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AKCIÓ*
Szerviz és alkatrész
Fontos, hogy gépeink a következő szezont megfelelő állapotban kezdjék!
A szezon végéhez közeledve még emlékszünk az időközben felmerült problémákra, ezért most érdemes
szakemberrel átnézetni munkaeszközeinket, felméretni azok állapotát.
A szerviz téli felkészítési akció keretein belül kollégáink jelentős kedvezményt biztosítva végzik el az akcióba
tartozó javítási munkákat.
További költségeket takaríthat meg, ha kihasználja alkatrész előrendelési akciónkat, és most rendeli meg a
kopóalkatrészeket, amikre még biztosan szüksége lesz. Ezzel nem csak pénzt, de időt is spórol!
Részletekkel kapcsolatban hívja területileg illetékes ügyfélkapcsolati vezető kollégáinkat!

* Az akció időtartama: 2016. december 1-től 2017. február 28-ig.

AXIÁL Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
Telefon: +36-79-525-400
www.axial.hu
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Manuela Spitzer
Nemzetközi kampánymenedzser

KEDVES OLVASÓNK ÉS PARTNERÜNK!
Tudják-e, miért gyűjtik össze a kazahsztáni
havat, és hogy ettől miért lesz nagyobb a
gabonatermés? Hogy mit jelent Tanzániában, távol a civilizációtól, több ezer hektárnyi cukornádat termeszteni és betakarítani?
Vagy azt, hogyan tud egy svájci gazdálkodó
húsz tejelő tehén gondozásából megélni és
a családját is eltartani?

IMPRESSZUM

Nekem, mint tanult mezőgazdásznak mindig
izgalmas látni és olvasni, hogy a világ más
tájain hogyan gazdálkodnak, milyen kihívásokkal kell nap mint nap megküzdeni az ottaniaknak. Mindig lenyűgöz, mennyire különbözőek lehetnek a körülmények, és mindegy,
milyen nagy a gazdaság, mindig van valami,
amiben mindenki egyetért – különleges,
szavakba nehezen önthető belső késztetés az
elkötelezettség a munka és a természet iránt,
a tökéletességre törekvés.

agritech
2016. OKTÓBER
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

Mindezt videókon és cikkeken keresztül járjuk
körbe az „Igazán jó munka” sorozatban. A madárperspektívájú képekkel hirdetéseken mutatjuk be a gazdaságokat. Ezekkel már biztosan
találkoztak az Agrárágazat, Mezőhír, MMG vagy
éppen az AgriTech magazinokban. A cikkek és
videók főszereplői kivétel nélkül gazdálkodók,
és az ő gépeik. A sorozat keretein belül nemrég
lehetőségünk nyílt egy magyar gazdával is beszélni, filmet és képeket készíteni vele. Megfogott minket a Magyarországon tapasztalt profi
hozzáállás, a magyar emberek vendégszeretete
és az Önök gyönyörű országa. A kampányban
szereplő magyar gazda történetét október közepétől láthatják majd a traktorok.com oldalon,
illetve az AgriTech következő kiadványában.

Claas-Mühlhäuserrel és Pintér Zsolttal a
digitalizációról, valamint érdekes riportokat
magyar gazdákkal, de olvashatnak az igazán
figyelemreméltó nagyszabású telephely-fejlesztési programról is.

A mostani számban többek között arra találják meg a választ, miért gyűjtik a kazah havat,
olvashatnak egy beszélgetést Catharina

Üdvözlettel:
Manuela Spitzer
Nemzetközi kampánymenedzser
CLAAS KGaA mbH, Marketingosztály

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt – tulajdonos-ügyvezető

Jó szórakozást kívánok az olvasáshoz, és sok
sikert ahhoz, hogy a magyar „Igazán jó munka”részt minél több helyen lássák a világon. Mert
hiszen a mezőgazdásznak lenni a legszebb foglalkozások egyike, akárhol is műveli az ember.

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 6300 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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GAZDASÁGOK AZ
ADATFOLYAMBAN

Beköszöntő
Manuela Spitzer

Rövid hírek

08

Újdonságok az AXIÁL Kft. és a
CLAAS világából

17

Digitalizáció
a mezőgazdaságban

7XL ÜRÍTŐCSIGA

Nem csak reagálunk:
mi alakítjuk a jövőt!

12 méteres nyomvonaltávhoz

Gazdaságok az
adatfolyamban
Üzemgazdaság

A gépek az elsők!
Partnerriport, Rabi-Simon Kft.

A GÉPEK AZ ELSŐK
ÚJ LEXION 600

Partnerriport, Rabi Simon Kft.

Több van benne!

AXION 920
Darabokban! (folytatás)

10

7XL ürítűcsiga

28

12 méteres nyomvonaltávhoz

Kazahsztán sztyeppéin

GÖRDÜLÉKENY
GURIGÁZÁS

Itt a gazdaságosság a legfontosabb

Boldog születésnapot

VARIANT 360

He lmut Claas 90 éves

Centiméteres
pontosság

AXION 920
Darabokban! (folytatás)

Teszt

CLAAS Hungária
Versenyképes gyártás

Gördülékeny gurigázás

14

CLAAS VARIANT 360

VARIANT 400
Extra a csomagolásban

31
VARIANT 400

Gyorsaság, pontosság,
szakértelem
A biztos holnapért

Extra a csomagolásban

RÖVID HÍREK
agritech
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CLAAS

KOCKÁRÓL KOCKÁRA
A Musée du Compa, Franciaország első
mezőgazdasági múzeuma, vendégcsalogató újdonsággal állt elő: ezentúl
egy eredeti méretben, LEGO-kockákból
felépített CLAAS traktor vonzza majd a
látogatókat. Az ARION 460 PANORAMIC
közel 800 000 darab, 388-féle méretű építőelemből áll. Az összeépítés
monumentális feladata 3500 munkaórán keresztül tartott. A 3,5 tonnás

LEGO-építmény, ami a maga nemében
igazi különlegesség, a „TractoBrick”
nevet kapta. A múzeum nagy gépcsarnokában kiemelt helyet kapott, közel
tucatnyi másik „igazi”, a mezőgazdaság
motorizációjának fejlődését bemutató
traktor mellett. A projektet a CLAAS is
támogatta. Az elkészült LEGO-traktor
működő indexszel, fényekkel szinte
bevetésre kész!

AXIÁL

TELEPHELYFEJLESZTÉSI
PROGRAM
Robog tovább telephelyfejlesztési programunk.
2016 januárjában átadtuk modernizált telephelyünket Csornán, ahol az addigi 239 négyzetméteres szervizcsarnokot 950-re bővítettük.
Februárban fejeződött be a szekszárdi telephely
közel százmillió forintba kerülő felújítása. Jelenleg
is folyik orosházi bázisunk modernizálása, ahol új,
korszerű szervizműhely építésébe kezdtünk.
A 1060 négyzetméteres épületegyüttesben négyállásos műhely, tisztaszoba a finom, pormentes
környezetet igénylő munkáknak és egy mosó
épül. Új telephelyünk létesül Kerecsenden 1345
négyzetméteres épülettel, ahol az üzlethelyiség
mellett helyet kap egy daruzott szervizműhely,
raktár, iroda, valamint több szociális- és kiszolgálóhelyiség is. Tatabányán teljesen felújítjuk a
szervizműhelyt, valamint új irodákat, étkezőt és
anyagraktárakat építünk. Hódmezővásárhelyen
már épül új alkatrészüzletünk, amely várhatóan
szeptember végére lesz kész.

CLAAS

ÖTVENEZREDIK!
Legurult az ötvenezredik LEXION a gyártósorról. Egy ilyen
kombájn több mint ötvenezer alkatrészből, 4000 méter
vezetékből és 215 méter hidraulikacsőből áll össze.
Az egyedi festést kapott ötvenezredik LEXION az elkövetkező hónapokban rengeteg kiállításon lesz megtekinthető. A legnagyobb kombájnokat 2010 óta gyártják
LEXION 700 típusnévvel. Ezek akár 40 km/óra vonulási
sebességre képesek, és vágóasztaluk 12,30 méteres is
lehet, valamint a munkát nagymértékben megkönnyítő,
legkorszerűbb szoftverekkel vannak felszerelve. A világ
legnagyobb mezőgazdasági kiállításán, az Agritechnicán,
a LEXION 700 elnyerte az „Az év gépe 2016” díjat.
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DIGITALIZÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGBAN
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NEM CSAK REAGÁLUNK:

MI ALAKÍTJUK
A JÖVŐT!

PINTÉR ZSOLT

CATHRINA CLAAS-MÜHLHÄUSER

A DIGITALIZÁCIÓ GYORSABBAN VÁLTOZTATJA AZ ÜZLETI FOLYAMATOKAT,
MINT AZ EDDIG ISMERT BÁRMELYIK OPTIMALIZÁCIÓS ELJÁRÁS. MINDEZ ÚJ
LEHETŐSÉGEKET KÍNÁL A CÉGEK VEZETŐINEK IS. A NÉMET GÉPGYÁRTÓ CLAAS
GMBH IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ELNÖKE, CATHRINA CLAASMÜHLHÄUSER, ÉS A
MAGYAR GÉPFORGALMAZÓ AXIÁL KFT. ÜGYVEZETŐJE, PINTÉR ZSOLT MONDJA EL
VÉLEMÉNYÉT A DIGITALIZÁCIÓBAN REJLŐ KIHÍVÁSOKRÓL.
SZÖVEG: Maren Jänsch, Vas Magdolna; FOTÓ: Andreas Henn, Kiss Roland

DIGITALIZÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGBAN
agritech

07

C

athrina Claas-Mühlhäuser:
Gépgyártóként figyelnünk kell a
trendeket, és gyorsan kell rájuk
reagálnunk. Nemcsak a termékek,
illetve a rendszerek terén, hanem a vevőkapcsolatainkban is. Cégünk több mint százéves
története során gyakran váltottunk elsőként
a piacon, az aktuális trendekre reagálva.
Ennek így is kell maradnia.
Pintér Zsolt: Jó dolog a digitalizáció, hiszen
racionálisabbá teheti az erőforrások, input
anyagok felhasználását. A munkavégzés
minden egyes paraméteréről digitális
adatállomány keletkezik, és ezeket elemezve
a tényleges körülményekhez igazítható a
folyamat. Igaz ez a helyspecifikus gazdálkodásra – a tápanyagok mennyisége például
táblán belül, a helyi igényeknek megfelelően szabályozható, de az erőgép is abban
a fordulatszám-tartományban üzemeltethető, ahol valóban a legkedvezőbb az
üzemanyagfelhasználása és területteljesítménye. Ehhez elég az erőgépgyártók telemetriai
alkalmazásából (pl. CLAAS TELEMATICS)
származó adatokat elemezni. Utóbbi akkor is
segítségünkre van, ha gond adódik valamelyik géppel; távolról elemezhetők a működési
paraméterek, esetleges hibakódok, és az
esetek egy bizonyos részében a szervizes
kolléga ennek megfelelően felkészülve tud a
helyszínre érkezni.
Tudnának konkrét példát említeni arra, hogyan
tartják a lépést a fejlődéssel?
Claas-Mühlhäuser: Hatalmas elektronikai
tudásbázisunkra alapozva létrehoztunk egy
új leányvállalatot. Több mint 150 munkatársunk fejleszt ott elektronikai szisztémákat, a
GPS-robotkormányzás automatikus rendszereit, illetve más megoldásokat, melyeket az
egyre jobban elektronizált mezőgazdaság
kíván. Hamarosan elkezdjük egy új fejlesztési
központ építését is. Ezzel együtt digitális felületeket alakítunk ki ügyfeleinknek, például
az alkatrészellátás vagy a használtgép-kereskedés területén.
Pintér Zsolt: Gépforgalmazóként elsődleges
feladatunk természetesen beszállítóink gyári
rendszereinek forgalmazása a hazai piacon.
Emellett szoftvert és eszközt kínálunk a precíziós gazdálkodásban fontos adatok (hozam,
domborzati viszonyok, növényzet vegetációs
aktivitása, stb.) gyűjtéséhez, feldolgozásához,
illetve azok alapján a kijuttatás vezérléséhez. Szolgáltatásainkkal igyekszünk a hazai
igényekhez igazodni, monitorozzuk a piacot,

Ma már nem ritka, hogy a 100 hektárnál
kisebb gazdaságok is használják a GPS-technológiákat
hogy pontosan tudjuk, mire van szükségük
a magyar gazdálkodóknak. Munkatársainkat
is folyamatosan képezzük, hogy a legmodernebb technológiákat használva, a legfrissebb
tudással állhassunk ügyfeleink rendelkezésére.
Sok felhasználó aggódik adatai biztonságáért.
Lehet fejlődést gátló tényező az adatbiztonság
és az adatinfrastruktúra?
Claas-Mühlhäuser: A német agrárium
digitalizációs folyamatait erőteljesen fékezik az
adatbiztonság és adatfennhatóság területén
jelentkező bizonytalanságok. Sok gazdálkodó
aggódik adataiért, ódzkodnak attól, hogy
ezeket egy felhőben tárolják. Én alaptalannak
tartom ezeket az aggodalmakat. Megalapítottunk egy szoftvervállalkozást 365FarmNet
néven. Ez a rendszer például hitelesített
németországi szervert használ, az adatátvitel
pedig csak és kizárólag titkosított csatornákon
keresztül megy. Otthon, saját gépét és merevlemezét használva, egyértelműen nagyobb
rizikónak teszi ki adatait az ember. Az adatok
alapvetően a gazdálkodóké, ők döntenek arról,
kinek adják oda használatra.
Pintér Zsolt: Magyarországon inkább az a
helyzet, hogy az adatok csak képződnek, de
nagyon kevesen vannak, akik ezeket érdemben elemzik, feldolgozzák. A magyar gazdák
nem zárkóznak el a korszerű technológiától.
Látják és elfogadják, hogy ezeket ma már
nem lehet nélkülözni. A sok elektronikának
köszönhetően a mai erőgépek már sokkal bonyolultabbak, de nagyobb vonóerő leadására
képesek, jobban át tudják azt vinni a talajra,
mindezt csekélyebb üzemanyag-fogyasztás
mellett. Igaz ez a GPS-technológiára is. A
gazdák tapasztalták a robotpilóták előnyét, a
legtöbben keresik a további alkalmazási lehe-

tőségeket. Tudják, hogy ezek a technológiák
nem csak a kényelmet szolgálják, de javítják
a munkavégzés hatékonyságát, és általuk
kontrollálható a termelés önköltsége.
Eddig az volt az elvárás, hogy a gépek nagyobbak, szélesebbek, erősebbek legyenek. A
gazdaságoknak tőkeintenzíven kell dolgozniuk,
hogy lépést tudjanak tartani a technológiai fejlődéssel. A digitális megoldások csak a tőkeerős
nagygazdaságok kiváltságai lehetnek?
Claas-Mühlhäuser: Eddig a nagy stratégiai
lépésekhez sok pénz kellett. Ez ma már
nem így van.

AZ ADATGYŰJTÉSSEL ÉS -KIÉRTÉKELÉSSEL
KIADÁSOKAT LEHET MEGTAKARÍTANI, ÉS
ERŐFORRÁSOKAT LEHET ÓVNI.
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Ezenkívül egészen újfajta üzleti modellek
is megjelentek a mezőgazdaságban. Úgy
gondolom, hogy még a kisgazdaságoknak
is, melyek nem tudnak további személyeket
munkába állítani, nagy lehetőségeket rejt ez
a technológia. Ezeknek különösen fontos,
hogy minél jobban kihasználják a rendelkezésre álló időt.
Pintér Zsolt: Hazánkban évről-évre egyre
kisebb méretű gazdaságok is érdeklődnek, ma
már nem ritka, hogy a száz hektárnál kisebb
gazdaságok is használják a GPS-technológiákat. És persze nem csak a méret számít,
nagyban befolyásolja a termesztett kultúra is a
technológia rentabilitását. Egyes intenzív kultúrák esetén – például spárga, dinnye, dohány,
stb. – kis területen is nagy a termelési érték, itt
a kis méret ellenére is gyors a megtérülés.
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ÜZEMGAZDASÁG
agritech

GAZDASÁGOK
AZ

ADATFOLYAMBAN

REGGEL, 6:58. KISZÁLLÍTJÁK A TAKARMÁNYT A
TEHENEKNEK, ELKEZDIK A KUKORICA ARATÁSÁT,
ÉS A BIOGÁZÜZEMBEN AZ ENERGIANÖVÉNYEK
MÉRÉSÉT. IRODÁJÁBAN BEKAPCSOLJA
SZÁMÍTÓGÉPÉT AZ ÜZEMVEZETŐ.
FORRÁS: TRENDS, Marcel Wieditz; FOTÓK: CLAAS

ÜZEMGAZDASÁG
agritech
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DISZNÓHÍZLALÁS

K

orábban cetlik és kitűzők voltak a
dokumentáció legfontosabb eszközei a mezőgazdasági üzemekben. A legfontosabb adattároló
egység pedig, ahol a talaj tulajdonságait,
illetve az állattartás eredményeit számon
tartották, a gazdálkodó feje volt.

A folyamatok egymástól nem függetlenül futnak; minden mindennel összefügg,
kiegészítik egymást. Ez egyértelművé válik,
amikor az ember a rengeteg keletkező adatot
felírja, diagramokon ábrázolja, elemzi. Minden gazdálkodónak ismernie kellene ezeket
az adatokat és összefüggések et, hiszen
használatuk a javára válik. Mekkora a disznók
takarmányfelhasználása? Mennyi disznótrágya
szükséges a gazdaság saját biogáz üzemének
ellátásához? Mennyi silókukoricát kell majd erjeszteni és mely területekről lehetett a legtöbbet betakarítani? Le lehet valahogy csökkenteni
a műtrágya mennyiségét? Hogyan változtatja
meg a műtrágya-felhasználást a helyspecifikus
gazdálkodás? Néhány kérdést nem egyszerű megválaszolni, másokat viszont igen, a
gazdaság működési adataira alapozva. Minél
jobb az adatáramlás és -feldolgozás, annál jobb
következtetéseket lehet levonni az üzem működéséről és jövőbeni működtetéséről.

ÚJ KIHÍVÁSOKNAK MEGFELELNI

A

z adatok kezelése ahhoz is
vezethet, hogy az új kihívásoknak – mint például a műtrágyázással kapcsolatos új rendeletek
– megfeleljen a gazdálkodó. A talajvizek

ÁG

YA

Mérleg

TÁS
ARA

TAKARMÁNYOZÁS

Input anyagok mennyisége:
- Takarmány
- Műtrágya
- Állatállomány

Dokumentáció
- Disznóhízlalás

Dokumentáció:
- Takarmány mennyisége
- Cukorrépa mennyisége
- Kukorica mennyisége
- Gabona mennyisége

Helyspeciﬁkus értékek:
- Gabona mennyisége
- Szállítás a partnerhez

Dokumentáció
- Trágyamennyiség

Dokumentáció:
-Trágya- és műtrágyakijuttatás

Dokumentáció:
- Trágyaés műtrágya-kijuttatás

Helyspeciﬁkus értékek:
- Kukorica mennyiségei
- Cukorrépa mennyiségei
- A gazdaság adatai

TRÁ
GYÁ
ZÁS

A mezőgazdasági üzemek egyre összetettebbek. A technológia intenzívebb lett, és hogy
biztosan legyenek bevételek, többféle dologgal
foglalkoznak. Annak eldöntése, hogy milyen
növényeket termesztenek, milyen állatokat
tartanak, hogy emellett áramot is előállítanak-e
biogázból, szélenergiából vagy napenergiából, a
gazdaság vezetőjétől függ. Sokszor szorgalmazzák a vezetők, hogy két- háromféle tevékenységgel is foglalkozzanak. A szaktudás mellett
döntő a rendelkezésre álló adatok elemzésének
és értékelésének módja is, ezektől függhet a
sikeresség vagy éppen a sikertelenség.

TR

BIOGÁZ

Manapság már egyáltalán nem fontos az
üzem minden apró folyamatáról tudni, az
adattárolás helye ugyanis a fejekből áttevődött a helyi számítógépek merevlemezére,
vagy a számos mezőgazdasági menedzsmentprogram szerverének egyikére.
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BETAKARÍTÁSI FOLYAMATOK

nitráttartalmát tartósan csökkenteni kell.
Ehhez meg van határozva a szántóföldi
nitrogénkijuttatás felső határértéke, amely
a helyspecifikus termőképességtől függ.
Erősen változó talajokon a teljes terület
átlagos értéke a mérvadó. Mivel a hozamot
és az ennek eléréséhez szükséges műtrágyamennyiséget inkább az alacsonyabb
hozamszintekből számolják a hatóságok, jó,
ha a gazdálkodó helyspecifikusan, például
a betakarítógép hozamtérképei alapján
számolja azt ki. Itt összefüggnek a műtrágya- és a hozamadatok.
Ha csökkenteni kell a teljes területre kijuttatott
nitrogén mennyiségét, akkor át kell gondolni
annak eloszlását. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk: az adott területen nagy hozam = sok
műtrágya, csekélyebb hozam = kevesebb
műtrágya. Jó tehát, ha a mezőgazdász tudja,
milyen a talaj, hogy beállíthassa a kijuttatandó szükséges tápanyagok mennyiségét. De
az utolsó döntés mégis a szántóföldön születik, ahol előfordulhatnak olyan helyzetek,
amikor például az időjárás miatt újra kell
gondolni a tápanyag-utánpótlást. A növények aktuális állapota alapján is meg lehet
ezt határozni. Ebben nagy segítség lehet a
CROP SENSOR ISAIRA is: összehasonlítja az
aktuális helyzetet a korábbi adatokkal, és
ezeknek megfelelően helyspecifikusan tudja
változtatni a tápanyag kijuttatását.

A FOGYASZTÓK TUDNI AKARJÁK

A

mezőgazdaság látja el élelemmel
a lakosságot. Ma Németországban minden mezőgazda 140
lakost lát el. Tudatosítani kell,
hogy az élelmiszerek nagy részét ők állítják
elő. Mára nagyon sokan elfelejtették, honnan
kerül hús a tányérjukra, tej a poharukba. De
egyre több fogyasztó szeretné tudni, hol és
hogyan állítják elő az élelmiszereket. A felneveléstől a feldolgozáson keresztül egészen a
húsbolti árusításig minden egyes lépést dokumentálni kell. Ehhez is használhatók a gazdaságban összegyűjtött adatok. Ez már túl
összetett ahhoz, hogy cetlikkel és kitűzőkkel
nyomon lehessen követni. Sok adatot el kell
küldeni az élelmiszerbiztonsági szerveknek
is. Itt egyértelmű a szabály: csak az maradhat,
aki írásban rögzít és tanúsít mindent.
Az adatfolyamba sok gazdaság szinte belefullad. Hogy uralhassuk az adatok mennyiségét,
minden vezetőnek egyértelmű célokat kell
meghatároznia, eldöntenie, mely adatokra
van szüksége, és melyeket kell a szabályozások és törvények miatt gyűjtenie. A nyersanyagok és az adatok mennyisége a nagygazdaságokban már hatalmas lehet, jól át kell
gondolni, mit és hogyan használunk.
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A GÉPEK
AZ ELSŐK!
SZÖVEG: Karlovitz Kristóf FOTÓ: Lázár Zsolt

VADONATÚJ GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK KÉPEZNEK SAJÁTOS KONTRASZTOT
A 170 ÉVES, FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ ÉPÜLETEKKEL. AZ ELŐSZÁLLÁSI
RABISIMON KFT. VEZETŐI A LÉNYEGRE, A TERMELŐESZKÖZÖKRE FIGYELNEK,
A CSILLOGÓ MŰHELY ÉS AZ ELEGÁNS IRODA MÉG VÁRHAT.

kell fordulnia, pikk-pakk megy a munka. Előttem csúcstechnikát képviselő terményszárító
ezüstös tornya magasodik, oldalt hátrébb
pedig építkezés zajlik: újabb, tízezer négyzetméteres terménytároló készül, már az ívelt
alumínium-tetőelemeket emelik be a beton
alépítményre. Egy hipermodern mezőgazdasági üzem tárul a belépő elé!

RABI FERENC

M

últ és jelen találkozik itt. Ha
a gazdaság telephelyére
begurulva balra nézek, szép
új mázsaházat látok, hatvan
tonnás járműmérleggel, kicsit odébb nagy,
takaros terménytárolóból hordja ki a gabonát
egy teleszkópos rakodógép a makulátlanul
sima aszfalton álló traktor pótkocsijába – két
és fél köbméteres kanalával csak néhányat

Igen, amíg jobbra nem fordítja a fejét. Mert
arrafelé már kopott, bánatos hangulatot
árasztó épületek fognak körül négyszögletes,
poros, helyenként gazos udvart. Belül sem
más a műhelycsarnok hangulata, a mellette
nyíló ajtón puritán irodába lépünk be. Ilyen
igénytelenek lennének magukra és közvetlen környezetükre a gazdák, Rabi Ferenc és
Simon János? Nos, az előszállási vállalkozás a
legjobb példa arra, hogy ne ítéljünk az első,
felületes benyomás alapján, hiszen az tárul a
szemünk elé, hogy miképp lehet erős akarattal és kitartó munkával, okos gazdálkodással
és a lehetőségek megragadásával megújítani
a múlt szomorú örökségét.
Ez az épületegyüttes, meséli Rabi Ferenc,
már állt a Szabadságharc alatt (1844 körül

épült), szarvasmarhát és sertést tartott benne
az uradalom, azóta átvészelte a történelem
néhány viharát, és többször változtatta meg
a funkcióját. A közelmúltban a mezőgazdasági termelőszövetkezet majorja, a gépüzem
telephelye volt, műhelyként szolgált, közben
pedig lassan de biztosan lepusztult. Így álltak
a dolgok, amikor az 1969 óta itt dolgozó
Rabi úr és társa 2005-ban, árverésen megvették a telepet. Egyszerű volt a módszerük:
nappal munka a téeszben, utána munka a
háztájiban, ők vállalták be a dupla helytállást
a község lakói közül, övék lett a lehetőség a
továbblépésre. Lépkedtek is tovább.
Kíváncsi voltam, hogyan működnek a dolgok
egy Kft.-ben, amelynek két egyenrangú
tulajdonos-ügyvezetője van. Mint kiderült,
pofonegyszerűen, mindent szépen megbeszélnek egymás között, az ügyintézést pedig
felosztják: Simon János a növénytermesztést
irányítja, beszélgetőpartnerem, Rabi Ferenc
pedig a gépekkel, a megrendelésekkel, az
értékesítéssel és a marketinggel foglalkozik –
rengeteg az ügyintézés, sóhajt egyet. Két-két
felnőtt, mezőgazdasági gépszerelő fiuk
dolgozik a vállalkozásban, idényben vezetik,
kezelik a gépeket, a csendesebb hónapokban
pedig karbantartják. Amúgy karcsú a vállal-
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A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

SIMON JÁNOS
kozás: két hölgy és nyolc „mindenes” ember
dolgozik még benne.
Jelenleg háromszáz hektár saját földet, hozzá
450 béreltet művelnek, és további ötszázon végeznek bérmunkát a környék gazdálkodóinak.
Állattartás nincs, kizárólag értékesítésre termelnek repcét, búzát, árpát, napraforgót, kukoricát.
Búzából például 1370 tonna termett idén, épp
most hordják be Dunaföldvárra, a Cargill Magyarország Kft.-nek, amely az egyik fő vevőjük.
Érthető, hogy terményszárítóba (kétéves) és
terménytárolóba ruháztak be, nem kacsalábon

A NÖVÉNYTERMESZTÉST
IRÁNYÍTJA,

RABI FERENC
PEDIG A GÉPEKKEL, ÉS AZ
ÉRTÉKESÍTÉSSEL
FOGLALKOZIK.

forgó irodaházba, hiszen rövid idő alatt zúdul
be a telephelyre óriási tömegű anyag, amelyet
kiváló minőségben kell értékesíteni.
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Az eddigiek után nem meglepő, hogy Zetor
Crystalokkal és MTZ-kkel kezdtek – az utóbbiak közül kettő mindmáig megvan, a szimpla vasak jó egészségnek örvendenek, és
egyszerűbb munkákra veszik igénybe őket,
mint például a műtrágyaszórás. Mellettük
egy hároméves, 320 lóerős piros traktor áll.
De ezzel aztán vége az ilyen-olyan márkák
felsorolásának, mert a gépudvar uralkodó
színe a „vetésizöld”, csupa CLAAS sorakozik
büszkén. Mi indokolja ezt? Nem valami rafinált kiválasztási, döntési folyamat, magyarázza Rabi Ferenc, hanem egész egyszerűen
a történeti folyamat. Egyrészt a Zetorok után
Renault traktorok jöttek, amelyek közvetlen leszármazottai a mai CLAAS-ok, hiszen
a francia üzemet vette át és viszi tovább
a német márka. Mivel pedig beváltak, és
jó ár-érték arányúak voltak a Renault-k,
Előszálláson megmaradtak a bevált vérvonal
mellett. Először két nagyobbat becseréltek
az AXIÁL-nál CLAAS AXION 820-ra és 850-re,
ez volt az első komoly vásárlásuk Baján.
Mostanában pedig, 7300 üzemóra teljesítése után, leadták a 850-est, és egy 930-ast
vásároltak helyette. Mindig kihasználják,
ahogy megnyílik valamilyen kedvező hitellehetőség, így ma már kifogástalanul korszerű
az erőgépparkjuk.
A kombájnokon sem kellett sokat törni a
fejüket. Már a szövetkezeti időszakban is a
CLAAS volt a kizárólagos márkájuk, és máig
becsülettel dolgozik a húszéves
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MEGA 204-es. Már csak azért sem válnának
meg tőle, mert kisebb mérete miatt jól használható olyan táblákon, ahová a nagyokkal
be sem lehet menni. Jobb reklám ennél
nem kell! Természetesen cserélgetnek azért
kombájnokat, négy-, hatezer üzemóra után.
Legújabb beszerzésük két új LEXION 660-as,
már Mercedes-motorral, vízszintes radiátorú DYNAMIC COOLING hűtőrendszerrel
és 6,8 méteres gabonaasztallal. Állattartás
hiányában a Rabi-Simon Kft. nem bálázza
és hordja be a szalmát, inkább a szántón
kiszórva hagyja, hogy visszakerüljön az
anyag a földbe. Nagy előnynek tartják, hogy
megfelelően beállítva a szalmát és a töreket
is széles sávban, egyenletesen teríti szét,
nincs további gond, munka vele.
A birtokszerkezet persze Előszállás környékén
is elaprózódott, 15 kilométer sugarú körben
kell vonulni, néhol a benőtt növényzet miatt
elkeskenyedett utakon, és ilyenkor nem
mindegy, mennyi idő megy el a gépasztal
felszedésére, illetve a gép mögé akasztására.
Ezzel magyarázható egy további új beruházásuk: vettek két darab hatsoros, csuk-

KÉT ÚJ LEXION 660
MERCEDES-MOTORRAL, VÍZSZINTES RADIÁTORÚ
DYNAMIC COOLING HŰTŐRENDSZERREL
ÉS 6,8 MÉTERES GABONAASZTALLAL.
ható CLAAS CONSPEED kukoricaadaptert,
amelynek két végét felhajtva ugyanolyan
széles az asztal, mint maga a kombájn, végig
fenn maradhat a gépen. Ezek még raklapon
várják az AXIÁL szerelőjét, hogy üzemkésszé

NEM
MINDEGY,
MENNYI IDŐ MEGY EL
A VÁGÓASZTAL
FELSZEDÉSÉRE

tegye őket. A napraforgó betakarítás egy új
CLAAS SUNSPEED adapterrel történik majd.
Rabi Ferenc nemcsak a mindenféle gabonában mutatott jó munkaminőséget és a tartós
megbízhatóságot emeli ki a CLAAS kombájnok erősségei között, hanem azt is, hogy például repcearatáskor automatikusan átállítódik
az oldalkasza és a segédasztal, nem áll fél
napig a gép az egyes munkafázisok között.
Távozóban már más szemmel látja az ember a
Rabi-Simon Kft.-t: egy lépésről-lépésre megújuló cégnek, amelynél a gépek és a technológiai felszerelések az elsők, és a kiszolgáló
épületek csak utánuk következhetnek. De
a gazdák töretlen bizakodását látva semmi
kétségem, hogy belátható időn belül azokra
is sor kerül, 200 éves korukban biztos olyanok
lesznek, mint az új.

AZ ÚJ LEXION
agritech
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ÚJ LEXION 600
TÖBB VAN BENNE!

Mercedes-Benz motor
Az új LEXION 600 modellek mindegyikét optimális erőkifejtésre képes
Mercedes-Benz motor hajtja, melyek kedvező üzemanyag-felhasználásukkal tűnnek ki. A hathengeres motorok 7,7 literesek; a legnagyobb
modelleknél, a 660-nál és a 670-nél a motorok 10,7 literesek, és a teljesítményük 408, illetve 435 lóerő.

DYNAMIC COOLING
A 10,7 literes motorral hajtott modelleket a CLAAS a DYNAMIC COOLING
rendszerrel szerelte fel. A motor mögött elhelyezett fekvő kivitelű
hűtőrendszer a levegőt felülről szívja be, melynek egy része a motor és
motortér tisztítását végzi, mindig a hűtési igényeknek megfelelően.

Egyedülálló APS-cséplőszerkezet
Egy gyorsítódob a cséplőszerkezetben, melyet szabadalom véd, így ezt
a nagyteljesítményű rendszert csak a CLAAS tudja Önnek nyújtani. A
CLAAS mindent eldöntő versenyelőnye már a cséplődob előtt megmutatkozik: a terményt drasztikusan, 3 méter/másodpercről 20 méter/másodpercre gyorsítja fel, ami nagyon hatékony leválasztást eredményez.

MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)
Az MSS garantálja a hatékony másodlagos leválasztást, bármilyenek is
legyenek a körülmények. Nagy leválasztási teljesítménynél döntő lehet
a szalmaréteg intenzív lazítása, különösen nehéz betakarítási körülmények között. Az összes szalmarázó-ládás LEXION-t a rázóládák fölött
elhelyezett MSS-vezérelt ujjas lazítódobbal szerelik fel.

Automatikusan nyitódó magtartály
11 000 literes, nagyméretű magtartályával a LEXION térfogat kérdésében is bizonyítja valódi nagyságát – egyben kiegészíti korábbi erősségeit. A LEXION sorozattal lehetőség van még nagyobb térfogatú magtartályt választani, az Ön igényei szerint.

Automatikus oldalszél-kiegyenlítés
Minden LEXION típusban radiális törekoszlató dolgozik, két szenzor méri
folyamatosan az oldalszelet, a terítési irány beállítása automatikus. Ez
lehetővé teszi az egyenletes oszlatást teljes munkaszélességben, még
lejtőn aratva is.

FORRÁS: GÉPMAX; FOTÓ: TRACTION, CLAAS, PHILIPP V. DITFURTH

AZ UTOLSÓ CSAVARIG...

DARABOKBAN!

AXION 920 DARABOKBAN
agritech

AXION 920
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AMIKOR JANUÁR VÉGÉN, EGY
KORA REGGELI ÓRÁN ÚTNAK
INDULTUNK A MŰHELYBE,
NEM VOLTUNK EGÉSZEN
BIZTOSAK ABBAN, MI IS
VÁR RÁNK. A CÉL VILÁGOS:
A KOPÁS/ELHASZNÁLÓDÁS
MEGÁLLAPÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
EGY HASZNÁLT AXIONT
AZ UTOLSÓ CSAVARIG
SZÉTBONTANI.
A szelepszárak remek állapotban vannak

AXION 920 DARABOKBAN
agritech
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D

e vajon minden alkatrész simán
leszerelhető? Hány elrozsdásodott csavar fog bennszakadni?
És vajon sikerül-e betartanunk az
ütemtervet? Elvégre minden alkatrészt kiszerelünk, letisztítunk, értékelünk és végezetül a
fénykép- és videofelvételekhez előkészítünk.
A traktor első szemrevételezését követően
előkerülnek a csavarhúzókból és -kulcsokból, lehúzókból és racsnis kulcsokból álló
szerszámok tömegei, amelyeket szépen
felsorakoztatunk a munkapadokon. Rövid
megbeszélés után nekilátunk a munkának.
Alig három óra leforgása alatt egy alaposan megkopasztott AXION áll előttünk: a
nagyobb elemek (mint például a motorháztető, sárhányó, kerekek és kabin) eltűntek, és
a laikusoknak már nem is olyan egyértelmű,
hogy egy traktorral állnak szemben.
Ezt követően egy gurítható sínrendszer került
a traktor alá, ugyanis az első tengely, a motorblokk (önhordó szerkezete miatt az olajteknő
egy tartóelem), hajtómű és hátsó tengely
leszerelése következett. A gyakorlott szerelőbrigádnak hála minden gördülékenyen ment,
így az első nap végére a traktor nagyobb
egységeit lebontottuk. Az elsőtengely, a
motor, a hajtómű és a hátsótengely immár
készen áll arra, hogy a gyártók (FPT Industrial,
ZF és GIMA) segítésével tovább bontsuk őket.
Mindeddig nem találtunk semmilyen meghibásodást a traktoron, az akciót csak néhány
szerszám sínylette meg kissé: egy 17-es dugókulcs és két raklap nem bírta a gyűrődést.

A KARBANTARTÁS A HOSSZÚ
ÉLET TITKA

A

z AXION 920 „szíve” a Fiat
Powertrain (FPT Industrial)
gyártmányú hathengeres, soros
elrendezésű, 8,7 l lökettérfogatú
és 232 kW (315 LE) teljesítményű Cursor-9
motor, amely az SCR-technológiának köszönhetően teljesíti a szigorú füstgáz-kibocsátási
normákat. Szétszerelés előtt a motorban
alig 3500 munkaóra volt. Az AXION nagyon
sok gondoskodásban és karbantartásban
részesült: – A motor felnyitása után nagyon
elégedettek voltunk – nyilatkozta a minőségirányításért felelős Manuela Martena, aki hozzátette: – Ez is azt bizonyítja, hogy az általunk
alkalmazott füstgázkibocsátás-szabályozás a
gép élettartamát is megnöveli.

A tengelyhidakon és csapágyperselyeken
csak enyhe felületi elszíneződés látható.
Luigi Antonio Fino, az FPT tesztmérnöke a
következőképpen vélekedett: – Sejtettük,
hogy a motor belseje jól fog kinézni, de hogy
ennyire jól, az még minket is meglepett.
Végtére is folyamatosan teljesítőképessége
határán működtették.

KEZDJÜK FELÜLRŐL:

A

szelepfedél levételét követően
szabad rálátás nyílik a szelephimbákra. Ezeket a bütykös tengely
bütykei szabályozzák, maga a
szelephimba a motor szelepeinek mozgatásáról gondoskodik (füstgázt engednek ki az
égéstérből, vagy gázolaj-levegő keveréket
engednek be).
Sem a szelephimba tengelye, sem a bütykös
tengely nem volt barázdált. Sem a szelephimbákat mozgató bütykök, sem a tengely
csapágyai nem mutatták a kopás jeleit.
Amennyiben a hengerfejet 180 fokban elforgatjuk, rápillanthatunk az égésterekre és a szelepekre. A szelepek peremei itt is tökéletesek.
Az illesztékek is újnak tűntek. Az FPT Industrial
szerint a jó eredmény a különleges kipufogógáz-utókezelésnek is köszönhető.
– Motorjainkba nem építettünk füstgáz-viszszavezető rendszert. Így kizárólag friss levegő
érkezik a turbótól a hengerbe. Ez hosszú távon
kíméli az egyes elemeket, illetve csökkenti
annak a kockázatát, hogy idegen test kerüljön

az égéstérbe – magyarázza Manuela Martena.
A hengerhüvely szemrevételezése során
megállapítottuk, hogy még 3 500 üzemóra
után is egyértelműen látszik a fémbe karcolt
harántcsiszolás. A dugattyúkon, a dugattyúés olajlehúzó gyűrűkön nem láttunk kopást.
Egyedül az egyik hengerhüvelynél találkoztunk az olajlehúzó gyűrű okozta csiszolással
a peremnél. Érdekes: a csiszolás nem a teljes
pályára terjedt ki, hanem csak a felület kb.
egyharmadára. Nem karcolásokról vagy bevágásokról volt szó, hanem inkább a felszín
megváltozott struktúrájáról.
– Mi sem tudjuk, honnan ered ez a felületi
változás. Esetleg ezen a ponton a motor indításakor az olajlehúzó gyűrű a felső holtponton nyomást gyakorolt a pályára.
A jelenségnek nem volt kihatása a kompreszszióra és ezzel a motor teljesítményére sem.
A forgattyús tengely, a csapágyperselyek és
a csapágyhidak szintén legjobb oldalukról
mutatták magukat. A csapágyperselyek vagy
a forgattyús tengely futófelületének elszíneződésén látható volt, hogy a motor már jó pár
órát dolgozott. Itt is erős túlzás lenne kopásról
beszélni. A mostani motorok egyszerűen alaposabban ki vannak dolgozva. Erre egy példa:
míg néhány éve a főtengely elülső végére egy
merev szellőztető, túlsó végére pedig egy
egyszerű lendítőkerék került, addig napjainkban a gyártó úgynevezett kettőstömegű
lendkerekeket alkalmaz. Ezek felveszik a forgattyús tengelyen, ezáltal a lendítő tömegen
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A bütykös tengelyen sem
mutatkoznak mélyebb bevágások.

A kúpkerék felülete enyhén
lecsiszolódott - ez nem probléma.
keletkező (az egyes dugattyúk működéséből
adódó) rázkódásokat, és ezzel csendesebb,
nyugodtabb járású motorokat eredményeznek, miközben az alkatrészeket is kímélik.

A LEGFONTOSABB
A KARBANTARTÁS

L

uigi Antonio Fino szerint: – A legjobb szűrőrendszerek ellenére is a
karbantartás mindennek az alfája és
ómegája. Itt nemcsak a szűrők és olajok cseréjének rendszerességére kell ügyelni,
hanem a felhasznált anyagok (alkatrészek és
folyadékok) minőségére is: „A korábbiakban
gyakran szereztünk rossz tapasztalatokat a
silány minőségű olajokkal és szűrőkkel kapcsolatban. Az olcsó utángyártott filterek például
óriási károkat okozhatnak!”
A motor meghibásodását legtöbbször külső
tényezők váltják ki. A rossz olaj vagy szűrők
mellett a megkérdőjelezhető minőségű
üzemanyag is okozhat problémákat, a
Common-Rail-rendszer ugyanis egy nagyon
érzékeny megoldás. A motort egy rend-

szerként kell szemlélni. A törzsmotor és a
hengerfej már évekkel ezelőtt „elkészült”, de
a motor kiegészítői (turbófeltöltő, kipufogógáz-utókezelés, befecskendezőrendszer)
egyre összetettebb felépítésűek lesznek.

A HAJTÓMŰ SOK MINDENT ELÁRUL A TRAKTOR ELŐÉLETÉRŐL

A

korszerű teljesítményelágazásos
fokozatmentes hajtóművek hibájaként újra és újra felemlegetik a
rövid élettartamot.

Bonyolultabb felépítésük mellett a fokozatmentes hajtóművek a modern, terhelés alatt
kapcsolható hajtóművekhez képest nagyobb
kényelmet és hasonló hatékonyságot biztosítanak. A fokozatmentes hajtómű meghibásodása legtöbbször a nem megfelelő manuális
működtetésre vezethető vissza. Mi a helyzet
tehát az AXION 920-ban már 3500 munkaórát
teljesítő Eccom 3.0-val?
„A hajtóművünket átlagos használatra
terveztük, illetve ilyen körülményekre
teszteltük, és a 10 000 munkaórát gond
nélkül elértük vele,” – nyilatkozta Johannes
Ziegler, a ZF-hajtómű fejlesztőmérnöke.
„Természetesen a hajtómű élettartama a
felhasználás intenzitásának függvényében
változik: például egy többnyire szállításhoz

használt és egy nehéz talajmunkát végző
gép esetében az egyes elemek eltérő mértékű igénybevétele figyelhető meg.”
A hajtómű megfelelő kezelése nem elhanyagolható tényező: munka során mindenkor a
megfelelő menettartományban kell működtetni a gépet (természetesen amennyiben a
manuális üzemmód lehetséges). Johannes
Ziegler ezzel kapcsolatban megjegyezte:
„A gyártóknak arra kell törekedniük, hogy a
kezelés a lehető legegyszerűbb legyen. Az automatikusan kapcsoló menettartományokkal
egy jelentős hibaforrást sikerült kiiktatnunk.”
Vessünk egy pillantást az előre- és hátramenetet kapcsoló váltólamellákra:
Egyértelműen látszott, ahogy a kopólamellák
a fémlamellákon futnak. 3 500 munkaóra után
semmiféle szokatlan kopást nem tapasztaltunk.
„A fémlamellák felületén egyenletes csiszoltság látszik pont olyan szélességben, amelyben a kopófelülettel találkoznak. Itt minden
teljesen rendben van” – mondta Johannes
Ziegler. A lamellák belülről kapják a kenést,
így gyakorlatilag nem kopnak. „Az olajfürdő
jóvoltából a lamellák nem igényelnek karbantartást. Ezért cserében viszont megfelelő
hűtést kell biztosítani számukra!”
Cikkünk befejező részét az AgriTech következő
számában olvashatják!

CLAAS 7XL ÜRÍTŐCSIGA
agritech
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A 2,11 MÉTER HOSSZÚ CSŐVÉG KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ

120 FOKBAN
A KOMBÁJN MÖGÉ
HAJTHATÓ

12 MÉTERES NYOMVONALTÁVHOZ MEGFELELŐ

7XL ÜRÍTŐCSIGA
A LEXIONHOZ

Idáig főképp Ausztrália száraz területein
alkalmazták a csökkentett talajtaposásos
gazdálkodást, újabban viszont már Európaszerte érdeklődnek iránta a gazdálkodók.
Alapgondolata az, hogy minden munka- és
erőgép egyazon, előre meghatározott nyomvonalakon halad a szántóföldön. Ez a szántás
nélküli, csökkentett menetszámú talajműveléssel kombinálva, javítja a talajstruktúrát és
a talajvíz hasznosulását, illetve csökkenti a
talajeróziót és a húzóerő-igényt.

A

LEXION 700-as sorozat VARIO 1230
vágóasztalához illeszkedő új 7XL
ürítőcsigát kínál a CLAAS a 2017-es
aratási időszakra. A cső 12 méteres
kinyúlású, és főleg a 12 méteres nyomvonaltávolsággal (csökkentett talajtaposásos gazdálkodás – Controlled Traffic Farming – CTF)
dolgozó üzemeknek ajánlható. Az új 7XL
ürítőcsigának köszönhetően az átrakókocsi
kitároláskor mindig pontosan a kijelölt nyomvonalon halad a kombájn mellett.

Az eddigi legnagyobb, 4XL ürítőcsigát a
fejlesztőmérnökök teljesen áttervezték, és
lenyitható csővéggel látták el. Ez a csővég
2,11 méter hosszú, és vonuláshoz 120 fokban a
kombájn mögé csukható. Kezelni a már ismert
CMOTION multifunkciós menetkar kapcsolójával lehet. Biztonsági mechanizmus gondoskodik arról, hogy a csővéget csak akkor lehet
be- és kihajtani, amikor az ürítőcsiga teljesen
hátrahajtott állapotban van.

A 2017-es aratási szezonra az új 7XL ürítőcsiga
mellett minden új LEXION 700 sorozatú kombájnra opcióként rendelhető lesz a TERRA
TRAC járószerkezet, illetve a 13 500 vagy
11 000 literes magtartály is.
A CLAAS továbbra is kínál minden olyan
kiegészítőt, amely szükséges lehet az
átálláshoz a Csökkentett Talajtaposásos
Gazdálkodásra: a 12,27 méter széles VARIO
vágóasztalt, összkerékhajtásos hátsó hidat
abroncsnyomás szabályzással, automatikus
kormányzási rendszert, valamint az automatikus nyomvonal-követés tervezéséhez
szükséges szoftvert.
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62 EZER HEKTÁR ÉS 1500
TEJELŐ SZARVASMARHA
KAZAHSZTÁN SZTYEPPÉIN
- ITT A GAZDASÁGOSSÁG
A LEGFONTOSABB
A T.O.O. Rodina üzem kereken 70 kilométerre található északnyugati irányban Astanától,
Kazahsztán fővárosától, és körülbelül 400-ra az orosz határtól.
A mezőgazdasággal, növénytermesztéssel és
tejtermeléssel foglalkozó, 62 ezer hektárt
művelő gazdaság legkisebb parcellája négyszáz hektáros, az átlagosnak mondhatók
pedig ezer körüliek. Tevékenységükhöz tartozik 1500 tehén és szaporulatának gondozása, a tejfeldolgozás, valamint az ott előállított
termékek forgalmazása. Az állattenyésztés
forgalmuk negyven százalékát teszi ki. Céljuk,
hogy a jövőben ezt hatvanra növeljék.
Kazahsztán a világ tíz legnagyobb országa
közé tartozik, területei igen sokfélék. Északi
és nyugati részein főként sík területek a jellemzők, délen pedig a Föld egyik legnagyobb
hegylánca vonul végig. Kazahsztán igen

messze fekszik a tengerektől, ezért időjárása
markánsan kontinentális. Az átmeneti évszakok, a tavasz és az ősz, kimondottan rövidek
és enyhék. A téli mínusz 45 és a nyári plusz
35 fok sem szokatlan errefelé. Ráadásul
szüntelenül fúj a szél. Kihívó körülmények a
T.O.O. Rodina csapatának! A céget vezető,
többségi részvényes Ivan Sauer több részre
osztotta el a feladatokat. A felelősségteljes
munkát végző növénytermesztési-, állattenyésztési és műszaki ágazatvezetők mellett
összesen 520 fő dolgozik a gazdaságban.
Aratási időben még körülbelül 150 kisegítő
munkás csatlakozik hozzájuk. Az alkalmazottak és a családjaik mind Rodina faluban élnek,
a település lakossága nagyjából 1600 fő.

A legnagyobb kincs az a víz. Éves szinten
összesen 150, maximum 200 milliméter eső
esik, de egy rosszabb évben a 100 millimétert
sem haladja meg. A folyamatos talajerózió,
valamint a sztyeppei szél szárító hatása sem
javít a helyzeten. Ezért is játszik ezen a környéken nagy szerepet a hó, mint igen fontos
vízforrás. Kazahsztán-szerte elterjedt egy
hóhalmozó, hóekéző eljárás. Ilyenkor a traktor
egy speciális munkagépet húz, négy hóekével. Oldalaként két-két hóeke van egymással
szembe felszerelve úgy, hogy a szerkezet
hátrafelé szűkül, így 2,50 méter szélességből
egy méter szélesre húzza össze a havat,
hóhalmot képezve. A hó mennyiségétől függően ennek a magassága elérheti az ötven
centimétert is. A munkasebesség átlagban
10 km/óra. Ennél a munkánál nem a talajművelési irány, hanem a mindenkori szélirány
a meghatározó. Fontos, hogy a halmokat
szélirányra merőlegesen képezzék, mert így
kisebb az esély, hogy a havat magával vigye
a szél. De ez csak a feladat egyik része.
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Nézze meg videón, mit jelent a
jó munka!

traktorok.claas.com

Fontos az is, hogy a vízmennyiség biztosan
a talajba, ott is a megfelelő helyre kerüljön.
Ha a hó simán csak ottmarad, ahová lehullott, akkor olvadáskor a víz valószínűleg csak
elfolyna, vagy egy helyre összefolyna, mivel
az alatta lévő talaj még fagyott, és nem
képes vízfelvételre. A speciális hóekézésnek
köszönhetően a hótakaró vékonyabb a
hóhalom oldalán. Ezeken a helyeken gyorsabban olvad, és a talaj is gyorsabban
melegszik fel. Így, amikor a hókupacok lassan elkezdenek olvadni, a talaj már képes
felvenni a vizet, s biztosan jó helyre kerül a
megfelelő mennyiség. Ezt az eljárást
Kazahsztánban már több mint negyven éve
alkalmazzák. Nem minden területen és nem
is minden évben, hanem csak ott, ahol
szükséges, és ahol megvannak a szükséges
feltételek: a kellően vastag hótakaró, a megfelelő minőségű hó és az alkalmas időjárási
körülmények, de sok esetben a tapasztalat
dönti el, alkalmazható-e. Az a cél, hogy akkor
alkalmazzák, ha a többletkiadások kompenzálhatók a többlethozammal. Ez utóbbi egy
száraz nyáron akár harminc százalékot is
jelenthet.

A 62 ezer hektárnyi összes területből 48-51
ezret művelnek meg, a többi ugaron marad.
Ez annyit jelent, hogy minden negyedik-ötödik évben az aratás után a területeket felszántják majd „magára” hagyják. Csak a
következő ősszel nyúlnak hozzájuk, amikor
körülbelül 120 kilogramm NFK-műtrágyával
szórják meg. A nyugalmi idő jót tesz a talajnak, megnöveli a következő aratások eredményét. Például búzában az átlaghozam
2,5 tonna hektáronként, amely a következő
két-három évben visszacsökken hektáronként
1,5 tonnára.
Hogy a talajerózió mértékét alacsonyan tartsák, a T.O.O Rodinánál a minimális talajművelés elve alapján dolgoznak: a gabonát az
előző terményfajta tarlójára vetik. A vetéssel
egyidejűleg megtörik a felső talajréteget, ezzel
visszazárják kapillárisokat, így csökkentik a
vízveszteséget is. A vetést követően trágyáznak. A növényvédő-szerek használata nem
általános, csak szükség esetén juttatják ki,
és akkor is repülőgéppel. A legértékesebb
tápanyagért, a vízért folyó harc első lépése
a gyomok leküzdése.

A gabonatermesztés legkritikusabb időszaka május 10-15. között van. Ez az öt nap
dönti el a hozamot. Május tizedike előtt még
nem lehet vetni, mivel a talaj még nagyon
hideg, ha pedig tizenötödike után vetnek,
annak a veszélye áll fenn, hogy a rövidebb
vegetációs idő miatt aratáskor nem lesz elegendő a termés. „ A legnagyobb kihívás az
időjárás és a rövid vegetációs időszak, amely
május 15.-től augusztus 15.-ig tart” mondja
Kanat Adilbekov, a T.O.O. Rodina főagronómusa. Ez annyit jelent, hogy a vegetációs
időszak csak 80-100 nap. Összehasonlításképpen: Németországban körülbelül 250 nap.
A vetéskor nagyon fontos a nagy teljesítmény
és a megbízhatóság, így csakis nagy traktorok jöhetnek szóba. A XERION-ok a Horsch
Sprinter vetőgépekkel éjjel nappal dolgoznak,
gépkapcsolatonként 15 hektár/óra teljesítménnyel. A vetés ideje alatt naponta mérik a
talaj víztartalmát. Átlagosan, az időjárási körülmények függvényében naponta 2-3 milliméterrel vetnek mélyebben, hogy a gabona csírázásához elegendő vízforrást biztosítsanak.
Extrém száraz időszakokban akár 10 centiméter mélyre is vetnek. Ez egy növényterm-
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esztési bűvészmutatvány, mely egészen a
kelésig tart, s amely rengeteg tapasztalatot
igényel.
A tejtermelésben is fontos szerepet játszik
a rövid vegetációs időszak, mivel a T.O.O.
Rodina maga állítja elő az ezerötszázas
tehénállomány és szaporulata takarmányát.

A takarmánynövényeket logisztikai okokból
a telephely körül fekvő területeken termesztik.
Kukoricát is termel a cég. Az átlagos termés
a korán érő fajtákból 15-25 tonna hektáronként. „ Az állatok takarmányozásánál fő problémánk a cukor- és fehérjehiány” - mondja
Julia Kolenovskaya, a T.O.O. Rodina állattenyésztési ágazatvezetője. „Ezt úgy oldjuk

A T.O.O. Rodina cégrçO
Alapítás éve

1994

Állattartás

1500 tejelő tehén és szaporulata

Dolgozók

520, szezonmunkások nélkül

Terület

62 000 ha, ebből
41 000 ha gabonaféle
4000-4500 ha takarmányfű
2600 ha lucerna és füvek
2500-3000 ha kukorica,
a maradék ugaron

Vetésforgó

Gabonaterületek vetésforgója: 3x nyári búza,
1x ugar
vagy
3x nyári búza, 1x árpa, 1x ugar
Takarmánytermő területek: 3x kukorica,
1x pázsit

Talajminőség

Nehéz agyagos talaj

Éves csapadékmennyiség

150-200 mm

CLAAS géppark

2 JAGUAR 830
18 TUCANO 320
13 MEDION 310
1 XERION 3800
2 XERION 4000
3 XERION 4500
1 XERION 5000
1 SCORPION 7040

KazahsztánryO
Népesség

Kb. 17,6 millió lakos

Összterület

261,1 millió ha (645,09 millió hold)

Mezőgazdaságilag hasznosított terület 215,6 millió ha (532,7 millió hold)
Mezőgazdasági üzemek száma

200 350
(háztáji gazdaságok nélkül, amelyek egyébként a
kazahsztáni mezőgazdaság egy nagy részét teszik ki)

meg, hogy napraforgó-darát vásárolunk
és poliszaharidot használunk hozzá.” A
gazdaság így jó nyolcezer literes tejhozamot
tud elérni.
A cég teljes járműﬂottája jelenleg 136 személyautóból és teherautóból, valamint 120
erőgépből áll, ezek nagy része Kirovets
és MTZ. A nyugati technikára 2004-ben
kezdtek átállni. „ Német gyártmányú gépekből jelenleg hét XERION erőgépünk, kettő
JAGUAR silózónk, négy ROLLANT bálázónk, kettő QUADRANT kockabálázónk,
valamint egy SCORPION teleszkópos
rakodónk van. A kombájn-ﬂottánk pedig
tizenhárom MEDION 310 és tizennyolc
TUCANO 320-ast foglal magába.” veszi
gyorsan számba a gépeket Dmitri Anpilogov. Ő a műhelyvezető a cégnél és ő felel
minden egyéb, a gépekkel kapcsolatban
felmerülő műszaki feltétel teljesüléséért is.
Azt szereti, „ha a teljes géppark folyamatosan dolgozik, műszaki hiba nélkül.”
„A gépek nagyon könnyen kezelhetők,
jó minőségűek, megbízhatók és ritkán
mennek tönkre” teszi hozzá Kanat Adilbekov. „Ahol régebben több gép kellett egy
hektár megművelésére, azt manapság már
egy gép végzi el.” Ez az oka, hogy a T.O.O.
Rodina a CLAAS gépeket választotta, és
évről évre folyamatosan egyre hatékonyabb
gépekkel bővítette gépparkját. Inkább a
termelékenységet és a minőséget kell
növelni, mint a cég méretét – ez a mottó.
Minél kevesebb technikát bevetni, a meglévő területeket hatékonyabban kihasználni,
illetve a betakarítás és termény minőségét
is egyre növelni – ez a T.O.O. Rodina célja,
melyen az egész csapat dolgozik.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT
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HELMUT
CLAAS

90 ÉVES
FORRÁS: CLAAS

HELMUT CLAAS, A CLAAS
CSOPORTVEZETŐ TÁRSASÁGI TAGJA ÉS
A TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELNÖKE,
JÚLIUS 16ÁN BETÖLTÖTTE A 90.
ÉLETÉVÉT. NEKI KÖSZÖNHETŐEN LETT
AZ APJA ÉS TESTVÉREI ÁLTAL ALAPÍTOTT
GYÁRBÓL EGY VILÁGSZERTE PIACVEZETŐ
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALAT.
Helmut Claas első gyerekként született
1926-ban, Harsewinkelben. 1948-től
1954-ig a Hannoveri Műszaki Egyetemen
végezte gépészmérnöki tanulmányait. Egy
szemeszter a bécsi Műszaki Egyetemen
töltött, egy évig pedig felsőfokú mezőgazdasági tanulmányokat folytatott Párizsban.
Ezeket további tanulmányok követték a
bécsi egyetemen és a párizsi Grande Ecole
Nationale d’Agriculture-ben.
Tanulmányai befejezése után őrá hárult a
felelősség egy értékesítési vállalat megtervezéséért és alapításáért Franciaországban,
amely a mai CLAAS France.
Helmut Claas 1958-ban kezdett el a
harsewinkeli családi vállalkozásban dolgozni,
1962-ben a technológiai részleg ügyvezető
igazgatójává nevezték ki. 1978-ban a vállalat
közkereskedelmi társasággá (OHG) történő átalakításakor személyes felelősséggel
rendelkező társasági tag lett. 1996-ban a kereskedelmi betéti részvénytársasággá (KGaA)
való átalakulás során ügyvezető igazgatóból
a felügyelőtanács és a vezetőségi bizottság
elnöke lett.

Mindig kiemelt figyelmet szánt az innovatív termékek fejlesztésére és a gazdaságos
tömeggyártásra. Helmut Claas számos
újítást tervezett vagy kezdeményezett,
például 1970-ben kifejlesztett moduláris
felépítésű, platform-konstrukciós megoldású DOMINATOR sorozatot, később annak
utódját, a világ legmodernebb és leghatékonyabb kombájnját, a LEXION-t, vagy
többek között a CLAAS piacvezető önjáró
silózóját, a JAGUAR-t.
2003-ban egy fontos lépés következett a
vállalat bővítésében és jövőjének biztosításában: a CLAAS átvette a teljes traktorrészleget
a Renault Agriculture-tól. Azóta a vállalat a
nemzetközi mezőgazdaságot az összes fontosabb mezőgazdasági géppel el tudja látni.
Helmut Claast négy nemzetközileg ismert
egyetemen, Magyarországon, Angliában,
Bulgáriában és Németországban is díszdoktorrá avatták. Többek között megkapta
2000-ben a „Mezőgazdaság doktora” címet a
Stuttgart-Hohenheim Egyetemtől „a mezőgazdasági technika területén elért kiemelkedő
teljesítménye és a hatékonyabb, modernebb
mezőgazdasági gépek fejlesztésében elért

kimagasló eredményeinek elismeréseként”.
A Stuttgart-Hohenheim Egyetem volt az is,
ahol 2004-ben az mezőgazdaságban úttörő
technológiai fejlesztésekért tiszteletbeli
szenátusi taggá fogadták. 2009 júniusában
a Moszkvai Gorjatschkin Egyetemen (mai
nevén Timirjazev Mezőgazdasági Akadémia)
tiszteletbeli professzori címet kapott. Szintén
2009-ben a Francia Köztársaság kinevezte
Helmut Claast a „Chevalier dans l’Ordre de la
Legion d’honneur“, azaz a Becsületrend lovagjává, elismerve ezzel a német-francia együttműködés úttörőjeként elért eredményeit.
A gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara Lehoczky László éremmel tüntette ki
Prof. Dr. h.c. Helmut Claas urat a gépészmérnöki
hivatás és a kar szolgálatáért, valamint a SZIE-n
az AXIÁL Kft. és a CLAAS cég közösen adta át az
ő nevét viselő Helmut Claas oktatótermet is.
A személyes kitüntetések, mint a díszpolgárrá
avatás a szülővárosában, Harsewinkelben,
Baden-Württemberg tartomány érdemérme
vagy a francia mezőgazdasági miniszter
érdemrendje mind tökéletesítik életművét.
Boldog születésnapot kívánunk!
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TESZT
agritech

CENTIMÉTERES

PONTOSSÁG
FORRÁS: TRENDS KÉPEK: CLAAS

TUD UGYANOLYAN RENDET KÉPEZNI EGY KÉPZETT, MOTIVÁLT
DOLGOZÓ, MINT EGY AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁSI RENDSZER?
ÉS MEKKORÁK A RENDKÉPZÉS PONTATLANSÁGAI NAGY
MUNKASZÉLESSÉGNÉL? A NÉMET OSNABRÜCKI FŐISKOLÁN EZEKRE A
KÉRDÉSEKRE KERESTÉK A PONTOS VÁLASZT.

AUTOMATIKUS
KORMÁNYZÁSSAL
SOKKAL GYORSABBAN
EL LEHET VÉGEZNI A MUNKÁT.

TESZT
agritech

KISÉRLETI EREDMÉNYEK
automatikus kormányzás
RTK korrekcióval

automatikus kormányzás nélkül

Elméleti hektár/óra

16,77

15,3

Mért hektár/óra

16,71

14,83

Különbség (hektár/tonna)

0,06

0,47

Elméleti ráfordított idő (óra)

715,73

784,07

Mért ráfordított idő (óra)

718,14

808,94

Különbség (óra)

2,41

24,87

Rendképző költsége / év (euró)

5791

6523

Traktor költsége / év (euró)

28 095

31 647

Bérköltségek / év (euró)

7483

8429

Összesen (euró)

41 369

46 599
Forrás: Nihues, 2015

A

z Osterhuber Agrar GmbH Németország északkeleti csücskében,
Mecklenburg-Vorpommern tartományban gazdálkodik, körülbelül
3000 hektáron. Optimálisak a körülmények,
hogy rendképzés közben vizsgálják meg
egy automatikus kormányzási rendszer
működését és teljesítményét. A gazdaság
már hét éve használ ilyeneket, de még nem
próbálták ki rendképzés közben. Most viszont
lehetőségük nyílt, hogy megismerjék ebben
a munkafolyamatban is. A gazdaság vezetői
szeretnék növelni a területteljesítményt, és
a rendelkezésre álló gépekből kihozni az
optimális teljesítményt.

PONTOS KORMÁNYZÁS

A

z Osnabrücki Főiskola néhány hallgatója és oktatója ki is használta
az alkalmat egy kísérletre: „Rendképzés automataikus kormány-
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zási rendszerrel, RTK-jelekkel és rendképzés
automatikus kormányzás nélkül”. Minden
gépkezelő a lehető legpontosabban szeretne
dolgozni. „Automatikus kormányzás nélkül ez
nagy, 12 méteres munkaszélességnél és nagy
munkasebességnél már rövid idő után is igazi
kihívás”, mondja Nil Nihues, aki a mesterképzésen szakdolgozatát készíti a témában. Ez
a tény nem nagy újdonság. De az eredmény,
hogy automatikus kormányzással 12,4 méteres munkaszélesség esetén átlagosan csupán
4 centiméteres az átfedés, már meglepte a
szakembert. Az automatikus kormányzás
nélkül dolgozó, munkájára nagyon odafigyelő
gépkezelő bő 38 centiméteres átlagos átfedéssel dolgozott. 3000 hektárnyi területen és
évente négy kaszálással az Osterhuber Agrar
GmbH az RTK-alapú automatikus kormányzással 5230 eurót tudna megtakarítani. És
mindezt csak a rendképzésnél!

TOVÁBB TEKINTVE

E

zeket az eredményeket ismerve a
gazdaság vezetőin múlik, hogy a
teljes mezőgazdasági folyamatban
alkalmazzák-e az automatikus
kormányzási rendszert. Azt remélik, hogy
ezzel átlagosan 25 eurót takaríthatnak meg
hektáronként. Az automata kormányzással
végzett rendképzést követően a szállítójármű
silózáskor a rendképző nyomvonalán, a silózóval pérhuzamosan haladhat. Így megint pénzt
lehet megtakarítani. És ha azt is figyelembe
vesszük, hogy a gépkezelők az automatikus
kormányzással nyugodtan kihozhatják a maximumot gépeikből, bátran ajánlható, hogy
legalább azok az üzemek, ahol már van ilyen
rendszer, vessék be rendképzésre is.

A TELEMATICS a nyomvonalak követése mellett átfogóan tájékoztat minden
fontos adatról, mint például a teljesítmény, dízelfelhasználás pozíció, stb.
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CLAAS HUNGÁRIA
agritech

VERSENYKÉPES
GYÁRTÁS
CLAAS KIVÁLÓSÁGI RENDSZER
SZÖVEG: Bencsik Mónika, KÉPEK: CLAAS Hungária Kft.

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CLAAS HUNGÁRIA KFT. CLH 2016 JANUÁRJÁBAN
ÖTÖDSZÖR VEHETTE ÁT A CLAAS CSOPORTON BELÜL LÉTREHOZOTT „AZ ÉV KIVÁLÓ
TERMELŐVÁLLALATA” CÍMET. A MEGTISZTELŐ DÍJ ELNYERÉSÉHEZ A SZAKKÉPZETT ÉS
ELKÖTELEZETT DOLGOZÓK MUNKÁJA MELLETT HOZZÁJÁRULT AZ ÖSSZEHANGOLT,
STRUKTURÁLT FOLYAMATOKRA ÉPÜLŐ, MAGAS MINŐSÉGI SZÍNVONALÚ GYÁRTÁS IS. A
TERMÉKEKET RÉSZLETESEN MEGTERVEZETT TECHNOLÓGIÁVAL ÁLLÍTJÁK ELŐ, A BELSŐ
LOGISZTIKAI ÉS MINŐSÉGI FOLYAMATOK TÁMOGATÁSÁVAL.

CLAAS HUNGÁRIA
agritech

A CLAAS Hungária Kft. termelésének és a
hozzá kapcsolódó logisztikai folyamatoknak,
infrastruktúrájának bemutatásában a Termelési és Központi Műszaki Mérnöki Támogatás
vezetője, Zornánszki Tamás, és az Ellátási
Lánc Menedzsment helyettes vezetője, Horváth Róbert voltak segítségünkre.

„JÓL SZERVEZETT, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ,
VISSZAKÖVETHETŐ ÉS GAZDASÁGOS
GYÁRTÁS – EZ A CLAAS HUNGÁRIA KFT.
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK EGYIK KULCSA.”
Zornánszki Tamás

„Megvalósításához elengedhetetlenül
fontos az innováció, a rendszerszemlélet, az
üzleti folyamatok állandó fejlesztése, valamint a kialakított standardok alkalmazása”
– mondja Zornánszki Tamás.

ZORNÁNSZKI TAMÁS

2

001-ben csatlakozott a márka
magyarországi csapatához,
majd évekig folyamatfejlesztési és előgyártás-/termelésvezetői feladatot látott el. 2009-2014
között az Egyesült Államokban vezette
a CLAAS omahai gyárának (COL)
termelését, logisztikai és műszaki
mérnökségét. 2014-ben tért haza, és az
akkor létrejött Központi Műszaki Mérnöki Támogatás részleg vezetője lett.

A CLH korszerű lemezmegmunkálási, hegesztési, festési, illetve szerelési technológiákat
alkalmaz termékei előállításához. Szakképzett
és motivált dolgozók használják a modern
lézervágó berendezéseket, CNC-vezérlésű élhajlító gépeket, hegesztőrobotokat,
automatikus és kézi ponthegesztő gépeket.
A fődarabokat hat különböző hegesztősoron
állítják össze és hegesztik készre. A felületelőkészítés teljesen automatikus, beleértve a
zsírtalanítást, az elektroforetikus (KTL) mártó
alapozást és a porszórásos fedőfestést. Egymástól független öt, ergonomikus szerelősor
következik, külön csarnokban. A teljes üzleti
és termelési folyamatot az SAP (integrált
vállalatirányítási rendszer) vezérli.
Ezek viszont önmagukban még nem biztosítják a versenyképességet, ezért ki kellett alakítani egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi
a fenntarthatóságot, és folyamatos fejlődést
generál. E fejlődést monitorozza, különböző
kulcsmutatók figyelembevételével, a CLAAS
Excellence System (CXS), magyarul CLAAS Kiválósági Rendszer. A CLAAS-csoport minden
termelőüzemében egységesen alkalmazzák,
a helyi adottságok figyelembevételével.
„A rendszer kialakítása 2003-ban kezdődött.”
– tudjuk meg Tamástól. „Alapvető célja az
volt, hogy mind a szervezet, mind a termelés
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(ún. LEAN-elvekre alapozva) pazarlásmentesen és hatékonyan működjön. Kialakult
egy olyan mérőrendszer, amely különböző
rendszerelemekkel, ellenőrzéssel – auditálással – biztosítja a folyamatos fejlődést.”
Első lépésben helyi jobbítások, egyéni problémamegoldások voltak a középpontban,
alkalmazva az 5S-módszert, amely összefoglalóan rendezettséget jelent. A későbbiekben
globális termelési és logisztikai stratégiákat
és standardokat dolgoztak ki, ezt követte
az értékáramlási folyamatok elemzése és
tökéletesítése. Jelenleg a teljes cégcsoport
egységes jobbítása a cél. A CLAAS termelőüzemei közötti verseny legmagasabb díjainak
elnyerésében minden dolgozónak szerepe
van. A dolgozói ötletrendszer keretén belül
több mint háromszáz ötlet valósul meg évente, támogatva a cég folyamatos fejlődését és
üzleti eredményességét.

„A rendszer alapvető célja
az volt, hogy mind
a szervezet, mind a termelés

PAZARLÁSMENTESEN
ÉS HATÉKONYAN
MŰKÖDJÖN.
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CLAAS HUNGÁRIA
agritech

VALAMENNYI FEJLESZTÉS

A MODERN
DIGITÁLIS GYÁR
MEGVALÓSÍTÁSÁT
CÉLOZZA MEG.

CLAAS HUNGÁRIA
agritech

„Azért, hogy mindig testre szabott és optimális megoldásokat kínálhassunk a vevőinknek,
nagy hangsúlyt kell fektetni folyamataink és
munkatársaink fejlesztésére. Jóllehet sok sikert értünk el az elmúlt években, de még rengeteg tennivaló van előttünk, a LEAN-utazás
nem fejeződik be. Folyamatosan dolgozunk
az újabb kihívásokon.” – kaptuk útravalóul
Tamástól a jövőre vonatkozóan.
Ahhoz, hogy a termelés zavartalanul működjön, a vállalat többi osztályával kölcsönösen
és hatékonyan kell együttműködnie. A belső
logisztikai folyamatok támogatása nélkül nem
valósulhatna meg a magas minőségű gyártás.
„2013-2015-ben gondoltuk újra a logisztikai
feladatokat, és állítottuk fel a jelenlegi struktúrát” – tudjuk meg Horváth Róberttől.

HORVÁTH RÓBERT

R

óbert 2001 szeptemberében,
azaz közel 15 évvel ezelőtt
csatlakozott a CLAAS Hungária
Kft. csapatához. Először a beszerzésen dolgozott, így megismerhette
a beszállítói oldalt, majd az SCM területén
belül az operatív beszerzésre, a diszpozícióra került át, és most a vevői oldal
kiszolgálásáért felelős.

A vállalaton belül a logisztikai folyamatok
három nagy operatív csoportba sorolhatók.
A beszállítási logisztika szerzi be és tárolja az
alkatrészeket. A gyártásközi logisztika felel a
belső gyártott alkatrészekért, azok tervezéséért, időbeni elkészüléséért. A kiszállítási és
vevői logisztika felelős az értékteremtési lánc
elején a vevői rendelések feldolgozásáért, az
alapvető gyártási program összeállításáért és
a gyártás után a késztermékek és alkatrészek
kiszállításáért a vevők felé.
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A CLH logisztikai részleg negyedik fő pillére
a folyamatfejlesztés, amely a nevéből
adódóan a logisztikai folyamatok fejlesztéséért, illetve a termékfejlesztés logisztikai
koordinációjáért felel.
A logisztikai fejlődést a terület infrastrukturális fejlesztése kíséri. Új modern raktár, új
telephely, kiszállítási daru telepítése – mind
a folyamatok stabilitását, a vevők gyorsabb
kiszolgálását támogatja.
Azonban önmagában az infrastrukturális
fejlesztések nem hoznának eredményt,
így azokon túl folyamatbeli fejlesztések is
megvalósultak.
Az utóbbi öt évben a logisztikai részlegen
belül is nagyon komoly hangsúlyt fektet a
vállalat a munkavédelemre, az eszközök és folyamatok fejlesztésére, integrálására. A folyamatfejlesztések, a göngyölegek kezelésének
módja, a rakodási, illetve gyártási folyamatok
tanúsítása minőségirányítási rendszerekkel a
folyamatos fejlődés mérföldkövei, melyekkel
a hatékonyság és az elvégzett munka minősége egyaránt javult.

„A CÉG TERMELÉSI, KISZÁLLÍTÁSI FOLYAMATA ÉS TÉRKÉPE JELENTŐS VÁLTOZÁSOKON MENT KERESZTÜL AZ ELMÚLT
IDŐSZAKBAN, ÉS EZ SZÜKSÉGESSÉ
TETTE A KISZOLGÁLÓ ANYAGMOZGATÓ
GÉPPARK MUNKASZERVEZÉSÉNEK ÚJRAGONDOLÁSÁT. MÁSFÉL ÉVES FEJLESZTÉS
EREDMÉNYEKÉNT OSZTOTTUK EL ÚJRA A
TARGONCÁK, VONTATÓK FELADATAIT ÉS
LOKALIZÁCIÓJÁT”
Horváth Róbert

Az újonnan kialakított kiszállítási terület
rekonfigurációs műhelyének köszönhetően
ma már a CLH telephelyén elvégezhetők a vevői igényeknek megfelelő átalakítások, amelyek korábban Harsewinkel feladatai voltak.
„A jövőt illetően további fejlesztésekben
gondolkodunk. Többek között a bejövő és a kimenő szállítások teljes elkülönítésén, valamint
a gépek tárolási helyének meghatározását
segítő rendszer kiépítésén dolgozunk jelenleg.
Valamennyi fejlesztés a modern digitális gyár
megvalósítását célozza meg” – mondta el
nekünk zárszóként Horváth Róbert.
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VARIANT 360
agritech

GÖRDÜLÉKENY
GURIGÁZÁS
CLAAS VARIANT 360
CSAK ROBOGUNK A TÁBLÁN, TISZTESSÉGES SEBESSÉGGEL, ÉS
POTYOGTATJUK A KÖRBÁLÁKAT. MILYEN EGYSZERŰ! ÁMDE AHHOZ, HOGY
ENNYIRE EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY LEGYEN A MUNKA, SZÜKSÉG VAN EGY
BONYOLULT GÉPRE ÉS NEM CSEKÉLY SZAKTUDÁSRA. EGY CLAAS VARIANT
KÖRBÁLÁZÓT PRÓBÁLTAM KI.
SZÖVEG: Karlovitz Kristóf KÉPEK: Földvári István

VARIANT 360
agritech

E

szembe jut a mese a tevéről, amelyet
szálanként raktak meg „súlytalan”
szalmával, míg csak össze nem rogyott szegény pára. Nagy tömegben
óriási súllyá adódnak össze a grammok! Nézzük csak ezt a lucernatarlót: a barnásra száradt
növényeket egyenként elvinné akármilyen
gyenge szellő, azok a körbálák viszont, amelyekké összesodorintja őket a CLAAS VARIANT
360, kétmázsásak. Ember odébb gurigatni
is csak nagy nehezen tudja, megemelni
képtelen. Ehhez képest megy a munka, mint
a karikacsapás, a gép eleje mohón zabálja fel
a lucerna-rendet, de olyan alaposan, mintha
szépen összegereblyézték volna, semmi sem
maradt ott – hogy az állatoknál maradjunk,
ez a bálnára emlékeztet, amely tátott szájjal
úszva nyeli el táplálékát, a planktonok millióit.
Egymás után gurulnak ki a gép hátuljából a
takaros, tömör hengerek (mert azért, noha
tartjuk magunkat a meggyökeresedett
névhez, tisztázzuk, hogy az a körbála valójában hengerbála), szép szabályos mintázatot
alkotva. Már csak el kell őket szállítani.

Mint tudjuk, a mezőgazdaságban már régóta
nem érvényes a „hamar munka ritkán jó”
közmondás, mert az időjárás szeszélyei miatt
egyre rövidebb idő alatt kell egyre többet
elvégezni. Ahhoz, hogy maradéktalanul az
állatok elé kerülhessen a lucerna, tényleg
rohamtempóban kell betakarítani, így ez a
látszólag kutyafuttában végzett bálázás a
siker egyik titka. Aki ebben lassú, kiszolgáltatja
magát a balsorsnak.
Tesztelésre Görhöny Gergely gazda vendége
vagyok. Az ő gazdaságának egyik kulcsgépe
a VARIANT, hiszen az idei terv 11 ezer darab
(zömmel szalma, kevesebb lucerna) bála
előállítása. Az „idei terv” pedig korántsem
azt jelenti, hogy szépen eloszlik a munka:
gyakorlatilag egyetlen hónap alatt kell elvégezni. Botladozásra, üzemzavarra egyszerűen nincs idő, alapkövetelmény az abszolút
megbízhatóság. Nagyon méltányolom, hogy
ennek ellenére lehetőséget kapok kezdőként
megcsillantani bálázói rátermettségemet.
Szabó Józsi mellé ülök fel a traktor fülkéjébe.
Komoly terhelést kell elviselnie a traktornak: a
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A
MEGFELELŐ
BEÁLLÍTÁS
JÓTÉKONY HATÁSSAL VAN
A TERMÉNY MINŐSÉGÉRE ÉS
A GÉP ÁLLAPOTÁRA IS

2,8 tonnás VARIANT vontatása sem csekélység
15 km/órás sebességgel, de ehhez hozzá jön
a szerkezet működtetéséhez szükséges, mintegy 90 lóerőnyi teljesítményigény, amelyet
a hátsó TLT-hez kapcsolt kardántengely és a
hidraulika útján ad át az eszköznek.
Mivel javában tart a munkanap, amikor
bekapcsolódhatok, Józsi már rég elvégezte
a szükséges beállításokat a VARIANT érintőképes terminálján, amely természetesen a
traktor fülkéjében, a kormánykeréktől jobbra
helyezkedik el. A bála külső átmérője ezúttal
150 centiméter, a lágymag átmérője 70 centi,
tömörsége 40 bar. A bála külsején 90 bar az érték, a maximális 170-ből. Így nem fülled majd

30

VARIANT 360
agritech

be a bála közepe, szépen, egyenletesen szárad
majd ki az egész, és könnyű lesz szétbontani.
Akkor induljunk is: az irányváltó megpöccintésére és finom gázadásra simán elindul a traktor,
miközben én felváltva lesem előttünk a földet
és a képernyőt. A rendfelszedőnk szélessége
ugyanis 2,35 méter (a másik kivitelé 2,1 méter),
a rend viszont jóval keskenyebb, ezért ha
egyenesen mennénk, csak középen lenne
tömör a bála, a széleire alig jutna valamennyi
anyag. Ezért olyan kígyóvonalban kell haladnom, hogy egyenletes legyen az anyagáram a
bálakamra teljes szélességében. A monitoron
látszik, hogy hogyan is állunk oldalanként. A
gép csakugyan probléma nélkül bekajál annyi
lucernát, amennyit egy egész gulya sem tudna,
de azért ügyelnem kell, hogy azonnal reagáljak,
ha eltömődne a bálázó. Ilyenkor sokat segít a
bálakamra lenyitható fenéklemeze – a dugulás

elhárításához ki sem kéne szállni a fülkéből,
de ezt nem próbálhattam ki, mert simán ment
minden. Amikor pedig elkészül egy-egy bála,
hat másodperc alatt kidobja a gép, és kezdi
feltekerni az újabbat. Minden további nélkül
elhiszem, hogy kedvező körülmények között lehetséges elérni az egy nap alatt az ötszáz bálát,
amivel egy spanyol gazdálkodó büszkélkedik.
Az is be van állítva, hogy két és fél fordulat
alatt tekeredjen rá a bálára a háló, mert tapasztalat szerint ennyi elegendő a biztos kötözéshez, ugyanakkor nem fogy a szükségesnél
több a műanyaghálóból, amely a végén úgyis
a kukába kerül.
A bálázás műfajában a CLAAS a király, több
évtizedes tapasztalatkincs és legmodernebb
technika rejlik a VARIANT-családban is. Strapabíró, sőt szinte elnyűhetetlen a szerkezete,

holott precíziós alkatrészek vannak benne.
Ennek megfelelően nem olcsó, körülbelül
tízmillió forintba kerül – szép pénz egy gépért,
amelyben még motor sincs, úgy kell vontatni,
mondhatná valaki. Ez való igaz, miként az is,
hogy a bálázót ötéves üzemidő teljesítését
betervezve vásárolta a gazdaság, azaz gyakorlatilag nagyjából mindössze öt hónapnyi
munkára. Havonta kétmillió forint adódna,
ha nem vennénk figyelembe a maradványértéket, amely a CLAAS gépeinek minőségét,
tartósságát ismerve nem lesz csekély. A fő
dolog mégis az, hogy ezalatt körülbelül
45 ezer bálát állít majd elő a VARIANT 360, egy
bálára tehát a használt gép majdani eladását
nem beszámítva is csak alig több mint 200
forint jut. Ennyiért kézbe sem fogná az ember
a gereblyét, vasvillát...

CLAAS VARIANT 400
agritech
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EXTRA A CSOMAGOLÁSBAN!
ÚJ SZÉRIÁS VÁLTOZTATHATÓ KAMRÁJÚ BÁLÁZÓ
FORRÁS: CLAAS

AUGUSZTUSBAN A CLAAS A VARIANT 400AS SOROZATTAL EGY EGÉSZEN ÚJ, VÁLTOZTATHATÓ
KAMRÁJÚ BÁLÁZÓT VEZETETT BE. AZ ERŐS, MEGBÍZHATÓ, KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS
KARBANTARTHATÓ BÁLÁZÓ EGYARÁNT ALKALMAS SZALMA, SZÉNA, SZILÁZS BETAKARÍTÁSÁRA.

A két különböző bálaméret előállítására képes (0,90–1,55x1,20 m és
0,90–1,80 x 1,20 m) bálázó ROTO
CUT szecskázós vagy anélküli,
ROTO FEED kivitelben is kapha-

tó. Opcióként rendelhető hozzá
hidraulikus fenéklemez-lenyitás
(PRO), valamint 2,35 méter széles
XXL rendfelszedő (Pick-Up).

Hosszú élettartamú
láncok és hevederek
Az elülső, megerősített vázrész
jobb hevedervezetést eredményez, csökkentve az amúgy is
gyorsan, 3 méter/másodperces
sebességgel forgó hevederek kopását. Az újratervezett bálakamraajtóval csupán 6 másodpercet vesz
igénybe a bálakidobás. A láncokat
folyamatos üzemű rendszer keni,
bálaszámtól függetlenül.

Opciós dupla görgős terményleszorító
A dupla görgős terményleszorító ugyanolyan kialakítású, mint a
QUADRANT nagykocka-bálázón vagy a JAGUAR silózón. Ez a rugóztatott
rendleszorító négy különböző magassági helyzetbe állítható, így a felszedendőn áthaladó anyagáram egyenletes és gyorsabb, ezáltal a munka is termelékenyebb lesz. A PRO, mint nyitható fenéklemez továbbra is
elérhető – garantáltan kevesebb állásidővel javítja a termelékenységet,
akárcsak a 2017-től opcióként kínált, szállítási helyzetbe becsukható,
önbeálló tarlókerék is.

Hálós kötözőrendszer

360°-os rotorcsillag-kialakítás
Fejlesztették az új modellek rotorcsillagainak kialakítását is. A
rotoron a csillagok egymáshoz képest 360 fokkal vannak elfordítva.
Ez nagyobb anyagáramot biztosít, percenként 6000 vágást elérve
a 14 darab állókéssel, valamint egyenletesebb bálakamra-feltöltést
jelent, hogy egyforma méretű és formájú bálákat kapjunk. Ennek
igazán nagy előnye kis rendek esetében érzékelhető.

A kis karbantartásigényű hálóvezető
lemez három pozícióba állítható, ezáltal
optimalizálja a hálóvezetést. Természetesen zsineggel is gyorsan és megbízhatóan lehet kötözni. Az új VARIANT
modellekhez opcióként elérhető lesz
a „Edge-to-edge” technológia: a bálán
a háló lefut mindkét oldalra, így szép a
bála formája, és könnyebb a mozgatása
is. Az új kialakítású hálótartó egység
akár 1,3 méter széles bálahálót is képes
befogadni. Ez akkor előnyös, ha kazalba
rakjuk, és különösképp, ha később szabad ég alatt tároljuk a bálákat.
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GYORSASÁG,
PRECIZITÁS,
SZAKÉRTELEM
A BIZTOS HOLNAPÉRT
SZÖVEG: Juhász-Nagy László, FOTÓK: Sándor Zoltán, CLAAS

2016 A VÁLTOZÁSRÓL SZÓL,
LEGYEN SZÓ KERESKEDŐRŐL
VAGY GAZDÁLKODÓRÓL  MINDENKI
TEVÉKENYSÉGÉT BEFOLYÁSOLJÁK A PIACI
KÖRÜLMÉNYEK. A TEJÁR KÖRÜL KIALAKULT
HELYZET, A SERTÉSHÚS ÁRCSÖKKENÉSE VAGY
ÉPPEN AZ ALACSONY TERMÉNYÁRAK EDDIG
SZOKATLAN SZITUÁCIÓKBA KÉNYSZERÍTIK A PIAC
SZEREPLŐIT. EBBEN A FESZÜLT HELYZETBEN ÓRIÁSI
JELENTŐSÉGŰ, HOGY EGY GAZDÁLKODÓ MENNYIRE
SZÁMÍTHAT A BESZÁLLÍTÓJÁRA.

CLAAS ALKATRÉSZ
agritech
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EGY NAPOM AZ ALKATRÉSZ KÖZPONTBAN

E

gyes mezőgazdasági gépek egész
évben használatban vannak, de
köztudott például, hogy a kombájnok felhasználási ideje korlátozott,
hisz évente alig 60 napot dolgoznak. A
nettó munkaidő mindössze 25 nap. A legfontosabb azonban, hogy ezalatt minden
működjön, mert csak így termelnek profitot
a tulajdonosnak.
Az AXIÁL Kft.-nek és a CLAAS Service and
Parts GmbH-nak (CSP) is a legfontosabb a
partnerei elégedettsége, melyért szakképzett kollégák dolgoznak nap, mint nap. Nem
meglepő, hogy például egy új arató-cséplőgép megvásárlásakor fontosabb lehet az
alkatrész-ellátottság és a szolgáltatás, mint
például a használat vagy a kezelhetőség. Ha
műszaki probléma alakult ki, akkor azonnali gyors segítség kell, függetlenül attól,
hogy Németországban, Argentínában vagy
Magyarországon van az ügyfél. Gyorsaság,
precizitás és szakértelem – mindhárom nél-

https://www.youtube.com/watch?v=ub7twx3OL6c
Közel 50 000 négyzetméter fedett tárolóhely,
alkatrész-kiszolgálás a világ minden tájára,
több mint 160 000 különböző alkatrész,
mindez körülbelül 2,6 millió cikkszámmal
– ez a CLAAS hammi Alkatrész Logisztikai
Központja számokban.

külözhetetlen, hogy a lehető leghamarabb
újra munkába álljanak a gépek.
Az AXIÁL Kft. nagy súlyt fektet a megfelelő
rendelkezésre állás biztosításra. Több mint
ötszáz vevőszolgálati munkatárs (szervizes,
mérnök termékmenedzser és értékesítő)

Christian Kleine-Dütting, német mezőgazda
lehetőséget kapott körülnézni ebben a hatalmas épületben. A videó segítségével Önök is
betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé!

kezeli a felmerülő igényeket. A bajai központi
raktárban folyamatosan bővítjük raktárkészletünket, hogy felkészüljünk a jelentkező
problémákra, legyen szó bármilyen típusról.
Mintegy 15 ezer különböző CLAAS alkatrészt
tartunk folyamatosan készleten, 18 telephelyen valamennyi értékesítő kollégánk
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Minden nap külön furgon áll rendelkezésünkre a hammi raktárnál, ami Európában egyedülálló gyorsaságot és flexibilitást eredményez. Ezt a lehetőséget kapcsoltuk össze az
AXIÁL Kft. saját logisztikai rendszerével, így
valamennyi telephelyünk minden hétköznap
reggel megkapja a megrendelt árut.
Az egész világra kiterjedő CLAAS alkatrészellátás ügyfélszolgálati központja mindössze
50 kilométerre található a harsewinkeli gyártól, Hamm-Uentropban. Impozáns számok
bizonyítják a CSP és a hozzá tartozó, 2000-ben
átadott központi raktár jelentőségét.
A több mint 50 ezer négyzetméter fedett,
és további 70 ezer négyzetméternyi szabad
területen a CLAAS gépek minden alkatrésze
megtalálható. Az automatikus raktárat is
magába foglaló logisztikai központ alappillére a minőségi kiszolgálásnak.

képzéseken vesz részt, hogy megfelelően
informálva segíthessenek partnereinknek.
Amennyiben nagyobb horderejű kérdésekben kell döntést hozni, egy fiatal, jól képzett,
tapasztalt csapat, a CLAAS szakembereivel
együttműködve keresi a megoldást.

Ebből a központi logisztikai egységből
szolgálja ki a CSP minden regionális raktárát és helyi telephelyét, és a világ minden
tájáról beérkező partneri rendeléseket. Közel
165 000-féle eredeti alkatrészt tartanak folyamatosan készleten, ami több mint 20 millió
darabnak felel meg. És még egy impozáns
szám: évente több mint 400 ezer szállítólevelet dolgoznak fel. Aratáskor naponta több

mint 14 ezer tételt dolgoz fel a logisztikai
központ közel háromszáz dolgozója.
A vevőszolgálat és az alkatrész-ellátás mellett
a CSP feladata az ügyfélszolgálat is. Ennek
mérnökei elsősorban műszaki problémák
megoldásában támogatják az ügyfeleket.
Feladatkörük része, hogy helyszíni képzéseket is tartsanak.
Az értékesítés utáni tevékenység minden területen továbbfejlődött az évek során, hogy
megfelelhessen az ügyfelek növekvő igényeinek és az egyre komplexebb termékek
iránti elvárásoknak. Például napjainkban az
alkatrészek egyszerű azonosítását szolgáló műszaki dokumentáció optimalizálása
gyors és gördülékeny karbantartást tesz
lehetővé, vagy éppen magas színvonalú,
fejlett diagnosztikai rendszerek segítik az
ügyfélszolgálat munkáját.
Az AXIÁL Kft. és a CLAAS szakemberei
biztosítják a gördülékeny mindennapi munkavégzést, amely a nyugodt, kiegyensúlyozott és nem utolsó sorban eredményes
gazdálkodás alapja.

SHREDLAGE
Takarmányozási eljárás tejelő szarvasmarháknál
A SHREDLAGE az Egyesült Amerikai Államokban már széles körben elterjedt silókukorica feldolgozási eljárás, ahol egy speciális roppantóhengert használnak a silózóban.
A kukoricát 26-30 milliméteres szecskahosszra aprítják. A speciális spirálnút kialakítású roppantóhenger
alaposan szétzúzza a kukoricaszemeket, és a zöldrészeket hosszirányban is jól rostosítja.
Az eredmény: jobb szerkezeti hatás és keményítő-emészthetőség a tehén bendőjében. Ezáltal egészségesebb az állatállomány és akár nagyobb a tejtermelés.
Speciális SHREDLAGE roppantóhenger a CLAAS JAGUAR-okban!

AXIÁL Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147.
Telefon: +36-79-525-400
www.axial.hu

Nézze meg videón, mit jelent a
jó munka!

traktorok.claas.com

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

Vállalkozás
GPS
koordináták

T.O.O. Rodina
51 15.7500
70 32.9500

Ország
Gazdaság

Kazahsztán
62.000 ha művelt
terület,
1.500 szarvasmarha

Dobryj den Kazahsztánból!
62.000 hektárnyi területet művelünk, mindössze csak 200 mm az
éves csapadék és a vegetációs időszak is 100 nap. A hó számunkra
egy nagyon fontos tényező a jó hozamhoz.
Nézzék meg, hogy hogyan és miért hóekézünk: traktorok.claas.com

