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Két új terminál a CLAAS automata kormányzási 
rendszereinél. Egyszerűen jók.

S7 és S10: két új terminál a GPS PILOT kínálatában.

Az S3 utódjaként a jövőben az új S7 veszi át a bázisterminál szerepét a CLAAS automata kormány-
zási rendszereinél.
Az S10 az alapokon felül számos további plusz funkciót kínál.
Mindkét terminál képes a kormányhidraulikába épített robotpilóta rendszer irányítására, illetve akár a 
2013-as SIMA-n bemutatott GPS PILOT FLEX automata kormánykerék rendszerrel is működik. 
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Véget ért a 100 éves jubileum. Sikeres évet 
hagytunk magunk mögött sok szép pilla-
nattal és élménnyel. Egy kiemelkedő dolog 
viszont nem változik, mégpedig az, hogy 
továbbra is innovatív vezetők kívánunk 
maradni a mezőgazdasági technikában, és a 
101. évünkben is új termékekkel szeretnénk 
Önöket elkápráztatni. 

Teljes traktorkínálatunk már 50-től 500 lóerőig 
terjed, ami ügyfeleink, az Önök igényeinek és 
elvárásainak is jobban megfelel, mint valaha. 
Fokozatmentes váltóval szerelt erőgépeink a 
középkategóriától a nagytraktorokig elérhe-
tők. A közepes erőgéposztály fokozatmentes 
váltóját ügyfeleink igényeit szem előtt tartva 
fejlesztettük ki, és paderborni gyárunkban a 
legkorszerűbb módszerekkel gyártjuk. 

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a CLAAS 
traktorok a legmegbízhatóbb és leggazdasá-
gosabban üzemeltethető erőgépeknek szá-
mítanak kategóriájukban, amelyre különösen 
büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk mindenek 
előtt arra, hogy Önök, kedves Ügyfeleink 
az elmúlt tíz évben megtiszteltek minket 
bizalmukkal és segítettek azoknak a döntése-
inknek a meghozatalában, melyek traktorain-
kat a világ legszínvonalasabb erőgépei közé 
emelték.

Folyamatosan osztották meg velünk azt, 
hogy mire van szükségük, mi pedig nemcsak 
meghallgattuk Önöket, hanem meg is valósí-
tottuk kívánságaikat. Ezúton is szeretném ezt 
megköszönni Önöknek.

Traktoraink sikereivel párhuzamosan beta-
karítási technológiánkat is fejlesztettük, új 
innovációkat vezettünk be és új termékekkel 
bővítettük kínálatunkat. 

2013. október 1-jén hivatalosan is Magyar-
országért felelős exportmenedzsernek 
neveztek ki. Miután 2002-2008 között a CLAAS 
szervizfelügyelőjeként Magyarországon tevé-
kenykedtem, ez egy igazán szép visszatérés 
számomra. Szép, mert az ügyfelek többsége, 
akiket az AXIÁL-on keresztül már több mint 10 
éve ismerek, még mindig hűek a két céghez. 
Szép azért is, mert a legtöbb AXIÁL dolgozó 
10 év után is a cégnél van.

Az állandóság jó érzéssel tölt el, megbízható-
ságot és biztonságot sugall és biztosítja közös 
sikerünket. Itt a döntő tényezők pedig azok az 
emberek, akik a gépek mögött állnak.

Emberek alkotják a CLAAS-t! És ide elsősorban 
azok az emberek tartoznak, akik nap, mint nap 
ügyfeleink, az Önök rendelkezésére állnak.

Az AXIÁL és a CLAAS közös sikere 2000-ben 
kezdődött. Előre is örülünk a további közös és 
sikeres éveknek. Különösen fontos számunkra, 
hogy a jövőben is megosszák velünk vélemé-
nyüket. Beszélgessünk, nálunk mindig nyitott 
fülekre talál! Ezt megígérem! 

Sikeres betakarítást kívánok Önöknek, várom 
az érdekes és értékes beszélgetéseket a kiállí-
tásokon, bemutatókon vagy telephelyükön! 

Még találkozunk!
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Christian Ludwig
CLAAS regionális exportmenedzser

Christian Ludwig
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A tavalyi évhez képest 2%-kal nőtt az újonnan 
értékesített CLAAS traktorok piaci aránya ha-
zánkban, így a 2013-as évben elérte a 12%-ot. 
Ennek  az eredménynek az elismeréseként a 
CLAAS egy ARION 650 típusú erőgépet adott 
át az AXIÁL Kft.-nek. A 170 lóerős „vetési zöld” 
traktor kulcsait a CLAAS cégcsoport képvi-
seletében Volker Claas, a CLAAS piacelemző 
részlegének vezetője és Karl-Hubertus Reher, 
a német mezőgazdasági gépgyártó régió-
igazgatója adta át Harsányi Zsolt tulajdo-
nos-ügyvezetőnek az AXIÁL Kft. szolnoki 
telephelyének ünnepélyes megnyitóján a cég 
dolgozói és partnerei körében. 

Balázs István mezőgazdasági vállalkozó ünnepélyes keretek 
között, családja és dolgozói körében vette át a CLAAS arany 
kombájnmakettjét Volker Claastól és Karl-Hubertus Rehertől 
2014.01.14-én a Vasvár melletti Oszkón. A kitüntetést az elmúlt 15 év 
közös munkájáért, elkötelezettségéért és nem utolsó sorban az eddig 
vásárolt mintegy 100 db CLAAS gép elismeréseként, márkahűségéért 
kapta a vállalkozó.  Bővebben a 8. oldalon!

A 2014. január 29. és február 1. között meg-
rendezett AgrárgépShow és AGROmashEXPO 
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Nem-
zetközi Innovációs Nagydíját Gépesítés 
kategóriában a 2014-es év traktorának is 
megválasztott CLAAS AXION 850 univerzális 
erőgép nyerte el.

2014. január 15-én megnyitotta kapuit az új 
szolnoki AXIÁL telephely, ahol regionális ok-
tatóközpont is található. A korszerű központ 
megépítése annak a 2011-ben elindított telep-
hely-fejlesztési programnak a része, melynek 
célja a korszerű és nagy teljesítményű mező-
gazdasági és építőipari gépek igényeit kiszol-
gáló alkatrész- és szervizszolgáltatás biztosítá-
sa. Az eddig felépített telephelyektől eltérően 
Szolnokon egy regionális oktatóműhelyt is 
magában foglal a telephelykomplexum, mely 
elsősorban az Északkelet-Magyarországon élő 

gépkezelők, illetve az AXIÁL szakembereinek 
oktatását szolgálja majd. A 2013 májusában 
elindított szolnoki építkezéssel párhuzamo-
san augusztustól Debrecenben is barnamezős 
beruházás keretein belül épült fel az új AXIÁL 
értékesítési és szolgáltatási pont. Az ünnepé-
lyes megnyitóra 2014. március 4-én került sor. 
Az új telephely egy 20 144 m2 alapterületű 
telken fekszik, és a Kishegyesi út 260. alatt 
várja régi és leendő partnereit.
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A CLAAS Hungária Kft. az elmúlt néhány 
évben több győztes pályázatról is beszá-
molhatott a Gazdasági Operatív Program 
keretein belül:

A 2010 decemberében induló, kutatás-fejlesz-
tésre irányuló pályázatnak köszönhetően a 
cég a K+F tevékenységek nagyfokú bővítésé-
vel regionális K+F központtá vált. A gabona-
kombájn betakarító-adapter termékcsoport 
fejlesztésével a CLAAS csoporton belüli K+F 
szerepük tovább erősödött. A projekt során 
a németországi és egyesült államokbeli 
partnervállalatoktól a fejlesztési kompeten-
cia és felelősség nagymértékben átkerült a 
törökszentmiklósi gyárba, a társaság régión 
belüli helyzete megerősödött, stabil és 
vonzó munkáltatóvá vált a kistérségben. A 
megvalósult fejlesztések a számos hazai 
beszállítón keresztül, multiplikátor hatásával 
olyan térséget erősít, ahol a K+F tevékeny-
ségek, valamint a K+F jellegű beruházások 
kevésbé jellemzőek. Ennek fontos eleme a 
tudástranszfer. A pályázat keretein belül 16 
új munkavállaló- kísérleti- és fejlesztőmérnö-
kök, valamint a prototípusgyártást támogató 
személyzet- felvételére is sor került.

Az ingatlanfejlesztések kapcsán felépült mér-
nökök részére a Fejlesztési Centrum, illetve 
a prototípusok gyártásához Protoműhely is 
létesült. Megvalósult egy tesztpálya is, ahol a 
vágóasztal szállító kocsik tesztelése történik.

A projekt keretein belül új kísérleti eszközöket 
szerzett be a Társaság, amelyekkel a szántó-
földi teszteléseket labor körülmények között 
lehet kiegészíteni. Így sikerült a kísérleti 
időszakot jelentősen megnövelni, hiszen 
korábban kizárólag a nyári, illetve őszi aratás 
során lehetett tapasztalati adatokat gyűjteni. 
Beszerzésre kerültek olyan berendezések is, 

A mezőgazdaságnak és az ahhoz tartozó gépgyártásnak óriási hagyományai vannak magyar-
országon és ezen belül törökszentmiklóson is, ahol a CLAAS Csoport magyarországi leány-
vállalata, a CLAAS Hungária kft. működik. már 1848-ban is működött itt ekegyártó. A CLAAS 
1997-ben vette át a mezőgép törökszentmiklósi gyárát és így hozta létre a CLAAS Hungária 
kft.-t, mely a vágóasztalok és vágóasztal szállítókocsi fejlesztése és gyártása mellett kukorica 
és napraforgó adapterek, fűkaszák és ferdefelhordók gyártásával foglalkozik. A CLAAS Hun-
gária kft. magas hozzáadott értékkel termelő cég és közel 100 százalékban exportra gyárt.
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úgy mint lézervágó gép és élhajlító gép, ame-
lyekre a prototípusok gyártásánál van szükség. 

A cég 2011-ben induló, következő pályázat 
keretein belül megvalósuló beruházásának 
elsődleges célja az volt, hogy a világ minden, 
gépesített gabonatermesztéssel rendelkező 
országából származó új megrendelések 
teljesítésével növelni tudja piaci részesedését 
és versenytársait megelőzve a vevők legjobb 
beszállítója legyen. 

A Társaság beruházása eredményeként olyan 
fejlett gyártási technológiával, magasan 
képzett munkaerővel, jelentős tudásbázissal 
rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik arra, 
hogy Európán túl a többi kontinensen, a 
gabonatermesztéssel foglalkozó országokból 
érkező megrendelések során is képes legyen 
magas minőségű, világszínvonalú, a vevői igé-
nyeknek teljes mértékben megfelelő termékek 
gyártására. Ez a Társaság hosszú távú jövőjét, 
piacvezető pozíciójának megtartását, meg-
erősítését és profitabilitásának növekedését, 
régióbeli szerepének növekedését biztosítja. 

A CLAAS Hungária Kft. ezen beruházása a 
megnövekedett vevői igényeket kiszolgálan-
dó vágóasztalok és vágóasztal szállító kocsik 

gyártó kapacitásának növelését, gyártási tech-
nológiájának komplex fejlesztését célozta meg. 
A Társaság a beruházás során kibővítette gyár-
tócsarnokát, melynek alapterülete 8 000 m2-ről 
13 400 m2-re nőtt. A gyártócsarnok bővítését 
követően új gyártóberendezések beszerzésére 
is sor került. Az új eszközök beszerzésének 
célja az ún. „mix-termelés” gyártási folyamat 
megvalósítása, amellyel ugyanazon a gyártó-
soron a vevői megrendeléseknek megfelelően, 
egymást váltva különböző termékek gyártása 
valósulhat meg, maximalizálva ezzel a gyártás 
rugalmasságát és hatékonyságát. A fejleszté-
sek kiterjedtek az előgyártásra, a raktározásra 

és az összeszerelő üzemre egyaránt.
A megnövekedett gyártási volumen és a 
megnövekedett termékméretek egy új fes-
tőberendezést, a szerelő részlegek bővítését 
és fejlesztését, illetve a jelenlegi szétszabdalt 
raktárak mellett– az optimális anyagáram-
lás biztosítását támogató –, egybefüggő 
raktárterület létrehozását igényelte. Ennek 
biztosítása érdekében a cég a beruházás 
keretében egy 3 000 m2-es raktárterületet 
hozott létre, így az eddigi szétszórt területek 
egy helyre koncentrálódnak, amely a szerelő-
üzem bővítése mellett biztosítja az optimális 
raktározási és logisztikai folyamatokat. A cég 
a gyártócsarnok kibővítésével egy időben 51 
fő új munkahelyet is létrehozott. Az új mun-
kavállalók legnagyobb része közvetlenül a 
termelésben vesz részt. A beruházás során a 
korábbi öltöző és étkezde épülete kibővítésre 
került, mivel a korábbi kapacitás nem fedezte 
a jelenlegi szükségleteket. A fejlesztés során 
egy új gyárforgalmi rend került bevezetésre, 
amely új portaépület kialakítását igényelte.

A CLAAS Hungária Kft. számára fontos a te-
hetséggondozás is, éppen ezért igen intenzív 
az együttműködés a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel, a gödöllői 
Szent István Egyetemmel és a Miskolci 
Egyetemmel is. A cég több kutatóintézettel 
működik együtt, de szakmailag is támogatják 
a fiatalokat szakdolgozatuk kapcsán, illetve 
fiatal kutatók disszertációik elkészítésére is 
lehetőséget kapnak. CLAAS szemináriumok, 
konferenciák tartása, projekt feladatok kiadá-
sa is része a fiatal tehetségek támogatásának. 
A CLAAS Hungária Kft. számára fontos a diák-
versenyek támogatása: a cég a BME Formula 
Student csapatának szponzora a nemzetközi 
autóépítő versenyen, illetve az Unitech mér-
nökverseny kizárólagos szponzora. 

2013 októberében új CAD oktatási labort 
adott át a BME Gépészmérnöki kar Gép- és 
Terméktervezés tanszékének, ahol hetente 
több száz gépészmérnök hallgatónak oktat-
nak tervezést.

A CLAAS Hungária Kft. által működtetett- a 
régió legnagyobb- Tanműhely a társaság 
szakmunkás munkaerő utánpótlás bázisa. 
Itt elsősorban hegesztő és szerkezetlakatos 
szakmunkások képzése valósul meg. A jelen-
leg folyó, közel 100 millió forintos beruházás 
célja a tanműhely bővítése, eszközparkjának 
korszerűsítése. 

A CLAAS Hungária Kft. 850 fő számára bizto-
sít stabil és biztos munkahelyet. Az új festőberendezés a

CLAAS Hungária Kft.-ben
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AZ OSZKóI ARANY-
KOMBájN TöRTÉNETE

RIPORTER: Horváth Sándor, CLAAS területi képviselő  FOTÓ: Kincses Attila

egy már tavasziasnak mondható februári délelőtt lá-
togattunk el a Vasvár melletti Oszkóra, ahol Balázs 
István és felesége fogadott, hogy vállalkozásukról és 
az AXIÁL kft.-vel való több mint 20 éves együttműkö-
désről beszélgessünk.

AGRITECH: Meséljen a vállalkozásáról, hogyan 
kezdődött?
B.I.: 1989-ben indítottam a vállalkozásomat. 
Különféle mezőgazdasági bérmunkákat 
végeztem a környékbeli gazdálkodóknak. 
Akkoriban használt gépeket tudtam csak 
beszerezni, azokat tettem rendbe, persze 
amennyire lehetett. Azért be kell, hogy 
valljam, ezekkel a gépekkel elég küzdelmes 
volt az életem.

Az első új gépemet, egy CLAAS DOMINATOR 
108 MAXI típusú kombájnt 1994-ben sikerült 
megvásárolnom. Ez a beruházás megmutat-
ta, hogy érdemes fejlesztésre költeni, hiszen 
már ez az egy gép is jelentős növekedést 
eredményezett a vállalkozásomnak.

Ebből kiindulva, az így keletkezett eredmény 
jelentős részét visszaforgattam, folyama-
tosan fejlesztettem a gépparkomat, illetve 
ezt teszem a mai napig. Igyekeztem mindig 
a rendelkezésre álló legkorszerűbb tech-
nikát megvásárolni. Ennek köszönhetően 
folyamatosan nőtt a partnereim száma, és 
ezzel párhuzamosan gépparkom méretét is 
növelni tudtam. Így mára már 18 db CLAAS 
kombájnnal, 40 db traktorral és a szükséges 
munkaeszközökkel, 5 db CLAAS JAGUAR 
silózóval, 3 önjáró permetezővel és több 
teleszkópos rakodóval dolgozom. A „zöldso-
ros” gépeim és bálázóim is a vetési zöld színt 
viselik. Persze ez már közös géppark, mert 

időközben a feleségem, majd a gyermekeim 
is vállalkozóvá váltak, így a felsorolt eszközök 
egy része az ő tulajdonukban van.

A 2000-es évektől kezdődően mezőgazdasá-
gi tevékenységgel is bővítettük a vállalkozá-
sainkat, amelyet szintén igyekeztünk folya-
matosan fejleszteni és növelni, így ma már 
saját és bérelt területeken is gazdálkodunk.

AGRITECH: Milyen termőképességű földeken 
gazdálkodnak?
B.I.: A mi környékünkön a földek gyenge-
közepes minőségűek, 15-20 AK értékűek. 
De odafigyeléssel, korszerű technológiával 
és technikával itt is eredményesen tudunk 
gazdálkodni.
 
AGRITECH: Gondolom ennek az eredménye az 
is, hogy időközben terménykereskedelemmel is 
elkezdtek foglalkozni?
B.I.: Igen. Ez volt a döntés alapja. Ezt az 
ágazatot is igyekeztünk a lehetőségekhez 
képest folyamatosan erősíteni. Így elértük, 
hogy mostanra több telephelyünkön tudunk 
terményt felvásárolni, valamint tárolni. Mára 
22 db saját tulajdonú kamionnal mozgatjuk 
az árut belföldön és szerte Európában.

AGRITECH: Ön szerint mi a titka ennek a rend-
kívüli fejlődésnek, amelyet vállalkozásaikkal az 
elmúlt két évtizedben elértek?
B.I.: Azt gondolom, elsősorban a sok munka, 

az elhivatottság és időnként a megszállott-
ság. Ez kell ehhez. Valamint, ahogy már utal-
tam is rá, a folyamatos technikai és technoló-
giai fejlesztés is elengedhetetlen.

AGRITECH: Hány főt foglalkoztatnak összesen?
B.I.: Családom vállalkozásaiban több mint 70 
főt foglakoztatunk.

AGRITECH: Mióta állnak kapcsolatban az 
AXIÁL Kft.-vel?
B.I.: A kilencvenes évek eleje óta vásárolok 
az AXIÁL-tól alkatrészt. 2000 óta pedig még 
szorosabb kapcsolat épült ki köztünk, hiszen 
gépeim döntő többségét is itt vásárolom. 
Úgy gondolom, hogy az idők folyamán jó 
viszony alakult ki közöttünk az AXIÁL Kft. 
tulajdonosaival és összes munkatársával 
is, amely véleményem szerint elsősorban a 
kölcsönös bizalomra épül. 

Természetesen, ekkora géppark üzemelteté-
séhez elengedhetetlen egy rendkívül felké-
szült műszaki háttér. Ez alatt értem a képzett 
szakembergárdát, valamint a megfelelő, 
gyorsan elérhető alkatrészbázist. Az AXIÁL 
pedig mindezeket biztosítja számunkra.

Annak érdekében, hogy még nagyobb bizton-
sággal tudjam a gépeimet üzemeltetni, mint-
egy 20 gépre átalánydíjas javítási szerződést 
is kötöttem, így még gyorsabban elérhető 
szervizszolgáltatást kapok ezekre a gépekre.

Balázs István és felesége Tímea



AGRITECH: A közelmúltban egy figyelemre 
méltó eseménynek adtak otthont. Egy arany 
CLAAS kombájnt vehettek át.
B.I.: Igen. Rendkívüli megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy egy ilyen egyedülálló elismerést 
kaptam. Különösen megtisztelő számomra, 
hogy a Claas család egyik tagja, Volker Claas 
adta át az arany kombájnt egy oklevél kísé-
retében. Az eseményen részt vett az AXIÁL 
Kft. képviseletében Harsányi Zsolt és Trunk 
Mihály, valamint a CLAAS-tól Karl-Hubertus 
Reher és Christian Ludwig.

Magam is itt tudtam meg, hogy ez idáig 
összesen 115 darab CLAAS gépet vásároltam, 
ebből 97-et pedig az AXIÁL Kft.-től. 

AGRITECH: Térjünk még vissza a gépekhez! A 
kezdetektől fogva csak CLAAS gépeket használt 
a betakarításhoz. Miért?
B.I.: A vállalkozásom elindítása előtt is a 
mezőgazdaságban dolgoztam. Így lehetősé-
gem volt megismerni a CLAAS DOMINATOR 
100-as és 105-ös kombájnokat. Már ezek is 
a Magyarországon addig ismert betakarító-

gépek előtt jártak technikai színvonalban, 
betakarítási teljesítményben és megbízható-
ságban egyaránt. Majd a DOMINATOR 106-os 
következett, ami egy igazi nagyüzemi gép 
volt már. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 
a mai napig is sok ilyen gép dolgozik még a 
földeken.

Ilyen előzmények után kézenfekvő választás 
volt, hogy az első új kombájnom egy CLAAS 
DOMINATOR 108 MAXI lett. Ezzel a géppel 
maximálisan elégedett voltam, minden elvárá-
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„Természetesen, ekkora géppark 
üzemeltetéséhez elengedhetetlen 
egy rendkívül felkészült műszaki 
háttér. Ez alatt értem a képzett 
szakembergárdát, valamint a 
megfelelő, gyorsan elérhető 
alkatrészbázist. Az AXIÁL pedig 
mindezeket biztosítja számunkra.”
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somat teljesítette. Így aztán jöhettek a MEGA 
típusú, majd később a LEXION típusú kombáj-
nok. Két TUCANO 440-es is része a kombájn-
parkomnak, mivel a kisebb területeken még 
hatékonyabbak, mint a nagyobb teljesítmé-
nyű gépek. A hatékonyság további fokozása 
érdekében ezeket a gépeket összecsukható 
gabona vágóasztallal vásároltam meg.

Ahogy nőtt a kombájnjaim száma, úgy 
lettem egyre érdekesebb más gépkereske-
dők számára is. Több gyártótól is kaptam 
többek között kombájnokat kipróbálásra és 
tesztelésre. Tehát volt lehetőségem ezeket 
a gépeket a saját CLAAS kombájnjaimmal 
összehasonlítani. Azok a gépek sem okoztak 
igazán csalódást, sőt egy-egy kisebb műszaki 
megoldás még tetszett is bennük. De ösz-
szességében, a teljesítményt, a fogyasztást, a 
kezelhetőséget, a munkaminőséget valamint 
a megbízhatóságot összehasonlítva a CLAAS 
jött ki nyertesként. A döntésben még egy 
nagyon fontos szempont is szerepet játszott. 
Ez pedig az, hogy szükség esetén milyen 
gyorsan érhető el a géphez az alkatrész 
és a szerviz. Ez egy szezonálisan üzemelő 
gépnél létfontosságú. Nem engedhetem 
meg magamnak, hogy egy olyan gép, amely 
néhány hetet dolgozik egy évben, akár csak 
egy-két napot is álljon alkatrészre várva. Úgy 
gondolom, az AXIÁL-CLAAS páros ezen a 
téren verhetetlen. Ezt pedig volt alkalmam 

megtapasztalni, hiszen korábban több gyár-
tótól, forgalmazótól vásároltam gépeket. 
Ezeknek a tapasztalatoknak az alapján 
döntöttem aztán a CLAAS JAGUAR silózók, 
ROLLANT és VARIANT körbálázók, illetve a 
QUADRANT szögletes nagybálázók mellett 
is. Ugyancsak így vásároltam meg a DISCO 
kaszákat, a VOLTO rendterítőket és a LINER 
rendképzőket. Ezekből a termékekből 3 m- 
től akár 13 m munkaszélesség is elérhető a 
CLAAS kínálatában.  Így ezekkel a gépekkel 
minden ügyfelem igényét ki tudom elégíteni 
a kisebbektől a nagy állatlétszámmal rendel-
kező részvénytársaságokig. 

Összefoglalva elmondható, hogy a CLAAS 
gépek és a hozzájuk tartozó háttérszol-
gáltatások nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy hosszú évek óta visszatérő, sőt bővülő 
ügyfélköröm van.  Sikerült olyan gépparkot 
összeállítanom, amellyel szinte minden fel-
merülő bérmunkaigényt ki tudok elégíteni.

AGRITECH: Szerepel-e tervei között a géppark-
ja további bővítése?
B.I.: Tulajdonképpen a gépigény mindig mu-
tat növekedést az ügyfeleink részéről csak-
úgy, mint a vállalkozásaink részéről. Azonban 
ma már a szűk keresztmetszetet a megfele-
lően képzett gépkezelő szakemberek hiánya 
jelenti. Egyre nehezebb olyan dolgozókat 
találni, akikre nyugodt szívvel rábízhatnék 

egy akár 100 millió Ft-ot is meghaladó értékű 
gépet, illetve gépkapcsolatot. 

Tehát egy gépberuházásnál már az emberi 
erőforrás oldalával is komolyan kell számolni. 
Ma már egy munkagép is, de az erőgépekről 
és egyéb önjáró gépekről nem is beszélve, 
olyan komoly technikával rendelkezik, hogy 
csak képzett szakember tudja azokat haté-
konyan üzemeltetni. Ha egy gépkezelő nem 
tudja kihasználni a gép összes rendelkezésre 
álló képességét, akkor bizony sok pénzt dob-
tunk ki az ablakon, amikor megvásároltuk azt 
a korszerű munkaeszközt. Tehát ez a problé-
ma egyre inkább korlátokat jelent a fejlesz-
tésben. Ezért foglalkoztatok egy-egy olyan 
fiatalembert, aki komoly érdeklődést mutat 
a korszerű technika iránt. Reményeim szerint 
néhány éven belül bármilyen feladatot rájuk 
bízhatok majd. 

AGRITECH: Köszönjük a beszélgetést!



EASY, TELEMATICS 11agritech

AZ EASY MOST TöBB 
MOBILITáST ÉS
KÉNYELMET KíNáL SZÖVEG: Szilaski Éva

efficient Agriculture Systems, azaz a Hatékony Agrárgazdál-
kodási Rendszerek. A gépbeállításoktól kezdve a kormányzási 
rendszerekig és szoftverekig minden szál itt fut össze. 
Ha minden rendszer tökéletesen egymáshoz illeszkedik, akkor 
ön is ki tudja hozni gépeiből a maximumot. Az eASY maga 
négy részből áll, minden rész a saját területének specialistá-
ja, együtt pedig egy erős csapatot alkotnak. Cikkünkben most 
négy újítást mutatunk be önöknek az eASY területéről.

fedélzeten. 
A gép vezérlése és teljesítményének optimalizálása a vezetőfülkéből.

Egy jó gépkezelő hosszú évek során megszerzett tapasztalatát sem-
mi nem pótolhatja. A mi rendszereink minden helyzetben hagyat-
koznak a kezelő véleményére is a gépbeállítások során, és lehetővé 
teszik, hogy a gépből a legtöbbet lehessen kihozni.

Szántóföldön.
A termelékenység növelése közvetlenül a földeken.

Még egy jó gépkezelő sem tud mindent egyszerre szem előtt tarta-
ni. A kormányzáshoz, méréshez, látáshoz és tapogatáshoz megvan-
nak a megfelelő rendszereink. Ott, ahol azokra leginkább szükség 
van. Közvetlenül a földeken.

Üzemben.
Szoftverek mezőgazdasági üzem számára.

A sikeres mezőgazdasághoz jó közgazdaság is kell. Minden területen 
ki kell hozni a lehető legjobbat, a folyamatokat optimalizálni kell, az 
erőforrásokkal jobban kell gazdálkodni. Az AGROCOM terméknév 
alatt a CLAAS olyan intelligens szoftvereket és szolgáltatásokat kínál, 
melyek Önt ebben hatékonyan segítik.

gépen.
A gép működésének figyelése és távdiagnosztika.

Egy idény során a bérvállalkozások vagy nagyobb mezőgazdasági 
üzemek számára kihívást jelent számos gépi és személyi erőforrás 
figyelemmel kísérése. Különösen mikor maximális hatékonyságra van 
szükség: gyorsan odaérni a megfelelő területre, megbízás zavartalan 
teljesítése, logisztika optimalizálása.
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CLAAS TELEMATICS –
új weboldal és applikáció. 

Rendezett design és intuitív kezelés, felhasz-
nálóbarát felület: ezeken a tulajdonságokon 
keresztül tűnik ki az új TELEMATICS weboldal. 
A felhasználók sokkal gyorsabban hozzáfér-
hetnek az egyes esetekből származó részletes 
információkhoz. Ezen kívül a fontos adatok 
vizualizálhatók, a folyamatokra vonatkozó 
mutatószámok kiszámíthatók.  Ezen túl pedig 
az új weboldal sokkal több funkciót kínál, 
ezek közül a legfontosabbak az APDI és a 
TONI.

APDI (Automatische Prozess Daten 
Interpretation) automatikusan átveszi a gép 
munkaspecifikus adatait és azt ügyfél- és 
területspecifikusan a CLAAS TELEMATICS 
szerverére menti. A gépkezelőnek ebbe a fo-
lyamatba nem kell beleavatkoznia. A szerver 
előkészíti az adatokat, így azok lehívhatók 
és különféle célokra használhatók, például 
az irodai számítógépen dokumentációhoz, 
költségszámításhoz vagy bérvállalkozók 
számára az eljárás tervezéséhez és számla 
kiállításához.

A TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT) 
segítségével lehetséges, hogy a traktor és 
a munkagép munkaadatait dokumentál-
juk, kiértékelhessük és optimalizálhassuk. 
2014-től a TELEMATICS elérhető az AXION 
900/800 szériájú traktorokhoz csakúgy, mint 
az ARION 500/600 széria gépeihez. A TONI 
használatához a gazda vagy bérvállalkozó 
TELEMATICS-kompatibilis traktora mellett 
egy ISOBUS-kompatibilis munkagépre is 
szükség van, például egy QUADRANT szögle-
tes nagybálázóra.

A CLAAS TELEMATICS a jövőben menet 
közben is használható lesz. A CLAAS erre 
kifejlesztett egy alkalmazást, amely iOS és 
android operációs rendszerrel rendelkező 
okostelefonokon fut. Az alkalmazás ugyan-
olyan módon használható, mint az új web-
oldal, és a TELEMATICS-ot használó CLAAS 
ügyfelek részére ingyenes. Az érdeklődőknek 
lehetőségük van ingyenes demo-verzió letöl-
tésére, hogy a CLAAS TELEMATICS funkcióit 
kipróbálják és megismerjék.

CLAAS kormányrendszerek 
– két új terminál.

Az új S7 az S3 terminál utóda és minden 
CLAAS kormányrendszer alaptermináljaként 
szolgál majd. Az új S10 ezen túl további 
funkciókkal lesz ellátva. Mindkét terminál az 
arányos kormányszelep technológián alapul 
vagy opcióként GPS PILOT FLEX kormányke-
rékkel rendelhető, amelyet már a SIMA-n be-
mutattak. A terminálok minden menetmódot 
támogatnak, amelyet a CLAAS rendszereiben 
kínál. Szériaként kétfrekvenciás vevő került 
integrálásra a különböző korrekciós jelekhez 
az EGNOS-tól az RTK-ig, így nincs szükség az 
antenna átalakítására, ha egy másik korrek-
ciós jelre váltunk. Alapkivitelben az S7 és 
az S10 EGNOS-szal dolgozik, de OMNISTAR, 
BASELINE, RTK és GLONASS jel vételére is 
átállíthatjuk.

Aki a terminálját kizárólag kormányzáshoz 
használná, az S7 7“-os érintőképernyőjét 
válassza. A legkorszerűbb technológiát képvi-
seli és ennek a felhasználási célnak felel meg 
leginkább. Akinek további funkciókra van 
szüksége, annak az S10 10,4“-os érintőképer-
nyős kijelzőjét javasoljuk.

A CLAAS TELEMATICS a jövőben menet közben is használható lesz.
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Az S10 érintőképernyője választhatóan 
mutatja az egyes alkalmazásokat, illetve egy 
kamera képét teljes kijelzőn, vagy három kü-
lönböző alkalmazás képét vagy mind a négy 
kameraképet egyszerre.

Az S10 alapvetően kormányzási rendszerek 
kezelésére szolgál, és lehetőség van ISOBUS-
kompatibilis munkaeszközök irányítására és 
négy CLAAS PROFI CAM kamera párhuza-
mos csatlakozatására. Ezen kívül széleskörű 
referenciavonal-management és munkagép-
szakaszolás-visszajelzés (SECTION VIEW) áll 
rendelkezésre. Kiegészítő modulok segítsé-
gével az S10 további funkciókkal bővíthető.

Új funkciókat kínál az AUTO TURN forduló-
automatika is. További lehetőség a munka 
megkönnyítésére a kedvencek menü, ahol a 
felhasználó saját maga állíthatja be a főme-
nüt és akár nyolc gyakran használt funkciót is 
rögzíthet.

CROP SENSOR ISARIA

Az ISARIA mérési rendszer használata a 
CLAAS és a Fritzmeier cég több éves együtt-
működésnek eredménye, amely a piac egyet-
len ISOBUS-kompatibilis szenzora. A CROP 
SENSOR ISARIA optikai érzékelő segítségével 
online módon, táblaspecifikusan megállapítja 
a növény nitrogénszükségletét.
A CROP SENSOR ISARIA egy két érzékelő-
fejből álló optikai szenzor. A traktor elejére 
szerelhető tartókeret jobb- és baloldali érzé-
kelői a növénytől 80 centiméterre helyezked-

nek el. Az érzékelőfejek egy 50 cm átmérőjű 
kör alakú felületen dolgoznak. Az aktív LED 
világításnak köszönhetően a szenzorral éjjel-
nappal lehet dolgozni. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy a hozamok egy területen jelentősen 
eltérhetnek, így fennáll a veszélye az alul- 
vagy túlműtrágyázásnak. Az új CROP SENSOR 
ISARIA ún. térkép-átfedés módszerének 
köszönhetően a tényleges és a mért nitro-
gén-ellátottság mellett az elvárt hozamot is 
figyelembe veszi, így a megfelelő mennyiség 
táblaspecifikusan kerül kijuttatásra. Az elvárt 
hozamadatokat többek között a CLAAS ho-
zamtérképezés adatai is biztosíthatják.

COMMUNICATOR II

A CLAAS QUADRANT 3200/3300/3400 
típusú szögletes bálázók, a ROLLANT 375 
UNIWRAP és 455 UNIWRAP típusú körbálázók 

tulajdonosai az ISOBUS-kompatibilis CLAAS 
COMMUNICATOR II kezelőegységüket adat-
kezelés és dokumentálás további funkcióival 
bővíthetik. Az ebből adódó új lehetőségek 
különösen a mezőgazdasági szolgáltatóknak 
és ügyfeleiknek érdekesek.

A COMMUNICATOR II USB-csatlakozóján ke-
resztül egy nyomtatót, valamint egy hordoz-
ható USB-eszközt is csatlakoztathatunk. Az 
USB-eszközön található a CLAAS TASK MA- 
NAGEMENT szoftvere, amellyel akár 20 
különböző adatsor kapcsolható az ügy-
félhez és/ vagy a szántóföldhöz, valamint 
az adott adatsor kapcsolódó információi 
a COMMUNICATOR II-ből kimenthetők és 
később újra olvashatók. Adatsoronként a 
következő információk menthetők el:  

 Ügyfél sorszáma és neve.
 A munka kezdetének dátuma és időpontja. 
 Az elkészített bálák száma.
 Szeletelőberendezés használatával vagy a 
nélkül készített bálák száma. 

 A munka végének időpontja.
 A felhasznált háló/zsineg mennyisége. 

Ha a szolgáltató sikeresen elvégezte a vállalt 
munkát, ügyfelének rögtön helyben, még a 
szántóföldön kiállíthat, kinyomtathat és átad-
hat egy nyugtát. Később otthon, az irodában 
az adatokat az USB-eszközről a CLAAS TASK 
MANAGEMENT-en keresztül átviheti számí-
tógépére, majd a megbízás adatai alapján 
egyszerűen és gyorsan kiállíthatja ügyfelének 
a számlát. Ezzel a munkamóddal a szolgáltató 
időt takarít meg, illetve ügyfelének és magá-
nak is garantálja az adatbiztonságot.

Az új S7 terminál minden CLAAS kormányrendszer alaptermináljaként szolgál majd.

A tényleges és a mért nitrogénellátottság mellett az elvárt

hozamot is figyelembe veszi a CROP SENSOR ISARIA.
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gYŐZTES gÉPKAvALKád
Sűrű díjesővel zárta az AXIÁL kft. a 2014-es AgrárgépShow-t. öt gépünket díjazta a szakmai zsűri.

Az agrárium jeles képviselőiből álló bíráló-
bizottság feladata nem volt egyszerű, mert 
egy-egy kategórián belül nagyon eltérő pá-
lyázatokat kellett értékelnie. Végül az Input, 
Gépesítés, Logisztika kategóriákban 40 pályá-
zatot talált elismerésre méltónak, melyek 
közül az AXIÁL Kft. ötöt mondhat magáénak, 
köztük a Nemzetközi Innovációs Nagydíjat, 
amelyet a CLAAS AXION 850 univerzális trak-
tor kapta Gépesítés kategóriában.

FOTÓ: Váradi Viktor
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Pintér Zsolt, ügyvezető vette át az AXION 850-esnek járó 

Nemzetközi Innovációs Nagydíjáért az elismerő oklevelet.
Fotó: Czifra Lajos és Prág Ferenc, MMG

CLAAS SCORPION kívülről-belülről.

Az AXIÁL Kft. 5-LET Show-jának egyik sztárja, az új XERION 5000-es erőgép volt. Magyarországon először láthatta a 

nagyérdemű az új JAGUAR 850-est!

AXION 850: Egy traktor, melynek előnyei magukért beszélnek. 
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SIKERES ÜZLETI
ÉvET ZáRT A CLAAS!
A CLAAS sikere a jubileumi évben is folytatódott és 100 éves 
történelmében a legjobb üzleti évet zárta 2013. szeptember 
végével. 

• Bevételek: 3,825 milliárd euró
  (1 185,57 milliárd forint*)
• 12 százalékos értékesítési növekedés a
  mezőgazdasági gépeknél 
• Adózás előtti eredmény: 295 millió euró 
(91,45 milliárd forint*)

• Árbevétel-arányos nyereség: 7,7 százalék
• Üzemi eredmény: több mint 325 millió euró 
(100,75 milliárd forint*) 

• Saját tőke aránya: 43,1 százalékos növekedés

Lenyűgöző eredmények a 
jubileumi évben 

A vesztfáliai Harsewinkelben székelő mező-
gazdasági gépgyártó az elmúlt évben ünne-
pelte alapításának 100. évfordulóját. A CLAAS 
sikere folytatódott és ismételten nagyszerű 
eredményeket ért el a tavalyi üzleti évben 
is, amelyet 2013. szeptember 30-ával zárt (a 
német törvényeknek megfelelően). A családi 

tulajdonban lévő vállalkozás 3 824,6 millió 
euró (1 185,57 milliárd forint*) forgalmat 
bonyolított, amely 390 millió euróval (120,9 
milliárd forint) haladta meg a 2012-es évi be-
vételeket. Ez 11,3%-os emelkedést jelentett a 
vállalatcsoportnak. 

A CLAAS sikerének alapja a vállalat szakér-
telme és gyorsasága az új és folyamatosan 
javuló technológiák fejlesztése és értékesíté-
se során. A CLAAS ebben „First Movers”, azaz 
úttörő szerepet játszik. Az új, magas terme-
lékenységű betakarítógépek és traktorok 
alkalmazásának bevezetése mellett a fejlett 
mezőgazdaságban aktuális trend az olyan in-
telligens hálózati rendszerek kialakítása, ahol 
a teljes folyamatláncot figyelembe veszik.

/*310 EUR/HUF árfolyammal kalkulálva/

Továbbra is központban: 
kutatás és fejlesztés. 

Az összes CLAAS alkalmazott közül jelenleg 
szinte minden kilencedik munkatárs a cég-
csoport számos K+F területének egyikében 
dolgozik. A kutatás-fejlesztésre fordított 198 
millió euró meghaladja az előző évi ráfordítás 
összegét. Az új gépek és szoftverek műszaki 
fejlesztése során elnyert számos kitüntetés 
megerősíti a CLAAS pozícióját a mező-
gazdasági ágazatban. A világ legnagyobb 
mezőgazdasági kiállításán, a hannoveri 
Agritechnicán a CLAAS a fejlesztései után 
a Német Mezőgazdasági Társaság (DLG) 1 
arany- és 6 ezüstérmét, az új AXION 850-es 
traktorral az „Év traktora” nemzetközi címet 
és az új fokozatmentes váltóval szerelt AXION 
800-as traktorokkal az „Év gépe” címet 
vehette át.

A CLAAS vállalatcsoport számokban:

(IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok)

2013
(millió euró)

2012
(millió euró)

Változás
százalékban 

Bevételek 3 824,60 3 435, 6 11,3

Értékesítés bruttó eredménye 974,6 905,5 7,6

EBIDTA (kamat, adózás, értékcsökkenés és 
amortizáció nélküli eredmény)

412,8 426,1 -3.1

Adózás előtti eredmény 295,3 315,6 -6,4

Nettó eredmény 212,3 232,7 -8.8

Szabad készpénzforgalom 82,1 -84,2 -

Saját tőke 1 251,1 1 094,8 14,3

Valódi beruházások 172,4 163,1 5,7

Mérlegfőösszeg 2 904,2 2 620,4 10,8

Alkalmazottak száma a mérlegkészítés 
időpontjában (szept. 30)

9 697 9 077 6,8

CLAAS éves sajtótájékoztató 2013 Düsseldorf. 
A CLAAS igazgatótanácsának tagjai (balról): 

Lothar Kriszun (traktor), Hans Lampert (Pénzügy 
és Controlling), Jan-Hendrik Mohr (Értékesítés), 

Dr. Theo Freye (Marketing és Stratégia, az 
igazgatótanács szóvivője, CLAAS KGaA mbH), Dr. 

Hermann Garbers (Technológia és Minőség).
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AZ AXIÁL KFT. 2013-AS üZLETI
ÉVÉnEK ÖSSZEFOGLALÓjA

REKORdÉvET
ZáRTUNK!
A bajai központú vállalkozás 
22 éves fennállásának legna-
gyobb, 59 milliárd forintos 
nettó forgalmát könyvelhet-
te el a 2013-as évben. ez a 
szám jóval magasabb, mint 
az elmúlt három évben bár-
mikor, a tavalyi évhez viszo-
nyítva 17%-os forgalomnöve-
kedést jelent. ehhez közelítő 
értéket utoljára 2009-ben 
könyvelhetett el a cég, ami-
kor 57,2 milliárd forintot tett 
ki a nettó forgalom. 

A 2013-as értékesítés nagy része az ezt 
megelőző évhez hasonlóan 33%, ami ismét 
az Alkatrészüzletág munkájának gyümölcse. 
Az újgép-értékesítés a forgalom több mint 
felét tette ki, hiszen a Gépüzletág, a CLAAS 
gépüzletág és az Építőgép-üzletág együtte-
sen 55%-os részesedéssel büszkélkedhet. A 
további 10%-on a Használtgép-üzletág és a 
Szervizüzletág osztozott fele-fele arányban.

Az AXIÁL Kft. gépértékesítési számai 2013-
ban az alábbiak szerint alakultak. 
A cég az általa képviselt három traktormár-
kából a 80 LE feletti nyugati gyártmányú erő-
gépek kategóriájában 391 db-ot értékesített, 
mely 31%-os részesedést jelent. Ezen belül a 
CLAAS traktorok részesedése közel 12%-os. 
Az országban összesen értékesített 271 darab 
kombájn közül az AXIÁL Kft. 135 darabot 
adott el, mely a meghatározó 50%-os piaci 
részesedést jelentett a cég számára. 
 
A mezőgazdasági teleszkópos rakodóból 211-
et értékesítettek Magyarországon 2013 -ban, 
melyből 101 darab az AXIÁL Kft. nevéhez 
fűződik.

Elmondható, hogy mindhárom esetben 
nemcsak a darabszámok, hanem az AXIÁL Kft. 
piaci részesedése is nőtt.1

A műszaki háttérszolgáltatásokat biztosító 
Szerviz- és Alkatrészüzletág 2013-ban szintén 
tekintélyes eredményeket mondhat magá-
énak. Közel 21 milliárd forint értékű alkat-
részforgalmat bonyolított le a tavalyi évben 
ez a két részleg, mely meghatározó piaci 
részesedést hozott ezen a területen is a cég 
számára. Az AXIÁL Kft. Szervizüzletágában 
ma már 181 fő dolgozik, akik szaktudásukkal 
és a megfelelő technikai háttérrel biztosítják 
a hatékony üzemeltetést partnereik számára. 
Szakembereink évente több hetes képzése-
ken vesznek részt, hogy megfelelő elméleti 
és gyakorlati tudással rendelkezzenek a hat-
hatós és gyors segítségnyújtás biztosításáért. 
A jól felszerelt apparátus pedig biztosítja a 
gazdálkodók számára az esetleges meghibá-
sodások esetén az állásidő, és így a költségek 
csökkenését.

1A cikkben szereplő piaci részesedések Dr. Nagy Béla 
(SZIE) által összegyűjtött statisztikákból származnak.

Harsányi Zsolt, tulajdonos-ügyvezető és Pintér Zsolt,

ügyvezető az AgrárgépShow-n tartott sajtótájékoztatón
Fotó: Czifra Lajos és Prág Ferenc, MMG

Harsányi Zsolt, 

Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi és Pintér Zsolt

Fotó: Agrár Unió
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 SZÖVEG: nagy István, termékmenedzser

teleszkópos rakodóinak 2005-ben történő bevezetését követően a CLAAS most egy teljesen 
új SCORPIOn sorozattal jelentkezett, amely mindenekelőtt a felsőbb teljesítménykategóriára 
„tesz rá egy lapáttal“, ami a teljesítményt, a kényelmet és a gazdaságosságot illeti. A CLAAS 
hat új modellt vezet be 6 és 8,8 m közötti emelési magassággal, valamint 3 és 5,5 t közötti 
emelési kapacitással. 

MÉg TöBB TELjESíMÉNY 
A CLAAS TELESZKóPOS 
RAKOdóKTóL
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Mezőgazdasági munkák-
hoz készült

A CLAAS már 20 éve gyárt teleszkópos rako-
dókat a mezőgazdaság számára, ennek meg-
felelően ebben a szegmensben is megfelelő 
tapasztalatokkal rendelkezik. Mindezeket fel-
használják a SCORPION teleszkópos rakodók 
fejlesztésénél partnercégüknél, a Kramernél 
Pfullendorfban. Mégpedig sikeresen: 2006 
óta a CLAAS az eladott gépek darabszámát 
több mint hétszeresére tudta növelni. 2008 
májusa óta a CLAAS a világ összes piacára 
gyárt teleszkópos rakodókat az újonnan 
épült pfullendorfi gyárban. 

Több teljesítmény,
nagyobb kényelem

A teleszkópos rakodók manapság a mező-
gazdaság kulcsfontosságú anyagmozgató 
gépei lettek: használják terménykezelésben, 
klasszikus munkákra az állattartásban, ete-
tésnél, almozásnál, de egy biogázüzemben is 
sok feladatot kap. Több országban igényli a 
piac a felsőbb kategóriában az 5 tonnánál na-
gyobb emelési teljesítményt, a lendületesebb 
munkát és a nagyobb kényelmet a közepes, 
valamint a kisebb kategóriákban is.
Ezeknek az igényeknek megfelelve a CLAAS 
három új modellel jelent meg a nagyobb ka-
tegóriában (SCORPION 9055, 7055 és 7044), és 
három új típussal a kisebbeknél (SCORPION 
7035, 7030 és 6030). Az eddigi 4,4 tonna 
emelési kapacitás a két új csúcsmodell (9055 
és 7055) esetében 5,5 tonnára nőtt, előbbinél 
max. 8,8 m, utóbbinál 7,0 m emelési ma-
gasság mellett. Ez a két típus még nagyobb 
hidraulika-teljesítménnyel rendelkezik. 

Új alváz,
alacsonyabb súlypont

A nagyobb terhek felvétele érdekében 
mindkét sorozat számára új alváz került 
kifejlesztésre. Fontos jellemzője, hogy a gém 
csuklópontja mélyen az alvázban található. 
Leengedett állapotban a gém teljesen az 
alvázba süllyed, ez magas stabilitást garan-
tál, illetve ebben a pozícióban akadálytalan 
kilátást biztosít a gép jobb oldalára. Az új 
alváznak köszönhetően a gépek akár 600/55-
26.5 abroncsmérettel is rendelhetők. 

Újratervezett
teleszkópos gém

A gém is megújult, felépítésének és kine-
matikájának köszönhetően az új SCORPION 
modellek akár 72 kN tépőerővel és 2 tonnás 
tartalékerővel rendelkeznek. Az emelő-, 
billentő- és teleszkóp munkahengereknél 
véghelyzet-csillapítás került beépítésre, 
amely megakadályozza a rázkódásokat. 
A gém lengéscsillapítását olyan automatiká-
val látták el, amely 7 km/h feletti sebességnél 
automatikusan bekapcsolja, ez alatt pedig 
kikapcsolja ezt a funkciót. 

Az gém kezelése

Az új SCORPION rakodókban megújult a 
jobb oldali kartámasz, a joystick, valamint a 
műszerfalba épített forgókapcsoló, aminek 
a segítségével a 3 kormányzási mód egyike 
választható ki (elsőkerék-, négykerék- és 
harántkormányzás /kutyakormányzás/). A 
kezelő könnyedén eki tudja választani a 
kormányzási módot. A nagyobb alvázra 
épített új típusok fordulósugara mindössze 
3.755 mm, a kisebb típusoknál ez az érték 
3.750 mm. 

Összesen 13 különböző funkciót lehet irányí-
tani kényelmesen és egyszerűen a joystickon 
keresztül, amelyet a három nagyobb mo-
dellnél a vezetőülés jobb kartámaszába, a 
kisebbeknél a jobb oldali konzolba építettek. 
Újdonság, hogy a vezető három tartomány-
ban korlátozhatja a max. haladási sebessé-
get: „csiga“ 0-7 km/h, „teknős“ 0-15 km/h és 
a „nyúl“ 0-30/40 km/h. Ekkor a motort növelt 

fordulatszámon lehet működtetni és a hidra-
ulika-teljesítményt teljes egészében ki lehet 
használni,  egyidejűleg változik a gázpedál 
érzékenysége is. A három módozatot menet 
közben és teljes terhelés mellett is egy gomb-
nyomással lehet változtatni. Az összes típus 
40 km/h-s verzióban érkezik Magyarországra.

SMART HANdLINg

A SMART HANDLING fogalma a CLAAS cégnél 
egyet jelent az üzembiztonsággal a teleszkó-
pos rakodóknál. Négyféle üzemmódban dol-
gozik a túlterhelés elleni védelem: kanál mód, 
villa mód, vízszintes emelés és manuális mód. 
A SMART HANDLING megoldásnak köszön-
hetően minden üzemmódnál a süllyesztési 
sebesség a gém terhelésétől függ, és annak 
szögéhez igazodik. Minél magasabb és nehe-
zebb a teher, annál alacsonyabb a maximális 
süllyesztési sebesség. 

Teljesen behúzott gémnél a túlterhelés 
elleni védelem kikapcsolódik, így pl. a kanál 
megtöltése teljes erővel végrehajtható. Egyes 
munkafolyamatoknál a vezetőnek lehetősé-
ge van a túlterhelés elleni védelmet 60 mp 
időtartamig két kézzel irányított kezelésre 
(érintőkapcsoló és joystick) átkapcsolni. 

A gém automatikus behúzása még kényelme-
sebbé teszi a munkát. A funkció segítségével 
gombnyomásra egy meghatározott helyzet-
be húzható vissza a munkaeszköz, a pozíció 
a munkafolyamat során egyszerűen beállít-
ható és rögzíthető. Gyors rakodási munkák 
során így a munkaeszköz bármikor pontosan 
szabályozható.

Még nagyobb teljesítményre fejlesztve.
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Hidraulika – új nyomáste-
hermentesítés  

Az új teleszkópos rakodók növelt teljesítmé-
nyű Load Sensing hidraulikával rendelkeznek. 
A SCORPION 9055 és 7055 típusoknál a szállí-
tási teljesítmény 187 l/perc, míg a SCORPION 
7044 esetében 140 l/perc. A három kisebb 
modell 140 l/perc teljesítményű Load 
Sensing hidraulika-rendszerrel van felszerel-
ve. Újdonságnak számít a gém végén lévő 
harmadik kör nyomástehermentesítése. Ezzel 
a megoldással járó motor mellett is gomb-
nyomásra szét lehet kapcsolni a csatlakozá-
sokat, így könnyen és mindenekelőtt gyorsan 
lehet cserélni a munkaeszközöket.
 

Új hajtásrendszer

A nagyobb emelési és a nagyobb hidraulika-
teljesítmény nagyobb teljesítményű hajtás-
rendszert igényel. A hajtáslánc szívét az új ge-

nerációjú, nagyobb nyomatékkal és alacsony 
fogyasztással kitűnő és már a Stage IIIb (Tier 
4i) emissziós normát teljesítő Deutz-motorok 
adják. A két nagyobb típus, a 9055 és 7055 
egy 115 KW/156 LE teljesítményű, 4,1 literes, 4 
hengeres motorral, a 7044-es típus, valamint 
a kisebb modellek (SCORPION 7035, 7030 és 
6030) egy 90 KW/122 LE teljesítményű, 3,6 
literes, 4 hengeres motorral kerülnek a piacra. 
(Teljesítményadatok 2300 1/min mellett, ill. 
ECE R 120 szerint).

A 4,1 literes motoroknál az öntisztuló dízel-
részecske-szűrő (DPF) és a karbantartást 
nem igénylő dízeloxid-katalizátor (DOC) 
kombinációja végzi a kipufogógáz tisztítását. 
A 3,6 literes motor esetében a kipufogógáz 
kezelése kizárólag egy karbantartásmentes 
DOC rendszerrel történik.

A motor hűtéséhez szükséges levegő be- és 
elvezetési rendszere is kiváló: a  motorház-
tető felső részéről beszívott hűtőlevegő 

átáramlik a hűtőn, továbbhalad a motor-
blokkhoz, majd a motorháztető hátsó, felső 
részén a kipufogógázokkal együtt hagyja el 
a motorteret. Ezáltal a por és egyéb szeny-
nyeződések nem keverednek fel, illetve nem 
rakódnak le a motortérben. A visszaforgató 
ventilátor használata során is tiszta levegő 
áramlik be a gép hátsó, felső részéből. 

Meghajtás még nagyobb 
erővel és a SMART 
ROAdINg funkció

Az új teleszkópos rakodók hajtásláncának 
másik fontos része az intelligens, fokozat 
nélküli hidrosztatikus VARIPOWER hajtómű, 
ami automatikusan egymáshoz igazítja a 
menetsebességet és a hajtáshoz szükséges 
erőt a maximális 40 km/h sebességig. 
A még nagyobb menetdinamika és tolóerő 
érdekében a CLAAS a két új csúcsmodelljét 

Valóban terhelhető.

CLAAS SCORPION
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nagy teljesítményű VARIPOWER PLUS hajtó-
művel gyártja. A SMART ROADING funkcióval 
a SCORPION 9055, 7055 és 7044 modelleknél 
a végsebesség elérésekor (összkerékhajtás 
esetében 30 km/h-ig, mellsőkerék-meghaj-
tásnál 40 km/h-ig) a motor fordulatszáma 
1800 1/min-re, a SCORPION 7044 esetében 
2000 1/min-re csökken. Ezáltal jelentősen 
csökken a üzemanyag-felhasználás szállítási 
és üzemen belül végzett anyagmozgatási 
munkák során. Ezen felül az alacsony fordu-
latszám alacsony zajszintet is eredményez 
munkavégzéskor. A SMART ROADING funkció 
automatikusan működik. A kezelő a gázpedál 
segítségével beállítja a kívánt sebességet, 

majd annak elérésekor a fordulatszám csök-
kentése automatikusan történik. 

A maximális vonóerő eléréséhez a joysticken 
keresztül egy gombnyomással lehet aktiválni 
az első híd differenciálzárját.

A vezetőfülke – 
nagyobb, kényelmesebb, 
átláthatóbb
Minden új modell lényegesen nagyobb veze-
tőfülkével (5%-kal tágasabb, 9%-kal nagyobb 
belső szélesség), a teljes szélvédőnek köszön-

hetően 360°-os kilátással (8,5%-kal nagyobb 
üvegfelület) és számos további kényelmi 
kiegészítővel rendelkezik, mint pl. a 23 literes 
hűtőrekesz vagy az opcionálisan rendelhető 
dinamikus légrugós ülés. A gép fontosabb 
üzemi állapotát kijelző műszerek a jobb
oldali „A” oszlopon kerültek elhelyezésre. 
A gép hátsó részében, a mélyen elhelyezkedő 
ellensúlyoknál két további nagy tárolórekesz 
került kialakításra, amelyek összesen 44 liter 
befogadóképességűek és zárhatóak.  
Az éjszakai munkavégzéshez a vezetőfül-
kében minden kapcsoló háttérvilágítással 
rendelkezik. A gép kivilágítását kilenc, igény 
szerint LED munkalámpa biztosítja. 

Modell 9055 7055 7044 7035 7030 6030

Emelési kapacitás (t) 5,5 5,5 4,3 3,5 3,0 3,0

Emelési magasság (m) 8,8 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0

Emelő-, teleszkópos- és billenő hengerek véghelyzet csillapítással

Új komfort vezetőfülke

Emelési magasság 6-tól 8,75 m-ig

Ellensúlyok beépített tároló
boxokkal1

Akár hat munkalámpa
LED verzióban is

TELEMATICS
is rendelhető

Motorteljesítmény 115 kW-ig, Stage IIIb
(Tier 4i) kipufogógáz norma

Load Sensing munkahidraulika akár
187 l teljesítménnyel

Elektronikusan vezérelt joystick

Új alváz kialakítás

VARIPOWER / VARIPOWER PLUS hajtómű
SMART ROADING-al

Maximális abroncsméret 600/55-26.52

19055, 7055, 7044 modelleknél
2ECE R 120 szerint

Kibővített intelligens
SMART HANDLING rendszer

Akár 5,5 t emelőerő és
megnövelt kitoló erő

Nyomásmentesítés a harmadik
munkakörben a hattyúnyaknál

SCORPION 9055 - 6030

CLAAS SCORPION
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100 ÉvES NOSZTALgIA
különleges évet tudhat maga mögött a CLAAS, hiszen a vállalatcsoport 2013-ban ünnepelte 
fennállásának 100. évfordulóját. A centenárium alkalmából pedig összegyűjtötték az elmúlt 
100 év legkülönlegesebb 100 „számát”. nosztalgiázzon velünk ön is!

fejőstehenet táplál egy 
korszerű JAGUAR évente. Jó 
szervezés és logisztika mel-
lett akár 80 000 t kukoricát is 
képes a CLAAS silózója egy 
szezonban betakarítani.

sort tennének ki a 2013-ban értékesített CLAAS 
kukoricabetakarító adapterek, ha összeadnánk őket.

méter magas tornyot építhetnék 
azokból a bálákból, amelyeket a 
CLAAS QUADRANT-ok eddig ké-
szítettek. Ezen a tornyon 3-szor 
megtehetnénk a Föld és a Hold 
közötti utat. 850 000
1 000 000

– ennyivel „terheli” egy LEXION TERRA TRAC hevederes járó-
szerkezete a talajt. Összehasonlításképp: egy női magas sarkú 
cipő nyomása elérheti a 60 kg/cm2-t!

0,2 kg/cm28 160

10 518

kötözőfejet készített a CLAAS a legendás 
„Knoter” 1921-es bevezetése óta. Manapság egy 
QUADRANT szalma betakarításakor akár 1 200 
bálát is készíthet, amely 7 200 csomót jelent.
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zsemléhez való gabonát arathat egy LEXION 780-as kombájn mintegy 
900 hektárnyi területről évente. Ha úgy vesszük, hogy egy ember 
átlagosan 4 zsemlét fogyaszt, akkor 55 555 555 embert táplál egy 
kombájn naponta, vagy 152 000 embert évente.

fordulatot teljesít egy CLAAS LINER 
370 rotorja hektáronként, ha 8 km/h-s 
sebességgel dolgozunk. 

-nél is kisebb azoknak a fi-
nom mozgásoknak a mérete, 
amelyeket a gépkezelő a 
SCORPION 9055 joystickja 
segítségével elvégezhet.

féle különböző munkát 
képes a SCORPION 
teleszkópos rakodó 50 
különféle munkaesz-
közével elvégezni.

liternyi tej. Ennyit kellett egy gaz-
dának literenként 37 pfennigért 
értékesítenie ahhoz, hogy 1974-ben 
vásárolhasson egy CLAAS WM 2-es 
dobos kaszát. Ez 1 m munkaszé-
lességre vetítve 6 271 liternyi tejet, 
illetve 2 320 német márkát jelent. 
Ma egy méternyi munkaszélességért 
11 725 liternyi tejjel kellene fizetni 
ahhoz, hogy például egy DISCO 3500 
CONTOUR-t vásárolhassunk.

-ször felépíthetnénk a párizsi 
Eiffel tornyot abból a 200 000 
tonna acélból és öntvény-
elemből, amelyet a CLAAS 11 
gyárában a gépekhez évente 
felhasználnak.25

222 222 222

1 216

1 mm

194

10  284



Partnerriport24 agritech

EgY gÉP, EgY gAZdA
A Répcevölgye 2001 kft. az 
Alpokalja és a kisalföd hatá-
rán gazdálkodik, a vas me-
gyei Chernelházadamonyán 
és környékén. Bodorics Pállal, 
a kft. ügyvezetőjével beszél-
gettünk, hogy bemutassa 
gazdaságukat és elmondja 
CLAAS gépparkjáról szerzett 
tapasztalatait.

RIPORTER: Horváth Sándor, CLAAS területi képviselő   

SZÖVEG: Szilaski Éva, marketingmenedzser

FOTÓ: Vincze András

A múlt és a jövő
találkozása

Öt falu, Bő, Gór, Chernelházadamonya, 
Mesterháza és Tompaládony községek 
termelőszövetkezeteinek egyesülésével 1968. 
január 1-én alakult a chernelházadamonyai 
Répcevölgye Mezőgazdasági Termelőszö-
vetkezetet, amely egészen 2000 december 
végéig növénytermesztési és állattenyésztési 
ágazatokkal működött. „A termelőszövetke-
zet ezután megalapította a Répcevölgye 2001 
Kft.-t. A szövetkezeti tagok tulajdonrészek 
apportálásával a kft. tulajdonosaivá váltak. A 
több száz tulajdonostól 2005-ben vásároltuk 
meg üzletrészeiket”  – kezdi el cége bemuta-
tását Bodorics Pál –, gyakorlatilag szinte min-
den tevékenység a kft.-én keresztül történik, 
a mellette működő szövetkezetben pedig 
kereskedelmi tevékenységet folytatunk.” 
A chernelházadamonyai vállalkozás mintegy 
2000 hektár szántóterületen gazdálkodik. A 
gazdálkodás gerincét a növénytermesztés 
adja. Jelenleg mintegy 450 hektárnyi terü-
leten repcét, 180 hektáron napraforgót, 650 
hektáron búzát, 240 hektáron tavaszi árpát és 
körülbelül 400 hektáron kukoricát termeszte-
nek. A termeléssel egyidejűleg vetőmag-elő-
állítást és -értékesítést is végeznek. 2005-ben 
indították el állattenyésztési ágazatukat, 
hogy a növénytermesztési melléktermékeket 
gazdaságosan felhasználják, és a meglé-
vő állatférőhelyeiket kihasználhassák. Az 

állattenyésztési ágazat két részre osztható: 
„Egyrészt húshasznú szarvasmarhát tartunk. 
Az szarvasmarha-állomány magyar tarka és 
limousin fajtájú tehenekből és bikákból áll. 
Emellett, mondhatni hobbi szinten 60 darab 
szürke marhánk is van külön gulyában. A 
másik vonalon mangalica x duroc F1 sertése-
ket hizlalunk. Ezek magyarországi vágáson 
keresztül Spanyolországba kerülnek sonka-
gyártás céljából” – folytatja a gazdálkodó.

folyamatos fejlesztések

„2005-ben, amikor megvásároltuk a vállal-
kozást, egyetlen egy olyan gépünk sem volt, 
amelyre amortizációt számolhattunk volna. 
Emellett az igencsak idős gépparknak a fenn-
tartási és alkatrészköltsége is közel 30 millió 
forint volt” – mondja Bodorics Pál. Géppark-
jukat pedig folyamatosan korszerűsítette, 
először rakodókat, új pótkocsikat és erőgépe-
ket vásárolt. Meglévő régi traktorjait 

Bodorics Pál, ügyvezető

„Elégedettek vagyunk a CLAAS
 márkával és az AXIÁL Kft. 

szolgáltatásaival. A gépek alkatrész- 
és szervizellátását senki sem tudja 

felülmúlni. Azt szokták mondani, 
hogy könnyen van az a kereskedő, 
aki jó gépet ad el, mert utána még 

könnyebben ad el újra.”
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3 db CLAAS ARION 430-as erőgépre cserélte. 
Most ezek a gépek 2,5 éve vannak náluk és 
úgy 4-5000 üzemóra van bennük. Tavaly 
„nyugdíjba küldték” nagytraktorukat, amely 
helyére pedig egy AXION 850-es érkezett. 
„Szintén az elmúlt évben vásároltuk meg 
a talajmunkáink vezérgépét, egy CLAAS 
XERION 3800-ast. Azt látom, hogy a nagyobb 
teljesítménynek köszönhetően rövidebb idő 
alatt elvégezhetők a munkák, amellyel időt 
és üzemanyagot takarítunk meg. A tavalyi 
évben 200 üzemórával kevesebbet kellett 
fordítanunk a szántóföldi munkákra, mint 
korábban” – állítja a gazdálkodó.
 

A kezdetek óta CLAAS

„A kollégáimmal itt nőttünk fel. Gyakran 
késre menő vitákat vívunk arról, mikor került 
ide az első CLAAS gép, amely egy Merce-
des-Benz motorral szerelt DOMINATOR volt. 
A motorja bontatlanul, raklapra szerelve a 
mai napig meg van.” – emlékszik vissza a 
tulajdonos. „Elégedettek vagyunk a CLAAS 
márkával és az AXIÁL Kft. szolgáltatásaival. A 
gépek alkatrész- és szervizellátását senki sem 
tudja felülmúlni. Azt szokták mondani, hogy 

könnyen van az a kereskedő, aki jó gépet ad 
el, mert utána még könnyebben ad el újra. 
Gépeink nagy részére átalánydíjas szerződést 
kötöttünk az AXIÁL-lal. Intenzív növényter-
mesztést végzünk, aminek eredményeként 
megyei és országos összehasonlításban is 
tisztes helyet foglalunk el termelési számain-
kat és termésátlagainkat tekintve.” 

Zöldsorban is „vetési 
zöld”

A Répcevölgye 2001 Kft. állattenyésztési 
ágazatának kiszolgálására a „zöldsoros” gép-
parkját 2007-ben kezdte el bővíteni. Ekkor 
vásárolták meg első CLAAS VOLTO 52 rend-
terítőjüket, LINER 470 T rendképzőjüket, és a 
CLAAS VARIANT 260-as hevederes körbálá-
zót, amellyel több mint 30 000 bálát kötöttek. 
Majd rá két évre úgy döntöttek, érdemes egy 
nagyobb teljesítményű, négydobos CLAAS 
CORTO fűkaszába fektetniük. A megnöve-
kedett teljesítményigény, az ágazat jobb 
kiszolgálása, valamint a szállítási kapacitások 
jobb kihasználása érdekében tavaly a kasza 
kivételével új gépekre cserélték a „zöld-
sort”. Egy ROTO CUT aprítóval szerelt CLAAS 

VARIANT 380-as hevederes bálázó váltotta le 
a korábbi VARIANT 260-ast. Szintén nagyobb 
teljesítményűre cserélték a rendkezelőket 
is.  A VOLTO 770 T rendterítőt és a LINER 500 
T rendképzőt választották a régiek helyett. 
„Árpaszalmát, búzaszalmát, kukoricaszárat, 
valamint réti szénát bálázunk. Ennek a cse-
rének köszönhetően mintegy 7 000 bálát ké-
szítettünk tavaly, amely már képes ellátni az 
állattenyésztés takarmány- és alomigényét. 
Mindezt pedig egy ARION 430-as traktorral, 
egy bálázóval és egy kezelővel.”

„Ezeknek a „zöldsoros” gépeknek és a bálá-
zónak sokszor rendkívüli körülmények között 
is megbízhatóan kell teljesíteniük. Kaszálóink 
egy része ártéren található.  Mondanom sem 
kell, hogy itt időnként nagyon nehéz beta-
karítási körülmények alakulhatnak ki. Viszont 
ezek a nehézségek nem ronthatják a takar-
mány minőségét, mert akkor az elvégzett 
munkának nem lenne értelme. De a kukorica-
szár betakarítása sem egy gépkímélő feladat. 
Másrészről, az egyre szélsőségesebbé váló 
időjárás is nehezíti a munkánkat. Sok esetben 
csak nagyon rövid idő áll rendelkezésre az 
optimális betakarításhoz. Ezért is döntöttünk 
az előzőeknél nagyobb teljesítményű gépek 

„Gépeink nagy részére átalánydíjas szerződést kötöttünk az AXIÁL-lal.”
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vásárlása mellett, mikor a gépsor cseréjét 
elhatároztuk. Ezeknek a szigorú feltételek-
nek és elvárásoknak hosszú évek óta eleget 
tesznek nálunk a CLAAS gépek. Ezért az újak 
vásárlásánál nem igazán gondolkodtunk más, 
számunkra ismeretlen típusokban” – indokol-
ja meg választásának okát az ügyvezető. 

Egy gép, egy gazda

„Egy gép, egy gazda. Ezt változatlanul tartjuk. 
Így mindenki teljes körűen felelhet a rá osz-
tott gépért. Még véletlenül sem dolgozhat 
más gépével senki. Ez alól csak én vagyok a 
kivétel. Jövőbeni célunk, hogy hosszútávon 
fenn tudjunk maradni így, ahogy vagyunk. 7,5 
km-es körzetben elérem az összes terüle-
tünket. Ennél jobban nem lehet odafigyelni 
egy területre”  – vallja a gazdálkodó, aki a 
környékben 30 embert foglalkoztat. „Van-
nak nálunk olyan családok is, ahol a feleség 

a könyvelésen, a férj a gazdaságban, vagy 
apa és fia is nálunk dolgozik gépészként. Ez 
számomra pozitív visszacsatolás. Nálunk a 
dolgozók körében évek óta alig van változás. 
Aki itt tisztességgel teljesít, azt mi is igyek-
szünk megfelelően díjazni. Itt nem csak arról 
van már szó, hogy velünk mi történik, hanem 
a nálunk dolgozó emberek és az ő családjaik 
sorsáról is.”

A jövő

Jelen pillanatban azok közé a cégek közé 
tartoznak, ahol át kell gondolni az üzemi 
méretet. Családi vállalkozás a Répcevölgye 
2001 Kft. is. Bodorics Pál felesége a könyve-
lést viszi, míg fia Balázs a harmadik diplomája 
megszerzése után, január óta a cég második 
embere. „A lányom is most tanul a moson-
magyaróvári egyetemen. Szinte mindannyian 
ide jártunk.Sokan küzdenek azzal, hogy 

kinek adják át a gazdaságukat, de remélem, 
Magyarországon is elterjed az, ami nyugaton 
már régóta jelen van. Nálunk szerencsére 
nem lesz gond az utódlással” – zárja a beszél-
getést a vállalkozó.

„Ezeknek a „zöldsoros” gépeknek és a 
bálázónak sokszor rendkívüli körülmények 
között is megbízhatóan kell teljesíteniük...
Ezeknek a szigorú feltételeknek és elvárásoknak 
hosszú évek óta eleget tesznek nálunk a 
CLAAS gépek.
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Juhász-Nagy László

Új vAgY fELÚjíTOTT 
KARdáNTENgELY?

A magyar mezőgazdaságban meghatározó a 
CLAAS zöldsor gépeinek jelenléte. Számos kis 
és nagyvállalkozás állítja a csatasorba a tavaszi 
munkálatok kezdetével ezeket a munkagépeket. 
Sajnos a gépek életkora az új gépek populáció nö-
vekedése ellenére is meglehetősen magas, ezzel 
együtt a gépek meghajtására használt kardánten-
gelyek sok esetben a gépekkel egyidősek. ezek a 
tengelyek a használat során szerkezetileg sérül-
hetnek. A sérülések kialakulása szempontjából 
többféle sérülést különböztet meg a szakma. Cik-
künkben szeretnénk egy kis bepillantást engedni 
abba, hogyan is gondolkodnak szakembereink, 
amikor a kardántengelyek állapotáról érdeklőd-
nek, illetve szeretnénk bemutatni az AXIÁL kft. 
kardántengely-felújítási szolgáltatását.

SZÖVEG: juhász-nagy László, termékmenedzser

Szakembereink a felújítás felbecslése során 
igyekeznek minden körülményt figyelembe 
véve feltérképezni a javításra szoruló kardán-
tengelyek állapotát és azokat az eseménye-
ket, amelyek okán felújítandók. 

Ennek megfelelően a következők szerint 
különböztetnek meg sérüléseket:

1. Természetes kopás 
okozta sérülések 

• A kardánkeresztek kopása (tengelyirányú 
mozgás érezhető a kardánkeresztnél)

• A csúszóprofilok kopása (a kardánfelek pro-
filjai radiális irányban mozognak egymáshoz 
képest)

• A csatlakozóvillák belső felületén kialakított 
bordák kopása

• A műanyag védőburkolat elöregedés miatti 
törése

• A nyomatékhatárolók biztonsági elemeinek 
kopása (dörzstárcsa kopása)

• A szabadonfutó hajtásátvivő elemeinek 
kopása

2. Külső behatások
okozta sérülések

a) Túlterhelésből adódó sérülések:
• A kardánkereszt törése
• A csúszóprofilok elcsavarodása
• A csatlakozóvillák belső felületén kialakított 

bordák elcsavarodása
• A csatlakozóvillák törése
• A nyomatékhatároló biztonsági elemeinek 

gyors kopása (a nyomatékhatároló külső 
felülete is „megéghet”, elszíneződhet)

• A szabadonfutó hajtásátvivő elemeinek 
törése vagy gyors kopása

b) Egyéb külső hatás okozta sérülések:
• A kardántengely csúszóprofiljainak elhajlása
• A védőburkolatok törése 
• A biztonsági berendezések működésének 

mechanikus akadályozása (a nyomatékhatá-
roló lehegesztése)

3. Karbantartás hiányából 
adódó sérülések

• A kardánkeresztek túlhevüléséből szárma-
zó sérülések (a porvédő hiánya, tűgörgők 
sérülése)

• A csúszóprofilok berágódása, túlzott kopása
• A szabadonfutó hajtásátvivő elemeinek 

túlzott kopása, letapadása
• A védőburkolat csapágyazásának sérülése, 

extrém esetben megolvadása
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A hajtott CLAAS munkagépek sérült kar-
dántengellyel történő üzemeltetése bal-
esetveszélyes! Ha a kardántengelyekről 
a védőburkolatok részben vagy teljesen 
hiányoznak, ez súlyos, esetenként ha-
lálos munkahelyi balesetet okozhat. Az 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség munkatársai évről évre egyre 
több mezőgazdasági vállalkozásnál tarta-
nak ellenőrzéseket, és a kardántengelyek 
munkabiztonsági elemeinél (védőburkolat) 
számos esetben tapasztalnak hiányosságo-
kat. Ezeknek a hiányosságoknak a megállapí-
tásáról minden esetben jegyzőkönyv készül. 
Ha a kijavításra megállapított határidő után 
elvégzett vizsgálat ismételten hiányossá-
gokat állapít meg, akkor bírság kiszabására 
kerül sor.

Az AXIÁL Kft. 1999 januárjában létrehozott, 
kardántengelyekre szakosodott szervizében 
vállalja a partnereink által bármely telephe-
lyünkre eljuttatott, bármilyen gyártmányú 
kardántengely, illetve azok alkatrészei-
nek javítását és felújítását. A beszállított 
kardántengelyek felújítását rövid határidővel 
tudjuk vállalni a szakszerűen összeállított  
alkatrészkészletünknek köszönhetően. A kar-
dántengelyek szakszerű javítását kollégáink 
magas szintű szakmai hozzáértése, folya-
matos képzése, valamint a szervizműhely 
speciális szerszámozottsága biztosítja. 

Kardántengelyekkel kapcsolatos szolgálta-
tásainkat 2003-ban egy nyomatékmérő pad 
üzembe helyezésével egészítettük ki. Ennek 
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a kar-
dántengelyeken található túlterhelésgátlók 
leoldási nyomatékának beállítását pontosan 
meghatározzuk, illetve a kívánt értékre 
módosítsuk.

A műhely leterheltsége partnereinknek 
köszönhetően folyamatosan növekszik, éves 
szinten 1800-2000 db kardántengely felújítá-
sát végzik el kollégáink.

Hogy is történik
a felújítás?

A partnereink által minden esetben 
alaposan megtisztított kardántengelyeket 
a vidéki üzleteinkben dolgozó kollégáink 
átveszik, majd eljuttatják a bajai központba. 
Itt a szakembereink egy alapos állapotfelmé-
rés után ajánlatot készítenek, amely során 
figyelembe vesznek gazdaságossági szem-
pontokat is. Ajánlatunk alapján partnerünk a 

felújítás, vagy egy új kardántengely vásárlása 
mellett dönthet.

A többéves tapasztalataink alapján arra kér-
jük kedves Partnereinket, hogy ha lehetsé-
ges, ne várják meg a kardántengely felújítá-
sával a gépi munka megkezdésének idejét, 
hanem korábban juttassák el részünkre az 
átvizsgálásra szánt tengelyeket. Így mire a 
gépi munkát meg kell kezdeni, rendelkezé-
sükre fog állni a megfelelő kardántengely. A 
kardántengelyek felújítása mellett vállaljuk 
egyedi méretű hidraulika-, mosó- és klíma-
tömlők gyártását, felújítását is. Ezen felül a 
zöldsor gépeihez kapcsolódóan szeretnénk 
kiemelni a görgősláncok méretre darabolásá-
nak szolgáltatását is.

Munkafolyamat Felújítás munkafolyamatai

1 Szemrevételezés A felújítást végző kolléga felméri a tengely állapotát a külső fizikai állapotot figyelembe véve.

2 Kardánburkolat eltávolítása, ellenőrzés
A felújítás elvégzéséhez el kell távolítani a tengely burkolatát. Ellenőrzés során felmérjük, 
hogy mely részek alkalmasak a további használatra és melyek cserekötelesek. Fokozottan 
figyelembe véve a munkavédelmi előírásokat.

3 Kardánkereszt ellenőrzése, szétszerelés A tengelyirányú játék ellenőrzését hajtja végre a felújító. Ezt követően dönt a cserét illetően. 
A biztosító Seeger-gyűrűk eltávolítását követően szétszereli a villa-kereszt kapcsolatot.

4 Profilcső-villa ellenőrzés, szétszerelés Szemrevételezéssel ellenőrizzük a villák és a profilcső állapotát. Amennyiben deformáció 
tapasztalható, csere szükséges, a villa eltávolításra kerül a profilcsőről.

5 Biztonsági elemek ellenőrzése Nyomatékhatárolók, szabadonfutók ellenőrzése, vizsgálata, az előírt teljesítményértékek 
alapul vételével.

6 Árajánlat A szétszerelés és szemrevételezés során összeállított anyag- és munkaidő-szükséglet 
figyelembevételével árajánlat összeállítása.

7 Felújítás Az árajánlatban foglalt alkatrészek cseréje, tengely összeállítása.
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CLAAS REMAN
A magas minőségű CLAAS ORIgInAL alkatrészek minden 
részletének kidolgozásába a CLAAS sok energiát fektetett. 
ennek okán nyugodt szívvel vissza is veszi, hogy felújítsa őket, 
majd a CLAAS RemAn márkanévvel újra értékesítse. 

SZÖVEG: juhász-nagy László

A CLAAS REMAN termékek minden eleme 
alapos átvizsgálás és javítás után kerül újra 
tulajdonosához. Nem meglepő tehát, hogy 
a CLAAS a CLAAS ORIGINAL REMAN alkatré-
szekre ugyanazt a garanciát biztosítja, mint 
a teljesen új elemekre, hiszen kiváló érvek 
szólnak a CLAAS REMAN mellett is.

A REMAN terméket választók több szempont-
ból is jó döntést hoznak. Nemcsak állásidőt 
spórolnak, de akár 50%-kal kedvezőbb áron 
juthatnak hozzá a CLAAS által garantált 
műszaki színvonalú termékhez. Persze, nem 
utolsó sorban, az alkatrészek újra használat-
bavételével a környezetünk védelméhez is 
hozzájárulhatnak.

A termék vásárlásához minden esetben szük-
ség van a régi alkatrészre, cseredarabra. A 
cseredarab leadásával, állapotával kapcsolat-
ban néhány nagyon egyszerűen betartható 
szabálynak kell megfelelni. A gépről leszerelt 
cseredarab fizikai sérüléstől mentesen, tiszta 
állapotban kell hogy visszakerüljön a CLAAS-
hoz. Nagyon fontos, hogy kerüljük az otthoni 
barkácsolást vagy az „egyedi megoldásokat”. 
Például egy bonyolultabb CEBIS monitor ese-
tében, ha kollégáink azt tapasztalják, hogy az 
egységet korábban szétszerelték, a csereda-
rabot nem fogadhatják el. 

A CLAAS termékmenedzsment a világ orszá-
gaiból összegyűjtött tapasztalatok alapján 
folyamatosan bővíti REMAN alkatrészeinek 
termékskáláját. Az elkövetkezendő időszak-
ban a nagy érdeklődésre való tekintettel több 
új termékkel is bővül a kínálat. A teljesség 
igénye nélkül megemlíthetjük a QUADRANT 
nagybálázók hajtóműveit, részegységeit, 
az AXION sebességváltót, de a LEXION-
hoz kapcsolódóan hidraulikus egységek, 
hidromotorok, Linde szivattyúk is megtalál-
hatóak lesznek a programban.

Az AXIÁL Kft. természetesen támogatja a 
magyar mezőgazdaságban CLAAS gépekkel 
termelő gazdák munkáját. Partnereink meg-
találhatják kínálatunkban a CLAAS REMAN 
termékek teljes skáláját. Néhány terméket 
folyamatosan raktárkészleten tartunk annak 
érdekében, hogy a lehető leggyorsabb és 
legkedvezőbb megoldást kínáljuk partnere-
inknek. Bármilyen szakmai kérdés merülne 
fel a termékkel kapcsolatban, forduljanak 
bizalommal területileg illetékes alkatrészes 
kollégáinkhoz, illetve kérjék szervizes kollé-
gáink véleményét, javaslatát.



AXIÁL Szervizüzletág
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu

játszva
tanulhat!

Nálunk

TervezeTT gépkezelői

oktatások
Időpont tanfolyam megnevezése oktató Helyszín
2014. 04. 10-11. CLAAS LEXION Rittgasszer Péter Szolnok

2014. 04. 17-18. CLAAS TUCANO Rittgasszer Péter Baja

2014. 03. 03-04. CLAAS LEXION Rittgasszer Péter Baja

2014. 03. 24. CLAAS SCORPION Kálmán Péter Baja

2014. 04. 17. CLAAS VARIANT Major Vilmos Baja

2014. 05. 15. CLAAS VARIANT Major Vilmos Baja

2014. 04. 24-25. CLAAS LEXION Rittgasszer Péter Baja

ÜGyINTéző Molnár Csilla +36 79/526-478 molnarcs@axial.hu

SzERvIzMéRNöKöK:

Baranyi Péter +36 30/555-6989 baranyip@axial.hu CLAAS traktor

Gönye Richárd +36 30/400-3905 gonyer@axial.hu CLAAS silózó

Kálmán Péter +36 30/420-5750 kalmanp@axial.hu CLAAS SCORPION

Major Vilmos +36 30/348-6820 majorv@axial.hu CLAAS zöldsor+bálázó

Rittgasszer Péter +36 30/348-6840 rittgasszerp@axial.hu CLAAS kombájn



Átalánydíjas szerződéssel rendelkezve a szezonális kampánymunkák idején is:

• Élvezzen elsőbbséget a javítási munkálatok megkezdésében.

• Tovább csökkentheti állásidejét, hiszen kizárólag ennél a szolgáltatási formánál szerelőink azonnali telefonos 

segítséget nyújtanak a gépbeállítással és hibafeltárással kapcsolatban.

• Önnek az alkatrészt az ország piacvezető mezőgazdasági és építőipari alkatrészellátó hálózata biztosítja.

Hívja ügyfélkapcsolati vezetőinket a kedvezmények rendszerének feltételeiről, lehetőségeiről!



Egy traktor, melynek előnyei magukért beszélnek. Gépkezelés, amely rendkívül magától értetődő 
és nem ad fel rejtvényeket. Extra kényelem, amelytől a hosszú munkanapok is rövidebbnek tűnnek. 
Intelligensen vezérelt munkaerő, amely minden követelménynek megfelel.

Magáért beszél.
Az új AXION 800-as.

AXIÁL CLAAS Gépüzletág
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu  79/525-400


