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CLAAS SCORPION.
A SCORPION 9055-6030 modellek kiváló teljesítményadatokkal rendelkeznek. Egyértelm en 
nagyobb emel - és tolóer  minden modellen, valamint még nagyobb hidraulikus teljesítmény 
a maximális rakodási teljesítményért. Ezek teszik a SCOPRION-t nélkülözhetetlenné 
minden üzem számára.
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2013 óta foglalkozom a CLAAS alkatrészek 
teljes körű menedzselésével az AXIÁL Kft. 
alkatrészüzletágának kötelékében. A csapa-
tommal minden nap azon dolgozunk, hogy a 
CLAAS gépet választó partnereink maradék-
talanul elégedettek legyenek beszerzéseikkel, 
és az azokat támogató szolgáltatásokkal. Az 
alkatrész-kereskedelemben befutott pá-
lyám során megtanultam, hogy az üzemel-
tetést támogató szolgáltatások nagymér-
tékben meghatározzák egy márka jelenét és 
jövőjét a piacon. A mezőgazdaságot minden 
országban komoly politikai aktivitás övezi, a 
túlcsorduló európai piac naprakész ismere-
teket követel a gazdáktól is. Beszélhetnénk a 
harmadával kevesebbet érő tejről, a sertéshús 
piaci helyzetéről, vagy a gabonapiac történé-
seiről. Egy valami biztos: biztosítani kell a Föld 
lakosságának élelmét, és a mezőgazdasági 
termelőknek a lehető leghatékonyabb eszkö-
zökkel kell megtermelni élelmiszereinket.   

Tavaly, az európai uniós pályázati lehetősé-
geknek is köszönhetően, az AXIÁL Kft. több 
mint 750 vetésizöld CLAAS gépet adott át 
első tulajdonosának, tovább gyarapítva a 
gépek már egyébként is komoly populációját. 

„Ahelyett, hogy előre aggódnánk, mi lenne, ha 
inkább előre gondolkoznánk és terveznénk?” 
(Winston Churchill)

A gépállomány nagysága óriási felelőssé-
get ró a forgalmazóra, hiszen partnereink 
elvárják, hogy bármi történjen, a legmaga-
sabb szintű szolgáltatásban részesüljenek. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, mi már 
a kukorica betakarítását követően meg-
kezdjük a felkészülést a következő aratási 
szezonra. Előrendelési akciónkkal olyan 
lehetőséget biztosítunk, melyet kihasznál-
va minimális rizikót vállalnak partnereink. 
Magabiztosan állíthatom, hogy a nagyfokú 

üzembiztonság mellett a hatékonysági 
mutatók is pozitív irányba változnak.
 
Amikor ezt a magazint kézben tartják olva-
sóink, közeledik a gabona betakarítása. 
Ezúton kívánok minden kollégám nevében 
valamennyi partnerünknek és leendő vásár-
lónknak bőséges termést, fennakadásmen-
tes betakarítást.

Tisztelettel:

Juhász - Nagy László
CLAAS-csoportvezető termékmenedzser

Juhász - Nagy László
CLAAS-csoportvezető termékmenedzser

KEDVES OLVASÓK, 
TISZTELT AXIÁL ÉS CLAAS PARTNEREK!

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

Felelős vezető:
Harsányi Zsolt - tulajdonos-ügyvezető

Felelős szerkesztő:
Umenhoff er Péter - marketingigazgató

Főszerkesztő: 
Vas Magdolna - marketingmenedzser

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton

Példányszám: 5 900 db

Tördelés, nyomdai előkészítés:
Creatum Reklám- és Webstúdió Kft.
www.creatum.hu

Nyomdai munka:
Dürer Nyomda Kft.
H-5700 Gyula, Jókai utca 5-7.

Felelős vezető:
Fekete Viktor - ügyvezető igazgató

agritech

Az esetleges nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget.
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CLAAS 
LÓERŐ-GIGÁSZOK

CLAAS 
MICSODA SZÁM!

AXIÁL
MAGYARORSZÁGI 
LÁTOGATÁS

AXIÁL
ÁLLATI

Hat ország, öt hét, négy CLAAS munkatárs, három teherautó, két 
bemutató körút, egy ötlet:

Élőben kísérhesse mindenki fi gyelemmel, amint összesen hét trak-
tor vonul át a skandináv országokon és a Baltikumon!

A bemutatókörút kiemelt érdekességei az új ARION 400 
PANORAMIC modellek voltak. A hat országot átszelő túrához illően 
a két traktor típusjelzése 123456, alkalmi színe pedig fehér. 

A motorháztetőre a hat érintett ország zászlaját festették: a svédet, a 
norvégot, a dánt, a litvánt, a lettet és az észtet. 

Rengetegen kísérték fi gyelemmel a két „Hófehérke” útját a 
CLAAS facebook oldalán online, és tudták meg, milyen mezőgaz-
dasági kihívásokkal kell szembesülniük a skandináv országokban 
és a Baltikumban.

Jan-Hendrik Mohr, a CLAAS igazgatótaná-
csának tagja, a vállalat értékesítési és szerviz-
üzletágának igazgatója májusban szabadságát 
töltötte hazánkban a Harsányi család vendé-
geként. A látogatás során időt szakított arra is, 
hogy meglátogassa Hódmezővásárhelyen a 
XXII. Alföldi Állattenyésztési Napok kiállítást, 
megtekintse az AXIÁL Kft. standját, és hazai 
szakemberekkel találkozzon.

Idén is részt vettünk az áprilisban megrende-
zett hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyészté-
si és Mezőgazda Napokon. Cégünk 500 négy-
zetméteren állította ki újdonságait, kollégáink 
pedig a gépekről és szolgáltatásainkról friss 
információval látták el az érdeklődőket. Láto-
gatóból pedig nem volt hiány; az összesen 571, 
ebből 225 ipari- és 215 állattenyésztő kiállítót 
a három nap alatt körülbelül 60 000 érdeklődő 
kereste fel a rendezvényen. Standunkon egy 
CLAAS ARION 440 és DISCO 320 RC gépkap-
csolat mellett az érdeklődők megtekinthettek 
egy CLAAS JAGUAR 850 silózót, valamint egy 
VARIANT 365 RC bálázót is.

Helmut Claas meglátogatta a CLAAS által tá-
mogatott Green Monster Teamet (Zöld Szörny 
Csapatot) a csapat műhelyében, hogy felkészü-
lésükről személyesen is tájékozódjon. A Green 
Monsterek sikeresen kezdték meg a traktorhú-
zás Európa-Kupa versenysorozatát. A Tobias és 
Heinz-Josef Hörstkamp vezette csapat eddig 
három kupadöntőn gyűjtött be érmeket a 2,5 
tonnás „Frankeinstein-Lader” (Frankeinstein 
Rakodó), a 3,5 és a 4,5 tonnás osztályban a 
Green Fighter (Zöld Harcos) gépekkel. 
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t/hEz a CLAAS-nál úgyszólván 
természetes, nem véletlen 
tehát, hogy a kombájnok 
gyártásában évtizedek óta 

ők diktálják a fejlesztési tempót. 
Ma 17 alapmodell, a legkisebb, 
158 lóerős AVERO-tól kezdve a 
legnagyobb, 598 lóerős LEXION-ig 
öleli fel a terjedelmes kínálatot. A 
kettő között – részbeni teljesítmény-
átfedéssel – található a teljesen 
átdolgozott TUCANO, amelyre most 
kiemelt fi gyelmet fordítunk. Minden 
eredményes betakarítás alapja az 
egészséges fejlődés. Ezt a vezérelvet 
követve fejlesztették ki a CLAAS mér-
nökei az új TUCANO-t. Intelligenciá-
ban és komfortban a felső kategóriá-
hoz felnőve, már az első pillantásra is 
új dimenziókat nyit.  

AKINEK AZ A CÉLJA, HOGY KOMBÁJN�KÍNÁLATÁBÓL MINDEN 
LEHETSÉGES ÜZEMMÉRETRE, MINDEN IGÉNYRE ÉS MINDEN CSÉPELENDŐ 
NÖVÉNYTÍPUSRA PONTOSAN A MEGFELELŐT TUDJA FELAJÁNLANI, ANNAK 

FOLYAMATOSAN FEJLESZTENIE KELL TERMÉKKÍNÁLATÁT. 

CLAAS TUCANO06 agritech

INTELLIGENCIA 
KOMFORT   TÖ

BB &

SZÖVEG: Vas Magdolna   FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS
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HOSSZAS UTAZÁS UTÁN SZEGEDI ISTVÁN 
KEDVES FOGADTATÁSBAN RÉSZESÍT A 

GEO�MILK KFT. SZÍNEIBEN, ÉS MÁR BELE 
IS KEZD A CÉG TÖRTÉNETÉBE. ÚGY ÉRZEM, 

MEGÉRTE UTAZNI.

BEVÁLT 
MÁRKA
A CLAAS

Valamikor Termelő Szövetkezet 
voltunk, meséli, majd 1992-ben a 
téeszből végül is Kft. lett, de annak va-
gyona tulajdonképpen még nem volt: 

az épületektől és gépektől a tehenekig mindent 
béreltünk. Az évek során a nyereségből és banki 
hitelből sikerült saját szárítót építenünk, raktá-
rakat bővítenünk, majd szépen folyamatosan 
megvásárolnunk első sorban a gépeket, majd 
az épületeket, és miénk lett az állatállomány is. 

Jelenleg 3500 hektáron gazdálkodunk, 
folytatja, ebből 2600 hektár a szántó, 900 
pedig rét, legelő.  Igyekeztünk a telephelyhez 
közeli részeket bérelni, viszont a bodrogközi, 
átlagosan 10 aranykoronás, kötött területe-
ken nem egyszerű gazdálkodni. A növény-
termesztés elsődleges feladata minőségi 
szemes-, illetve szénatakarmányt termelni az 
állattenyésztésnek, ahol a jelenlegi állatlét-
szám 2200 körül mozog. 

1982-ben kezdtem dolgozni a cégnél, 
ami akkoriban még TSZ-ként működött.. 
Kombájnokból volt itt 970-es JD, 105-ös 
DOMINATOR, SZK4-es, 5-ös, 6-os, lengyel 
típusú Bizon Rekord, illetve Gigant, valamint 
ezekből az új típusú FORTSCHRITT kombáj-
nokból is, ami már MDW néven futott. Egyi-
küket sem lehetett összehasonlítani a 105-ös 
DOMINATOR-ral. Három darab is volt belőle, 
egészen 1997-ig dolgoztak.

„AZ IDŐ HALAD, 
AZ IGÉNYEK NŐNEK, 

A TECHNIKA FEJŐDIK, ÉS 
ÍGY LETT A KÉT 17 ÉVES, 
6000 ÜZEMÓRÁS MEGA 

HELYETT EGY-EGY 
650-ES LEXION. ”

SZÖVEG: Steinhauser Tamás   FOTÓ: Kovács Balázs
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Ekkor jött a két új 204-es CLAAS MEGA. 
Nagyon meg  voltunk velük elégedve, aminek 
eredményeként 2003-ban jött még kettő. 

Az idő halad, az igények nőnek, a technika 
fejődik, és így lett a két 17 éves, 6000 üzem-
órás MEGA helyett egy-egy 650-es LEXION. 
Vásárlás előtt a konkurencia is jelentkezett, 
és természetesen megversenyeztettük a 
gépeket. Végül egy nagyon kedvező árajánlat 
ellenére a bevált márkánál maradtunk. Eddi-
giekben meg vagyunk elégedve. Szemtörés, 
tisztaság szempontjából nagyon szépen 
dolgoznak. Nyilván sok függ attól, hogy 
milyen a termény, milyenek a talajviszonyok, 
de azt tapasztaltuk, ha megfelelően le van 
terhelve, szép tiszta munkát végez. A napi 

teljesítmény átlagban 25 hektár, 23 és 27 
között ingadozva. Persze ez sok mindentől 
függ: mikor tud reggel kezdeni, mennyit kell 
vonulni, meddig lehet csinálni este. A LEXION 
kicsit többet eszik azért, mint a MEGA. Egész 
évre 18 literes hektáronkénti átlagfogyasztást 
számoltam ki. Nyári betakarításkor az összes 
szalmára szükségünk van, így nem szecs-
kázunk. Olyankor 14 liter/hektár az átlagfo-
gyasztás, ami teljesen jó. Műszakilag szintén 
meg vagyok velük elégedve. Kukoricában 
és napraforgóban csak a két LEXION megy. 
Eddig FKA kukoricaadapterekkel dolgoztak 
a kombájnok, mindig átalakítottuk őket az 
adott géptípusra.  Most a CONSPEED olyan 
nagyszerű tarlót hagy maga után, hogy meg-
spóroljuk vele az eddigi szárzúzási munkát, és 

egyből lehet szántani. A LEXION-t már 800-as 
gumikkal rendeltük. A tavalyi, sárosabb 
évben kicsit aggódtam a súlya miatt, de a 
nagyobb gumiszélességből adódóan szépen 
elmegy mindenütt.

Úgy döntöttünk, hogy utat nyitunk a pre-
cíziós gazdálkodásnak, és megrendeltük a 
gépekbe a hozamtérképezést. Nem csak az 

TALÁN SOHA NEM VOLT MÉG OLYAN, HOGY SZEZONBAN 

EGY NAPNÁL TOVÁBB ÁLLT VOLNA MŰSZAKI HIBA MIATT 

A CLAAS.

Szegedi István,   műszaki vezető

“A CONSPEED OLYAN 
NAGYSZERŰ TARLÓT 
HAGY MAGA UTÁN, 

HOGY MEGSPÓROLJUK 
VELE AZ EDDIGI SZÁR-

ZÚZÁSI MUNKÁT.”



újakba, a régiekbe is. Meggyőződésem, hogy 
ez a jövő, a fejlődés útja. 

Nem mondom, hogy 15 évesen nem rom-
lott el, de mi szezon előtt teljes mértékben 
felkészítjük a gépeket a betakarításra. Nálam 
az a jellemző, hogy egy kombájn, egy gépész, 
és ez a gépész a szerelő. Ha valami gond akad 
betakarításkor, akkor az esetek többségében 
ott helyben gyorsan megoldja a kezelő. Ha 
nem, csak akkor szólunk a szervizesnek.  
A kapcsolat az AXIÁL-lal első sorban alkat-
részekkel indult, de idővel jöttek a CLAAS 
gépek. Az alkatrészellátás nagyon jó az AXIÁL 
felől. Nagyon kevés kérésemre mondják, hogy 
kintről kell behozni, mert nincs raktáron.    

A 105-össel meg voltam elégedve, 
akárcsak a 204-essel, amelyet 17 
éven keresztül én hajtottam egyedül. 
Remélem erről a gépről 17 év múlva 
ugyanezt mondhatom majd. Kezelé-
sét tanulni kell, még most is tanuljuk, 
de az alapokkal teljesen tisztában 
vagyunk. Vágóasztala is sokkal jobb, 
maga a gép is, a fülke komfortosabb. 
Tetszik, hogy a kezelőszervek egyben 
mozognak az üléssel. A CEBIS minden 
fontos információt kijelez és a beállí-
tások is könnyen megváltoztathatók 
raja keresztül. Egy rostahézag-állí-

táshoz nem kell leállítani a cséplőt 
és kiszállni a gépből, hanem menet 
közben változtathatja az ember, és az 
eredményét egyből láthatjuk is a tar-
tályban. Az ürítőcsiga elhelyezkedése 
nagyon jó ott felül. Magasabbra nyílik, 
nagyobb pótkocsikon több a hely, 
ezáltal kényelmesebb. Ősszel azért 
féltem, mert voltak lágy részek, de 
hiába nehezebb gép, meg nagyobb 
a tartály, végül is simán elmentem. 
Sőt, még az adapter is nehezebb, de 
könnyedén állta a sarat.    

TÓTH ISTVÁN GÉPKEZELŐ:

“17 ÉVIG VOLTAM EGY-

MAGAM A 204-ES MEGA 

KEZELŐJE. MONDTAM IS, 

HOGY NEM KELL ÚJ GÉP. 

MÁRA VISZONT ÖRÜLÖK, 

HOGY AZ ÚJAT HAJTHATOM.”

PARTNERRIPORT 09agritech
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Heinz-Gerd 
Reeke 

(Cloppenburg, Németor-
szág) gyakorlott mezőgazdász. Tavaly szerzett 
egy új TUCANO 570-est, amelynek az árába be-
számíttatta elődjét, a régi TUCANO 480-asát. 
Amikor a két gépet kell összehasonlítani, a 
gazda igazi elragadtatással kezd el beszélni: 
„Egyszerűen csúcs ez a gép! Most óránként 40 
tonnát is teljesítünk vele, nagyon jó szemminő-
séggel. Ez kerek 10 százalékkal jobb, mint eddig.”

Saját területei mellett Heinz-Gerd Reeke 
másoknak is arat és csépel az új TUCANO 
kombájnjával, így a gép éves kihasználtsága 
körülbelül 150 hektár gabona (búza, rozs, 
tritikálé), 300 hektár kukorica.
„A régi TUCANO 480-asom hátránya az alsó 
magtartály-ürítés volt” mondja „ott ezzel 
nagyon sok idő ment el. ”

A FELSŐ ÜRÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL AZ ÚJ TUCANO EGÉSZEN 

MÁS. AZ ÜRÍTÉS MOST KÉTSZER OLYAN GYORS.

Heinz-Gerd Reeke

Az 570-es gyakorlati teljesítményére példa-
ként a kukoricaaratást hozza fel Heinz-Gerd 
Reeke. „Az új 570-es, ideális körülmények 
között, 12,5 óra alatt 490 tonnát teljesített! 
Ráadásul a Tier 4f Mercedes Benz motornak 
köszönhetően az új 570-es hektáronként 5 li-
terrel kevesebb gázolajat fogyaszt: gabonában 
(szecskázó nélkül) határozottan 20 liter alatt, 
kukoricában pedig 20 liter körül marad.”

További pozitívumként említi Heinz-Gerd 
Reeke, hogy az új TUCANO rotorsebessége 
fokozatmentesen állítható a rotorvariátorral, 

10 SZÁZALÉKKAL NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, ÖT LITERREL KISEBB FOGYASZTÁS

MÉG A PIACRA DOBÁS ELŐTT, 
KÜLÖNBÖZŐ GAZDASÁGOKBAN 
TESZTELTÉK A 2014�ES ARATÁSI 

IDŐSZAKBAN AZ ÚJ TUCANO KOMBÁJNT. 

SZÖVEG: Vas Magdolna  FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS



Az egyik teszt-
gazdaság a 
warendorfi  
Freckerhorst 

Gépközösség volt. 
Az ügyvezető, Bernd 
Strotmann számol be az 

új TUCANO 570-es első szezonjáról. „Alapve-
tően egy rotoros gép előnyeit nyújtja, nagy a 
teljesítménye, tiszta a cséplési minősége, és gyor-
san lehet átszerelni gabonáról kukorica. Nálunk 
azonban az a döntő tényező, hogy az 570-esnek 
csak egy, de kellően nagy rotorja van.”

Mivel a rotorhajtás fordulatszáma a CEBIS 
terminálon keresztül a rotorvariátorral fokozat-
mentesen állítható a kabinból, a Gépközösség 
az 570-est igen sokoldalúan tudja használni. 
„ Az Ügyfeleink nagyon jó szalmaminőséget 
várnak el, ezért kis, szalmaóvó rotor-fordulat-
számmal dolgozunk. Azokban a gazdaságok-
ban, ahol nem helyeznek akkora súlyt a szalma 
minőségére, vagy szecskázzák a szalmát, teljes 
fordulatszámmal is mehetünk.” mondja Bernd 
Strotmann. „Ez a rugalmasság hatalmas előny a 
Gépközösségnek, mivel a környékükön rengeteg 
a lovas tanya, ahol rendkívül nagy hangsúlyt 
helyeznek a szalma minőségére.”

Az új TUCANO újdonságát, a felülről is üríthe-
tő magtartályt szintén nagy pozitívumként 

értékelte Bernd Strotmann: „Ezzel nem csak 
egyértelműen gyorsabban, de magasabb falú 
kocsiba is tudunk tölteni.” Ez az előny, mint 
ahogy a nagyobb magtartály is, a kukorica 
betakarításánál érvényesül leginkább. 

„Az elvárásainkat eddig teljes mértékben 
kielégítette a TUCANO 570” – tekint vissza 
Bernd Strotmann a 2014-es szezonra, amikor 
210 hektár gabonát és 260 hektár kukoricát 
takarítottak be. Az árpa- és a kukorica-betaka-
rítás adatai már előtte fekszenek. Ezek alapján 
a gép 2,8-3 hektár/óra teljesítménnyel aratta a 
száraz téliárpa nagyon nedves szalmáját. A kis 
rotorfordulatszámú bevetéseken nagyon jó lett 
a szalma minősége. Kukoricában, 34-35 szá-
zalékos nedvességtartalom esetén, óránként 
kereken 3 hektáros teljesítménnyel dolgozott. 

Mialatt az árpa-, illetve a kukorica-betakarítás 
megközelítően normális körülmények között 
zajlott, a búzát a nyugati Münsterlandban 
extrém rossz időjárási körülmények között 
kellett betakarítani.

Eső, eső, és még további eső vezetett ahhoz, 
hogy az utolsó sort csak szeptember 15-én 
sikerült learatni. Az extrém nedves talajon, a 
sok megdőlt gabonával, nem tudta kihasznál-
ni a lehetőségeit a TUCANO 570-es.

Érdekes összehasonlítást tehettünk kukori-
ca szem-csutka (CCM) betakarításánál. Egy 
650 lóerős CCM daráló megtöltésénél az 
új TUCANO egyszerre aratott egy LEXION 
570-essel ugyanazon táblában. Szinte  ugyan-
azzal a teljesítménnyel dolgozott, mint a 
LEXION, s ezzel egy hatládás szalmarázós 
gépet is maga mögé rendel az új TUCANO. 
Strottmann úr a TUCANO cséplési minőségé-
vel is igazán elégedett: „Alig volt törött szem, 
és a szemtisztaság egyszerűen ideális.”

„Jól tettük, amikor az új TUCANO 570 mellett 
döntöttünk” összegez Strotmann úr „Bér-
vállalkozóknak és nagyobb mezőgazdasági 
vállalkozásoknak, ahol nagyobb teljesítményű 
gépre van szükség, amely szükség esetén jó 
minőségű szalmát tud készíteni, mindenképpen 
megéri jobban megnézni.”

* A warendorfi  székhelyű Freckenhorst Gépkö-
zösség egy bérvállalkozás, amely 11 állandó és 
25 szezonmunkással dolgozik. Szolgáltatásai a 
vetéstől az aratásig mindenféle munkát fel-
ölelnek. Két fő tevékenységi körük az aratás- 
cséplés, melyet jelenleg 11 géppel, körülbelül 
3000 hektár/év területen végeznek, valamint a 
trágyakijuttatás és -elterítés.  
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a CEBIS terminálon keresztül. „Így a szalma mi-
nőségét nagyon jól be lehet lőni. A régi 480-ason 
még kézzel kellett ehhez az ékszíjat átállítani, 
amit természetesen épp ezért nem túl gyakran 
tettünk meg.” A gép automatikus elő-beállí-
tása a különböző terményekre ugyanannyira 
értékes, mint a leegyszerűsödött karbantartás 
és az egyértelműen könnyebb munkavégzés. 

Az új TUCANO értékelése Reeke szerint 
egyértelműen pozitív. „Kellően nagy területű 
gazdaságoknak csak ajánlani tudom.”
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K
érem, mutassa be 

a Felületközpontot!

A 2002-ben megnyitott 
épületben 13 meden-
cénk van a merítéses 

előkezelésre, hét fényező szalag, hat kabin 
a porszórásra, és egy a nedves fényezésre. A 
fényező szalagokról folyamatosan szállí-
tunk a négy szerelőszalagra. Összesen 130 
munkatársunk dolgozik itt, kettő és három 
műszakban. A Felületközpont gyakorlatilag 
a gyár szíve, mivel a nyersgyártást és az 
összeszerelést köti össze. 

Hogyan viszik fel a színt?

Először az egymás után elhelyezkedő merítő 
medencékben zsírtalanítják és leöblítik az 
egyes elemeket, hogy rendesen tapadjon a 
festék. A tisztítás után a felületeket „aktivál-
ják”. Ez a többlépcsős kataforézises felület-
kezelési eljárás magában foglalja a merítéses 
és szórásos zsírtalanítást, a fémfoszfát-be-
vonást és a passziválást. A folyamat során 
cinkfoszfát-kristályok képződnek, amelyek 
megnövelik a később lakkozandó felületet. 
Az újbóli öblítés után következik a katódos 
merítéses lakkozás, ami az alapozást adja 
meg. Ezután az alkatrészeknek már csak szá-
radniuk kell, és készen is állnak az összesze-
relésre. A külső burkolati elemeket a katódos 
merítéses lakkozást követően fedőlakkal 

vonjuk be. Ez körülbelül 90 százalékban 
porszórással történik, és csak 10 százalék a 
nedves lakkozás aránya. 

Az előbb „egyes elemekről” beszélt. Ez mit jelent? 

Minden egyes elemet külön lakkoznak?

Mi a CLAAS-nál az elemeket külön, és nem 
részegységenként festjük. Ez nem mindenhol 
általános, mivel idő- és költségigényes. 
Azt is fi gyelembe kell venni, hogy a festetlen 
felületek hegeszthetők, a festetteket csak 
csavarozni lehet. A csavarozás pedig jelentős 
költségtényező. Nekünk azonban a korrózió-
védelem és a minőség döntő.

A CLAAS a legmodernebb eljárást alkalmazza. Mi ennek 

az eljárásnak az előnye a többivel szemben?

A CLAAS korrózióvédelme megfelel a 
személyautók normáinak, nagyon modern 
és magas színvonalú. Ráadásul a színezés 
környezetbarát, alig használunk oldószert, 
és elsődleges a környezetvédelem gondola-
ta. Például a porszórásnál a felesleges port 
összegyűjtjük, és újra felhasználjuk. 

Ezenkívül úgynevezett kaszkád (lépcsős) rend-
szerű a medencék elhelyezkedése, és van egy 
szennyvízfeldolgozó létesítményünk is. 

Hány kilogramm festéket használnak fel a TUCANO-ra?

Egy TUCANO alkatrészeinek katódos merítéses 
lakkozásához 10 kilogrammnyi alapozó anyag 
szükséges. Ehhez jön még a körülbelül 15 kiló 
fedőlakk por- vagy nedves lakk formájában.  
Egy TUCANO esetében körülbelül 370 négy-
zetméternyi felületet alapozunk le katódos 
merítéses lakkozással, 100 négyzetméternyi 
felületet porszórással vonunk be, és 20 négy-
zetmétert pedig nedves lakkal fedőlakkozunk. 
Egy géphez körülbelül 250 különálló alkatrészt 
lakkozunk. Azok az alkatrészek, melyek fedő-
lakkot kapnak, körülbelül nyolc óra alatt jutnak 
át a Felületközponton. A csak alapozást kapó 
alkatrészeknek erre valamivel kevesebb időre 
van szükségük.

A színezés technológiájának javítására már sok időt 

fordítottak. Mik a jövőre vonatkozó célok?

Arra törekszünk, hogy ugyanazon minőség 
mellett egyre vékonyabbak legyenek a 
rétegek, így a javuló energiafelhasználás és 
hatékonyság mellett csökkenjen az anyag-
felhasználás és a nyersanyagigény. Azzal is 
próbálkozunk, hogy a vízfelhasználást, vala-
mint a felhasznált vegyi anyag mennyiségét 
csökkentsük. Ezenkívül sok időt fektetünk a 
munkatársaink tudásának tökéletesítésére és 
a munkakörnyezet fejlesztésére.     
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DÖNTŐ VÁSÁRLÁSI TÉNYEZŐ EGY GÉP ÉRTÉKÁLLÓSÁGA, 
SŐT, FONTOS A SZÍN IS! A TUCANO FESTÉSE NEM CSAK EGY 

ÉLETTARTAMON KERESZTÜL ÓVJA A GÉPET, DE SZEMRE 
IS JÓL MUTAT. ERRŐL BESZÉL LAPUNKNAK UTE HENRICH, 

A HARSEWINKELI FELÜLETKÖZPONT TECHNOLÓGIAI 
SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYÁNAK VEZETŐNŐJE.

ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES A 
PROFESSZIONÁLIS FELVITELI TECHNOLÓGIA, 

A MUNKAVÉDELEM ÉS A KÖVETKEZETES 
MEGELŐZŐ ÁLLAPOTFENNTARTÁS, ILLETVE 

A TISZTA ÉS RENDEZETT MUNKAKÖRNYEZET.
Ute Henrich,  CLAAS  Felületközpont osztályvezető



VIRTUÁLIS TUCANO SÉTA14 agritech

SZÖVEG: Vas Magdolna   FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS

TUCANO-SÉTA
VIRTUÁLIS

AZ APPLE APP�STORE�JÁBAN IPADRE LETÖLTHETŐ EGY APPLIKÁCIÓ, 
A CLAAS TUCANO PRODUKT TOUR APP, MELY VIRTUÁLIS SÉTÁRA INVITÁLJA 

A FELHASZNÁLÓT AZ ÚJ CLAAS TUCANO KOMBÁJNBAN.  EZZEL OLYAN 
GYORSAN MEGISMERHETI AZ ÚJ GÉPET, MINTHA CSAK A VALÓSÁGBAN LÁTNÁ. 

Az applikáció egy virtuális séta köz-
ben megmutatja az összes műszaki 
újítást. Az új kombájn minden ol-
dalról felderíthető, véleményezhető 

és megvizsgálható. És nem csak kívülről! A 
kabinból a vezető szemszögéből, 360 fokban, 
szabadon kiláthatunk. Animációk, képek és 
szövegek magyarázzák el, és teszik érthetővé 
a leválasztó- és a cséplőrendszer működését 
és felépítését. Az applikációval szabadon 
forgatható a TUCANO, és az egyes részekre 
rá lehet közelíteni, hogy Ön tényleg minden 
szögből néhány perc alatt megvizsgálhassa 
a gépet. Az App Store-ból közvetlenül az 
iPadjére is letöltheti a Product Tour applikáci-
ót. Az applikáció elkészítése majdnem három 
hónapig tartott, de megérte.
Tesztelje le Ön is!

M int az igazi TUCANO esetében, 
a Product Tour applikáció 
alkalmazásakor is minden a 
harsewinkeli Technológiai 

Fejlesztések CAD-adataival kezdődött. A kölni 
Creative Data cég programozói szorosan 
együttműködtek a CLAAS Fejlesztési Osztályá-
val, hogy minden biztosan szükséges adatot 
feldolgozzanak. A sok animációhoz a legki-
sebb részletet is pontosan kellett ábrázolni. 

A háromdimenziós modell a műszaki ada-
toknak megfelelően „műanyag csontvázat” 
kapott. Rátették az oldallemezeket és a kere-
keket, hogy megkapják a kombájn formáját, 
így a hajtást, a vágóasztalt és a cséplőrend-
szert valósághűen lehessen megjeleníteni. 

Az úgynevezett texturálás, azaz a felületek 
kitöltése, már jelentősen megváltoztatja 
a megjelenési képet, így sokkal inkább 
valósághű a gép. A modell most már a 
helyes színben és felülettel jelenik meg, 
ahol a modell „bevonata” mutatja az optikai 

részleteket is úgy, hogy nem változtatja 
meg a technikai tulajdonságokat. Szóval a 
TUCANO modell így már azonos a valódi 
géppel. Ezután egy fehér falú, kivilágított 
virtuális terembe helyezik a modellt. Hogy 
a TUCANO minden szögből vizsgálható 
legyen, 360 nagy felbontású, jó minőségű 
képet kell megalkotni.

Maga a programozás a felhasználó igénye-
ire szabja a felépítést és a navigációt, úgy, 
hogy képeket és szövegeket helyez el. Min-
den egyes lépést meg kell határozni, le kell 
programozni: Mi történik, ha egy bizonyos 
gombot megnyomok az applikációban? 
Mire mutat az a gomb, mit aktivál, melyik 
animációt indítja, és az elindítására hogyan 
reagál az egész applikáció?

Próbálja ki Ön is az új TUCANO appot ! Ha 
nem lenne elég, az új ARION 400-ashoz is 
megtalálja a megfelelő applikációt. Keresse 
fel weboldalunkat: 
go.claas.com/claas-ios-apps            

ÍGY KÉSZÜLT AZ APPLIKÁCIÓ



SZÖVEG: Vas Magdolna  FOTÓ: Fejes Márton
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„ A MEZŐGAZDASÁGOT 
CSAK ÉLETVITEL-SZERŰEN 

LEHET CSINÁLNI. 
MUNKAMÁNIÁSOK 

VAGYUNK MINDANNYIAN, 
BÍRJUK A TERHELÉST.”

ERŐS A CSALÁD 
SOK A MUNKA 
SOKOLDALÚ A GÉP.
LÁTOGATÓBAN SÁPON, A NAGY CSALÁDNÁL.
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Egyéni vállalkozás a miénk, édes-
apámmal, Nagy Gyulával indítottuk 
el még 1992-ben. Mindig is úgy 
terveztük, hogy együtt dolgozunk; 

én mezőgazdasági szakközépiskolába, majd 
Nyíregyházára főiskolára jártam, később 
Debrecenben növényvédelmi szakmérnök-
ként fejeztem be tanulmányaimat 2002-ben. 
A bátyám többek között gazdasági mérnök, 
ő intézi a papírmunkákat, pályázatokat, adó-
bevallásokat. Mára már hat ember dolgozik a 
vállalkozásunkban.

Gazdaságunk saját és bérelt területeken mű-
ködik. Fő tevékenységünk a növénytermesztés 
mellett a bérmunka. Teljes körű szolgáltatást 
végzünk, a vetőmag- és műtrágyabeszerzéstől 
kezdve a növényvédelmen át a betakarításig 
az egész folyamatot biztosítani tudjuk.  

Nálunk mindig a logisztika a legnagyobb 
kihívás, hiszen kicsiny, kéttized hektárnyi 
területen csakúgy, mint a nagyobb táblákon, 
mindenhol dolgozunk. Területeket műve-
lünk Bihartordától Nagyrábén és Sápon át 
egészen Földes környékéig mindenhol. Ezen 
belül a növényvédelem a komoly szervezést 
igénylő feladat, mert osztottak a területek, 

mindenhol másfajta növények vannak. Sok 
az adminisztráció, sok emberrel kell kapcso-
latot tartani, növényvédelem szempontjából 
szerződést kötni, a jogszabálynak megfelelő 
recepteket írni, számlázni. A legtöbb gazda, 
akinek dolgozunk, nem is helyben lakik, 
hanem ránk bízza a területeket teljes körűen, 
így kell mindent megoldani.

A kisebb munkákat, bálabehordást, kaszá-
lást, ilyeneket is elvállaljuk, az MTZ mellett a 
CLAAS ARION 650-esünkhöz is van rakodó 
adapter.

Az első CLAAS traktorunk egy ARION 430-as 
volt, most lesz 2 éves, 1500 üzemóra van 
benne. Két éve ősszel elmaradásban voltunk 
a munkával. Akkor kerestünk valamit, amivel 
menthettük a helyzetet. Olyat, ami készleten 
volt, azonnal tudták szállítani, és amivel min-
denféle munkát el lehet végezni. Így esett a 
választásunk a CLAAS-ra. Újonnan, ősszel ki is 
szántottunk vele, tavasszal pedig ez lett a kis 
gépek vezérgépe, mert nagyon kényelmes a 
használata. 

Régebben, még jóval a CLAAS-ok előtt azért 
mi tapasztaltuk, milyen az, amikor az ember 
úgy száll ki a gépből, mint a mosogatórongy! 
Koszosan, porosan, izzadtan, mert a klímák 
mindig elromlottak, hetente kellett javítani, 

közben meg volt vagy 70 fok a fülkében. 
Azokat az időket nagyon megszenvedtük. 
Sokszor olyan volt, mintha a saját rabszolgá-
ink lennénk.

Ezért értékeljük igen nagyra a CLAAS-ok 
kényelmét. A 430-as egy teljesen alapgép, 
könnyű használni, egyszerűbb, mint az MTZ 
volt. Automata a sebességváltója, csak nyom-
juk előre a kart, és megy a traktor, könnyű 
váltani, kényelmes az irányváltó. Tágas a 
fülkéje, két személyre van vizsgáztatva, jó 
benne a klíma és szépen szól a rádió, mert 
nagyon csendes belül a fülke. 

Mindig alig várom, hogy két-három napot én 
dolgozzak a géppel, mert különben szaladni 
kell százfelé, így meg megy a munka is, köz-
ben telefonon tudok intézkedni, szépen halad 
minden, kevésbé stresszes, mint általában. 

AZ ÚJ CLAAS TUCANO 450 ÉRKEZÉSE UTÁN 
EGY ÉVVEL ELKEZDTEK FELSORAKOZNI EGY-
MÁS UTÁN AZ ÚJ CLAAS TRAKTOROK IS AZ 
UVARON. VELÜK A MUNKA IS KLASSZABB!

Nagy Imre

 

16 FOKOZAT
GOMBNYOMÁSRA 

KUPLUNGOLÁS 
NÉLKÜL.
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Egy hibája van, az, hogy nem rendeltünk 
hozzá elsőhíd-rugózást, így szállításkor nem 
annyira kényelmes, de talajmunkánál meg 
vagyok vele elégedve. Most a növényvéde-
lem a fő munkája, de kultivátorozni is fog, és 
a permetezésben is részt vett, sokoldalúan 
használható, stabilan számítunk rá. 
Bár nagy gond még nem volt vele, de a 
szervizháttér megbízható, gyorsan jönnek a 
szervizesek, ha kell. Ha pedig nem kell kijön-
ni, akkor telefonon keresztül segítenek.

A mezőgazdaságot csak életvitelszerűen le-
het folytatni. Munkamániások vagyunk mind-
annyian, bírjuk a terhelést, és egy nap amúgy 
is 24 órából áll, plusz egy éjszaka, szóval pont 
belefér minden! De viccet félretéve: az ember 
rájön, hogy ha kicsit meg van szorítva, akkor 
még többre képes. Egy szintig, persze. Néha 
azt gondoljuk, hogy ez így már sok, de aztán 
valami mégis tovább visz. 

MEGÉRI-E CSINÁLNI?

Ha nem szeretnénk, akkor előbb utóbb be-
lefáradnánk. De az elvégzett munka öröme 
mindig visz előre. Rendben van, jól halad a 
munka, meg vannak elégedve az emberek. 
És mint mindenki, én is azt szeretném, hogy 
amit a családdal felépítettünk, azt az utód-
jaink vigyék tovább. Mi a bátyámmal

nagyon tiszteljük a szüleinket, úgy neveltek 
minket, hogy a család mindennél fonto-
sabb. Én is próbálom a saját gyerekeimnek 
ezeket az elveket átadni. 
Szeretném, ha ők is folytatnák ezt a szakmát. 

ifj . Nagy Gyula és Nagy Imre
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ARION 410 420 430 440 450 460
MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT

HENGEREK SZÁMA/FELTÖLTÉS 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI

LÖKETTÉRFOGAT CM3 4500 4500 4500 4500 4500 4500

NÉVLEGES FORDULATSZÁM 1/MIN 2200 2200 2200 2200 2200 2200

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY
(ECE R 120)1

KW/LE 63/85 70/95 77/105 85/115 92/125 99/135

MAX. TELJESÍTMÉNY
(ECE R 120)1

KW/LE 67/90 75/100 82/110 90/120 97/130 104/140

HOMOLOGIZÁCIÓS ÉRTÉK
(97/68 EG)2

KW 66 72 80 86 93 102

VÁLTÓ TÍPUS QUADRI-
SHIFT

QUADRI-
SHIFT

QUADRI-
SHIFT

QUADRI-
SHIFT

QUADRI-
SHIFT

QUADRI-
SHIFT

SEBESSÉGEK SZÁMA
ELŐRE/HÁTRA 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16

POWERSHIFT
FOKOZATOK SZÁMA 4 4 4 4 4 4

MAX. HALADÁSI SEBESSÉG KM/H 40 40 40 40 40 40

TLT FORDULAT 1/MIN 540/540E/ 540/540E/ 540/540E/ 540/540E/ 540/540E/ 540/540E/

1000 1000 1000 1000 1000 1000

TLT AUTOMATIKA 0 0 0 0 0 0

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ MAX. 
TELJESÍTMÉNY

L/MIN 110 110 110 110 110 110

KIHELYEZETT KÖRÖK SZÁMA 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6

MAX. EMELÉSI KAPACITÁS A 
HÁTSÓ FÜGGESZTÉSEN

KG 4500 4500 5750 5750 5750 5750

TELJES HOSSZ MM 4372 4372 4444 4444 4444 4444

MIN. MAGASSÁG MM 2470 2470 2765 2765 2765 2765

TENGELYTÁV MM 2490 2490 2525 2525 2525 2525

FORDULÁSI SUGÁR M 4,4 4,4 4,5 4,5 4,9 4,9

TÖMEG PÓTSÚLYOZÁS NÉLKÜL KG 4700 4800 5000 5000 5100 5100

ARION 400

Alapfelszereltség       0 Opció       – Nem rendelhető

1 ISO TR 14396 szerint
2 Mérvadó teljesítményadatok a forgalomba helyezéshez. A 97/68 EG szerinti teljesítmény megfelel a 2000/25 EG előírásnak.

A felszereltség országonként eltérő lehet. Mérvadó a mindenkori érvényes árlista.
Bővebb információért forduljon az AXIÁL Kft. területi képviselőjéhez, vagy látogasson el a www.axial.hu internetes oldalra

ADATLAP



A TELJES FUTAMIDŐ 
ALATT FIX 2%-OS 

KAMAT!

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

Amennyiben gépberuházást tervez, vagy csak nem szeretne 

elszalasztani egy váratlanul adódó lehetőséget!

2015-ben még biztosan van lehetősége kihasználni a Magyar 

Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel-

program (NHP) nyújtotta kedvező kamatkondíciót, így 

 akár 2%-os kamatköltséggel
 

finanszírozhatja beruházá-
 sát, az akció keretében.

Az sem probléma, ha még nincs konkrét beruházási terve, a 

finanszírozási keretek e nélkül is felállíthatók.1

Előzze meg a szezonban a pénzintézeteknél jelentkező 

dömpinget, így egy előzetesen jóváhagyott és felállított 

finanszírozási keret tudatában megnyugvással tervezheti 

beszerzéseit. 

Amennyiben kölcsöntermékre van szüksége, akkor a jóvá-

hagyás alapján a konstrukció MNB NHP hitelben köthető 

2%-os kamattal.

MIT KELL EHHEZ TENNIE?

 • Adjon megbízást az Axiál Financial Services (AFS) K�-
nek a beruházási elképzeléshez szükséges finanszírozási 
keret megalapítására, és

 • Adja át az AFS K�-nek a minősítéshez szükséges, 
hiánytalanul kitöltött kérelmi adatlapot és mellékleteit 
legkésőbb 2015. július 31-ig 

Az akciós kamatkondíció kizárólag az AXIÁL K�-től és/vagy 

a Manax K�-től vásárolt gépek finanszírozására érvényes. 

Az akciós MNB NHP lízing- vagy hitelkonstrukcióban való  

részvétel feltételei:

 • MNB NHP feltételeinek való megfelelés, és
  • Az AFS K� finanszírozó partnere jóváhagyási feltétel-

rendszerének való megfelelés*

Az akció új mezőgazdasági gépekre érvényes. A részletek-

ről és a finanszírozás feltételeiről érdeklődjön az AFS K�. 

munkatársainál, illetve az AXIÁL K�. gépértékesítő Kollégáinál.

*Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek a finanszírozó partner részéről, célja pusztán figyelemfelkeltés. A termék részle-
tes kondícióit és szerződéses feltételeit a finanszírozó partner mindenkor hatályos vonatkozó szerződései és az Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

AFS Iroda Kapcsolattartó személy Mobil E-mail

Baja Márics Norbert 30/348-6850 maricsn@axial.hu

Székesfehérvár Nagy Adrienn 30/639-6772 nagyadrienn@axial.hu

Zalaegerszeg Németh Judit 30/372-5669 nemethj@axial.hu

Nyíregyháza Mezőné Lukács Szilvia 30/628-3156 mezone@axial.hu

AFS Iroda Kapcsolattartó személy Mobil E-mail

Békéscsaba Kanka Vivien 30/920-7623 kankav@axial.hu

Csorna Horváth Tamara 30/373-6063 horvath.tamara@axial.hu

Pécs Szurcsikné Füzes Zita 30/479-7381 fuzesz@axial.hu

Debrecen Jakab Judit 30/871-5865 jakabj@axial.hu

AZ ELSŐ 100  KÉRELEM BENYÚJTÓJÁNAK!

1A finanszírozási keret megalapításához nagyságrendileg szükséges megadni a tervezett beruházás értékét, és tárgyát.
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Érezhető a meggyőződés Peter zum Felde (56) hangjából, amikor azt mondja magáról, hogy 

gyümölcstermesztőként teljes szívéből végzi munkáját. Gazdasága Jorkban, Hamburgtól 

mintegy 30 km-re északra található. Az alsó Elba régió, Altes Land néven ismert, és a legna-

gyobb zárt gyümölcstermesztő terület Európában.

Az, hogy az Északi-tengerhez közvetlen közel 

fekvő terület ennyire termékeny, csakis az 

optimális időjárási körülményeknek köszön-

hető: évente 730 mm csapadék és több 

mint 1.400 napsütéses órák száma teszi  

lehetővé a sikeres gyümölcstermesztést 

Észak-Németországban. Az Elbától balra 

fekvő 10.000 hektáros területen almát, cse-

resznyét, körtét, ringlót, szilvát és bogyós 

gyümölcsöket termesztenek.

A zum Felde család birtokában ma összesen 

20 hektár föld van, amelyből 19 hektáron  

almát, 1 hektáron pedig cseresznyét termel-

nek. A család a 13. században telepedett  

le Altes Land-ban és a 18. század óta foglal-

koznak gyümölcstermesztéssel. Peter zum 

Felde, kertész és gyümölcstermesztési szak-

értő 1988-ban vette át a gazdaságot apjától. 

A következő generáció pedig már a rajtvo-

nalnál áll: fia, Henrik (26) már 3 éve dolgozik 

a családi vállalkozásban. 

„Aki erre a több évszázados hagyományra 

gondol, annak a gyümölcstermesztés egy 

romantikus dolognak tűnhet“ – gondolkodott 

el Peter zum Felde egy apró mosollyal az  

arcán. „A gyümölcstermesztéshez is léteznek 

high-tech berendezések” – mondja. „Például 

a raktározásnál. Minden egyes kiló gyü-

mölcs egy úgynevezett ULO-raktárba kerül, 

amelynek levegője nagyon-nagyon alacsony 

oxigénszinttel rendelkezik. A helyiség lég-

mentesen zárt és az oxigénszintet 6%-ra 

szabályozzák. Ezzel párhuzamosan a CO
2
 -

tartalmat kissé megemelik, fajtától függően 

körülbelül 1-3%-ra. A raktár hőmérséklete 

ingadozó, szintén fajta szerint 0,5 és 3,5 

Celsius fok között mozog. További fontos 

folyamatok vezérlését, mint például az osz-

tályozás vagy a tisztítás, ma korszerű tech-

nológia segítségével végezzük“ – folytatja 

Peter zum Felde.

Az évszázadok során a család termőterülete 

rengeteget változott. Régen a gyümölcsfák 

száma 300–500 volt egy hektáron, és a  

hagyományos, magas törzsű fajták voltak itt 

megtalálhatók. A gazdaságban ma már 

2.500–3.000 fa található hektáronként. A ke-

reskedelmi szintű gyümölcstermesztésben 

ma leginkább a rövid törzsű, alacsonyan el-

ágazó fák a jellemzőek, amelyekkel nagy 

terméshozam érhető el. Emellett a fák gon-

dozása és a termés betakarítása is jelen-

tősen könnyebb. 

Minden egyes fát a metszéstől kezdve az 

ápoláson át a betakarításig egyedileg gon-

doznak. „Minden egyes fámat ismerem, és 

évente többször felkeresem őket” – folytatja 

Peter zum Felde a munkájának be mutatását. 

Mesél a terméshozam szabályozásáról, a 

kártevők és a betegségek elkerüléséről és a 

3 fametszési törvényről, amelyet a 19. szá-

zad elejétől kezdve egészen napjainkig alkal-

maznak.

A JÓ MUNKA 
MEGHOZZA  
GYÜMÖLCSÉT!
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Nézze meg videón, mit jelent  

a jó munka!

traktorok.claas.com

A gyümölcsösben 10 különböző fajta van 

termesztve, amelyek közül minden egyes faj-

tának megvan a maga előnye és felhasz-

nálási formája. Van itt kiskereskedelmi érté-

kesítésre, almachips gyártásra vagy épp 

almabor készítésre szánt fajta. A hektáron-

ként átlagos terméshozam mintegy 30 ton-

na alma.

2006-ban Peter zum Felde a hagyományos 

termesztésről áttért az környezettudatos 

alma termesztésre. Mindezt az után, hogy 10 

éven át igen intenzíven foglalkozott a témával, 

valamint mérlegelte a pro és kontra érveket. 

„Ez egy hosszú vívódás volt számomra” – 

mondja. „Először egy olyan hullám völgyben 

érzed magad, amely egy hatalmas pénzügyi 

veszteséggel párosul” – foglalja össze azt a 

2 éves nehéz időszakot, ami után gazdasága 

újra eredményes lett. „Végigülni és várni azt, 

hogy a természet tegye a dolgát. Ez volt a 

legnehezebb” – folytatja. Peter zum Felde 

azonban most nagyon boldog, hogy a termé-

szetben végezheti a munkát és élvezi az 

ökológiai gazdálkodás előnyeit. Büszke arra, 

hogy ma – néhány évvel az után, hogy váltott 

– számos kártevő már semmilyen veszélyt 

nem jelent a gyümölcsfáira. Egy jó rovarállo-

mány, a fasorok közé telepített virágzó sá-

vok, és egy speciális védelmi rendszer a  

szél ellen csak néhány intézkedés, amelyeket 

megtett azért, hogy a hagyományos növény-

védelmet továbbra is elkerülje és ezzel a ter-

mészet törvényeit kövesse. 

Az ökologikus gyümölcstermesztés nem 

használ kémiai növényvédő-szereket és mű-

trágyát. Olyan anyagokat alkalmaz, amelye-

ket természetes úton állítottak elő, illetve 

amelyeket az ökológiai gazdálkodás megen-

ged. „A kórokozó gombák elleni küzdelem-

hez csak bizonyos kén- és rézkészítménye-

ket használhatunk” – mondta. Peter zum 

Felde számára a legnagyobb érték a föld. „Ki-

egyensúlyozottan kell gazdálkodnunk rajta 

és a talajéletet aktívan gazdagítani kell, pél-

dául komposzttal. Ezen felül figyelni kell a gé-

pek abroncsainak megválasztásánál is.  

Minden gépemhez talajkímélő abroncsokat 

választottam. A fák szokásos rotációs ideje 

15-20 év. Ha valaki az irtásnál kiásna egy  

fát, akkor megtalálhatja a gyökereit az útsáv 

közepén. A széles abroncsokkal kíméljük  

a talajt, ami ezt azzal köszöni meg, hogy a 

fákat egyenletesen látja el tápanyagokkal” – 

magyarázza a gazdálkodó.

Néhány év múlva Peter zum Felde szeretné 

a gazdaságát átadni a fiának. Az utóbbi 

években a fenntarthatóság számára nemcsak 

fontos, hanem a legfontosabb dologgá vált: 

„Talán az elkövetkezendő 5 évben átadom  

a fiamnak. Azt szeretném, hogy ekkor egy 

olyan gazdaságot találjon itt, amelyet jól  

vezettek, és amely gazdasági egységként 

működik és el tud látni egy családot. Ez  

pedig csak akkor lehetséges, ha együtt dol-

gozunk a természettel”.

Zum Felde gazdaság, Jork, Németország

Alapítás éve A zum Felde család a 13. század óta létezik

Peter zum Felde az édesapájától vette át a  

gazdaságot 1988-ban

Állattartás –

Munkatársak Peter zum Felde és fia 2–5 kisegítő szezonban

Mezőgazdasági terület 20 ha, ebből, 19 ha alma, 1 ha cseresznye

A cseresznye helyett 2015-től almát termesztenek.

Vetésforgó –

Talajminőség Feliszapolt, lápos

Éves csapadékmennyiség Kb. 730 mm

Géppark 3 NEXOS 230 F

Gyümölcstermelés Németországban

Fő gyümölcstermelő vidék Altes Land, Bodensee környéke

Rhein-Neckar vidék, Szászország

Gyümölcstermelő gazdaságok 

száma

Kb. 7.000

Átlagos üzemméret 8 hektár
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SZÉLES KÖRBEN ISMERT, HOGY 
A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS 

TECHNOLÓGIÁIVAL KÖLTSÉGET 
TAKARÍTUNK MEG A TÖBBLETHOZAM 

MELLETT. MIT JELENT EZ A 
GYAKORLATBAN? MEGNÉZTÜK A 

GÜNTHER GRAF V. D. SCHULENBURG � 
WOLFSBURG GAZDASÁGBAN.

SZÖVEG: Vas Magdolna   FORRÁS: TRENDS magazin, CLAAS

ISARIA
KEVESEBB MŰTRÁGYA, NAGYOBB HOZAM.

SENSOR

 

A NITROGÉN-INDEX 

A zöld növényi részek nitrogén 
tartalmán alapuló növekedési 
index, amelynek alapján meg 

lehet határozni a növények táp-
anyagszükségletét, mégpedig a 
fajtától, napszaktól és megvilá-

gítottságtól függetlenül.
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A gazdaság 950 hektárnyi területen 
terül el Wolfsburg, Helmstedt és 
Ohrenkreis települések ölelésé-
ben. Jan Plümecke üzemvezető és 

munkatársai búzát, árpát, repcét és cukorré-
pát termesztenek.  Fő növényük a közel 
500 hektáron vetett gabona, ezt 230 hektárral 
követi a repce, további százon cukorrépát, a 
maradék hetvenen pedig árpát termesztenek.

A földek minősége 10 és 45 aranykorona 
közé esik, de egy-egy parcellán belül elég 
erősen ingadozik. A precíziós gazdálkodás 
bevezetésével elsődleges céljuk volt, hogy 
a különböző körülményekre (növekedés, 
nitrogénszükséglet, talajminőség) megfelelő 
műtrágyamennyiséggel reagálhassanak. 

Plümecke úr 2008 óta készíti területeinek 
hozamtérképeit, egy CLAAS kombájnnal. 
2012 óta egy 10,5 méteres vágóasztalú, 
hozamtérképező rendszerrel ellátott LEXION 
770 TT-vel dolgozik. A maximális pontosság 
érdekében a gépkezelő naponta többször 
kalibrálja a rendszert, a változó körülmények-
nek megfelelően. 

Így a gazdaság pontosan látja, hogy elméletileg 
hogyan lehetne fejleszteni a különböző részte-
rületeket – noha az évente változó klimatikus 
körülmények miatt nagymértékben eltér az 
elmélet és a gyakorlat. Mindig meg kell nézni, 
valójában hogyan fejlődnek a növények, és eh-
hez használják a CLAAS CROP SENSOR ISARIA-t.

BIOMASSZA ÉS NITROGÉN-
INDEX MÉRÉSE

A z ISARIA két érzékelő fejen keresz-
tül határozza meg a növények 
valós fejlődését a biomassza-ér-
ték és a nitrogénindex mérésével. 

Az előbbit az állománysűrűség alapján a 
küszöbértékeknek köszönhetően a rendszer 
extrém körülmények esetén is, mint például 
szárazság vagy fagyási károk, nagyon jól tud 
reagálni. 

MEGFELELŐ NITROGÉN-DÓZIS
A CLAAS ISARIA-VAL

A műtrágyát három adagban juttatják 
ki. Az első és a második adagban 
egységnyi mennyiségű nitrogént jut-
tatnak ki, a harmadik adag összetéte-

lét pedig a CLAAS ISARIA határozza meg a Map 
Overlay térképek segítségével. A téliárpa eseté-
ben Plümecke úr a szenzorvezérelt nitrogén-ki-
juttatású ISARIA műtrágyázási modulra hagyat-
kozik. A rendszer összehasonlítja a növények 
érzékelőkkel meghatározott nitrogéntartalmát 
az ISARIA trágyareakciós-görbéivel, és ez alapján 
kiszámítja a hiányzó nitrogénmennyiséget.

A CROP SENSOR ISARIA első bevetése előtt – 
mint ahogy az új technológiák esetében ez 
megszokott – volt egy természetes szkep-
ticizmus az emberekben. Az első teszteket 
repcében végezték, az állományt késő ősszel, 
a növények nyugalmi időszakának kezdetén, 
ISARIA szenzorral felmérték. Az adatokból 
biomassza térkép készült.
 
Hogy megtudják, milyen befolyással van 
az ISARIA a hozamokra, megosztottak egy 
beszkennelt területet. Ennek egyik felén 
szokásosan műtrágyáztak, a másikon viszont 
a szenzorok adatai alapján. A folyamat elején 
Jan Plümecke nagyot csalódott, mert az     
ISARIA 30 kilogrammal több műtrágyát irány-
zott elő. A csalódottság azonban gyorsan el 
is szállt a betakarításkor: a másik területhez 
képest hektáronként 8 mázsával több repcét 
tudtak betakarítani!

A Günther Graf v. d. Schulenburg - Wolfsburg 
gazdaságban már évek óta használják az 
ISARIA rendszert: „Amióta CLAAS CROP 
SENSOR ISARIA-t használunk, akár öt száza-
lékkal nagyobb hozamot realizálhatunk. Ezzel 
párhuzamosan a legköltségesebb tételek 
közé tartozó műtrágya használatakor viszont 
3-5 százalékos csökkenést értünk el.” nyilat-
kozta Jan Plümecke.  

HOZAMTÉRKÉPLEHETSÉGES HOZAMOKVEZETŐKÉPESSÉG

HOZAMTÉRKÉPEK
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QUADRANT: 
A NAGY TESTVÉR

A CLAAS SZÉLES KÍNÁLATÁT A KISKOCKA� �MARKANT� 
ÉS KÖRBÁLÁZÓK �ROLLANT, VARIANT� MELLETT A 

NAGY TERÜLETTELJESÍTMÉNYŰ NAGYKOCKA�BÁLÁZÓK 
TESZIK TELJESSÉ. 

A család legkisebb tagja a 
QUADRANT 4000, azaz a tovább-
fejlesztett 1150, amely elődjének 
jól bevált megoldásai mellett új 

fejlesztésekkel gazdagodott. Például erősebb 
hajtásrendszer tette még termelékenyebbé.

A 3300-as sorozat kötözőegysége a 
3400-asból származik. 90 centiméteres bála-
magassága átmenet a 100 és a 70 centis bá-
lákat készítő gépek között. Mivel egy átlagos 
nyitott kamionplatón három ilyen bála fér 
el egymáson, csökken a közúti bálaszállítás 
költsége - a rakodási idő, illetve a rakodó- és a 
szállítógép fogyasztása. 

A QUADRANT 3300 fejlesztői a nagy áteresz-
tőképességre és teljesítményre, valamint 
a maximális munkasebességre fektették a 
hangsúlyt. A kész bálák súlya közel akkora, 
mint a konkurenciánál. A 2,35 méteres, dup-
lafogas, vezérelt pályás rendfelszedő sima és 
gyors anyagáramlást tesz lehetővé, legyen 
szó akár hosszabb terményről vagy apró tö-
rekes szalmáról. A rendfelszedő duplagörgős 
terményleszorítóval, önbeálló tarlókerékkel, 
és meghajtott átmenőcsigás PFS terményto-
vábbítóval készül, egyenletesen és felgyor-
sítva adja át a terményt a rotornak. A hosszú 
vonórúdnak köszönhetően remek a rálátás a 
rendfelszedőre és a rotorra, ez lehetőséget 

ad a munkasebesség növelésére. A rotor 500 
milliméteres, nagy átmérője és a négyágú 
rotorcsillagok kímélik a terményt, kiváló szá-
lastakarmányt eredményeznek. A 3300-as is 
elérhető szecskázó nélküli „RF” és szecskázós 
„RC”-s kivitelben. 

A jó minőségű szenázs/szilázs biztosításá-
hoz rövid takarmány, nagy bálatömörség 
és oxigénmentes környezet szükséges. A 
CLAAS szecskázós kivitel 45 milliméteres 
elméleti vágáshosszt biztosít. A csoportos 
késkikapcoslás-funkcióval a fülkéből a termi-
nálon keresztül kiválasztható, hogy 0, 12, 13 
vagy 25 kés vágjon. A QUADRANT 3300-as új 
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QUADRANT 4000 QUADRANT 2100 QUADRANT 2200

 

A QUADRANT 4000 AZ 
ELŐDJÉNEK JÓL BEVÁLT 
MEGOLDÁSAI MELLETT 
ÚJ FEJLESZTÉSEKKEL 

GAZDAGODOTT.

SZÖVEG: László Attila   FOTÓ: CLAAS
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CLAAS QUADRANT

előtömörítő rendszerét automatikusan mű-
ködteti a CLAAS COMMUNICATOR terminál. 
Az előtömörítés három különböző fokozat-
ban hidraulikusan vezérelhető, amivel időt 
takaríthatunk meg. Az előtömörítő kamra 
villás tömörítőegysége (raff er) egyenletesen 
addig tömörít, amíg az általunk beállított 
ellenállást az anyag tömörsége ki nem fejti a 
csappantyúkra. Ezt követően a raff er feladja 
az előtömörített terményt a bálakamrába, 
ahol a dugattyú tovább tömöríti, percenként 
46 lökettel. Ha ez sem elég, a bálacsator-
na végét hidraulikusan tudjuk szűkíteni a 
nagyobb tömörség érdekében. A kezelő-
egységen beállított nyomásértéket a gép 

automatikusan, a terményáramtól függően 
folyamatosan szabályozza, ezáltal egyenle-
tes lesz a bálánk tömörsége. A bála hosszát 
a kezelőegységről szintén be lehet állítani 

0,5-3 méterig, centiméterenkénti lépéskö-
zökkel. Hat darab CLAAS kötözőfej dolgozik, 
bálánként egyszeres kötözéssel, tehát kisebb 
a hibalehetőség és persze a zsinegfelhaszná-
lás is. A kötözőfejeket hidraulikusan hajtott 
ventilátorok 160 kilométer/óra sebességű 
légárama tartja tisztán. A görgős bálarám-
páról kíméletesen, alaktartóan a tarlóra 
érkező bálát az alapfelszereltséghez tartozó 
kamerával, illetve a fülkében elhelyezett 
színes monitorral vehetjük szemügyre, amely 
tolatókameraként is szolgál.      
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A továbbító-, illetve 
aprítórotornak és 
az előtömörítő 
kamra háromfázisú 

raff erének is van saját túlter-
helés-védelme. Ha megáll a 
raff er, automatikusan leold a 
továbbítórotor is, így a gépet 
nem lehet túletetni. Az idegen 
tárgy eltávolításához nem kell 

kiszállni a vezetőfülkéből, így a 
bálázó folyamatosan, maximális 
teljesítménnyel működhet.

Ha eltömődik az aprítórotor, 
a nyomatékhatárolós tengely-
kapcsoló oldásával párhuzamo-
san az automatika lesüllyeszti az 
egész aprítóegységet, így a rotor 
megtisztíthatja önmagát.  

EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁG

QUADRANT 3200 QUADRANT 3300 QUADRANT 3400

 

A QUADRANT 3300-AS 
ÚJ ELŐTÖMÖRÍTŐ REND-

SZERÉT AUTOMATI-
KUSAN MŰKÖDTETI A 

CLAAS COMMUNICATOR 
TERMINÁL. 
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CLAAS VARIANT 

KÖRBÁLÁZÓK 
KARBANTARTÁSA

ÉVENTE CSAK 30�40 NAPOT ÜZEMEL EGY BÁLÁZÓGÉP, 
DE AKKOR RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY ÜZEMKÉPES 

LEGYEN.  MINDEN EGYES ÁLLÁSSAL TÖLTÖTT NAP SOKBA 
KERÜLHET. ALAPFELTÉTEL A MEGFELELŐ KEZELÉS ÉS 

KARBANTARTÁS. A KÖVETKEZŐKBEN ÚTMUTATÁST ADNÉK 
A CLAAS VARIANT HEVEDERES KÖRBÁLÁZÓHOZ.

A présnyomást a munka végez-
tével engedjük el, hogy a heve-
derek ne feszüljenek, így nem 
nyúlnak indokolatlanul. Egyúttal 

megóvjuk a hidraulika-rendszert is, a 
munkahengerek karmantyúit, a szelepek 

O-gyűrűit, a tömítő felületeket. Ez nagyon 
fontos, hogy elkerüljük a folyást, szivárgást.
Az előírt zsírzást ne feledjük el, főleg a jobban 
igénybe vett pontokon, mint a munkahenge-
rek bekötési pontja, hajtóhengerek csap-
ágyai, kamraajtó csuklópontja. A megkopott 

csatlakozási pontok pontatlan működést 
eredményeznek, és végső soron járulékos hi-
bát okoznak. A rendfelszedő láncait naponta 
kell kenni (8-12 órás napi üzemelést feltéte-
lezve), illetve a kardántengely csuklóit.

TÖMÖRÍTŐ NYOMÁS

A hálófék feszesen tartja a hálót, 
így az szétterül, és a bála teljes 
szélességét lefedi, másrészt a 
kamrából kijövő bála nem tud 

átmérőben sokat tágulni, mert a már 
előfeszített háló tartja. A hálóféket úgy 
kell beállítani, hogy a háló nyúlása 
7-10 százalék legyen – ha túl nagy, esetle-
gesen nem indul meg a tekercs, ha túl kicsi, 
akkor a háló nem szépen terül, vagy nem 
fogja eléggé össze a bálát. A fék beállítása 
hálótípusonként eltérő lehet, ez mindig 
egyedi. Szalmához érdemes kissé több 
hálót használni, mint egyéb terményekhez.

HÁLÓFÉK

A hevedervezető- és hajtóhengere-
ket naponta ellenőrizzük. 
Az anyaglerakódást távolítsuk el 
egy alkalmas szerszámmal (kés, 

spakli), vigyázva, hogy a henger felületét ne 
sértsük meg, mert rongálhatják a kötöző-
hálót, szakadásukat okozva a bálán. Szalma 
esetében ez a jelenség kevésbé jellemző, de 
azért rendszeres ellenőrzéssel elejét kell ven-
ni. Lucerna vagy egyéb hosszú szárú termény 
esetén gyakoribb, több gondozást igényel.

HENGEREK TAKARÍTÁSA

CLAAS VARIANT

SZÖVEG: Major Vilmos   FOTÓ: AXIÁL Szervizüzletág



27agritech

A hajtóláncok feszességét hetente kell 
ellenőrizni. Ha túl laza, gyorsabban 
tönkremegy a hajtólánc és tönkre 
teszi a lánckereket is. Szükség esetén 

húzzunk utána, de ne feszítsük túl! Mindig nézzünk 
utána a kezelési útmutatóban. A hajtóláncokat egy 
automatikus pumpa keni. A tartályába mindig az 
előírásnak megfelelő olajat öntsünk, ez lehet a bio-
lógia úton lebomló lánckenő-olaj, motorolaj vagy 

HV46 hidraulikaolaj, de semmiképpen fáradt olaj, 
mert eltömheti a lánckenő rendszert. Ne legyen 
növényi olaj sem, mint pl. repceolaj, lenolaj, mert 
ezek savai megtámadják a fém alkatrészeket, 
ráadásul nem tartalmazzák a szükséges adaléko-
kat, és a megtapadó por, kosz vastag bundaszerű 
réteget képez a láncokon, megakadályozva a 
kenőanyag bejutását a lánc görgőihez. A láncke-
nő-tartályt ne engedjük kiürülni munka közben, 
inkább vigyünk kannában olajat az utántöltéshez. 
Habár a tartályban van szűrő, lehetőleg ügyel-
jünk a tisztaságra. A bálázó burkolatát felhajtva 
hagyjuk lehullani a felgyülemlett szalmaszá-
lakat, töreket, szükség szerint kézzel tisztítsuk 
meg környezetet, hogy ne hulljon be szemét az 
olajtartályba. A beöntőnyílás száját és a kupakot 
tisztítsuk meg a portól.

LÁNCKENÉS

Ha használjuk a szecskázó késeket, 
időnként (~100 bála) járassuk meg 
ezeket, hogy elkerüljük a beragadásukat. 
A kések élei mentén bejutó törek, por 

és szalma lerakódásaitól megszorulnak a kések. 
Esetenként kézi tisztítás is szükségessé válhat. Ha 
nem használjuk a késeket, akkor érdemes kicserél-
ni őket vakkésekre, amelyek megakadályozzák a 
sszennyeződés lerakódását.

KÉSEK MEGJÁRATÁSA  

S zintén naponta kell szemrevé-
telezni. Ehhez járassuk a bálázót 
üresen, csukott kamraajtóval és 
nézzük meg  egyenesen futnak-e 

a hevederek, mert ez fontos. Ha egyik oldal-
ra futnak és beleérnek a kamra oldalfalába 

vagy feszítőkarokba, az a heveder oldalának 
nagyfokú kopását eredményezi. A hevede-
rek beállításához kérje szervizünk segítsé-
gét. A hevederek futását rontja a hengerre 
tapadt, felcsavarodott anyag is, ezért fontos 
a hengerek tisztán tartása.

A rendfelszedőt túlterhelés ellen nyírócsa-
var védi. Cseréjekor illesztett szárú, 8.8-as 
szilárdságú csavart használjunk. A sima, 
tövig menetes csavar sokkal hamarabb 
elnyíródik, erősebb – pl. 10.9 – csavar 
pedig károsíthatja a lánchajtást. Ügyel-
jünk, hogy a vezetőperselyek ne essenek 
ki cserekor, különben sokkal hamarabb 
nyíródik el a csavar.

HEVEDEREK FUTÁSA, ÁLLAPOTA

 

A CLAAS VARIANT AZ EGYIK 
LEGALKALMASABB KÖRBÁLÁZÓ SZAL-

MA BÁLÁZÁSÁHOZ, AMIT VALAMELYEST 
NAGYOBB NYOMÁSSAL KELL VÉGEZNI, 

MINT A SZÉNÁÉT VAGY SZENÁZSÉT. 
A NYOMÁS BEÁLLÍTÁSÁNÁL VEGYÜK 

FIGYELEMBE, HOGY MIKÉPP TÖRTÉNIK 
MAJD A BÁLÁK RAKODÁSA: HA TÚL 

NAGY A TÖMÖRÍTŐ NYOMÁS, AKKOR 
A BÁLAVILLA NEM TUD BELEMENNI A 
BÁLÁBA, VAGY A BÁLÁT NEM LEHET 

LEHÚZNI RÓLA.

A FENTI IRÁNYELVEK 
MENTÉN HALADVA GONDTALAN 
LEHET SZALMA-BETAKARÍTÁS, 

MÁS DOLOG NEM IS LESZ, CSAK 
A HÁLÓT KELL TÖLTENI REND-
SZERESEN. A KARBANTARTÁS 

RÉSZLETEIT A BÁLÁZÓ KEZELÉ-
SI ÚTMUTATÓJA TARTALMAZZA, 
MINDIG TARTSUK A TRAKTOR-

BAN. SZALMÁBAN GAZDAG 
BÁLÁZÁST KÍVÁNOK!

CLAAS VARIANT



A szenázs alapnövényeit két 
menetben takarítjuk be. Az első 
menetben rendre vágjuk, majd 
12-15 órán át a fűféléket 35-40, 

a lucernát 40-50 százalékos víztartalomig 
fonnyasztjuk. Ennek hatására a szénhidrát-
tartalmuk viszonylagosan növekszik, ezért 
adalékanyagok nélkül is erjeszthetők. A 
rendeket többször megforgatjuk, hogy a 
karotintartalom nagyon ne csökkenjen le, 

majd következik a szecskázás, beszállítás, 
tömörítés és a siló lezárása. A szilázs és a 
szenázs között alapvetően az a különbség, 
hogy a szilázst körülbelül 60, a szenázst 
pedig 35-40 százalék nedvességtartalmú 
alapanyagokból készítjük.

A CLAAS zöldsora hatékony és gazdaságos 
megoldást kínál mindkét technológiára. Cik-
künkben a teljesség igénye nélkül mutatjuk 

be a CLAAS csomagolóanyag-családjának 
fontosabb jellemzőit, a bálázás előtt és után, 
valamint a raktározás lépéseit, illetve az 
egyes jellemző hibajelenségeket.

A wrapex csomagolófóliák Európa legkor-
szerűbb gyártósorán, speciális receptúra és 
gyártási előírások alkalmazásával készülnek. 
A gyártó hosszú évek tapasztalatát és a köve-
telményeket szem előtt tartva, a legkiválóbb 
nyersanyagokat a gyártás folyamatához 
igazítva hozta létre az egyedülálló wrapex 
fóliát. A fejlesztőmérnökök különösen nagy 
hangsúlyt fektettek a szakítószilárdság, ütés-
állóság, UV stabilitás és az adhéziós tulajdon-
ságok minél magasabb színvonalára. 

A következőkben szeretnénk néhány hasz-
nos gyakorlati tanáccsal ellátni olvasóinkat.

CLAAS UNIWRAP28 agritech

MIÉRT FONTOS

A CSOMAGOLÁS?
HAMAROSAN BEKÖSZÖNT A BÁLÁZÁS IDEJE.SZÁMOS 
ÁLLATTARTÓ TELEP FOGLALKOZIK SZILÁZS�SZENÁZS 

KÉSZÍTÉSSEL, AMI HOSSZÚ TÁVRA HATÁROZZA MEG AZ 
ÁLLOMÁNY FEJLŐDÉSÉT. ÍGY A MINŐSÉGGEL SZEMBEN 
TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK JOGOSAN NAGYON MAGASAK.

SZÖVEG: Juhász-Nagy László   FOTÓ: CLAAS



 

WRAPEX NÉV AZ ANGOL 
„TO WRAP” (BECSOMAGOL) 

KIFEJEZÉSBŐL SZÁRMAZTATOTT, 
ÉS ÖTVÖZVE A CLAAS PRESS-
WICKEL (PRÉSEL-TEKERCSEL) 

KOMBINÁCIÓJÁVAL, LÉTREJÖTT 
A CLAAS UNIWRAP.
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WRAPEX WRAPEX CLASSIC WRAPEX CLASSIC XL

Prémiumtermék, 
a legmagasabb elvárásokhoz

A gazdaságos megoldás
Az új generációs 
csomagolófólia

Rétegek száma 7 5 5

Vastagság 25μ 25μ 22μ

Technológia LLDPE C10 LLDPE C8, C6 Copolymere

Minősítés ISO 9001-14001 ISO 9001-14001 ISO 9001-14001

Fólia típusa Co-Extrusion Co-Extrusion Co-Extrusion

Ragasztó PIB (vízhatlan) PIB (vízhatlan) PIB (vízhatlan)

Raktározás fagy esetén igen igen igen

UV-védelem
legalább 12 hónapig 12 hónapig 12 hónapig

(160 kLy) (140 kLy) (140 kLy)

Kompatibilis minden csomagológéppel minden csomagológéppel minden csomagológéppel

Bázis ragasztó (impregnált) műanyag műanyag

Szín fehér, eco,zöld fehér, eco fehér, eco

TERMÉKCSALÁD
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BÁLÁZÁS ELŐTT

 állítson be 5-8 centiméter vágásmagassá-
got kaszálás előtt a maximális hozam és a 
csekély terményszennyezés érdekében;
 állítsa be a rendfelszedőt a talajviszonyok-
nak megfelelően, hogy ne keveredjen 
földdel a termény;
 várjon 35-45 százalékos nedvességtar-
talom eléréséig;
 azonos méretű rendeket képezzen, mert 
ez nagyban hozzájárul az azonos méretű 
bálák készítéséhez,

 használjon kiváló minőségű kötöző 
anyagot (CLAAS ROLLATEX/BALETEX/
QUADOTEX termékek), mivel gyenge 
minőségű kötözőanyag deformált bála-
képzést, légzárványokat okozhat, és végül 
rossz minőségű szilázst eredményezhet!

CSOMAGOLÁS

 a csomagológép legyen szükségsze-
rűen tiszta állapotú; 
 ne keverje a különböző fólia-
gyártók termékeit;

 a fólia érje el a minimális szélesség  70 szá-
zalékát a tökéletes csomagolás érdekében,
 a bálázást követően azonnal csomagolja 
be azokat!

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

 Használjon csomagolt bála mozgatására 
alkalmas adaptert a pakolás során a fi zikai 
sérülések elkerülése érdekében. A sérülé-
sek a takarmány minőségének romlásához 
vezetnek.

 Távolítsa el a tárolás helyéről a szár- és gyö-
kérmaradványokat, válasszon vízmentes 
helyet! A legjobb megoldás, ha homokkal 
felszórt felületet alakít ki. Ne tárolja a bálá-
kat fák, cserjék alatt!
 Az összerakott bálákat fedje le (hálóval, 
fóliával), és hagyjon néhány bálát a lefe-
dett kazalon kívül!     

...A FÓLIA TÚL GYORSAN SZAKAD VAGY NEM 
EGYENLETES A LEGÖRDÜLÉS A TEKERCSRŐL?

 Ellenőrizze a görgőket különös tekintettel 
az élekre (helytelen kezelés, a csapágya-
zás hibája a fólia szaggatásához vezethet)!
 Ellenőrizze a fóliát a csomagolás megkez-
dése előtt! (Legyen szakadás- és sérülés-
mentes) A szállítás során bekövetkező 
sérülések a csomagolóanyagot a további 
használatra alkalmatlanná teszik.

... A FÓLIÁN APRÓ LYUKAKAT TALÁL?

Gyakori probléma, melynek oka az előfeszí-
tőegység hibája. Ellenőrizze az előfeszítő-
egység rugójának állapotát!

... A FÓLIA NEM MEGFELELŐEN TAPAD?

Abban az esetben, ha nem teljesen tiszta a 
nyújtóhenger, amellyel a fólia érintkezik, a fólia 
felületére szennyeződés kerülhet, amely rontja 
a tapadását. Fontos hogy a hengerek teljesen 
tiszták legyenek; alkohol használata javasolt.

... A FÓLIÁN SEMMILYEN SÉRÜLÉS NEM LÁT-
SZIK A SZILÁZS MÉGIS ROMLÁSNAK INDULT?

A tökéletes bizonyosság érdekében teljes 
vizsgálat javasolt. Alaposan át kell nézni a 
csomagolás felületét, megbizonyosodni 
az átfedések meglétéről. A penészedésért 
számos más tényező is felelős lehet. A rom-
lás megállítása érdekében a nedves talajt 
húzzuk ki körülbelül 10 cm mélyen, és a bála 
penészes oldalát fordítsuk kifelé, hogy teljes 
felületén érjék a nap sugarai.

 Kiváló nyersanyagok a megbízható minőségért;

 Nagyon jó rugalmasság és nyúlási tulajdonságok;

 Extrém ütésállóság;

 Stabil formatartás;

 Kiváló tapadás a PIB technológiának köszönhetően;

 A nyúlásnak megfelelő homogén színelosztás;

 Nagy UV stabilitás;

 Kiváló tömítettség a külső hatásokkal szemben;

 Teljesen környezetbarát,

 Azonosítóval ellátott tekercs a későbbi könnyebb 
pontosabb áttekinthetőségért.

                                                                                 WRAPEX TERMÉKEK JELLEMZŐI

MI A TEENDŐ AKKOR HA…



AXIÁL Cégcsoport
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet

www.axial.hu  79/525-400

CLAAS REMAN
A magas min ség  CLAAS ORIGINAL alkatrészek minden részletének kidolgozásába sok energiát 
fektetett a CLAAS. Ennek okán nyugodt szívvel vissza is veszi, hogy felújítsa ket, majd CLAAS REMAN 
márkanévvel újra értékesítse.

El nyei:
•  Sokkal kedvez bb ár
•  CLAAS ORIGINAL alkatrészekkel megegyez  gyártói garancia 
•  Rövidebb állásid
•  Környezetvédelem
•  Folyamatosan b vül  kínálat



Hallo Németországból!
20 hektárral nagy gazdaság vagyunk. Kíváncsi? 

Látogasson meg minket: traktorok.claas.com

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

Név

GPS 

koordináták

Peter zum Felde

53°32.365  

009°40.845 

Ország

Gazdaság

Németország

20 hektár 

gyümölcsös

Nézze meg videón, mit jelent  

a jó munka!

traktorok.claas.com
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