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Vas Magdolna
főszerkesztő

KEDVES OLVASÓNK!
Kollégáimmal épp az új CLAAS-termékekről
szóló oktatásra tartottunk Németországba,
amikor Nagy István, a CLAAS kombájnok
termékmenedzsere végignézett a sárgálló
repcemezőkön, és a vállára nehezedő felelősséget átérezve megjegyezte: egyre sürgősebb, hogy minden megrendelt kombájnidejében megérkezzen. Persze István rutinos
„öreg róka”, korán elkezdte a felkészülést a
szezonra. A közben eltelt néhány hét után is
egyre-másra zárja le az ügyleteket, adja át
a kombájnokat ügyfeleinknek, hogy szinte
azonnal nekiállhassanak a munkának.

IMPRESSZUM

Semmilyen munkafolyamattal nem lehet
várni, hiszen, ha csak az egyik is csúszik, tolja
maga után az összes többit. Az idő pedig forintokra váltható, így még egy ilyen működési
területen is nagyon fontos a gondos tervezés,
ahol nehezen kiszámítható körülmények
diktálják a munkatempót, mint az időjárás.
Egy-egy munkafolyamat rendelkezésünkre
álló időablakát tökéletesen ki kell használni,
hiszen nem kevés pénz múlik rajta.

agritech
2017. július
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

Mi mindig partnereink mögött állunk,
legfőképp akkor, ha segítségre van szükség.
Országos lefedettségű alkatrész- és szervizhálózatunk rekordgyorsasággal juttatja
el a szükséges alkatrészt s szaktudást akár
a szántóföld mellé is, hogy a lehető legrövidebb ideig álljanak a gépek. Aratási
időszakban pedig meghosszabbított nyitva
tartással állunk rendelkezésre. Mert az idő
nekünk is pénz!
S ha már szorgos munka került szóba, azért
a pihenésről se feledkezzünk meg! Szerencsére van ötletünk, mivel eressze ki a gőzt
a nyár végén! Augusztus utolsó hétvégéjén, látogasson el Hódmezővásárhelyre, és
vegyen részt az AXIÁL Kft. szervezésében
immár második alkalommal megrendezendő „Hódmezőrület”-en.

veterán traktorok, autók és a driftelés szerelmesei lepik el a területet.
Találkozzunk Hódmezővásárhelyen, hogy utána újult erővel állhassunk neki a munkának.
Addig is jó munkát és jó olvasást kívánok!

Vas Magdolna
főszerkesztő

Füst, motorzúgás, fékcsikorgás, égett gumi
szaga és hüledező tömeg várja Önt 2017.
augusztus 26-27-én Hódmezővásárhelyen,
a Hód-Mezőgazda Zrt. telephelyén, ahol

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

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton
Példányszám: 6350 db
Tördelés, nyomdai előkészítés:
Creatum Reklám- és Webstúdió Kft.
www.creatum.hu

Nyomdai munka:
Prospektus Kft.
8200 Veszprém, Tartu u. 6.
Felelős vezető:
Szentendrei Zoltán
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AXIÁL

CÍMZETES EGYETEMI
DOCENS
Rendkívül büszkén adjuk hírül, hogy 2017 márciusában
az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adott át Pintér
Zsoltnak, az AXIÁL Kft. ügyvezetőjének. Pintér Zsolt az
AXIÁL Kft. ügyvezetőjeként, illetve az Extra-Tej Kft. és
a Kalász Kft. résztulajdonosaként és ügyvezetőjeként
kamatoztatja agrár- és műszaki felkészültségét. Továbbá részt vesz a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar gyakorlati oktatásában,
ahonnan szakmai gyakorlatos hallgatókat fogad. A díjjal a szakmai, oktatási tevékenységében kiemelkedően
közreműködők értékes munkáját ismeri el az Egyetem.
Pintér Zsoltnak ezúton is gratulálunk az AXIÁL Kft.
vezetősége, illetve dolgozói nevében!

CLAAS

TÖBB MILLIÓ EURÓS
BERUHÁZÁS

CLAAS

HELMUT CLAAS KITÜNTETÉSE
2017 áprilisában Helmut Claast „Diesel“-éremmel
tüntette ki a Német Találmányi Intézet a „Legeredményesebb innovációs teljesítmény“ kategóriában. „Nagyon különleges dolog, ha valaki
több mint 90 évesen még egy ilyen kitüntetést
vehet át. Ez a díj azonban nem annyira rólam,
mint inkább az erős csapatról szól itt nálunk a
CLAAS-nál, arról, mi mindent értünk el közösen,

együtt dolgozva, a találékonyságot a gazdasági
sikerességgel ötvözve,” nyilatkozta Helmut Claas.
A most megkapott díjat a „Feltalálók Oscardíjaként” is ismerik, amellyel a tudományos
teljesítmény mellett különösen a találmányokon
alapuló vállalkozói munkát ismerik el. A díjat
odaítélő zsűri negyven cégtulajdonosból és
vállalatvezetőből áll.

A CLAAS új épületeket épít
harsewinkeli központjában, erőteljesen fejlesztve az új mezőgazdasági
gépek tesztelési és vizsgálati kapacitásait. Az új létesítmény 2018 őszi
megnyitásáig még több mint
15 millió eurót fektetnek be. A vizsgaközpontban az aratás közben világszerte előforduló legkülönfélébb
körülményeket tudják szimulálni,
illetve később annyiszor megismételni és ugyanazokat a körülményeket újra létrehozni, ahányszor
szükség van rá. Ezek a szimulációk
segítenek a mérnököknek időben,
még a tervezési szakaszban megállapítani a gépek teljesítőképességét és
megbízhatóságát. Az épület hasznos
területe több mint 8000 négyzetméter lesz, felét a szereléshez, a laborok
és a vizsgálati helyszínek foglalják
el. Másik felében a fejlesztő- és
tesztmérnökök több mint kétszáz
munkaállomását, illetve a kiszolgáló
helyiségeket alakítják ki.

AXIÁL

LÁSSUK A GYAKORLATBAN!
A gyakorlatot hangsúlyozta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint
a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége közös
rendezvénye, a mezőfalvai I. NAK
Szántóföldi Napok és AgrárgépShow.
Közel 40 hektáron 120 kiállító, nemesítők és gépforgalmazók mutatták
meg termékeiket működés közben.
Az AXIÁL-nál másfél hektárnyi területen tekinthették meg az érdeklődők,
egyéb gépek mellett, két CLAAS

erőgép – AXION 850 és AXION 930
traktor – munkáját. Az előbbi Horsch
Joker 5RT, utóbbi Horsch Terrano 5FM
kultivátorral dolgozott. Ezer négyzetméteres kiállítói terünkön pedig a
CLAAS gépek közül egy ARION 640 és
VARIANT 480 RC PRO, egy
ARION 440 és ROLLANT 375 RC
gépkapcsolat, valamint egy VARIO 6.2
méteres vágóasztallal felszerelt
LEXION 650 kombájn sorakozott fel.
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CLAAS JAGUAR 900
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INTELLIGENS TECHNOLÓGIA
A SILÓZÁSBAN

CLAAS JAGUAR 900
Szöveg: Mihalovics Tamás termékmenedzser, Képek: CLAAS

A CLAAS TAVALY MUTATTA BE A HOSSZÚ ÉVEK ÓTA ELISMERT JAGUAR 900
SILÓZÓSOROZATÁNAK TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZATÁT, AMELYET SZÁMOS
ÚJDONSÁGGAL KÍNÁL. ILYEN A FOKOZATMENTES ADAPTERHAJTÁS, A MÉG
JOBB ANYAGÁRAM, AZ ÚJ HAJTÁSRENDSZER ÉS A SZÁLLÍTÓJÁRMŰVET MÁR
FOGÁSKEZDÉSKOR IS TÖKÉLETESEN MEGTÖLTŐ CLAAS AUTO FILL.

HATÉKONY ADAPTERMEGHAJTÁS

A

CLAAS háromféle adapterhajtása
közül mindenki megtalálja a kívánalmainak leginkább megfelelőt.

Alapként továbbra is kérhető a régóta
ismert, állandó fordulatszámú, mechanikus
hajtás, de most már fokozatmentes hajtással

is kombinálható: ez a teljesítményfüggő,
osztott mechanikus és hidrosztatikus működésű változat állandó fordulatszámmal
visz át nagy erőt, és nagyon hatékonyan
működik DIRECT DISC direkt-vágóasztallal
vagy kukoricacső-törő adapterrel.
A hidrosztatikus, fokozatmentes adapterhajtás
különböző fordulatszámokon tesz lehetővé

hatékony erőátvitelt. Különösen előnyös PICK UP
rendfelszedővel vagy ORBIS kukoricaadapterrel
dolgozva. A szecskahossz változtatásakor
a rendszer automatikusan módosítja az
adapterhajtás sebességét. Az eredmény
egyenletes anyagáram és különösen jó szecskaminőség. Ezenfelül a gépkezelő a betakarítási
körülmények függvényében bármikor maga is
szabályozhatja az adapterhajtás fordulatszámát.

CLAAS DISCO
agritech
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TERMÉNYÁRAM

M

inden új JAGUAR 900 modell
anyagárama optimális. Ez
többek között az új, hidraulikus állókés-rögzítés érdeme,
amely az eddiginél sokkal gyorsabb állókésbeállítást tesz lehetővé. Utána hidraulikusan
rögzíti a rendszer ezért megbízhatóan marad
a kívánt pozícióban, biztosított a szecskázás
állandó jó minősége. Az állókés állítása a
megszokott módon, a fülkéből kezelhető.
Az új modellek automatikusan beálló dobfeneke közvetlenül az üllőn és egy további
forgásponton van rögzítve, és az állókés
beállításakor együtt mozog vele. Ezáltal a
dobfenék teljes hosszában állandó marad a
fenéklemez és a szecskázó kések távolsága,
ami a kések állapotától függetlenül egyenletes anyagáramot eredményez. Mindez csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a kopást.

AUTO FILL HASZNÁLATA FOGÁSKEZDÉSKOR

A

CLAAS AUTO FILL automatikus
szállítójármű-töltőrendszerrel
silózás közben minimalizálhatók
a veszteségek, illetve használata
nagymértékben tehermentesíti mind a silózó,
mind a szállítójármű kezelőjét. A kifúvótornyon egy nagy felbontású kamera menet
közben folyamatosan figyeli a szállítójármű
körvonalait, és ehhez, illetve a töltöttségi
szinthez igazítja a kifúvás irányát. Újdonság,
hogy hátrafelé kifúváskor is használható a
rendszer, fogáskezdéskor és fogásvágáskor
tesz nagyon jó szolgálatot. Az AUTO FILL
rendszer kibővített funkciója tovább csökkenti a gépkezelők terhelését.

Felső kardántengely: COMFORT CUT, fokozatmentes vágáshossz-beállítás, hidrosztatikus;
alsó kardántengely: új változtatható adapter meghajtás, hidrosztatikus

NAGY VONÓERŐ ÉS OPTIMÁLIS
MŰKÖDÉS

A

nagy teljesítményű hajtóművel már
az első fokozatban is akár 22 km/órás
lehet a betakarítási sebesség. Ezenfelül minden JAGUAR 900 modellre
jellemző a nagyon egyenletes vonóerő és a
hajtás rugalmas működése. Ezekre például
emelkedőn elinduláskor vagy gyorsulás
közben van leginkább szükség. Nehéz körülmények között differenciálzár biztosítja a
megfelelő vonóerőt. Manuálisan is bekapcsolható, de az automatikára is bízhatjuk,
hogy kapcsoljon be, ha megcsúszást (szlip)
észlel, vagy kapcsoljon ki egy előre meghatározott mértékű kormányelfordulásnál és
15 km/óra feletti sebességnél. Mindegyik
modell rögzítőfékje automatikusan működik,
amikor üresbe kerül a menetkar.

A

A CLAAS 2018-tól két JAGUAR sorozatot kínál:
az ismert JAGUAR 800-at (496-os típus), és az
új JAGUAR 900-at (498-as típus).

AZ ADAPTERHAJTÁS HÁROM VÁLTOZATA
2.

JAGUAR 900 sorozat modelljeinek
új hajtásrendszere több kényelmet nyújt a gépkezelőnek. Az új
hidrosztatikus motor széles fordulatszám-tartományban dolgozik, így közúton
nagyon alacsony fordulatszámon használható,
ami csökkenti a fogyasztást. Betakarítás közben a fordulókban az automatikus motorfordulatszám-szabályozás segít takarékoskodni.

A

PICK UP rendfelszedő új ACTIVE
CONTOUR opciójával az adapter gyorsan alkalmazkodik a
talajegyenetlenségekhez, így
nagyon dimbes-dombos területeken is
csökken a betakarítási veszteség. Az ORBIS
kukoricaadaptert és a PICK UP rendfelszedő
adaptereket fel lehet szerelni egy speciális
modullal. Ezáltal egyetlen felprogramozás
kiváltja a későbbi programozásokat, sőt
külön rögzíti az üzemórákat. Változtatható
adapterhajtással kombinálva felügyeli az
adapter helyes beállításait, hogy megbízhatóan működjön.

Minden JAGUAR 900 modellhez elérhető a
menetszabályzó-rendszer, a CRUISE PILOT.

1.

ÚJ HAJTÁSRENDSZER

ADAPTER ÚJDONSÁGOK

3.

KOMBINÁLT (MECHANIKUS-HIDROSZTATIKUS);
FOKOZATNÉLKÜLI HIDROSZTATIKUS,
MECHANIKUS.
1.

2.

3.
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SHREDLAGE
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HOSSZÚ SZECSKA?
NEM MARHASÁG!
SHREDLAGE® A GYAKORLATBAN
Szöveg: Vas Magdolna, Képek: Kiss Gergely (MMG)

NAGY A VERSENY ÉS NEHEZEK A KÖRÜLMÉNYEK, A TEJTERMELŐK HELYZETE MA
NEM IDEÁLIS MAGYARORSZÁGON. EGYETLEN FORINTOT SEM SZABAD ELGURULNI
HAGYNI, MINDET JÓL KELL FELHASZNÁLNI. EBBEN SEGÍT A NÁLUNK MÉG
GYEREKCIPŐBEN JÁRÓ, DE AMERIKÁBAN ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN MÁR BEVÁLT ÉS
ELISMERT SHREDLAGE®-TECHNOLÓGIA. A NÉMETORSZÁGBÓL ÉRKEZETT KIM-SASS
HAUSSCHILDT, A WESTERKAMP HOLSTEINS GAZDASÁG ÜZEMVEZETŐJE, MÁR 2013
ÓTA GYŰJTI EZZEL A TAPASZTALATOKAT.

A

Westerkamp Holsteins
jelenleg 377 hektáron
gazdálkodik, amelyből 213-mon silókukoricát termesztenek,
50 tonnás nyers- és 16-18 tonnás száraz tömeggel. A gazdaságban 512 fejt és 85 szárazon álló
tehén mellett 310 a 24 hónap alatti növendékek, illetve 340 a 12 hónap alatti borjak száma.
Mivel a magas kukoricaarányú TMR ellenére
a megfelelő kérődzéshez épp, hogy sikerült
megfelelő takarmányt készíteni, elkezdtek

azon gondolkodni, hogy hosszabbra vágják
a takarmány körülbelül 50 százalékát kitevő
kukoricaszilázst, kicsit több strukturális takarmányt adva az állatoknak. Sajnos, a szecskahossz növelésének következtében nem volt
megfelelő a szemek roppantottsága.
További problémaként csak nagyon rosszul
tudták tömöríteni a hosszúra szecskázott
silókukoricát. A szilázs tömörítésekor úgy viselkedtek a körülbelül 15 milliméteres szecskadarabok, mint a hungarocell: taposást
követően a szilázs visszarugózott. A szilázs
nagymértékű felmelegedése és a szemek
nem megfelelő feltárásából adódó veszteség arra kényszerítette a gazdaság vezetőit,

HEMDINGEN

hogy bérvállalkozójukkal és a CLAAS-szal
együtt megnézzék, hogyan tudnának javítani ezen az állapoton.
A cél adott volt: 18 milliméternél hosszabbra
kellett vágni a kukoricaszárat, hogy nőjön a

SHREDLAGE
agritech
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kukoricaszilázs strukturális hatása a bendőben. A kukoricaszemeket egyidejűleg a lehető legfinomabbra kellett roppantani, hogy
az energiát gyorsan és biztosan hasznosítani
tudja a tehén.
Ehhez először felezett késkészlettel ment a silózó a kukoricába, és nagyobb átmérőjű törőhengereket szereltek a MULTI CROP CRACKER
(MCC) szemroppantóba, illetve megnövelték
a hengerek fordulatszám-különbségét. A
szemeket így alaposan szétzúzták, a növényi
részek pedig hosszanti irányban is felhasadtak, ezáltal nagyon jól tömörödött a termény.
Hátrányként nagyobb lett a silózó teljesítményigénye és az üzemanyag-felhasználás – körülbelül 15 százalékkal –, valamint
megnőtt a roppantóhengerek kopása.
Ráadásul nem volt optimális az anyagáram,
ami eltömődéseket okozott.

A szakmai közönség megtöltötte az előadótermet

A következő betakarítási időszakban,
2014-ben tovább finomították az ötletet. Egy
CLAAS JAGUAR 950-nel, megerősített szemroppantó-házzal dolgoztak, és 58 százalékra
növelték a hengerek fordulatszám-különbségét. Kiegészítésképp kaptak a CLAAS-tól
egy előszériás JAGUAR 940 silózót, eredeti
SHREDLAGE® szemroppantóval. Azt tapasztalták, hogy ez a gép alaposabban dolgozta
fel a növényi anyagot. Bár kisebb teljesítményű volt, mint a SHREDLAGE®-henger
nélküli, 15 százalékkal nagyobb áteresztőképességet értek el vele! Azt is észrevették,
hogy a SHREDLAGE® szemroppantónak

Összetevők

€ / mázsa

egyértelműen kisebb az erőszükséglete.
A szalmát teljes egészében kivették a takarmánykeverékből, a fűszilázs mennyiségét
40, a kukoricalisztét közel 50 százalékkal
csökkentették, míg a kukoricaszilázsét kb.
egyharmaddal növelték, 13,5 kilogramm
szárazanyagtartalomra. Ezáltal a teljes adag
koncentrált takarmánytartalma 39 százalékra
csökkent. Növekedett az állatok tejtermelése,
és a tej tápanyagtartalma. A tej kilójára vetített
takarmányköltség 1,16 eurócenttel csökkent,
így évente 75 ezer eurót takarítanak meg.

% száraza.tart.

A jó tapasztalatok alapján 2015 óta a teljes
silókukorica-mennyiséget SHREDLAGE®
szemroppantóval dolgozza fel a gazdaság.
A tehenek egészségesebbek, sokkal kevesebb a megbetegedés, stabilabb a bendő
működése. Az üzemvezető egyértelműen
nagy lehetőséget lát a SHREDLAGE® technológiában.
Fontos feladat még, hogy később betakarítható, jó kukoricafajtákat találjanak,
hogy minél nagyobb legyen a takarmány
keményítőtartalma.

Takarmány 2014.11.01.
zöldtömeg (kg)

száraztömeg (kg)

Takarmány 2015.06.01.
€ / nap

zöldtömeg (kg)

száraztömeg (kg)

€ / nap

Ásványi anyag

50

95

0,4

0,38

0,2

0,4

0,38

0,2

Szalma

15

88

0,5

0,44

0,08

0

0

0

Szójadara

36

90

0,5

0,45

0,18

0,6

0,54

0,22

Repcedara

20

90

5,5

4,95

1,1

5,5

4,95

1,1

Kukoricaliszt

21

90

4,75

4,28

1

2,5

2,25

0,53

Szójahéj

16

90

0

0

0

1

0,9

0,16

Sörtörköly

4,75

22

4

0,88

0,19

4

0,88

0,19

Fűszilázs

5

39

8

3,12

0,4

5

1,95

0,25

Kukoricaszilázs

4

37

29

10,73

1,16

36,5

13,51

1,46

52,65

25,23

4,3

55,5

25,36

4,1

Összesen

Keményítő

28,40%

27,44%

Nyersfehérje

17,50%

17,33%

Alaptakarmány NDF

26,33%

26,73%

Koncentrátum aránya

43,59%

Takarmányköltség / kg tej - € cent

36 kg

39,05%
11,95

38 kg

10,79
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CLAAS LEXION 760 MTS
agritech

BEMUTATÓKÖRÚT
A MESTERREL
CLAAS LEXION 760 MTS
Szöveg: Nagy István, Képek: CLAAS

MIT SZERETNE LÁTNI A GAZDA GÉPBESZERZÉS ELŐTT? NEM
KATALÓGUSADATOKAT, HANEM AZT, HOGY AZ Ő SAJÁT
FÖLDJÉN MILYEN VALÓS TELJESÍTMÉNYRE KÉPES EGY
ADOTT GÉP. NEKÜNK PEDIG NINCS TITKOLNIVALÓNK: 2017
JÚNIUSÁBAN BEMUTATÓKÖRÚTRA INDULTUNK EGY
CLAAS LEXION 760 HIBRID KOMBÁJNNAL.

A HIBRID
KOMBÁJNOK

A TANGENCIÁLIS CSÉPLÉS
ÉS AZ AXIÁLIS MAGLEVÁLASZTÁS ELŐNYEIT
EGYESÍTIK.

CLAAS LEXION 760 MTS
agritech
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B

emutatógép-kezelőnk, Katona
János minden reggel nagyban
melegíti a hangszálait, ő mutatja
be ugyanis, mit tud a LEXION, s válaszolja meg az összes felmerülő kérdést. Van
miről beszélnie, hiszen egy nagyon jól felszerelt kombájnt viszünk körbe az országban.
Először tisztázzuk, mi is az a hibrid technológia! Ezek a gépek – melyek legnagyobb
gyártója a CLAAS – a tangenciális cséplés és
az axiális magleválasztás előnyeit egyesítik.
Munkavégző képességüket általában motorteljesítményük határolja be, amely nagyjából
30-40 százalékkal múlja felül a szalmarázós
kombájnokét. Ez mutatkozik meg a kombájn
áteresztőképességében.
Az elmúlt három-öt évben nagyot nőttek a
szántóföldi növénytermesztés átlaghozamai,
a hektáronkénti 3-5 tonnáról akár 8-10-re. A
ládás gépek viszont elérték motorteljesítményük felső határát, a 450 lóerőt: ennél több
már nem nagyon növeli az áteresztőképességet és a szemteljesítményt. Ezért a megnövekedett mennyiségű gabona betakarításához
elengedhetetlen a nagyobb teljesítményű
gép. A hibridek pont ilyenek, ezért kell jobban megismertetni velük a gazdákat.
A LEXION 740-750-760 modellek az
ötláda-szélességű kombájnnak megfelelő
hibridgépek, a 770-780 pedig a hatládaszélességűnek felel meg.
LEXION 760-asunk szinte minden elérhető
opciós tétellel felszerelt. TERRA TRAC gumi-

hevederes járószerkezete nagyon hasznos,
s az a tapasztalatunk, hogy többen keresik.
Ennek oka az egyre szélsőségesebb időjárás: nagyon fontos maximálisan kihasználni
minden pillanatot. Ha például ősszel, nagyon
sáros körülmények között nem tudnak
haladni a betakarítással, automatikusan késik
a talajelőkészítés, nem tudnak a kukorica
után szántani, ezáltal megcsúszik az egész
munkafolyamat. Mondják is olyankor, hogy
az már nem aratás, hanem kármentesítés,
annyira ki van hegyezve minden a megfelelő időzítésre. A hasznos időintervallumok
maximális kitöltésére egyre nagyobb méretű
és teljesítményű gépekre van szükség. Azok
pedig nehezebbek, ami nem használ a
talajnak, jelentős rétegdeformációkat okoz. A
gumiheveder talajkímélő, hiszen csökkenti a
talajtaposást, háromszor akkora a felfekvési
felület, mint egy hagyományos gumikerekes
kombájné. Ráadásul a gép szélessége nem nő
3,5 méter fölé, ami közúti vonuláskor nagyon

fontos szempont. Extrém körülmények között
is lényegesen jobban halad a terepen, mint a
kerekes rokonai.
Ezzel már a kombájn megrendelésekor érdemes számolni. A gumiheveder felára ugyanis
semmivel sem több, mint az utángyártott vételára! Annál több az előnye: egyes LEXION 700asok, gumihevederrel 40 km/órás sebességre is
képesek közúton. Utángyártott hevederrel, az
áttételek miatt, ez 12-15 km/órára korlátozódik.
Például a különböző földek között sokat vonuló
bérvállalkozók, vagy akiknek földjei elszórtan
fekszenek, gyári gumihevederrel lényegesen
gyorsabban tudják megtenni a távolságot két
tábla között. Ráadásul a gép hajtó- és fékrendszerét a 40 km/órás sebességváltóhoz méretezték. A bemutatógépet POWER TRAC összkerékhajtás emeli igazi „terepvadász” kategóriába.
A bemutatógépet a hazánkban jól ismert és
nagyon kedvelt VARIO 930-as vágóasztallal
szerelték fel, ezenkívül van benne a betakarítási
sebességet optimálisan vezérlő CRUISE PILOT is.
Gyorsabb alkalmazkodást tesz lehetővé a
betakarítási körülményekhez a HP-ferdefelhordó. Hidraulikus szögállítása nagyon jól
kihasználható dőlt vagy fekvő állományban,
illetve azokban a növénykultúrákban, ahol
kis tarlómagaságban kell betakarítani – ilyen
pl. a szója vagy a borsó. A középső helyzetből
kiindulva a vágási szög hátrafelé 8, előre
11 fokkal állítható a fülkéből.
Hozamtérkép készítésére is lesz lehetőség, továbbá benne van a gépben a gyári, automatikus gépbeállító CEMOS AUTOMATIC. A gyári
automata kormányzással be tudjuk mutatni
a két centi pontosságú GPS PILOT működését.

A gumiheveder háromszoros
felfekvési felületet biztosít

Ezekre a precíziós és térinformatikai rendszerekre meglehetősen nyitottak a magyar
gazdák. Kíváncsiak rájuk, szeretnék saját táblá-
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MŰSZAKI ADATOK
760 / 760 TERRA TRAC

LEXION

/ 760 MONTANA
Cséplőrendszer

APS cséplőrendszer
MULTICROP
Cséplődob szélessége

mm

1420

Cséplődob átmérője

mm

600

Másodlagos leválasztás
Nagy teljesítményű ROTO PLUS leválasztó

db

2

Rotorok hosszúsága

mm

4200

Rotorok átmérője

mm

445

l

11000

rendszer

Állítható rotortakaró lemezek
Magtartály
Magtartály térfogata
QUANTIMETER hozammérő rendszer

jukon megnézni, mire képesek.
Az így nyert adatokból nagyon
érdekes dolgokat tudhat meg a
hozzáértő, csökkentheti a költségeket, és javíthatja a hatékonyságot. Ránéz egy-egy kimutatásra,
s már tudja, hol van a táblán
víznyomásos terület, vadkár
okozta-e a táblaszéli rosszabb
termést, vagy az erdő hatása
miatt más a talaj tápanyagtartalma. A precíziós gazdálkodás
eszközeivel hazánkban is egyre
több gazda él.
A kombájn GRAIN QUALITY
kamerája automatikusan értékeli
a búza, árpa, repce és kukorica
szemminőségét. A törtszemek és
a nem magszerű anyagok arányát
is ki lehet elemeztetni vele.

Szalmakezelés
Természetesen meg tudjuk
mutatni az új 4D-tisztítórendszer

SPECIAL CUT II szecskázó, 72 késsel
Törekterítő

működését is. Ez a rotortakaró lemezeket és a ventilátor fordulatszámát vezérli a tisztítórendszer
terhelésének, valamint kereszt- és
hosszirányú dőlésének függvényében. Lejtős területeken automatikusan nyitódnak és záródnak
a rotortakaró lemezek. Egyenetlen területeken különösen
fontos az állandó teljesítmény,
erre pedig tökéletesen megfelel a
4D-vezérlés.
Tehát ez egy „fullextrás” bemutatógép. Baja mellett kezdődik a
bemutatókörút, onnan haladunk
Kecskemét, aztán Szolnok felé.
Ha Ön is meg szeretné nézni a
hibrid LEXION 760 munkáját,
érdeklődjön a körút részleteiről
területileg illetékes CLAASüzletkötő kollégánknál!

Pelyvatovábbító törekterítővel
Terítési irány automatikus beállítása

CLAAS LEXION 760 MTS

Motor
Gyártó

Perkins

Max. teljesítmény (ECE R 120) Stage IV (Tier 4)

kW/LE

370/503

l

1150

Fajlagos fogyasztásmérés
Üzemanyagtartály térfogata
DYNAMIC COOLING
EASY
CEBIS
Hozamtérképezés
CEMOS AUTOMATIC
CEMOS
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT
CRUISE PILOT
GRAIN QUALITY CAMERA
Automatikus terményáram-ellenőrzés
4D-tisztítás

A BEMUTATÓGÉPET

VARIO 930-AS
VÁGÓASZTALLAL
SZERELTÉK FEL.

AXIÁL
agritech

BÜSZKÉN DOLGOZOM

A LEGJOBB
GÉPEKKEL
Szöveg: Vas Magdolna, Képek: Molnár Arnold

HORVÁTH SÁNDOR AZ AXIÁLOS KOLLÉGÁKAT BEMUTATÓ
RIPORTSOROZATUNK KÖVETKEZŐ ALANYA. SÁNDOR VALÓSZÍNŰLEG
ISMERŐS GYŐR-SOPRON, VAS ÉS VESZPRÉM MEGYE GAZDÁLKODÓINAK,
HISZEN MÁR 17 ÉVE TÁRGYAL ÉS ÉRVEL A CÉG NEVÉBEN.
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AXIÁL
agritech

Agritech: Mesélj axiálos éveidről!

H

ivatalosan 2000. november 7 óta
dolgozom az AXIÁL-nál. Soknak
tűnhet ez a közel 17 év, de jó
helyen nem nehéz megmaradni.
Itt jó a szervezés, folyamatosak a fejlesztések,
haladunk a korral, minden jól megy.
Persze, ennyi idő alatt azért változott egykét dolog. Miközben igazi profi céggé vált,
megmaradtak az egykori családi vállalkozás bizonyos vonásai, például az egyszerű
tulajdonosi szerkezet. Ennek előnyei a működésünkben is látszanak, ha kell, azonnal
megszületnek a stratégiai döntések, azonnal
tudunk reagálni a kihívásokra.
Egyébként nyilvánvalóan bonyolultabb lett a
szervezet az elmúlt 17 évben, ez szükségszerű
velejárója annak, hogy jóval többen lettünk.
Több mint hétszázan dolgozunk az AXIÁL-nál,
a létszámot tekintve már szinte nagyvállalatnak nevezhető. A részletekig lebontott
folyamatok miatt sokkal több résztvevővel kell
megosztani az információkat, mert egy adott
intézkedés sokkal több embert érint. Nyilván
egy üzletkötőnek az lenne a legkényelmesebb
és legegyszerűbb, ha még mindig csak egyvalakit kellene felhívni telefonon.
Amikor ide kerültem, talán, ha száz-egynéhány alkalmazott volt az egész cégnél, név
szerint ismertük egymást. Most már persze
nem ismerek mindenkit, de a telephelyi
közösségek még mindig nagyon összetartók, családiasak. A szombathelyi, ahol az én
bázisom van, a legkisebb axiálos telephely,
a legkisebb működési területtel. Amennyire
felgyorsult a piac, valószínűleg már nem
is tudnám ellátni azt a területet, amit a legelején; Győr-Sopron, Vas, meg Veszprém megye
fele tartozott hozzám.

Agritech: Mi változott a piacon?
Megváltoztak a piaci körülmények, sokkal
gyorsabban döntenek az ügyfelek. 1998 óta
értékesítek CLAAS gépeket. Akkoriban még
rengeteg volt az újonnan alakult mezőgazdasági cég. Mikor kimondtam a kombájn árát, el
sem tudták képzelni egyben azt az összeget. A családok hetekig tanácskoztak, hogy
merjenek-e belevágni a vásárlásba, ekkora
kiadást a nyakukba venni.

Mostanra ez teljesen megváltozott, megmondjuk, mennyibe kerül a gép, és két nap
alatt eldöntik, megveszik-e vagy sem. Akik
máig talpon tudtak maradni az 1992-es privatizáció óta, rutint szereztek a vásárlásban, látják,
mit bír el a vállalkozásuk. Akkor bizonyos
szempontból nehezebb is volt a felszínen maradni, nem volt ennyi támogatás, a gyengébb
évek sokkal mélyebben érintették egy-egy
vállalkozás költségvetését, szóval sokan tartottak akkoriban a nagy beruházásoktól. Ennek
ellenére azt mondom, akik akkor elég bátrak
és okosak voltak, most is megvannak.
Most már sokkal többen vagyunk a piacon
kereskedők. Nincs is idő annyit foglalkozni
egy-egy ügylettel. Nehezebb lett a dolgunk
egy kicsit, a vevők nagyon jól felkészültek a
gépekből, hiszen az interneten követhetik a
változásokat, fejlesztéseket, eseményeket.
Tapasztalataim szerint manapság a tárgyalások alapját az igények meghatározása után a
pénzügyi konstrukciók, árak képezik. Persze
az ár még nem minden. Ezt is tudják a vevők,
így érvelhetünk az üzemeltetési körülményekkel, a szervizháttérrel, az üzembiztonsággal, az üzemanyag-fogyasztással, a használtgép-értékkel, és még számtalan egyéb
tényezővel. Ezek teszik aztán a tárgyalások
végére igazán előnyössé a CLAAS gépeket. E
piacon is javában zajlik a generációváltás, a
fiatalok pedig nagyon képben vannak.

Agritech: Mondj egy-két szót magadról!
1959-ben születtem egy bányászfaluban,
Halimbán. Onnan legtöbben az iparban
helyezkedtek el, ki bányász, villanyszerelő,
kohász, ki bányamérnök lett. Csodálkoztak is,
amikor én Csornára, egy mezőgazdasági gépészképző szakközépiskolába jelentkeztem,
de engem ez érdekelt legjobban. A gödöllői
Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki
Karán folytattam tanulmányaimat. Letöltve
katonaidőmet egy 14 ezer hektáros téeszben kezdtem el dolgozni, majd 1992-ben, az
átmeneti törvény lehetőségeit megragadva,
ötödmagammal kiváltunk a téeszből, magánvállalkozó lettem.
Amikor 1998-ban az IKR-nél, önálló gépértékesítőkkel, megalakult a CLAAS üzletág, elhagytam a magánzó szektort, és náluk folytattam
a pályafutásom. 2000-ben, egy szeptemberi
reggel, váratlanul behívtak minden claasos

CSORNA

üzletkötőt, és tájékoztattak, hogy
megszakadt a két cég kapcsolata,
másnaptól New Holland termékeket
értékesít a cég. Hárman, Szentiványi
Gyula, Hecz Gábor – mindketten az
AXIÁL-tól mentek nyugdíjba – és jómagam közöltük, hogy nem szeretnénk
más géppel foglalkozni. A nyolc órakor
kezdődő értekezleten így már részt sem
kellett vennünk. Akkor még hétpecsétes
titok volt, hogy ki veszi át a CLAAS-t.
Aztán valamikor októberben egyszer csak
csörgött az otthoni vezetékes telefonom,
maga Harsányi Zsolt volt a vonal másik
végén, és érdeklődött, mennék-e hozzájuk
CLAAS-t értékesíteni. Persze igent mondtam.

„AZÓTA IS A CLAASSZAL FOGLALKOZOM.
JÓ DÖNTÉS VOLT MARADNI, MERT EGYRÉSZT ÉRTÉKELTE HŰSÉGEMET A PIAC,
MÁSRÉSZT TÉNYLEG JÓ DOLGOZNI ILYEN
KIVÁLÓ TERMÉKKEL.”
Horváth Sándor

Agritech: Melyik CLAAS gép a kedvenced?
Természetesen a kombájn. Közülük pedig az a típus, amellyel a legtöbbet értem
el: a MEGA 204-208, ez egy sikerszéria
volt. Ezeken vezette be a CLAAS az APScséplőszerkezetet, sokan pont ezért nevezik
MEGA-cséplőszerkezetnek. Nagyon jó,
megbízható gép volt, a régiek megbízhatóságát kombinálták a APS-szel. Ez volt az egyik
utolsó, mai napig meghatározó jelentőségű
mechanikus fejlesztés a kombájnokban. Ezek
a gépek idősebb koruk ellenére máig megállják a helyüket, használtként is könnyen
értékesíthetők.
Engem mindig is büszkeséggel töltött el, hogy
a piac legjobb gépeivel foglalkozhatok.

AXIÁL
agritech

MEGVÁLTOZTAK A PIACI
KÖRÜLMÉNYEK,

GYORSABBAN
DÖNTENEK
AZ ÜGYFELEK.
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XVII. CLAAS SZIMPÓZIUM

A TEHETSÉGEK HELYE
Szöveg: Vas Magdolna, Képek: Balázs Gusztáv

HOGYAN VONZHATJÁK MAGUKHOZ A NAGY CÉGEK A FIATALOKAT?
TERMÉSZETESEN VALAMI PLUSSZAL, AMIT MÁSOKTÓL NEM LEHET
MEGSZEREZNI. AZ AXIÁL, A CLAAS HUNGÁRIA ÉS A GÖDÖLLŐI SZENT ISTVÁN
EGYETEM OLYAN JÖVŐKÉPET CSILLANTOTT MEG IDÉN IS, A MÁR TIZENHETEDIK
CLAAS SZIMPÓZIUMON, AMELY SOK FIATAL SZAKEMBERNEK LEHET ATTRAKTÍV.

Andreas Szakácsi (ügyvezető igazgató, CLAAS Hungária Kft.), Dr Joachim
Stiegemann (termékmenedzsment vezető, CLAAS E-Systems), Dr. Martin
Leinker (Corporate Product Strategy, Cordination University Team), Csanádi
Tamás (K+F vezető, CLAAS Hungária Kft.) Harsányi Zsolt (tulajdonos-ügyvezető, AXIÁL Kft.), Jan-Hendrik Mohr (CLAAS Csoport igazgatóságának tagja,

A

technológiai fejlődés hatása a
mezőgazdasági vállalkozásokra
és a mezőgazdasági üzletágra
című, XVII. CLAAS Szimpóziumnak a Szent István Egyetem Tudástranszfer
Központja adott otthont. A szervezők idén a
mezőgépész szakma képviselői, s a gödöllői egyetem oktatói és hallgatói mellett
valamennyi, mezőgépészetet oktató hazai
felsőoktatási intézményből várták az érdeklődőket. Szerencsére nem volt hiány belőlük,
hiszen megtöltötték a legkülönbözőbb korú
szakemberek a Nagytermet.

Gabona Üzletág), Christian Ludwig (országfelelős, CLAAS Értékesítés), Prof. Dr.
Szabó István (rektorhelyettes, Szent István Egyetem), Nóvé Mária (HR vezető,
CLAAS Hungária Kft.), Dr. Kátai László (dékán, Szent István Egyetem), Dr. Bártfai
Zoltán (tanszékvezető, SZIE Gépészmérnöki Kar), Arved von Bieberstein, régióigazgató, CLAAS Austria & Adria)

Dr. Kátai László, a SZIE dékánja a német mezőgazdaságigép-gyártó és az egyetem kapcsolatának történetéről beszélt köszöntőjében. Az
együttműködést negyven éve Lehoczky László
professzor kezdte meg August Claasszal, a
CLAAS cég alapítójával. A legendásan jó, baráti
viszonyt Szendrő Péter professzor vitte tovább
August Claas fiával, az egyetem díszdoktori
címét is viselő Helmut Claasszal. Ennek köszönhetően már számos nagy értékű szemléltetőeszköz, berendezés, sőt, tanterem is gazdagítja az
egyetemet. A mezőgazdasági cégek és az egyetem közötti kapcsolat rendkívül fontos, hiszen

kölcsönös a függőség: az egyetemek jól képzett
munkaerőt, valamint kutatási munkát biztosítanak a cégeknek, a cégek pedig anyagilag és
gyakorlati helyszínként segítik az egyetemeket.
Jan-Hendrik Mohr, a CLAAS Csoport igazgatóságának tagja, a Gabona-üzletág vezetője
az „Egy növekvő nemzetközi mezőgazdaságigép-gyártóra váró új kihívások, trendek”
című előadásában elmondta, hogy a CLAAS
életében már kezdetben is különleges helyet
kapott Magyarország, hiszen hazánk nyitotta
meg az útját Kelet-Európa felé.

XVII. CLAAS SZIMPÓZIUM
agritech

Mohr úr ezt követően a fejlesztések
szerepéről beszélt, előadásában
a digitalizáció megkerülhetetlenségére helyezte a hangsúlyt.
A modern technika fejlődésének
ütemére jellemző, hogy a digitális
termékek piaca öt év alatt több
mint duplájára nő a prognózisok
szerint, s ezekre az igényekre a
CLAAS is felkészül.
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A fejlesztés azonban nem csupán üzleti szempontból fontos: hatalmas szükség van a gépek
modernizációjára, hiszen a riasztó ütemben
növekvő emberi populációval nem tud lépést
tartani az élelmiszertermelés. 2050-ben az
előrejelzések szerint 9 milliárd embert kell
majd élelmezni. Ebben a CLAAS Csoport is
tevékenyen részt kíván venni saját fejlesztésű
technikai, technológiai megoldásaival.
A CLAAS nagyon gyorsan belátta az élelmezési kihívások megválaszolásának szükségességét: a mezőgépészetet is alapjaiban
átalakító digitális forradalomra számos saját
fejlesztéssel reagál. Az úgynevezett magtevékenység (core business), a gépgyártás
területe úgy maradhat erős, s lehet egyre
számottevőbb, hogy az elektronika és a webkommunikáció – előbbi Kutatás-fejlesztési
Osztály, utóbbi CLAAS E-Systems néven –
saját, dedikált területet kapott.
Ahogy Mohr úr szavaiból kiderült, a CLAAS
folyamatos befektetésekkel alakítja digitális
jövőképét: idén több mint 200 millió eurót
költöttek kutatásra és fejlesztésre.
Új elektronikai fejlesztőközpontot hoztak
létre Dissen városában. A 20 millió eurós
komplexumban körülbelül kétszáz embert
foglalkoztatnak. Egyre jelentősebb szerepet
játszik a szoftverfejlesztés és az infokommunikációs eszközrendszerek gyártása.
Dr. Joachim Stiegemann, a CLAAS E-Systems
termékmenedzsmentjének vezetője a „Precíziós gazdálkodás keretrendszerének elemei”
című előadását Michael Kohlem, a KutatásFejlesztési Osztály Önjáró Betakarítógépek
Divízió ügyvezető igazgatója folytatta. A „4.0
fonalat” vette fel Andreas Szakácsi, a CLAAS
Hungária Kft. műszaki ügyvezető igazgatója,
aki az Ipar 4.0-hoz kapcsolódóan a jövőbeli
kihívásokról, a gyártási folyamatról és új
gyártástechnológiákról tartott előadást.
Az ebből a koncepcióból adódó gyártási
folyamatfejlesztéseket taglalta, illetve a
törökszentmiklósi gyárban az új gyártás-

A CLAAS GmbH, a CLAAS Hungária Kft.,
az AXIÁL Kft. és a gödöllői Szent István Egyetem képviselői
technológiák bevezetésének lehetőségeit,
tíz év távlatában. Andreas Szakácsit követte Christian Ludwig, a CLAAS Értékesítés
magyarországi felelőse, aki hazai példákkal
mutatta be a precíziós gazdálkodást.
Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetője „Az iskolapadtól a CLAAS importőrig” című előadásában saját sikereivel
illusztrálta a mezőgazdasági gépészmérnök
szakma szépségeit. Céges példákon mutatta
be, hogy az AXIÁL-nál mennyire hangsúlyos
a dolgozók folyamatos képzése, tudásuk
fejlesztése, s hogy miképp támogatják az
utánpótlás kinevelését. Harsányi Zsolt, aki
maga is a gödöllői egyetemen szerezte meg
gépészmérnöki diplomáját, az AXIÁL Bt.
alapítása óta eltelt két és fél évtized alatt az
egy alkalmazottat foglalkoztató, kicsi cégből
országos befolyású, 19 telephelyű cégcsoporttá fejlesztette vállalkozását.
Az AXIÁL Cégcsoport 826 dolgozója közül
124 mérnök képesítésű, akiknek 40 százaléka
a gödöllői egyetemen végzett.
Felértékelődik a gyakorlati oktatás és a korszerű
technológiák ismerete, de ezt a hazai képzési
rendszer önmaga nem képes átadni. Ezért
fontos az együttműködés a cégek és az oktatási
intézmények között. A duális képzés megoldás
lehet erre a problémára, azaz a termelő cégeket
bevonják a gyakorlati képzésbe. Ebben az

AXIÁL és a SZIE példamutató partnerekként
működnek együtt, jelenleg nyolc AXIÁLösztöndíjas diák van a SZIE diákjai között.
Harsányi Zsolt arra buzdította a fiatalokat,
hogy vegyék kezükbe sorsukat, és jelentkezzenek az AXIÁL-nál, mert biztos jövőt,
karrierlehetőséget kínál.
Záró előadásként a jól képzett dolgozói
állomány fontosságáról beszélt Nóvé Mária, a
CLAAS Hungária Kft. HR vezetője. „Új tehetségek felkutatása” című előadásában hangsúlyozta, hogy cégük gyári munkástól képzett
mérnökig egyaránt nagy hangsúlyt fektet az
új tehetségek felkutatására.
A szimpózium megmutatta, hogy a mezőgazdasági technológia fejlődése és a digitalizáció
új ismeretanyagok elsajátítását teszi szükségessé. Mind a mezőgépgyártók, mind a
-forgalmazók jól képzett, tájékozott, tudásukat megfelelően alkalmazni képes szakembereket keresnek, legyen szó mérnökökről,
technikusokról vagy szakmunkásokról.
Ahhoz, hogy ilyen képzettségű embereket
legyen képes az oktatási rendszer a szakmának adni, az iskolák és a különböző vállalatok
szoros együttműködésére van szükség.
Az egyes előadásokról bővebben a
http://www.axial.hu/hirek/axial/
a-tehetsegek-helye-xvii-claas-szimpozium/hu
oldalon olvashatnak.
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MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5150-13
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 4066
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, BO, SZ,
SZK, GA6.0
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

LEXION 550
KOMBÁJN

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

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7474-16-165
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 1982
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D,
TT, QM, SZK, GAV6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440

LEXION 550

AZONOSÍTÓ: 6440-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2998
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, 3D, DCS,
SZK, GA6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

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

TUCANO 320

MEGA 360

KOMBÁJN

KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6980-15
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1607
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, GA4.9
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

LEXION 650
KOMBÁJN

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

KOMBÁJN

KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7141-15-994
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4385
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL SZ, DCS,
GA6.0, BISO CX100
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 580
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7629-16-631
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3483
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT,
GA7.5, ROK
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

TUCANO 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5612-13
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4030
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, 3D,
SZK, 4WD
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7186-16-539
ÉVJÁRAT: 2004
ÜZEMÓRA: 4930
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, GA5.1
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7661-16-666
ÉVJÁRAT: 2001
ÜZEMÓRA: 6177
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC,
SZK, GA6.0, RT(CLAAS)
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

LEXION 440
KOMBÁJN

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

LEXION 450
KOMBÁJN

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

MEDION 340
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7674-16-757
ÉVJÁRAT: 2002
ÜZEMÓRA: 3264
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS,
GA5.1
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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LEXION 550
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7754-16-692
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3412
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D,
TT, SZK, GA6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

CHALLENGER 55
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7451-16-906
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 7759
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2,
PS, AH
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

QUADRANT 2200
QUADRANT 2200

AZONOSÍTÓ: 5210-13
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1,
BM1.2X0.7, ZSK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7817-16-127
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 3572
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL,SZ, CAC,
GA6.0, RT(BISCO CX100)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

CHALLENGER 35
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7490-16-272
ÉVJÁRAT: 1998
ÜZEMÓRA: 11000
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, PS, AH
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL
(213)

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 5363-13
ÉVJÁRAT: 2008
GUMIMÉRETEK: TRELLEBORG
380/55-17
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, RF2.1,
BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

VARIANT 360

ROLLANT 260

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

AZONOSÍTÓ: 7858-17-268
ÉVJÁRAT: 2008P
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),
BM1.2X0.9-1.55, HK, ZSK
ELHELYEZÉS: VEVŐ

KÖRBÁLÁZÓ

KÖRBÁLÁZÓ

AXION 830

AXION 830

AZONOSÍTÓ: 0041-14-512
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1625
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2,
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 0139-14-24
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3184
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2,
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 820

AXION 820

TRAKTOR

TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7931-17-765
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 1920
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH,
AV, PS, RK, FH, GPSS, GPSK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 360

TRAKTOR

TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 7967-17-20
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 4185
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 540/65R30
(30%); MICHELIN 620/70R42 (40%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, AH,
AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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ARION 650
TRAKTOR

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

AXION 810
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 8053-17-92
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 834
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, LF1+2, PS,
AH, AV, RH, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 360

VARIANT 380

AZONOSÍTÓ: 5687-13
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),
BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AZONOSÍTÓ: 6166-14
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),
BM1.2X0.9-1.55, HK
ELHELYEZÉS: VEVŐ

AZONOSÍTÓ: 6698-15-29
ÉVJÁRAT: 2008
GUMIMÉRETEK: TRELLEBORG 380/5517 (80%)
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),
BM1.2X0.9-1.7, HK
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

QUADRANT 3300

VARIANT 360 RC

KÖRBÁLÁZÓ

RFT SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 8164-17-75
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: ●●●●●
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

KÖRBÁLÁZÓ

KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 8206-17-685
ÉVJÁRAT: 2014
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),
BM1.2X0.9-1.75, HK, ZSK, RC
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

KÖRBÁLÁZÓ

SCORPION 9040

TELESZKÓPOS RAKODÓ

AZONOSÍTÓ: 8058-17-524
ÉVJÁRAT: 2007
GUMIMÉRETEK: MICHELIN
500/70R24(60%)
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, EM9.0, RV
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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Rizsföldek Thaiföldön:
amikoR egy TRakToR
megválTozTaTja az éleTeT.
Az 58 éves Aroon Thala-in mély, belső meggyőződésből lett rizstermesztő. Három földje van az északthaiföldi Khon Kaen tartomány Non Lam falujában – összesen 37 rai (hat hektár) földet művel 25 éves
fiával. Thaiföldön ez már soknak számít. Az átlagos földméret ebben a régióban egy hektár körüli.
Aroon szülei örömmel látták, hogy fiuk karriert csinál, és egy vállalkozásban dolgozik,
de Aroon mindig is biztos volt abban, hogy
gazdálkodó lesz, és rizst termeszt. „Közvetlenül az általános iskola után elkezdtem rizst
termeszteni.” Mást nem is tud elképzelni:
„Ha nem is gazdagszom meg belőle, szeretem
csinálni, ez az életem.” A szülei megtanítottak neki mindent, és átvette tőlük a gazdaságot. Egyértelműen nagyon elégedett, amikor a munkájáról beszél.
Hajnali öt körül kezdi napját. Megeteti a tyúkokat, majd elmegy a templomba, adományt
visz a szerzeteseknek, és őseiért imádkozik.
Vetési időszakban hét óra körül kezdi a munkát rizsföldjein. A rizs, a kukoricát követően,
de a búzát megelőzve, a világ második
legfontosabb gabonafajtája. A világ rizstermésének több mint 90 százaléka származik
Ázsiából, ahol legnagyobb részben még
ma is kézzel ültetik a növényt, kicsi földeken.
Délkelet-Ázsia klímája ideális a rizstermesztéshez. A több mint kétszáz millió rizsfarm,
főként vidéken, több millió ember egyetlen
bevételi forrása.
Termesztésének alapvetően kétféle módja
az árasztásos és a száraz. A világ rizstermésének kereken 80 százaléka az előbbiből
származik. Ez nem mindig volt így. A rizst úgy
nemesítették vízinövénnyé. Jól tűri az elöntést, mivel egyfajta átszellőztető alapszövetet
fejlesztett ki gyökereinek az évezredek alatt –
ez az úgynevezett aerenchyma, amely a
gázcserét szabályozza a rizs szöveteiben.
Az árasztásos rizstermesztés előnye, hogy
kicsi a gyom- és kártevő-veszély. A szárazrizs ezzel szemben a mai rizsfajták alfaja.
Ezek termesztése körülményesebb, olyan
területeken előnyös, ahol viszonylag kevés

a csapadék. A szárazrizs-termesztéshez
nagy nedvességtartalmú levegőre van szükség, és a parcellákon meg kell küzdeni a
gyommal. A szárazrizs hozama kisebb, mivel
nem lehet száz százalékos csírázási aránynyal számolni, de intenzív aromája miatt
igen keresett termék. Az árasztásos területeket vagy a heves esőzések, vagy a kiöntött
folyók árasztják el.
„Kétféle rizst vetünk”, meséli Aroon Thala-in,
majd kifejti: „Vannak azok a területek, ahol
még áll a víz, és vannak a szárazabbak,
amelyek csak a vetés után kerülnek víz alá.
A már elárasztott területeken is használjuk
a tárcsás boronát, és megpróbáljuk a lehető
legjobban elkeverni a talajt a vízzel. Ezután
kiültetjük a két-három hétig előnevelt rizspalántákat. Ezzel szemben a száraz területeket

tárcsás boronával átforgatják, és utána kézzel vetik el a rizsszemeket. Ezután talajmaróval egyenletesen bedolgozzák a szemeket.“
Aroon Thala-in gazdaságában a második
eljárás a jobb, mivel kíméli a gépeket, és
kevésbé költséges. Fontos, hogy a száraz
területekre közvetlenül az esőzések előtt
vessenek, különben sok értékes magot megesznek a madarak és a patkányok. Honnan
tudja Aroon, hogy jön az eső? Egyszerűen:
tapasztalataira hagyatkozhat, egész jól fel
tudja mérni, mikor jön a monszun. A rizstermesztők Khon Kaenben általában április
közepétől-végétől számolhatnak esővel. És
a víz nem csak nekik fontos, hanem a
cukornád- és a maniókatermesztőknek is –
ezeket sok gazdálkodó ülteti, meséli Aroon
Thala-in. Az eső elárasztja a földeket, és a
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mindennapos zivatarok gondoskodnak a
rendszeres vízellátásról. De a földeket semmiképpen sem lehet csak úgy magukra
hagyni, a vízszintet rendszeresen ellenőrizni
kell: tíz centiméteres mélység az optimális.
A vízmennyiséget gátakkal és árkokkal szabályozzák. Ha túl gyorsan folyik, tápanyagot
és földet visz magával, ha túl lassan, akkor
alga képződhet. „Ha elég a víz, akkor a rizs
is gyorsabban nő, de ha kevés, akkor
növényvédő szereket kell alkalmaznunk a
kártevők ellen.” – mondja, és sorolja a gombákat és parazitákat, mint például a csiga.
A rizs fejlődése alatt Aroon Thala-in kétszer
juttat ki műtrágyát, kézzel. Először, amikor
a növény két-három hónapos, és még egyszer augusztusban-szeptemberben, közvetlenül a virágzás után. A betakarítás ideje
általában november és december. Ehhez
néhány nappal az aratás előtt elvezetik a
vizet, hogy a kis rizskombájnok fel tudjanak
menni a földekre. Az átlagos hozam, amit
a gazda elvár, körülbelül 500 kg/rai, átszámolva körülbelül három tonna hektáronként.

Aroon Thala-in büszkesége a CLAAS traktor,
amelyet igazi társként jellemez. 2011-ben
látta meg egy bemutatón. „Körülnéztem a
piacon, többféle gyártó termékét megnéztem,
és tulajdonképpen egy másik márkát akartam megvenni.” De annyira meggyőző volt a
gép ereje és felszereltsége, hogy másképp
döntött. „A kereskedő megengedte, hogy
próbautat menjek, ami rögtön meggyőzött”,
emlékszik vissza. Még aznap meg is vette a
gépet.
„Apám annak idején egy bivallyal dolgozott,
nekem pedig egy egytengelyes traktorom
volt. Akkoriban még nem is voltak traktorok
a környéken.” tekint vissza Aroon Thala-in.
Mióta van traktora, egyszerűbb és kellemesebb lett az ő és családja élete. „Nagyon
kényelmes vele dolgozni, több sebességfokozat közül lehet választani, és ami a legfontosabb: minden nap, bármilyen időszakban
dolgozhatunk a földeken, még a legforróbb
napokon is, amikor tűz a nap, és egyébként
az árnyékban keresnénk menedéket.“ Most
a traktorban ülhet az ember, és a tető védel-

Aroon Thala-in, Thaiföld
A gazdaságról
Alapítás éve
Alkalmazottak száma
Állattartás
Mezőgazdaságilag hasznosított terület
Talajminőség
Éves csapadékmennyiség

1986
Tisztán családi vállalkozás
Csirkék és libák saját igények kielégítésére
37 rai (6 hektár)
Agyagos talaj
Körülbelül 1000 mm Khon Kaen tartományban
Thaiföld északkeleti részén átlagosan
1.200 mm esik.

Thaiföldről
Népesség
Összterület
Mezőgazdaságilag hasznosított terület

Mezőgazdasági üzemek száma

Kb. 68 millió lakos 133 lakos / km2
Kb. 51,3 millió hektár
Kb. 24 millió hektár
Ebből kb. 9,9 millió hektáron folyik rizstermesztés, ezt követi a cukornád, manióka,
rizs és kaucsuk.
Kb. 1,5 millió
A gazdaságok átlagos mérete 3 hektár.
A gazdaságok több mint egyharmada
1,5 hektárnál kisebb területet művel meg.
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mében tovább tud dolgozni. „Ez lényegesen
jobb egy kézzel vezetett eszköznél, amellyel
még el is fárad az ember a sok menetelésben.“ Az lehet mondani, hogy a traktor mozgékonyabbá és boldogabbá tette. Ezen túlmenően a traktor hatására bővült is az üzem.
Korábban, az egytengelyes traktorral, óránként 1 rait tudott megművelni, ami 0,16 hektárnak felel meg. Ma már a CLAAS traktorral
óránként 2,5 rait művel meg (0,4 hektár).
Mióta saját traktora van, Aroon Thala-in bérben is dolgozik, a fiával, körülbelül 100 rai
(16 hektár) területen. Az ügyfelek házhoz
jönnek, és megbízzák a munkával. Amikor
újabb megrendelés érkezik, azt előre veszi,
és csak utána folytatja saját területein.
Aroon Thala-in a mindig jó minőségű munkájával próbálja megkülönböztetni magát a
többi mezőgazdasági vállalkozótól. Ez konk-

rétan jó talajlazítást, mélylazítást, és leginkább a földek jó szintezését jelenti, hogy
egyenletes legyen a vízállás. Mindehhez
szemmérték kell. Megbízásmenedzsment itt
nem létezik. A rizstermesztőnek minden a
fejében van. Közvetlenül a munka elvégzése
után fizetnek, raionként 500 bahtát kap,
ami átszámolva 77,50 euró hektáronként.
A jövőben Aroon Thala-in még több jó gépet
kíván magának. Ha lehet, egy vetőgépet,
és talán egy traktort, több lóerővel. Akkor
esetleg cukornádban is tudna dolgozni.
De leginkább azt szeretné, hogy mire fia
átveszi az örökségét, nagyobb területen, jól
kiépített vállalkozásban dolgozhasson.
A minőség mindenképpen első helyen kell,
hogy álljon. Így a jó munka az ő szemszögéből nem több és nem kevesebb, mint „jól
odafigyelni arra, amit megszerzünk és termesztünk, és jól gazdálkodjunk.“

Olvassa el a teljes történetet:

traktorok.claas.com
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JÓ HELYETT
MÉG JOBB
MI INDOKOLHATJA, HOGY VALAKI LECSERÉLJE NAGYSZERŰEN
BEVÁLT, TÖKÉLETESEN MŰKÖDŐ CLAAS VARIANT BÁLÁZÓJÁT, ÉS
BELEVÁGJON EGY ÚJ VÁSÁRLÁSÁBA? AZ, HOGY AZ ÚJ MODELL
SOK TEKINTETBEN FELÜLMÚLJA A RÉGIT, MEGÉRTE VÁLTANI.
Szöveg: Karlovitz Kristóf, Képek: Koloh Judit
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A

német mondás szerint
a jobb a jó ellensége.
Beigazolódott ez a
gyomaendrődi Izsó Sándornál is, jó helyett most már még
jobb gép áll az udvarán – ha nem is
kiütéssel, de pontozással mindenképp legyőzte elődjét. Az igazi
győztes persze a gazda, aki készségesen magyarázza el a CLAAS
VARIANT bálázó továbbfejlesztett kivitelének előnyeit.
Az egyéni vállalkozóként
dolgozó Izsó úr nemcsak a
saját háromszáz hektárján termeszt szokásos
szántóföldi növényeket, hanem nagyon
sok a bérmunkája is.

IZSÓ SÁNDOR
NAGYON ÍGÉRETESNEK
TARTJA AZ ÚJ VARIANT
FEJLESZTÉSEIT

Lényegében mindent elvállal a szántástól
az aratásig – tavaly 1700 hektáron arattak –,
kivéve a növényvédelmet. Ebből a helyzetből különféle következmények adódnak.
Egyrészt már a saját területei is negyven
darabra tagolódnak, húsz kilométeres körön
belül, az ügyfeleké pedig még szétszórtabbak, tehát nagyon sok a vonulás. Másrészt,
mint tudjuk, a megrendelőnek mindig
igaza van, ezért többféle szempontnak kell
megfelelni, mintha csak a magáéban gazdálkodna. Mindez meghatározza a géppark
összeválogatását is.
A két kombájn egyformán TUCANO 440-es, az
egyiket 2009-ben, a másikat 2015-ben vették,
gabona, napraforgó, kukorica és repce betakarítására alkalmas adapterekkel. Ezekkel még
egy darabig jól elvannak.
Nagyon fontos a vállalkozás életében a
legelőterületi munka. Közel van a Körös-Maros
Nemzeti Park, túzokrezervátummal a nemrégiben még kihalással fenyegetett nagy testű
madarunk védelmére, állományának növelésére. Ennek megfelelően sok a védett ősgyep,
ahol a túzok költ, de a költési időszak után,
július 15-ödikét követően már azokat is szabad
kaszálni. Izsó Sándor vállalkozása évente
mintegy négyszáz hektárt gondoz szolgáltatásként. A CLAAS CORTO front- és hátsókaszát
LINER rendképző követi a határban, majd jöhet
a bálázás. Kizárólag széna- és szalmabálát
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készítenek, szenázst, szecskázó hiányában
egyáltalán nem, de így is éppen elég a feladat.
CLAAS ROLLANT volt az első szerzeményük,
használtan vették 2010-ben. Jól működött, de
mivel fixkamrás, csak egyféle méretű és tömörségű bálát képes előállítani, ezért csupán
olyan megbízásokat fogadhattak el, amelyek
éppen megfeleltek a gép adottságainak. A
többiről lecsúsztak. Kockabálázó nem jöhetett
szóba, mert lehetetlen lett volna kihasználni
a területteljesítményét, ezért aztán 2012-ben
egy új VARIANT 360-ast vásároltak, amellyel
már a kis gazdálkodóktól a juhászatokon át
a nagyvállalkozásokig bárkit kiszolgálhattak.
Pontosan akkora és olyan tömörségű bálákat
állíthattak elő, ahogy kívánta a megrendelő.
Nem aprózták el, öt szezon alatt 42 ezer bála
gurult ki a zöld masinából, egyedül az utolsó
évben 14 ezer.
Ennek megfelelően sok tapasztalatot szereztek vele, és maximálisan elégedettek voltak.

„TI EZT A SZÁRAZ SZALMÁT IS TUDJÁTOK
BÁLÁZNI ELAKADÁS NÉLKÜL? A MI GÉPÜNK MINDIG BEDUGUL!”
Mások csak néztek:
Azóta természetesen sok helyen Izsó Sándor
a nyerő. Csakhogy eljött volna a felújítás ideje,

GYOMAENDRŐD

Egy pillanat alatt behajtható támasztókerék
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amely egy új gép árának nagyjából harmadába került volna, miközben felvetette az AXIÁL
üzletkötője, hogy egy másik harmadnak megfelelő összegért beszámítják a régit, ha újat
vesznek. Amely ráadásul már a tökéletesített
kivitel lenne! Hát, az ilyet hívják ellenállhatatlan ajánlatnak.
Most már a minap érkezett VARIANT 460-ast
tanulmányozzuk az udvaron. Magyarországon
talán az első üzembe állított darab ebből a
szériából, de az 1-es gyári szám alapján el lehet
képzelni, hogy külföldön sincs még sok belőle.
Eszerint afféle hazai referenciapéldány Izsó
Sándoré, aki sorban rá is mutat a különbségekre. Elsőként azt emeli ki, hogy kiküszöböltek
egy gyermekbetegséget: vonuláshoz az eddigi
modellen körülményesen le kellett szedni
és elrakni a kétoldalt kiálló támasztókerekeket, ami alkalmanként nagyjából tíz percnyi
időveszteséget okozott. Az újon egy pillanat
alatt behajtják, és probléma nélkül haladnak
át például a Körös eléggé keskeny hídján.
Sokat számít a széttagolt területen mozogva.
És, ha már a futóműnél tartunk, opcióként
széles kerekekkel rendelték meg a gépet, hogy
simábban fusson a hepehupás ősgyepeken.

Apróságnak tűnik, de fontos,
hogy felhajtható fedelet kapott
a bálaháló burkolata. Eddig beesett oda az eső, sáros masszát
képezve az összegyűlt porral.
Mostantól egy gonddal és kellemetlen munkával kevesebb.
Javítottak a kötözőszerkezeten:
egy spirál kihúzza a bálahálót a
teljes munkaszélességre, ettől
javul a bála minősége. Gyorsabb is a gép, nőtt a bála forgási
sebessége, és kevesebb ideig
tart a bálakötözés, amely alatt
meg kell állni, így termelékenyebben lehet dolgozni. A színes monitor jól néz ki, de sokkal
fontosabb, hogy míg a régi gép
hajtólánca csak kamranyitáskor
kapott mindig olajat, az újban egy olajzókefe
állandóan keni az iszonyúan poros környezetben, nagy igénybevételnek kitett láncot.
Izsó Sándor nagyon ígéretesnek tartja ezeket a
fejlesztéseket, összességükben jelentősen fokozzák a VARIANT hatékonyságát. Kétség sem
fér hozzá, hogy hamarosan kifizetődik a beruházás, és hogy a bálázás szempontjából jól el

vannak látva a következő öt évre. Bizakodását
indokolja a gépre adott garancia is – épp ezért
nem kötött rá egyelőre átalánydíjas karbantartási szerződést, mint a kombájnokra. Meg
sem kérdezem, utólag is helyesnek tartja-e
döntését, hogy lecserélte az elsőnél sokkal
jobb második bálázóját, hiszen csak az arcára
kell nézni, hogy lássam, a harmadik még annál
is jobb, alig várja, hogy munkára foghassa!
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KELLEMES MUNKAKÖRNYEZET

NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY!
Szöveg: Vadász Ildikó, Képek: CLAAS

MÁR MEGINT EGY EU-SZABÁLYOZÁS! JELENTŐS VÁLTOZÁSOK LÉPTEK ÉLETBE
AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.
A SZABÁLYOZÁS ÉRINTI A LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK
TULAJDONOSAIT ÉS ÜZEMELTETŐIT, RÁADÁSUL KOMOLY FELTÉTELEKET ÍR
ELŐ A SZOLGÁLTATÓI OLDALNAK IS. EGY BIZTOS, KÉSZÜLJÖN FEL IDŐBEN, AKI
NYÁRON HŰS, KLIMATIZÁLT KABINBAN SZERETNE DOLGOZNI!

A

mezőgazdasági gépek klímaberendezésének igénybevétele jóval
nagyobb, mint a közúti járműveké, ezért fontos a megfelelő
karbantartás, illetve a nyári munkák előtti
szakszerű átvizsgálás, tisztítás, felkészítés,
szükség esetén pedig javítás.Mezőgazdasági
gépek klímaberendezésének javítását, karbantartását bízza szakemberre!

MIÉRT?

A

z utóbbi években az Európai Unió
teljesen új alapokra helyezte az
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos szabályozást, összhangban
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmé-

nyével, illetve az úgynevezett Kiótói Jegyzőkönyvvel. Hazánkban a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKH) illetékességébe került a
szakterület felügyelete és az ezzel kapcsolatos tevékenység. Az új jogszabályi környezet
jelentős változásokat hozott a légkondicionáló berendezéseket, illetve a klímagázokat
forgalmazóknak és a szektor szolgáltatóinak.
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Az AXIÁL Kft. telephelyein dolgozó, erre a
feladatra kiképzett szakembereinek megvan
a szakszerű és jó minőségű javításokhoz elengedhetetlen szakmai ismeretük, technikai
információjuk és speciális szerszámuk.
Előfordulható hibák:
A berendezések különböző meghibásodásai,
rendellenességei mind abban nyilvánulnak
meg, hogy nem elegendő a hűtés. Ugyanakkor tisztában kell lennünk a berendezés
teljesítményével is, hiszen egy alulméretezett
kompresszor nem mindig teljesítheti az elvárt
követelményeket, és ekkor is hajlamosak
vagyunk meghibásodást vélni.
A javítás legnehezebb része a hiba újbóli előidézése, ezért nagyon fontos, hogy nemcsak a
hibajelenséget, hanem a meghibásodás körülményeit is kellő részletességgel le tudják írni.
A meghibásodást okozhatják tömítetlenségek,
szivárgások, az expanziós szelep vagy a kompresszor hibája, illetve nem megfelelő mennyi-

ségű hűtőközeg is. Természetesen ezeken felül
még számos meghibásodás befolyásolhatja
negatívan a klímaberendezés működését.
Ha a nyomóoldali ágban túl nagy a nyomás
– állandó szállítású kompresszor esetén
ennek egyik oka lehet a túl sok hűtőközeg –
leold a nyomáskapcsoló, és nem lesz hűtés.
Ugyanezt a jelenséget előidézheti, hogy a
kondenzátorban nem hűl vissza a hűtőközeg, mert a hűtőbordák koszosak, nem tud
átáramlani rajta a levegő.
Ennek ellentétes párja, ha a szívóoldalon
túlzottan kicsi a nyomás, sőt előfordul,
hogy negatív lesz. Ezt általában a klímatömlők megtörése okozza, aminek következtében elzáródik a hűtőközeg útja, és itt
deresedik a tömlő.
Hasonló jellegű hibákat okozhat a szárítószűrők eltömődése, illetve az expanziós
szelep meghibásodása.
Természetesen ezek a hibák csak a legáltalá-

nosabbak, és ezek javításához is szakember
szükséges, mivel szakszerűtlen beavatkozással nem szüntethető meg a hiba, sőt további
károkat is okozhatunk.

A KIALAKULT HELYZETBEN ÚJ
SZOLGÁLTATÁSOKAT
IS INDÍTOTTUNK!
• Átalánydíjas szerződés
klímakarbantartással bővítve:
Meglévő átalánydíjas szerződését kiterjesztheti a klímára vonatkozó teljes körű szolgáltatáscsomaggal. Ekkor a szerződés ideje
alatt a díj tartalmazza a klímarendszerrel
kapcsolatos javítások munka- és kiszállási
díját. Egyedül a felhasznált alkatrészeket
kell fizetni.
• Klíma-átalánydíj:
Lehetőség van önállóan, csak klímarendszerre is szerződni.

A JÖVŐBEN
CSAK MEGFELELŐ
KÉPESÍTÉSSEL LEHET
MEGBONTANI
AZ ANNAK MEGFELELŐ
KLÍMARENDSZERT.

SZERVIZ
agritech

Az új szolgáltatási forma az átalánydíjas
szerződések előnyeit szintén magába
foglalja:
- elsőbbség az eseti munkákkal szemben,
- telefonos segítségnyújtás,
- tervezhető költség.
Forduljon hozzánk bizalommal, kössön klímaátalánydíjas szerződést, vagy kérje meglévő
szerződésének kibővítését a klímarendszerre!

Keresse szervizes kollégáinkat, akik szakértelmük mellett alkatrész-ellátási gyorsaságunk
előnyeit kihasználva kellemes időjárást, jó munkakörnyezetet varázsolnak a kezelőfülkébe!
Ne érje felkészületlenül a hőség, készüljön
fel időben!
Számoljon azzal, hogy a piacon várhatóan
kevés a megfelelő képesítésű szerelő, cselekedjen időben!
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CLAAS ALKATRÉSZ
agritech

ÚJ BÁLAHÁLÓK
CLAAS ROLLATEX PRO 3500 XW
Tekercshossz

Szélesség

Súly

Max. tekercsátmérő

Tekercs/raklap

4500 m

123 cm

43 kg

29 cm
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3800 m

123 cm

38 kg

29 cm

28

3500 m

130 cm

41 kg

29 cm
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CLAAS ROLLATEX 3600
Tekercshossz

Szélesség

Súly

Max. tekercsátmérő

Tekercs/
raklap

3600 m

123 cm

41 kg

29 cm
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CLAAS ALKATRÉSZ
agritech
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MENNYIT
NYERHETÜNK
A CSOMAGOLÁSON?
Képek: CLAAS, Szöveg: Juhász-Nagy László CLAAS-csoportvezető, alkatrészüzletág

A SZÁLASTAKARMÁNY-BETAKARÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA NAGY
MÉRTÉKBEN FÜGG A GAZDASÁG MÉRETEITŐL, AZ ÁLLATÁLLOMÁNY
IGÉNYEITŐL, ÉS NEM UTOLSÓSORBAN A PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEKTŐL. A
ZÖLDTAKARMÁNYT AZ ESETEK NAGYOBB RÉSZÉBEN TARTÓSÍTVA KELL
RAKTÁROZNI, MEG KELL OLDANI A CSOMAGOLÁSÁT ÉS TÁROLÁSÁT.
E TÉNYEZŐKTŐL FÜGGŐEN SOKFÉLE CSOMAGOLÓANYAGRA LEHET
SZÜKSÉG – AZ AXIÁL KFT. CLAAS-TERMÉKEK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
KÍNÁLATÁVAL ÁLL RENDELKEZÉSRE.

E

gy-egy csomagolóanyag ismerete,
illetve a beszerzett mennyiség
kiválasztása stratégiai jelentőségű
a gazdaság fenntarthatósága, az
állatok ellátása szempontjából. Magabiztos,
szakmailag megalapozott döntéshez elengedhetetlen néhány apró, de annál fontosabb ismeret. Ehhez nyújtunk támpontokat
a legfontosabb csomagolóanyagok jellemző
tulajdonságainak rövid áttekintésével.
Kezdjük a ROLLATEX Pro bálahálóval, amely
megnöveli bármilyen gyártmányú és típusú
körbálázó teljesítményét. A Bale+ technológia,
korszerű alapanyagokat kombinálva egy saját,
speciális gyártási eljárással, erős és hosszú
hálókat eredményez, jól kezelhető tekercssúly
mellett. Fontos tudni, hogy a CLAAS CoveredTM
módszer garantálja a bálák teljes szélességű
fedését, így mindig tökéletes bálák készülnek.
Ezt a TAMA innovációja teszi lehetővé: a háló
előfeszített állapotban is megtartja eredeti
szélességét, teljes egészében lefedi a bálát.

A ROLLATEX PRO 3500 XW háló új termékként mutatkozik be. A ROLLATEX XW bálakötőzővel felszerelt összes CLAAS VARIANT
típushoz használható. Az 1,3 méter széles
háló a széleken túli bálafedéssel javítja a
szilázsbálák minőségét. Kevesebb takarmány

vész el a szállítás, mozgatás közben.
A ROLLATEX-PRO további jellemzője az
egyedi ZebraR tekercsmintázat. A háló teljes
szélességére kiterjedő aszimmetrikus zebracsíkozás egyértelmű bal-jobb jelzést ad a
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CLAAS ALKATRÉSZ
agritech

ÚJ ZSINEGEK
Típus

Súly

Hossza

Szín

Min. csomószakítószilárdság

Tekercs/Raklap

QUADOTEX 3400

11,5 kg

1173 m

Zöld

280 kgs

80

BALETEX 130 XL

9,3 kg

1300 m

Fehér

200 kgs

96

gépkezelőnek a tekercs betöltése közben, takarmányozáskor és almozáskor pedig mutatja
a bála felnyitási irányát.
A ROLLATEX PRO tekercsben jól látható végjelző csík mutatja, hogy a háló elérte az utolsó 70
métert, így a gépkezelő fel tud készülni a cseréjére, minimalizálva az időveszteséget. A háló
befűzését speciális tapadócímke (EnterNET)
könnyíti meg a tekercsek elején.

meg, így csomósodás nélkül fut le a tekercsről, simán halad a zsinegvezetőkben és a
kötözőfejben. A CLAAS zsinegek optimális
fibrillálása garantálja a szál egyenletes sodrását, ezáltal problémamentes a kötözés.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy minden
tekercs a típusnevének megfelelő hosszúságú hálót tartalmaz, nem csupán átlagos
hosszúságút, mint esetleg más termékek.
A legelterjedtebb a CLAAS ROLLATEX 3600
bálaháló, amelynek a standard 3000 méteres
fehér hálóhoz viszonyított húsz százaléknyi
többlete csökkenti az állásidőt. A már említett
CLAAS COVERED technológia teljes szélességű bálafedést, tökéletes bálát garantál.
Rengeteg gazdaságban használnak ugyan
hálót, de bizonyos géptípusok csak zsineggel
kötöznek, ezért szót kell ejtenünk a CLAAS
zsinegek legjellemzőbb tulajdonságairól
is. Természetesen, mint valamennyi CLAAS
ORIGINAL-termékét, ezek egyenletes és állandó minőségét is biztosítja a gyár rendszere. A
zsineg futását szélesebb tekercsmag könnyíti

Nagy kockabálázókhoz hozta ki lényegesen
megnövelt tekercshosszal a CLAAS a hagyományos 130-as típusú zsineget. A BALETEX
130 XL 1300 méteres tekercse 25 százalékkal
hosszabb a tradicionális 130-asnál, tehát
ugyanennyivel több bála elkészítésére alkalmas. Nem elhanyagolható, hogy a tekercs
belefér minden nagy kockabálázóba.
A QUADOTEX 3400 zsineget a gyártó a
CLAAS fejlesztőcsapatával együttműködve,
speciálisan a legújabb, nagy teljesítményéről
és bálasűrűségéről híres CLAAS QUADRANT
bálázóhoz fejlesztette ki. Kötözési feszessége
és megbízhatósága kivételes. A 11,5 kilós
tekercs maximálisan kihasználja a bálázót, és
ellenáll a káros UV-sugárzásnak.
Végül, de nem utolsósorban említeni kell a
legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelő WRAPEX termékcsaládot is, amely ki-

váló silótakarmányt eredményez. Európa legkorszerűbb műanyag-extrudálóüzemeiben
gyártják, speciális technológiával – több,
mint egyszerű fólia!
A többrétegű fúvott fólia nyúlási és tapadási
tulajdonságait kör- és kockabálákhoz optimalizálták, szem előtt tartva az UV-sugárzásés időjárás-ellenállóságot. Kisebb légáteresztésével kiváló minőségű silózást garantál.
25 mikron anyagvastagsággal, 750 milliméter
széles és 1500 méter hosszú tekercsben, fehér
és zöld színben is elérhető nálunk.
Összefoglalva, a CLAAS kötöző- és csomagolóanyag-kínálatából minden gazdaság
megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet. A
termékek magukban hordozzák a CLAAS
szakértelmét, a felhasználók korábbi tapasztatait és azokat a pozitív tulajdonságokat,
amelyek optimális költséggel teszik lehetővé
a haszonállatok ellátását minőségi takarmán�nyal. Kollégáink szakmai felkészültsége pedig
segíti a leggazdaságosabb döntést.

AXIÁL SZERVÍZ
agritech

สว ัสด ี (Sawadee)
Thaiföldről.

Az első vagyok a családomból, aki
megengedhetett egy traktort magának.
Ezzel most bérvállalkozóként dolgozom a rizsföldeken.
Olvassa el a teljes történetet és nézze
meg videónkat: traktorok.claas.com

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.
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32 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
agritech
NAGYFATER IS
EZZEL CSAPATTA!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2017. AUGUSZTUS 2627.
BELÉPÉS INGYENES!

AXIÁL
VETERÁN AUTÓ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI
GÉPKIÁLLÍTÁS, DRIFTNAP

Bővebb információért katt ide: www.hodmezorulet.hu

