MEGTALÁLJUK A KÉZ IDEÁLIS POZÍCIÓJÁT ÉS A
GOMBOK LEGMEGFELELŐBB ELHELYEZÉSÉT.
A RÉSZLETEKKEL IS SOKAT FOGLALKOZTUNK, ENNEK EREDMÉNYE A CMOTION
MULTIFUNKCIÓS MENETKAR SPECIÁLIS
KIALAKÍTÁSA, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN
A GÉPKEZELŐ KARJA ÉS KEZE ÉREZHETŐEN KISEBB IGÉNYBEVÉTELNEK VAN KITÉVE
MUNKA KÖZBEN.
Eckehard Jeppe, CLAAS fejlesztőmérnök

A

háttérben természetesen a termelékenység növelése áll; minél
kevésbé fáradtan, jobb kedvvel,
szebb környezetben telik egy
gépkezelő hosszú, nem ritkán 10-16 órás
munkanapja, annál könnyebben dolgozik,
annál frissebb marad, és annál jobb kedvvel
kezdi másnapját. A technika fejlődése, az
anatómiai ismeretek felhasználása pedig
lehetővé teszi, hogy a gépkezelőre „öntsék”
a vezetőhelyet. Nagy változás ez! Korábban
az ember kényszerült a géphez idomulni: a
merev kormányoszlopra rá kellett hajolni,
bizonyos kezelőszervek eléréséhez nyújtózkodni kellett, vagy a testvonal mögé kellett
nyúlni, így működtetésük komoly erőkifejtést
igényelt, kicsavart testhelyzetekben.
A körülmények fokozatosan javultak, a
kormányoszlop magassága és távolsága
állítható, a kezelőkarok kézre állnak, lényegesen kisebb erőkifejtés elég a működtetéshez, és határozott a visszajelzés. A
sokat használt kapcsolók kézre állnak, míg
a kevésbé fontosak eltűntek a közvetlen
látótérből. A visszajelző lámpák a szem perifériás látómezejében nincsenek feleslegesen szem előtt, de a változások észlelhetők,
nyomon követhetők.

MINDEN
SZÜKSÉGES
MŰVELET INNEN
VEZÉRELHETŐ,
KÖNNYEDÉN,
KÉNYELMESEN.

Az elektronika fejlődése még magasabb szintre emelte a kezelői környezetet. Az elektromos
és elektrohidraulikus berendezések működtetését multifunkciós menetkarokra telepítették.
Eltérő forma, eltérő működtetés, de a lényeg
ugyanaz: sok funkciót lehessen kényelmes
kézállásban, egy ujjal működtetni. Betakarítógépein a CLAAS már régóta alkalmazza
a multifunkciós menetkart, és a CMOTION
megjelenésével már traktorokon is. Elsőként a
XERION nagytraktorban vált szériafelszereltséggé, s ezzel párhuzamosan már a kombájnhoz is rendelhető, majd a mellső segédhajtású
traktorok 500-as kategóriától felfelé is. Ma az
összes 500-as, 600-as és 800-as traktor opciósvagy fokozatmentes hajtóművéhez alapfelszerelés a menetkar, miként az AXION 900-as és
XERION traktortípusokhoz is.
Ez a menetkar egyéb funkciók mellett hajtóművezérlésre alkalmas. Hexashift váltón kis

07

mozdulatokkal Powershift fokozatot lehet
váltani, míg a kisebb ellenálláson átbillentve
csoportot válthatunk. Fokozatmentes hajtóművel egyszerűen szabályozhatjuk a haladási
sebességet, előre mozdítva gyorsít, hátrahúzva lassít a traktor, a kar elengedésekor pedig
az aktuális sebességet tartja.

1 CMATIC hajtóművel.

Indulás és haladási irányváltás

2 mozható funkciós kapcsolók. A fixek
A menetkaron vannak fix és progra-

közül a legfontosabb hüvelykujjal,
kényelmesen teszi kezelhetővé a hátsó
függesztést. Hat funkciója: emelés és
süllyesztés lassan és gyorsan, munkahelyzet, valamint gyors kiemelés.

3 alkalmas kapcsoló egyben az automatiAz automatikus kormány aktiválására

kus táblavégi fordulás engedélyezésére, adott esetben indítására is szolgál.

4 tővé teszi az akár elöl, akár hátul dolgozó

A CSM táblavégi munkagép-vezérlés leheeszközök összes hidraulikus funkciójának
vezérlését egyetlen gombnyomással.
Programozható indulási és befejezési
szekvencia: az adott menetsebességhez
tartozó motorfordulatszám szintén rögzíthető, fokozatmentes gép esetében ez egy
adott haladási sebességet jelent.

5

Frontfüggesztéses gép emelésesüllyesztése a karról irányítható, valamint a választott kihelyezett kört is
innen lehet vezérelni.

6 a tempomat aktiválható, HEXASHIFT
A CMATIC-hajtóművel szerelt gépen

esetében a táblavégi sebességfokozat.

7

A CMATIC-hajtőművel sebességtartományt választhatunk, amellyel együtt
változik a menetpedál érzékenysége,
HEXASHIFT esetében két motorfordulatszám-memória aktiválható.

8

Funkciókapcsolók, amelyekre adott
esetben ISOBUS-vezérlésű gépek funkciói programozhatók.

A fix-, illetve programozható lehetőségeknek
köszönhetően a munkagépre ráállva egyszer kell
elvégezni a beállításokat, majd munka közben
már le sem kell venni a kezünket a menetkarról,
mivel minden szükséges művelet onnan vezérelhető, könnyedén, kényelmesen.
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SZENVEDÉLY
ÉS HIGH-TECH
A MAX CUT KASZASÍN FOGALOM A LEGTÖBB CLAAS
FELHASZNÁLÓNAK – ÉS CSAK EGY HELYSZÍNI LÁTOGATÁS
TUDJA MEGMUTATNI, MILYEN SOK FEJLESZTÉS,
TECHNIKA, TUDÁS ÉS VÉGÜL MENNYI ÁLDOZAT REJTŐZIK
EBBEN A TERMÉKBEN.

AZ ÖTLET, HOGY SAJÁT KASZASÍNT
FEJLESSZÜNK KI, RÉGÓTA A CLAAS TERVEI
KÖZÖTT SZEREPELT. 2009 ELEJÉN DÖNTÖTTÜK EL VÉGÜL, HOGY EZT A TERVÜNKET
MEG IS VALÓSÍTJUK.
Martin Ober - projektvezető

A

hhoz, hogy az ötletből késztermék váljon, több mint három évre
volt szükség. Három év, amely
alatt jó néhány kihívással kellett

megbirkóznia a csapatnak. „Az volt a célunk,
hogy itt, Bad Saulgauban a legmodernebb
gyártással a piac egyik legjobb kaszasínjét
állítsuk elő. Úgy gondolom, el is jutottunk
odáig!” – mosolyog a 47 éves férfi.
Martin Ober húszévnyi partnerlátogatásokon és teszteken szerzett tapasztalatát vitte
magával, és teljesen új kaszasínt alakított
ki, mely optimálisan alkalmazható, hosszú
élettartamú és mindenben megfelel a vásárlók igényeinek. Így készült el az innovatív
fejlesztés, a hullámos kialakítású, speciálisan,
egy anyagból préselt kaszasín. A hosszú

élettartam érdekében úgy döntöttek, hogy a
kaszasínt csavarozni fogják, így kiküszöbölhetik a hegesztéseknél fellépő gyengeségeket.
„Ezzel a koncepcióval új utat törtünk” egyértelműsíti a projektvezető.

MEGFELELŐ MINŐSÉG MINDEN
FELÜLETEN

N

agyon magas minőségi igényeket
támasztottak mind a konstrukcióval, mind az összeszereléssel
szemben. Hogy ezeknek megfeleljenek, Frank Bachmann feladata volt. A
gyártórészlegen dolgozó kollégákkal együtt
határozták meg elképzeléseiket: „Először is ergonómiailag optimális munkahelyet akartunk
kialakítani munkatársainknak, hogy kapkodás
és stressz nélkül lehessen minden nap sokat
haladni a munkával,” meséli Bachmann. Az
elképzelést jól át tudták ültetni a gyakorlatba. A szerelőcsarnok kellemesen halk, nem
hallatszanak kalapácsütések, nincs kapkodás –

minden dolgozónak meghatározott helye van,
és speciális felkészítés után pontosan tudja,
mi a feladata. Csak az oktatás után szabad
elkezdeniük a munkát a kijelölt helyükön. A
csarnokban kellemes a munkakörnyezet – ezt
a látogatók rögtön érzékelik – minden jól áttekinthető, megérthető. Azonnal feltűnik, hogy
Ober és Bachmann munkavezetők milyen jól
ismernek minden egyes munkafolyamatot.
Szinte valamennyi munkaállomásnál röviden
beszélgetnek az aktuális folyamatról, abszolút
hozzáértésről téve tanúságot. Egyértelműen
élénk eszmecsere folyik itt. „Frank és én is
nagyon energikusak vagyunk” mondja Martin
Ober „Amíg közös nevezőre jutunk egy-egy
kérdésben, sokat és keményen vitatkozunk.”
Valódi stressz azonban nincs, bár a csapatnak sok kérdésben kellett döntenie: milyen
alapanyagokat használjanak? Hogyan lehet
egyenletesen magas minőséget biztosítani? Mely beszállítókat válasszák, és hogyan
készítsék el az egyes részelemeket? „Hogy a
színvonal mindig egyenletesen kiemelkedő
legyen, legvégül szinte csak német beszállítókat választottunk. A többnyire középnagyságú
vállalkozásoknál a legrövidebb idő alatt tudtuk
nagyon pontosan összehangolni a lehetőségeket. A felhasznált alkatrészek közül szinte
semmi sem tömegtermék. Még a legutolsó
csavarról is hosszasan gondolkodtunk. Hiszen
csak a legjobb alapanyagokból lehet megbízható, jó minőségű terméket előállítani” fejti ki
véleményét az okleveles mérnök Martin Ober.
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Minden egyes kötőelem összes fontos paraméterét, mint például
meghajtási nyomaték, elfordulási szög, feljegyezték és kielemezték

SZÁMÍT A TISZTASÁG

B

ad Saulgauban igen komolyak a
minőségellenőrzési folyamatok.
A hibahatárok nagyon szigorú
betartására már a projekt legeslegelejétől odafigyeltek. Az alkatrészeket és a
részegységeket szúrópróbaszerűen vizsgálják, figyelik, hogy megmunkálásuk kellően
pontos-e, sőt, még a tisztaságukat is kontrollálják. Egy külön mérőhelyiségben ellenőrzik,
hogy a beszállítók termékei megfelelnek-e a
szigorú előírásoknak. A tisztaság kiemelten
fontos téma. A kaszasín kenése az élettartamra
is hatással van – ezért elkerülhetetlen, hogy
minimalizálják az alkatrészek szennyeződését.
Hibamentesség, ezt a célt határozta meg
Bachmann. „Arra törekedtünk, hogy maximális hibakezelési biztonságot érjünk el az
összeszerelés során. Ennek az eléréséhez
néhány buktatóval tarkított tanulási folyamaton kellett keresztülmennünk. Minden
körülmények között mindennek száz százalékosan kell működnie.

KIZÁRT A HIBÁS ÖSSZESZERELÉS

A

nnak érdekében, hogy mindenkor működjön a biztonsági protokoll, az egyes részelemeket a
kialakításuk miatt csak bizonyos
pozícióban lehet összeszerelni.
Ezenkívül vannak még speciális, a mindenkori
igénybevételekre méretezett csavarok, amik
csak egy adott helyen töltik be megfelelően
a funkciójukat. Ha olyan helyre teszik be ezt a
bizonyos csavart, ahol nem ilyennek kellene lennie, megáll a szerelőszalag. Ráadásul
minden érintett kötőelem minden fontos

paraméterét, mint például a csavarónyomaték,
forgásszög és hasonlók, felírják és kielemzik. Így rögtön ki lehet szűrni a sérült vagy
rosszul meghúzott csavarokat. A beépített
elemek darabszámának is meg kell felelnie az
előírtnak, hogy az adott elem továbbjusson a
szerelőműhelyben. A következő szerelőálláshoz ugyanis csak akkor jut tovább, ha minden
előírt munkálatot elvégeztek és egy listában
kipipáltak. Ehhez minden egyes kaszasínt
egyéni vonalkóddal látnak el az összeszerelés kezdetén. Valamennyi munkaállomáson
leolvassák ezt a vonalkódot, ezzel megkapják
a hiányzó munkafolyamatok listáját. Csak
miután ezeket maradéktalanul elvégzik és
dokumentálják, mehet tovább a kaszasín a
következő munkaállomásra.
Szenzorokkal és érzékelőkkel többszörösen
ellenőrzik, a munka rendes elvégzését. „Az
egyik állomáson azt ellenőrzi az érzékelő,
hogy a beépített tárcsák száma annyi-e,
amennyinek lenni kell. Ha túl keveset építettek
be, megszólal egy riasztó. Ellenben ha túl sok,
megáll a szalag, nem jut tovább a részegység”
magyarázza Bachmann. „Egy másik állomáson a súrlódási ellenállásokat mérjük, hogy
a tömítések rendben vannak-e, vagy, hogy
a motorolajszint megfelelő-e. Ezek a mérőszámok, és még sok egyéb tényező, amiket a
specialisták beterveztek az összeszerelési folyamatba, gondoskodnak arról, hogy a végén
hibátlan terméket kapjunk.”
Ahhoz, hogy mindezeket a biztonsági folyamatokat kitalálják, nemcsak számítógépekre
volt szükség, hanem magasan képzett, elkötelezett szakemberekre is, akik kedvvel és teljes
szívvel azon dolgoztak, hogy minél nagyszerűbb termék készüljön el. Ez a lelkesedés
és elkötelezettség az, amit minden látogató
megérez a Bad Saulgau-i szereldében.
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STABIL FUTÓMŰ,
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A TAVALY VÁSÁROLT CLAAS VOLTO 800 T
RENDTERÍTŐ ÉS LINER 550 T RENDKÉPZŐ
NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA MEGFELELŐEN ELLÁTNI AZ ÁLLATÁLLOMÁNYUNKAT.
László Botond

A

Nagyvázsonyi Mezőgazdasági
Kft. növénytermesztési ágazatvezetője hozzátette, hogy a
szálastakarmány betakarításában,
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt, minden perc számít, s új eszközeikkel
alkalmazkodni is tudnak ehhez.
A Kinizsi Pál Szövetkezet utódcége mintegy
1400-1500 hektáron gazdálkodik. Fő tevékenységi köre az állattartás, magyar tarka génállományként működő, 650-es tejelőszarvasmarha-ágazatában 200-250 fejőstehenet tart.
„Területeink többsége, az extenzív tartástechnológia miatt, nem alkalmas holstein-friz tartására”, jegyezte meg a szakember, „kecskerágta
kőbánya ez, ahol egy kis föld is akad a kövek
között”. Természetesen vannak jó területeik is,
de a zöme nehezen művelhető. Turnusonként
az UBM Agro Zrt-vel karöltve tartott 10-16 ezer
pulyka teszi színesebbé a gazdálkodást.

RENDAA
LELKE
TAKARMÁNYNAK

SZÖVEG: Viniczai Sándor

A SZÁLASTAKARMÁNY JÓ MINŐSÉGE NAGYMÉRTÉKBEN MÚLIK
A BETAKARÍTÁSI TECHNOLÓGIA PONTOS BETARTÁSÁN, EZ PEDIG
MEGFELELŐ MŰSZAKI HÁTTÉR HIÁNYÁBAN LEHETETLEN.

A növénytermesztés tervezésében elsődleges
szempont az állatok takarmányozása, s csak
ezt követi a terményértékesítés. Sok a lucerna,
a különböző zöld-növény – zabos borsó, bükköny, szenázsrozs –, amelyeket frissen etetnek
fel, vagy szenázsolnak. A klasszikus három
kultúra – kukorica, repce, búza – mellett még
öt-hatféle növényt termesztenek. Három évtizede vert gyökeret a burgonya a térségben,
ma is 18-20 hektáron ültetik. Az agyagosabb
talajon – öntözés nélkül –, évjárattól függően,
15-40 tonna Desirée terem.
Az elkövetkező időben visszább veszik a kukorica vetésterületét. Mintegy 140 hektár siló,
s mellette száz hektár szemes kerül földbe.
Két éve a szójával is megpróbálkoztak, amely
a burgonyás területeken ugyanúgy megterem, de jobb az ár-érték aránya. Korábban
50 hektáron igyekeztek megtalálni a helyét a
gazdaságban, ma 30-40 hektárt vetnek. „Ha a
cseheknél komoly szójaterületeket láthatunk,
akkor mi is meg tudjuk termelni”- hangsúlyozta László Botond, hiába jobb ott a talaj, a
hőösszeg nekünk kedvez.
Növénytermesztésükben igazi favoritnak
a sörárpa számít, már a háború előtt nagy
hagyománya volt. Minden faluban volt egy

László Botond növénytermesztési ágazatvezető, Nagyvázsonyi Mg. Kft.
kis sörfőzde, Nagyvázsonyban a Kinizsi
Sörüzem nedűit fogyasztották a helyiek, de
Veszprémben is volt belőlük vagy egy tucat.
A növénynek kiválóak a helyi adottságok,
sekély a termőréteg, hűvös az időjárás. Idén
180 hektárnyit vetettek.
Hidegkút-Vigándpetend-Kapolcs határában
gazdálkodnak, a két szélső tábla között húsz
kilométer a távolság. Változatos domborzati
és mikroklimatikus viszonyok jellemzik a
területet. A talajok rendkívül kötöttek, de a
legnagyobb fejtörést inkább a kövek okozzák. Földjeik a 77-es út két oldalán, 500-1000
méteres sávban terülnek el. Templom-tábla,
Kastély-tábla, Allé... – ezek mind grófi földek
voltak, míg a Holtzer, Wagner – és hasonlók – a
sokkal gyengébb minőségű parasztbirtokokat mutatják. „Területeinkből 400-500 hektár
bárhol elmenne az országban a maguk 20-30
aranykoronájával, az összes többinek 13-as az
átlaga”- mutatott rá az ágazatvezető. A szocialista gazdálkodásra jellemző gyepfeltöréssel
szántóvá tett földek most kerülnek vissza
eredeti besorolásukba.
A gazdaságban a növénytermesztés-állattenyésztés mellett dobozüzemet tartanak fenn,
alginittel foglalkoznak – bányásszák, csomagolják, értékesítik – s mellette két település vegyesboltját üzemeltetik. Körzetükben összesen
több, mint hatvan embernek adnak munkát.

Az AXIÁL-lal régi kapcsolatot ápolnak, a
kezdet a kilencvenes évekre tehető. „A mezőgazdaságban nagy kincs az idő”- szögezte
le László Botond, modern technológiával kell
dolgozni, elengedhetetlen az ehhez szükséges fejlesztés. Az őskori csillagkerekes eszközeiket szerették volna korszerűbbre lecserélni,
amikor megvásárolták a CLAAS VOLTO 800 T
rendterítőt és a CLAAS LINER 550 T rendképzőt. A kezelési műveletek korábban hosszú
időt vettek igénybe, ami veszélyeztette a
megtermelt takarmány minőségét. Az első
kaszálásból általában szenázst készítenek,
amit bálába fóliáznak.

LEVÁGUNK TÍZ HEKTÁR LUCERNÁT, S EZ A
KÉT ESZKÖZ OLYAN GYORSAN ÖSSZERENDEZI, HOGY BIZTOS NEM FOG MEGÁZNI!
László Botond

A korábbi technológiával nagy területet
kellett lekaszálni, különben nem volt hatékony
a munkavégzés. A két új CLAAS géppel akár
négy-öt rendsodró, és két rendterítő munkáját is ki lehet váltani. „Sokan azt mondták, a
CLAAS gépek alá sima felület kell” – de művelt
területek mellett a nem éppen biliárdasztalsimaságú kaszálókon, legelőkön is készítenek
szénát. Bár a „vaddisznó-túrta” földet nem
szeretik ezek a gépek, ilyen körülmények
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AKINEK ZÖLD
A VÉRE
SZÖVEG: Vas Magdolna FOTÓK: Irházy Róbert

CSÁNYI KÁROLY HÁROM HÓNAPJA AVANZSÁLT
SZERVIZSZERELŐBŐL A SZOLNOKI TELEPHELY
ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐJÉVÉ (ÜKV). NEM
VÉLETLENÜL NEVEZTÉK KI: MIND KOLLÉGÁINK,
MIND AZ ÜGYFELEK ELISMERŐEN NYILATKOZNAK
KARCSI MUNKÁJÁRÓL. ISMERJÉK HÁT MEG
SZOLNOK ÚJDONSÜLT ÜKV-JÉT!

A PONTOS
IDŐZÍTÉS EREJE:
között is sokkal jobban elrendezik a füvet,
kevesebb marad el, a bálázóknak jobban
előkészítik, mint a csillagkerekek, amelyek csak
összesodorták a rendet. „Élére állítja, lazára
szedi a zöldet, könnyebb vele a bálázás”- osztotta meg tapasztalatait az ágazatvezető.

Könnyen állítható talajkopírozó kerék (opció)

VOLTO,
AZ IDŐ URA!

A vontatott VOLTO 800 T rendterítő egyik
előnyeként a stabil futóművet emelte ki,
amely, a kompakt méretből adódó kiváló
fordulékonysággal együtt jól használható
eszközzé teszi. A terményt sokkal kíméletesebben kezeli és a levelekben gazdag
növényeket – mint a lucernát – szinte
levélveszteség nélkül teríti szét. Mindennapi
munkájukat az is megkönnyíti, hogy ez a
típus fordulókiemeléssel készült.

Állandó szerviz-együttműködést kötöttek a
bajai központú céggel, így nem kell javítással foglalkozniuk, nyugodtan rábízhatják a
gépforgalmazó szakembereire. Fontos, hiszen
csak úgy tudnak biztonságosan dolgozni, ha
gépeiket megfelelően beállítják, műszakilag
felkészítik, az esetleges hibákat szakszerűen
kijavítják. Az sem elhanyagolható, hogy elsőbbséget élveznek a hibafeltárás és a javítási
munka megkezdésében.

A maga 5,20 méteres munkaszélességével
a legnagyobb egy-forgórészes rendképző a
LINER 550 T, ugyanakkor kisebb teljesítményű traktorral is elvégzi a komolyabb feladatokat. Eddig szerzett tapasztalataik szerint
nagy munkasebességnél is tiszta munkát
végez. Kiválasztásának fontos szempontja
volt, a nagyméretű tandem futóművel,
s fordulókban a rendeken áthajtva, akár
50 centiméterre is kiemelhető a szerkezet.

„Bálázóinkat is az AXIÁL-on keresztül szereztük
be” – jegyezte meg László Botond, hozzátéve,
hogy a napokban ugyaninnen érkezik a gazdaságba egy tavaszi magágyművelő kombinátor. A gépberuházásokba ma már nemcsak az
anyagiak szólnak bele: idén lejárnak a földbérleteik, így azt is látniuk kell, mekkora területen
fognak gazdálkodni.

agritech: Rólad mindenki úgy tudja, vetésizöld
színű a véred. Hogy alakul ki a CLAAS-imádat?
Csányi Károly: A szüleim dolgos mezőgazdászok, de nem gépészemberek. Én viszont
már gyerekkoromban mindent szétszedtem,
a véremben volt a szerelés. Pályaválasztáskor
a karcagi mezőgazdasági szakközépiskolába
jelentkeztem. Már akkor igazi CLAAS-rajongó
voltam, az iskolatáskámon CLAAS matrica
díszelgett! Szereztem német nyelvű sablonszövegeket, volt sapka- és munkásruha-kérő
levelem, meg olyan is, hogy ki szeretnék jutni
Németországba, megnézni a céget. Kaptam
is ezek hatására mindenfélét a CLAAS-tól,
sapkát, prospektusokat.
Pályakezdőként elkerültem egy téeszbe.
Leégett egy 106-os kombájn, és a CLAAS akkori szervizfelelőse eljött megnézni, hogyan
lehet megjavítani. Én meg, mint ifjú versenyző, állandóan körülötte sündörögtem, hátha
elleshetek egy-két szakmai fogást. Sokat
beszélgettünk, és egyszer meg is mutattam
neki a CLAAS válaszlevelét, amiben írták,
ha valamikor kinn járok Harsewinkelben,
akkor nézzem meg a CLAAS gyárat, szívesen
körbevezetnek. Na hiszen, mintha akkoriban
olyan egyszerű lett volna kijutni külföldre.
De azért megmutattam ezt a levelet, és ő azt
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mondta, elintézi, hogy kikerüljek a CLAAShoz. Ősszel jött is egy levél, amiben írták,
hogy 1989. november 5-től 18-ig egy CLAAS
DOMINATOR 108 tanfolyamra kimehetek
néhány szervizszerelővel együtt. A téesz
kifizette a repülőutat, ez akkoriban azért
még elég nagy pénz volt. Közben haladtam
előre a ranglétrán, először CLAAS kombájnokon tartalék pilóta voltam, később pedig
egy 114-esnek lettem az állandó kombájnosa. De a szívem mélyén CLAAS-szerelőként
szerettem volna dolgozni, egyre kerestem
a lehetőséget. Így jutottam el az akkori
CLAAS-forgalmazóhoz, az IKR-hez. 1997 májusában megnyitották a szolnoki telephelyüket, ahová felvettek szervizszerelőnek, ezzel
végre teljesült az álmom.

AMIKOR 2000-BEN AZ AXIÁL KAPTA MEG A
CLAAS KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSÁNAK
JOGÁT, NEM IS VOLT KÉRDÉS, AUTOMATIKUSAN ÁTKERÜLTEM AZ AXIÁLHOZ SZERVIZSZERELŐNEK. ÉS ENNEK MÁR 15 ÉVE!
Csányi Károly

agritech: Három hónapja kineveztek ügyfélkapcsolati vezetővé. Miért váltottál?
Csányi Károly: Annyi munkám volt már, hogy
istenigazából sosem értem a végére, nagyon
zavart, hogy nem tudtam minden kérésnek
eleget tenni. Úgy éreztem, nagy a nyomás,
ebből ki kell szállnom. Szerelőként is gyakorlatilag mindent elértem, nagyobb forgalmat már
fizikailag nem tudtam volna teljesíteni, hiszen
az én napom is csak 24 órából áll. Nem láttam
magam előtt a következő célt.
És akkor kiderült, hogy az elődöm, Túri
József is váltani szeretett volna, várható volt,
hogy hamarosan felszabadul az ügyfélkapcsolati vezetői munkakör. Így amikor
megkeresett a vezetőség, hogy elvállalom-e
ezt a munkát, valahol már megért bennem
az elhatározás a váltásra.
Beszéltem a szolnoki szervizes fiúkkal, el
tudják-e képzelni, hogy a főnökük legyek. Bár
biztosítottak a maximális támogatásukról,
még mindig nem voltam teljesen biztos,
hogy akarom-e ezt a felelősséget. Amikor
leültünk a vezetőkkel erről beszélni, már
felkészülve, tervekkel érkeztem. Elmondtam,
szerelőként mit láttam, min kellene változtatni, hogy még jobban működjenek a dolgok.

Meglepetésemre azt mondták: „Jó, csináld
így!” Akkor arra gondoltam, ha ennyire megbíznak bennem, nekem is meg kell bíznom
magamban. És belevágtam.
agritech: Mi a stratégiád?
Csányi Károly: Most már nem csak a CLAAS-t,
hanem több márkát kell teljes szívből képviselnem. Ezenkívül szívügyem az átalánydíjas
szerződések témaköre. Igazából én hoztam be
ezt a szerződésfajtát az AXIÁL-hoz, 2001-ben.
Az eltelt 15 évben jó messzire jutottunk,
átalakult, fejlődött az egész rendszer, de az
alapötlet akkor is hozzám kötődik.
És bár még csak három hónapja vagyok ÜKV,
már van sikerélményem. Ma is kötöttem két
átalánydíjas szerződést. Ahány szerződés,
annyi tű a térképen. És arra még büszkébb
vagyok, hogy új partnereket is hoztam.
Ezzel a fiúknak is segítek, hiszen tervezhetők
lesznek a munkák. De részünkről is kell az
ügyfélnek tetsző hozzáállás, ezt próbáljuk
a régi kollégákkal együtt az újaknak átadni.
Kell, hogy a vevő érezze, valódi szolgáltatást
kap a pénzéért. Ehhez ember, megfelelő
szakmai háttér és idő szükséges.
Bár fejlődünk, még most is kevesen vagyunk,
szeretnék még több szerelőt a telephelyre.
Mert munka mindig lesz, hiszen a téeszek
műhelyeiben a kétezres évek legelején
még ötvenen dolgoztak, ma már jó, ha egy
maradt. Tehát minden munkát kiszerveznek
Egyre nagyobb probléma a mezőgépész
szakmában a szakemberhiány, nem akarnak

az emberek nyolcvanezer forintért robotolni.
Ezért nekünk jól meg kell fizetni a szakembereket, megfelelő munkakörülményeket és
eszközöket kell biztosítanunk nekik. A frissen
végzettekből két-három év, mire teljes értékű
szervizszerelő lesz. Ahhoz, hogy az ember
két kanna olajjal meg egy szűrővel ki tudjon
menni egy sok tízmilliót érő kombájnhoz,
és akár csak az olajat is felelősséggel tudja
lecserélni, időnek kell eltelni. A tulajdonosok
elvárják a jó szakmai felkészültséget. Ugyanúgy, ahogy én is elvárom, hogy az autómat
a szakszervizben olyan javítsa meg, akiben
megbízom.
agritech: Ehhez képezni kell a kollégákat is. A
tavaly átadott oktatóközpont mennyiben segíti
a munkátokat?
Csányi Károly: Az oktatóközpont szükséges
és fontos, idén már közel száz százalékos
kihasználtsággal működik. Nem csak partnereinknek tartunk gépkezelői oktatásokat,
hanem a kollégáinknak is továbbképzéseket,
ismétlő tanfolyamokat, illetve alapozó tanfolyamokat a pályakezdő szerelőinknek.
agritech: Végezetül hogy érzed, érdemes volt
munkakört váltani?
Csányi Károly: Még csak három hónapot töltöttem az új munkakörben, egyelőre nagyon
nehéz. Bedobtak a mély vízbe, most még ki
kell evickélnem onnan. Az biztos, hogy kön�nyebb volt összeszerelni egy főhajtóművet! De
a szüleimtől is azt láttam, ha valamit csinál az
ember, azt csinálja jól, most is ezen dolgozom.

KELL, HOGY A VEVŐ ÉREZZE, VALÓDI SZOLGÁLTATÁST
KAP A PÉNZÉÉRT. EHHEZ
EMBER, MEGFELELŐ
SZAKMAI HÁTTÉR ÉS
IDŐ SZÜKSÉGES.
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MIÉRT ÉPPEN A TRAKTORMÁRKÁK MEZŐNYÉBEN A JÓZAN
KÖZÉPUTAT KÉPVISELŐ CLAAS KÖZÉPKATEGÓRIÁJÚ ARION
SOROZATA MELLETT DÖNTÖTT A DEBRECENI
MÁRIÁS ’97 KFT.? MERT VAN, AKINEK ÉPPEN EGY ILYEN
„SEMMI KÜLÖNÖS” MEGOLDÁS A LEHETŐ LEGJOBB.

A

z emberek figyelmét inkább
a szélsőségek ragadják meg.
Ötszáz lóerős traktorbehemót?
Az igen! De ki figyel oda egy
90 lóerős, méretében a nagy igáslovak
mellett csikónak tűnő CLAAS ARION-ra?
Esetünkben az, aki nem megbámultatni
akarja magát, hanem sikerre vinni egy
családi gazdaságot, tehát akinek pontosan
az ő igényeire szabott megoldás kell – azaz
ifjabb Máriás Károly agrármérnök, növényvédő szakmérnöknek.

cég iránt, amely épp akkoriban, 1993-ban
mutatta be első traktorját.

A Debrecen határában kaszálón és hatszáz
hektár szántón gazdálkodó Máriás ’97 Kft. fő
profilja az állattenyésztés: sertést, juhot és
marhát tartanak. Földművelésük elsődleges célja az állatállomány takarmányának
és alomanyagának megtermelése, noha
eladásra is marad kukorica, gabona, és épp
nemrég fordították figyelmüket a repce, a
napraforgó, a mák és a csemegekukorica
felé. Debrecen környékén jobb minőségű,
magasabb aranykoronás területeik vannak,
Kismarjánál inkább agyagos a talaj.

A másik sorsszerű esemény: szintén akkortájt, 1991-ben indult az AXIÁL, de még a
szerény, alkatrész-kereskedő korszakát élte,
így Máriásék a korábbi forgalmazótól vettek
két új CLAAS MEGA 204-es kombájnt. De
aztán felfutott az AXIÁL, és átvette a CLAAS
magyarországi képviseletét, úgyhogy már
tőle érkezett 2010-ben a 360-as MEGA és
2011-ben a 440-es TUCANO. Létrejött egy
kölcsönös bizalmon alapuló, tartós partnerkapcsolat, amely azóta is meghatározó
jelentőségű a Máriás gazdaság életében.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

ARANY
KÖZÉPÚT
SZÖVEG: Karlovitz Kristóf FOTÓK: Porció Norbert

A

hhoz, hogy jelenlegi helyzetüket
jobban átérezhessük, egy kicsit
vissza kell tekinteni a múltba. A
gazdaság a nyolcvanas évek eleje
óta működik, már akkor állattenyésztéssel
foglakozott. A kilencvenes években, kárpótlásból nyílt lehetőség növelni a területet,
eleinte sertéseket tartottak, majd marhákat
is, végül juhok csatlakoztak ezekhez. Fokozatosan elérték azt a nagyságot, amikor már
elengedhetetlen, ugyanakkor lehetséges is
lett a gépesítés.
Az első CLAAS gép, mintegy előrejelezve
a későbbi eseményeket, egy akkor 15 éves
DOMINATOR 106-os kombájn volt. Náluk is
nagyon sokat dolgozott, minden baj nélkül,
jól bevált, megalapozva a bizalmat a német

NINCS LEGJOBB AUTÓ VAGY TRAKTOR,
MÁR MAGA A KÉRDÉSFELVETÉS IS ÉRTELMETLEN, HANEM LEGJOBBAK VANNAK.
MINDEGYIK A LEGJOBB.
VALAKINEK, VALAMIRE.

És a traktorok? A hősi időkben MTZ – máig
megvan –, Zetor, Case IH járta. Nem volt
ezekkel baj, de a kiválasztás alapját az
adta, hogy közeli telephelyű kereskedőktől
vásároltak, akik nem bizonyultak eléggé
stabilnak. Pedig a nagy kérdés az, hogy ha
valamiért megáll a gép, akkor egy óra, egy
nap, vagy egy hét alatt sikerül megoldani a
problémát? Megtanulták, hogy egyértelműen a biztos háttér a legfontosabb, és ebben
verhetetlennek bizonyult az AXIÁL. Ettől a
felismeréstől kezdve szóba sem jöhetett,
hogy máshoz forduljanak.

SZERETHETŐ TRAKTOR

S

zerethető traktor? Hát ez meg
micsoda badarság? Egy traktor legyen erős, megbízható, sokoldalú,
és kész. Nem igaz?

Nem. Nem igaz. Vannak érzelmi szempontok is, és ezek nagyon fontosak lehetnek. A
Máriás ’97 Kft. kis cég, semmilyen tekintet
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inkább a valós értékeket nézi. Az ő helyzetében a CLAAS ARION az optimum: már
elég rangos, hogy szívesen dolgozzanak
rajta az emberei – ő maga csak elvétve ül
a vezetőfülkébe –, de nem kell tízmilliókat
költeni arra a pluszra, amelyet ehhez képest
egy csúcsmodell kínál. Egy összehasonlítható Fendt közel másfélszer ennyit kóstál...
Ebben az értelemben a traktorokról is megállapíthatjuk ugyanazt, mint az autókról:
nincs legjobb autó vagy traktor, már maga
a kérdésfelvetés is értelmetlen, hanem
legjobbak vannak. Mindegyik a legjobb. Valakinek, valamire. A Máriás ’97 Kft-nek most
az ARION 420 volt ez, amelyből mindjárt
kettőt vásárolt.

TELJESÍTMÉNYIGÉNY

V

isszatérve az előbbi kérdésre,
Máriáséknak hat-nyolc állandó
emberre lenne szükségük, de
három-négynél többet nemigen
tudnak foglalkoztatni. Ez nyilván azzal jár,
hogy a legtöbbet kell kihozni a munkaidőből, tehát sokat számít a traktor munkasebessége. Nagyobb napi teljesítmény
– nagyobb havi fizetés: egyszerű képlet ez.
Tehát szükségük van felsőbb kategóriájú
erőgépekre is. Van is három darab (Rába,
IH) a birtokukban, ezeknek még szolgálniuk
kell, amíg lehet és gazdaságosan fenntarthatók, de a későbbi tervekben már szerepel
a lecserélésük (van egy tippem, hogy milyen
márkára, de nem árulom el...). Most a kisebb
kategóriában vált esedékessé a fejlesztés,
távlatilag az MTZ-ket szeretnék kiváltani.

HA SZERETNE MEGTARTANI
EGY JÓ GÉPKEZELŐT, AKIRE
SZÁMÍTHAT, AKKOR OLYAN
TRAKTORRA KELL ÜLTETNI,
AMELYIK VAGÁNY,
KÉNYELMES, MODERN.

ben nem vetélkedhet az agráróriásokkal.
A dolgozóinak nyújtott fizetésben sem. A
nagyok egyszerűen elszívják az embereket. Ha ebben a kedvezőtlen helyzetben
szeretne megtartani egy jó gépkezelőt, akire
számíthat, akkor olyan traktorra kell ültetni,

amelyik vagány, kényelmes, modern, ezért
tetszik neki, büszke lehet rá. Reggel örömmel megy munkába, ahol egy mutatós gép
várja, talán mindjárt csinál is magukról egy
szelfit, és elküldi a barátnőjének. Az ilyen
traktoros kíméli, ápolja, tisztán tartja azt a
masinát, amely munkája, sőt szinte élete
társa – ez Máriás Károly filozófiája, amelyet
az élet igazol.
Autóban kifejezve azt mondhatjuk, hogy ha
az MTZ a Lada-kategória, a Landini a Daciának felel meg, a Fendt pedig a Mercedesnek, akkor a CLAAS ARION olyan, mint egy
Volkswagen. Nem prémiumkategória, de
ez a buta marketingszólam úgysem fejez ki
semmit, csak beetető ámítás, Máriás Károly

AZT MÁR MEG SEM KÉRDEZEM, MENNYIRE
VOLTAK ELÉGEDETTEK A KÉT CLAAS-SZAL,
HISZEN AZ, HOGY MEGDUPLÁZTÁK A
SZÁMUKAT, MINDEN DICSHIMNUSZNÁL
TÖBBET MOND.

Az ARION 410 a család legkisebb teljesítményű tagja, 90 lóerővel. Manapság nem tűnik
soknak, de nagyon változatos feladatokra
elegendő, és ennek a géptípusnak éppen az
az előnye, hogy tényleg egy valódi mindenes,
az egyik legsokoldalúbb. A cégnél már van
két ilyen, másfél évesek, 2000 és 2500 üzemórát teljesítettek, maximális megelégedésre.
Kihasználják őket vetésre, néha talaj-előké-
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ARION

410

420

430

440

450

460

Motor

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

4/TI

4/TI

4/TI

4/TI

4/TI

4/TI

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Hengerek száma/feltöltés
Lökettérfogat

cm

3

Névleges fordulatszám

1/min

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Névleges teljesítmény (ECE R 120)1

kW/LE

63/85

70/95

77/105

85/115

92/125

99/135

Max. teljesítmény (ECE R 120)1

kW/LE

67/90

75/100

82/110

90/120

97/130

104/140

Váltó típus

QUADRISHIFT

QUADRISHIFT

QUADRISHIFT

QUADRISHIFT

QUADRISHIFT

QUADRISHIFT

Sebességek száma előre/hátra

16/16

16/16

16/16

16/16

16/16

16/16

Powershift fokozatok száma

4

4

4

4

4

4

szítésre, kaszálásra, rendképzésre, bálázásra,
bálabegyűjtésre, kombájnoktól szemszállításra, pótkocsivontatásra. Homlokrakodóként viszont – holott kapható ilyen adapter
az ARION-hoz – egy régi, 11 ezer üzemórás
teleszkópos rakodót fognak be, de már nem
sokáig, mert egyre több vele a probléma. Azt
már meg sem kérdezem, mennyire voltak
elégedettek a két CLAAS-szal, hiszen az, hogy
megduplázták a számukat, minden dicshimnusznál többet mond.

MÁSRÓL VAN SZÓ

E

redetileg úgy terveztem, hogy egy
nagyon műszaki jellegű cikket írok
az Agritechbe, arról, hogy pontosan milyen lépésenként szűkítették a keresést a sok traktormárka rengeteg

típusának alig megszámolható változata
között, míg megállapodtak az adott modell
ilyen meg olyan felszereltségű kivitelénél.
Ám kiderült, hogy egészen másról volt szó,
egy ilyen kiválasztási folyamatot majd máskor, máshol mutathatok be – itt abszolúte
eltérő megközelítést tapasztaltam.
Máriás Károly nem traktortípust keresett,
hanem eladót, de azt már rég megtalálta:
az AXIÁL-t. Akármilyen cég például a KITE,
harminc kilométerre van, az AXIÁL pedig
még akkor is Debrecenben, ha Máriás Károly (mosolygós) rosszallására kődobásnyi
távolságról néhány csúzlilövésnyire került
az új telephellyel. Így is helyben van, megvan a kapcsolat, a bizalom.
Mint említettem, Máriás Károly mérnök
ugyan, de nem gépész. Nem is akar különösebben foglalkozni azzal, ami nem az

ő szakterülete. Minek, amikor Szatmári
László, az AXIÁL értékesítője töviről-hegyire ismeri a Máriás ’97 Kft-t, tisztában van
a feladatokkal és igényekkel, már tudja a
választ azokra a kérdésekre, amelyeket még
fel sem tett a cég, mert a precíz megfogalmazásuk sem lenne egyszerű. Tehát Szatmári László, gondos elemzés után tett egy
ajánlatot a traktortípusra, persze mindjárt
a finanszírozás módozatával együtt, és a
cég erre, korábbi jó tapasztalatai alapján,
egyszerűen rábólintott. Részletkérdések,
például hogy automatikus legyen-e az
erőátvitel (nem), vagy hogy azért legyen-e
alacsony-tetős a fülke, hogy beférjen az
istálló ajtaján (nem szempont), fel sem
merültek. Majd amikor nagyobb traktort
vesznek, bizonyára másképp lesz...
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KÖZEL
700 FŐVEL,
13 HEKTÁRON

“KELET-EURÓPAI
KIVÁLÓ
TERMELŐÜZEM”

CLAAS
HUNGÁRIA KFT.
IMMÁR 19 ÉVE, HOGY A CLAAS CSOPORT MEGVÁSÁROLTA A MEZŐGÉP
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI GYÁRÁT, S 1997-BEN MEGALAPÍTOTTA A
CLAAS HUNGÁRIA KFT-T. AZ AKKORI 380 FŐS, 10 HEKTÁR TERÜLETŰ
GYÁR MÁRA KÖZEL 700 FŐVEL, 13 HEKTÁRON MŰKÖDIK, DE
CSÚCSSZEZONBAN AKÁR A 900-AT IS ELÉRHETI A LÉTSZÁM.

A

hosszú évek alatt a törökszentmiklósi CLAAS Hungária Kft. (a továbbiakban CLH) vált a vállalatcsoport
vágóasztal kompetencia-központjává: itt gyártják és fejlesztik a gabona-, szója-,
napraforgó- és kukorica kombájn-adaptereket. Ezek fejlesztése, termelése kiegészül az
egy-, illetve kéttengelyes vágóasztal-szállítókocsikkal, ezenkívül a CLH-nál készülnek valamennyi kombájntípushoz a ferde felhordók,
illetve az alapítás óta megmaradtak a gyártási
termékpalettán bizonyos fűkaszák is.

Az alapítást követő évek alatt folyamatosan, lépésről lépésre alakult ki a vállalat
mai arculata, berendezkedése és a modern
létesítmény működtetéséhez szükséges
tevékenységi köre: a beszerzés, a minőségbiztosítás, a logisztika és a kutatás-fejlesztés,
nemzetközi standardok betartásával. Az egységes minőségbiztosítási rendszer jelenleg
négy fő részből áll, ezek az ISO 9001:2008, a
környezetirányítási-, a munkavédelmi- és az
energetikai rendszer. Jelenleg az AOE kiépítésén és az előző rendszerek összehangolásán
dolgozik a törökszentmiklósi CLH.
A magas standardok betartása meglátszik a
gyár nemzetközi-, illetve vállalatcsoporton
belüli megítélésén is. 2007-ben elnyerte a
nemzetközi „Kelet-Európai Kiváló Termelőüzem” díjat, amelyhez 2016 januárjában
már hatodszor járult a csoport gyártóvállalatainak versenyében megszerzett „Kiváló
Termelővállalat” díj.

Ezen díjakat számtalan hazai elismerés egészíti ki, amelyeket a városban, régióban elért
eredményei alapján ítélt meg többek között a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi
Kamara a CLH-nak. Mint a kétszáz legnagyobb
magyarországi vállalat egyike, a régióban
jelentős szerepet játszik a német családi tulajdonú törökszentmiklósi cég.
A cégre, tevékenységére, az itt folyó munkára folyamatos innováció jellemző. A CLH új
épületekkel gazdagodott: gyártócsarnokok
mellett korszerű festőüzemet, modern K+F
irodaépületet és szociális helyiségeket adtak
át. Az infrastrukturális beruházásokon kívül
jelentős gép- és eszközbeszerzések valósultak
meg: a lemezmegmunkálást lézer- és élhajlító
berendezések, robothegesztő gépek segítik.
A gyártásra az úgynevezett „mix” termelés a
jellemző: a vevők elvárásainak megfelelően
készülnek a termékek, azonnal figyelembe
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kednek el. Mindezek mellett jelentős a CLH
beszerzési csapatának nemzetközi tevékenysége. A beérkező termékek megfelelőségét a
minőségbiztosítási osztály beszállító-támogató csapata végzi, amelynek feladatai közé tartozik az esetleges hibák kiszűrése, a beszállítók
folyamatainak fejlesztése. A változó körülmények között állandó a standardizált minőségirányítási rendszerek kiépítése. A korszerűsítés,
fejlesztés vállalaton kívül és belül egyaránt
elengedhetetlen. A folyamatokat egy modern
gyár működésének megfelelően különböző
mutatószámokkal méri és értékeli a vezetés.
Esetleges eltérések esetén azonnal intézkednek, a dolgozók hatékony bevonásával.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS

A

kutatás-fejlesztés
2003-ra nyúlik vissza,
amikor egy kis fejlesztői
csapatot hoztak létre. A
mérnökök eleinte a németországi
anyavállalat irányítása mellett dolgoztak, de ma már sok fejlesztés
felelőse a törökszentmiklósi üzem.
A kísérleti fejlesztést nagyban
segíti a korszerű prototípusgyár-

tó-üzem, illetve az, hogy már
nem csupán az aratási szezonban
tudnak tesztelni, mert a megfelelő
gépparkkal, berendezéssel ellátott
labor év közben is lehetőséget
ad erre. Mindezt korszerű aratási
szimulációs szoftverek egészítik ki,
ezáltal a vágóasztalok megfelelnek
a legmagasabb vevői igényeknek.

A KORSZERŰ
FOLYAMATOKHOZ
NAPRAKÉSZ TUDÁSÚ
MUNKAVÁLLALÓKRA
VAN SZÜKSÉG.

véve az egyedi kívánságokat. A cél az, hogy
minimális várakozási idővel, raktárra termelés
nélkül lehessen kielégíteni a vevők igényeit.
A gyártás mellett állandóan korszerűsödik a
logisztika is: az egyedi termékeknek megfelelő
tárolási rendszerek, speciális termelés közbeni
anyagellátó rendszerek, valamint automatizált raktár kiépítése valósult meg. Az ellátási
lánc ma már a világ valamennyi országába,

közvetlenül a helyi kereskedő telephelyére
szállítja a CLAAS Hungária Kft. termékeit, amelyek 96 százaléka exportra megy. Ez magasan
kvalifikált munkaerőt kíván és megköveteli a
korszerű folyamatok meglétét és betartását is.
Beszállítóitól is folyamatszemléletet és standardizálást vár el a gyár. Közel 50 százalékuk
hazai cég, közülük sokan a régióban helyez-

A korszerű folyamatokhoz naprakész tudású
munkavállalókra van szükség. A cég széles
palettán – nyelvoktatás, modern LEANszemlélet, kommunikációs ismeretek vagy
hegesztőminősítés – képzi munkatársait.
A munkaerő toborzása, utánpótlása többszintű. Aktív jelenléttel az országos állásbörzéken, szoros egyetemi együttműködéssel
ma már nagy ismertségre sikerült szert tennie
a törökszentmiklósi gyárnak a pályakezdő
mérnökhallgatók között. Ezt segíti elő a CLH
mérnökhallgatóknak kiírt országos UniTech
versenye, amely ma az egyik legkomplexebb
hallgatói megmérettetés. Rendszeresen sok
hallgató gyakornokoskodik a cégnél, szak-,
illetve diplomadolgozatuk mellett féléves
projektmunkákban, illetve kutatásban vesznek részt, egyre többen külföldről is.
A szakmunkás-utánpótlás korszerű tanműhelye, 65 fős tanulói létszámával, négy szakmával – hegesztő, szerkezetlakatos, ipari gépész,
szerszámkészítő – a megye legnagyobbja.
A munka után közösségi programok, kirándulás, színházlátogatás, családi nap, Mikulásnap erősítik az összetartozást. A munkatársak
felelősségtudatát jelzi az önkéntes véradók
nagy száma: a CLAAS Hungária Kft-t 2015
novemberében „Véradóbarát Munkahely”
címmel jutalmazták.
A CLH nyitott a városban és a környéken élők
felé, a helyi közösségi élet szereplőit munkájukban támogatja, lehetőséget biztosít számukra a gyár és rendezvények látogatására.
A CLAAS Hungária Kft. közel húszéves
története során jelentős gazdasági szereplőjévé vált a régiónak, s a cégcsoporton belül
stratégiai jelentőséget vívott ki, köszönhetően a munkatársak magas szakmai színvonalú
munkájának és elkötelezettségének.
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30 EZER ÜZEMÓRA
TÍZ ÉV ALATT:
EGY TRAKTOR ÉLETE
TANZÁNIÁBAN
Összesen 15 ezer hektáron terülnek el a TPC Limited földjei – ez a négy legnagyobb
cukornádtermelő egyike Tanzániában. Az 1930-ban alapított cég évente százezer
tonna cukrot termel, kizárólag a tanzániai piacra.
Frederick North-Coombesnak (40), a
TPC szállítmányozási és gépüzemeltetési
vezetőjének különleges érték a cukornád:
„Cukornádültetvényen születtem, és ott
is nőttem fel. Azt gondolom, cukoréletem
van.” Frederick egy évtizede jött a TPC
Limitedhez Mauritiusról, ahol egy cukorgyárban dolgozott. Ma körülbelül ötszáz
alkalmazottért felel.
A világ cukornádültetvényeinek több mint
felét még mindig kézzel takarítják be,
így van ez a TPC Ltd-nél is. Ez meglehetősen veszélyes tevékenység, mivel a
kígyók nagyon jól érzik magukat a cukornád között. „Ez az egyik oka, hogy vágás
előtt felgyújtjuk a cukornádföldeket, mert
különben egyetlen munkás sem menne
be oda” meséli Frederick North-Coombes.
„A tűz elégeti a száraz levéltömegeket
anélkül, hogy a cukornádat vagy a gyökereket károsítaná.”
A TPC Ltd. vetési területe ideális a cukornádnak. Itt, csupán 50 km-re Afrika leg-

magasabb hegyétől, az 5895 méteres
Kilimandzsárótól, a trópusi klímában és
a bőséges napsütésben optimális környezetben érzik magukat a növények. A
viszonylag jó körülmények ellenére nagy
kihívás a talaj. „Nagy a nátrium- és sótartalom, ezért nehéz jobb cukornádat termelni”, magyarázza North-Coombes,
cukornád szakértő. Az elszikesedés hatását öntözéssel kell ellensúlyozni, csatornarendszeren keresztül.
A cukornád évelő növény, az aratás után
újranő. „A klímának köszönhetően évente
egyszer be tudjuk takarítani a cukornádat,
más helyeken ez a ciklus 15-18 hónapig
tart” vázolja North-Coombes a régió
egyik előnyét. Akár ötször is keresztülmehet egy növény ezen a cikluson. Ezt
követően kiássák, és új palántákat ültetnek, évente körülbelül 1500 hektáron.
Az elmúlt három szezonban a TPC átlagosan 120-140 tonna cukornád-terméshozamot ért el hektáronként, 15 százalékos

cukortartalommal. A cukornád betakarítása júniustól márciusig tart. Ezután
következik az esős időszak, ezt karbantartási munkákra fordítják. „A földek
felégetése és a cukornád őrlése között
maximum 40 óra telhet el, mert különben
elkezdődik az erjedés, és csökken
a cukornád minősége” magyarázza
Frederick North-Coombes. Biztosítani kell,
hogy a cukornádat a földekről a gyárba
szállítsák, ahol naponta 4000 tonna
cukornádat őrölnek, éjjel-nappal, a hét
minden napján. Kizárólag traktorokkal
szállítani nem lenne hatékony, mert a legtávolabbi föld 17 km-re fekszik a gyártól,
és egy traktor csak két pótkocsit tud
vontatni. Egyedül a cukornád-táblán belüli
szállításhoz körülbelül húsz traktort
használnak, naponta 24 órában, nyolc
óránként váltva a vezetőt.

„A traktornak itt két élete van” – jellemzi a
gépek használatát Eric Pignon, Frederick
North-Coombes jobbkeze. „Általában
körülbelül tíz évig használjuk őket és ilyenkor 30 ezer üzemóra van bennük. Évente
akár négyezer órát is mennek. Az első öt
évben cukornádat szállítanak, ezután
még körülbelül tízezer óra normál használat vár rájuk, például trágyáznak, permeteznek”, ismerteti egy traktor általános
életét a TPC-nél Eric Pignon. A szállításhoz és a szántóföldi munkához a TPC
különböző, 50-150 lóerős traktorokat

használ. A cukornád gyökerének eltávolítását, a szántást és az újratelepítés talajelőkészítését négy 350 lóerős nagy traktorra bízzák.
„Az afrikai feltételeket nem lehet összehasonlítani az európaiakkal”, mondja
Frederick North-Coombes. „Afrikában
nehéz jó szervizszolgáltatást találni.
Nagyon messze vagyunk mindentől, a
civilizált területektől, és ezzel együtt az
alkatrészektől, gépektől és így tovább”.

TPC Ltd. Tanzánia
Alapítás éve

1930

Állattartás

–

Dolgozók

3000

Terület

15 000 ha, ebből
8000 ha cukornád

Vetésforgó

–

Talajminőség

Homok / Agyag / Sár

Éves csapadékmennyiség

400–500 mm

Géppark

72 CLAAS traktor, ebből
1 x ATLES 946, 1 x AXION 820,
1 x ARES 836, 2 x ARION 640 C,
32 x CELTIS 456, 27 x AXOS 340 C
8 x CERES 335

A cukornádtermelésről:
A legnagyobb cukornádtermelők

Brazília
India
Kína
Thaiföld
Pakisztán

A gyárak feldolgozó teljesítménye

4000–40 000 tonna naponta

Nagyon fontos az új beszállítók keresésekor, hogy megbízhatók legyenek, jó
gépeket és ezekhez első osztályú szervizt
kínáljanak. A karbantartási és javítási
munkákat speciálisan kiképzett személyzet végzi a cég saját műhelyében. Így
nem meglepő, hogy North-Coombes így
határoz meg egy jó napot: „Minden
rendben, ha egy bonyolult kérdést vagy
problémát sikeresen megoldunk.”
Nagyon nehéz megfelelő alkalmazottakat
találni. „Sok időt fordítunk az oktatásra
és a képzésre. A képzett emberek viszont
gyakran új munkalehetőségeket keresnek és elmennek, kezdhetjük elölről”,
mondja. Szerinte a jó munka és minőség
legfontosabb előfeltétele egy első osztályú csapat, akik problémákat tudnak
megoldani: „Ez nekem a legfontosabb –
az emberek.”
Frederick North-Coombesnak az igazán
jó munka „mindent jól csinálni, lehetőleg
már az első alkalommal, és megtartani a
színvonalat, biztosítani a jó munkaminőséget. Ez tényleg nehéz. De mindent
megteszünk, hogy a legjobbak legyünk!”

Nézze meg videón, mit jelent
a jó munka!

traktorok.claas.com
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A CLAAS RENDSODRÓK KÍNÁLATA AZ EGYROTOROSTÓL
A NÉGYROTOROSIG TERJED OLDAL- ÉS KÖZÉP
RENDKÉPZŐKKEL. KÖZÖS JELLEMZŐJÜK A RENDKÍVÜL
ROBUSZTUS, KARBANTARTÁSMENTES ROTORHAJTÓMŰ.
A FOGTARTÓ KAROKAT RÖGZÍTŐ SPECIÁLIS BORDÁS
KÖTÉS HOSSZABB ÉLETTARTAMOT EREDMÉNYEZ,
ÉS SZÁLLÍTÁSKOR RENDKÍVÜL EGYSZERŰEN ÉS
GYORSAN ELTÁVOLÍTHATÓ. A TÖBBROTOROS NAGY
GÉPEK KORMÁNYZOTT KEREKE MEGKÖNNYÍTI A
GÉPKEZELŐ MUNKÁJÁT. A KÜLÖNBÖZŐ ROTOROK A
GÉPVÁZTÓL FÜGGETLENÜL KÖVETIK A TALAJFELSZÍNT,
MUNKAMAGASSÁGUK EGYESÉVEL ÁLLÍTHATÓ.
LINER
OLDAL-RENDKÉPZŐK
2 IN 1:

A

tökéletes és pontos rendképzéshez 6,3 métertől 8 méterig
terjedő munkaszélességű, nagy
teljesítményű, minden üzemnek
megfelelő méretű, kétrotoros oldal-rendképzőt kínálunk, ez a LINER 1650 TWIN.

LINER 1650 TWIN

A

LINER rendképző-család sikerének egyik fontos tényezője már
15 éve a zárt vezérlőpálya, amely
egyedülálló üzembiztonságot és
robusztusságot biztosít. Az intelligens tartókar-vezérlés precízzé teszi a rendképzést,
és kopásmentes kialakításával minimális
karbantartást igényel. A speciális ötvözetű,
nagy szilárdságú öntöttvas vezérlőpálya
ellenáll az igénybevételnek, nagy átmérője
és enyhe emelkedője garantálja az ujjtartó
karok és görgők nyugodt futását, így tiszta
a felszedés és hosszú a gép élettartama. A
fogtartó karok csatlakozói dupla alátámasztásúak a rotorházban, ezáltal stabilabb a
tartásuk és biztosabb a karvezérlésük. A
PROFIX-karrögzítés bordázott felületeivel
csavarodásmentes és erős a fogtartó karok
kapcsolódása. Évek múlva sincs kilazulás,
elgyengülés. A LINER rendképzők hermetikusan zárt rotorházába még a legkisebb
porszem sem kerülhet be, az olajjal töltött

házban állandó a kenés. A TWIN-funkció
lehetőséget kínál egy szélesebb vagy két
keskenyebb rend képzésére a takarmány
hozamának vagy a rendképzőt követő gép
munkaszélességének megfelelően. A kontúr tandem-futómű akár hat kerékkel követi
tökéletesen a talajt, így a váztól és egymástól is független rotorok tényleg minden
fűszálat megmozgatnak. Külön hajtásuknak
köszönhetően a munka minősége független a haladási sebességtől. Nagy munkasebesség mellett sem kell „túlpörgetni” a
rendképzőt, elegendő a gépen feltüntetett
kisebb fordulatszám is. A LINER oldalrendképzőkön is kényelmesen, a vezetőülésből
állítható be a munkaszélesség, a hátsó
forgórészen található kettős működésű
hidraulikus szelep segítségével.

VOLTO RENDTERÍTŐ-CSALÁD

A

VOLTO rendterítő-családot
kevésbé ismerik és használják,
pedig könnyen észrevehető a
szálastakarmány gyorsabb száradását elősegítő hatása. Hazánkban még nem
arányos a kaszák és rendképzők mennyiségével a rendterítők száma, de folyamatosan
fejlődő tendenciát mutat, mivel számos
gazdaságnak fontos a gyorsabb száradás
mellett a tápanyagtartalom jobb megőrzése
is. A gyár ezért fejleszti folyamatosan ezeket
az eszközöket. A CLAAS rendterítők felépítése
egyszerű, szerkezetük mégis robusztus. A
kiforrott konstrukciójukkal igen megbízhatók
és nagy sikert aratnak. Karbantartási igényük

ÚJÍTUNK!

SZÖVEG: László Attila KÉPEK: CLAAS

ZÖLDSORBAN IS
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MI IS AZ A MAX SPREAD
A VOLTO RENDTERÍTŐKBEN:
A MAX SPREAD egy speciális karkialakítás: a fogtartó
karok a menetirányhoz képest 29.3°-ban hátrafelé
hajlanak, ezáltal a termény egyenes vonalban halad át
a karok között, kíméletesebb a kezelése. A terményt,
úgynevezett utánfutásának köszönhetően, nagyobb
szögben tudjuk szétteríteni. Mindemellett nagyobb
munkasebesség és terményáram érhető el, a munka
minőségének romlása nélkül.
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CLAAS RENDSODRÓK
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AXIÁL Cégcsoport

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

MAX SPREAD
TERMÉNYÁRAMLÁSI
KONCEPCIÓVAL

minimális, mindössze a meghajtó kardánokat, illetve néhány zsírzópontot kell hosszított időközzel zsírozni.

VOLTO 60, 80

A

hazánkban kedvelt VOLTO 52 és
VOLTO 800 T mellett a már sokat
bizonyított VOLTO 77-es és 58-as
rendterítő modelleket is továbbfejlesztette a gyár. Kis és közepes gazdaságoknak kínál megoldást ezekkel a sokoldalú
rendterítőkkel 5,8 és 7,7 méter munkaszélességben, 6, illetve 8 forgórésszel, amelyek kis
rotor átmérőjük ellenére ugyanúgy megkapták a már jól bevált MAX SPREAD technikát.

VOLTO 1300 T

A

VOLTO 1300 T típust a gyár
Harsewinkelben / Bad Saulgauban, 2014 júliusában mutatta be,
ez a paletta legnagyobb rendterítője. Vontatott kivitelű, csakúgy, mint az
elődje, és ez évtől van ellátva a MAX SPREAD
terményáramlási koncepcióval.

JÓL BEVÁLT ELEMEK, MEGOLDÁSOK, AMELYEK
BIZTOSÍTANI TUDJÁK MINDEZT:

• PROFIL elnevezésű felfüggesztéssel
a rendképző rotorjainak csuklópontja valódi háromdimenziós mozgást
tud végezni. A „kardáncsuklós”
felfüggesztés következtében a
forgórészek elmozdulása független
a hordozókerettől.
• PROFIX egyszerűen oldható
fogtartókar-rögzítés. A karok a bordázott kapcsolatnak köszönhetően

kopás és elfordulás nélkül fekszenek
a tartócsőben.
• TWIN-funkció a két keskenyebb rendképzését szolgáló megoldás, amelyet
kiegészítő rendhatároló ponyvával
kínálunk mindazoknak, akik szűkített rendet, vagy az első kaszálás
nagyobb hozamából keskenyebb
rendet kívánnak készíteni.
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KÉZIKÖNYV
VS
OKTATÁS
SZÖVEG: Vadász Ildikó

SOKSZOR ELMONDTUK MÁR, MENNYIRE FONTOSNAK TARTJUK A GÉPKEZELŐI OKTATÁSOKAT.
CÉGÜNKNÉL, AZ AXIÁL KFT-NÉL, MINDEN ÚJONNAN MEGVÁSÁROLT GÉP UTÁN EGY FŐNEK
INGYENESEN, DE TÉRÍTÉS ELLENÉBEN TÖBB FŐNEK IS TARTUNK GÉPKEZELŐI KURZUSOKAT.

K

ollégáimmal együtt megteszünk
mindent, hogy ezeken a tanfolyamokon olyan gyakorlatias tippeket
adjunk, amelyek a mindennapokban komoly megtakarítást, illetve plusz bevételt eredményezhetnek. Tapasztalt, szakértő
szervizmérnökeink, modern, jól felszerelt
oktatótermünkben elméletben és gyakorlatban is megtanítják a gépkezelőknek az adott
géppel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
tenni- és tudnivalókat.
De mint említettem, erről sokszor írtunk
már, most beszéljenek helyettünk a
CLAAS LEXION és TUCANO kombájn kezelői
tanfolyamon részvevők közül páran.

TELEK ZOLTÁN

vannak elégedve. Az évekkel ezelőtt vásárolt
CLAAS MEGA 360 kilenc éven át volt a család
hű szolgája, gyakorlatilag hiba nélkül. Ezt
becserélve döntöttek a CLAAS TUCANO 440
mellett. A gazdaságnak szerinte ennél jobb
kombájn már nem is kell.

agritech: Mit gondol, sokan miért nem használják ki a gépek után járó ingyenes oktatást?
Nem is értem, mert ez kirándulás és tanulási
lehetőség egyben. A könyvből hiányzik a gyakorlatból eredő tapasztalati útmutató, hogy
mire vigyázzunk, amikor használjuk a gépet.

agritech: Miben más ez a kombájn,
mint az elődje?
Komfortosabb. A kezelői szerveket tekintve,
modernebb, emberbarát a gépezet. Sokkal
könnyebb lesz vele az aratás, például a kosárállítás és az ürítő csiga rendszer tekintetében. A
fülke kialakítása is a mi kényelmünket szolgálja,
nem lesz olyan kimerítő a több órás munka.

agritech: Összességében elmondhatjuk, hogy
Önök elégedettek velünk?
Amit fontos hangsúlyozni, hogy az AXIÁL Kft.
nem csak az oktatás területén lelkiismeretes!

agritech: Gyorsabban lehet majd vele dolgozni?
Mindenképpen, mivel nagyobb teljesítményű
a motor. A cséplőrendszer is átalakult, nagyobbak a kerekek. Látunk benne fantáziát,
sokkal jobban fogunk teljesíteni.
agritech: Költséghatékonyság?
Az elektronikán keresztül nyomon követhető a gép munkája. Visszajelzést kapunk az
ékszíjakról és a szórásjelzésről, így a kezelő jól
ki tudja majd használni a gépet.

A

bonyból érkezett hozzánk.
200 hektár területen gazdálkodnak, bérmunkát is végeznek, közel
800-1000 hektáron. Az AXIÁL-nak
25 éve partnerei, azóta is maximálisan meg

HEGEDŰS JÓZSEF

agritech: Ilyen kurzus nélkül mennyire
egyértelmű valakinek e funkciók megléte az
adott gépben?
A kezelési kézikönyv sok olvasást igényel, hogy
az ott leírtak berögződjenek. Egy ilyen oktatás
alkalmával diavetítéseken végigvesszük elejétől
a végéig a kombájnt, válaszokat kaphatunk az
általunk feltett kérdésekre. Könnyebben megérthetjük az elsőre bonyolultnak tűnő dolgokat.

A

Pannon Kft-nél dolgozik, elmondása szerint „kombájnozik, szerel
és mindent megcsinál, amit kell”.
Két éve van a nyugdíjig, mégis
képezi magát, érdekli az új technika. A
fiataloknak igyekszik nap mint nap átadni
az évek alatt megszerzett tudást, tapasztalatot, bölcsességet.

agritech: Mikor kezdte a hivatását?
Kombájnokkal 1979-ben találkoztam először, és
azóta társak vagyunk a mindennapokban. Most
idősebb koromra egy nagyon modern CLAAS
LEXION 660-ast hajthatok. Aratáskor, de más
mezőgazdasági munkálatoknál is nagyon fontos az időtényező. Az eső finoman szólva nem
a barátunk, hiszen a nedves termény hamar
tönkremehet, romlik a minősége. Egyszóval
minél gyorsabban kell dolgoznunk, amit csak jó
és üzembiztos gépekkel lehet megtenni. Persze
azért becsúszhat hiba, és ilyenkor érezzük igazán, milyen jó az AXIÁL-nál az alkatrészellátás és
a szervizszolgáltatás. A gépeink nem állhatnak,
és nem is állnak szezonban.
agritech: A tanfolyamról elmondaná
a véleményét?
Röviden: meg vagyok elégedve. Bőséges,
mindenre kiterjedő ismeretek mellett választ
kaptunk a kérdéseinkre is. Az oktatók türelmesek, ha nem értünk meg valamit azonnal,
többször elmagyarázzák és még soha nem
éreztem, hogy ez teher lenne nekik. Azt
tapasztalom, hogy a visszajelzéseinket figyelembe veszik, sőt nem csak az AXIÁL-nál, de a
CLAAS gyárban is. Hatalmas a fejlődés, és már
többször találkoztam olyan fejlesztéssel, ami
tőlünk eredt. Én két év múlva nyugdíjas leszek, de kíváncsi lennék, hogy húsz év múlva
milyenek lesznek a gépek.
agritech: Véleménye szerint időt veszít az, aki
kihagyja a tanfolyamot és csak könyvből tanulmányozza a gépet?
Csak a könyvvel akár egy egész szezonba
is beletelik, mire tényleg mindenre rájön az
ember. Itt a kurzuson hallhatunk olyan dolgo-

kat is, amiket hiába keresnénk a könyvben és
még mi „öregek” sem hallottunk még soha.
Otthon, főleg munka közben, nincs mindig
idő a könyv tanulmányozására, a felmerülő
kérdésekre kikeresni a választ, amelyet itt
rögtön, a gyakorlatban megkapunk.
Én mindig kíváncsi vagyok mindenre, így
sokat kérdezek, és ez hasznomra válik.

MAROS LÁSZLÓ

E

gyéni vállalkozónál telephelyi
vezetőként dolgozik, szántóföldi
növényekkel (elsősorban búza,
árpaszója), vetőmag és áru termesztéssel, illetve repce és kukorica-áru termesztéssel foglalkoznak. A cég gépparkja szinte
kizárólag axiálos, többek között Landini traktorok, CLAAS kombájnok, CLAAS traktorok.
Náluk minden traktornak saját pilótája van, és
mindegyik vezetőnek a gépe az irodája.
agritech: A többi gépkezelő is volt oktatáson nálunk?
Természetesen. Cégünk arra törekszik, hogy
a gépkezelők a lehető legalaposabban és

leggyorsabban kiismerjék a gépet, az új
technikát. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
Átolvassuk a kézikönyvet, de természetes
lustaságából fakadóan nem szeret műszaki
szövegeket olvasni az ember, vizuálisan kön�nyebb megérteni és jobban meg is marad. A
szervizes kollégák megmutatják, elmagyarázzák, így több szemszögből kap rálátást az
ember, amit a feltett kérdések is bővítenek.
agritech: Mennyivel más az új kombájnok
kezelése?
Ez már az „űrkorszak”. A régi manuális
gépeket felváltották az elektromos vezérlésű, könnyű, kézre eső kezelőszervekkel
felszerelt gépek. Ezekkel dolgozni sokkal
kényelmesebb, a nap végére nem fáradunk
annyira el, mint régen.
A tanfolyam azért jó, mert sokkal hamarabb és
könnyebben kiismerjük a gépet. Egy vállalkozó
nem azért veszi meg a gépet, hogy a pajtában porosodjon, hanem az első pillanattól
dolgozzon, pénzt keressen, a lehető leghamarabb behozza az árát, vagyis a maximumot
teljesítse, a legkevesebb hibával. Hát erre
nagyon jó az oktatás. A kézikönyvben is benne
van a lényeg, de itt olyan hasznos információk
hangzanak el, amelyek például a fogyasztást
befolyásolják, vagy megkönnyítik a kezelést.
A véleményünket nem csak megkérdezik az
oktatók, de úgy látom, hogy az anyag összeállításakor figyelembe is veszik. Úgy érzem,
megbecsülnek minket.
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PRECÍZEBBEN, HATÉKONYABBAN!
SZÖVEG: Juhász-Nagy László

2016-OT ÍRUNK, A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG EGYES
ÁGAZATAI OLYAN ALACSONY TERMÉKFELVÁSÁRLÁSI
ÁRAKKAL KÜZDENEK, MELYEK MÉG JOBBAN KIÉLEZIK
A VERSENYT A TERMELÉSI FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐ
GÉPEK, SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁN. MINDANNYIAN
TUDJUK, HOGY A TERMELÉS CSAK ÚGY LEHET
NYERESÉGES, HA MINDEN MUNKÁT A LEHETŐ
LEGHATÉKONYABB ESZKÖZÖKKEL VÉGEZNEK EL.

ÓRIÁSI
IDŐMEGTAKARÍTÁST
ÉRÜNK EL
A TELJESEN AUTOMATIZÁLT
RENDSZERREL.

A

z állattartásban hatványozottan
jelentkeznek ezek az „alaptörvények”. Vegyük csak alapul a
szarvasmarhatartást. A csökkenő tejár miatt a gazdálkodók igyekeznek a lehető legkisebb költséggel olyan
takarmányt előállítani, amely hozzájárul a
végtermék jó minőségéhez.

A CLAAS számos olyan munkagépet kínál
zöldsorában, melyek megfelelnek a gazdálkodók követelményeinek. Vegyük alapul a
ROTO CUT aprítószerkezetet, amely a „szecskázós” bálázó lelke: a 14-25 késből és négyágú csillag alakú fogakból álló aprítórotor
rendkívül gyorsan, precízen és hatékonyan
aprít. A terményt rövid és apró darabokra

szeleteli, ezáltal jobban tömöríthetők a bálák,
és jobb a takarmány minősége.
Az aprítókések rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve, nagy a természetes
kopásuk, rendszeres karbantartást igényelnek, de egyedi formájuk miatt körülményes
az élezésük. A hatékonyság csak állagmegóvással, szakszerű szervizzel és a szükséges
javításokkal garantálható.
A CLAAS ebben is élen jár. Néhány évvel
ezelőtt hallhattak róla, hogy az AQUA NON
STOP bálázó-késélező meghosszabbítja a
ROTO CUT opcióval ellátott bálázók aprítókéseinek elhasználódási idejét. Nagyon
fontos mérföldkő volt ez annak idején, hiszen
minimális szolgáltatási költség fejében javult
a gép hatékonysága.
A berendezés állítható dőlésszögű befogószerkezetére felfogatott kések a köszörülés
alatt folyamatos hűtést kapnak, így nem lágyul
ki az élük. A szerkezet meglehetősen egyszerű
volt, de a használata természetesen nem nélkülözhette a szaktudást és a precizitást.
Ma viszont már 2016-ot írunk, és a felgyorsult
világ új elvárásokat támaszt az aprítókésélezés területén is. Még gyorsabban, még
precízebb szolgáltatást várnak el a gazdálkodók. A CLAAS mérnökei, alapul véve az AQUA
NON STOP sikerét, megalkották az AQUA
NON STOP COMFORT automatikus késélezőt,
mely még hatékonyabb, még gyorsabb munkát tesz lehetővé, és kifogástalan, hatékony
gépüzemeltetést garantál.
Működési alapelve megegyezik az elődével, a
különbség a részletekben rejlik. A felújításra
szánt összes kés egyszerre bepakolható, majd
a későbbiekben egy automata adagolja a
késeket a köszörűhöz. Óriási az időmegtaka-
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AXIÁL Cégcsoport

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

rítás, ugyanis a gép optimális szögállással és
a lehető leggyorsabban fogja be a késeket
a szintén automatikusan kalibrált köszörűkő
elé. A folyamat végeztével precízen felújított
végterméket kapunk vissza. A rádiuszok
értékeit és a kések geometriai méreteit
számítógép tárolja, úgyhogy a beolvasás és a
megfelelő sablonok kiválasztása után meg is
kezdődhet a felújítás.

Az AXIÁL Kft. hamarosan csatasorba állítja új
AQUA NON STOP COMFORT berendezését,
ezáltal partnereink még gyorsabb és jobb
szolgáltatásban részesülnek, változatlan áron.
Nincs más teendő, mint az élezni kívánt
késeket eljuttatni a legközelebbi AXIÁLtelephelyre. Azokat másnap a bajai központba szállítják, néhány munkanapon belül
élezik, a következő munkanapon pedig már
vissza is adják, bármelyik telephelyünkön.

A berendezés szinte valamennyi bálázó
késeinek élezésére alkalmas, mint például AGCO, MC Hale, Bergmann, Mengele,
CLAAS, New Holland, Case-Fortschritt, Orkel,
Case, Pöttinger, Fahr, Schuitemaker, John
Deere, Strautmann, Kemper, Taarup, Krone,
Vicon,Fabrikant, Welge.
Kérdéseikkel, felújításra szánt aprítókésekkel
keressék területileg illetékes kollégáinkat!

CLAAS REMAN
A magas minőségű CLAAS ORIGINAL alkatrészek minden részletének kidolgozásába sok energiát
fektetett a CLAAS. Ennek okán nyugodt szívvel vissza is veszi, hogy felújítsa őket, majd CLAAS REMAN
márkanévvel újra értékesítse.
Előnyei:
• Sokkal kedvezőbb ár
• CLAAS ORIGINAL alkatrészekkel megegyező gyártói garancia
• Rövidebb állásidő
• Környezetvédelem
• Folyamatosan bővülő kínálat

Nézze meg videón, mit jelent a
jó munka!

traktorok.claas.com

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

Név

Frederick
North-Coombes

GPS
koordináták
Ország

03° 28' 38.95" dél
37° 19' 7.24" kelet
Tanzánia

Gazdaság

Tanganyika Planting
Company Ltd.

Jambo Tanzániából!
30 000 üzemóra 10 év alatt: egy traktor élete
tanzániai cukornád-ültetvényen.
Látogasson meg minket: traktorok.claas.com

