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A mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek igénybevétele jóval nagyobb, mint a közúti 
járműveké, ezért fontos a megfelelő karbantartás, illetve a nyári munkák előtti szakszerű 
átvizsgálás, felkészítés, szükség esetén pedig javítás.
 
Mezőgazdasági gépek klímaberendezésének javítását, karbantartását bízza szakemberre.
 
Keresse ügyfélkapcsolati vezető kollégáinkat a www.axial.hu weboldalon!

HIDEGRE TESSZÜK A KÁNIKULÁT!

KLÍMASZERELÉS

AXIÁL Cégcsoport
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu  79/525-400
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2014 januárja óta menedzselem a CLAAS 
szálastakarmány-betakarító gépeket. 
Csapatommal azon dolgozunk, hogy Ön a 
piac legkorszerűbb gépei közül választhas-
son, és azokat gond nélkül üzemeltethesse. 
Legyen az a gép robusztus és tartósan 
megbízható, tökéletes működésével 
tegye örömmé a munkát. Sőt, mi több, az 
egymást kiegészítő gépek képezzenek 
összehangolt rendszert. 

A CLAAS-szal komplett betakarítási láncola-
tot tudunk biztosítani a különböző méretű 
gazdaságoknak, így támogatjuk a munka-
végzést, és segítünk a legjobb minőségű 
takarmányt előállítani.
 
Kaszáláshoz, rendterítés utáni sodráshoz 
vagy bálázáshoz mindig a legmegfelelőbb 
gépet ajánljuk. Ez roppant nehéz feladat, 
mivel egyre rövidülnek a betakarítási 
időszakok, így gyorsan, a lehető legjobb 
minőségben kell betakarítani a terményt. A 
CLAAS gépei megfelelnek e szempontok-

nak, ami észrevehető a megújuló termék-
palettánkon, és januárban be is mutattuk a 
budapesti AgrárgépSHOW kiállításon. 

Ott volt az új VARIANT 400-as széria, amely-
nek fejlesztésekor a jobb anyagáram-továb-
bításra, a szebb, valamint jobb kötözésre, 
illetve a könnyebb karbantartásra helyezte 
a hangsúlyt a CLAAS. Láthatták a jól bevált 
DISCO tárcsás kaszáinkat az egyedülálló, 
hullámos MAX-CUT kaszasínjükkel, vala-
mint az új, 1,5 méter átmérőjű bálát készítő, 
szecskázós kivitelű fixkamrás bálázónkat, a 
ROLLANT 620-at. Ezek mellett büszkélked-
hetünk az újonnan tervezett LINER 1600 
TWIN oldalrendképzővel is. Megemlítem 
továbbá a kíméletességéről méltán híres 
VOLTO rendterítőnket, amelyet egyre töb-
ben alkalmaznak hazánkban is. „Plusz” mű-
veletével a lehető leggyorsabb és legjobb 
minőségű a betakarítási folyamat. A CLAAS 
valamennyi termékcsaládját folyamatosan 
fejleszti a vevői igényeknek megfelelően.
 

A 2016-ban beadott ÁTK-s pályázatok elbírá-
lása folyamatban van, s bár nem egyszerű a 
várakozás, de ki merem jelenteni, hogy nem 
csalódhat, aki a CLAAS termékek mellett 
tette le voksát. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt legközelebbi alkalommal sze-
mélyesen a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon , ahol számos gépúj-
donságunkat megtekintheti élőben is!
 
Az AXIÁL Kft. és a CLAAS-csapat nevében 
is sikerekben gazdag és eredményes évet 
kívánok minden kedves Olvasónknak!

Üdvözlettel:

László Attila
termékmenedzser
CLAAS Gépüzletág

KEDVES OLVASÓNK!

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

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt – tulajdonos-ügyvezető

Felelős szerkesztő:
Umenhoffer Péter – marketingigazgató

Főszerkesztő: 
Vas Magdolna – marketingmenedzser

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton

Példányszám: 7000 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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Az esetleges nyomdai hibákért 
nem vállalunk felelősséget.
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CLAAS 
NEMZETKÖZI TERMÉK- 
FEJLESZTÉSI NAGYDÍJ
A januárban megrendezett legnagyobb 
magyar agráripari szakkiállítás, az 
AGROmashEXPO – AgrárgépShow Ter-
mékfejlesztési díj pályázatára 37 pályamű 
érkezett. Legtöbben a Nemzetközi díj 
Gépesítés kategóriájában indultak, így a 
legtöbb elismerés is itt született. A bírák 
a kétfordulós értékelés után meghozták 
döntésüket, miszerint a CLAAS LEXION 780 

kombájn kapta a Nemzetközi Termékfej-
lesztési Nagydíjat. Sok innovatív műsza-
ki megoldásával a CLAAS LEXION 780  
TERRA TRAC arató-cséplőgép növeli a nö-
vénytermesztés legfontosabb láncszeme, a 
betakarítás gazdaságosságát. 
A legnagyobb teljesítményű CLAAS kom-
bájnról érdeklődjön területileg illetékes 
képviselő kollégáinknál!

AXIÁL 
KERECSEND
Szinte napra pontosan egy hónappal a 
tatabányai telephely átadója után nyitot-
tuk meg a csúcstechnológiával felszerelt, 
vadonatúj bázist Kerecsenden, egy mo-
numentális projekt részeként, amely nagy 
hatékonyságú hálózat kiépítésével fejleszti 
az alkatrészellátást és szervizszolgáltatást. 
Az új telephely egy régi vastelep teljes 
átépítése után nyerte el mostani formáját, 
ehhez 850 köbméter betonra, 17 tonna 

betonacélra, 28 kilométernyi elektromos 
kábelre, 1500 köbméter föld megmozga-
tására és 130 nyílászáró beépítésére volt 
szükség. Harsányi Zsolt ünnepélyes be-
szédben hangsúlyozta, hogy a kerecsendi, 
mintegy 560 négyzetméter alapterületű 
szerviz megnyitása fontos lépés, hiszen 
ekkora és ilyen professzionálisan felszerelt 
műhely a környéken nem állt eddig a 
gazdák rendelkezésére.

CLAAS 
A FEJLESZTÉS NEM ÁLL MEG
A CLAAS, a nemzetközileg is vezető 
mezőgazdaságigép-gyártó, a nehéz piaci 
körülmények ellenére 3,631 milliárd eurós 
forgalmával (az előző évben 3,838 milliárd 
euró) ismét tekintélyes eredményt ért el. 
Az adózás előtti eredmény 93 millió euróra 
csökkent leginkább a darabszámcsökkenés 
miatt. A CLAAS Kelet-Európában így is 
kétszámjegyű növekedést tudott felmu-
tatni. Kutatás-fejlesztésre 2016-ban rekord 
összeget, 214 millió eurót (megelőző 

évben 203 millió eurót) fordítottak, ez 
az összeg az elmúlt tíz évben megdup-
lázódott.  A 2017-es üzleti évre a CLAAS 
tovább csökkenő világpiaccal számol. A 
mezőgazdasági bevételek csökkenése, 
valamint a politikai és gazdasági krízis 
kihatásai a mezőgazdaságigép-piac tartós 
hanyatlását valószínűsítik. A CLAAS enyhe 
forgalom-visszaesést, és adózás előtti 
stabil eredményt prognosztizál.

AXIÁL 
AXIÁL APPLIKÁCIÓ
Az Agritech, az AXIÁL Híradó és az axial.hu mellett újabb 
médiummal jelentkezünk, melynek megjelenését éppen 
az AgrárgépShow-ra időzítettük. Egy Android és iOS 
operációs rendszerre is letölthető mobilalkalmazásról van 
szó, melyen keresztül mindössze egy érintéssel el lehet érni 
legfrissebb híreinket, legújabb és régebbi magazinjainkat, 
webshopunkat, vállalatunk 19 telephelyét és több tucat 
területi képviselőjét. Az AXIÁL alkalmazással abban szeret-
nénk segíteni, hogy partnereink 
még gyorsabban tájékozódhassa-
nak rólunk, és még egyszerűbben 
találhassanak meg bennünket. 
Keresse az AXIÁL applikációt a 
Google Play Áruházában és az 
iStore felületen!
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A DISCO TÁRCSÁS KASZÁKAT A KISEBB TALAJEGYENETLENSÉGŰ 
TELEPÍTETT GYEPEKRE AJÁNLJUK, DE AMINT BEMUTATÓ 

KÖRUTUNKON MEGMUTATTUK, GOND NÉLKÜL MEGBIRKÓZIK 
NEHEZEBB TEREPKÖRÜLMÉNYEKKEL, PÉLDÁUL RÉTI KASZÁLÓVAL IS.

Szöveg: László Attila, termékemendzser  Képek: CLAAS



A DISCO család könnyen vontatha-
tó, egyszerűen kezelhető, hátsó- 
vagy frontfüggesztésű, nagy 
területteljesítményű, akár rend-

rakó szalaggal felszerelt kaszáin számos új, 
illetve már régóta jól bevált CLAAS-fejlesztés 
biztosítja a terménybetakarítás minőségét. 
Ilyenek az idén kiadott új MAX CUT kaszasín, 
az ACTIVE FLOAT tehermentesítő, valamint 
a SAFETY LINK biztonsági modul. A kaszák 
természetesen elérhetők szársértő nélkül, de 
verőujjas, illetve gumihengeres szársértővel 
is, amely segíti a termény gyorsabb szára-
dását, hogy a lehető leghamarabb lehessen 
betakarítani a kaszálóról.

Mindegyik CLAAS frontkasza és majdnem az 
összes DISCO kasza az új MAX CUT kasza-
sínnel készül. A CLAAS név egyet jelent a 
professzionális felszereltséggel, a legkisebb 
modelltől a legnagyobbig.

1. Egyetlen darabból kialakított kaszasín;
2. Előrébb elhelyezett kaszatárcsák;
3. Cserélhető kések;
4. Hatékony hajtási koncepció;
5. Optimalizált alagúthatás;
6. Innovatív csavarkoncepcióval rögzített 

kaszasínfedél;
7. Folyamatosan olajozott kaszasín;
8. SAFETY LINK biztonsági modul;
9. Speciális anyagú csavarozható betétek;
10. Alagúthatású talpak;
11. Kényelmes és gyors késcsere;
12. Kopótalpak, vágásmagasító talpak, iker 

vágásmagasító talpak, sínvédő eszközök 
(opciós tételek),

13. Kis szerelőnyílások.

EGYEDI HAJTÁSRENDSZER

A  továbbfejlesztett hajtás és számos 
megoldás adja a MAX CUT párat-
lanul hatékony teljesítményét. A 
hullámos kialakítással a korábbinál 

előrébb helyezkednek el a kihajtótengelyek 
fogaskerekeihez kapcsolódó nagy fogaskere-
kek. Az egyedi tárcsák közötti rések biztosít-
ják a tökéletes vágást bármilyen körülmények 

között. A maximális élettartam érdekében 
csak a legjobb minőségű anyagokat hasz-
nálták fel. A MAX CUT kaszasín folyamatosan 
olajozott, nem igényel karbantartást.

ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS

Rendkívül könnyű „lábnyom” a széles 
talpaknak köszönhetően, így kisebb 
az anyagfelhasználás és az ellenállás.  
A kaszasínt csökkentett fordulatszá-

mon is lehet futtatni (850 ford/perc). Ez nem 
hat hátrányosan a vágási minőségre, viszont 
16 százaléknyi üzemanyagot takarít meg.

PRECIZITÁS MINDEN 
RÉSZLETBEN

A különlegesen finomra munkált 
fogaskerekekkel optimális az erőát-
vitel hatékonysága. Méretük miatt 
sokkal kisebb a fordulatszámuk, 

ezáltal csendes a működés és kisebb a kopás.

 A HULLÁMOS 
KIALAKÍTÁSSAL 

A KORÁBBINÁL ELŐRÉBB 
HELYEZKEDNEK EL A KIHAJTÓ-

TENGELYEK FOGAS- 
KEREKEIHEZ KAPCSOLÓDÓ 

NAGY FOGASKEREKEK

A kasza vásárlásán gondolkodó 
ügyfeleimnek mindig nyugodt 
szívvel tudom ajánlani ezt a ter-
mékcsaládot. A CLAAS folyama-

tosan fejleszti szálastakarmány-betakarító 
gépeit a vevői igényeknek megfelelően. 
A nagy területteljesítményhez megfelelő 
vágáskép is párosul, amit minden gazda 
elismer a környéken. A hullámos kaszasín-
nel nem csíkoz a kasza, így friss telepítésű 
lucerna sem okoz problémát. Ez egye-
dülálló a piacon. Vevőimnek a CONTOUR 
kaszákat javaslom, mivel könnyen állítható 
a hidropneumatikus tehermentesítés a fül-
kéből. Tényleg siklik a tarlón, így nem kopik 
annyira a kaszasín, csökken a fogyasztás, 
és nem utolsósorban a tarlót sem sérti. 
Személy szerint úgy gondolom, hogy ez a 
piacon az egyik legjobban felszerelt kasza, 
amellyel öröm dolgozni.

SZAKVÉLEMÉNY
BORBÉLY BALÁZS

agritech
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MAX CUT KASZASÍN
MINDIG EGY LÉPÉS ELŐRE



VÉDETT KÉSTARTÓK

A laprugós késtartó elülső peremén 
nagy kopásállóságú wolframkar-
bid réteg hosszabbítja meg az 
élettartamot.

MUNKÁRA TERMETT

A speciális kialakítás és a cserélhető 
csavarfejek optimális termény-
áramlást és kopásállóságot 
biztosítanak.

SZABAD FUTÁS, AKADÁLYOK 
NÉLKÜL

A hosszú és éles, teljes elfordulásra 
képes kések biztonságosan elke-
rülik az akadályokat és mindenféle 
oldalirányú behatást. Ráadásul 

mindkét oldaluk használható.

OPTIMÁLIS EREDMÉNYEK AZ 
ACTIVE FLOATTAL

Nincs két egyforma földterület.  
Az ACTIVE FLOAT jóvoltából 
könnyen és gyorsan lehet alkal-
mazkodni a változó körülmények-

hez, mint például vizes területekhez vagy 
száraz dombtetőkhöz. A kasza talajnyomása 
rugalmasan, menet közben állítható be az 
egyszeres működésű munkahengerrel.   
Az aktuális nyomásé rték megjelenik a jól 
látható, nagy nyomásmérő órán.

EZ MIT EREDMÉNYEZ?
  Optimális talajkövetés és fűtakaró-védelem;
  Tiszta termény;
  Csökkentett teljesítményigény és üzem-

anyag-fogyasztás;
  Minimális kopás,
  Nagy munkasebesség.

BECSAPNI AZ IDŐJÁRÁST

A szársértős kaszák jelentősen 
csökkentik a száradási időt, így 
kihasználhatók a rövid betakarí-
tási időszakok. Időt lehet nyerni 

rendterítés után is. 
 
A CLAAS kaszáit 2,6-3,4 méteres munkaszé-
lességben, verőujjas vagy gumihengeres 
szársértővel is kínáljuk.  

SAFETY LINK 
BIZTONSÁGI MODUL
A már ismert SAFETY LINK biztonsági modult továbbfej-
lesztették, nagyobb lett a korábbinál. A préselt szerkezet 
nagyobb teret jelent, és szükség esetén könnyebb kicse-
rélni. A speciálisan lezárt duplagyűrűs golyóscsapágy 
maximális élettartamú. A kaszatárcsákat előre meghatá-
rozott töréspont védi.

CLAAS DISCO08 agritech

NINCS KÉT EGYFORMA 
FÖLDTERÜLET 

AZ ACTIVE FLOAT JÓVOLTÁBÓL 
KÖNNYEN ÉS GYORSAN LEHET 
ALKALMAZKODNI A VÁLTOZÓ 

KÖRÜLMÉNYEKHEZ
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KICSI A BORS, 
DE ERŐS!

KESKENY NYOMTÁVÚ NEXOS TRAKTOROK
Szöveg: Steinhauser Gábor, termékmenedzser  Képek: CLAAS

KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA KÜLÖNLEGES GÉPEK KELLENEK. KERTEKBE, 
GYÜMÖLCSÖSÖKBE VAGY AKÁR KOMMUNÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KICSI, FORDULÉKONY 

TRAKTOROKAT KERESNEK VEVŐINK. A KIS MÉRET AZONBAN NEM JELENTHET 
GYENGESÉGET; UGYANÚGY ELVÁRÁS AZ ERŐS MOTOR ÉS A KEZELŐ KÉNYELME. 
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A keskeny nyomtávú CLAAS NEXOS 
traktorcsalád legújabb generáci-
ója tökéletesen megfelel minden 
elvárásnak. A nagy  motortelje-

sítmény, kompakt méret és fordulékonyság 
mellett az új NEXOS-modellek kitűnnek  
front- és hátsó függesztésükkel, új hajtási 
variációikkal és optimális komfortjukkal is. 

A MOTOR

A z új NEXOS nemzedék 14 külön-
böző traktormodelljét teljesít-
ményük és befoglaló méreteik 
különböztetik meg egymástól. 

Mindegyikük négyhengeres FPT (Fiat Power 
Train) motorja simán jár és erősen húz, 
alacsony zaj- és vibrációs szinttel. A teljesít-
ményskála 75 és 112 lóerő közötti, illetve a 
különösen keskeny szőlősorok közé aján-
lott NEXOS VE 103 lóerős. TLT-hajtáshoz és 
szállításhoz akár 9 lóerő többletteljesítmény 
és 440 Nm nyomatékmaximum érhető el a 

250 VL és 250 F csúcsmodellekhez, CLAAS 
POWER MANAGEMENT funkcióval. 

FORDULATSZÁM GOMBNYOMÁSRA

A z elektronikus közös nyomócsö-
ves befecskendezéssel a NEXOS 
szériatartozéka lett a motorfordu-
latszám-memóriamodul, egy má-

sodlagos pedig opcionálisan rendelhető. A 
motorfordulatszámot gombnyomással lehet 
pontosan állítani. TLT-hajtással így mindenkor 
a megfelelő motorfordulatszám, és ezzel 
nagy teljesítmény áll rendelkezésre. Ráadásul 
az új motorok szervizintervalluma az eddigi 
500 üzemóra helyett 600 lett.

KIPUFOGÓGÁZ-KEZELÉS

A NEXOS változatok méretei egymé-
teres szélességgel kezdődnek, a 
szűk sorok közé ajánlott  
VE-modellel. Szélesebb szőlőso-

rokhoz az 1,45 méter széles VL-modelleket, 
gyümölcsösbe az 1,45 méteres F-eket 
javasoljuk. Mindegyik motor kipufogógázát 
dízel-részecskeszűrő, oxidációs katalizátor 
és hűtött füstgáz-visszavezetés tisztítja, így 
megfelelnek az EU-s IIIb (Tier 4i) károsanyag-
kibocsájtási normáknak.

„DARÁZSDERÉK”-KONSTRUKCIÓ

Csak hölgyeknek előnyös a 
darázsderék? Dehogy! Az 
első tengely mögött, és 
előtt is elkeskenyednek az 

új modellek, ettől kisebb a fordulási sugár. 
A 88 milliméterrel rövidebb frontfüggesztés 
és az 50 milliméterrel nagyobb keréktáv 
még fordulékonyabbá teszik a traktort. Az 
opcionális összkerékhajtást, például tábla-
végi fordulónál, egy bizonyos kormányzási 
szög fölött, automatikusan kikapcsolja 
egy szögállás-szenzor, tovább javítva a 
fordulékonyságot. 

NEXOS MOTORTELJESÍTMÉNYEK

MODELL MAX. TELJESÍTMÉNY* (KW/LE) MAX. NYOMATÉK* (NM)

NEXOS 250 (CSAK F ÉS VL)
82/112 

(beleértve a 9 LE többlet- 
teljesítményt CPM**-mel)

440

NEXOS 240 76/103 406
NEXOS 230 68/92 366
NEXOS 220 62/85 334
NEXOS 210 55/75 309

* ECE R 120 szerint

** CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT): CLAAS traktorok plusz motorteljesítménye, az alább meghatározott 
      alkalmazási körülményekhez
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CLAAS NEXOS

NAGYOBB KÉNYELEM

T öbb helyet és fokozott komfort-
érzetet biztosítanak a laposabb 
hajtóműház, az optimálisan 
elrendezett kezelőszervek és a di-

gitális, színes kijelző a műszerfalon. A hátsó 
kábelcsatornán kívül már szériatartozékként 
elöl is van ilyen, tehát csukott kabinablakkal 
vezérelhetők a frontadapterek. A NEXOS F 
rakodóváltozatban is készül. 

ÚJ HAJTÓMŰ-VARIÁCIÓK

A z új hajtómű-változat mechanikus 
erőátvitelének 24 előre- és hát-
rameneti fokozatát REVERSHIFT 
irányváltóval kombinálták. 

Elektronikusan vezérelt lamellás tengelykap-
csolója különösen kopásálló. A NEXOS öt el-
érhető hajtóműváltozatához a továbbiakban 
csúcsszintű felszerelésként hozzá tartozik a 
24 V / 12 R is, REVERSHIFT és TWINSHIFT (két 
terhelés alatt kapcsolható fokozat) váltókkal.

FRONTFÜGGESZTÉS

A z új frontfüggesztés is sok rész-
letmegoldást kínál a nagyobb 
rugalmasságért. Minden modell-
hez rendelhető kihelyezett kör, 

illetve szabad visszafolyó ág. Alternatívaként 
a hagyományos (1000/perc) kardánhajtás 

mellett rendelkezésre áll egy 540/perc for-
dulatszámú ECO TLT is. 

HIDRAULIKA 

A z új NEXOS hidraulikája kétféle 
teljesítményű lehet: az egy hidra-
ulikaszivattyús kivitel 60 liter/perc 
szállítási teljesítménye mindenfé-

le eszközt kiszolgál, de rendelhető egy külön, 
27 liter/perc teljesítményű szivattyú is a hátsó 
függesztés ellátására. 

Összesen négy mechanikus kihelyezett kör mel-
lett szükség esetén négy elektrohidraulikus kör 

használható: kettő keresztkapcsolóról, kettő pe-
dig billentyűkről, amelyek mindegyike mennyi-
ségszabályzó, a billentyűsök pedig időzíthetők is.

3,5 TONNA, MARADHAT?

B izonyos országokban, hogy sze-
mélyautó jogosítvánnyal is vezethe-
tő legyen a NEXOS, megrendelhető 
3,5 tonnás megengedett legna-

gyobb össztömeggel is. Ennek leginkább a 
kommunális felhasználásban van jelentősége. 

Az új CLAAS NEXOS keskeny nyomtávú traktorok-
ról érdeklődjön területi képviselő kollégáinknál!

NEXOS HAJTÓMŰ-VARIÁCIÓK

SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA 
(ELŐRE/HÁTRA) FOKOZAT CSOPORTOK IRÁNYVÁLTÓ VÁLTÓTÍPUS

24 V / 12 R 4 3 REVERSHIFT TWINSHIFT
ÚJ:

24 V / 24 R (CSAK F ÉS VL) 4 3 REVERSHIFT mechanikus, kétszeres
24 V / 24 R 4 3 mechanikus TWINSHIFT
24 V / 24 R 4 3 mechanikus mechanikus, kétszeres
12 V / 12 R 4 3 mechanikus -
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CLAAS ROLLANT

ROLLANT 
620 RF ÉS RC 
A CLAAS LEGNAGYOBB 

FIXKAMRÁS KÖRBÁLÁZÓJA
Szöveg: László Attila, termékmenedzser Képek: CLAAS

CLAAS
ROLLANT 620 RF
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SOKOLDALÚ, EGYSZERŰ, MÉGIS JÓ MUNKÁT VÉGZŐ 
BÁLÁZÓT KERES? AZ ÚJ CLAAS ROLLANT 620 

MODELLEK ÉPPEN ILYENEK! KÖRBÁLÁJUK ÁTMÉRŐJE 
MÁSFÉL MÉTER. A TOVÁBBFEJLESZTETT KIVITEL 
NAGY TÖMÖRSÉGŰ SZALMA- ÉS SZÉNABÁLÁK 

KÉSZÍTÉSÉRE ALKALMAS.

ÚJ TELJESÍTMÉNYSZINT

Az új ROLLANT 620 hálóval vagy zsi-
neggel kötözi az 1,22 x 1,5 méteres 
bálákat.  Rendfelszedőjének 
szélessége 2,1 méter, alapfel-

szereltség az anyagtovábbító rotor, ezek 
hatására nagyobb az áteresztőképesség 
és a bálatömörség. E típushoz is kapható 
a ROTO CUT (RC) aprítórendszer. A rövid 
szecska jóvoltából – főleg a szénabálák 
esetében – formatartó a bála, és bár 
nagyobb a tömörsége, könnyen szét-
bontható. A bálakamra új, megerősített 
tömörítőhengereinek profilozott felülete 

egyszerre gondoskodik az öntisztulás-
ról, az állandó terményáramlásról és az 
egyenletes bálaforgatásról. 

A RÖVID SZECSKA 
GONDOSKODIK 
A FORMATARTÓ 

BÁLÁKRÓL

ROTO CUT (RC) szecskázórendszer

Profilozott tömörítőhengerek
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GYORS ÉS EGYSZERŰ BÁLAHÁLÓ- 
VAGY ZSINEG-BETÁROLÁS

A hálófék annyiban változott, hogy 
a kötözési folyamat alatt nőtt a 
hálófeszültség, így tisztább a bá-
laháló vágása, és szebb alakúak, 

stabilabbak lesznek a körbálák. A betárolha-
tó bálaháló- vagy zsinegtekercsek számát 
megnövelték: hat zsinegtekercs, illetve két 

tekercsnyi háló egész munkanapra elegendő. 
Újdonság, hogy lehajtható rámpa könnyíti 
meg a bálaháló betárolását. 

AUTOMATIKUS LÁNCKENÉS

A megnövekedett teljesítmény-
hez igazították a karbantartási 
munkákat is. Az új automatikus 
rendszer az elkészült bálák számá-

tól függetlenül, folyamatosan keni a láncokat. 
3,4 literes tankjába betöltjük az olajat, és már 
biztosítottuk is a gép kopás- és karbantartás-
mentes működését. 

EGYSZERŰEN KEZELHETŐ

A gép egyszerűbben kezelhető 
és áttekinthetőbb lett a CLAAS 
OPERATOR terminállal, amelyről 
le lehet olvasni gépadatokat, a 

présnyomást, a bálarámpa helyzetét, illetve 
azt, hogy nyitva van-e a kamraajtó. Szükség 
esetén megállíthatjuk a kötözési folyama-
tot, illetve kiválaszthatjuk a bálahálót vagy 
a tekercset. A vezetőfülkéből nagyon jó a 
rálátás a rendfelszedőre, így a terményáram 
is szem előtt van. 

CSEKÉLY TELJESÍTMÉNY- 
SZÜKSÉGLET

A nagyobb munkavégzés és bálatö-
mörség ellenére viszonylag kicsi 
a ROLLANT 620 teljesítményigé-
nye. Már 80 lóerő elegendő, így 

különösen a széna- és szalmabetakarításhoz 
ajánlott, viszonylag gyengén motorizált 
gazdaságokba. 

A z új ROLLANT körbálázó a 
már jól ismert ROLLANT 260 
továbbfejlesztett változata. 
Ügyfeleim jól ismerték és 

szerették, de ebben a szegmensben 
is a nagyobb bálatömörség számít, 
amivel lépést akarnak tartani. Ezért a 
CLAAS ezt a fixkamrás bálázóját is el-
látta továbbítórotorral (RF), gyorsítva 
a termény továbbítását és közel  
20 százalékkal növelve a tömörséget. 
Ez a modell már elérhető szecskázós 
kivitelben is (RC), amely rövidre vágja a 
terményt, így jobban lehet tömöríteni 
és könnyebb letekerni, s kiváló a széna 
és a szalma minősége. Az új OPERATOR 

terminállal könnyebb a munka, például 
a fülkéből lehet hidraulikusan ki-bekap-
csolni a késeket. Az új ROLLANT 620 jó 
választás azoknak, akik kis teljesítményű 
traktorral akarnak kellően tömör bálákat 
készíteni, 1,5 méteres átmérővel.

SZAKVÉLEMÉNY
RUSZBACH LÁSZLÓ - Hódmezővásárhely

CLAAS OPERATOR

Kihajtható rámpa a bálaháló betöltéshez
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"AZ ÉV GÉPE 2017“ KÜLÖNDÍJ

A z év gépe 2017 kategóriájában a 
CLAAS nyerte el a zsűri különdíját, 
a JAGUAR silózó SHREDLAGE® 
technológiájával. „Az év gépe” az 

egyik legrangosabb kitüntető cím az iparág-
ban, amellyel az új és jelentős innovációkat 
díjazzák. A mezőgépészetre szakosodott, 
több európai országból delegált szakmai zsű-
ri dönt 17 kategóriában a verseny győztesei-
ről. Idén 70 pályamű érkezett a zsűri elé.

MUNKAFOLYAMATOK ELEMZÉSE 
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA: 
CLAAS TELEMATICS

A gépköltségek és a gépteljesítmé-
nyek határozzák meg leginkább 
az agrárvállalkozások elérhe-
tő hasznát. Egy idény gépi és 

személyi erőforrásait figyelemmel kísérni, 
munkafolyamatait átlátni, ezekkel tisztában 
lenni, meglehetősen nagy kihívás. Ráadásul 
elvárás valamennyi munkafolyamat lehető 
legnagyobb hatékonysága: gyorsan odaérni 
a megfelelő területre, fennakadás nélkül 
összehangolni a folyamatokat, optimalizálni 
a logisztikát. Erre adott választ a CLAAS a 

TELEMATICS standdal, ahol a látogatók meg-
ismerhették, hogyan támogatja a rendszer az 
üzemi folyamatok elemzését és optimalizálá-
sát, s csökkenti az drága szervizidőket.

ÖTLETBŐL TRAKTOR – 
PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ

A SIMA kiállításon debütált a CLAAS 
új applikációja. Mennyi „know-
how“, ismeretanyag rejtőzik egy 
CLAAS traktorban? És milyen fej-

lesztések szükségesek, hogy az első ötletből 
csúcstechnikájú termék készüljön, amely a 
gyakorlatban is megállja a helyét? Mostantól 
bárki bepillantást nyerhet a kulisszák mögé 
a CLAAS traktorok tractors-making-of.claas.
com weboldalán. További 
tudnivalókért keresse fel 
ezt a weboldalt, illetve 
töltse le az azonos témájú 
applikációt iOS-en:

CLAAS TRACTOR 
INTERACTIVE GUIDE 

A CLAAS igazi interaktív élménnyel 
szolgált a párizsi közönségnek. A 
CLAAS Tractor Interactive Guide 
applikáció a virtuális valóságot 

ötvözi a kiterjesztett valósággal (Augmented 
Reality, AR) magasabb fokra emelve a 
digitalizációt a mezőgazdasági gépek terüle-
tén – az ügyfelek előnyére.  

Az ingyenes, okostelefonra és tabletre tele-
píthető alkalmazás elmagyarázza a CLAAS 
traktorfülke vezetőszerveinek különböző 
funkcióit, így nem kell mindig fellapozni 
a kezelői kézikönyvet. Sőt, a kiterjesztett 
valóságnak köszönhetően az applikáció 
fénykép alapján megtalálja a keresett rész-
letet: az egyszerű ellenőrzőlámpától kezd-
ve egészen a CLAAS szakaszolásvezérlésig. 
Az applikáció, virtuális valóság (VR)-
szemüveggel kombinálva, beültet egy 
virtuális kabinba (2D vagy 3D-ben), így 
gyorsan kiismerheti magát az ember fülké-
ben, akár nappalija kényelméből is! 

KÉTÉVENTE RENDEZIK MEG PÁRIZSBAN A SZAKMA RANGOS SIMA SZAKKIÁLLÍTÁSÁT ÉS 
VÁSÁRÁT. AZ 5 NAP ALATT AZ 1770 KIÁLLÍTÓ STANDJAIT 232 000 LÁTOGATÓ TEKINTETTE 

MEG, AKINEK 23%-A KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZETT. LÁSSUK, MILYEN ÚJDONSÁGOKKAL KÉSZÜLT 
A CLAAS ERRE A NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYRE!

Szöveg: Vas Magdolna, marketingmenedzser  Képek: CLAAS
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LEGÉNY
A GÁTON

Szöveg: Vas Magdolna, marketingmenedzser Képek: ifj. Juhos János

SEGÍTEK A PARTNERNEK, 

HOGY A DÖNTÉSE 
A LEGJOBB, 

LEGHASZNOSABB 
LEGYEN
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Agritech:  Mikor kezdted axiálos pályafutásodat?

2004-ben kerültem a céghez, az akkori 
hagyományos területi képviselő je-
lezte, hogy lenne egy megüresedett 
hely, próbáljam meg. Így igazoltam 

le a CLAAS Gépüzletághoz, ahol azóta is 
dolgozom. Véletlenül kerültem ide, de jobbat 
kitalálni sem lehetett volna. Előző munkahe-
lyemen Renault traktorokat árultunk, ezt a 
márkát vette meg később a CLAAS. Ezeket a 
gépeket már ismertem és szerettem is.

 
Agritech:  Hogyan értékeled a munkádat?

Huszka Mátyás: Teljesítettem, sőt, túl is teljesí-
tettem az éves tervet. Tény, hogy a tavalyinál 
voltak azért sokkal jobb évek is, de panaszkod-
ni nincs okom. Tavaly kevesebb gazdaságba 
tudtam eljutni, arról nem is beszélve, hogy 
egyre komolyabb az árverseny. Azonban nem 
minden az ár! Több olcsóbb gép van a piacon, 
de számos tényező van, amit a megegyezés 
pillanatában nem lát a gazda. Az árkülönbsé-
get lehet majd ki kell fizetnie a szervizköltsé-
geken. Adott esetben többet áll a gép, mert 
hosszabb idő alatt jön meg hozzá az alkatrész, 
vagy kapacitáshiány miatt később ér ki a 
szerelő, mint tőlünk.

Agritech: 13 éve dolgozol az Axiálnál, biztosan 
sok tapasztalattal rendelkezel már

Huszka Mátyás: Talán furcsa, de igazából nem az 
volt az elképzelésem, hogy egyszer majd te-
rületi képviselő leszek, járom a partnereket, s 
igyekszem őket meggyőzni. Át kellett kicsit ál-
lítanom erre az agyam. Szentiványi Gyula és a 
Szabó Pisti kollégáim – már mindketten nyug-
díjasok – nagy segítségemre voltak ebben. 
Gyula például azt mondta: „Tudod, mi nem 
klasszikus porszívóügynökök vagyunk, hanem 
kapcsolatokat, barátságokat építenünk. Így 
könnyebben tudjuk segíteni a partnereket a 
felmerülő kérdésekben. Vagy olyan témákban, 
amelyek majd később jönnek elő, de számí-

tani kell rájuk.” Amikor elkezdek tárgyalni, ne-
kem az a legfontosabb, hogy tudjam, milyen 
feladat ellátására, milyen tudású technikára 
van igény. Ezt követően szűkíteni lehet a szóba 
jöhető gépek körét. Például azzal, hogy a 
partner elmondja, mi az elvárása: egy igazán 
high-tech technikájú gépre van szüksége vagy 
egy kisebb felszereltségszint is elég? Ezek-
kel a kérdésekkel pontosítani tudom, hogy 
milyen géptípust ajánljak. Nem akarok senkire 
ráerőltetni egy olyan gépet, amely nem a saját 
elvárásainak felel meg. Inkább segítek a part-
nernek, hogy a döntése a legjobb, leghaszno-
sabb legyen. Ezeket a szempontokat muszáj 
minden értékesítés során figyelembe venni. 
Bizalmi munka a miénk.

Agritech: Milyen az AXIÁL-nál dolgozni?

Huszka Mátyás: Jó a közösség, mind itt a telephe-
lyen a kollégáimmal, mind az egész cégben. A 
közös munkának köszönhetően már fogadott 
fiaim és lányaim vannak a kollégák között, 

HUSZKA MÁTYÁS CLAAS GÉPEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL 
FOGLALKOZIK BÉKÉS MEGYÉBEN. MUNKÁJÁT 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ EMLÉKÉREMMEL ISMERTE EL  
A CÉGVEZETÉS. ENNEK APROPÓJÁN KÉSZÍTETTÜNK 

VELE RIPORTOT.

TERMÉSZETESEN EGY KICSIT A PARTNEREK 
FEJÉVEL IS KELL GONDOLKODNI. MIVEL 

TUDJA HATÉKONYABBÁ TENNI TEVÉKENY-
SÉGÉT, MIVEL TUD PÉNZT KERESNI VAGY 

ÉPPEN MEGTAKARÍTANI.
 Huszka Mátyás

BÉKÉSCSABA
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és nem csak Békéscsabán! Jó kapcsolatot 
ápolok a kollégákkal, mivel valamilyen szinten 
egymásra vagyunk utalva. Feladatok esetén 
telephelyen belül és kívül is arra törekszünk, 
hogy ezeket minél jobban megoldjuk. Sok 
minden változott a 13 év alatt, amióta itt dol-
gozom. A cég sokkal nagyobb lett, a folyama-
tok szabályozottabbak. Nyilván nem is lehet 
ugyanabban a stílusban működni, mint amikor 
fele ennyien voltunk. Sokkal több ember, sok-
kal több feladat, így ennek megfelelően kell a 
kapcsolatokat ápolni. Akkoriba a mobiltelefon 
is nagy szám volt, és egy-két hívással el lehe-
tett intézni sok mindent. Manapság laptop, 
táblagép segíti a munkánkat, és számos emailt 
küldök, s kapok. De valószínűleg nem is lehet 
ez másképp, túl nagy a „verkli”. A világ is válto-
zik. Régen, pályafutásom elején üzemmérnök-
ként dolgoztam egy téeszben, jó gárdánk volt. 
Mindenki tudta, hogy számíthat a másikra. 
Az újak, fiatalok közül sokan nem dolgoztak 

még közösségben, főleg nem ekkorában. Én 
azt látom, a fiatal generációnak ebben kell 
segíteni. Számítaniuk kell a kollegákra, és 
foglalkozniuk kell egymással. Ez ellenkezője 
szerintem hosszú távon nem jó. Persze nem 
vagyunk egyformák, az újak között is van pont 
ugyanolyan értékszemléletű kolléga, mint én, 
meg van, aki csak pár évvel fiatalabb, de mégis 
más a felfogása.

Agritech: Mennyire tudod követni a gépek újdon-
ságait, változásait?

Huszka Mátyás: Követni kell, ugyanúgy, mint 
a papok, holtig tanulunk. Ezt nem lehet 
kikerülni. Nekünk mindenhez kell érteni, hogy 
tényleg a leghasznosabb gépet, technológiát 
tudjuk ajánlani. Néha polihisztoroknak kellene 
lennünk – nyilván nem vagyunk, de azért 
minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Agritech: Végül, hogyan jellemeznéd magad?

Huszka Mátyás: Hűséges típusnak tartom ma-
gam. Szabadidőmben már régóra motorozom 
egy chopperrel, szelíd motoros vagyok. Ma-
gánéletemet tekintve, a feleségemmel 33 éve 
vagyunk házasok, de már 41 éve udvarolok 
neki. Szakmai pályámról pedig sokat elmond 
az, hogy 17 évet dolgoztam egy téeszben, és 
onnan azért jöttem el, mert akkori formájában 
megszűnt. Az AXIÁL-nál már 13 éve erősítem 
a csapatot, ez sem kevés idő. Szerintem min-
denkinek azon a gáton kell megállnia a helyét, 
amelyikre a sors állította. 

MINDENKINEK 

AZON A GÁTON KELL 
MEGÁLLNIA A HELYÉT, 

AMELYIKRE A SORS 
ÁLLÍTOTTA 
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HASZNÁLT GÉP VÉTELÉVEL, ELADÁSÁVAL MINDENKI TALÁLKOZIK: 
ELŐFORDUL, HOGY ÚJ GÉP HELYETT GAZDASÁGOSABB HASZNÁLTAT VENNI, 

HA VISZONT ÚJAT VÁSÁROLNAK, NINCS SZÜKSÉG TÖBBÉ A RÉGIRE. AZ 
UTÓBBI ESETBEN MAGA PRÓBÁLJA MEG ÉRTÉKESÍTENI A GAZDÁJA, BEADJA 

VALAHOVÁ BIZOMÁNYBA, VAGY MEGPRÓBÁLJA BESZÁMÍTTATNI. 

HASZNÁLT GÉPEK 
AZ AXIÁLNÁL 

Szöveg: Csorba István, használtgép-üzletág igazgató Képek: Földvári István
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Nem könnyű hirdetést feladni, fogadni az ér-
deklődő telefonokat, e-maileket, megmutatni 
a lehetséges vevőknek a gépet, alkudozni. 
Egyszerűbb bizományba adni, mégis az új 
gép árába beszámíttatni a legjobb, hiszen 
itt azonnal a pénzéhez jut az eladó, minden 
kockázat a kereskedőé. Utóbbinak viszont 
ára van: saját költségei, kockázatai miatt a 
kereskedő nem vásárolhat piaci áron.

CSAK MEGBÍZHATÓ KERESKEDŐTŐL

H asználtat vennének? Jó eset-
ben bejáratott helyről vásárol 
az ember, ahol tudja, hogyan 
működnek a dolgok, rosszabb 

esetben idegentől, netán külföldről, amikor is a 
fő kockázat a megtévesztés. Az még nem baj, 
hogy a kereskedő vagy magáneladó tetszetős-
sé teszi a gépet, de vannak, akik kizárólag ezzel 
az eszközzel élnek, időnként túlzásokba esve, 
festékkel, polírozással, szilikonnal, de a műszaki 
állapotot elhanyagolva. Az autókereskede-
lemből tudjuk, milyen gyakori a kilométeróra 
visszatekerése – mi évente körülbelül kétezer 
használt gépet mérünk fel, és bizony találkoz-
tunk a mezőgazdaságban és az építőiparban is 
ilyennel. A külföldről bekerült gépek fertőzött-
sége nagyobb, sokkal nehezebben ellenőrizhe-
tő az üzemórák száma, ráadásul előre kell fizet-
ni, utólag semmiben sem várható üzemeltetési 
támogatás, segítség.

ELŐNYÖS TŐLÜNK VENNI

A z AXIÁL Kft. használtgép-üzlet-
ágától vásárlóknak számos előnyt 
nyújtunk. Az újakhoz hasonlóan 
szinte minden hárommillió forint 

feletti gépre tudunk finanszírozást is biztosítani, 
így induláshoz csak a nettó érték 37 százalékát 
kell  befizetni. Valamennyi nálunk lévő gépet 
a beszámítás előtt és azt követően, a beérke-

FONTOS LEHETŐSÉG, HOGY 

A NÁLUNK 
KÍNÁLT GÉPEKET 

A TELEPHELYEINKEN 

KI LEHET PRÓBÁLNI
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zéskor is ellenőrizzük, megítéljük az üzemórák 
valódiságát, s mindent  átnézünk műszakilag. 
A fellelt hibákat regisztráljuk, és azonnal javítja 
is a szerviz, vagy a majdani vevővel egyeztetve, 
eladáskor hárítjuk el. Fontos lehetőség, hogy a 
nálunk kínált gépeket a telephelyeinken ki lehet 
próbálni, meg lehet járatni. A gázolajjal, idővel 
e tekintetben nem spórolunk, és csak néha él 
valaki vissza ezzel a lehetőséggel.

HASZNÁLT GÉPEK REÁLIS ÁRON

M indig az ár a legnehezebb kér-
dés. Az eladó többet szeretne 
kapni, a vevő kevesebbet adni. 
Esetünkben nagyon komoly 

szempont, hogy a használt gépen nem veszít-
hetjük el az új nyereségét, amiből működé-
sünket finanszírozzuk és fejlesztjük. Eladáskor 
pedig nem kalkulálhatunk önkényesen, mert 
mások is árulnak hasonlókat, ha nem itthon, 
hát külföldön. Nem tartogathatjuk sokáig a 
használt gépeket, mert elavulnak, és komoly 
tőkelekötési költség a raktározásuk. A reális ér-
tékesítési árat tehát az adott gép piaci megíté-
lése, műszaki állapota, felszereltsége alapján 
kell megállapítani. Elég kicsi a mozgástér. 

Ha valaki egyéni, nagy árat akar kapni a gépé-
ért, inkább maga próbálkozzon türelmesen, 
vagy adja be bizományba. Természetesen 
ekkor az ő pénze áll a gépben.

VÁSÁRLÁS KOCKÁZAT NÉLKÜL

H a vásárolni akarok, és látok egy 
olcsóbb gépet, de nem ismert 
kereskedőnél, a korábban emlí-
tett szempontokat együttesen 

kell mérlegelni. Szerény anyagi előnyért nem 
biztos, hogy érdemes milliókat kockáztatni, 
jobb alkudozni, és a kinézett géphez kérni 
szervizt, pótalkatrészt.

PIACI TENDENCIÁK

É vente több ezer használt gép cserél 
gazdát a magyar piacon. Csak 
kombájnból becslésem szerint 450 
darab körül, traktorból a Datahouse 

információja szerint 2016-ban 2270 darab 
cserélt gazdát, vagy került forgalomba. Ezek 
többsége lassú jármű, és nagyjából nyolcszáz 
volt mezőgazdasági vontató.

Az elmúlt évek trendje a géppark folyama-
tos fiatalodása, az átlagárak emelkedése. 

2003-ban, amikor használt géppel kezdtem 
foglalkozni, 240 használt kombájnunk volt 
készleten. Ma ennyi el sem férne az udvaron, 
ellenben a jelenleg harmadannyi gép értéke 
annyi, mint akkor az összesé volt.

 Sokat változtak a vásárlók is. 2002-2003-ban 
még előfordult, hogy megállt az ügyintézés a 
bajai K&H fiókban, mert ukrán vevőink meg-
jelentek egy nejlonszatyornyi dollárral. Aztán 
az uniós csatlakozással ez visszaszorult, illet-
ve ott is változtak az igények. 2016-ban csak 
néhány gépet exportáltunk oda, miközben 
az ukrán piacon hatszáz használt kombájn 
kelt el. Az okok megérnének egy külön cikket. 
Belső piacunk volt mindig a legerősebb, s 
jelentősége az évek során egyre nőtt. Ma for-
galmunk nyolcvan százaléka belföldre kerül. 
Tőlünk nyugatabbra is hasonlók az arányok, a 
belső piac elsődleges.

A HASZNÁLTGÉPES-CSAPAT

A régióban és Magyarországon 
is egyedülállóan építettünk 
fel egy saját használtgép-érté-
kesítő csapatot, és szerveztük 

önálló üzletágba. Szakmailag a termék-
menedzserek fogják össze országosan, és 
őket támogatják az értékesítő, gépfelmérő 
kollégák. Az AXIÁL Kft. 19 telephelyéből 
ötön vagyunk jelen. Mindenütt árulunk 
gépeket az országos készletből. Helyben 
van mindenhol a hitelügyintézés is. 

A hg.axial.hu weboldalon megtalálható kí-
nálatunk többsége. Az ott megjelölt telephe-
lyen mindig megtekinthetők, kipróbálhatók 
a gépek. Csak hazai forrású gépeket árulunk. 
Az adott gépről legtöbbet tudó kolléga 
elérhetősége is megvan, de a gép gyakorla-
tilag bármely használtgép-értékesítőnktől 
megvásárolható az országban.

SZOLGÁLTATÁSAINK

B izományos értékesítéssel is foglal-
kozunk bármely használtgépes-te-
lephelyen. Felmérést és értékegyez-
tetést követően a bekerült gépeket 

teljes körű ügyintézéssel értékesítjük. 

F olyamatosan vannak 
akciós gépeink, amelye-
ket a vevői visszajelzések 
alapján vagy más okból 

leértékeltünk. 

Legújabb akciónk a weboldal 
néhány kombájnjához a szavatos-
sági alkatrészkeret, ami egyfajta 
biztosíték a vevőnek, hogy a 

tőlünk megvásárolt gép meghibá-
sodása esetén díjmentesen adunk 
alkatrészt a keret erejéig.

Újdonság továbbá, hogy a 
hg.axial.hu oldalon hirdetett 
gépek egyre nagyobb részéhez 
tölthető le gépellenőrző lista, ami 
segíti a vevőt a választásban.

FUTÓ AKCIÓ
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MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5150-13
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 4066
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, BO, SZ, AC/
CAC, SZK, GA 6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7386-16-908
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2195
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, GA6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

LEXION 540 
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6438-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3111
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
TT, GAV6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

TUCANO 430
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6810-15
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3807
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, 3D, 
DCS, GA5.4
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5347-13-849
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3092
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 
3D, SZK, GAV6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6705-15
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5327
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
SZK, GA6.0, KAD6 (CONSPEED 6-75C)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7195-16-829
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3652
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, GA5.1
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

LEXION 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6672-15
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6079
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
GA6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6439-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2596
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
TT, GAV6.0
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7253-16-597
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2607
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
GAV6.0, 4WD
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

LEXION 550
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6599-15
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3488
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 
TT, SZK, GA6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 550
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6807-15
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2858
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
DCS, SZK, GA6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 320
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7374-16-432
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 384
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, SZK, 
GA4.9
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6440-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2998
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 
3D, DCS, SZK, GAV6.6
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

TUCANO 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5612-13
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4030
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 
3D, SZK, GAV6.0, 4WD
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)
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VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 7291-16-68
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
HK, BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 770
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7854-17-529
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 3103
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D, 
TT, 4WD, QM, SZK, GAV12
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0138-14-333
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2760
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

ROLLANT 160
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 5962-14
ÉVJÁRAT: 2004
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M 
(RF2.35), HK, ZSK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 650 
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7474-16-165
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 1982
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D, 
TT, QM,SZK, GAV 6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6698-15-29
ÉVJÁRAT: 2008
GUMIMÉRETEK: TRELLEBORG  
380/55-17 (80%)
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
BM1.2X0.9-1.7, HK
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0139-14-24
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3184
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 540/65R30 
(50%); MICHELIN 650/75R38 (90%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6728-15-473
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7426-16-662
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 2710
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, AC/CAC, 
SZK, GA6.0, ROK
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

ARION 420
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0145-14-947
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 110
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 340/85R28 
(90%); MICHELIN 420/85R38 (90%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 7736-16-779
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
(BM1.2X0.9-1.55), HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6166-14
TELJESÍTMÉNY: 80 LE
MEGJEGYZÉS: TRELLEBORG 380/55-17 
(20%)
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M 
(RF2.35), RF2.1, BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

ARION 650 
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7233-16-62
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1773
TELJESÍTMÉNY: 170 LE
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AV, AH, 
EHH, LF1+2
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

TUCANO 330
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7616-16-844
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 413
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS, 
4WD, SZK, GA5.4
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

LEXION 650
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7501-16-45
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 1864
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, 
3D, GA7.5
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

QUADRANT 3300 
RF T SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 4107-13
TELJESÍTMÉNY: 250
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.35, 
BMO.9X1.2
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0041-14-512
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1625
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 540/65R30 
(70%); MICHELIN 620/70R42 (80%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

CHALLENGER 55
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7451-16-906
ÉVJÁRAT: 2003
TELJESÍTMÉNY: 270 LE
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, 
PS, AH
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

QUADRANT 3300
RF T SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6873-15
ÉVJÁRAT: 2012
MEGJEGYZÉS: JAVÍTOTT GÉP
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M 
(RF2.35), BM1.2X0.9, ZSK
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

ROLLANT 340
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 7425-16-652
ÉVJÁRAT: 2009
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
BM1.2X1.2, HK, ZSK
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)



A Ceres Agriculture Ausztrália tíz legnagyobb feldolgozóüzeme közé tartozik: egyidejűleg általában 
harmincezer szarvasmarhát tart, és hetente kétezret ad el, éves termelése körülbelül százezer 
vágóállat. „Amennyire én tudom”, mondja Mark Mason, a cég egyik alapítója és ügyvezető igazgatója 
„mi vagyunk az elsők, akik ilyen méretekben kombinálják a legeltetést az istálló nélküli, karámos 
hízlalással”. Ezzel valószínűleg az ország legnagyobb, legeltetésre alapozott szarvasmarhatartó 
cége, körülbelül harmincezer hektár területet művel meg. A felénél kicsivel több, nagyjából 16 ezer 
hektáron szántóföldi növényeket termeszt, főként gabonát. 

HARMINCEZER HEKTÁR, 
SZÁZEZER SZARVASMARHA – 
AUSZTRÁLIA TÍZ LEGNAGYOBB 
GAZDASÁGÁNAK EGYIKE

Mark Mason hatodik generációs ausztrál 
mezőgazdász, aki sok évet dolgozott szak-
májában, mielőtt 2000-ben, a szintén auszt-
rál Garrick Hawkin üzletemberrel megalapí-
tották a Ceres Agriculture-t. Kezdetben egy 
telephelyen két alkalmazottat foglalkoztattak. 

„Az elmúlt években keményen dolgoztunk, 
hogy fenntartható gazdaságot hozzunk létre, 
de az elején még egyáltalán nem gondol-
kodtunk ilyen nagyban“, mondja, majd foly-
tatja: „hamar kiderült, milyen naggyá kell 
válni ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen 
menjen. A skálahozadék egy olyan megol-
dás, amely segít nemzetközi szinten is ver-
senyképesnek maradni“.Ehhez alapkövetel-
mény a fenntarthatóság – mind ökológiai, 
mind ökonómiai értelemben. „Nagyon nehéz 
körülmények között dolgozunk egy olyan 
országban, ahol a dízelfelhasználásra alig 
adnak támogatást“. 

Folyamatosan figyelni több tízezer szarvas-
marhára, takarmányozásukat biztosítani, 
nem kis feladat. „A többi, hasonló nagyságú 
gazdaságban az istálló nélküli, karámos 
>>feedlot<< hizlalást alkalmazzák, a marhák 
száz nap alatt elérik vágósúlyukat“ magya-
rázza Mark Mason. Ezek az úgynevezett 
feedlotok kicsi, összefüggő parcellák, ahol 
az állatokat tartják és hizlalják. A Ceres Agri-
culture-nál egy kicsit másképp csinálják. 

„Nincs semmi problémánk a feedlottal, de az 
a véleményünk, hogy a szabadtartás pozití-
van hat az állatok jólétére. A legelőink ugyan-
olyan méretűek, mint takarmányozás nélkül 
lennének”. Bár eleinte ugyanúgy húsz napig 
feedlotban tartják a szarvasmarhákat, hogy 

akklimatizálódhassanak, hozzászokhassanak 
a takarmányhoz és megkaphassák a szük-
séges oltásokat, utána átterelik őket a 
különböző karámokba, ahol a továbbiakban 
gabonaalapú takarmányt kapnak. 

A karámokból szabad kijárásuk van a nagy-
jából harminc hektáros legelőkre, ahol a 
maradék 70–80 napban maradnak és sza-
badon mozoghatnak. Minden ilyen legelőn 
körülbelül száz szarvasmarhát tartanak.  
A takarmányozáshoz szükséges gabona 

ötven százalékban a gazdaság területeiről 
származik, és hűtött, gőzkezelt gabonape-
helyből áll. Ennek előállításához lassan felhe-
vítik a gabonát, majd 30-40 percig gőzben 
párolják, mielőtt pelyhekbe hengerlik, és 
végül ismét környezeti hőmérsékletre hűtik. 
A gőzöléssel a keményítőtartalom kocso-
nyásodik, és a pelyhek könnyebben emészt-
hetők. „Így hozzuk ki minden egyes falatból 
a legtöbbet“ mondja Mark Mason. Körülbe-
lül 500–520 kilós vágósúllyal viszik az állato-
kat száz kilométerre, az inverelli vágóhídra.  
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traktorok.claas.com
Olvassa el a teljes történetet: 

Ceres Agriculture, Ausztrália
A gazdaságról

Alapítás éve 2000
Alkalmazottak száma 105 fő
Állattartás 100 000 szarvasmarha (éves átlagban)

25 000 merinó juh
Mezőgazdaságilag hasznosított terület 30 000 hektár, ebből 16 000 hektár szántó  

és 14 000 hektár legelő
Talajminőség homokkő- és bazalttalaj
Éves csapadékmennyiség 600–700 mm, területtől függően
Géppark 4 x LEXION 740, 2 x LEXION 760 TT,  

4 x AXION 950, 1 x AXION 930, 2 x AXION 810
1 x ARION 630 C, 1 x ARION 620 C

Ausztráliáról
Népesség kb. 23,6 millió lakos

3,1 lakos négyzetkilométerenként
Összterület 770 millió hektár
Mezőgazdaságilag hasznosított terület 385 millió hektár
Mezőgazdasági üzemek száma kb. 123 000 

Az üzemek több mint 70 %-a 500 hektárnál 
kisebb területen gazdálkodik. 100 üzem több 
mint 500 000 hektáron gazdálkodik.

A termelt marhahús-mennyiségnek nagyjá-
ból a fele marad az országban, a másik felét 
exportálják. Hogy megérte ezt a folyamatot 
választani, mutatják a különböző érmek  
és díjak, amelyeket hústermékeiért kapott a 
vállalkozás. 

A Ceres Agriculture minőségi elvárásainak 
elsőosztályú marhahús-előállítása az alapja. 
Hogy termelékenyek legyenek és magas 
minőséget is tudjanak nyújtani, nagyon sok 
különböző tényezőre kell egyidejűleg figyelni: 
az emberekre, a gépekre, a talajra, a klímára. 
Gépeiket  tökéletesen kézben tartja Mark 
Mason és csapata. „Kiválasztásukban leg-
fontosabb a minőség és a megbízhatóság. 
Mindkettőt megtaláltuk a CLAAS-ban”. 
Kilenc CLAAS traktort és hat CLAAS kom-
bájnt használ a vállalkozás. A traktorokhoz 
annyi Mark Mason hozzáfűznivalója, hogy 
különösen őszi búza betakarításakor, amikor 
nyolc héten keresztül, a nap huszonnégy 
órájában, megszakítás nélkül dolgoznak, 
muszáj tökéletesen megbízhatónak lenniük. 

Ugyanez igaz a vetésre, amikor a traktorok 
a 18 méteres Morris-tárcsákat vagy vetőgé-
peket és a 11 tonnás Air Cart ültetőgépet 
húzzák. A gépkezelő kényelme is nagyon fon-
tos, hiszen „amikor a fiúk hosszú ideig ülnek 
a gépekben, a komfort segít éberen maradni 
és elkerülni a problémákat“. További kihívás 
a mezőgazdaságban, és külön a gépeknek 
is a klíma. Nyáron gyakran kell elviselni  
40 °C fölötti hőmérséklet. A CLAAS eseté-
ben ez nem probléma. Nagy előnynek tartja 
Mark Mason az üzemanyag-fogyasztást.  

„A piacon található többi géppel összehason-
lítva ezek a traktorok nagyon hatékonyak, 
ami extrém fontos egy olyan vállalkozásnak, 
amely hárommillió liter gázolajat használ 
évente. Különösen, ha az üzemórákat néz-
zük: a vetéshez használt traktoraink évente 
kétezret teljesítenek. Ha csak egy kevés 
dízelt is megspórolunk velük, az összessé-
gében már jelentős mennyiség“. A megbízha-
tóság, hatékonyság és kényelem mellett a 
szervizellátás is kiemelkedően fontos géptí-
pus-választási tényező. „Nagyon sok mun-

kafolyamatunk kritikus tényezője az idő.  
Már néhány órányi kiesés is gyorsan beleke-
rülhet több tízezer dollárba“, hangsúlyozza 
Mark Mason. Noha van jó néhány szerelő-
jük, mindent ők sem tudnak megjavítani. 
Ilyenkor hagyatkozhatnak a WJ’s Matthews 
szervizre, hiszen csak egy órányi autózásra 
van, Moree városában. 

A Ceres Agriculture 105 alkalmazottat foglal-
koztat teljes munkaidőben, különböző terü-
leteken. Felelősségérzet, elkötelezettség és 
csapatszellem jellemzik a csapatot. „Nagyon 
büszke vagyok munkatársaim teljesítmé-
nyére. Sokat dolgoznak és elkötelezettek a 
cég iránt. Nélkülük nem jutottunk volna el 
oda, ahol most vagyunk“, mondja a főnök tel-
jes meggyőződéssel. Így nem is csoda, 
hogy a vállalkozás értékrendjének élén áll a 
gondosság, a minőség és a megbecsülés. 

„Amikor valamit előállítunk, amire joggal lehe-
tünk büszkék, valami, amit az emberek meg 
akarnak enni, az a jó munka“, mondja Mark 
Mason, majd kiegészíti magát: „Hiszem, 
hogy az élelmiszer-előállításban van valami 
alapvető, valami felemelő. Ezt nehezen lehet 
felülmúlni“. Ezt lehet érezni munkáján is. 
Élvezi a kihívásokat, és nem szokott nyugod-
tan ülni a babérjain. Meggyőződése, hogy 
Ausztráliában gazdálkodóként az embernek 
nagyon rugalmasnak és alkalmazkodásra 
késznek kell lennie, s ő pont ilyen. 

Víziója: egy olyan gazdaságot hátrahagyni, 
amely fenntartható és rentábilis.
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ÚJ ÜGYVEZETÉS 
A CLAAS HUNGÁRIA KFT. ÉLÉN

2017. MÁRCIUS ELSEJÉVEL ÚJ ÜGYVEZETÉS IRÁNYÍTJA AZ IMMÁR HÚSZÉVES 
JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ TÖRÖKSZENTMIKLÓSI GYÁRAT. BESZÉLGETŐTÁRSAIM 

ANDREAS SZAKÁCSI ÉS HILDEGARD BRUNS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK.

Forrás: Szoták-Nóvé Mária, CLAAS Hungária HR vezetője    Képek: CLAAS Hungária Kft.
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Agritech: Önök ketten irányítják a CLAAS Hungá-
ria Kft.-t. Hogyan oszlanak meg a feladatok?

ASZ: Tizenöt éve csatlakoztam a CLAAS-hoz, 
s Németországban, a kombájngyárban el-
töltött 7 év után már nyolcadik éve vagyok 
a vállalat élén. A műszaki részlegért vagyok 
felelős, hozzám tartozik a termelés, a lo-
gisztika, a kutatás-fejlesztés, a mérnökség, 
illetve a létesítménygazdálkodás. A CLAAS 
Csoporton belül a vállalat szóvivőjeként 
képviselem a CLAAS Hungária Kft.-t.

HB: Ez év március elseje óta töltöm be a 
magyarországi gyár pénzügyi ügyvezetői 
pozícióját. A pénzügyi, számviteli, kontrolling 
funkciók mellett az informatikai, beszerzési, 
minőségügyi és emberi erőforrási folya-
matokért felelek. Negyven éve dolgozom 
a CLAAS-nál, eddig az Értékesítési üzletág 
különböző társaságainál töltöttem be pénz-
ügyi vezetői funkciókat. Az elmúlt 16 évben a 
német értékesítési vállalat pénzügy-kontroll-
ing vezetőjeként dolgoztam.

Agritech: Az elmúlt húsz év alatt a CLAAS Csoport 
jelentős vállalatává nőtte ki magát a CLAAS Hun-
gária Kft. (továbbiakban CLH): a cég vágóasztal- 
és vágóasztal-szállító kocsi tudásközpontjává 
vált. Mi történt pontosan az elmúlt 20 évben? 

ASZ: Az évek során az 1997-ben megvásárolt 
Mezőgép, a mai CLH, a Csoport stratégiai 
partnerévé nőtte ki magát. Az első években 
csak dobos fűkaszák készültek a gyártósoro-
kon, ma már a különböző típusú vágóaszta-
lok, vágóasztal-szállító kocsik, illetve ferde 
felhordók jelentik a fő termékportfóliót. 
Ez nem jöhetett volna létre az itt dolgozók 
hozzáállása, tenni akarása nélkül.

HB:  A CLAAS standardokat idővel teljesen 
bevezették ebben a gyárban is, nem igazán 
lehet különbséget látni egy német vagy ma-
gyar gyár között. Amit érkezésem óta azonnal 
észrevettem, hogy a magyar kollégák szívvel-
lélekkel közelítik meg a dolgokat, nagyon 
motiváltak, elkötelezettek.

Agritech: Szakácsi úr, Ön nyolc éve áll a magyar-
országi vállalat élén. Mindemellett, hogy ez egy 
jó döntés volt, mi tartotta, tartja itt ma is? 

ASZ:  Élvezem azt a bizonyos függetlenséget, 
ahogy ez a gyár felépül és működik. Egyrészt 
teljes értékű tagja vagyunk a CLAAS Cso-
portnak, másrészt ennek a külföldi cégnek 
megvannak a saját jellegzetességei, melyek 
egyedivé és a többi vállalattól függetlenné 
teszik. Ez ad egyfajta szabadságot, lehetővé 
teszi, hogy mi alkossuk meg a helyi folyama-

tainkat, szervezetünket. Sokszor gyorsabban 
tudunk egy-egy műszaki kérdésben dönteni, 
hiszen kisebb helyi szervezetben gyorsab-
bak a folyamatok. Itt a CLH-nál nagyon jó az 
együttműködés az ügyvezetés és az osztály-
vezetők között, gyorsabb a kommunikáció és 
ezáltal a döntési folyamat is. A magyar kollé-
gák szupergyorsak, nem feltétlenül szeretik a 
hosszú analíziseket, a túl szigorú és intenzív 
tervezési folyamatokat. Minél gyorsabban 
szeretnék az ismert feladatot megoldani, és 
ez kiváló alap a célok eléréséhez. Az emberek 
nyitottak, mindenképpen tenni akarnak a 
termékek jobbításáért, hogy vevőink a lehető 
legjobb termékeket kapják. Nagyon méltá-
nyolom a munkatársak lojalitását, aktivitását, 
azt, hogy nagyon gyorsan képesek megérte-
ni a feladatot és önállóan mindent elkövetnek 
a problémák kiküszöböléséért, megoldásáért.

Agritech: Hogy látják a következő éveket? Mit 
gondolnak, várhatóan mi változik elsősorban?

HB:  Azt gondolom, az innováció az egyik 
legjelentősebb várható változás. Az Ipar 
4.0 megjelenése a vállalatunknál vagy akár 
vevőinknél is.

ASZ:  Úgy gondolom, hogy az innováció egyrészt 
jelenti a termékek fejlesztését, másrészt itt 
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Magyarországon a folyamataink jobbítását, új, 
innovatív megoldások, módszerek bevezetését a 
gyártásban, logisztikában. Ezen törekvéseket már 
ma is érezzük, vannak apró jelek, kezdeti sikerek.

Agritech: Bruns asszony, Ön elsősorban a pénz-
ügyi folyamatokért felel. Mit jelent az innováció 
a pénzügyi-, kontrolling-folyamatokban?

HB: Természetesen, megfelelve a jogi előírá-
soknak, mindig van lehetőség fejlesztésre. 
Például gondolok a minél kevesebb bürokrá-
ciára, az adminisztrációs terhek csökkentésé-
re, amennyire csak lehetséges. Ezáltal a még 
fontosabb dolgokra, az értékteremtő folya-
matok jobbítására helyeződhet a hangsúly.

Agritech: Ön a CLAAS Csoport értékesítési 
üzletágából érkezett, ahol nagyon szoros kap-

csolatuk volt a vevőinkkel. Mit gondol, az ott 
tapasztaltakból mit tudunk mi itt, egy gyártó 
vállalatnál, adaptálni?

HB: A kérdés mindig az, mennyire közel 
vagyunk a piachoz, vevőinkhez. Mindent el 
kell kövessünk, hogy a lehető legközelebb 
kerüljünk hozzájuk. Cégünk, Törökszentmik-
lós környéke mezőgazdasági terület. Most 
tavasz van, hamarosan látni a gaboname-
zőket, ahogy beérnek és elindul az aratási 
szezon. Nagyon jó érzés már most belegon-
dolni, hogy a mi gépeinkkel aratják majd a 
gabonát, illetve tudni, hogy a kombájnok, 
traktorok kabinjait szintén Magyarországon 
készíti egy partnervállalatunk. Tehát sok 
helyi értéket képviselnek a gépek, s erre 
büszkék lehetünk! A magyar vállalatok elérik 
a német minőséget, minden évben öröm-
mel fogadjuk, hogy a „CLAAS Csoport kiváló 
beszállítója” díjjal magyar cégeket is kitüntet 
a központi beszerzés. 

Agritech: Szakácsi úr, mit jelent pontosan a direkt 
kiszállítás a CLH-nak? Gondolta volna néhány 

évvel ezelőtt, hogy ilyen magas szinten lesz az 
értékesítési láncolatban?

ASZ:  Ez a téma hosszú évek óta létezik. Tehát a 
termékeink, melyeket önállóan fejlesztünk és 
gyártunk, most már a kombájntól elkülönítve 
érkeznek az értékesítéshez, rajtuk keresztül 
vevőinkhez, közvetlenül a mi gyárunkból. 
Tulajdonképpen ez a természetes termékfo-
lyamat, amely itt nálunk a CLH-nál jelenleg 
megvalósulóban van. 

Agritech: Az évek során K+F részleg is létrejött a 
CLH-nál. Hogy látja, miért volt ez jelentős lépés?

ASZ:  A K+F részleg, a termékismeret, a 
know-how egy vállalat legnagyobb kincse. 

„A LOGISZTIKAI FOLYAMATAINK FEJLESZTÉ-
SE RÉVÉN IS MINDIG A VÉGSŐ FELHASZNÁ-

LÓ, A VEVŐ ÉRDEKEIT TARTJUK SZEM ELŐTT.”
Andreas Szakácsi 

BIZTONSÁGOT, 
STABILITÁST, 

FENNTARTHATÓSÁGOT,
JÖVŐKÉPET NYÚJTUNK

Andreas Szakácsi 
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Az aratási folyamatok mély ismerete 
mindenképpen jelentős hozzáadott érték. 
Munkatársainkat, akik megalkotják a termé-
keket, nem csupán meg kell őriznünk, ha-
nem gondolnunk kell fejlődésükre is. Ezért 
mindig jelentős dilemma egy vállalatnak, 
hogy hová helyezze K+F részlegét. Ez ma-
gával vonzza a többi folyamat fejlesztését 
is, legyen az termelési, minőségügyi vagy 
beszerzési. Azt gondolom, a tulajdonosok 
nagyon helyes döntése volt a vágóasztal-
fejlesztés kompetencia-központjává tenni a 
CLH-t. Büszkék vagyunk, hogy Törökszent-
miklóson létrejöhetett ez a fejlesztőköz-
pont, a további fejlődés stabil alapjaként. 
Ráadásul így mi is közvetlenül kapcsolatba 
kerülhetünk a gazdákkal, akik véleménye 
nagyban segíti a munkánkat.

CLAAS az 1970-es évektől van jelen Magyar-
országon, a kombájnok bizonyos hegesztett 
alkatrészeit biztosította az itteni Mezőgép. 
Tehát nagyon hosszú a kapcsolat, talán 
hosszabb, mint más multinacionális vállalatok 
esetében. Ráadásul jól képzett, motivált mun-
kaerőre is talált az országban a CLAAS. 

Agritech: Hogyan írnák le, hogy milyen egy jó 
munkáltató? 

HB:  Úgy vélem, hogy biztonságot, állandóságot 
nyújt munkavállalóinak, de perspektívát is, biz-
tosítva a fejlődési lehetőséget. Ha van egy ötlete 
a dolgozónak, lehetőséget kap a megvalósításá-
ra. Egy jó munkáltató teret nyújt a munkavállalói 
kezdeményezéseknek, mellyel aki akar, tud is 
élni. Azt gondolom, ez csak az egyénen múlik. 
Van egy mondásunk: Csak rajtad múlik, hogy 
meg tudod-e valósítani önmagadat a CLAAS-
nál! Szeretném megemlíteni a személyes törté-
netemet is. Gyakornokként kerültem a céghez, s 
a munka mellett folyamatosan tanulva éltem a 
lehetőségekkel, mindig tovább tudtam lépni, s 
ma már pénzügyi ügyvezetőként dolgozhatok 
egy külföldi leányvállalat élén. Hálás vagyok a 
CLAAS-nak, amiért folyamatosan támogatott és 
lehetővé tette mindezt.

ASZ:  Biztonságot, stabilitást, fenntarthatóságot, 
jövőképet nyújtunk, elismerjük a kollégákat, 
megfelelő munkakörülményeket teremtünk, 
mint sok más vállalat. A CLAAS, annyiban több, 
hogy folyamatosan lehetőségeket nyújt mun-
kavállalóinak, amelyekkel még inkább ki tudnak 
teljesedni. Ha egy-egy üresedés van, elsősor-
ban saját belső kollégáinknak kínáljuk fel a pozí-
ciót, megőrizve stabilitásunkat. Ha végignézek 
a vezetőségen, munkatársaink nagyon régóta 
dolgoznak már nálunk. S ez a jövő alapja!
Visszatekintve, az elsők úttörő évek voltak, egy 
új munkakultúra megalapításával, új üzemek 
létrehozásával, új technológiák és gépek 
beszerzésével, a termelés megerősítésével. 
Ezt követte a LEAN folyamatok bevezetése, 
a különböző mutatók mérése, mindamellett, 
hogy kialakult a K+F részleg, s a vállalat egyre 
nemzetközibbé vált, a Gabona üzletág teljes 
jogú tagjaként. Húsz év alatt modern termelő-
vállalattá lettünk, amely logisztikai-, beszer-
zési-, minőségügyi- vagy HR-folyamataival is 
a korszerű vállalatok közé sorolható. Örülünk, 
hogy itt dolgozhatunk, s bizakodóan tekin-
tünk a közös munkával teli jövőbe!  

NAGYON JÓ ÉRZÉS 
BELEGONDOLNI, HOGY 

A MI GÉPEINKKEL 
ARATJÁK MAJD 

A GABONÁT

Hildegard Bruns
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Miért és mikor jött létre a motorfelújító 
műhely és fékterem?

Célja az AXIÁL Kft.-nél értékesített erőgépek 
motorjának javítása, teljes körű felújítása, ga-
ranciaidőn belül és azon túl. 2008-ban adták 
át, a bajai központi telephelyünkön. 

Mely motortípusokkal foglalkoznak?

A felsorolásában számos ismert motormárka 
megtalálható: Perkins, Deutz, MAN, Mercedes, 
Caterpillar, Iveco, Yanmar, Kubota, John Deere, 
New Holland. Ezek a főbb típusok, természe-
tesen előzetes egyeztetést követően szívesen 
adunk ajánlatot egyéb típusok felújítására is.

Mennyibe kerülhet egy motor felújítása?

Számokkal válaszolni nem lenne szerencsés, 
hiszen minden eset egyedi. Az ár sok minden-
től függ: a motor típusától, hengerek számától, 
illetve a hiba mértékétől. Kérésre előzetes 
ajánlat készül, ezzel körvonalazódnak a költ-
ségek, amelyekre számítani lehet. Ez azonban 
tájékoztató jellegű, hiszen pontos adatokhoz 
csak a felújítás közben jutunk.

Hogyan mérsékelhető a betakarító-, vagy az 
állattenyésztési gépek állásideje?

Az általunk forgalmazott erőgépek bizonyos 
típusaihoz rendelkezünk cseremotorokkal. Ezek 
teljesen felújított motorok, teljesítménymérési 
dokumentációval, amelyek a készlet erejéig 
raktárról megvásárolhatók. A „cseremotor” azt 
jelenti, hogy függetlenül az ügyfél meghibá-
sodott motorjának állapotától, a régi motor 
leadása mellett vásárolható meg, fix áron. Ter-
mészetesen ez is egy lehetőség a gép meghibá-
sodásából adódó kiesés mérséklésére. 
Ezenkívül gyári felújított, és komplett új 
motorok beszerzésére is adódik lehetőség, a 
motortípustól és a gyártási évtől függően.

Előzetes árajánlat kérésekor a meghibáso-
dott gép milyen adatait kell megadni?

Tudnunk kell a gép pontos típusát, alváz- és 
motorszámát, motorkódját, esetleg a pontos 
üzemórát, és a hibajelenséggel kapcsolatban 
is várhatóak kérdések.

Mit tehet az, aki nem biztos abban, hogy 
teljesen fel kell-e újítani a motort, bár gyen-
gének érzi?

Felveszi a kapcsolatot cégünk munkatársaival, 
egyeztet az ügyfélkapcsolati vezetőnkkel, és 
ajánlatot, időpontot tudunk adni, kifejezetten a 

TLT-tengelyes traktorok teljesítményének méré-
sére, akár helyszíni kiszállással is. Ilyen méréssel 
anélkül vizsgáljuk meg a traktor motorját, hogy 
kiszerelnénk, a gépet megbontanánk.

MOTORFELÚJÍTÁS
Szöveg: Szakáll László, szervizmérnök Képek: FOTO Kft.

Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal hoz-
zám, vagy keressék ügyfélkapcsolati vezetőinket! 

Szakáll László
szervizmérnök
30/ 424-5250
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HATÉKONY, MEGBÍZHATÓ 

CLAAS REMAN
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A HATÉKONYSÁG MINDEN GAZDÁLKODÓ EGYIK ELSŐDLEGES CÉLJA. 
NÖVÉNYTERMESZTŐ, ÁLLATTENYÉSZTŐ, MINDENKI AZON DOLGOZIK 

NAP MINT NAP, HOGY A LEGEREDMÉNYESEBB LEGYEN.  
A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉNEK TALÁN LEGFŐBB ESZKÖZE A JÓ GÉP. 

M ielőtt valaki komolyabb 
beszerzésre szánja el ma-
gát, a gép értéke és tudása 
mellett nagyon hangsúlyosan 

számításba veszi az alkatrész-utánpótlást és 
az egyik legfontosabb tényezőt, a szerviz-
szolgáltatást.

Mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb méretű 
gazdaságról van szó, tapasztalataink szerint 
legtöbben az alkatrészen és a szervizen pró-
bálnak meg a spórolni. Korábbi számunkban 
már boncolgattuk az eredeti és utángyártott 
alkatrészek előnyeit és hátrányait, most pedig 
egy másik, igencsak lényeges szempontot 
kell kiveséznünk: a rendelkezésre állást. 

A gépgyártók egyre gyorsabban fejleszte-
nek, szériáik élettartama egyre rövidebb. 
A traktorok vagy betakarítógépek egy-egy 
sorozatának fejlesztése és gyártása régebben 
több évig is eltartott. Ez rengeteg előnyt hor-
dozott magában. A gyártók megbízhatóan 
tudtak alkatrészt biztosítani, ami megnyug-
tatóan hatott az üzemeltetőkre. Tudták, hogy 
ha gépet vesznek, ahhoz még nagyon sokáig 
megkapnak mindent, kopóalkatrészeket és 
komolyabb fődarabokat egyaránt. 

Ma már sajnos nem ilyen egyszerű a 
helyzet. A gépgyártók folyamatos és gyors 
fejlesztéseit nem minden esetben tud-
ja naprakészen követni a vevőszolgálat. 
Előfordul, hogy a szériák sűrű megújulása 
olyan mértékű alkatrészkészlet-növekedés-
sel jár a gyártónál, hogy gazdasági megfon-
tolásokból „elfeledkeznek” régi típusokról, 
vagy annyira kevés kell valamiből, hogy 
csak rendelésre állítják elő, illetve helyszű-
ke miatt kifuttatják a kínálatból.

A CLAAS ebben a felgyorsult világban is 
igyekszik megoldást kínálni az idősebb gépet 
üzemeltetőknek, REMAN programja továbbra 
is megbízhatóvá és költséghatékonnyá teszi a 
korábbi szériákat. 

MI IS A REMAN PROGRAM?

2 013-ban – igaz, csak röviden –, de 
már publikáltunk néhány informá-
ciót a CLAAS REMAN programmal 
kapcsolatban. Alapvető biztosítani 

az idősebb gépek fődarabjainak beszerez-
hetőségét. Időközben folyamatosan bővült 

a tételek listája, már nem is feltétlenül csak 
az idősebb szériákhoz. E kezdeményezés 
jelentőségét  jól mutatja egy példa, a CLAAS 
CEBIS monitorok utánpótlása. Egyes idősebb 
szériájú betakarítógépekét ( pl. LEXION 400-
500) meglehetősen nehézkes lett beszerezni, 
egyrészt az elektronika fejlődése, másrészt a 
már említett gazdasági érdekek miatt. 

A CLAAS REMAN programjának köszönhe-
tően mégis megbízhatóan tovább lehet 
dolgozni a gépekkel, nem kell különböző házi 
beavatkozásokon gondolkodni, hisz a CLAAS 
gyári alkatrészt kínál, nagyon kedvező áron.

A REMAN keretében gyári felújított alkat-

Szöveg: Juhász-Nagy László, termékmenedzser Képek: CLAAS



részek kaphatók, az újaknak megfelelő ga-
ranciával, akár féláron, például generátorok, 
önindítók, CEBIS monitorok, a hidrosztatika 
egyes elemei, hajtóművek, de még akár 
komplett váltó és motor is. Mivel életben kell 
tartani a programot, minden REMAN-termék 
vásárlásakor   cseredarabként visszakéri a 
gyártó a régit.  

Természetesen a cseredarabot csak bizonyos 
szabályok betartása mellett fogadja el a 
CLAAS, de amennyiben fizikailag ép, eddig 
nem lett semmilyen formában házilag átala-
kítva és megfelelően megtisztították, jó esély-
lyel elfogadják teljes értékű cseredarabnak. A 
végső elbíráláshoz azért persze átvizsgálják. 
Ennek megtörténtéig betétdíjjal terhelik meg 
a REMAN-alkatrészt, majd miután befogadták 
a cseredarabot, jóváírják a betétdíjat.

A program folyamata meglehetősen egysze-
rű, jól átlátható, és garantáltan a CLAAS-tól 
elvárható a termék minősége. Folyamatosan 
bővül a termékkínálat. Amennyiben bár-
milyen kérdés merülne fel, érdeklődjenek 
bátran a REMAN-termékek elérhetőségéről 
területileg illetékes kollégáinknál, és 19 telep-
helyünk bármelyikén.  
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A A REMAN-terméket 
választók több 
szempontból is jól 
döntenek. Nemcsak 

állásidőt spórolnak, de sokkal 
kedvezőbb áron juthatnak hozzá 
a CLAAS garantáltan jó minőségű 
alkatrészeihez, és a környezet is 
kímélik azzal, hogy nem kerülnek 
hulladékba régi alkatrészek.

SZAKVÉLEMÉNY
JUHÁSZ-NAGY LÁSZLÓ 

GARANTÁLTAN 

A CLAAS-TÓL 
ELVÁRHATÓ 
A TERMÉK MINŐSÉGE



SCORPION 9055-6030. 
Ha komolyan gondolja.

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

A tágas, valódi 360 fokos kilátást biztosító fülke, a 9055 és 7055 csúcsmodelleken elérhető, akár 
5,5 tonna emelőerő, az egyedülálló alváz és a masszív teleszkópos gém teszik a SCORPION-t 
kategóriájának egyik legnagyobb teljesítményű rakodójává.

Ha komolyan gondolja.



Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

„ G’day how are you“ 
Ausztráliából.

30 000 hektárunk és 100 000 szarvas-
marhánk van. Nehéz körülmények 
 között dolgozunk, ezért rugalmasnak 
kell lennünk, és a világpiacon kell 
 maradnunk.
Tudjon meg többet a videóból és a 
 riportból: traktorok.claas.com


