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KEDVES OLVASÓ!
Mi lehet az ország legnagyobb agrárgép kiállításának újdonságaira fókuszáló szakmai magazin valódi küldetése?
időben,
hitelesen,
áttekinthetően,
a nóvumokra fogékony célközönség igényeinek megfelelő tájékoztatást adni.
E fenti kívánalmakat szem előtt tartva fogalmazódott meg bennünk e kiállításon bemutatkozó technikai és technológiai újdonságokra fókuszáló
szakmai kiadvány megvalósításának gondolata.
Az AGROmashEXPO – AgrárgépShow kiállítás szervezője, a Hungexpo Zrt.
felkarolta az ötletet és partner lett a kiadvány terjesztésében, hiszen számukra fontos a kiállítók sikere és a látogatók tájékoztatása. Új elemként,
már a kiállításra való regisztráláskor eljuttatja magazinunkat a látogatókhoz abban az időszakban, amikor a hannoveri kiállítást követően az agrárgépszakma igencsak bővelkedik újdonságokban.
Az online lapozható kiadvány a mezőgazdasági cégek és szerkesztőink
közös munkájának eredménye, az üzenetek fókuszában a digitalizáció,
a hatékonyság és az üzemeltetési költségek csökkentése áll. Érdemes tehát a beruházások tervezésének időszakában a kiadványban található
technikai, technológiai újdonságok kínálta lehetőségeket és megoldásokat átböngészni egyrészt a döntéshozatal elősegítése, másrészt a szakmai ismereteik bővítése céljából.
E magazinnal időben, hitelesen, áttekinthetően, az újdonságokra és az
előremutató ismeretekre fogékony gazda igényének megfelelően valósítottuk meg ötletünket, feltüntetve a személyes megtapasztalás és konzultáció lehetőségének helyszíneit.
A kiadvány terjesztésében partnerünk a HUNGEXPO, a NAK, a GOSZ,
az AGRYA, a MEGFOSZ és a MEGOSZ.
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AGROMASHEXPO,
AGRÁRGÉPSHOW,
MAGYARKERT,
SZŐLÉSZET ÉS
PINCÉSZET 2018
TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ
HELYEZETTJEI
Az AGROmashEXPO, AgrárgépShow, MAGYERKERT, SZŐLÉSZET
ÉS PINCÉSZET 2018 kiállítások
Termékfejlesztési díj pályázatára
36 pályázat érkezett. A legtöbben
a Nemzetközi díj – Gépesítés kategóriájában indultak – az elmúlt
év tendenciáját követve –, így a
legtöbb elismerés is itt született.
A zsűri ez alkalommal is elmondhatja, hogy nem volt egyszerű
helyzetben, mivel igen sokféle és
színvonalas termékről kellett véleményt alkotnia. A kétfordulós
értékelés után, komoly szakmai
vitákat követően, az alábbi eredmények születtek.
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HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Gépesítés kategóriában
FARMGÉP KFT. – KERTITOX REVOLUTION SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP
A KERTITOX Revolution permetezőgép nem drágább hagyományos elődeinél.
Kompatibilitást tesz lehetővé különböző gyártók termináljaival, sok esetben
RTK-pontos GPS-s eszközeikkel. Ezáltal jelentős/új beruházási költségtől kíméli meg a gazdákat.
Az ISOBUS felszereltségű, komputerizált Revolution permetezőgép már csak egyetlen ISOBUS-csatlakozón keresztül kapcsolódik a traktorhoz.
Amennyiben a gazdák nem rendelkeznek ISOBUS rendszerű eszközzel, az általunk
ajánlott MÜLLER-Elektronik termináljai közül tudnak választani. Természetesen az
ISOBUS-csatlakozót is beépítjük a traktorba. GPS-s szakaszolás.
VarioSelect: Használjon több fúvókát egyszerre!
Curve Controll: A funkció a permetezővel végzett kanyarodásnál a külső és a belső
területeken egyaránt egyenletes adagolást garantál szakaszonként változó fúvókakombinációk kapcsolásával.
Ultrahangos keretszint-szabályzás: A keret magasságát és dőlését képes szabályozni. A rendszerhez legalább 2 ultrahangos szenzor, egy dőlésszenzor és egy
szögszenzor tartozik. A szórókeret karokon és a gép középső részén egy-egy ultrahangos szenzor található. A szórókeret részeit vezérelve erősen egyenetlen talajon
is maximális pontosságú távolságszabályozás érhető el.
Nyomkövető rendszer lejtő-ellenkormányzással.
Online médiatartalmak:
https://www.youtube.com/watch?v=Bn70D6ZIEFs
http://www.youtube.com/watch?v=HXQ-cl1KKE8&t=1s
‒4‒

NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Gépesítés kategóriában
AXIÁL KFT. – CLAAS CEMOS AUTOMATIC ÚJ CEBIS MOBILE TERMINÁLLAL ÉS
ÚJ CEMOS AUTO THRESHING RENDSZERREL CLAAS LEXION KOMBÁJNOKHOZ
A CLAAS a LEXION kombájnokkal a betakarítási folyamatok magas szintű
észszerűsítésére és egyszerűsítésére törekszik.
Ebben a feladatban több, mint 75 év kombájngyártási tapasztalata fonódik össze a
harsewinkeli gyártónak. A CEMOS AUTOMATIC önállóan végzi el az optimális beállításokat: folyamatosan, függetlenül és automatikusan.
Az új CEBIS MOBILE 12 collos képernyőátmérője és érintőkijelzős felülete teljesen új
kezelési lehetőségeket nyújt a CRUISE PILOT, a CEMOS DIALOG és a CEMOS AUTOMATIC kezelőtámogató rendszerekhez.
A CEMOS AUTO TRESHING a cséplőrendszerek automatizálásának újabb mérföldköve.
Az új kezelőtámogató rendszer teljesen automatikusan szabályozza a tangenciális
cséplőrendszereknél a kosárhézagot és a cséplődob fordulatszámát.
‒5‒
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HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Logisztika kategóriában

AUDITKER KFT. – AUDITKER FB-1000 R FÓLIAFELSZEDŐ GÉP

FLIEGL KFT. – FLIEGL DPW 210 BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

Az Auditker termékpalettáján szereplő FB-1000 R fóliabegyűjtő berendezés
egy hiánypótló fejlesztés eredménye. Egyéb mezőgazdasági gépek értékesítése során felhasználói igény jelentkezett az ez a gép által betöltendő funkcióra.
Mind belföldi, mind pedig külföldi kínálatokat kutatva, nem találtunk ennek a feladatnak elvégzésére megfelelő berendezést, ezért fogtunk bele a kifejlesztésébe.
A piacon teljesen újdonságnak számít, más gyártónál nem fellelhető.
Az intenzív szántóföldi kertészeti termelés során előszeretettel használnak a termelők talajtakarást műanyag fóliával. Ezek a fóliacsíkok melegen tartják a kultúrának a talajt, és gondoskodnak a gyommentességről.
A vegetációs időszak végeztével súlyos terhet jelentenek a környezetre. Gyakran
nem sikerül maradéktalanul összegyűjteni, ehhez hozzájárul a munkaerő hiánya is.
Ha mégis sikeres az összegyűjtés, a termőterület valamely sarkában ott marad,
ebben az állapotában lehetetlen az újrahasznosítása.
Ezzel a berendezéssel könnyedén, kevés emberi munkaerő igénybevételével begyűjthetjük ezeket a fóliacsíkokat. Ezeket a tekercseket ugyancsak a begyűjtőgép emelővillájának segítségével a szállító eszközre rakhatjuk. Ezzel megoldásra került a hulladék
összegyűjtése, és annak elszállítása. Ezután már megoldható azok újrahasznosítása is.
Ez a termék fontos szerepet tölt be a termőhely fenntarthatóságának megvalósításában azzal, hogy tekintélyes környezetszennyezést akadályoz meg. Amennyiben
a felhasznált fóliatömegeket a termőterületek szélén hagyjuk, ökológiai sebek keletkeznek ott, ahol egészséges termelés is folyhatna. Hazai gyártású berendezés,
elérhető áron. Hatékonyság, és termelékenység, kevésbé fontos fogalmak ebben
az esetben, mint a környezetvédelem!

A Fliegl szabadalmaztatott biztosító rendszere.

‒6‒

A bálákat rakodni egyszerű feladat. A bálák lekötése ellenben időt és energiát, néha
nyaktörő mutatványt igényel. A kör- és kockabálák szállítását a Fliegl lekötő spaniferek nélkül oldja meg – a kocsi mindkét oldali nagy kerete biztonságosan rögzíti a
rakományt.
A háromtengelyes bálaszállító pótkocsi DPW 210 BL Profi garantálja a megbízható
és az előírásnak megfelelő rakományrögzítést a közúton.
A hidraulika segítségével nagy felületű bálarögzítő keret jobbról lefelé záródva rögzíti a bálákat. Továbbá a hálóval vagy ponyvával (opció) lefedett keret megakadályozza, hogy a menetszél miatt szennyeződés vagy szalma kerüljön az útra. A telepen a DPW 210 BL Profi bálafogó keretei gyorsan és egyszerűen kinyithatók, így a
lerakodás is pár perc alatt elvégezhető.
Az új típusú, BL Profi pótkocsi alapfelszereltségben elől- és hátul bálatámasztó kerettel rendelkezik és 40 km/h-ra vizsgáztatható. A plató hossza 9700 mm, a megengedett össztömeg 21 tonna. Alapfelszereltség a kétvezetékes légfék és az automata fékerő-szabályzó (ALB). A Fliegl rakományrögzítős bálaszállító pótkocsijával
időt takarít meg.
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RS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. – PRECÍZIÓS SZÁRÍTÁS
DRYERDOCTOR SZOLGÁLTATÁS A MEZŐGAZDASÁGI SZEMESTERMÉNYSZÁRÍTÓK PRECÍZIÓS BEÜZEMELÉSÉRE

AGRO-BÉKÉS KFT. – CASE IH MAXXUM MULTICONTROLLER
ACTIVE DRIVE 8 SEBESSÉGVÁLTÓVAL

A precíziós szárítás a DryerDoctor szolgáltatásunk és a Videokontroll szinergikus hatására épül. A véletlenszerűséget kiiktatja a szárítási folyamatból,
ezáltal az optimális szinthez közel tartható a termény nedvességtartalma és
minősége.
Már harmincnál is több az optimalizált szárítók száma. A nagy érdeklődés arra vall,
hogy nagyon várta már a piac a megoldást, ennyien tehát már profitálnak is belőle.
A mérési pontok helyhez kötöttek és beazonosíthatók a mátrix elrendezés révén,
az IT háttér biztosítja, hogy nagy mennyiségű adat feldolgozásával az eltérések
vizuálisan is kitűnjenek. A diagnosztika, azaz az eltérést kiváltó ok meghatározásában is nélkülözhetetlen a modern számítástechnika, a térinformatika.
A precíziós beüzemelés során figyelemmel kísérjük a változás folyamatát, az optimális működést megvalósító, vagy megközelítő műszaki megoldások mentén.
A precíziós beüzemelés eredménye a precíziós szárítás, az optimalizált és üzemi
viszonyok között kontrollált vízelvonási folyamat.
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Az Év Gépe díjat elnyert Maxxum Multicontroller traktor új fél-powershift sebességváltóval rendelkezik, mely 8 powershift fokozatot kínál 3 tartományban.
Ezt hívja a Case IH ActiveDrive8 sebességváltónak, mely számos előnyt kínál
kezelőjének.
Az ActiveDrive 8 összesen 24 sebességfokozatot kínál előre és hátra menetben is,
amely még hatékonyabbá teszi a traktort és pihentetőbbé üzemeltetését.
A mászófokozatok speciális feladatokhoz opciósan szintén elérhetők.
Az első sebességtartomány a 10,2 km/h sebességet éri el, elsősorban nehezebb
szántóföldi munkákhoz tervezték, melyek nagyon alacsony sebességet igényelnek,
mint az alapművelés vagy a szabadföldi kertészeti munkák, amihez az opciós mászófokozatok is jól jöhetnek.
A második tartomány az általános feladatoké, amely lefedi a szántóföldi munkák
90%-át, valamint megfelelő teljesítményátvitelt jelent szálastakarmány-betakarítással kapcsolatos feladatokhoz és homlokrakodóval végzett munkákhoz is. A szállítási feladatokhoz a harmadik tartomány használható, ahol a „skip-shift” sebességillesztés funkciónak köszönhetően lehetőség van gyors fokozatváltásra.
‒9‒
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NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Gépesítés kategóriában

AGROTEC MAGYARORSZÁG KFT. – LINDSAY PIVOT CONTROL

AXIÁL KFT. – FENDT 211 V VARIO

A Pivot Control egy olyan távvezérlő egység, mely szinte minden típusú öntözőgépen alkalmazható. Segítségével monitorizálható több öntözőgép együttes működése, a kijuttatott mennyiség optimalizálása mellett.
A valós idejű kommunikációnak köszönhetően a gépen elhelyezett GPS antenna
segítségével az aktuális pozíció is ellenőrizhető, valamint a végágyú működtetése
is pontosítható.
A távvezérlő rendszer lehetőséget nyújt 360 elkülönült szektor alkalmazására,
mely a konkurens gépek gyártóazonos kialakításához képest kétszeres mennyiség, hogy differenciált kijuttatást megvalósítva csökkentsük a felhasznált víz és
energia mennyiségét. A Pivot Control segítségével távvezérelhetővé válnak már
hosszú évek óta manuálisan üzemelő öntözőberendezések.

Fendt 200 Vario – automata kormányzás 70 LE-től.
AGCO/Fendt ragaszkodik a stratégiájához, a nagytraktorok highlight-jait a kisebb
szériákba integrálni. Ennek megfelelően ezennel a kompakt Fendt 200 Vario és
200 V/F/P Vario traktorokat kínálja automata kormányzással.

A gazdasági hatása alapvetően több részre osztható:
Az egyre nagyobb méretet öltő munkaerőhiány a mezőgazdaságban is érezteti
hatását, de a Pivot Controlnak köszönhetően a gazdaságban csökkenthető az
élőmunkaerő igény, mert az öntözőgépek működése a weben keresztül nyomon
követhető és szabályozható.
Az öntözés során olyan új lehetőségek nyílnak, melyek a rendszer programozásával lehetőséget biztosítanak különböző zónák kialakítására, mellyel vizet és
energiát tudunk megtakarítani, ezáltal csökkentve a költségeket.
A valós idejű kommunikáció segítséget nyújt a üzemeltetés optimalizálásában.
A listázható statisztika segítségével a szezonok kiértékelése és az adatszolgáltatás egyszerűbbé válik.
A Pivot Control egy hiánypótló megoldás, mely sok gazdának jelent megoldást,
hogy a „koros" öntözőgépeiket a XXI. századnak megfelelő technikai szintre emeljék. Ezzel a megoldással mindemellett a gazdaságuk hatékonysága is növelhető,
mivel az eddig normálisnak számító üzemeltetési költségek nagymértékben csökkenthetők. Ami viszont sokszor pénzben nem kifejezhető, az a minőségi javulás,
mivel a Pivot Control valós idejű kommunikációjának köszönhetően a felgyorsult
világunkban elengedhetetlen az azonnali reakció.
‒ 10 ‒

Két rendszer közül választhat a vásárló: ultrahangos sorvezérelt- vagy pozícióvezérelt rendszer közül. A sorvezérelt rendszer esetén a traktor a beállított távolságot
tartja a növényektől. A műholdas technológia segítségével a traktort még rossz
látási viszonyok között is +/-2 cm pontosan képes haladni.
Téli munkákhoz ideális az opcióban rendelhető padlófűtés. A mérnökök a fűtőelemeket direkt a vezetőfülke padlólemezébe integrálták. Termosztát-jeladóval és
megfelelő vezérléssel egy hatékony és gyors lábtérmelegítés vált elérhetővé.
A VarioActive kormányzással kevesebb kormánymozdulatra van szükség azonos
kerékelfordításhoz. 8 km/h sebességnél lassabb haladás esetén egy kormányfordulattal a maximális kerékelfordulás elérhető. 8–18 km/h között csökken a kormányzási áttétel.
A Fendt 200 Vario új hidraulika rendszere immár LS-szivattyúval rendelkezik, mely
104 l/min teljesítményre képes. Ezáltal a gyors munkavégzésnek a homlokrakodóval – mindezt alacsony motorfordulat mellett – nincs akadálya. Kiemelkedő kényelmet nyújtanak az elektrohidraulikus szelepek homlokrakodó alkalmazásakor.
Ezenfelül opcionálisan rendelkezésre áll a Power-Beyond csatlakozás (nyomás- és
vezérlőkör, szabad visszafolyás), ami a munkagépek gazdaságos meghajtását teszi
lehetővé. A jobb látást szolgálják az új LED munkalámpák elöl és hátul a fülketetőben és az A-oszlopon.
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NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Gépesítés kategóriában

AXIÁL KFT. – MANITOU MLT 940 MLT 140 V+

KÉSZENLÉT ZRT. – POLISPEC NIR ANALIZÁTOR

Gyors és erős, ugyanakkor finom és precíz. CVT fokozatmentes hajtóművekkel
érkeznek a Manitou NewAg széria új tagjai.
Tovább bővül a Manitou új mezőgazdasági rakodógép szériája, 2018. év elejétől
elérhetőek lesznek a CVT fokozatmentes hajtással készült új típusok is.
Ezeknél a rakodógépeknél a ZF által gyártott fokozatmentes hajtómű hidrosztatikus erőátvitellel párosul, ez együtt biztosítja a 3,5–4 tonna teher gyors mozgatását, ráadásul a rakodógép minden eddiginél finomabban és precízebben manőverezhető.
A Manitou a korábbi mezőgazdasági rakodóinak döntő többségénél a mechanikus nyomatékváltót preferálta. Azt vallották a francia mérnökök, hogy nehéz terepen való anyagmozgatáshoz sokkal megfelelőbb megoldás a mechanikus hajtás, mint a hagyományos hidrosztatikus.
A hidrosztatikus hajtást CVT fokozatmentes váltóval kombinálva viszont már azokat a felhasználókat is meg tudja szólítani a gyártó, akiknek a gyorsaság és dinamika mellett a finom és precíz manőverezhetőség is ugyanolyan fontos.

Az etetőkocsikon alkalmazott poliSPEC NIR berendezés garantálja a kevert
takarmány homogenitását és az adagok emészthetőségét, emelve a termelést és a tej minőségét, és az állatok egészségét.
Az állandó mérés egy sor precíz információt kínál nekünk, amely egyben lehetővé teszi az állattartók és a takarmányozási szakemberek számára a megfelelő
döntések meghozatalát az adagok minősége és az állatok érdekében.
Ez a nélkülözhetetlen berendezés lehetővé teszi a reális időben történő beavatkozást a termelési folyamatokba, elérve ezáltal az optimalizált takarmányt és a
homogenitást, köszönhetően a nedvesség, a nyersfehérje, rost, szárazanyag-tartalom, hamu és a takarmány sok más jellemzőinek kiértékelésével.
Az etetőkocsi tartályának belsejébe telepített poliSPEC NIR reális időben analizálja
minden egyes komponenst keverés közben és monitorozza, folyamatosan a TMR
paramétereit a tökéletes keverésért. Ezek az információk lehetővé teszik, hogy elérjük az ideális keveréket és ha kell, korrigáljunk.
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VERBIS KFT. – AVANT E6 ELEKTROMOS UNIVERZÁLIS MINIRAKODÓ
Megérkezett a Finn Avant legújabb fejlesztése, az E6. Az AVANT E6 elektromos hajtású univerzális rakodó egyedülálló a kategóriájában Li-Ion akkumulátor technológiájuknak köszönhetően.

NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Gépesítés kategóriában
KITE ZRT. – JOHN DEERE 9RX 4 GUMIHEVEDERES TÖRZSCSUKLÓS TRAKTOR
A 9RX sorozat a hevederes és kerekes traktorok összes előnyét ötvözi a termelékenység növelése, a költségek csökkentése és a kockázatok mérséklésének figyelembe vételével, a modern mezőgazdaság legkeményebb kihívásainak eleget téve.
A gépek meghajtásáról a John Deere PowerTechTH 13,5 literes, dupla turbós, valamint a Cummins QSX15 literes, változó geometriás turbóval ellátott motorok gondoskodnak. Továbbfejlesztett, Efficiency Managerrel ellátott e18 sebességváltó biztosítja a legmegfelelőbb 18 előre meneti és 6 hátra meneti fokozattal.
A 9RX keskeny kialakításából adódóan közúti szállításban is megállja a helyét. A járószerkezete a nagy felfekvő felülete miatt kisebb mértékű talajtaposást, nagyobb
tapadást, jobb kapaszkodóképességet, 4 hevederes kialakítása pedig jobb irányíthatóságot, növelt stabilitást eredményez nedves talajviszonyok esetén is.
Az autoTrac automata kormányzással és a szakaszvezérléssel minden gépkezelő
csúcsteljesítménnyel tud dolgozni, ugyanis RTK-val akár 2,5 cm-es pontosság és
hosszú távú ismételhetőség biztosítható, továbbá kiküszöbölhetők a költséges átfedések vagy kihagyások.
‒ 14 ‒

A gép innovatív tulajdonságai:
teljesen elektromos hajtású,
egyedülálló Li-ion akkumulátor technológia,
gondozásmentes,
14,5 kWh teljesítményű,
ZÉRÓ emisszió,
kiemelkedőan alacsony zajszint,
alacsony üzemeltetési költségek,
környezetbarát,
nem érzékeny a hideg éghajlati körülményekre,
4–6 óra üzemidő egy töltéssel,
gyorstöltés 1 óra alatt.
Az Avant E6 elektromos rakodógép egy univerzális eszközhordozó is egyben, széles
adapterválasztékának köszönhetően. Egy géppel nem csak a fő feladatok oldhatóak
meg, pl. állattartó telepen a takarmányok, bálák mozgatása, trágyakitárolás mellett a
telephely fenntartási munkáiban: szárzúzás, fűnyírás, hótolás, sószórás, raklapvillás
anyagmozgatás, gödörfúrás stb.
A korábbi dízel verziók multifunkcionális előnyét az E6 továbbvitte, mellyel a mezőgazdasági állattartó telepek alapgépeivé válhatnak.
Az Avant E6 Li-ion techológiájának köszönhetően már folyamatosan használható tartós üzemben is. Ebédszünetben egy órás gyorstöltés után a délután folyamán is tovább használható a
gép, mely így már egy teljes napot képes akár nehéz körülmények között is dolgozni.
A gép megtartotta hidrosztatikus hajtásának minden előnyét is, mely a korábbi dízel
modelleket olyan jól használhatóvá tették. Két villanymotort építettek be, az elsődleges 7,2 kW-os teljesítményű és a járószerkezet hajtását biztosítja, míg a másodlagos 2
kW-os a gémmozgásokat és a külső hidraulikát hajtja. Beépített akkumulátortöltővel
rendelkezik, mely 220 V-ról működik. Az Avant E6 új, innovatív technológiájának köszönhetően az állattartó telepeken történő beltéri és kültéri használatakor egyaránt
megfelel a jövő humán és állategészségügyi követelményeinek, miközben megtartotta a korábbi modellek multifunkcionalitását, tartósságát és megbízhatóságát.
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NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Input kategóriában

VALKON 2007. KFT. – VALTRA T254 VERSU SMART TOUCH INTELLIGENS KARTÁMASZ VEZÉRLÉSSEL

KITESTART® LIQUID NP – FOLYÉKONY STARTER MŰTRÁGYA

A T széria legújabb modellje, a Valtra T254 Versu ez év júniusában lett piacra
vezetve, igazi szántóföldi traktor.
A SmartTouch új, könnyen használható kartámasszal a legújabb precíziós farmgazdálkodási eszközökkel is fel van szerelve, ezek a gép kezelőfelületébe vannak
integrálva. A 9”-os terminál egyszerűbb, mint egy okostelefon. A funkciók max. 2
elhúzással vagy koppintással elérhetők, a kialakítás olyan egyszerű, hogy lehetetlen eltévedni a menüszerkezetben.
A kezelőfelületbe integrált technológiák: navigáció, ISOBUS, Telemetria, AgControl
és TaskDoc. Az új kartámaszvezérlés növeli a traktor-munkagép kombinációk termelékenységét és megkönnyíti a kezelők munkáját. Különálló profilok készíthetők
minden egyes vezető és munkafeladat számára, a szükséges konfigurációk másodpercek alatt behívhatók. A SmartTouch lehetővé teszi a CVT traktorhoz hasonló vezetési élményt. A 271 LE maximális teljesítményével a T254 Versu a T széria
legerősebb modellje.
A Versu modell forradalmasítja a powershiftes traktorok vezetését, egyedüli powershiftes traktor a világon, amely lehetővé teszi a teljes vezérelhetőséget, csak a
vezetőkar használatával. Az ötfokozatú Powershift hajtómű 30 sebességfokozattal
rendelkezik. A kapcsolások precízek és simák.
A Valtra T254 a legmagasabb szintű kényelmet, tartósságot, sokoldalúságot és a
skandináv designt kínálja, optimális funkcionalitással és kitűnő kiláthatósággal.
Semelyik más powershiftes traktor nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal.
A vevők igényeinek maximális kielégítésére ez a modell is testre szabható, felszerelhető a Valtra TwinTrac hátra meneti vezetési rendszerével, vagy egy SkyView fülkével.

A KITE Zrt. folyékony tápanyag-utánpótlási technológiájának legújabb fejlesztési eredménye a KITEstart® Liquid NP, amely egy ammónium-polifoszfát alapú folyékony starter műtrágya.
Rendkívüli hatékonyságát az ammónium és a foszfor szinergista hatásának köszönheti. A termék kulcsa a rendkívül precíz gyártástechnológián alapszik, mely
során foszforsavat reagáltatnak ammóniával. A reakció következtében a rendszerből víz távozik és a visszamaradt rövid szénláncú ortofoszfát molekulák egy
rendkívül hosszú, ún. polifoszfát molekulává állnak össze.
A végeredmény egy magas hatóanyag-tartalmú, víztiszta és üledékektől mentes
folyadék, amely széles hőmérsékleti tartományban stabil marad.
A KITEstart® Liquid NP-ben található foszfor ideiglenesen egy polymer láncba
zárva az ammónia által védett formában van jelen. Ezen védett formának köszönhetően a talajban található kalcium-, vas- és magnézium-ionok foszfátképző
hatása nem tud érvényesülni, így a hatóanyag gátolt az amúgy gyakran előforduló lekötődéstől.
Amikor a kijuttatást követően a polifoszfát találkozik a talajban található mikroorganizmusokkal, valamint a növény gyökere által termelt enzimekkel, ez a
polymer réteg bomlásnak indul és elkezdődik a növényi tápanyagfelvétel.
A foszfor önmagában is intenzív gyökérnövekedést indukál, azonban nitrogénnel kiegészülve erőteljesebb és nagyobb gyökértömeg növelésére képes.
A starter műtrágyák használatában a folyékony technológia feltétlenül újdonságnak számít.
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FLIEGL KFT. – FLIEGL TRACKER
Egyszerű technika, zseniális alkalmazás:a Fliegl Tracker járműfelismerő rendszer.
A beacon (angol: világítótorony) műszakilag viszonylag egyszerű rendszer – egy kis
Bluetooth adó egy házban, néhány akkumulátor és kész.
Bizonyos időközönként a beacon jelet küld, melyet a közeli vevőegységek fogadni és
értelmezni tudnak. Amennyire egyszerűek a beaconok, olyan széles körű lehet a felhasználási területük. Rajtuk alapul a Fliegl fejlesztése: a Fliegl Tracker, a beacon alapú
járműfelismerés.
A gabona betakarítás példája megvilágítja a működését: a kombájnra és a szállító
járművekre szerelve a Fliegl járműkövető rendszer lehetővé teszi, hogy minden betakarítógép egyértelműen azonosításra kerüljön.
A találkozási pont az átrakó kocsi. A Fliegl FWS mérlegrendszerrel ellátott átrakó kocsi az adathordozó antennájának segítségével felismeri, hogy melyik kombájn tölti
őt és ő az anyagot hova rakja át. Ezzel az újítással a gabona útja a szántóföldtől a
raktárig hiánytalanul dokumentálható.
Az élelmiszer származásának kérdése a politikát, az ipart és nem utolsósorban a
felhasználót is foglalkoztatja, ezért minden, ami az élelmiszerek útjának követhetőségéhez hozzájárul, nagyon fontos.
A Fliegl Tracker nyomkövető rendszere nem csak a betakarításban hasznos, ennél
sokkal univerzálisabb rendszer. A betakarításon kívül különösen a trágya kijuttatásában, a tápanyagpótlási adatok lekövetésében játszik központi szerepet.
A digitális adathordozónak sok előnye van: kicsi, könnyű, költséghatékony és minimális a szervizigénye.
Különböző gyártású járművekbe szerelhető, a fedélzeti elektronikától független.
Az adathordozók nagy előnye, hogy kezelésük nem manuális, az adathordozó és az
antenna közötti kommunikáció automatikus. A kezelői hibák ki vannak zárva. A Fliegl
FWS mérlegrendszer úgy fejleszthető, hogy minden ezzel a digitális adathordozóval
ellátott teherautóhoz hozzárendelhető a hasznos súly, így az átrakó kocsi automatikusan a megfelelő mennyiséget rakja át, tehát a teherautó nem lesz túlterhelve.
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● AXIÁL KFT. – FRAMEST REGULAR 4000

NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍj – Gépesítés kategóriában
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AGROÁZIS-MON KFT. – Hardi Rubikon önjáró permetező
AGROTEC MAGYARORSZÁG KFT. – Amazone Pantera 4502-H önjáró permetezőgép
AGROTEC MAGYARORSZÁG KFT. – New Holland CR Relevation kombájnszéria
AUDITKER KFT. – Weidemann 1160 eHofrtrack
AXIÁL KFT. – Horsch Terrano GX
DM-KER KFT. – Bobcat Remote Control Kit
GKN WALTERSCHEID GMBH MAGYARORSZÁGI KÖZVETLEN KERESKEDELMI
KÉPVISELETE – Walterscheid prémium védőtölcsér
HANKI-KER KFT. – Erme RE1 típusú 1 soros szárvágós fokhagyma betakarítógép
KVERNELAND GROUP HUNGÁRIA KFT. – Kverneland iXtra LiFe
MARSO KFT. – BKT VF 710/60 R 42 AGRIMAX V-FLECTO NRO
SELEKTOR EXPORT IMPORT KFT. – Geringhoff Truflex Razor szalagos vágóasztal
VADERSTAD KFT. – Väderstad Ferox könnyű kultivátor
Városkert Kft. – ISEKI TG 6490 AGL KOMPAKT TRAKTOR

NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ – Logisztika kategóriában
● DERELAND KFT. – Quicke Q-Companion

Gratulálunk a helyezést elért pályázóknak és köszönjük minden
résztvevőnek a megmérettetést!
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AZ ÚJ PROFI SOROZAT
S-CONTROL 8 HAJTÓMŰVEL!

AXION 900

2018 INNOVATÍV
ÚJDONSÁGAI
A STEYR-TŐL

Alapfelszerelésük a változó geometriájú
turbó, amelynek jóvoltából már rögtön a
650/percre levitt alapjárat fölött rendelkezésre áll a nyomatékmaximum 70 százaléka. A csúcsteljesítmény 325–445 lóerő, de a korábbinál 200-zal alacsonyabb
fordulatszámon 18 százalékkal nagyobb
nyomatékot tud kifejteni. Ennek nemcsak
szántáskor vagy pótkocsi vontatásakor
van jelentősége, hanem akkor is, amikor
nagy a vontatott eszköz működtetésének,
például egy bozótmulcsozónak a teljesítményszükséglete. Mindeközben óránként
két literrel csökkent a fogyasztás.
A fokozatmentes ZF-Terramatic erőátvitellel 0,05 és 50 km/óra közötti sebességgel
képes tartósan haladni az AXION. Amikor
50 métert halad egy óra alatt, azaz percenként nem egészen egyet, akkor majdnem áll a traktor, de közben iszonyú erőt
fejt ki. A motort és az erőátvitelt egy automatikus funkcióval kiegészített CLAAS
CMATIC szoftver vezérli, aminek segítségével a gépkezelő meghatározhatja, mekkora fordulatszámesésnél kapcsoljon
vissza a sebességváltó. A váltómű tehát

Az innovatív 8 fokozatú PowerShift hajtómű 24 sebességfokozatot kínál 3 csoportban (A, B, C) előre- és hátramenetben
egyaránt, amivel kategóriájában a leghatékonyabb. Ezt bizonyítja a DLG (Német
Mezőgazdasági Társaság) független PowerMix tesztje, ami alapján a Steyr 4145
Profi S-Control™ 8 rendkívül hatékony:
üzemanyag-fogyasztása mindössze 258
g/kW! A váltómű „A” csoportja kifejezetten a talajművelési munkák során nyújt
hathatós segítséget, ezzel a funkcióval az
erőgép akár a 10,7 km/h sebességet is elérheti. A „B” csoport könnyebb talajművelési és homlokrakodóval történő műveletekhez lett hangolva, ezzel 4,3 km/h
és 18,1 km/h közötti sebesség tartható
nyomatékveszteség nélkül. Közúti használat esetén a váltómű sebességfokozata közvetlenül a „C” csoportban kezdődik.
Szántóföldi munkák során az erőátviteli
rendszer automatikusan kapcsolja a 8-8
sebességfokozatot az „A” és „B” csoporton belül. Közúton történő haladás esetén az erőátviteli rendszer automatikusan váltja a 8-8 sebességfokozatot a „B”

Valamennyi új AXION 900 modellben a bevált,
de továbbfejlesztett hathengeres, 8,7 literes FPT
(Fiat Powertrain Technologies) felülvezérlet, hengerenként négyszelepes, a Stage IV (Tier 4) kipufogószabványnak megfelelő Cursor-9 motor dolgozik.
fokozatmentes, de úgy, hogy van egy fogaskerék-áttételes része, amelyben automatikusan fokozatokat kell váltani, és
egy hidrosztatikus, folyamatosan változó
áttételű. A nyomaték e kettőn oszlik meg,
majd egyesül, így elsimulnak a fokozati
lépcsők.
A fülkében a legtöbb funkció kezelésére
és adat közlésére érintőképernyő szolgál.
Mivel nem minden vásárló igényel olyan
komplex rendszert, mint a CEBIS (CLAAS
elektronikus fedélzeti informatikai rendszer), ezért már kapható a CIS+ nevezetű
kivitel is, amely könnyebben kitanulható
és kezelhető, de minden fontos funkciót
kínál. A CIS+ felszereltséghez a joystickkal
és gombokkal ellátott multifunkciós kartámasz, illetve hétcolos, színes érintőké‒ 20 ‒

pernyő tartozik, a CEBIS-hez már 12 colos
monitor jár, tenyérbe simuló CMOTION
mindenes vezérlőfogantyúval, amelyen
hüvelyk-, mutató-, illetve középső ujjra
esnek a fő funkciók. A gyakran használt
funkciók gyors beállítására a DIRECT
ACCESS ad lehetőséget: csak rá kell bökni
a képernyőn a traktor sziluettre. Távkapcsolatra az alapfelszerelésbe tartozó CLAAS
TELEMATICS ad lehetőséget.
Az AXION 900 hidraulikus rendszere terhelésérzékelős, nagy teljesítményű berendezéséhez maximum nyolc vezérlőkészülék tartozhat, és természetesen mindet
a kartámaszról irányíthatja a gépkezelő,
úgy, hogy tetszőleges funkciót rendelhet
hozzá az egyes gombokhoz.
D PAVILON

Új erőátviteli rendszerrel bővül a Steyr Profi sorozat, S-Control™ 8 elnevezéssel. Az újdonság
2018-ban érkezik meg a magyar piacra.
és „C” csoport között. Zöldségtermesztési munkák vagy téli körülmények között opcióként 48x48 mászófokozatú
hajtómű is elérhető.
A Profi sorozat zászlóshajójának számító hathengeres Profi 6145 megkapja a
Steyr fokozatmentesen változtatható
áttételű váltóját (CVT), ezzel bővítve a
Steyr CVT modellek táborát. A hathengeres 6145 Profi modell 6,7 literes motorja 145 LE névleges teljesítménnyel
és 650 Nm nyomatékkal 2018 harmadik
negyedévétől rendelhető. A hathengeres motor PowerPlus-szal 175 LE teljesítményre és 740 Nm nyomaték leadására képes. Az S-Control™ CVT hajtómű
a motorból érkező teljesítményt főként
mechanikusan, kis részben hidrosztatikusan adja le. A hajtómű teljes mecha‒ 21 ‒

nikus meghajtást biztosít az általános
talajművelési munkák során. A hosszú
élettartamú hajtómű duplakuplungos
technológia segítségével kiváló fokozatmentes teljesítményátvitelt eredményez.
A hajtáslánc megszakítás nélküli munkavégzése jobb gyorsulást és kisebb üzemanyag-fogyasztást realizál. A 4145 Profi
CVT üzemanyag-fogyasztása mindössze
276 g/kW, amivel kategóriája legjobbjai
között szerepel.
Agro-Tipp No.1. Kft.
7130 Tolna, 10584 hrsz.
T.: +36-74/540-380
agrotipp@agrotipp.hu
www.agrotipp.hu
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LANDINI ÚJ
MEGKÖZELÍTÉSBEN
A széria megalkotásánál cél volt kitörni
abból a skatulyából, mely a Landini traktorokat az egyszerű, mechanikus gépek
közé sorolta.
A Landini 7-215 Dynamic „F.P.T.-NEF” 6,7
literes, 24 szelepes, hathengeres, turbófeltöltős motorja common rail befecskendező rendszerrel alap helyzetben 188 LE-t
teljesít, de a Dual Power elektronikának
köszönhetően szállításkor és TLT-használatkor ez egészen 212 LE-ig is növekedhet.
A nagyra nyitható motorháztető nagymértékben megkönnyíti a napi karbantartások elvégzését. A motor gumibakokon keresztül csatlakozik a gép robusztus
alvázához, így nagymértékben csökken a
vibráció és a zajszint a vezetőfülkén belül.
Igazán figyelemre méltó a traktor sebességváltója, mely a német ZF gyárral való
együttgondolkodás eredményeként egy
„Roboshift” erőátvitel lett. Legfőbb jellemzője a 6 csoportban 4 powershift
lépcsővel rendelkező hajtáslánc. A robotizált csoportváltás és a hidraulikus
irányváltó kombinációja összesen 24
előre és 24 hátra fokozatot nyújt.

A Landini választékában a 7-es sorozat gépei
megjelenésükkor egy új dimenziót, egy magasabb szintű technológiát jelenítettek meg.
A sebességváltó elektronikusan vezérelhető egy joystickba épített nyomógombokon keresztül, melyet egy multifunkciós kartámaszba integráltak.
Az „Autoshift” funkció lehetővé teszi
mind a csoport, mind a powershift fokozatok automatikus váltását az igénybevételnek megfelelően.
Kardán hajtású munkaeszközök működtetéséhez négyféle fordulatszám közül
választhatunk (540, 540E, 1000, 1000E),
melyeket elektrohidraulikus úton lehet
működésbe hozni.
A traktor függesztő szerkezete a karok
végénél 9300 kg tömeg mozgatására
képes. Ehhez és az egyéb hidraulikus
szelepek működtetéséhez egy 123 l/min
olajszállítású dugattyús szivattyú biztosít olajat.
A 7-es szériát számos praktikus funkcióval látták el, mint a tábla végi forduló
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automatika, választható gyors elérésű
funkciók, többféle automata működtetés, egyedi beállítások.
A „Lounge Cab” névre hallgató vezetőfülke egy igazi high-tech környezet, ami
kiváló munkahely a vezető számára maximális kezelési komforttal. A légrugózású vezetőülést ellátták egy többfunkciós kartámasszal, magában foglalva a
traktor fő vezérlő elemeit.
A kezelő kényelme tovább növelhető hidraulikus fülkerugózással illetve opcionális hidraulikus, független felfüggesztésű
első híd csillapítással. Az olyan tartozék,
mint a gyári rádió USB-csatlakozással,
Bluetooth-val, MP3 lejátszóval és négy
hangszóróval már alapfelszereltség.
D PAVILON

NEW HOLLAND T9
Egy T9-es esetében modelltől függően
435–692 LE közötti maximális motorteljesítmény ötvöződik az akár 428 liter/
perc áteresztőképességű hidraulikával,
valamint a törzscsukló nyújtotta kitűnő
manőverező képességgel. A törzscsukló
a hossztengely körül 13 fokot képes elcsavarodni, ennek köszönhetően a gépek
fordulóköre 5,7 méter sugarúra adódik.
Ugyanakkor a vázcsukló 42 fokos vízszintes elfordulási szöggel bír jobb és
bal oldali irányba egyaránt, garantálva a
legtökéletesebb talajfekvést. A tekintélyt
parancsoló vonóerőt az erősített vonószerkezet feladata közvetíteni traktor és
vontatmány között, mely a vonóterhelést
a traktor tömegközéppontjába közvetíti,
így növelve a szerkezeti szilárdságot és
javítva az erőátvitelt. Ideális pótsúlyozás
esetében a tömegeloszlás kitűnő, a ten-

2018-as AGROmashEXPO-n az Agrotec Magyarország Kft. standjának egyik leglátványosabb gépe
a New Holland traktorkínálatának csúcsát jelentő,
törzscsuklós T9-es erőgép lesz.
gelytáv 3,91 m, így a motorerő átvitele a
talajra ideális hatásfokú, amelyet a gyári
első-hátsó ikresített kerék vagy a nagy
szélességű szóló kerék feladata a talajra
közvetíteni. Alapfelszereltségben elektrohidraulikus rendszere gyárilag elő van
készítve az IntelliSteerTM GPS automata
kormányzás beszerelésére, amellyel akár
2,5 cm-nyi pontosságot is el tudunk érni.
Így ha nagy munkaszélességű vetőgéppel,
permetezővel, tárcsával vagy bármilyen
más talajművelő munkaeszközzel dolgozunk, és mindezt veszteségmentesen,
‒ 23 ‒

illetve átfedések nélkül szeretnénk végezni, a T9 traktorok erre is készen állnak.
A piac legnagyobb légkondicionált, rugózott kabinját 6,3 nm-nyi üvegfelület védi
az időjárás viszontagságaitól, így a kilátásra sem lehet panasz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt kiállítási területünkön, aki a saját szemével is meg akar
győződni a T9-es elképesztő méreteiről
és megismerkedni annak csúcstechnológiás megoldásaival!
B PAVILON 12A
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MASSEY FERGUSON
5700 GLOBAL
– ÁRBAJNOK
4 HENGERREL!

Az MF 5700 GLOBAL további nagy előnye,
hogy a nagyobb MF-ek megoldásait és
motorját tartalmazza, így prémiumot
hoz a 100–110 LE-s mechanikus szegmensbe.
Az első MF 5700 GLOBAL gépek már
2017 év végén megérkeznek a hazai
kereskedésekbe. Az erőforrás ugyanaz
a 4.4 l hengerűrtartalmú, 4 hengeres
SISU motor, mint a nagyobb, powershift váltós MF 5700SL szériában. Ezt a
motort már 10 éve használja az MF – kiforrott, megbízható konstrukcióról van
szó. A minőségi építést bizonyítja, hogy
már 1500 f/p-en leadja maximális nyomatékát.
A váltó esetében is rendkívül megbízható és
egyszerű szerkezetről beszélhetünk. Alapfelszereltségben a 12 x 12-es szinkronizált, mechanikus hajtómű 2 csoporttal
és összesen 12 fokozattal rendelkezik (csoportonként 6 fokozat). Az első főcsoport
szántóföldi munkavégzésre használható
(2-től kb. 12 km/h-ig kalibrált sebességki-

A traktorok tervezésénél a gyártó azokra a gazdálkodókra gondolt elsősorban, akik kevés elektronikát felvonultató, robusztus, egyszerű váltóval szerelt, mégis minőségi traktorokat keresnek.
osztással), míg a második közúti felhasználásra alkalmas (maximum 40 km/h).
Aki azonban nem szeretne lábbal kuplungolni és szüksége van hatékony irányváltásokra, az is megtalálja a számítását a
szériában. Opcióban az MF 5700 GLOBAL
Powershuttle elektromos irányváltó
karral, illetve Easy shifting – könnyű váltás gombbal szerelhető fel. Az utóbbi egy
gomb a váltókaron, amit benyomva „lábkuplung” nélkül tudjuk mozgatni a váltókart. Így jóval könnyebb a sebességváltás.
Az importőr Austro Diesel 2018-ban bevezetési akcióban alapfelszereltségként
adja minden 5700 GLOBAL géphez az
elektronikus hárompont vezérlést (EHR)
a munkaeszközök hajszálpontos süllyesz‒ 24 ‒

tése és emelése érdekében, illetve a klímaberendezést. Így tehetjük tökéletesen
használhatóvá a traktorokat anélkül, hogy
bonyolult elektronikát rendelnénk bele.
1. Easy shifting gomb = kuplung a váltókaron. A gomb megnyomásával tudjuk
mozgatni a váltókart, nem szükséges
lábbal kuplungolnunk.
2. Powershuttle irányváltó kar a kormány
bal oldalánál – előre/üres/hátra menet
elektrohidraulikus kapcsolása irányváltás-érzékenység beállítással.
3. Jobb oldali kezelőpanel az EHR vezérlőjével. Az EHR tartalmaz kényszerítő
funkciót – a hárompont, ha szükséges,
belenyomja a munkaeszközt a talajba.

A gépek hidraulika rendszere külön
olajáram-ellátást biztosít a kormányműnek, fékeknek, TLT-nek (32/perc),
valamint a segédhidraulika-szelepeknek,
hárompontnak (58 l/perc). Mivel a két
rendszer egymástól teljesen függetlenül üzemel, így garantált, hogy minden feladat hatékonyan végezhető el,
az emelőmű mozgatása pedig gyors.
A traktorok kettő vagy három hidraulika szeleppárral láthatók el. A hátsó
hárompont emelési kapacitása 4300 kg,
amely biztosítja, hogy a kategóriába
tartozó munkagépeket kiválóan tudjuk
mozgatni az 5700 GLOBAL traktorokkal.
A hajtásláncban az egyszerűségen volt a
hangsúly, a beltérben azonban már nem.

A fülkében prémium gyártóhoz méltó
kezelői környezettel találkozunk. A kezelőszervek kiosztása rendkívül észszerű és logikus, az új váltókar kézre esik és
nem tolakodóan hosszú – sem maga a kar,
sem az útja. Az ülés légrugózású, a helykínálat pedig jóval nagyobb traktorokat
idéz. Ez főként a nagy üvegfelületeknek, valamint a megfelelő térd- és fejtérnek köszönhető. A klímaberendezés
hatékony, a fülkében az anyagminőség
a kategória élvonalába tartozik. Összefoglalva az MF 5700 GLOBAL szériát, azt
láthatjuk, hogy a traktorok teljesítik a
Massey Ferguson prémium színvonalát
– ugyanolyan minőségi alkatrészekből,
átgondoltan felépített erőgépek, mint
‒ 25 ‒

a nagyobb MF-ek. A gyártás helye is ezt
mutatja – abban a gyárban készülnek,
mint ahol az összes „nagy Ferguson”.
Az MF 5700 GLOBAL – ahol nincs szükség powershift váltóra – első számú választás lehet, nemcsak minősége, de
egyedülálló ár/érték aránya miatt is.
Prémium szintű traktort kapunk középkategóriás áron!
Tekintse meg személyesen is az MF 5700
GLOBAL szériát az AGROmashEXPO-n!
A gépek és egyéb részletek iránt az
Austro Diesel központi számán lehet
érdeklődni: 06-30/613-0122
G PAVILON 302A
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AZ ÚJ 1160
EHOFTRAC
– INNOVÁCIÓ
AZ ÜZEMÉHEZ!

VALTRA T254
VERSU
SMARTTOUCH
A SmartTouch új, könnyen használható
kartámasszal a legújabb precíziós farmgazdálkodási eszközökkel is fel van szerelve, ezek a gép kezelőfelületébe vannak integrálva. A 9”-os terminál egyszerűbb, mint egy okostelefon. A funkciók
max. 2 elhúzással vagy koppintással
elérhetők, a kialakítás olyan egyszerű,
hogy lehetetlen eltévedni a menüszerkezetben.
A kezelőfelületbe integrált technológiák:
Navigáció, ISOBUS, Telemetria, AgControl
és TaskDoc. Az új kartámasz vezérlés
növeli a traktor-munkagép kombinációk termelékenységét és megkönnyíti
a kezelők munkáját. Különálló profilok
készíthetők minden egyes vezető és
munkafeladat számára, a szükséges
konfigurációk másodpercek alatt behívhatók.

A T széria legújabb modellje, a Valtra T254 Versu
ez év júniusában lett piacra vezetve, igazi szántóföldi traktor.
A SmartTouch lehetővé teszi a CVT traktorhoz hasonló vezetési élményt. A 271 LE
maximális teljesítményével a T254 Versu
a T széria legerősebb modellje.
A Versu modell forradalmasítja a powershiftes traktorok vezetését, egyedüli powershiftes traktor a világon, amely lehetővé teszi a teljes vezérelhetőséget, csak
a vezetőkar használatával.
Az ötfokozatú Powershift hajtómű 30
sebességfokozattal rendelkezik. A kapcsolások precízek és simák.
A Valtra T254 a legmagasabb szintű kényelmet, tartósságot, sokoldalúságot és
‒ 26 ‒

a skandináv designt kínálja, optimális
funkcionalitással és kitűnő kiláthatósággal. Semelyik más powershiftes traktor
nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal.
A vevők igényeinek maximális kielégítésére ez a modell is testre szabható,
felszerelhető a Valtra TwinTrac hátrameneti vezetési rendszerével, vagy egy
SkyView fülkével.
Valkon 2007. Kft.
A PAVILON 207B;
A SZABAD TERÜLET FI/1B

A több évtizedes folyamatos fejlesztésnek köszönhetően az udvari rakodók
univerzális gépekké váltak, szinte nélkülözhetetlenek az állattartó telepeken
és a mezőgazdaságban.
A napi többórás munkavégzés – rakodás, almozás, etetés, takarítás, kitrágyázás – nagy része zárt térben történik.
A kibocsátott káros anyagok egyaránt
veszélyeztetik a dolgozók és az állatok
egészségét.
Az új „eHoftrac”, a Weidemann elektromos udvari rakodója megszünteti
a dízelmotorok okozta emissziós környezeti terhelést és egyben a zajterhelést is.
Az innovatív elektromos hajtási rendszernek köszönhetően jelentősen javulnak a munkakörülmények és az állattartás feltételei.
Az elektromos, károsanyag-mentes üzemeltetés a környezet aktív védelméhez
is hozzájárul.

Az első törzscsuklós „Hoftrac” udvari rakodót közel 50 éve építette meg a Weidemann azzal a céllal,
hogy kiváltsa, gépesítse a mezőgazdasági telepek
nehéz fizikai munkáit.
A termék környezetre és a gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatásának leírása:
Fejlett elektromos hajtási rendszerével
egy akkumulátortöltéssel 4-5 óra munkavégzést tesz lehetővé, a tényleges
munkaidőt tekintve.
A részlegesen lemerült akkumulátor
is feltölthető, az elektromos rendszer
élettartama nem csökken.
A folyamatos munkaórák száma, az
udvari rakodó hatékonysága az akkumulátor egyszerű és gyors cseréjével
is növelhető.
A rakodógép rendkívül dinamikus teljesítményleadásra képes, ráadásul az
optimális súlyelosztás és súlypont még
kedvezőbb stabilitást eredményez.
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A két elektromotorral a megszokott módon dolgozik a rakodógép. A kezelőszervek
megegyeznek a dízel üzemű modellekkel,
a kezelőnek nem kell újratanulnia a gépet.
Az „eHoftrac” 20%-os felárát az üzemanyag- és szervizköltségek, valamint a
károsanyag-kibocsátás jelentős, 40%-os
csökkenése ellensúlyozza.
Weidemann komoly perspektívát lát az
általa elsőként forgalomba kerülő elektromos hajtású rakodógépben.
A hagyományos dízel üzemű udvari rakodók fokozatos leváltása az innovatív
„eHoftrac” technológiára ugyanis jelentős felhasználói, állatjóléti és környezetvédelmi előnyökkel jár.
A PAVILON 207A
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GYORS ÉS ERŐS,
UGYANAKKOR
FINOM ÉS PRECÍZ

RAKODÓGÉPEK

MLT 635 140 V+

MLT 741 140 V+

MLT 940 140 V+

Emelési magasság

6,08 m

6,90 m

9,00 m

Max. teherbírás

3500 kg

4100 kg

4000 kg

Deutz S4
(SCR rendszerrel)

Deutz S4
(SCR rendszerrel)

Deutz S4
(SCR rendszerrel)

140 LE

140 LE

140 LE

Hidraulikateljesítmény

170 l/p axiáldugattyús szivattyú

170 l/p axiáldugattyús szivattyú

170 l/p axiáldugattyús szivattyú

Erőátvitel

CVT fokozatmentes hajtómű

CVT fokozatmentes hajtómű

CVT fokozatmentes hajtómű

Motor
Motorteljesítmény

Tovább bővül a Manitou új mezőgazdasági rakodógép szériája, 2018 év elejétől
elérhetőek lesznek a CVT fokozatmentes
hajtással készült új típusok is. Ezeknél a
rakodógépeknél a ZF által gyártott fokozatmentes hajtómű hidrosztatikus
erőátvitellel párosul, ez együtt biztosítja
a 3,5–4 tonna teher gyors mozgatását,
ráadásul a rakodógép minden eddiginél
finomabban és precízebben manőverezhető.
CVT váltónak (fokozatmentesen változtatható áttételű erőátviteli rendszernek)
nevezzük azokat a sebességváltókat,
amelyek működésük során fokozatmentesen valósítanak meg különböző áttételeket, a minimum és a maximum hajtásértékek között. A fokozatmentesség
állandó gyorsulást tesz lehetővé, nem
beszélve az üzemanyag-megtakarításról,
amelyet az adott hajtásigényhez tartozó
alacsonyabb motorfordulatszám tesz lehetővé. Ugyanakkor a teljes 0–40 km/h
sebességtartományban végig optimális
nyomaték érhető el.
A Manitou a korábbi mezőgazdasági
rakodóinak döntő többségénél, és az
új NewAg széria eddig bemutatkozott

Max. végsebesség

40 km/h

40 km/h

40 km/h

CVT fokozatmentes hajtóművekkel érkeznek a
Manitou NewAg széria új tagjai.
típusainál is a mechanikus nyomatékváltót preferálta. Azt vallották a francia mérnökök, hogy nehéz terepen való
anyagmozgatáshoz sokkal megfelelőbb
megoldás a mechanikus hajtás, mint a
hagyományos hidrosztatikus. A hidrosztatikus hajtást CVT fokozatmentes
váltóval kombinálva viszont már azokat
a felhasználókat is meg tudja szólítani
a gyártó, akiknek a gyorsaság és dinamika mellett a finom és precíz manőverezhetőség is ugyanolyan fontos.
Az új típuscsaládot M-Vario Plus névvel
(V+ jelöléssel) illette a Manitou, és 3 különböző típusban lesz elérhető: az idei
‒ 28 ‒

évben már bemutatkozott MLT 635 típus powershift váltó mellett jövőre már
CVT fokozatmentes váltót is választhat.
Az új MLT 741 és MLT 940 viszont csak
az utóbbi új hajtásrendszerrel lesz rendelhető.
A V+ rakodógépekben a motor és hidraulikus teljesítménye is nagyobb, mint a
powershift váltós gépekben. A V+ rakodókban dolgozó DEUTZ motor 140 LE, a
hidraulikaszivattyú szállítási teljesítménye pedig 170 l/p.
D PAVILON

Q-COMPANION
– DIGITALIZÁLÁS
A RAKODÁSTECHNIKÁBAN

A legkiemelkedőbb talán az a digitális
kezelői felület, amit a Q sorozat vezet
be a rakodók világába: a Q-Companion.
Egy integrált digitális megoldás a homlokrakodó hatékony és biztonságos
üzemeltetéséhez.
A Q-Companion egy igazi kezelőt segítő
rendszer, amely a munkaeszköz helyzete,
a raksúly és a karbantartási állapot felügyeletének egy könnyen használható
kijelzőn való egyesítésével a támogatás
új szintjét kínálja a gépkezelő számára.
A nap végén munkaadatok letölthetők és
számitógépén kielemezhetők, tárolhatók.
A Q-Companion három fő
szerepet tölt be:
Rakodó állapotfelügyelete:
a Q-Companion lehetővé teszi, hogy a
rakodó helyzetét, szögállását és fennmaradó emelési teljesítményét a traktor

Modern gazdálkodóként a munka elvégzésére bizonyára Ön is szüntelenül egyre okosabb megoldásokat keres. A Q sorozatot úgy terveztük meg,
hogy traktorával minden lehetséges módon összhangban legyen.
fülkéjében lévő kijelzőn keresztül bármikor felügyelhesse. Ezek mind olyan
információk, amelyek a pontosságot és
a biztonságot javítják.
Súlymérés:
a Q-Companion normál emeléskor kiszámolja és megjeleníti az emelt tömeget, és nyomon követi a teljes össztömeget. Lehetősége van megszabni egy
célsúlyt és letölteni a mérési eredményeket, ha a munka elkészült.
Adaptív karbantartási emlékeztető:
az Ön valós rakodóhasználatára alapozva a Q-Companion emlékezteti, ha
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elérkezik a kenés vagy a csavarok ellenőrzésének ideje, ami még hosszabb
élettartamot és jobb ár-érték arányt
biztosít a munkagépnek.
Olyan terméket ajánlunk Önnek, amely
professzionális pontossággal rendelkezik versenyképes áron. A súlymérés pontossága +/- 1% hibahatáron belül van.
Jó minőségű színes kijelzővel és képernyőn történő beállítással rendelkezik.
Bővebb információért kattintson ide.
A PAVILON 108A
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Ferox

FEROX, A VÄDERSTAD
ÚJ, KÖNNYŰ
KULTIVÁTORA

FRAMEST REGULAR
RÖVID TÁRCSÁS
BORONA

TopDown műtrágyakijuttató egységgel
A munkagép erős, csavartrugós kapákkal készül, és két változatban rendelhető,
hasmagassága 18 cm-rel nagyobb, mint
az NZ kombinátoroké. A 6 gerendelyes típus kapaosztása 11 cm, míg az 5 gerendelyesé 12 cm. Mindkét változat alapfelszereltsége a mellső, hidraulikusan
állítható CrossBoard simító. A Ferox
kiválóan használható tarlómunkákra,
szántások elmunkálására, valamint –
csökkentett menetszámú technológiákban – magágykészítésre is, hiszen jobban megbirkózik a felszínen hagyott
szármaradvánnyal, mint az NZ.
TopDown és az Opus műtrágya-kijuttató egységgel is kapható
Egyre nagyobb igényként fogalmazódik
meg a gazdálkodók körében a talajműveléssel egy menetben történő műtrá-

Új talajművelő munkagépcsaládként mutatkozik
be a Ferox, amely a nagy sikerű NZ Aggressive
magágykészítő család alapjaira épül, és 5, 6, 7, valamint 9 m munkaszélességben érhető el.
gya-kijuttatás, hiszen a talajba bekerült
hatóanyag jobban hasznosul, kevesebb
nedvesség kell a feltáródáshoz, és végül, de nem utolsósorban, lehetőség
nyílik a különböző talajrétegek eltérő
mértékű trágyázására is. A Väderstad
TopDown és Opus kultivátoraira épített
műtrágya-kijuttató rendszer alapegysége a traktor mellső függesztő szerkezetére kapcsolt, 2200 literes FrontHopper műtrágyatartály, a munkagép
vázára rögzített elosztófej, valamint a
kapáknál elhelyezett csoroszlyák. Egy
5 méter munkaszélességű kultivátor
‒ 30 ‒

350 kg/ha műtrágyát tud kijuttatni
15 km/h átlagsebességnél kizárólag a
talajba, vagy teljes mértékben a felszínre, de tetszés szerint 50-50%-ban
megosztva is. A rozsdamentes acélból
készülő csoroszlyák ötletes csapólapos
megoldása miatt nyílik lehetőség a műtrágyadózis rétegenkénti megosztására.
Vaderstad Kft.
www.vaderstad.com/hu/
A PAVILON 307C

Nagy sebességű munkavégzésre lett
tervezve, optimális munkasebessége
10–12 km/h.
610 mm-es gömbsüveg lapjai jó penetrációs képességgel bírnak, extra tömeg ráhelyezése nélkül. A tárcsalevelek
munkamélysége nagyon egyszerűen,
hézagoló lemezek behelyezésével, illetve kivételével gyorsan, könnyen beállítható. A tárcsatartó karok szögének változtatása a hántási- és alávágási szöget
kombinálja az adott körülményekhez
leginkább megfelelő módon.
A 250 mm-es laposztás miatt nem kell
azzal számolni, hogy nagy rögöket szakít
fel, így a gép utáni talajfelszín jól elmunkálható, illetve arra alkalmas vetőgéppel
azonnal vethető.

A gép karbantartásmentes csapágyazással, kopásálló tárcsalevelekkel van szerelve.
A gép alkalmas elsődleges és másodlagos
művelésre egyaránt. A tárcsák munkáját
a már jól bevált Framest tömörítő hengerek zárják le. A DD formátumú mélytömörítő henger méterenkénti tömege 235 kg.
A másik népszerű hengertípus a 630 mm
átmérőjű víztakarékos gumihenger.
Száraz időben kiváló rögrendezéshez,
‒ 31 ‒

nedves időben beragadásmentes munkához. Méterenkénti tömege 176 kg.
Azoknak ajánljuk a Framest Regulart,
akik olyan gyorstárcsát keresnek, amit
szélesebb felhasználási spektrumban
is tudnak használni, szemben a piacon
szereplő hasonló eszközökkel, például
nagy mennyiségű szármaradvány bedolgozására.
D PAVILON
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GÜTTLER
®
SUPERMAXX BIO
Az idei évben jelent meg a SuperMaxx®
BIO, mely egy hiánypótló megoldás a piacon. Jelenleg nincs 7 sorban elrendezett
kultivátor kapás gép. A gerendelyeken
a kapák egyenletesen vannak elhelyezve, ami által a gép átömlése, valamint a
bekeverő képesség is a legkiválóbb lesz,
így a tarlóhántásban minőségi javulást
érnek el a gazdák. A 6 méteres gépen
45, az 5 méteresen 37 db kapa található.
A Güttler folyamatosan hangsúlyozza
a sekély talajművelés előnyeit. A SuperMaxx® BIO géptípus elérhető 3, 5, 6, 10
és 12 méteres változatban.
Opcionális lehetőségek:
mélységállító kerék SuperMaxxhoz
(4 db 16 x 6,5 - 8 6PLY),
gerendabővítés 5-ről 7-re,
és 2. sor boronasor: Ø12 mm, 130 mm
osztásköz,
FlatSpring rugós talajsimító,
FlatSpring keresztreteszelés és törőkés,
aprómagvetőgép.
A könnyű szerkezetű váz kisebb erőgépekkel is üzembiztosan használható.
A többsoros kapaelrendezésnek és a

A Güttler SuperMaxx® termékcsalád mind felépítésében, valamint a különböző technológiák
alkalmazhatóságában (tavaszi, nyári, őszi-téli),
mind a munkaszélességet tekintve a 2017-es évben vált teljessé.
nagy gerendelymagasságnak köszönhetően nagy a gép átömlési keresztmetszete, így nagyobb szármaradvány
esetén sem tömődik el.
A kultivátor nedves körülmények között
is kiváló munkát végez a rugós borona
beépítésének köszönhetően. Nedves tavaszon korábban tudunk magágyat készíteni.
Az erős kapákkal kitűnően tudjuk elvégezni a nyári, sekély tarlóhántást, amely
üzemanyag-takarékosabb megoldást
jelent, mint a hagyományos tarlóhántási technológiák. A gép tavaszi használata
szorosan összefügg a fronthidraulikus
gépek használatával, így megvalósulhat
az energiatakarékos magágykészítés és
vetés.
A SuperMaxx kultivátor téli technológiájával a fagyott talajok elmunkálására is
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alkalmas, így válik igazán sokoldalúan felhasználhatóvá. A gép kevés karbantartást igényel, így csökkenthetőek a fenntartási költségek.
Kiváló gyomirtó hatásának köszönhetően kevesebb lesz a növényvédelmi költség. A sekély munkamélység és a nagy
munkaszélesség miatt a fajlagos üzemanyag-felhasználási költség kisebb lesz.
A táblák közötti vonulás egyszerűbb az
egyszerű csukás és a kis szállítási szélességnek köszönhetően. A Güttler vetőgép
felépítésének köszönhetően a zöldítés is
egy menetben, költséghatékonyan történik, amely igazán vonzó a gazdák számára.
A Güttler SuperMaxx® BIO kezelése egyszerű és minden talajkörülményhez rendkívül jól beállítható a rengeteg lehetőségnek köszönhetően.
A PAVILON 210C

HORSCH TERRANO
GX KULTIVÁTOR
Termék leírása, innovációjának
ismertetése:
Ez az új típuscsalád két, régóta a termékpalettán szereplő típust fog fokozatosan
kiváltani a következő években. Mindkét korábbi típus előnyeit ötvözve viszi
tovább a szántóföldi kultivátorok egy
meghatározó ágát. A vázba integrált járószerkezet, a kapák kiosztásának variálhatósága, illetve a széles és megújult tömörítő henger választék tovább bővíti a
gép felhasználási területét. A területmérethez vagy gazdaságmérethez igazítható munkaszélességeknek köszönhetően
mindenki megtalálhatja a számára legoptimálisabb felépítésű gépet.
A termék környezetre és a
gazdálkodásra gyakorolt pozitív
hatásának leírása:
A vázba integrált járószerkezetnek köszönhetően simább lett a gép futása

munka közben (nyújtott váz, jobb súlyeloszlás), illetve a közúti vontatásban egyaránt. Az új hengervariációk (nehéz fémhenger és könnyű henger kombinációja)
lehetővé teszik az adott talajállapothoz
megfelelő legoptimálisabb felszín kialakítását és visszatömörítését.
Műszaki, technológiai leírás,
termékismertető:
A GX egy 3- vagy 4-gerendelyes univerzális kultivátor, melynek húzástávolsága
28,5 és 31,5 cm közötti, a vevői igényeknek megfelelően. Az új Terrano harma‒ 33 ‒

dik generációs TerraGrip rugós biztosítású kapákkal rendelkezik, a kapatartók
kioldóereje 550 kg. A Terrano GX-et úgy
tervezték, hogy egysoros, illetve dupla
soros lezáró hengerrel is felszerelhető,
variálható legyen. A dupla hengersor lehet a jól ismert RollPack, az új RingFlex,
vagy a szintén új SteelFlex. A Terrano GX
kultivátorra műtrágya- és zöldtrágya-kijuttató egységet (MiniDrill) is fel lehet
szerelni.
D PAVILON
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KVERNELAND
FLATLINER
Egy tömörödött, rossz szerkezetű talaj
esetében a lazítással 10–30% közötti termésnövekedéssel is számolhatunk növénytől és talajtípustól függően. A talaj
tömörödését a nagyméretű önjáró betakarítógépek, pótkocsik, művelő utak,
nehéz munkagépek használata okozza,
és ezt a fajta tömörödést fokozzuk, ha
az eszközöket nedves körülmények között használjuk. A talajszerkezet megőrzése szempontjából fontos kritérium a
tömörödött réteg megemelése, átszakítása, ugyan akkor nem kívánatos ezen
réteg talajfelszínre juttatása.
Pro-lift lazító kések V elrendezésben
A V alakban kialakított vázon elhelyezett
Pro-lift lazító kések 50 cm-es munkamélységben tudják lazítani a tömörödött talajt. Kedvező vontatási tulajdonságokkal rendelkező lazítót a jó talajba
hatolási képesség teszi még hatékonyabbá. A lazító kések rögzítése a vázon csavarkötéssel biztosított, így a kések osztástávolsága az egyedi igények

KVERNELAND TURBO,
AZ UNIVERZÁLIS
FÜGGESZTETT
KULTIVÁTOR
A hatékony gazdálkodáshoz szükséges talajállapot
fenntartása és megőrzése során elkerülhetetlen a
talajaink okszerű lazítása.
alapján rugalmasan változtatható. A kiváló minőségű króm-bór acélból készült,
ívelt kialakítású Pro-lift kések jó vontatási és kopási tulajdonságokkal rendelkeznek, és emellett nem képeznek rögöket a talajfelszínen és a köveket sem
hozzák a felszínre. Háromféle szárnykialakítás közül választhatunk a talajtípusunknak megfelelően.
A lazító késen 5 db kopó elem található, melyekkel jelentősen megnövelhető
a kopó alkatrészek élettartama és elkerülhető a részlegesen elkopott alkatrészek idő előtti cseréje. A lazító kések
túlterhelés elleni védelme nyírócsavarral biztosított.
A V alakú váz nagy hasmagassága még
nagyobb mennyiségű szármaradvány
esetén is jó átömlést tesz lehetővé.
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Új DD henger nedves és száraz körülményekre
A DD henger 600 mm-es átmérőjével optimális visszatömörítést és egyenletes
mélységtartást biztosít. A henger profil
kialakításának köszönhetően időjárástól
függetlenül szél vagy a víz eróziós hatását
csökkenti. A nagyméretű érintkező felület csökkenti a nyomást a talajfelszínen,
így a tömörítés nyomása mélyebb rétegekben is érvényesül. Ennek köszönhetően a kapillárisokon keresztül a felső réteg
nedvességet kap, ugyanakkor az esővíz
is be tud szivárogni. Különleges kaparók
biztosítják a gyűrűk öntisztulását.
A Flatliner lazítók 3 és 3,5 m-es kivitelben
érhetőek el 3 vagy 5 késes változatban.
A PAVILON 304A

A TURBO 3–20 cm között használható,
tavasszal a talaj megnyitására, szellőztetésére vagy a kigyomosodott terület
elművelésére. Nyáron ideálisan használható tarlóhántásra egy vagy több
soron, illetve az ősz folyamán magágykészítésre is. A Kverneland Turbo fejlesztésénél törekedtek arra, hogy a gép
minél sokoldalúbban legyen használható és a használata ne okozzon „talp”
betegséget. Önmagában is képes több
gép helyettesítésére úgy, mint magágykészítő vagy tarlóhántó eszköz, a sűrű
kapaosztásnak, az erős kapáknak és
nagy hasmagasságnak – 725 mm – köszönhetően. A TURBO-val nagy munkaszélességben tudunk dolgozni, kihasználva az erőgép maximális vonóerejét,
csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeinket. A gép kialakítása során figyelembe vették azt, hogy a kisebb emelő

A vontatott változat sikeres debütálása után a
Kverneland kiegészítette kínálatát a függesztett
modellekkel, mely 5 méretben, 3 és 3,5 méteres
merev és 4, 5 és 6 méteres változatban pedig öszszecsukható kivitelben érhető el.
kapacitással rendelkező traktorokkal is
lehessen üzemeltetni a TURBO kultivátorokat. Ez az oka annak, hogy a kapák
4 sorban lettek elhelyezve.
Azért, hogy a TURBO a lehető legkompaktabb legyen, az első és az utolsó
sorban lévő kapák közvetlenül a vázon
kaptak helyet. A vázak kialakításánál
minden esetben számítógépes szimulációkkal (FEM) ellenőrizték a keresztmetszeteket azért, hogy extrém terhelések se okozzanak problémát (40 km/h
közúton, Actipack hengerrel).
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Minden állítás szerszám nélkül történik
a gépen. A munkamélység hidraulikusan
állítható hézagolókkal, az elmunkáló elemek pedig csavarorsóval. Amennyiben
megváltoztatjuk a munkamélységet az
elmunkáló egységet szinte nem kell állítani, mert az követi a henger helyzetét.
Ha sokat kell közúton közlekedni (kisméretű táblák), a TURBO rendelhető hidraulikusan behúzható egyengető egységgel.
A PAVILON 304A
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MANDAM
TALAJMŰVELŐ
ÚJDONSÁGOK
Az új Mandam WN aprító henger 3,4 m
munkaszélességben, valamint 3 m-es
Tandem kivitelben kapható. Alkalmas
bármilyen növényi maradvány (napraforgó, kukorica, repce stb.), vagy akár
teljes értékű (magasságú és zöld tömegű) zöldtrágya aprítására is.
Egyedi kialakításának köszönhetően felszerelhető a traktor frontjára, vagy hátsó
felfüggesztésére, de akár egyes rövidtárcsák előtagjaként is alkalmazható.
Fronthidraulikán leginkább optimális a
használata, mert magunk előtt látjuk a
munkaterületet, és taposás nélkül apríthatjuk a növényi részeket. A késes tengely 380 mm átmérőjű, hat szegmensből
áll, melyeken 8 mm-es keményforrasztott kések vannak felszerelve. Tökéletes
alternatívája a szárzúzónak, viszont
jóval alacsonyabb üzemeltetési költsége
van. A Mandam WN aprító henger, az innovatív szerkezetnek köszönhetően, már
alacsonyabb sebességtartományban is

METALWOLF
ÉKGYŰRŰS
HENGEREK
2018 AGROmashEXPO C pavilonjában mutatkoznak be a Mandam gépgyár innovatív megoldásai,
jól ismert és bevált géptípusok továbbfejlesztett
változatai, valamint a teljesen új Mandam WN
aprító henger.
precíz munkát végez, így akár 8 km/h sebességtől alkalmazható. Ez fontos, ha pl.
domborzati viszonyok vagy egyéb tényezők nem engedik meg a magasabb
tartományt, viszont a Mandam WN henger ekkor is szép munkát végez. Kiváló
eszköz tarlókezelésre, vagy a zöldtrágyával felülvetett területek művelésére.
A növényzetet teljes mértékben elvágva,
felaprítva homogén területet hagy maga
mögött.
A Mandam GAL rövidtárcsák esetében is történtek újítások. Legfontosabb,
mind a függesztett és félig függesztett
gumibakos kivitelű gépeknél, hogy tel‒ 36 ‒

jesen új tárcsafelfüggesztő karokat
fejlesztett ki a gyár. A tárcsák szöge a jó
munkavégzés, kitűnő keverés érdekében változatlan maradt, de a tárcsafelfüggesztő szárak hosszabbak és kissé
íveltebbek lettek, ezáltal nőtt a tárcsák
vázmagassága és még jobb lett az áteresztőképességük. További fejlesztés,
hogy a tárcsák csapágyai is korszerűbbek lettek, továbbá 24 hónapra bővült a
jótállási idejük, ezzel is garantálva a minőséget.
Sato-Gép Kft. www.satogep.hu
C PAVILON 4A

A felhasználói tapasztalatok szerint az
ékgyűrűs elmunkálók a pálcás és tüskés
hengereknél univerzálisabbak. Talajtípustól függetlenül intenzív rögtörő és
tömörítő hatást lehet elérni mind száraz,
és a hatékony sárkaparó rendszernek
köszönhetően, nedves talajviszonyok
között is.
Az alapkivitelben
480 mm-es gyűrűket 40x40 mm-es szögacélból hengerítjük. Az elemeket 100 mm-es osztással, tengelyvégen ST491 csapággyal,
50 mm-es köracél tengelyre, vagy
elemek közötti ST740 csapágyazással,
35x35 mm-es négyzetacél tengelyre
fűzzük. A csapágytartók felfogatása a
fogadó gerendához alakítható, felszerelhetők négyzet vagy téglalap szelvényre.

Talajművelő eszközök fontos feladata a megfelelő talajlezárás és visszatömörítés. Ezért a METALWOLF Kft. ékgyűrűs elmunkáló hengereit az idei
évtől több termékcsaládjának gépeire is felszerelhetővé tette.
Egy elem tömege 7 kg. A fűzött tengely
súlya egy azonos méretű pálcás henger és öntvénygyűrűs hengerek közötti,
ezért talajlezáró elemként alkalmazható
nemcsak vontatott kivitelű talajművelő
eszközeinken, hanem kisebb munkaszélességű függesztett gépeinken is.
Szerelhetők ezzel a típusú hengerrel
cégünk középnehéz és nehéz ’V’ tárcsái, a kompakt tárcsáink, szántóföldi
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kultivátoraink, középmélylazítóink, félig függesztett fogasaink, de a variálhatóságának köszönhetően egyéb gyártmányok hengerei is kiválthatók.
Látogasson meg bennünket az AGROmashEXPO kiállításon 2018. január
24–27. között!
G PAVILON 203A
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OPALL-AGRI
SATURN IV
MAGÁGYKÉSZÍTŐ
KOMPAKTOR
A gépen a művelő eszközök több sorban vannak elhelyezve. A precíz mélységtartásért az elöl és hátul elhelyezett,
330 mm átmérőjű pálcás hengerek felelnek. A hengereket állítható helyzetű
simító lapok követik, amelyek feladata
az egyengetés és a még jobb talajátmunkálás. A hengerek között helyezkedik el a kapaszekció. A kapák kivitele több fajta lehet. Legegyszerűbb a
nyírócsavaros biztosítású lúdtalpkapával, de van lehetőség spirálrugós vagy
rugós száras kapák rendelésére is.
A művelő kapák beállítása fokozatmentesen, egy orsó közbeiktatásával történik, de opcióban elérhető a hidraulikus
mélységállítás is. A hidraulikus állítás
előnye, hogy menet közben is lehet a
traktorfülkéből állítani és korrigálni a
művelési mélységet.
Fontos opciós lehetőség az első henger
elé rendelhető simító egység. Alkalma-

QUIVOGNE SSDR XL
TALAJLAZÍTÓ

A cseh OPaLL-AGRI cég Saturn IV magágykészítő
kompaktora az aprómorzsás, precíz magágykészítés egymenetes kivitelezésére kiválóan alkalmazható eszköz. A munkagép elérhető 3–10 méter szélességben függesztett, félig függesztett,
illetve szállítókocsis kivitelben.
zásával az első hengersor már egyengetett talajon jár, így a munkamélység
és ezáltal a végső eredmény még pontosabb lesz. A gépen a végső lezárásról
Crosskill henger gondoskodik, amely feladata a megfelelő rögfrakció létrehozása. A Saturn kompaktoron a hengerek
kenést nem igénylő, zárt csapággyal
vannak szerelve. A futómű erősített kivitelű – 5 és 6 méteres esetében 19,0/45-17
kerékmérettel –, amely a hazai utak ismeretében fontos szempont.
A Saturn IV kompaktorok a tél folyamán
‒ 38 ‒

akciós áron rendelhetők. A Saturn 4s 4
méteres gép például 16.000, míg a 6 méteres kivitel 24.500 euró. A félig függesztett kivitelű akciós gép főbb felszereltsége a nyírócsavaros biztosítású kapasor,
a 330 mm-es pálcás henger, a lezáró
Crosskill henger, nyomlazítók és a közúti
világítás.
www.opall-agri.cz/hu
06-30/558-4918
C PAVILON 5B

A januári kiállításon az SSDR XL típusú
eszköz kerül bemutatásra. A 3 méter
munkaszélességű gépen 7 kés lazítja át
kitűnő minőségben a talajréteget akár
60 cm mélységig. Ez a kivitel a 300 LE-s
erőgépek mögé ajánlható, de az XL típus
elérhető 5, 9 és 11 késes kivitelben is.
Az XL típuson a vázmagasság 95 cm,
a főtartó pedig 120x120 mm-es erősített kivitelű. Ezekkel a méretekkel és átömlési keresztmetszettel biztonsággal
elérhető az 55–60 cm munkamélység
eltömődés nélkül. A lazítókések vastagsága 35 mm-es. A lazító száron mellső
vágóél és állítható helyzetű oldalsó
szárnyas kések találhatók. Feladatuk a
talajszelvény átvágása, enyhe mértékű
megemelése és forgatása. Ezáltal garantálható a munkaszélességben a teljes fokú átlevegőztetés.
Az igazi különlegessége az XL típusú lazí-

A francia QUIVOGNE cég talajlazító kínálata igen
széles. Cégünk a kisebb 80 LE-s traktoroktól a
legnagyobb 600 LE-s erőgépekig tud megfelelő
talajlazítót kínálni.
tónak, hogy tandem ékgyűrűs hengerpár szolgál a felszínlezárásra. Az 580 mm
átmérőjű hengerek egymással átfedésben szereltek, így igen jó öntisztuló hatással rendelkeznek. A rendkívül robusztus hengeren a gyűrűk osztása 25 cm,
így az átfedés miatt 12,5 cm-es osztással aprítják és zárják le a felszínt ezek a
hengertípusok. A hazai próbák során bebizonyosodott, hogy ezen kialakítás és
gyűrűosztás miatt a talajfelszín sokkal
egyenletesebb lesz, kisebb felülettel és
így még kevesebb nedvességvesztéssel,
mint a tüskés hengerrel szerelt változatok
‒ 39 ‒

munkája után. Az átfedés és a nagy átmérő miatt a hengerpár nem kényes az
eltömődésre. A nagy hengerátmérő másik előnye, hogy lazább talajokon nem
túrja meg a talajt. A hengerpár helyzetét
és így a művelés mélységét hidraulikusan, a traktorfülkéből állíthatjuk.
A végső bakhátmentes felszínről oldalsó terelőlemez gondoskodik.
www.quivogne.hu
06-30/558-4918
C PAVILON 5B
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TAVASZI MUNKÁLATOKRA
FELKÉSZÜLÉS –

TÖBB MINT
SORKÖZMŰVELÉS!

KONGSKILDE VIBRO
MASTER MUNKAGÉPEKKEL
A HANKI-KER KFT.-TŐL

Nagyon lényeges kérdés az is, hogy ennek
a feladatnak az elvégzése olyan időszakot
érintsen, amikor a korai kelő apró gyomok
irtásában a lehető legjobb hatást érjük el.
Ha ez a korai feladatsor évről évre a megfelelő időben kerül elvégzésre, jelentős
mértékű agrotechnikai gyomirtó hatást
érhetünk el és ezzel az évek folyamán egyre több gyomirtó növényvédő szertől kímélhetjük meg a pénztárcánkat. A cégünk
széles termékpalettával kínál HE-VA (Csillag, Crosskill vagy Cambridge) és Güttler
rögtörő hengereket akár Crossboard
vagy Spring-Board simítóval, gyűrűs hengereket, fogas boronákat, Kongskilde,
Lemken, OPaLL-AGRI Saturn, magágykészítő kombinátorokat.
A Kongskilde kombinátorok 2,2 m és
8,3 m közötti munkaszélességgel készülnek. Ebben a mérettartományban a VibroMaster 3000 termékpaletta
5,5, 6,5, 7,5 és 8,3 m-es kivitelben választhatóak, akár készletről is. A gépek vázai
(keretei) nagy szilárdságú acélból készülnek és hőkezeltek. A gépek kiváló festé-

Nagyon fontos kérdés a tavaszi munkálatok elindításában a helyes és időben történő talajlezárás
és a megfelelő visszatömörítés.
sét korszerű porfestési eljárás garantálja
hosszú távú védelmet biztosítva, szinte
karbantartás nélkül. Ez egyben az eszköz
magas értéktartósságát is jelenti.
Legkedveltebb változatai a magyar gazdaságokban a VibroMaster SGC, SQ és
3000-es széria típusok. Az SGC és a 3000
típusjelű kombinátorok S illetve Super S
kapával és 10 cm-es míg az SQ típusjelű
SQ kapákkal 8 cm-es osztással vannak
felszerelve, melyek univerzális, minden
talajtípusnál alkalmazhatók. A 3000-es
széria további két kapatípussal is elérhető. Az SQ és a Super S kapatípus 60°-os
vágási szög hatására a nedves alsó talajréteget nem hozza fel a felszínre, viszont
a kapa könnyedén behatol a talajba és jó
keverő hatása van. Felszereltségét tekintve a kombinátorok, hidraulikus felcsukható változatain az oldalszárnyak a főkeretre csukódnak fel. A 3000-es szérián
‒ 40 ‒

a hidraulikus reteszelés és szállítás biztosítás alapfelszereltség. A mélységtartó
kerekek mélységállítása skálán leolvasható értékre állíthatók. A 3000-es szérián
a standard simítón felül választható késes illetve Flexboard hidraulikus állítású
talajsimító. Ettől az évtől újdonság még
a CDL-VM3 kombinált rugós borona és
dupla rögtörő henger, mely egymástól
függetlenül is használhatóak.
A Kongskilde magágykészítő családot minden olyan gazdálkodónak ajánljuk, akik
magas minőségi munkát, a könnyű szerkezetnek köszönhetően kisebb üzemanyag-fogyasztást, nagy területteljesítményt és megbízhatóságot kívánnak elérni.
Hanki-Ker Kft. 6900 Makó, Aradi u. 135.
info@hanki-ker.hu www.hanki-ker.hu
A PAVILON 202B
B PAVILON 8C

Hogy mit érdemes az AGROmashEXPO
ideje alatt nálunk megnézni? Mindent!
De legfőképp legújabb sorközművelő
újdonságunkat, a folyékony műtrágya
adapterrel szerelt kultivátort.
A gépkombináció által a tápanyagpótlás
1 menetben történik a sorközműveléssel.
A folyékony műtrágya egyenletesebben
juttatható ki, mennyisége jobban szabályozható, így a környezetet is kíméli. A tápelemek vízben oldva, a növények számára könnyebben felvehető módon jutnak
a talajba. 100%-os hasznosulás!! A gép
60 litertől 420 liter/ha mennyiségig nagy
pontossággal beállítható. Számítógéppel
történő vezérlésével, profi szivattyú alkalmazásával, ARAG permetezéstechnológiával ellátva, megfelelő szórásképű
szórófejek, lefolyócsövek kialakításával
alkalmassá válik a berendezés a talaj felső rétegébe történő bejuttatásra, illetve
alkalmazható lombtrágyázásra is.
Főbb paraméterek:
4-6-8 soros kivitel. A 6 és 8 soros gép
hidraulikusan csukható.
Segédvázra szerelt, 600 literes (jelenleg, de 2018-as szezonra elkészül nagy-

Az 1990-ben alapított OMIKRON KFT 100%-ban
magyar családi vállalkozás. Cégünk mezőgazdasági talajművelő gépek gyártásával-fejlesztésével,
nagy- és kiskereskedelmével foglalkozik.
testvére is, az 1200 literes), rotációs
technológiával készült nagy szilárdságú
műanyag tartály. A segédváz 10,75x15,3
10PR kerekekkel szerelt.
Bravo180 komputerrel vezérelt sebességarányos kijuttatás.
A kijuttatott folyékony műtrágya nagy
pontossággal beállítható, a számítógép
vezérlésű P-100 membránszivattyú alkalmazásával. A szivattyú a tartály
feltöltésére is használható.
A kultivátor kardán meghajtással, nyomás- és mennyiségszabályozó egységgel ellátott.
Felhasználóink mondták:
„Bárkinek nyugodt szívvel ajánlanám, aki
ilyen folyékony technológiában gondolkodik.
Nagyon jó konstrukciójú gép, jól karban
tartható, zsírozható minden forgó pontja,
egy nagyon masszív, erős, stabil gép. Köny‒ 41 ‒

nyen-gyorsan állítható. Ez a sebességarányos
kijuttatás is teljesen jó. Úgy kiadta ahogy kellett neki. Szinte literre pontosan, nem nagyon
volt eltérés. Tökéletes volt.” – Budai Bertalan,
Kér – Agro Kft. – Szentgáloskér
„Gazdaságunkban az utóbbi 5-6 évben a folyékony műtrágya adapteres sorközművelő
kultivátorozás kialakítása volt az egyik legészszerűbb, leglátványosabb és legolcsóbb részköltségű fejlesztés. Jó ár-érték arányú beruházás mellett, nem nagy ráfordítással olyan
technológiát lehet csinálni, ami innovatív és
hasznos; ennek műszaki hátterét ez a kultivátor biztosítja. A jó ár-érték arány mellett ez
egy nagyon jó eszköz a piac többi részével öszszehasonlítva is.” – Filetóth Ákos, Rakamazi
Növénytermesztő Kft. – Rakamaz
www.omikronkft.hu
A PAVILON 110A
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ÚJ LEMKEN AZURIT
SZEMENKÉNTI VETŐGÉP

DELTAROW RENDSZER
AZ OPTIMALIZÁLT
TŐTÁV ÉRDEKÉBEN

OPTIMA SX
VETŐKOCSI
Valójában az új, nyomott levegős rendszerrel a Kverneland mérnökei egy új technológiát vezettek be, amely során a vetőmag egy légáramlat által, akár 70 km/h-s
sebességgel kerül a magárokba. Az érkezés kíméletességéről egy speciális elkapó
kerék gondoskodik.
A kihívást a sebesség növelése mellett a
nagyobb pontosság jelentette, attól függetlenül, hogy éppen kukoricát, napraforgót, babot, vagy cukkorépát vetünk. Az
új Optima SX nagy sebességű vetőkocsival
fenntartjuk a szemenkénti vetés színvonalát,
míg a hatékonyságot akár 50%-kal emeljük.
A vetőház kialakításából adódóan csekély
súrlódás lép fel, ezért a rendszernek csekély

A teljesen újragondolt vetőház koncepció a már jól
ismert Optima termékcsaládra ültetve biztosítja
a pontos vetést, akár 18 km/h sebesség mellett is.
a teljesítmény igénye, így az új Optima SX
vetőkocsi nem igényel külön generátort.
Isobus-kompatibilis, ebből adódóan alkalmas a már jól ismert funkciók, mint a
GEOCONTROl és GEOSEED alkalmazására,
nagyobb sebesség mellett. A GEOCONTROL
GPS-vezérléssel automatikusan kapcsolja
ki és be az elektromos magadagoló egységet, hogy pontosan a megfelelő helyen
zárja el a mag adagolását, elkerülve az átfedéseket és az ablakos vetést.
‒ 42 ‒

A GEOSEED® vetés lehetővé teszi a magvak négyzet vagy gyémánt alakzatba történő lehelyezését, így minden növény
egyformán juthat tápanyaghoz, vízhez és
fényhez, ezzel biztosítva az egyenletes kelést, és az erős állományt.
Az új Optima SX nagy sebességű vetőkocsi elsőként a vontatott kivitelű TF Profi,
és a függesztett Optima V modelleken
lesz elérhető.
A PAVILON 304A

A DeltaRow rendszer egyértelműen
megkülönbözteti a LEMKEN gépét a hagyományos szemenkénti vetőgépektől,
melynél a vetőmagokat szimpla sorokban helyezik le. A LEMKEN fejlesztőmérnökei két eltolt sort alkalmaztak, melyek
egymástól 12,5 cm-re helyezkednek el.
Ez a növényeknek 70%-kal nagyobb tenyészterületet biztosít a növekedéshez, és jobb hozzáférést ad a vízhez
és tápanyagokhoz. Az Azurit kukorica,
szójabab, napraforgó és repce nagy pontossággal és hatékonysággal történő vetését teszi lehetővé akár 15 km/h munkasebességgel. A folyamatban először két
sávtisztító kerék eltakarítja a tarlómaradványokat és köveket. Ezt követően a műtrágya csoroszlya pontosan a két ikersor
közé helyez le egy műtrágya sávot és egy
trapéz tömörítő henger lezárja a műtrágya árkot. A trapézgyűrűk előtömörítik a
magárkot – ami a LEMKEN Azurit vetőgép
újabb egyedülálló funkciója. A vetőmag
a vetőelemekhez „igény szerint” kerül a
központi magtartályból. A szemenkénti

A LEMKEN, a mezőgazdasági gépek specialistája,
a 2013. évi Agritechnica kiállításon jelentette be,
hogy szemenkénti vetőgépet fejleszt. Az előszériás Azurit vetőgép, mely az új DeltaRow maglehelyezéssel tűnik ki, immár a földeken dolgozik.
adagoló két szinkronizált furatos tárcsát
tartalmaz, melyek felváltva adagolják a
vetőmagot a DeltaRow vetőelem két kettős tárcsás csoroszlyájához. A csoroszlyák,
melyek mélységhatárolását a közöttük
középen elhelyezett mélységhatároló
kerék végzi, pontosan helyezik le a vetőmagot az előtömörített magárkokba.
Ezt követően az ikersorokat egy V alakú
nyomókerék zárja le. A vetett mennyiség
rugalmasan szabályozható a hektáronkénti tőszám állandó szinten tartása végett. A két szinkronizált furatos tárcsa
azt eredményezi, hogy minden tárcsa
csak minden második magot adagolja,
ami által az átmérő kicsi lehet és így
minimális lehet a kerületi sebessége.
‒ 43 ‒

A szemenkénti adagolás időtartama
elég hosszú ahhoz, hogy jelentősen javuljon a hosszirányú eloszlás és a duplázás kiküszöbölése. Az Azurit vetőgép
4, 6, illetve 8 soros függesztett kivitelben érhető el. A Lemkennél megszokott módon kombinálható a Solitair gabonavetőgép család egyes elemeivel is.
További információért keresse a
Lemken Hungária Kft. munkatársait!
Szrnka Péter – Kelet-Magyarország:
+36-30/852-5787
Póczik Balázs – Nyugat-Magyarország:
+36-30/748-5380

MŰTRÁGYASZÓRÓK

NÖVÉNYVÉDELEM GÉPEI

KVERNELAND
IXTRA LIFE

– FRONTTARTÁLY
FOLYÉKONY MŰTRÁGYA
KIJUTTATÁSHOZ

Az előnyök kézzel foghatóak, a magok a
megfelelő helyre kerülnek és ezzel egy
időben a megfelelő mennyiségű folyékony műtrágya is kihelyezésre kerül.
Az iXtra LiFe fronttartály kombinációban
dolgozik a szemenkénti vetőgéppel úgy,
hogy a vetéssel egy menetben juttatjuk
ki a folyékony műtrágyát, ezzel is növelve a produktivitást. Az intelligens elektronikai megoldásoknak köszönhetően
a fronttartály és a vetőgép is kommunikál egymással, így a kijuttatás indítása/
megállítása egyszerre, soronként történik.
Az elektromos hajtású vetőelemek a
GPS és az IsoMatch GEOcontrol alkalmazás segítségével automatikusan ki/
bekapcsolnak a megfelelő időben és
helyen, biztosítva azt, hogy nincs rávetés a tábla végi fordulókban, vagy a már
elvetett területeken. Ez különösen előnyös

DAMMANN DT 2400H
S4 HIGHLANDER
ECODRIVE
Az iXtra LiFe fronttartállyal egy csúcsteljesítményű
ISOBUS-os gépkombináció jött létre, amely egy folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas fronttartályból és egy elektromos szemenkénti vetőgépből áll.
szabálytalan, vagy ék alakú területeken.
A sorban kijuttatott műtrágyázás az
egyik módja annak, hogy javítsuk a hatékonyságunkat és csökkentsük a költségeinket a műtrágya jobb, vetőmaghoz
közeli elhelyezésével. Emellett megnyílik a lehetőség az organikus műtrágyák
használatára. A növény gyorsabb kezdeti növekedése és talajtakarása pedig
a versenytárs gyomokkal szemben jelent újabb előnyt.
A művelőutakon a műtrágya kikapcsolása automatikusan, a vetősorral egyszerre történik.
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Az IsoMatch GEOcontrol alkalmazás
biztosítja, hogy nincs átfedés sem a vetésben, sem a műtrágya-kijuttatásban.
Ez azt jelenti, hogy a kezelőnek nem kell
kézzel ki/bekapcsolni a sorokat munka
közben, nem kell változtatnia a kijuttatott dózist. A rendszer teljesen automatikusan működik. Az elvégzett munka
hatékonysága mérhető a költségekben,
kevesebb vetőmag- és műtrágya-felhasználásban – az átfedések hiánya miatt –, valamint magasabb terméshozamokban.
A PAVILON 304A

A hidraulikus nyomtávállítás 2,25 m-től
3,05 m-ig valósítható meg. A szabad
hasmagasság 120 cm közúti közlekedésnél 120 és 150 cm tavaszi munkáknál.
Ha a növénykultúra megkívánja, széles
nyomtávnál, üzemi körülmények között kb. 20 másodperc alatt hidraulikusan felemelhető 150, 170 és 190 cm-re.
A légrugózású és hidraulius lengéscsillapítású tengelyek gondoskodnak a
kellemes utazási komfortról. Az összkerékkormányzású rendszer nyomkövető, lehetővé teszi a művelőnyomtól
való csekély eltérést és a kiváló fordulékonyságot. Különböző kormányzási lehetőségek, mint pl. az oldalazó (kutyanyomon) járás is lehetséges.
A permetezőgép rendelkezik az ún.
DAS levegő rásegítéses rendszerrel.

A Dammann-trac 2000 H Plus permetezőgépet a
közép-európai igényekhez igazítva fejlesztették,
hogy a kukoricabogár elleni védekezéshez és a
napraforgó deszikáláshoz is lehessen használni
a növényvédelmi munkák elvégzésére.
A gép rendelhető automata kormánynyal is.
A 2017-es esztendő végére megújult a
Dammann Highlandere. A régi 245 LE-s
erőforrást egy 285 lóerős váltotta, melyet továbbra is a Mercedes gyárt. Áttervezték a járószerkezetet is, a régi 2 fokozatú menethidrosztatikát 3 fokozatúra
cserélték, a végsebessége 50 km/h-ra
módosult. Az átalakításnak köszönhetően kisebb hidraulikaolaj-szükséglet
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mellett 30%-os forgatónyomaték-többletet eredményez. Az újítások hatására
alacsonyabb motorfordulatszám mellett kevesebb üzemanyaggal lehet üzemeltetni a már megszokott 4000 és az
új 5000 l-es tartállyal rendelkező permetezőgépeket.
Forgalmazó: Agrospic Kft.
A PAVILON 311E
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HARDI NAVIGATOR 4000
– AZ EGYÉRTELMŰ
VÁLASZTÁS

DELTA FORCE szórókeret – kompakt szállítási méretek, nagy munkaszélesség
A DELTA FORCE kereteket nagyméretű
szórókeretnek terveztük. A jellemzők kiválasztását és a szórókeret szerkezetének kialakítását az a központi törekvés
hatotta át, hogy jól működjön nagy menetsebességnél, és nagy teljesítményt
garantáljon a 24–39 m-es munkaszélességen. Az eredmény egy sok egyszerű de
erős megoldást integráló szórókeret lett,
amely egyszerű felépítésével, alacsony
karbantartási igényével és remek kialakításával egyaránt biztosítja a nagy teljesítményt és a megbízhatóságot.
IntelliTrack vonórúdkormányzás
Az IntelliTrack egy csúcsminőségű vonórúdkormányzási rendszer, amely egy tökéletesen megtervezett vázszerkezet és a korszerű elektronika előnyeit ötvözi. A vontatási
rendszer könnyen csatlakoztatható, egyszerűen működtethető, és segítségével még
nehéz terepviszonyok mellett is garantált
a pontos nyomkövetés. Az IntelliTrack rendelkezik egy integrált biztonsági funkcióval,
amely megakadályozza, hogy a kormánymunkahengerek módosítsák a vonórúd
helyzetét, ha a haladási sebesség túl nagy
az adott nyomtávbeállításhoz.

KERTITOX
REVOLUTION –
SZÁNTÓFÖLDI
PERMETEZŐGÉP
A csúcsminőségű jellemzők széles köre teszi egyértelműen remek választássá a NAVIGATOR 4000
literes változatát. A jubileumi kiadású gépek
felszereltsége kifejezetten a rövidebb idő alatt elvégezhető nagy teljesítményű munkavégzéshez
lett összeállítva.
DynamicFluid4
A DynamicFluid4 rendszer előre kalkulálja a
megnövekedett fordulatszám következményeit, és azonnal elvégzi a szükséges szabályozást. A DynamicFluid4 proaktív működése a folyadékrendszerben lévő 4 érzékelőn
alapul, amelyek a fordulatszámot, a szabályozószelepek helyzetét, a folyadékszállítást
és a nyomást érzékelik. A teljesen egyedi, új
szoftverrel és egy speciális kerámia szabályozószeleppel rendelkező DynamicFluid4
a kijuttatási mennyiség precíziós szabályzását teszi lehetővé, és a piacon jelenleg elérhető legjobb teljesítményt nyújtja.
A DynamicFluid4 érzékelők mindegyikének megvan a saját, egyéni feladata, de
meghibásodás esetén helyettesítik is
egymást, hogy a szabályozás folyamatos maradjon. A manuális szabályozás lehetősége is adott.
‒ 46 ‒

Szórókeret-szabályozási rendszerek
A HARDI AutoSlant, AutoHeight és AutoTerrain rendszerek automatikusan gondoskodnak a szórókeret helyzetének szabályozásáról. Ez jelentősen megkönnyíti
a gépkezelő munkáját, ami hatékonyabb
permetszer-kijuttatást eredményez.
Az AutoTerrain rendszer a szórókeret
mozgását és a keretre ható csavaró erőhatásokat is kontrollálja. Ez lehetővé teszi,
hogy a rendszer proaktív módon, az okokra hasson, és ne a tünetet kezelje.
A PAVILON 104C;
A SZABAD TERÜLET FIII/4
Agroázis-MON Gépkereskedelmi Kft.
A PAVILON 302A;
A SZABAD TERÜLET FI/1A., P1A
Dorker Kft.

A komputerizált munkagép egyetlen
ISOBUS-csatlakozón keresztül kapcsolódik a traktorhoz. Job komputerének
konfigurációs lehetőségeinek kihasználása ettől kezdve már a traktorterminál
milyenségétől függ. Ha a traktor ISOBUSkábelezése ki van építve, de arra még
nincs terminál csatlakoztatva, akkor ebben a konkrét esetben a MÜLLER-Elektronik termináljai közül lehet választani.
SMART 430 a belépő szintű terminál,
amely kiválóan alkalmas a kezelőfelület megjelenítésére, kezelésre. Nem tudja
ugyan a GPS sorvezetést, szakaszolást,
térképezést, viszont olcsó.
Ez később komolyabb BASIC, TOUCH800,
TOUCH1200 kivitelekre cserélhető, amelyek alkalmasak a precíziós kijuttatás
igényeinek megfelelő vezérlésére is.
GPS-s szakaszolás, amely akár szórófejenkénti szakaszolás is lehet.
Vario Select A fedélzeti számítógép lehetővé teszi, hogy több fúvókát hasz-

2500–3000 literes tartályméretben, paralelogramma emelésű lengéscsillapított szórókerettel,
18-20-24-27 m-es szélességben.
náljon egyidejűleg. Ezáltal állandó
cseppmérettel tud permetezni, a sebesség változása esetén is.
Curve Controll A funkció a permetezővel végzett kanyarodásnál a külső
és a belső területeken egyaránt egyenletes adagolást garantál szakaszonként változó fúvókakombinációk kapcsolásával.
Ultrahangos keretszintszabályzás
A keret magasságát és dőlését képes
szabályozni. A rendszerhez legalább 2
ultrahangos szenzor, egy dőlésszenzor
és egy szögszenzor tartozik. A vezérlést a normál hidraulika rendszer végzi.
Előnyök: Automatikus magasság- és
dőlésállítás. Nagy pontosságú alkalmazási távolságok. A szórókeret károsodásának elkerülése.
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Nyomkövető rendszer lejtő-ellenkormányzással. A rendszer kormányozza a vontatott munkaeszközt, ha
a dőlésérzékelő a gép dőlését érzékeli.
Így a vontatmány minden körülmények között a traktor nyomvonalán
halad.
Az „egyszerű” vezérlésen túlmenően
az ISOBUS-terminálokról teljes értékű,
ISO-XML formátumú dokumentáció is
lekérhető (megművelt terület, az ehhez
szükséges idő, kijuttatott mennyiség).
Az összesített adatokat ki lehet menteni képernyőfelvételként pendrive-ra
(USB-stick-re).
G PAVILON 502B
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EGY AG LEADER-ES
KEZELŐFELÜLETTEL
SZÁMOS FELADATOT
MEGOLDHAT!

PANTERA
4502 ÖNJÁRÓ
NÖVÉNYVÉDŐ
PERMETEZŐGÉP
A légrugós komfortüléssel felszerelt és a
legjobb körpanorámát nyújtó nagyméretű fülkében Ön még egy hosszú munkanapon is mindig biztonságosan és kipihenten halad. Az AMATRON 3 beépített
GPS-Switch- és GPSTrack-rendszerekkel
lehetővé teszi a munka rendkívüli megkönnyítését. A terminál és a munkagép
közötti kommunikáció az ISOBUS rendszeren keresztül történik. Az egyedülálló
tandem futómű gondoskodik a nyugodt,
vízszintes szórókeret-helyzetről. Egyidejűleg biztosítja az oldalsó dőlésstabilitást,
és nagyon egyszerűen kezelhető nyomtávbeállítást tesz lehetővé. Egyszerűen
átkapcsolható 2 kerékről 4 kerék- vagy
kutyázási kormányzásra. A 218 LE teljesítményű motorral és az ECO- és POWER
módban vezérelt motorral nagyon jó
üzemanyag-hasznosítást érhet el. A motor

Ne ragadjon le ott, hogy EGYENESEN
megy a gépe! Fókuszáljon az agronómiában fontosabb kérdésekre!

A legmodernebb technika és a menedzsment
rendszerek ebben az önjáró növényvédő permetezőgépben egyszerre vannak jelen.
teljesíti a Tier 3B kibocsátási szabványt.
Így Ön rendkívül kényelmesen tud fokozatmentesen hidrosztatikusan 0–50 km/h
között haladni, tehát a fokozatok kapcsolása nélkül. A megengedett legnagyobb sebesség a helyi KRESZ előírásai
szerint módosulhatnak. A kezelőközpont
és az intelligens folyadékmenedzsment
megkönnyíti a munkát. Az akár 40 m-es
Super-L2 szórókeretnek és az automatikus Distance Control szórókeretnek köszönhetően Ön teljes mértékben a helyes növényvédelemre tud koncentrálni.
Az AMAZONE munkagépek a legnagyobb
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teljesítményt nyújtják a legkiválóbb minőség mellett. Hozzáértéssel és gyors
megoldásokkal az értékesítő partnereink
és az AMAZONE szerviz mindig az Ön
rendelkezésére állnak. Az AMAZONE különböző felszereltségekkel rendelkezik
ahhoz, hogy a feltöltés, szállítás és tisztítás gyorsabb, hatékonyabb és ezzel
költségkímélőbb legyen. Az AMAZONE
ezeket a műszaki eszközöket a növényvédelemben alkalmazandó teljesítménynöveléshez a „Speed-Spraying” fogalom
alatt foglalja össze.
B PAVILON 12A

Vetőgépet vezérelhet!
Permetezőgépet vezérelhet!
Műtrágyaszórót vezérelhet!
Hozamtérképezhet!
Online adatot fogadhat és szolgáltathat!
Az InCommand 1200-as kezelőfelület
kiemelkedik a többi GPS gyártó kezelőfelületeitől!
1 db InCommand 1200-as megvásárlása után nem kell külön kezelőfelületet vásárolni a legtöbb munkagéphez!
Helyspecifikus gazdálkodásra a legtöbb munkagép utólag is felszerelhető
Ag Leader eszközökkel. Újat nem kell
csak ezért vásárolni!
Használjon kényelmes, felhő alapú
adatátvitelt (AgFiniti) a kezelőfelülettel való kommunikációhoz!
Nem kell többféle szoftver kezelését
megtanulnia a gépkezelőnek!

Részletes funkciók
1. Vetőgépet vezérelhet!
a. Terv szerinti tőszámszabályozás
b. Automatikus szakaszolás
c. Vetésellenőrzés (soronkénti vetésegyenletesség ellenőrzés)
d. Hidraulikus vetésmélység szabályozás (utólag felszerelve)
e. Elektromos vetőtárcsa meghajtás
(utólag felszerelve)
f. Többanyagos kijuttatás, egyidejűleg 8 különböző anyagot tud
vezérelni egy időben
2. Permetezőgépet vezérelhet!
a. Automatikus szakaszolás
b. Komplett permetezés vezérlés
nem ISOBUS-os permetezőre is
3. Műtrágyaszórót vezérelhet!
a. Terv szerinti kijuttatás
b. Automatikus szakaszolás
(bizonyos típusoknál)
4. Hozamtérképezhet! (összes fajta
kombájnba utólag beszerelhető)
5. Online adatot szolgáltathat!
(AgFiniti felhő alapú alkalmazással)
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a. SMS irodai szoftverrel kétirányú
adatcserét biztosít
b. Mobil applikációval folyamatosan
nyomon követheti a munkavégzés részleteit (minőségi és menynyiségi adatokat), megosztja a
munkavégzési adatokat
c. Több monitor megoszthatja egymással az adatokat
Ha precíziós gazdálkodásban gondolkodik, akkor NEM kell a munkagépeket
mind lecserélni. Az Ag Leader olyan
univerzális megoldásokat fejlesztett ki
a 25 éves múltja során, mellyel MEGLÉVŐ eszközök is alkalmassá tehetők a
helyspecifikus művelet elvégzésére.
Ne higgyen azoknak a gépkereskedőknek,
akik a precíziós gazdálkodás fogalmát
újabb és újabb gépeladásra használják!
www.robotpilota.hu
info@robotpilota.hu
+ 36-20/33-66-002
G PAVILON 401C
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ISOMATCH
TELLUS PRO

A modern gazdálkodók nyitottak az új,
hatékonyabb, könnyen üzemeltethető
modern gépekre, melyekkel nagyobb
hozamokat érhetnek el. Azért, hogy
mindez megvalósulhasson, a Kverneland
Group létrehozta az IsoMatch Tellus PRO
univerzális terminált.
Ez a terminál hozzájárul ahhoz, hogy a
munkagépeinkből és a növényeinkből
kihozzuk a maximumot, úgy, hogy az
automata szakaszvezérlést és változó
dózisú kijuttatást alkalmazva a növényvédő szer, műtrágya- és vetőmagköltségeinken is spórolni tudjunk.
Az egyedi, két képernyős kijelző segítségével a gazdálkodónak meg van az a
lehetősége, hogy egy időben két mun-

LINDSAY PIVOT
CONTROL
A technikai vívmányoknak köszönhetően a precíziós gazdálkodás óriási hatással van a klasszikus mezőgazdasági munkára szerte a világon.
kagépet tudjon felügyelni és irányítani.
A gyorsaság a kulcsszó a terminál esetében.
A legújabb processzornak köszönhetően
a bekapcsolást követő 30 másodpercen
belül a rendszer készen áll a működésre.
Az új hardver eszköznek köszönhetően a
terminál több funkciót és nagyobb méretű
applikációkat is tud kezelni, a jelenleg is
működő automata szakaszvezérlésen, a
változó dózisú kijuttatás funkciókon és az
újonnan megjelenő automata kormány‒ 50 ‒

záson, az IsoMatch AutoDrive-E-n felül.
A szakaszvezérlő program a GEOCONTROL
hatótávolsága a kezdés pontjától számított maximális 2 km-ről 10 km-re emelkedett, ezáltal az extrém nagy táblák egyben,
PROfesszionálisan kezelhetőek.
Az új, nagy fényerejű képernyő javítja a
kezelő kényelmét, nappal a megnövelt
láthatósággal, éjjel az éppen csak fénylő kijelző segítségével.
A PAVILON 304A

Segítségével monitorozható több öntözőgép együttes működése, a kijuttatott
mennyiség optimalizálása mellett.
A valós idejű kommunikációnak köszönhetően a gépen elhelyezett GPS antenna
segítségével az aktuális pozíció is ellenőrizhető, valamint a végágyú működtetése is pontosítható.
A távvezérlő rendszer lehetőséget nyújt
360 elkülönült szektor alkalmazására,
mely a konkurens gépek gyártóazonos

A Pivot Control egy olyan távvezérlő egység, mely
szinte minden típusú öntözőgépen alkalmazható.
kialakításához képest kétszeres mennyiség, hogy differenciált kijuttatást megvalósítva csökkentsük a felhasznált víz
és energia mennyiségét.
A Pivot Control egy hiánypótló megoldás,
mely sok gazdának jelent megoldást, hogy
a „koros” öntözőgépeiket a XXI. századnak
megfelelő technikai szintre emeljék.
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Ezzel a megoldással mindemellett a
gazdaságuk hatékonysága is növelhető,
mivel az eddig normálisnak számító
üzemeltetési költségek nagymértékben
csökkenthetők.
B PAVILON 12A
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CLAAS LEXION
760 CEMOS
AUTOMATIC-KAL

A CLAAS HYBRID rendszer két korszakalkotó találmány ötvözése: a szabadalmaztatott APS cséplőszerkezet és a
nagy hatékonyságú ROTO PLUS leválasztó rendszer. Számos egyéb egyedi
megoldás teszi többé a gépet: a CEMOS
AUTOMATIC folyamatosan és automatikusan finomítja a gép beállításait a
betakarítási körülményekhez. A CEMOS
AUTOMATIC szenzorok segítségével
másodpercről másodpercre méri a gép
különböző paramétereit, és időveszteség nélkül módosítja a gépbeállításokat
a mindenkori körülményekhez – teljesen önállóan és automatikusan. Kétféle
módot különböztetünk meg: a CEMOS
AUTO LEVÁLASZTÁS a leválasztás optimalizálására szolgál, a rotorfordulatszám és rotortakaró lemezek nyitásának szabályzásával. A CEMOS AUTO
TISZTÍTÁS szabályozza a tisztítási folya-

A LEXION 700 sorozat a CLAAS több mint 75 éves
tudásának és tapasztalatának legjavát foglalja
magába.
matot a szelelőfordulatszám, valamint
a felső és alsó rosta nyitásával.
Automata CEMOS esetében a kezelő négy
optimalizálási stratégia közül választhat:
vagy maximális áteresztőképességgel
dolgozik, például amikor csak nagyon kevés idő áll rendelkezésre a betakarításhoz,
vagy – amennyiben több idő áll rendelkezésre – választható az „üzemanyag-takarékos” vagy a „magas szintű cséplési
minőség” mód. A negyedik variáció a „kiegyenlített”, mely az előzőekben sorolt 3
mód kombinációjából tevődik össze.
A CRUISE PILOT automatikus menetszabályzás különböző paraméterek –
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sebesség, a ferdefelhordóban található
rétegvastagság, szemveszteség – alapján motorterheléstől függően automatikusan szabályozza a betakarítás
sebességét. A TERRA TRAC gumihevederes járószerkezet alkalmazásával
csökken a talajtaposás, s kedvezőtlen körülmények között is lehet aratni.
A csúcsteljesítményű VARIO vágóasztalok pedig a terményt egyenletesen
vezetik a cséplőszerkezethez, így kihasználható a gépben rejlő maximális
teljesítmény.
D PAVILON

DRAGO GT,
A KUKORICACSŐTÖRŐK ÚJ DIMENZIÓJA

Az átalakítás egy kiegészítő napraforgószett segítségével oldható meg, ami
a fülesláncvezető helyére szerelhető,
emellett a törőlécek közé egy ellenkés
is kell. További változtatást a kukoricaadapter nem igényel. Alkalmazásával a
napraforgó-betakarítás után a kukoricához hasonló tarló marad hátra, minimális szemveszteség mellett.
A Drago GT sok különleges és szabadalmaztatott tulajdonsággal rendelkezik.
A rendkívüli újdonságok közül a két legfontosabb:

A kukorica aratására kifejlesztett olasz Olimac
Drago GT kukoricacső-törő adapterek a továbbfejlesztéseknek köszönhetően napraforgó betakarítására is alkalmasak.
rugózással és automatikus beállítással rendelkező kukoricacső-törő lécek,
kettős nyíró hatású szárvágás.
Az Olimac Drago GT kiváló teljesítményének köszönhetően a betakarítás termelékenységének és minőségének új
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dimenziója érhető el kukorica és napraforgó esetén is, amelynek segítségével a
vállalkozás magasabb bevételeket érhet el.
Forgalmazó: Pannonagri Kft.
A PAVILON 207D

BETAKARÍTÓGÉPEK

BETAKARÍTÓGÉPEK

OPTICORN PREMIUM
KUKORICA-BETAKARÍTÓ
ADAPTERCSALÁD

NEW HOLLAND CR
Teljes panorámakép tárul a gépkezelő
elé a hatalmas üvegfelületeken keresztül, a vibráció és zaj mértéke pedig minimális. Az automata klímaberendezés a
legmelegebb nyári napokon is kellemes
hőmérsékletű hűs munkakörnyezetet
szolgáltat.
Az új gépek az alapfelszereltség részét
képező 6,4 méteres ürítő csiga mellett
opcióként rendelhetőek akár 8,7 méteres hosszú csigával is, amelynek hossza
tovább növelhető az úgynevezett „lófej”
formájú állítható csiga véggel vagy a kabinból precízen irányítható ürítőfejjel.

A CR széria modelljei a piacon a legtágasabb kabinnal rendelkeznek, melyekben a lehető legnagyobb
kezelői komfort érdekében figyeltek az ergonómiára, a kezelőszervek könnyű elérhetőségére.
A nagyméretű 9500–14500 literes magtartályok gyors kiürítése nem jelenthet
problémát, hiszen annak sebessége
126 liter/perc vagy 142 liter/perc.
A legfejlettebb automatizált rendszerek,
piacvezető területteljesítmény és tisztamag minőség, precíz betakarítás és egye‒ 54 ‒

dülálló gépkezelői komfort, előremutató
fejlesztések, a magyar gazdák legnagyobb
örömére a CR Relevation kombájnok első
darabjaival 2018-tól hazánkba is megérkeznek.
B PAVILON 12A

Az Optigép Kft. évtizedekre visszanyúló
tapasztalatokkal rendelkezik a napraforgó- és kukorica-betakarító adapterek
fejlesztésében és gyártásában. Új termékcsoportja az OptiCorn Premium kukorica-betakarító adaptercsalád, amelynek fő jellemzői:
kiemelkedően magas minőség (korrózióálló és alumínium anyagok használata, prémium kategóriájú gyártó
– Walterscheid – által szállított hajtóművek, esztétikum),
betakarítási szezon közbeni karbantartás-mentesség (zárt olajterű hajtóművek, 250 üzemóra kenési intervallumú kardántengelyek),
maximális üzembiztonság,
jelentős tömegcsökkentés.
A ferdefelhordóról a gépet a szokásos
módon kardántengellyel hajtjuk meg.
A kardántengely kombájntípustól függő áttételű szöghajtóműveket hajt meg.
Ez lehetőséget ad arra, hogy a gépek
minden lehetséges vevő számára elérhetőek legyenek.
A következő hajtáselem egy háromfokozatú váltóhajtómű, amellyel a felhasználói szokások ill. a betakarítandó

anyag minőségének függvényében a
gép forgó elemeinek fordulatszáma a
gyári értékhez képest 5%-kal csökkenthető és növelhető.
A váltóhajtóműből a törőegységek hajtóműveihez a hajtás kardántengelyeken,
ill. nagy teherbírású, speciális tengelykapcsolókon át jut el. Minden törőegység behajtó csonkján egy biztonsági
tengelykapcsoló van elhelyezve, ami
véd a túlterheléstől.
A törőegységeket meghajtó tengelysorról kapja hajtását a gyűjtőcsiga, szintén
egy homlokkerekes hajtóművön és beépített biztonsági tengelykapcsolón keresztül. A gép ilyen módon felépített
hajtásrendszere a betakarítási szezon
közbeni karbantartást nem igényel.
A gép soronként kikapcsolható szárzúzója a kukoricaszárat kb. 6 cm-es darabokra aprítja. A törőhengerek és szárzúzók kései keményfém felrakással
ellátottak. A kanalaslánc króm bevonatú,
amely több betakarítási szezonon ke‒ 55 ‒

resztül véd a korróziótól. A törőhengerek
első megtámasztása nem tűgörgős, hanem 2 db karbantartásmentes tömített
golyóscsapágy van beépítve. A törőlécek közötti rés elektromos tolómotorral
állítható a betakarítandó állomány minőségétől függően.
A hajtóművel meghajtott gyűjtőcsiga
biztonsági kapcsolóval védett. A csiga
közepére felszerelhető lapátok gyengébb állomány esetén segítik a kukoricacsövek beetetését.
A váz univerzális kialakítású, bármely típusú kombájnra adaptálható. A gépek
alaptartozéka a szártaposó, amely a
kombájn gumiabroncsait védi a gyors
elhasználódástól. A szintén alaptartozék
oldalmagasító a kukoricacsövek oldalra
történő kipattanását akadályozza meg.
Pótrészeinket állandó raktárkészletről
tudjuk biztosítani a hatékonyság növelése érdekében.
G PAVILON 402A

SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

ÚJDONSÁGOK A
GI-GA FARM KFT.-NÉL!
SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ-E
A KOMBÁJN?

Mi a Fliegl-nél tudunk választást kínálni
a gazdálkodóknak. Gyártjuk még a hagyományos, erre a célra használható,
Európában megszokott, egy célú, alsó
ráhordó csigával és a ferdén álló átrakó csigával rendelkező átrakó kocsikat.
Több méretben, egy tengelyes, tandem,
tridem (speciálisan Quattro) futóművel,
300-400-500 mm átmérőjű átrakó
csigával, többféle rugózással, gumizással, mérleggel szükség esetén, ahogyan
szokásos. De tisztában vagyunk az alsó
ráhordó csiga alkalmazásának előnytelen oldalaival. Nagyon nehéz, szubjektív
szabályozhatóság, a minden csiga jelentette elkerülhetetlen szemtörés, ezek
miatt hosszabb átrakási idő.
Ezért a szakmailag fogékonyabb gazdálkodóknak, a Fliegl ASW letoló kocsinkat
ajánljuk inkább átrakó csiga adapterrel.

Avagy a hegy menjen-e Mohamedhez? Esetünkben a kombájn a pótkocsihoz? Amerikában eldőlt,
minden kombájntól az átrakó, más néven kiközelítő kocsi viszi el a terményt, hogy a kombájn
akadálytalanul dolgozhasson. Európában is közeledünk ehhez a célhoz.
Mint köztudott, ez a kocsi az ürítést nem
billentéssel, hanem hátratolással tudja
elvégezni, és így a hátulra szerelt adapterekhez (jelen esetben átrakó csigához)
nagyon jól szabályozhatóan juttatja oda
az anyagot. Legfőbb előnye, hogy elmarad az alsó ráhordó csiga és a vele járó
hátrányai. Egy általánosan használható
(abban is a legjobb) mezőgazdasági pótkocsi egy speciális funkciót is jobban
képes megoldani a hagyományosnál.
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Előnye még, hogy az átrakó csiga hátul
van, így a nagy vetőgép töltésére alkalmas, valamint sokkal kisebb beruházási
költség – csak a csigás adapter ára.
Két kombájn átrakó kocsival olyan, mint
három kombájn átrakó kocsi nélkül!
A PAVILON 105E
A SZABAD TERÜLET DSZT6

Egyedi termékei pl. a három oldalra billenthető MEGA 33 tridem „teknős” platójú pótkocsi, a GIGANT 30 m³-es kiközelítő kocsi, mely 2 perc alatt üríti ki a
terményt az egy csigás kihordó rendszerével, vagy a MEGA 33 EASY – 9,2 m
hosszú, 47 m³ térfogatú hátra billenthető platós pótkocsi, ami a piacon egyedülálló paraméterekkel rendelkezik.
Továbbá az idei évtől a tradicionális permetezőgép gyártó, a TECNOMA magyarországi hivatalos forgalmazójává
léptünk elő. A prémium világmárka palettájáról minden üzemméret megtalálhatja a számára legmegfelelőbb gépet:
a függesztett permetezőktől a vontatott eszközökön át az önjáró óriásokig
– 300 literestől akár 6000 literig. Újdonságnak tekinthető a TECNOMA önjáró
permetezőgépek sorában a LASER XL típus, mely a teljesség igénye nélkül számos technikai újdonságot vonultat fel,
mint pl. a független légrugós kerékfelfüggesztés, a hidraulikusan állítható
hasmagasság, az OSS+ VARIOSELECT
(menet közben automatikusan mindig

Cégünk 2017-től a nagy hagyományokkal rendelkező, csúcsminőségű és többszörösen díjnyertes
cseh ZDT márka (pótkocsi, szervestrágyaszóró,
cserefelépítmények, kiközelítő kocsi stb.) hivatalos magyarországi képviselője is lett.
az optimális méretű fúvóka használata),
az állandó keretcirkuláció, az I.N.C.S. fúvókánként történő szakaszolás stb.
Magyarországon a CNH konszern által
gyártott mezőgazdasági gépeket jelenleg több cég is forgalmazza. Mi nem
csupán egy szeretnénk lenni a sok
CASE IH és STEYR forgalmazó közül, hiszen traktort már szinte bárkitől vehet.
Mi kimagasló, egyénre szabott szolgáltatásainkkal egy olyan hátteret tudunk
biztosítani partnereinknek, melyre biztosan tudnak építeni még a legkiszámíthatatlanabb probléma esetén is, hiszen
a munka nem állhat meg pl. egy gép
meghibásodása esetén – éjszaka vagy
hétvégén sem. Mi nem egy személytelen cégóriás vagyunk, mi szívünkön
‒ 57 ‒

viseljük az Ön problémáját, és azt a
leghatékonyabban orvosoljuk. Célunk,
hogy maximálisan elégedett legyen az
általunk forgalmazott gépekkel, az elvégzett munkánkkal, szolgáltatási díjainkkal! Tegyen próbára minket, válaszsza a GI-GA Farmot!
Az AGROmashEXPO-n várunk sok
meglepetéssel és szeretettel mindenkit a sátorban, ahol tavaly is,
a főbejárat mellett! GI-GA Team
GI-GA Farm Kft.
2884 Bakonyszombathely, Baross G. u. 11.
info@gigafarm.hu
www.gigafarm.hu
A SZABAD TERÜLET DSZT2, P15, SAT1
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CIMBRIA DELTA
SÍKROSTÁS
TISZTÍTÓGÉP VIDEÓ

A NEDVESSÉGTARTALOM ELLENŐRZÉSÉNEK ÚJ KORSZAKA

Az új magyar nyelvű „MoistureLink” és
„MoistureLink Plus” egyesíti az újabban
kifejlesztett, az elektromos vezetőképesség érzékelés technológiáját és a
termény maghőmérséklet érzékelését,
a szárítóból távozó termény nedvességének pontosabb ellenőrzéséért. Mostantól ez alapfelszereltség minden új
DELUX terményszárítóhoz.
Az elektronikus rendszer a szárítóból
kilépő terményt a kifolyási ponton folyamatosan méri, pontos nedvesség és
hőmérsékleti adatokat továbbít a terményből. Ezek az adatok egy adatbázisban jelennek meg, továbbiakban lehetőség van arra, hogy ezeket az adatokat
használjuk egy elektronikus magtári
készletkezelői program segítségével.
Egyidejűleg a szárítókezelőnek lehetősége van az elmúlt 3 és 5 óra időintervallum mérési eredményeit kielemezni,
hogy lássa a szárítási folyamat történetét.
A „Watlow Termperature Control”,
a hőmérséklet és a „MoistureLink” ned-

A terményszárítás nedvesség szabályzása terén
szerzett 50 éves tapasztalata után a DELUX örömmel jelenti be a legújabb fejlesztésű, egyszerűbb
nedvességtartalom ellenőrző rendszerét.
vességszabályzók együtt vezérlik a szárítót, az elektronikus rendszer a szárítási folyamat során beállítja a kívánt
szárítási hőmérsékletet, illetve tartja
azt +/- 0.5 ºC pontossággal.
A rendszer kézi és automata üzemmódban is működik. A kézi üzemmódban a felhasználó által meghatározott
sebességen működik a kitárolás, míg
az automata üzemmód folyamatosan
szabályozza a kitárolás sebességét,
a szárítóba belépő termény nedvességétől függően. Adatgyűjtés funkciók:
tonna/óra kitároló csiga sebessége; kitároló villanymotor fordulata %-ban, tartályazonosító szám, 24 órás átlagteljesítmény /időszerű tartály átlag; minimum/
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maximum értékek gyűjtése, nedvesség
és hőmérsékletjelző beállítása és forgásérzékelő rendszer.
A „MoistureLink Plus” a fenti jellemzők
mellett még lehetővé teszi a szárítási
paraméterek állapotának távoli megtekintését, különböző web-alkalmas
készülékek, mint egy laptop, iPad, tablet, okostelefon. Szintén lehetőség van,
hogy egy személy/operátor megváltoztassa a fontos szárítási paramétereket
távolról. A szolgáltatás igénybevételéhez minimum egy 1 éves garanciális
szervizszerződés szükséges az ÁBER
Gabonatechnika Kft.-vel.
G PAVILON 403I

A vetőmagos rostánál a hatékony és kíméletes tisztítási folyamat biztosítja a vetőmag csírázási képességét, miközben a
sérült szemek mennyisége minimálisra
csökken.
Amennyiben idegen anyag, szemét, vagy
sok tört szem található a magok között, akkor észrevehetően romlik a feldolgozás minősége, vagy csökken a teljesítmény. A legjobb megoldás a síkrostás tisztítógép. Ilyen
rázórosta a CIMBRIA DELTA tisztítógép.
Ez a rostagép nem önmagában áll, hanem
elkülönülő előszéllel és utószéllel párosul.
A hatékony rostálás kulcsa a hosszú löketű,
excenter hajtású rázás. Dobja és keveri is a
magot, ellentétben a körhagyó, vagy dobrostákkal. Rendkívül fontos, hogy a rostára
vezetés előtt ki tudjuk szelelni a könnyű szemetet a magok közül, ezt a feladatot az ún.
előszél végzi. A már megrostált anyagban
finomabb beállításokkal végzett légtisztításra is szükség lehet. Az utószéllel végezve javíthatjuk a rostálás végeredményét.
Tudjuk, hogy a piac csak a jól megtisztított, egészséges terményt fizeti meg.
A kiváló hatékonyságú tisztítógép az alapja a jó munkának. A többi osztályozógép
kiválasztása ezt követően, a terménytől
és a megoldandó feladattól függ.

A Cimbria Delta síkrostás tisztítók széles választéka
kiváló hatékonyságot és tisztaságot biztosít minden
termény számára. Precízen hangolt duplázott szelelőrendszer és tökéletes rázó mozgás jellemzi.
BEFOLYÁS VIBROADAGOLÓVAL
Az optimális betöltés a tisztítóba vibroadagolóval valósul meg. Az adagolóba mindenféle gabona és vetőmag betölthető, kíméletes és ellenőrzött irányítással. A betöltés
mértéke sebességszabályozóval beállítható.

megfelelő áramlási teljesítményt. Könnyen
cserélhető kimenetekkel és elosztókkal a
kezelő 16 különböző áramlás közül választhat a különböző modellek esetében.
A megfelelő áramlás eredménye a maximális teljesítmény és a kiváló minőség.

ELŐ- ÉS UTÓSZÍVÁS
Minden Cimbria tisztító kettős légleválasztó
rendszerrel rendelkezik. Az előszívás feladata a por és a könnyű idegen anyagok eltávolítása a gép bevezető nyílásánál, hogy csökkenjen a porlerakódás a gép belsejében.
A magáramlás így finom és egyenletes lesz a
rostákon. Az utószívás kigyűjti a tiszta gabonából a fennmaradt hüvely- és szármaradványokat a gép utolsó kivezető nyílásánál.

ROSTÁK
A Cimbria rostákat gumigolyók segítségével
tartjuk tisztán, speciális golyótartó tálcákon
elhelyezve. A perforáció aránya a rostalemezeken a lehető legnagyobb, ami maximális
teljesítményt eredményez a gép számára.

ÁRAMLÁS
A Cimbria Delta tisztítók állítható áramlási rendszerrel működnek, így a kezelő kiválaszthatja a különböző feladatokhoz a
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Bővebb információ prospektusunkban
érhető el.
H-9027 Győr, Körtefa u. 4.
Tel./fax: +36-96/527-357
+36-30/9475-440 info@chh.hu
A PAVILON 104E
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CIMBRIA HEID
CC50 CSÁVÁZÓGÉP
VIDEÓ

CIMBRIA GT
SZÁLLÍTÓSZALAG
VIDEÓ

A szállító eszközök járulékos kiegészítőként adódnak a technológiai sorokhoz.
Kiválasztásuk gyakran nem hangsúlyos,
a gépértékesítő a projekt sikere érdekében olcsó, egyszerű technológiát ajánl,
az ügyfél pedig gyakran nem szakértője
a kérdésnek, így ő is az olcsó megoldásokat támogatja.
A rosszul megválasztott anyagtovábbító rendszer a megtermelt profitot akár
10–30%-kal is csökkentheti. A károk közül elsősorban a szemtörésre, a mag valamely részének, pl. csírájának sérülésére
gondolok. A sok tört szemet tartalmazó
áru eltarthatósága rossz, fertőzésveszélye nagy, a csíraképtelen mag aránya a
vetőmag értékét nagyban befolyásolja.
A biztonságos, szóródásmentes anyagtovábbítás csak vályús szalaggal lehetséges. A Cimbria szalag a hosszú szakaszokra ajánlott, gazdaságos anyagtovábbítás
eszköze. Könnyen és biztosan lefedhető,
kiszolgáló pódiumot nem igényel, azok elhelyezése esetleg a végpontban célszerű.
A Cimbria szállító eszközök moduláris fel-

A Cimbria szállítószalag ideális az ömlesztett száraz
anyagok – gabona, pellet és vetőmag – vízszintes szállítására. A szalag teljesen leürül, az energiafelhasználás és a kopás minimális. Választható kiegészítőkkel szereljük fel pl.: ledobó kocsi, burkoló lemezek,
olajálló heveder, több feladási lehetőség. Kiválóan
használható felsőpályás csarnokbetöltésre, a maximális tároló kapacitás eléréséhez.
építésűek: Ön azt a megoldást kapja, ami
a leginkább megfelel a felhasználási igényeknek. Számos gép áll rendelkezésre
szállító eszközeinkből a szállítandó anyag
és az igényelt teljesítmény függvényében.
A rugalmas kialakítás előnye, hogy az
esetleges későbbi módosítások, vagy a
karbantartások elvégzésekor csak minimálisan kell megzavarni a folyamatos
termelést.
Nagy hangsúlyt helyezünk a megfelelő
tanácsadásra az ügyfeleink részére, így
könnyebb kiválasztani a megfelelő megoldást mind műszaki, mind pénzügyi
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szempontból. Vevőink biztosak lehetnek
abban, hogy a gépek gyártási eljárása kiforrott, tesztelt és jól dokumentált. Győri
raktárunkban széles választékot tartunk
az alap alkatrészekből, így gyors és hatékony szervizt tudunk biztosítani.
Bővebb információ prospektusunkban
érhető el.
H-9027 Győr, Körtefa u. 4.
Tel./fax: +36-96/527-357
+36-30/9475-440 info@chh.hu
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Az utóbbi két évtized legnagyobb technológiai fejlődése a vetőmagcsávázás folyamatában történt. Az egyre nagyobb koncentrációjú hatóanyagok megjelenése egyre kisebb
mennyiségek felhasználását tette lehetővé,
és végső soron ez követelte meg a precíziós
csávázási technológia kifejlesztését.
A Cimbria Heid precíziós CC csávázógép sorozata jól bevonatolt magot és sokkal egységesebb csávázóanyag-eloszlást biztosít, öszszehasonlítva a hagyományos, folyamatos
működtetésű dobcsávázóval. Fő különlegessége a drága csávázó anyagok gazdaságos és
hatékony felhasználása. A Cimbria csávázógépek rövid megtérülési idővel rendelkeznek.
Az adag csávázása során a precíz elektronikus
mérleg előkészíti a szükséges magmennyiséget (adagot) a következő ciklusra. Miután a
mérleg beadagolta az előkészített adagot a keverődobba, a röpítőtárcsa felgyorsítja a magot
és a dob falára, majd vissza a dob közepére
juttatja, beindítva ezáltal a keverési folyamatot.
Az előre beállított recept szerint a gép beadagolja a szükséges csávázószer- és púdermennyiséget a meghatározott idő alatt. A csávázószer
a dob közepén elhelyezkedő röpítőtárcsára
kerül, mely szétporlasztja és egyöntetűen bevonatolja a mozgásban lévő magokat.
A púder közvetlen a mag felületére kerül, biztosítva ezáltal az intenzív és egyenletes mag-

A biztos termésátlaghoz nélkülözhetetlen a csávázott vetőmag. A csávázógép optimalizálja a vegyszerfelhasználást és csökkenti a környezeti terhelést. Az
eredmény egyöntetűen csávázott vetőmag, mely megfelel a nemzetközi vetőmag-minősítési szabványoknak és kiváló növekedési képességekkel rendelkezik.
kezelést és bevonatolást. A beállítások által a
csávázógép folyamatosan működtethető az
automatizált vetőmagüzemi vonalban. Az optimális eredmények elérése érdekében a termény- és csávázószer-, valamint időbeállítások
könnyedén változtathatóak a PLC vezérlésen
keresztül. Ezeknek a rugalmas beállításoknak
köszönhetően a csávázógép nagyon széleskörűen alkalmazható, a filmbevonatolástól az
inkrusztáláson át a pelletálásig.
NAGY PONTOSSÁGÚ VEZÉRLŐ EGYSÉG
A teljesen automatizált PLC rendszer vezérli
és figyeli a csávázógép működését. Az érintőképernyő a teljes csávázási folyamatot szemlélteti, a gép összes működési és beállítási jellemzőjét (mérleg, keverődob, adagoló vonal)
elérhetővé téve a kezelő számára. Az adatbázisban a receptek eltárolhatóak. Minden adat
magyarul jelenik meg, de kívánság szerint a
gépkezelő átválthat angolra. A vészjelző és hibaelhárító rendszer, valamint a beépített táv‒ 61 ‒

vezérlés jelentősen csökkenti az állásidőt és
az üzemzavar kockázatát.
A CHH Műszaki KFT által kínált Cimbria Heid
csávázógépek széles méret- és modellválasztéka ügyfeleinknek testreszabott – magtól,
hatóanyagtól és belső előírásoktól függő –
megoldásokat kínál. Alapos képzést és teljes
körű szervizt biztosítunk. Precíziós gépeink
rendelkeznek a Gépesítési Intézet tanúsítványával, ami nélkül nem is lehet forgalomba
hozni gépet Magyarországon. A Cimbria Heid
által gyártott MASSFLOW csávázószer tömegáram mérő korábban elnyerte az AGROmashEXPO nemzetközi innovációs díját.
Bővebb információ prospektusunkban
érhető el.
H-9027 Győr, Körtefa u. 4.
Tel./fax: +36-96/527-357
+36-30/9475-440 info@chh.hu
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CIMBRIA SEA CHROMEX
ELEKTRONIKUS
OSZTÁLYOZÓGÉP VIDEÓ

CIMBRIA MODUFLEX
TÖLTŐCSŐ MOTOROS
POZÍCIONÁLÓVAL VIDEÓ
A dán CIMBRIA kiporzásmentes Moduflex
teleszkópos töltőcsöveket gyárt, csaknem 50 éve.
A gépcsalád hazai képviselete a CHH
Műszaki KFT, aki profi szakmai munkával segít a döntésben.
A gépgyártó fejlesztése a motoros működtetésű pozícionálóval ellátott töltőcső, mely nem csak a vertikális, de a
horizontális mozgatást is lehetővé teszi.
A rakodásra érkező jármű megáll egy a
számára kijelölt töltési ponton. A motoros pozícionáló egységgel ellátott töltőcső ezt követően oldal- illetve menetirány
szerinti mozgatással rápozícionálható a
tartály nyílására. A mozgatás a töltőcső
közepétől számítva legfeljebb 1 méteres távolságban lehetséges.
Hiánypótló termék, nincs hasonló megoldás az Európai Unióban.
A kiporzásmentes anyagbetöltés kiválóan szolgálja a környezetvédelmet.
Az iparban, így az élelmiszer-, a malom-

Az ömlesztett termékek rakodása hulladék- és porképződés kockázatával jár együtt, illetve a betöltés
folyamata robbanásveszélyes is lehet. Ez környezetvédelmi és munkabiztonsági kérdéseket is felvet.
és a takarmányiparban is minden granulátum és por jellegű termék szállításánál keresik a rendkívüli hőhatásnak,
kémiai ellenállásnak, vagy fokozott kopásnak kitett töltőcsöveket. A mezőgazdasági telepeken is egyre fontosabb lesz
a környezetvédelmi szemlélet. A gabona rakodásakor felszálló por nemcsak
az ott dolgozók közérzetét és egészségét rontja, de terheli a többi gépet is.
A koncentrált por miatt fokozódik a porrobbanás veszélye, melyet ATEX előírások
alapján specifikált, antisztatikus töltőcső
rendszer használatával lehet elkerülni.
A termék környezetre és a gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatásáról elmond‒ 62 ‒

ható, hogy megakadályozza a környezetszennyezést a töltendő anyaggal.
A kiporzásmentes betöltés lecsökkenti
a manipulációs anyagveszteséget és a
porterhelést. Gyorsítja a betöltési folyamatot, ezáltal javul a termelékenység.
Bővebb információ prospektusunkban
érhető el.
H-9027 Győr, Körtefa u. 4.
Tel./fax: +36-96/527-357
+36-30/9475-440 info@chh.hu
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A legmodernebb, teljes színképet adó
RGB kamerákkal felszerelt SEA CHROMEX
0,06 mm-es optikai felbontással képes
vizsgálni és osztályozni. A legkisebb színés árnyalatbeli különbséget is felismeri.
A teljes színképű kamerarendszer és a NIR
valamint az InGaAs technológia együttesen teszi a SEA CHROMEX-et a legfejlettebb optikai osztályozóvá. Mindez annak
a csaknem 50 évnyi tapasztalatnak az
eredménye, amivel a CIMBRIA SEA gyártó rendelkezik. A SEA CHROMEX kitűnően illeszkedik minden élelmiszer- és ipari
feldolgozó rendszerbe. Az új EXAGON felhasználói felülettel rendkívül egyszerűvé
válik a gép beállítása és kezelése.
Még jobb teljesítmény, szemléletes kezelőfelület, rendkívül egyszerű beállítások. A CIMBRIA Sea Chromex elektronikus osztályozó a legmodernebb
technikai megoldásokat alkalmazza:
teljes színképet látó kamerarendszer,
0,06 mm pixel méretre történő képelemzés,
már meglévő gépsorokba könnyen
beilleszthető,
a gép beállítása egyszerűen elvégezhető, és távolról internetes kapcsolattal is kezelhető,

A szín szerinti osztályozással biztosíthatjuk az ömlesztett áruk legmagasabb fokú tisztaságát, valamint
hogy a végtermék megfeleljen a szigorú élelmiszer-higiéniai és -egészségügyi előírásoknak.
hazai szakember és szervizháttér támogatással.
Hogyan profitálhat a fejlesztésből a
mezőgazdaság?
A mezőgazdasági termények és termékek esetében:
a végtermék minőségi követelményei
jelentősen fokozhatók (magasabb
értékesítési ár érhető el a feldolgozottsági fok emelésével),
a termények feldolgozása kisebb
selejtarány mellett valósítható meg
(gazdaságosabb),
minden anyagszemcsére külön-külön
kiterjedő fizikai és biológiai vizsgálat
(precíziós technológia).
Milyen területeken alkalmazható a gép?
A mezőgazdaságban elsősorban a minőségi feldolgozási folyamat gépeként
(pl. vetőmagüzemekben, biotermékek
előállításánál),
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az élelmiszeripar (étkezési célú mag feldolgozásánál, malmi technológiában,
gyógy- és fűszernövények kikészítése),
takarmánykeverő üzemekben a toxinszennyezettségi szint határérték alá
szorítása,
egyéb feldolgozóipar (pl. műanyag
granulátum, timföld, egyéb szemcsés
anyagok válogatása gyártás közi folyamatként),
a hulladék újrahasznosítása (műanyag
őrlemény, üveg törmelék, fémkábel őrlemény osztályozás).
Bővebb információ prospektusunkban
érhető el.
H-9027 Győr, Körtefa u. 4.
Tel./fax: +36-96/527-357
+36-30/9475-440 info@chh.hu
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SZÁRÍTÓ DIAGNOSZTIKA,
PRECÍZIÓS BEÜZEMELÉS

STELA BITURBO
– AZ ÚJGENERÁCIÓS
GABONASZÁRÍTÓ

MÉRÉSI PONTOK A SZÁRÍTÓZÓNÁBAN

A berendezés előnyei a hagyományos,
aktív hővisszavezetéssel rendelkező
szárítóberendezésekkel szemben:
alacsonyabb termikus energiafelhasználás,
kevesebb porképződés a nedves terményszakaszban történő levegőszűrés végett,
a modern kornak megfelelő kifinomult PLC vezérlés.

A Pannonagri Kft. portfólióját gazdagító BITURBO
újgenerációs szárítók minden műszaki paramétere képviseli az eddig megszokott STELA minőséget. Innovatív légtechnikája révén a szükséges
meleg levegő mennyiségét 50%-kal csökkenti és
ezáltal nagyon kedvező fajlagos hőenergia-felhasználást ér el.

A berendezésben kettő darab szőnyegégő található. A külső hideg levegő a szárító alsó felében jut be a szárítóberendezésbe (1), melyet egy gázégő (2) felmelegít,
majd együtt a hűtőzónából jövő előmelegített szárítólevegővel (3) az alsó szárítószakaszba, az úgynevezett száraz termény szakaszba kerül (4). Itt a terményt
– a hagyományos szárítási folyamatokkal

ellentétben – egy egészen magas hőmérsékletű meleg levegő (5) éri, anélkül, hogy
károsítaná a kukoricát, mivel ebben az állapotban már elértünk egy ca. 18–20%-os
nedvességtartalmat. A még relatív magas hőmérsékletű távozó levegő ebből a
zónából egy axiálventilátor (6) segítségével
a szárítóberendezés felső szakaszába
kerül átszívásra, ahol ismét összeke‒ 64 ‒

veredik a felmelegített külső levegővel
(7) oly módon, hogy a szárítólevegő hőmérséklete eléri a 110–120 Celsius-fokot.
Ez a meleg levegő aztán a szárítóberendezés nedves tartományába kerül (8), majd
aztán egy második ventilátor (9) használatával, mint távozó levegő, a külső környezetbe jut.
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Jelentősnek mondható eltérésekre mutatott rá a Videokontroll, a szemestermény-szárítók felügyeleti rendszere a
térinformatika eszközeivel értékelve,
az elmúlt négy évben. A legjellemzőbb
ezek közül az aszimmetrikus hőterhelés
és a mag lokális túlhevülése. Az optimális vízelvonási folyamat megvalósítását nehezítette az igen heterogén
szárítógéppark. Mára azonban 17 különböző típus optimalizálási csomagja
készült el és vizsgázott sikeresen a gyakorlatban is.
A DryerDoctor szolgáltatás első fázisában a szárítót és a vízelvonás folyamatát diagnosztizálják, majd a műszaki megoldások tervezése következik.
A befejező fázis a precíziós beüzemelés, melynek során pontról pontra műszakilag korrigálják a feltárt eltéréseket. Ennek nyomán már 36 db szárítót
a szükséges műszaki beavatkozásokkal
optimalizáltak, azaz tettek alkalmassá
a precíziós szárításra.
A számos előny közül néhány: kisebb
energiaköltség, kevesebb tört szem,
jobb minőségű termény, kontrollált folyamat.

Több mint 11000 felszerelt érzékelő, 85 millió rögzített adat adta az alapot az új fejlesztéshez, mely a
szemestermény-szárítók optimális működését teszi
lehetővé. Komplex egységként kezelve a folyamatot,
a terményre fókuszáló megoldás született.
Precíziós beüzemelés,
precíziós szárítás
A szemestermény-szárítás a növénytermesztés egyik legfontosabb művelete. Ha elmarad, a nedves termény rövid időn belül hasznavehetetlenné válik.
Mivel a betakarítás és a felhasználás ideje eltér egymástól, a biztonságos tartós
tárolás feltételeit meg kell teremteni.
Nagy mennyiségű, kereskedelmi forgalomba kerülő szemes terményt nem tudunk szárítás nélkül raktározni. A biztonságos raktározáshoz nélkülözhetetlen a
terményszárító. Hazánkban a keresztáramú aknás szárítóberendezések terjedtek el leginkább. Ezeknek számos
típusa széles teljesítménytartományban,
igen változatos részmegoldásokkal üzemel.
Ez a sokszínűség teszi nehézzé az üzemeltetők számára az eszközök kiismerését és optimális kihasználását.
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Ehhez nyújtanak támogatást a Videokontroll által rögzített adatok.
A precíziós beüzemelés
A tudást és az új információkat a gyakorlatban jól alkalmazható komplex rendszerré fejlesztették, amely alkalmas az
egyes konstrukciók esetében szükséges korrekciók, műszaki beavatkozások
megtervezésére, végrehajtására és az
eredmény visszaigazolására. Alkalmas
továbbá az egyes konstrukciók objektív
összehasonlítására, az optimumtól való
eltérés mértékének szemléltetésére.
A szárítási folyamat optimalizálása során a rendelkezésre álló információk birtokában és hatására, a szakszemélyzet
szemlélete igazodik a modern elvekhez
és elvárásokhoz, megvalósul a technológia és a tudás összhangja.
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ANALITIKAI ESZKÖZÖK

MÉRLEGEK

ÚJDONSÁG
A KÉSZENLÉT
TERMÉKPALETTÁJÁN

A poliSPEC NIR egy olyan berendezés,
amely valós időben felismeri a takarmányozási szakember által meghatározott
„recept” és a valós értékek közötti eltéréseket, tájékoztatja gépkezelőt és a telepvezetést, javaslatot tesz a szükséges korrekciókra, függetlenül a környezeti tényezőktől.
A kompakt méretek és az azonnali adatelemzés teszik a poliSPEC NIR-t könnyen
használhatóvá különböző termények mérésében, tökéletesen integrálható ipari folyamatokba online.
A használhatósága ennek köszönhetően 6 alkalmazási területre osztható:
1. Termények analizálása közvetlenül
a földön: A poliSPEC segít pontosan
meghatározni a növényi érlelési állapot betakarításának legjobb időszakát. Az új törzsmutató lehetővé teszi,
hogy azonnali visszajelzést kapjon a
kavicsos anyag hozzáállásának a jó
erjedés kialakulása érdekében.
2. Növényelemzés a betakarítás során: A poliSPEC együtt tud dolgozni
az ISOBUS rendszerekkel, így a termények minőségi paramétereihez hozzá
tudja társítani a földrajzi referenciákat

A Készenlét Zrt. kizárólagos képviseletében forgalmazott poliSPEC NIR analizátor különdíjat nyert a
2018. évi AgrárgépShow termékdíj versenyén, köszönhetően annak, hogy egyedülálló és innovatív
megoldásával új alternatívát kínál az állattartó
és növénytermesztő gazdaságok számára a gyors,
hatékony és biztos adatfeldolgozásra, gyors döntések meghozatalára.
és így hasznos információkat kapunk
a termények minőségi térképének kidolgozásával, a minőség közvetlen
kezeléséhez és speciális agronómiai
programok készítéséhez.
3. Takarmányelemzés: A poliSPEC lehetővé teszi az adott takarmány valós idejű elemzését, minőségének ismeretét,
amely lehetővé teszi a gazdaságban jelen lévő valamennyi takarmány összetevő használatának optimalizálását.
4. TMR-analízis a keverés során: Az etetőkocsi tartályára szerelt poliSPEC minden nap elemzi az alapanyagok összetételét, a keverés homogenitását. Az új
index naponta lehetővé teszi, hogy a
legoptimálisabb keverési idővel időt és
pénzt spóroljunk.
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5. A keverék elemzése: A keverék homogenitási indexének mérésével a
poliSPEC akár a kiosztási fázis alatt is
lehetővé teszi a gép teljesítményének
ellenőrzését és garantálja, hogy az állatok megfelelő adagot kapjanak.
6. Szervestrágya-elemzés: A trágya- és
a hígtrágya-analízis iránti új igényt arra
fejlesztették ki, hogy lezárja a poliSPEC
alkalmazásnak a szántóföldre való viszszatérését. A trágyázás pontosan elvégezhető a betakarítás során kifejlesztett
minőségi térképekkel összhangban.
Készenlét Zrt. 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
+36-89/510-180 +36-30/448-5662
keszenlet@keszenlet.hu
www.keszenlet.hu
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MP-MZ TÍPUSÚ MOBIL
ZSÁKOLÓMÉRLEG
(MO-ZSÁK)

Ennek bizonyítására a Metripond Plus Kft.
egy korábbi kutatás-fejlesztési projekt keretében megalkotott, majd az azt követő
években továbbfejlesztett és kipróbált
mobil zsákolómérleget mutat be.
Újdonsága, hogy a MO-ZSÁK gépünk
egy olyan kombinált berendezés, mely a
zsákolási feladaton kívül olyan egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, melyekkel
az eddig ismert hasonló feladatra alkalmas gépek nem rendelkeztek.
A mobil zsákoló berendezés, mely szemes
termények 10–50 kg-os kiszerelésére alkalmas, képes arra, hogy a garmadában leömlesztett gabonát felszedje, felhordja, majd
zsákokba töltse és pontosan megmérje.
A megtöltött zsákokat a géphez szerelt
és szintén mobil szállítószalag szállítja a
varrógéphez lezárásra.

A korszerű, pontos mérés bizony megkönnyíti a
mezőgazdászok életét és akár 20–30%-kal is elősegítheti termelékenységük haladását.
A berendezés önjáró és így könnyen
áttelepíthető, illetve nem kell a terményt a géphez illetve gépre juttatni,
mivel töltés közben is tud előre haladni a termény irányába, annak
mértékében, ahogy a felhordás megkívánja.
További előnye a berendezésnek, hogy
az alacsony magasságban – pl. 1 m –
megjelenő terményt is tud fogadni. Jellemzően a csávázókból kikerülő gabona
is ezeken a magasságokon jelenik meg
a gépből kilépve.
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A berendezés teljesítménye eléri az 5–7 t/h
teljesítményt 30–40 kg-os zsákok kiszerelésekor.
Ez a teljesítmény szinkronban van az elterjedt magtisztító berendezések teljesítményével. A mérlegelő gépet szemes
takarmányokkal, vetőmag előállításával
foglalkozó cégeknek ajánljuk és bízunk
abban, hogy felismerve a berendezés
komplettségét, áttelepíthetőségét, megvásárolják és megelégedéssel fogják azt
használni.
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MASSEY FERGUSON
KÖRBÁLÁZÓK ÉS
SZÁLASTAKARMÁNY
GÉPEK

HIGH SPEED PACK
– NAGY SEBESSÉGŰ
CSOMAGOLÁS (HSP)

A High Speed Pack (HSP) segítségével a
csomagoló teljesítménye ideális körülmények között megközelíti a szatelit karos
kivitelt, de az ára lényegesen kedvezőbb.
A HSP opció két fejlesztés kombinációja.
Az első, a DuoWrap rendszer egyszerre
két tekercs fóliát használ, ezzel a megoldással elérjük azt, hogy a fólia átfedése 66%-os, így a csomagolásra fordított
idő harmadával csökken. A második fejlesztés az OptiSpeed, ami elektronikusan vezérli a forgóasztal sebességét.
Amint a név is sugallja, az OptiSpeed
optimalizálja a forgási sebességet, ezzel biztosítva a lehető leggyorsabb csomagolást az adott körülmények között.

A Vicon teljesítménynövelő kiegészítőkkel látta el
a BW2100C és a BW2600C modelljeit, mégpedig a
DuoWrap kettős fólia adagoló és OptiSpeed optimális csomagolási sebességet állító rendszerekkel.
Ez azt jelenti, hogy dombos körülmények
között, vagy nem ideális bálaalak esetén
a sebesség automatikusan lecsökken
és sima, egyenletes bálák esetén pedig
felgyorsul anélkül, hogy bármiféle rizikót
vállalna a kezelő. A rendszer tartalmaz
egy gyorsulásmérőt, ami figyeli a forgó
asztal stabilitását. A csomagolás megkezdése után a sebesség automatikusan
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növekszik és amint a rendszer instabilitást érzékel, azonnal lecsökkenti a sebességet.
A DuoWrap és az OptiSpeed segítségével a forgóasztalos bálacsomagolók fel
tudják venni a versenyt a magasabb bekerülési értékű Szatelit karos bálacsomagolókkal.
A PAVILON 304A

Az új MF körbálázó sorozat, az MF RB
széria elsőrendű bálaformát, élenjáró
megjelenést és csúcsminőségű felhasznált anyagok révén hosszú élettartamot garantálnak és ezzel tovább bővítik
a Massey Ferguson betakarítástechnológiában található gépportfólióját.
Az öt különböző fix- és változókamrás
modell minden gazdálkodói igényre kínál megoldást – az egészen kicsi állattartó telepektől, a közepes vegyes és
szántóföldi gazdaságokon át egészen a
bérvállalkozókig –, mindenki megtalálja
a megfelelő gépet a szériában. A gépekre jellemző a nagy sebességű, kényszerpálya nélküli felszedő egység, amely a
nagy mennyiségű betakarított termény
problémamentes kezelésére szolgál.
A megbízhatóság érdekében a rendszer
rendkívül egyszerű felépítésű. A válto-

Massey Ferguson RB körbálázók – fix és változókamrás modellek vadonatúj szériája.
zókamrás modellekhez 13, 17 vagy 25
késes Xtracut opciót is kérhetünk. A bálázóhoz bármilyen fajta háló univerzálisan
használható a Varionet hálós kötözőrendszernek köszönhetően.
Szálastakarmány gépek – kaszák,
rendsodrók, rendképzők az MF kínálatában
Két új MF DM TL-V szériájú tárcsás
kaszát találunk a kínálatban 3,10 m
és 3,60 m munkaszélességgel. Mindkét gép fogazott szársértő (KC) és gumihengeres szársértő (RC) opcióval is
rendelhető. Az új tárcsás kaszák szállítási
helyzetben – függőlegesen hátra – a traktor
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mögé vihetők és így biztosítható a biztonságos és kifogástalan szállítás. A kaszák
felbillentése jelentősen csökkenti a teljes szállítási hosszat és ezenfelül hozzájárul a jobb súlyelosztáshoz, mivel a súlypont továbbra is a géphez közel marad.
A hidraulikusan állítható oldalburkolattal
a szállítási magasság a 4,0 m-t, a szélesség pedig a 3,0 m-t egyik modell esetében sem lépi túl.
A kaszák a bevált TurboLift rendszerrel,
valamint középen lévő felfüggesztéssel
rendelkeznek annak érdekében, hogy a
vágószerkezetet a kaszagerendely súlypontjánál lehessen húzni.
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MCHALE
RENDKÉPZŐK
A McHale R68-78 rendrakó ideális gépe
lehet azoknak a felhasználóknak, akik
már a rend készítése során, egy jól átszellőztetett rendképzéssel a legjobb
minőségű takarmányt szeretnék elérni.
A munkagép a traktor alsó függesztő
karjaira csatlakoztatható egy elforduló
függesztő szerkezeten keresztül, innen
kapnak vezérlést a gép mozgatására
szolgáló kormányzott kerekek is.
A McHale rendrakó rotorjai egy „Y” hajtóművön keresztül, egyedileg kapnak
hajtást. A rotorok központi felfüggesztései egyenletes talajnyomást biztosítanak
a rotorok számára a rotorok teljes munkaszélességében. A három dimenzióban
elmozduló függesztő rendszer kiváló talajkövetést nyújt a rotorok számára a különböző talajviszonyok között. A McHale
rendrakók a nagy teljesítmény mellett
kíméletes terménykezeléssel párosulva,
tökéletes rendképzést kínálnak.
A McHale rendrakók villáinak magasságállítása a magasságjelzők segítségével könnyen beállítható. A villatartó
karokon található villák tiszta, szennyezetlen takarmányt szállítanak a rendbe

Új termékkörrel, a rendrakókkal bővült a McHale
termékkínálata. A nagyközönség előtt először a
hannoveri Agritechnica kiállításon került bemutatásra a gépcsalád egyik modellje, a McHale R6878 középre rakó két rotoros rendkezelő.
a rendrakás során. Attól függően, hogy
milyen fajta növény összeszedéséről van
szó, a vezérlőpálya szögének beállításával a villák mozgási tartománya állítható,
meghatározva így azok felszedési és lerakási pontjait.
A McHale R68-78 középre rakó rendkezelő változtatható munkaszélességeket
kínál 6,8 és 7,8 m között. A munkaszélesség hidraulikusan állítható be a traktorkabinból. Az R 68-78 rendkezelő több
rend egy rendbe történő összerakására, vagy szőnyegrendből egy rend képzésére használható.
A közúton történő szállításhoz a rotorok
felhajtása után azok lesüllyeszthetőek és
rögzíthetőek a szállítási helyzetbe, 4 méter alatt tartva ezzel a szállítási magasságot a villatartó karok kiszedése nélkül.
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Az R68-78 rendkezelő szétnyitásakor a
terményterelő ponyva automatikusan
a munkahelyzetbe süllyed. A szállító kerekek tengelye és konfigurációja védi és
biztosítja, hogy a lehető legtisztább termény kerüljön a rendbe. A McHale rendkezelők kifejezetten a rotorok tábla végi
fordulókon történő kiváló kiemelésére
lettek tervezve.
A McHale R68-78 alapfelszereltségként
380/55-17 méretű kerekei tökéletes stabilitást nyújtanak a közúton történő haladáskor, miközben munka közben mérséklik a talajtaposást.
Ha élőben is meg szeretné tekinteni a
McHale R68-78 rendkezelőt, látogassa
meg standunkat az AgrárgépShow-n vagy
hívjon bennünket: +36/56-527-112!
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VICON EXTRA 7100T
FŰKASZA GEOMOW
ALKALMAZÁSSAL
A teljesen új Vicon GEOMOW alkalmazással a hátsó és mellső kaszák közötti
átfedés automatikus beállításúvá válik.
Ennek köszönhetően nem maradnak
kaszálatlan foltok munkavégzés közben,
ezzel mintegy 10%-os teljesítménynövekedés érhető el.
A GEOMOW biztosítja, hogy a fűkasza
mindig maximális teljesítménnyel, minimális átfedéssel dolgozzon. Folyamatosan ellenőrzi a traktor haladási ívét,
a hátsó kaszatesteket pedig mindig az
elülső kaszához igazítja, ügyelve a két
kasza közötti átfedésre. Sík területen
történő kaszáláskor a kaszák minimális átfedéssel dolgoznak, hogy elérjék
a 10,2 méteres maximális vágási szélességet.

A GEOMOW a Vicon EXTRA 7100T Varióban rejlő öszszes lehetőséget kihasználja, intelligensebbé téve
a kaszálási műveletet.
A sarkok körüli kaszáláskor a GEOMOW
nagy pontosságot és kiváló támogatást
biztosít a vezető számára. Automatikusan észleli az elülső kasza megváltozott
pozícióját, és időben átállítja a hátulsókat, hogy ne jelenjenek meg kaszálatlan sávok. Ha a sarok túl szoros ahhoz,
hogy a rendszer azt kompenzálni tudja,
a vezető automatikus figyelmeztető jelzést kap a terminálon keresztül.
A lejtőkön végzett munkáknál a GEOMOW
a traktor csúszását is korrigálja.
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A GEOMOW magában foglalja az intelligens tábla végi vezérlést is, mely kiküszöböli a tábla végi fordulások okozta
nehézségeket, és fokozza a kaszálás
hatékonyságát. A GEOMOW csökkenti
a vezetői hibák számát azzal, hogy a kaszák leengedését és felemelését a megfelelő pillanatban végzi el.
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KERTÉSZETI GÉPEK

GÁZOLAJKUTAK

GÁZOLAJKÚT,
A NAGYGAZDÁK
VÁLASZTÁSA

AUDITKER
FB-1000-R
FÓLIABEGYŰJTŐ
Az FB-1000-R fóliafelszedő gép a kertészeti kultúrákban talajtakarásra használt
sík-, illetve alagútfólia begyűjtésre alkalmas. A fóliafelszedő gép a vékonyabb, illetve vastagabb fóliák begyűjtését egyaránt képes elvégezni. A kezelőszemélyzet
fokozatmentesen tudja szabályozni a
begyűjtő dob fordulatszámát a traktor
sebessége és a fólia vastagsága, súlya
függvényében.
Az intenzív szántóföldi kertészeti termelés során előszeretettel használnak a
termelők talajtakarást műanyag fóliával.
Ezek a fóliacsíkok melegen tartják a
kultúrának a talajt, és gondoskodnak a
gyommentességről.
A vegetációs időszak végeztével súlyos
terhet jelentenek a környezetre. Gyakran
nem sikerül maradéktalanul összegyűjteni, ehhez hozzájárul a munkaerő hiánya is. Ha mégis sikeres az összegyűjtés,
a termőterület valamely sarkában ott
marad, ebben az állapotában lehetetlen
az újrahasznosítása. Ezzel a berendezéssel könnyedén, kevés emberi munkaerő

A fóliabegyűjtő berendezés egy hiánypótló eszköz,
saját fejlesztésünk eredménye. A piacon teljesen
újdonságnak számít, más gyártónál nem fellelhető.
igénybevételével begyűjthetjük ezeket a
fóliacsíkokat. Ezeket a tekercseket ugyancsak a begyűjtő gép emelővillájának segítségével a szállító eszközre rakhatjuk.
Ezzel megoldásra került a hulladék öszszegyűjtése, és annak elszállítása. Ez után
már megoldható azok újrahasznosítása is.
Szerkezeti jellemzők:
a gép szabványos 3 pont csatlakozással kapcsolható az erőgéphez,
a gyűjtődob meghajtása hidraulikusan
történik,
a tartókeret hidraulikus munkahengerrel nyitható, ezáltal az összegyűjtött
fóliatekercs gyorsan és egyszerűen
levehető,
gyűjtés közben a fólia rendezését
vezérelt terelőkeret biztosítja,
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az összegyűjtött és lerakott fóliatekercs a hidraulikus rakodóvilla segítségével egyszerűen rakodható.
Az FB-1000-R alkalmas a speciális – külön
rendelhető – dob segítségével csepegtető öntözőcső begyűjtésére is.
Ez a termék fontos szerepet tölt be a termőhely fenntarthatóságának megvalósításában azzal, hogy tekintélyes környezetszennyezést akadályoz meg. Amennyiben
a felhasznált fóliatömegeket a termőterületek szélén hagyjuk, ökológiai sebek keletkeznek ott, ahol egészséges termelés
is folyhatna. Hazai gyártású berendezés,
elérhető áron. Hatékonyság és termelékenység, kevésbé fontos fogalmak ebben
az esetben, mint a környezetvédelem!
A PAVILON 207A

A mai magyar mezőgazdaságban az
egyik legfontosabb tényező a jó minőségű gázolaj megléte. A gépek többségére folyamatosan szükség van a szezonban, így a rossz, vagy nem elegendő
mennyiségű gázolaj miatt történő leállás tetemes károkat okozhat a gazdáknak. Ennek ellenére még mindig sokan
ragaszkodnak a „kannázáshoz”, amely
jelentősen megnöveli a fentebb említett
leállások kockázatát: a régóta használt
műanyag kannákban nagyobb eséllyel
felhalmozódhat a szennyeződés, amely
szűrés hiányában hosszú távon tönkreteheti az adagolókat, porlasztókat,
egyéb alkatrészeket.
A megoldás: saját telephelyi gázolajkút!
Az évi több, mint 15.000 liter üzemanyagot felhasználó termelőknek pénzügyileg is sokkal kedvezőbb saját telephelyi
gázolajkútra váltaniuk, hiszen a fentebb
említett problémák megszűnése mellett
literenként akár 25 forintot is spórolhatnak a gázolaj árából. A saját tartály a benzinkúttal ellentétben mindig nyitva áll, a
mezőtúri Derby-Túr Kft. által forgalmazott üzemanyagtartályokon ráadásul a 25
mikronos szűrő is alapfelszereltség, így
a kombájnok, traktorok alkatrészei miatt

Egyre több gazda realizálja: a „kannázás”, azaz a gázolaj műanyag kannákban való kijuttatása a gépekbe
nem csak káros lehet az újabb, közös nyomócsöves
dízelmotorok főbb alkatrészeire, egyes esetekben
jelentős többletkiadással jár egy saját, telephelyi
gázolajtartályhoz képest.
sem kell aggódnunk. A tartályok töltése zárt technológiai rendszerben történik, így minimálisra csökkentve a gázolaj
szennyeződésének lehetőségét.
Legújabb fejlesztésünk: konténerkút
a legmodernebb GWT tankolóautomatával
A konténeres gázolajkútra szerelt tankolóautomata az általa kiadott üzemanyagról pontos nyilvántartást készít (dátum,
rendszám, üzemóra, kezelő neve, kiadott
mennyiség), ebben a gazdák pontosan ellenőrizhetik gépeik fogyasztását, a beépített SIM-kártyának köszönhetően a tankolásokat bárhonnan, akár okostelefonon
vagy táblagépen is elérhetik, ráadásul az
így kapott adatbázis jövedékiadó-visszaigénylésre is alkalmas. A tankolóautomata
virtuális tartálytér létrehozására is képes,
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így több kisebb cég számára is alternatívát
biztosít, valamint párosítható saját, 0,1%
pontosságú szintjelzőjével (opció), amely
az automatával együtt a webszerverre
továbbítja az adatokat a távoli ellenőrzés
elősegítésére, emellett több riasztási funkcióval rendelkezik (alacsony szint, magas
szint, tűz, lopás elleni riasztás), amelyek
fény- és hangjelzéssel, üzenet küldésével
segítik a probléma mielőbbi elhárítását.
A gázolajkút fejlesztése során nagy hangsúlyt kapott az időtállóság, ennek köszönhetően a magyar piacon egyedülálló 3
év teljes körű, valamint 10 év tartálygaranciát biztosítunk a vásárolt tartályhoz.
www.gazolajkut.hu
06-56/354-222
A SZABAD TERÜLET CSZT/2
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INPUT

KISZÁMÍTHATÓ HÁTTÉR,
PROFI SZAKEMBERGÁRDA
– VÁSÁRLÓI BIZALOM

Mindezt felismerve, a cseh és a szlovák
piacon hosszú évek során szerzett tapasztalatok alapján az anyacégnél világossá vált, hogy a pénzügyileg rendezett,
stabil háttér mellett elengedhetetlen
egy tapasztalt, valamint utolérhető, felkészült csapat.
2017 tavaszán a cseh tulajdonú Agrofert cégcsoport tagjaként megalakult
az AGRI SZERVIZ Kft.
Az Agrofert cégcsoportot a magyar agrár szakemberek több cégen keresztül
ismerhetik. Érdekeltségükbe tartozik
az IKR Agrár Kft., az Agrotec Magyarország Kft., az NT Élelmiszertermelő és
Kereskedelmi Kft. és a Ceres Sütőipari Zrt.
A külföldi testvérvállalatok között van az
AGRI CS a.s., mely a CASE IH és a Steyr
mezőgazdasági gépek importőre Csehországban, valamint az AGRI CS Slovakia,
ami ugyancsak ezeket a márkákat képviseli Szlovákiában.
Ezekben az országokban ezt a két prémium márkát megillető stabil és kiszámítható háttérrel, profi szakembergárdával,
gyors és korrekt kiszolgálással állnak évek
óta a CASE IH és Steyr tulajdonosok rendelkezésére.
Célunk, hogy a másik két országhoz hasonlóan Magyarországon is minél több

51% GARANTÁLT
KÁLIUMTARTALOM
A K+S KALI ÚJ
TERMÉKÉBEN

Mezőgazdasági gép vásárlásakor nem csak munkaeszközt veszünk, de bizalmat is adunk: a cégnek, a forgalmazónak, hogy a tőlük vett gép megfelelő szervizelést kap a jövőben, hogy tudunk
majd alkatrészt szerezni, ha szükséges, hogy az
utógondozással sem lesz probléma.
elégedett ügyfelünk legyen, akik a szerviz- és alkatrészellátás stabilitása miatt
kapcsolatba lépnek velünk. A cégünk
központi telephelye Nagyigmándon van,
de a következő negyedévben három új
telephely nyitását tervezzük (Simontornyán, Kaposváron, Kocsordon). Nem állunk meg a bővüléssel, jövőre, a második negyedévben a dél-alföldi telephely
nyitását készítjük elő.
Műszaki szolgáltatásunk legfőképp a
CNH (CASE IH és Steyr) termékeire irányul, de más gyártó gépeit is javítjuk és
forgalmazzuk. Az általunk eladott gépek
garanciális ügyintézését és szervizelését elvégezzük. Jelenleg öt fő üzletkötővel és közel húsz fős szerviztechnikusi
gárdával várjuk az ügyfeleinket.
‒ 74 ‒

További információt Szabó Jenő
szervizvezetőtől lehet kérni:
jeno.szabo@agriszerviz.hu;
06-20/364-6163
Szervizanyag azonnali elérhetősége raktárunkból, a készleten nem lévő alkatrészek gyors beszerzése anyacégünktől
biztosított. Kenőanyagok közül az Akcela
és az Ambra termékek teljes választéka
elérhető.
Bővebb információval Szilágyi István
alkatrész-beszerzési vezetőtől kaphatnak: istvan.szilagyi@agriszerviz.hu
06-20/239-0447
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2018-ban egy új terméket vezet be a piacra, mely a „KALISOP gran. plus” nevet kapta.
Ez a granulált káliumszulfát abban különbözik a korábbi granulált káliumszulfáttól, hogy ebben a gyártó 51%-os
káliumtartalmat garantál. A K 2O-ban
kifejezett 51%-os káliumtartalmával és
45% SO3-ban kifejezett kéntartalmával
magas hatóanyag-tartalmú ásványi trágyának számít.
Kiknek ajánlott:
magas kálium- és kénigényű növé-

A K+S KALI világszerte kálium- és magnézium tartalmú ásványi trágyák széles választékát kínálja.
nyekhez (olajos növények, keresztesvirágúak, pillangósok),
kloridérzékeny kultúrákhoz (piros gyümölcsök, dohány, szőlő, burgonya),
sóérzékeny kultúrákhoz (burgonya, körte, sárgabarack, őszibarack, hagyma).
Előnyei:
jól szórható, kemény szemcséinek
köszönhetően nem porlódik, ellenáll
‒ 75 ‒

a mechanikai sérüléseknek,
talajba kerülve vízben jól oldódó,
nehézfémektől mentes termék,
alkalmazása az EK 834/2007 és a
889/2008-as rendelete értelmében
ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett.
www.kali-gmbh.com
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ÚJABB NAGY
TERMŐKÉPESSÉGŰ
KUKORICAHIBRIDEKKEL INDÍTJA A
SZEZONT AZ RAGT!
RGT LIPEXX (FAO 300-310): korai hibrid, mely termőképességében messze
fölülmúlja éréscsoportját. (Az RAGT fejlesztési kísérletekben 9%-kal múlta felül az éréscsoport átlagát.) Átlag feletti
termőképességét a szárazabb évjáratokban is megőrzi. Adaptációs képességének köszönhetően gyengébb körülmények között is kielégítő termést
ad, így minden termőhelyre ajánlható.
Koraiságának és gyors vízleadásának
köszönhetően kiváló kalászos elővetemény. Nagy szárszilárdságának köszönhetően a megdőlés okozta terméskieséstől nem kell félni az RGT LIPEXX
termelőknek.
RGT ZANETIXX (FAO 360-370): a korai
csoport közepén érő hibrid, mely termőképességében a korai csoport végével
is versenyképes. Annak ellenére, hogy
a száraz körülményeket is átlagon felül
viseli, igazi erejét intenzív technológia

Próbálja ki az RAGT termékkínálatának legújabb
szemes kukorica hibridjeit, melyek minden érésidőben magas termésszintet és nagy termésbiztonságot garantálnak az Ön számára!
mellett mutatja meg. Az RAGT fejlesztési kísérletekben 7%-kal múlta felül az
éréscsoport átlagát. Tetszetős, hosszú
csövein nem ritka a 20 szemsor. Megfelelő tápanyagellátás mellett jól sűríthető. Kiváló kezdeti fejlődési eréllyel és
erős szárral rendelkezik. A csőbetegségeknek az egyéves provokációs tesztek
alapján jól ellenáll.
RGT LIGETIXX (FAO 380-390): magas
termőképességű szemes kukorica hibrid a korai csoport végéről. Az RAGT fejlesztési kísérletekben 6%-kal termett
többet az éréscsoport átlagánál. Intenzív
technológiához, jó tápanyag-ellátottsá‒ 76 ‒

gú és kiegyensúlyozott vízgazdálkodású
területekhez ajánlott, itt lehet ugyanis
maradéktalanul kiaknázni a benne rejlő
lehetőséget. Kísérletekben mutatott teljesítménye alapján még a Phileaxx termésszintjét is fölülmúlja. Kiváló kezdeti
fejődési eréllyel rendelkezik.
MEXINI (FAO 480-490): Magyarország
legmagasabb termőképességű szemes
kukorica hibridjeinek egyike, mellyel
a 15-16 t/ha-os üzemi eredmény már
nem álom többé. Bár a kritikus időben
történő öntözést ő is meghálálja, kiváló
stressztűrésének köszönhetően gazdája száraz körülmények között is büszke

lehet a teljesítményére. Az RAGT fejlesztési kísérletekben 12%-kal múlta
felül az éréscsoport átlagát. Többéves
provokációs vizsgálatok eredményére
alapozva állíthatjuk, hogy a csőbetegségekkel szemben átlag fölötti ellenállósággal rendelkezik. Megfelelő tápanyag-ellátottság mellett kifejezetten
jól sűríthető.
DUO KUKORICAHIBRIDEK: ezek a DUO
SYSTEM® gyomirtási technológiába illeszthető szemes kukorica hibridek a
rendszerben használt cicloxidim nevű
totális egyszikűirtó hatóanyaggal szemben rezisztensek. Így könnyűvé válik

még a nehezen irtható egyszikű gyomok (SU-rezisztens Fenyércirok, Kakaslábfű, Csillagpázsit, Parti köles) eltávolítása is a kukoricából. E hibridek normál
gyomnyomás mellett is tudják azt, amit
a hazai kukorica termékpaletta legnépszerűbb hibridjei. Gyomos közegben
azonban – az egyedi technológiából adódóan – nincs versenytársa a biztonságos
és gazdaságos kukoricatermesztésben.
www.duokukorica.hu
www.ragt.hu
facebook.com/ragt.vetomagkft
G PAVILON 503A
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PHYLAZONITTAL
A FENNTARTHATÓ
MEZŐGAZDASÁGÉRT!

A mezőgazdasági termelésben dolgozók
kitartása és megújulásra való képessége önmagában is becsülendő dolog,
de ha további energiát fordítunk e szegmens fenntarthatóságára és fejlődésére,
akkor nagyszerű dolgokat érhetünk el,
amiből a jelen és a jövő generációja egyaránt profitálni fog.
2017-ben bevezetett és Magyar Termék
Nagydíjjal elismert Phylazonit Technológiai ajánlásunk a következő 4 pontra épül.
1. Talajszerkezet-javítás – (Phylazonit
Tarlóbontó): a szár- és gyökérmaradványok elbontásával egyrészt felszabadítjuk a bennük lévő tápanyagokat, másrészt hozzájárulunk egy
intenzív talajélet kialakulásához.
2. Tápanyagfelvétel-fokozás és gyökérvédelem (Phylazonit Talajoltó és Talajregeneráló): talajoltással fontos baktériumokat juttatunk a talajba és hozzásegítjük a növényünket a hatékony
tápanyagfelvételhez, a talajregenerálással pedig védelmet nyújtunk a gyökér gombás fertőződéseivel szemben.

OTP AGRÁR: MIT HOZ
2018 AZ AGRÁRHITELEZÉSBEN?

A mezőgazdaság szerepe és fontossága a gazdaságban és az élelmiszeriparban egyaránt vitathatatlan, éppen ezért sokkal nagyobb figyelmet kell
rá szentelni.
3. Növénykondicionálás (Energia Humin):
a benne lévő huminsavval és 7 fontos
mikroelemmel jelentősen tudjuk növelni a növények klimatikus és vegyszer okozta stresszhatással szembeni
ellenállóságát.
4. Talajvédő és tápláló művelés Horsch
munkagépekkel és Phyller kijuttatóval:
A Phylazonit termékeket forgalmazó
Agrova Kft. az Axiál Kft.-vel kötött
együttműködése keretében Horsch
Terrano típusú kultivátorokat vásárolt
és Phyller kijuttató szerkezetekkel látott el, amelyeket bizonyos feltételek
mellett felhasználói rendelkezésére
is bocsát, hiszen a termékeink hatékonysága tovább fokozható megfelelő
agrotechnika alkalmazásával.
A marketing tevékenységünket az AGROmash EXPO 2018 kiállításon is erre a tech‒ 78 ‒

nológiai ajánlásra alapozzuk, küldetésünk a
„Szívügyünk a termőföld”, létfontosságú eleme nemcsak a növénytermesztésnek, hanem az emberi egészség megőrzésének is. Munkánk elismeréseként számos
díjjal gazdagodtunk, amelynek megkoronázásaként idén elnyertük a Business
Superbrands díjat illetve novemberben
két további nívós díjjal is jutalmazták innovatív tevékenységünket. A PHYLAZONIT
márka elnyerte a MagyarBrands díjat Innovatív márka kategóriában, valamint az
EOQ MNB által meghirdetett Minőség-Innováció 2017. pályázaton a Phylazonit
Technológia a „Felelős és a környezet
fenntarthatóságára irányuló innovációk”
kategóriában nemzeti díjnyertes lett.
Nem túlzás azt állítani, hogy küldetésként
tekintünk arra, amit csinálunk.
www.phylazonit.hu
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A „Zöld folyosó” program komplex
megoldást kínál az agrárvállalkozásoknak a beruházások finanszírozásához, valamint a szükséges biztosítéki háttér kialakításához.
A jövő év nagy újítása a Területalapú támogatások előfinanszírozása, a Zöldkártya hitel és a Mezőgazdasági közvetlen támogatások előfinanszírozása
konstrukciók esetében várható, melyek helyett a jobban automatizált, egyszerűbb folyamatot igénylő faktoring
termék lesz az OTP Agrár támogatás
előfinanszírozó terméke, amely 2018
második felében már online igénylés
keretében is elérhető lesz.
A „Zöld folyosó” az OTP Agrár, az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és az OTP Hungaro-Projekt Kft.
(OTP HP) együttműködésével valósulhatott meg. Célja, hogy a hitelfedezet
szempontjából nehezebb helyzetben lévő
kisebb vállalkozásokat támogassa. A program keretében ugyanis az AVHGA egyedi,
kedvező feltételeket biztosít a fedezeti kör
szélesítéséhez, az OTP HP pedig szakmai
támogatással, valamint teljes körű pályázat-

A 2018-as évben a vidékfejlesztési programhoz
kapcsolódó pályázatok lesznek a legfontosabbak
az agrárhitelezés szempontjából. A sikeres beruházást azonban jelentősen megnehezíthetik a
technikai vagy pénzügyi akadályok.
menedzsmenttel járul hozzá a beruházások gyorsított finanszírozásához. Az OTP
Agrár lehetőséget kínál a támogatási előleg igénybevételére is – bankgarancia-fedezet mellett – a megnyert támogatás
50 százalékáig. Emellett igénybe vehető
beruházási hitel az önerő finanszírozására, illetve kiegészítő forgóeszköz hitel
a beruházás működtetéséhez.
Az OTP Támogatások Faktoring (Zöld
kártya) konstrukció keretében Ügyfeleinknek egyes utólag folyósított, a Magyar
Államkincstártól (MÁK) igényelt mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására nyílik lehetősége faktorálás formájában. A Terület alapú támogatásokat
faktoring konstrukcióban akár két év
támogatásának előfinanszírozásával is
be tudjuk fogadni. A faktoring konst‒ 79 ‒

rukció keretében jelentősen kibővül az
előfinanszírozható támogatások köre.
A finanszírozás alapja a támogatási/
kifizetési kérelem, vagy támogatási jogosultság összege, melyhez kedvező
finanszírozási arányt nyújtunk. Miért
előnyös a vállalkozásoknak a faktoring
konstrukció a hitellel szemben? Gyors:
a szerződésekben előírt dokumentumok benyújtását követően vállalkozása
néhány napon belül finanszírozáshoz
juthat; Rugalmas: a finanszírozás elsősorban a támogatás mértékétől és típusától függ és kevésbé az igénylő pénzügyi
adataitól; Kiszámítható: a finanszírozás
tervezhető, a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a díjstruktúrában nincsenek
rejtett költségek.
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ÚJRA INDUL A MEZŐGÉPÉSZEK VETÉLKEDŐ!
Több fordulós online játék mezőgazdasági gépész középiskolásoknak
További részletek: www.mezogepeszek.hu

A NAGY ÖSSZECSAPÁS
Országos döntő a legjobbak részvételével a 2018-as AGROmashEXPO – AgrárgépShow-n.

NYITVATARTÁS
2018. január 24–26.
2018. január 27.

BEJÁRAT
9.00 – 18.00
9.00 – 17.00

I., II. és III. kapu (látogatói regisztráció működik)
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: http://agromashexpo.hu/hu/telthazas-agrarkiallitasok

Egyedülálló szakmai tanulmányutak a győzteseknek!
• Kreativitás
• Szakma
• Közösség
Már közel 15.000-en vagyunk, csatlakozzon Ön is közösségünkhöz,
a MezőgépÉSZek Facebook csoporthoz, hogy értesüljön a legfrissebb
fejleményekről!
Szeretettel várjuk a MezőgépÉSZek vetélkedő országos döntőjén:
2018. január 25. Budapest, Hungexpo K pavilon

A legfrisebb agrárhírek

– egyenesen a zsebéből!
Értesüljön azonnal a legfontosabb
mezőgazdasági hírekről, töltse le
az AGRO NAPLÓ ingyenes
alkalmazását a Google Play-ből
vagy az AppStore-ból.

facebook.com
/agronaplomagazin

www.agronaplo.hu

youtube.com
/agronaplo
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www.mezogepeszek.hu /groups/mezogepeszek

