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Szinte már befejeződött az árpa aratása, a 
230 ezer hektárról betakarított 1,2 millió 
tonna termény lassan a magtárakba kerül. 
Az árpa termésátlaga Magyarországon az 
utóbbi években hektáronként 3,3-5,0 tonna 
közötti volt, s bár idén az aratást sok eső is 
nehezítette, a mostanra prognosztizált 5,2 
tonnás érték kimondottan jónak tekinthető. 
Pedig aszályosan, a repcének, búzának nem 
igazán jó körülményekkel indult az év. Vár-
hatóan a kukorica és napraforgó termésátla-
ga azért majd kompenzálja a gazdákat.
Az aratás befejezése után újra elő kell 
készíteni a talajt a következő vetéshez. 
A talajelőkészítést a generációváltáshoz 
tudnám leginkább hasonlítani. Időben kell 
kezdeni a talajmunkákat, s alaposan, átgon-
doltan kell véghez vinni, hogy az elültetett 
mag minél jobb termést hozzon. Ugyanez 
igaz a következő generációra is, időben 
kell elkezdeni a fi atalok felkészítését a rájuk 
váró feladatra. Meg kell velük ismertetni a 
mezőgazdaság szépségeit, hogy örömmel 
és elkötelezetten dolgozhassanak ezen a 
nemzetgazdasági szempontból is kiemelten 
fontos területen. 

Magyarországon sajnos ilyen szempontból 
egyáltalán nem rózsás a helyzet, a generá-
cióváltás a mezőgazdaság egyik kulcskérdé-
se.  A gazdálkodók nagyon nehezen tudják 
megoldani a cég átadását. Nem is csoda, 
hiszen az országban a gazdák 32 százaléka 
65 év feletti, és csak 6,5 százaléka 35 év alatti.
 
Az AXIÁL Kft. jelentős erőfeszítésekkel 
inspirálja a fi atalokat a mezőgazdasággal 
összefüggő szakmák választására. Szeret-
nénk segíteni, hogy jövőjüknek és hivatá-
suknak a mezőgazdaságot válasszák. Engem 
szinte sokkol, hogy 2018-an mindössze 
98-an jelentkeztek az osztatlan agrármérnö-
ki felsőoktatási képzésre – ez nagyon kevés, 
ezen mindenképpen változtatni kell. 

Három évvel ezelőtt hasonló céllal született 
meg a Hódmezőrület rendezvényünk is. 
A fi atalokat szerettük volna kicsábítani a hét-
köznapok szürkeségéből, színes gépkavalkád 
bemutatásával, veterán gépekkel és 
driftautókkal szándékoztunk felkelteni 
érdeklődésüket, s közelebb hozni hozzájuk a 
gépeket, a mezőgazdaságot, annak szépségét.

Az idei Hódmezőrölet 3.0 rendezvényen au-
gusztus 25-én ezt a hagyományt folytatjuk. 
Összeállított programjaink alapján egészen 
nyugodtan kijelenthetem, hogy mindenki, 
fi atal, kevésbé fi atal, s lélekben fi atal is 
megtalálja a megfelelő szórakozást. Kísérjék 
fi gyelemmel weboldalunkat, szociális média 
felületeinket, ahol folyamatosan tájékoztat-
juk az érdeklődőket.

Jöjjenek el Önök is Hódmezővásárhelyre, 
hozzák magukkal ismerőseiket, legyen egy 
felszabadult, szórakoztató közös napunk.

Umenhoff er Péter
marketing igazgató

KEDVES OLVASÓNK!

Umenhoff er Péter

marketingigazgató

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: 6400 db

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

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

Felelős vezető:
Fekete Viktor

agritech

Az esetleges nyomdai hibákért
nem vállalunk felelősséget.

2018. július

IM
P

R
E

S
S

Z
U

M

BEKÖSZÖNTŐ 03agritech



CLAAS
VARIANT

A jövő már itt van

CLAAS CORIO 
KUKORICABETAKARÍTÓ 

ADAPTERCSALÁD
Kifejlesztés és bevezetés

Tekerd szorosabra

15

09

Távfelügyeleti újdonság

29

22

2500. KOMBÁJN
Partnerriport Izsó Sándorral

20

TARTALOM
Beköszöntő
Umenhoff er Péter, marketingigazgató03
Rövid hírek
Újdonságok az AXIÁL Kft. 
és a CLAAS világából05
VARIANT
Nagyobb súly nagyobb profi t06
TERRA TRAC
A jövő már itt van09

06

12 CEMOS AUTO THRESHING

CEMOS AUTOMATIC

TERRA TRAC

VARIANT 485 RC PRO

REMOTE SERVICE

15 Tekerd szorosabbra

VARIANT 485 RC PRO

CLAAS gépek az AXIÁL kínálatában18 Használtgép melléklet

CLAAS Hungária Kft.20 2500. kombájn

AXIÁL kolléga26 Juhász-Nagy László

Távfelügyeleti újdonság29 REMOTE SERVICE

Kukoricabetakarító adaptercsalád22 CLAAS CORIO

32 Fókuszban a szűrők II
CLAAS alkatrész



AXIÁL 
TANULÁS + SZORGALOM + KITARTÁS 
= SIKER!

AXIÁL
ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA 
NAPOK 

AXIÁL
PLAY IT!

Tavalyhoz hasonlóan 1500 négyzetméteres 
kiállítói téren mutattuk meg a mezőgazdasági 
gépészet jövőjét jelentő újdonságainkat, 
például a CLAAS új derékcsuklós rakodógé-
pét, a TORION-t. A szakmai látnivalók mellett 

érdekességekkel is készültünk, ilyen volt a két 
kiállított veterán erőgép, de volt kertmozink is, 
ahol az elfáradt látogató megpihenhetett és 
legújabb gépeinkről, illetve a soron következő 
rendezvényünkről láthatott kisfi lmeket. 

A PlayIT Show a Budapest Game 
Show, Magyarország első valódi já-
tékos expójának jogutódja, amelyre 
cégünk is kivitt három erőgépet, 
hogy a rendezvényen részt vevő 
fiatalok testközelből tapasztalhassák 
a modern erőgépek méretét 
és komfortját.

A SkillsHungary Nemzeti Döntőn idén 
először indulhattak fi atalok mezőgazdasá-
gi szakterületről, nehézgép-szerelő (Heavy 
Vehicle Maintenance) versenyszámban.  
Elődöntőjét Gödöllőn, a Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki Kar jármű-, és 
szerviztechnikai oktató laboratóriumai-
ban, és a Mérnökinformatikai Központban 
rendezte meg a MEGFOSZ. A többfordu-
lós és több feladatból álló, egész napos 

előválogatóról nyolc versenyző közül négy 
jutott tovább, ők képviselték ezt a ver-
senyszámot a SkillsHungary budapesti ver-
senyén. A Nehézgép-szerelő versenyszám 
fő támogatója az AXIÁL Kft. volt. Nagyon 
szoros küzdelem után Magyarország leg-
jobb fi atal nehézgép-szerelője kollégánk, 
Szerletics Máté lett, akinek édesapja már 
17 éve erősíti az AXIÁL kötelékét. 
Gratulálunk!

CLAAS
GRATULÁLUNK 
CATHRINA-CLAAS MÜHLHÄUSERNEK!
A brit Harper Adams Egyetem 
díszdoktori címet adományozott 
Cathrina Claas-Mühlhäusernek, a 
CLAAS Csoport felügyelőbizottsági 
elnökének, jelentős hozzájárulásáért 
a nemzetközi gazdaság és különösen 
az új mezőgazdaságigép-piacok fej-
lesztéséhez, hangzott az egyetem in-
doklásában. A CLAAS és a CLAAS Ala-
pítvány már hosszú évek óta intenzív 
kapcsolatokat ápol több főiskolával 
és egyetemmel Európa-szerte, 

Magyarország mellett Nagy-Britanni-
ában, Németországban, Csehország-
ban, Hollandiában, Oroszországban, 
Lengyelországban és Kínában is. 
A felsőoktatási intézményekkel 
kialakított szoros kapcsolatrendszer 
lehetővé teszi, hogy nyomon követ-
hetők legyenek a mezőgazdasági 
technika aktuális fejlesztései, és közös 
projekteken keresztül ezen ismeretek 
megosztásával támogatni lehessen a 
fi atal tehetségeket.

RÖVID HÍREK 05agritech



Szöveg: László Attila, termékmenedzser | Képek: CLAAS

NAGYOBB SÚLY = 
NAGYOBB PROFIT 

VARIANT A CLAASTÓL
MIKOR BÁLÁZÓRÓL BESZÉLGETÜNK PARTNEREINKKEL MINDIG FELMÉRJÜK, 

MIRE LEHET SZÜKSÉGE. ILYENKOR SZÁMOS KÉRDÉS TERÍTÉKRE KERÜL, PÉLDÁUL 
FIX VAGY VÁLTOZTATHATÓ KAMRÁS LEGYEN, MILYEN ÁLLATOKNAK BÁLÁZNAK, 
MILYEN DARABSZÁMMAL, ESETLEG DOLGOZNÁNAK BÉRBE IS STB. EZENFELÜL 

SZÁMOS KÉRDÉS FELMERÜLHET, DE EZEK A LEGFONTOSABBAK. ILYENKOR 
AZ ÜGYFELEKKEL SORRA VESSZÜK AZ EGYES BÁLÁZÓTÍPUSOK „ELŐNYEIT ÉS 
HÁTRÁNYAIT”.  AZ ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI AZT MUTATJÁK, HOGY A PIAC 

INKÁBB A VÁLTOZTATHATÓ KAMRÁS BÁLÁZÓ IRÁNYÁBA MOZDULT EL AZ ANYAG 
ÉS BÁLAÁTMÉRŐ UNIVERZITÁSA MIATT. MOST EZT A TÍPUST VIZSGÁLJUK MEG.  

CLAAS VARIANT,  
AZ APRÓ TÖREKES 

SZALMÁT IS GOND NÉLKÜL 

BEBÁLÁZZA

CLAAS VARIANT06 agritech



 VÁLTOZTATHATÓ KAMRÁS BÁLÁZÓ

A
változtatható kamrás bálázó 
többnyire hevederes, és többfajta  
bálaátmérő elkészítésére alkal-
mas. Már a bálamag készítésekor 

megkezdi a tömörítést, és egészen a palástig 
tartja a beállított nyomáson, hogy biztosan 
tömör legyen a bála. Szinte mindenkinek a 
Magyarországon gyártott HESSTON bálázó 
és a hozzá szorosan kötődő hevederkap-
csozás jut eszébe. Napjainkban a hevede-
reket rendszerint vulkanizálva végtelenítik, 
és a dupla szövetbetétnek köszönhetően 
nagyobb tömörséget tudnak előállítani: egy 
300-as CLAAS VARIANT is három HESSTON 
bálát tudott becsomagolni egybe, hát még 
a 400-as. A hevederektől félnek az emberek, 
de igazából, amikor visszajönnek hozzánk 
a használt gépek, 30-60 ezer bála után még 
szinte mindig az eredeti gyári volt bennük. 
A heveder élettartama függ a bálázandó 
anyagtól, a tömörítési nyomás mértékétől és 
a megfelelő üzemeltetéstől, karbantartástól. 
Az AXIÁL Kft. mindehhez kezelési oktatást és 
téli felkészítést is kínál a szezonra. 

M
inden földterület és minden 
nap más, mindegyik betakarítás 
különbözik az előzőtől, de nem 
számít, hiszen a nagy teljesít-

ménynek és optimális működésének köszön-
hetően a VARIANT bárhol otthon érzi magát. 
Legyen szó szénáról, szalmáról, szilázsról 
vagy megújuló nyersanyagról, mint a kender, 
a CLAAS a megfelelő VARIANT bálázót kínálja 
mezőgazdasági vállalkozóknak és mezőgaz-
dasági gépszövetkezeteknek egyaránt.

RENDFELSZEDŐ

VEZÉRELTPÁLYÁS RENDFELSZEDŐ

A 
VARIANT volt az első 2,1 méte-
res rendfelszedőjű körbálázó: 
félelmetes kapacitása, kivételes 
teljesítményadatai a mai napig 

igen meggyőzők. A rendfelszedő munka-
magasságának beállításához nincs szükség 
külön eszközre. A vezéreltpályás rendfelsze-
dő is fontos szerepet játszik – ez biztosítja a 
kifejezetten rövid termény jobb áramlását, és 
a jobb takarmány elérése érdekében a levelek 
növényen tartását. 

ÖNBEÁLLÓ TARLÓKEREKEK

B
ármekkora is legyen a munkaszéles-
ség, a rendfelszedő nagy, önbeálló 
tarlókerekei egyenletesen dolgoz-
nak, és tartják az irányvonalat. Ez 

biztosítja az optimális talajvonal-követést, 
megvédi a fűtakarót akár nagy sebességnél 
vagy forduláskor is. A tarlókerekek beállításá-
hoz egyik modellen sem kell külön eszköz. Az 
új kihajtható mechanizmus sokkal kényelme-
sebb – közúti szállításkor nem kell eltávolítani 
az önbeálló tarlókerekeket. A munkamagas-
ság eszközmentes beállítása tovább növeli a 
működtetési kényelmet.

ÚJ OPCIÓ: DUPLAGÖRGŐS TERMÉNYLESZORÍTÓ

A
z opcionális, duplagörgős ter-
ményleszorító már ezerszer bizo-
nyított, és folyamatosan fejlődik. 
Tökéletesen tömöríti a terményt, 

jelentősen felgyorsítja a terményáramlást, és 
biztosítja a rotor aktív terményellátását. Iga-
zán nagy jelentősége rotoros kombájn után, 
apró törekes terményeknél érezhető.

VARIANT 
400-as széria:

460 RC PRO/ 
465 RC PRO

460 RF PRO 450 RF 
(belépő modell)

480 RC PRO/ 
485 RC PRO

480 RF PRO 470 RF 
(belépő modell)

Bálaátmérő (cm) 90-155 90 - 175

PRO, nyitható 
fenéklemez

VAN VAN NINCS VAN VAN NINCS

Végtelenített
 hevederek száma

4 4 5 4 4 5

Hevederhajtó 
gumihengerek száma

2 2 1 2 2 1

XW-s hálós kötözés

2,1 méteres rendfelszedő

Kihajtható támkerék és 
duplagörgős terményleszorító

agritech
CLAAS VARIANT 07



A ROTO CUT ÉS ROTO FEED

FŐ KOMPETENCIA: 
A BÁLAKÉPZÉST A ROTOR INDÍTJA

K
izárólag a CLAAS-nál fordulnak 
ellenkező irányba a hevederek és a 
vágórotor, lehetővé téve az azonnali 
bálaindítást, ami elengedhetetlen 

a tömör bála készítéséhez. A nagysebességű 
rotor közvetlenül éri el a bálát, kényszerítve 
a bálaindítást – minden egyes bálán, minden 
körülmények között. Ez megakadályozza a 
heveder megcsúszását is. 

A munka minden egyes percében észlelhetők 
az előnyök, mivel a VARIANT mindig teljes 
sebességgel dolgozik. Mindezek mellett, sem 
szállítmányozási, sem értékesítési szempont-
ból, nem elhanyagolható a bálasúly. 
Nagyobb súly = Nagyobb profi t.

A KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ TÖMÖR 
BÁLÁK

A 
terményminőségnek megfelelően 
lehet meghatározni a bálatömör-
séget, és kényelmesen, a fülkéből 
irányítani – például, maximális 

tömörségű bálák szalmából és lágymag 
szénával. Háromféle alapértelmezett beállítás 
közül lehet választani, vagy két szabadon 
beálítható jellemző alkalmazható. 

FOLYAMATOS FORGATÁS

A 
tizennégy penge garantálja a 
tökéletes minőségű takarmányt. 
A VARIANT ROTO CUT 6 millimé-
teres vastagságú, négycsillagos 

fogai pontosabban, hatékonyabban és gyor-
sabban dolgoznak, mint más bálázók.

  14 agresszív állókés;
  pontos, rövidre vágott takarmányadagok a 

nagyobb tömörségért és könnyebb 
bálabontásért;

  a takarmány keverésekor időt takarít meg, 
illetve a kiváló minőségű termény növeli a 
tejhozamot;

  új: spirális rotorcsillag-elrendezés (360°);
  négy sorban elhelyezett rotorfogak 

biztosítják a kis terményadagok egyenletes 
továbbítását;

  kombinált tisztítórendszer a rotorfogak 
között;

  egyénileg biztosított, duplán edzett 
acélpengék,

  hidraulikus késkapcsolás.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
keresse fel a CLAAS Gépüzletág területileg 
illetékes üzletkötő kollégáit, akik bővebb 
információval is szolgálnak a CLAAS VARIANT 
körbálázóról!   

Az egyes specializációk mellett a 
VARIANT 400 sorozat minden modellje 
nyújtja a legfontosabb előnyöket:

  maximális magtömörség és optimális 
bálasúly annak az egyedülálló 
megoldásnak köszönhetően, hogy a 
rotor kényszeríti a bálaindítást;

  széles rendfelszedő a nagy 
mennyiségű terménybevitelért;
változtatható bálaátmérő;
innovatív lágymag-eszköz az egyedi 
követelményeknek megfelelően;
új, szabadalmaztatott kötözés, új 
hálóvezető lemezzel, CLAAS Covered 
vagy CLAAS Covered XW kötözéssel;
bálatömörség-ellenőrző rendszer aktív 
hidraulikákkal és kettős feszítőkarral,
bálakidobás 6 másodpercen belül.

HA KELL A KITARTÁS: ROTO CUT HEAVY DUTY

Nehéz munka? Végezze 
el könnyedén! A Heavy 
Duty hajtási koncep-
cióval, a 8 milliméter 

vastagságú, négycsillagos fo-
gaknak, a robusztusabb, egyedi 
késvédelemnek és a stabilabb 

pengetartónak köszönhetően a 
VARIANT 485 és 465 különösen 
alkalmas szilázsmunkára. Ez azt 
jelenti, hogy a vágási minőség 
akár szilázs esetén is kiváló – 
ahogy a CLAAS-tól már el is 
várjuk.

VARIANT 400 SOROZAT 
ELŐNYEI:

CLAAS VARIANT08 agritech



A LEXION KOMBÁJNOK TERRA TRAC JÁRÓSZERKEZETE MÁR KORÁBBAN IS 
ISMERT VOLT, ÉS A 2017�ES NEHÉZ BETAKARÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
ÚJRA BIZONYÍTOTT. NAPJAINKBAN A CLAAS FEJLESZTŐMÉRNÖKEI AZ AKTÍV 
TALAJVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEKEN DOLGOZNAK. 2017 ŐSZÉN 

AZ AGRITECHNICA KIÁLLÍTÁSON BEMUTATTÁK A JAGUAR TERRA TRAC ÉS AXION 
TERRA TRAC PROTOTÍPUSAIT.

Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

A JÖVŐ
MÁR ITT VAN

A TERRA TRACK  
SEGÍT ELÉRNI A JÓ 

TERMÉST MEGALAPOZÓ 

TALAJMINŐSÉGET.

CLAAS ARION 500/600 09agritech
TERRA TRACK 09agritech



A BEMUTATKOZÁS

H
annoverben a CLAAS bepillantást 
engedett fejlesztéseibe. 
A JAGUAR 960 TERRA TRAC 
silózóval és az AXION 900 TERRA 

TRAC traktorral még csak prototípusként 
létező gépeket állítottak ki, amelyek azért 
már sokkal többek, mint egyszerű konstrukci-
ós tervek; rövid időn belül a piacra kerülhet-
nek. A JAGUAR TERRA TRAC fejlesztése 
korábban kezdődött, ezáltal a silózó egy 
kicsivel előrébb tart, szériagyártását hama-
rabb kezdik, mint a traktorét. A talajvédelmi 
és munkagazdaságossági fejlesztések 
elérhető közelségbe kerültek. 

A GYAKORLATBAN FIGYELEMBE KELL VENNI 
A TALAJMŰVELÉSHEZ, A VETÉSHEZ ÉS A 

BETAKARÍTÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
RÖVID IDŐT  A GÉP TELJESÍTMÉNYÉT A 
LEGJOBBAN KIHASZNÁLVA, KÖZBEN A 

TALAJT VÉDVE. A KIBŐVÍTETT TERRA TRAC 
KÍNÁLATTAL EHHEZ JÁRULUNK HOZZÁ. EZ 
A FEJLESZTÉS, TELJESÍTI A MODERN IDŐK 

KIHÍVÁSAIT.

mondja a TERRA TRAC projekt felelős 
fejlesztési vezetője, Obermeier-Hartmann. A 
gépek szériagyártás előtti bemutatása 
merőben szokatlan, új irány a CLAAS-nál, de 
tudatos lépés volt annak érdekében, hogy a 
mezőgazdaság igényeinek megfelelően 

fejlesszék gépeiket. A kiállítás széles körű 
szakmai nemzetközi közönségétől ugyanis 
értékes vevői visszajelzéseket lehetett 
gyűjteni, hogy aztán felhasználhassák. 

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

H
ogy teljesen átlássuk e szerkezet 
előnyét, meg kell érteni a műkö-
dését. A gumihevederes járószer-
kezet maga nem új találmány, de 

sokat módosítottak rajta, hogy a pontosan 
a gépek igényeihez igazítsák. A LEXION 
kombájnokról ismert TERRA TRAC járószerke-
zet megjelenése JAGUAR és AXION gépeken 
arra utal, hogy a CLAAS a gumihevederes 
járószerkezetekkel szerzett 30 éves, illetve a 

A TALAJVÉDELEM VÉGÜL IS HOZAMOT NÖVEL

A
z utóbbi két évben hatalmas esőzések állították 
meglehetősen nagy kihívások elé a mezőgazdá-
szokat. A mérleg egyik serpenyőjében a vetés és a 
betakarítás szűkös időkerete állt, a másikban pedig a 

talajvédelem. A TERRA TRAC járószerkezet extrém körülmények 
között segít, de normál körülmények között is kevésbé tömöríti 
a talajt. A nagy felfekvő felületével nagyobb vonóerő és kisebb 
szállítási szélesség mellett óvja a talajszerkezetet. Kevésbé 
tömör, jobb szerkezetű talajban jobban tud fejlődni az állo-
mány, és végül nagyobb a hozam. Ráadásul a betakarítás után 
könnyebb a talajmunka, kevesebb üzemanyaggal és munka-
idővel költségeket lehet megtakarítani. S ha még ez sem lenne 
elég, azt is tudjuk, hogy kevésbé tömör talajban sokkal jobb a 
tápanyageloszlás és a gyökérképződés.
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TERRA TRAC járószerkezet szériagyártásával 
összegyűjtött húszéves tapasztalatát haszno-
sítják most silózókon és traktorokon. A CLAAS 
TERRA TRAC hevederes járószerkezete jog-
védett kinematikájával és hidropneumatikus 
rugózásával tűnik ki a piactársak közül. A 
hajtókerék, a futókerék és a támgörgők kü-
lön-külön rugózottak, megakadályozva, hogy 
valami a karosszériához vagy a gépszerkezet-
hez ütődjön. A CLAAS TERRA TRAC hevede-
res járószerkezettel akár 40 kilométer/órás 
menetsebesség is elérhető. 

KÉZZEL FOGHATÓ ELŐNYÖK

A
z Agritechnica kiállításon nyil-
vánvalóvá vált, hogy a TERRA 
TRAC működése egyértelmű a 
látogatóknak, nem kellett hosszan 

magyarázgatni. Magáért beszél a KRESZ 
szabályainak megfelelő szállítási szélesség, a 

nagy felfekvő felület, a talajszerkezet óvása a 
csökkentett talajnyomással, a nagy vonóerő 
és a kisebb szlip, a biztos haladás még nehéz 
körülmények között is, a betakarításhoz 
rendelkezésre álló hosszabb idő, a betakarítás 
utáni idő- és költségmegtakarítás, a teljesen 
rugózott járószerkezet nagy kényelme, akár 
40 kilométer/órás sebességnél. Röviden és 
tömören: a TERRA TRAC hevederes járószer-
kezettel óvja a talajt, és gazdaságosabb. 

A gépeket idő előtt bemutatni mindkét oldal 
– a CLAAS és az ügyfelek – szempontjából 
előnyös volt. A CLAAS meg tudta mutatni, 
hogy az ügyfelekkel együtt, az ügyfeleknek 
fejleszti a gépeket, szem előtt tartva a fenn-
tartható gazdálkodás szempontjait, a talaj 
védelmét is. Az ügyfelek építő jellegű meg-
beszélések során elmondhatták ötleteiket és 
meglátásaikat a konstrukcióval kapcsolatban, 
amelyeket a CLAAS fejlesztőmérnökei meg is 
hallgattak, hogy később felhasználhassák. 

A
CLAAS nem fogazáson keresztül 
oldja meg a hajtást; a hajtókerék 
súrlódó erővel hajtja a hevedert. 
Ez nyugodt futást és csak kismér-

tékű kopást eredményez, mivel nincsenek 
hajtókörmök, amelyek leszakadhatnak vagy 
kophatnak. A futókerekek nagy átmérője 
nagy felfekvő felületet biztosít a gumihe-
vederen, és hatékonyan viszi át a hajtóerőt. 
Ezenkívül nagy futókerékkel könnyebb halad-
ni nehezen járható felületeken, hiszen nagy 
a teherbírása. Kisebb teherbírású talajon 
nem olyan gyorsan süllyed el, ez csökkenti a 
menetellenállást. A stabil hevedert kiegészítő 
hidraulikahenger feszíti meg. Ez segít csök-
kenteni a szlipet, és a gép súlyát egyenlete-
sebben eloszlatni a nagy felfekvő felületen. 

Nézzék meg 
animációnkat a 

TERRA TRAC szerkezetről 
a QR kód beolvasásával!

A TERRA TRAC
ANIMÁCIÓ ELMAGYARÁZZA 
A TECHNIKAI RÉSZLETEKET.

agritech
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Szöveg: Vas Magdolna marketingmenedzser | Képek: CLAAS

CEMOS AUTOMATIC ÉS

CEMOS AUTO THRESHING
KOMBÁJNT JÓL KEZELNI, MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT KIHOZNI EGYÁLTALÁN 
NEM KÖNNYŰ FELADAT. AZ EREDMÉNYES BETAKARÍTÁST NAGYBAN SEGÍTŐ 

CEMOS AUTOMATIC KEZELŐTÁMOGATÓ RENDSZERT MÁR TÖBBEN ISMERIK ÉS 
HASZNÁLJÁK. NÉZZÜK MOST MEG ALAPOSABBAN ENNEK EGYIK ALRENDSZERÉT, 
A 2018 JANUÁRI AGRÁRGÉPSHOW NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI NAGYDÍJÁT 

ELNYERT ÚJDONSÁGOT, AZ AUTO THRESHING�ET! 
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CEMOS AUTOMATIC

A
LEXION fejlesztésekor több mint 
80 évnyi kombájngyártási tapasz-
talatait használta fel a CLAAS. 
A szinte önálló betakarításról a 

CEMOS AUTOMATIC, a különböző kezelőtá-
mogató rendszerek gyűjtőrendszere gondos-
kodik. Önállóan állítja be magát, optimálisan, 
folyamatosan, függetlenül és automatikusan. 

A CEMOS AUTOMATIC teljesítménynövelé-
sének jóvoltából csökkenhet a munkaerő- és 
anyagköltség, a rossz beállításokból vagy 
hibákból adódó állásidő, az üzemanyag-fo-
gyasztás, és nem utolsósorban a szemvesz-
teség, illetve ezáltal a követő talajmunkálás, 
tarlóhántás munkaigénye. Javul a betaka-
rított termény minősége, nő a teljesítmény 
fogáskezdéskor és dőlt gabonában, ráadásul 
kisebb stressznek van kitéve a gépkezelő.

A CEMOS AUTOMATIC mesterséges intelli-
genciára épül. Benne az AUTO THRESHING, 

az AUTO SEPARATION és AUTO CLEANING 
optimalizálja a kombájn különböző beállí-
tásait, nem csupán matematikai képletekre 
alapozva, hiszen a betakarítást nem lehet 
csupán elméleti oldalról megközelíteni. Ezért 
időről-időre megvizsgálja, hogy teljesen más 
beállítások jobb eredményre vezetnének-e.

A CEMOS AUTOMATIC mesterséges in-
telligenciája tehát lehetővé teszi, hogy a 
másodlagos leválasztás és a tisztítás paramé-
tereit folyamatosan az aratási körülmények-
hez igazítva, munka közben folyamatosan 

alkalmazkodjon a kombájn, még akkor is, ha 
ezek a betakarítási körülmények ismeretlenek 
a rendszernek.

A fekvő gabona sem fog ki a CEMOS-on: 
a különböző funkciók csoportbeállításait 
éppen úgy az aratási körülményekhez állítja, 
mint egyéb körülmények között. A maximális 
betakarítási sebességet kézzel kell csökkente-
ni a CRUISE PILOT-ban, hogy veszteség nélkül 
tudja felvenni a terményt a vágóasztal, hiszen 
normál körülmények között, amikor kevesebb 
szalma érkezik a kombájnba, gyorsabban 
tudna haladni.

A CEMOS AUTOMATIC programjának alapja 
a CEMOS szoftver. A kezelő bármikor be tud 
avatkozni, és párbeszéddel megtalálni a meg-
felelő beállítást, miközben továbbra is aktív 
marad a CEMOS AUTOMATIC. Ezen túlmenő-
en természetesen fennáll a lehetőség, hogy 
kézzel állítsa be a gépkezelő a másodlagos 
leválasztást és tisztítást a CEBIS-ben. Ilyenkor 
ideiglenesen kikapcsol a CEMOS AUTOMATIC. 

A CEMOS kijelzőn minden fontosabb 
adat megjeleníthető
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A CMOTION / többfunkciós kezelőkar AUTO 
PILOT gombjának megnyomásával a CEMOS 
AUTOMATIC ismételten aktiválható, bármikor 
be- és kikapcsolható az automatikus funkció. 
A CEMOS AUTOMATIC külön-külön is képes 
kezelni a másodlagos leválasztás, illetve a 
tisztítás paramétereit.

A kezelő négy különböző optimalizálási mód 
közül választhat: 
• maximális áteresztő képesség; 
• minimális üzemanyag igény/szalmaminőség;
• kimagasló cséplési minőség, 
• kiegyenlített arányok. 

A CEMOS AUTOMATIC aktiválása előtt 
pontosan meg tudja adni az elvárt eredmény 
szerint választott stratégiát a kezelő, 
így folyamatosan ellenőrizheti is. 
Az optimális teljesítmény érdekében a 
CEMOS AUTOMATIC ezen adatok függvényé-
ben szabályozza a másodlagos leválasztás és 
tisztítás beállításait.

CEMOS AUTO THRESHING

A
CEMOS AUTO TRESHING a 
cséplőrendszerek automatizálá-
sának újabb mérföldköve. Az új 
kezelőtámogató rendszer teljesen 

automatikusan szabályozza a tangenciális 
cséplőrendszerek kosárhézagát és a cséplő-
dob fordulatszámát.

Hogyan teszi ezt? A GRAIN QUALITY 
CAMERA szenzorja megméri a tört-

szem-arányt, a pelyva és a kalászdarabok 
mennyiségét, és ezeket az értékeket egy 
központi modulnak küldi el. További adatok 
alapján, például szemveszteség, szemned-
vesség, anyagmennyiség a ferdefelhordóban 
és a kalászvisszahordóban, az automatika a 
kiválasztott optimalizálási stratégia függ-
vényében kiszámítja a cséplődob fordulat-
számának és a kosárhézag nagyságának 
legkedvezőbb beállítását. Ezek kiválasztásá-
hoz további gyakorlati tapasztalati értékeket 
is felhasznál.

A gépkezelőnek csak a menüvezérlést kell 
ismernie, de az magától érthető. Alapisme-
retek kellenek arról, hogyan lehet beállí-
tani az alap-szenzorok, például a GRAIN 
QUALITY CAMERA vagy a veszteségmérő 
érzékenységét, de minden nagyon könnyen 
megtanulható.

A gépkezelőnek ezenkívül természetesen 
ismernie kell az üzem minőségi elvárásait, 
például a mag- és szalmaminőséget, illetve a 
maximálisan elfogadható szemveszteséget. 
Ennek megfelelően tudja megadni a stratégi-
át, amely alapján a CEMOS működik.
A rendszer tanulási folyamata zseniálisan 
egyszerű: az aratás kezdetekor a terményfaj-
tához eltárolt ismeretek alapján dolgozik. 
A gép a munka előrehaladtával „megtanulja” 
az aratási körülménye-
ket, és ezekhez a konkrét 
körülményekhez igazítja 
a beállításokat. Ezekkel 
a tapasztalatokkal egyre 
okosabb lesz, és folya-
matosan tovább optima-
lizálja magát, egészen a 
lehető legjobb cséplési 
teljesítmény eléréséig.

A CEMOS AUTOMATIC, 
az új AUTO THRESHING-
gel együtt alapvetően 
megváltoztatja a gép 
kezelését, sok funkció 
egyidejű beállításától 

kezdve egészen az agrártechnológiai 
célszámok megadásáig. Ez azt jelenti, hogy 
a gépkezelő beírja az elérni kívánt eredmé-
nyeket, és nem kell az egyes funkciókat külön 
állítgatni a célszám eléréséhez.
Ráadásul a megszokott beállításokat el kell 
felejteni, és hagyni kell, hogy az automata 
megmutassa, mit tud. Még a tapasztalt 
gépkezelők is gyakran meglepődnek, hogy 
milyen új beállításokkal lehet első osztályú 
minőséget és teljesítményt elérni!

A CEMOS AUTOMATIC-kal felszerelt kombáj-
nokban a CEMOS AUTO TRESHING összeköt-
tetésben áll az összes többi kezelőtámogató 
rendszerrel. A terményfajtától függő alapbe-
állításokból kiindulva az AUTO TRESHING így 
mindig megtalálja a cséplőrendszer optimális 
beállításait, és a lehető legkíméletesebben, 
de a szükséges mértékű agresszivitással 
csépel. Mindezt a másodlagos maglevá-
lasztás, a tisztítás és a betakarítási sebesség 
függvényében teszi, megkönnyítve az ezeken 
a pontokon működő automatikus rendszerek 
munkáját is.

Na jó, de hogyan vásárolhatom meg? – 
kérdezhetik. Az AUTO THRESHING a CEMOS 
AUTO csomagban, az AUTO CLEANING-gel, 
a CRUISE PILOT-tal és egyéb támogató rend-
szerekkel együtt vásárolható meg. Utólagos 
felszerelésére a LEXION 700 sorozatú gépe-
ken van lehetőség, a CEBIS MOBILE-lal és az 
érintőfunkciós kezeléssel együtt. Szalmarázós 
gépeken, a 670 és 660 HRC kombájnokon 
tudják használni.

A CLAAS 2017-es hannoveri AGRITECHNICA 
kiállításon aranyérmet nyert a CEMOS AUTO 
THRESHING automatikus cséplés-ellenőrző 
rendszerrel. 

A CEMOS AUTO TRESHING  
A CSÉPLŐRENDSZEREK AUTOMATI-
ZÁLÁSÁNAK ÚJABB MÉRFÖLDKÖVE.

A szenzorok a különböző értékeket egy központi modulnak küldik el.
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TEKERD SZOROSABBRA

CLAAS!
„A CLAAS ÉREZHETŐEN A TERMÉNYÁRAM, A BÁLAFORMA ÉS A KÖTÖZÉS 

TÖKÉLETESÍTÉSÉRE HELYEZTE A HANGSÚLYT”
� MUTATTA BE SZINTE KÖSZÖNÉS HELYETT AZ ÚJ VARIANT 485 RC PRO 

KÖRBÁLÁZÓT ŐZE IMRE DEREKEGYHÁZI GAZDA, KIEMELVE A JÓ BEÁLLÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEKET, ILLETVE A PROBLÉMAMENTESEN MŰKÖDŐ 

ISOBUS�TERMINÁLOKAT.  

Szöveg: Viniczai Sándor | Képek: Antalóczy Tibor
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V
állalkozásukat 1994-ben kezd-
ték, családon belül félszáz 
hektáron gazdálkodnak. Te-
vékenységük elsősorban szol-

gáltatásként indult. Az állami gazdaság-
ban akkoriban osztották ki a dolgozói 
földeket, s Őzéék jó érzékkel meglátták, 
hiányoznak az eszközök, ezért az aratás 
kivételével minden munkát elvégeztek 
másoknak. Idővel lezajlott a birtokkon-
centráció, kevesebb tulajdonos kezdett 
nagyobb területen dolgozni.

„Már kezdettől jelentős mennyiségben 
szalmáztunk” – korábban kisbálás szal-
mára volt igény, hiszen kisebbek voltak az 
üzemméretek is. Idővel átálltak a körbálá-
zásra, fűtési céllal, almozáshoz. Ez utóbbi 
kényszerítette ki a szecskázós bálázók 
alkalmazását, mert az ilyen bála nemcsak 
jobban teríthető, de a nedvességet is 
jobban felszívja.

             A KEZDET

CLAAS VARIANT 485 RC PRO16 agritech

M
ár a negyedik CLAAS körbá-
lázóval dolgoznak, az első 
közel másfél évtizede érkezett 
a gazdaságukba. A CLAAS 

260-ast a maga korában kategóriája legkor-
szerűbb eszközeként tartották számon, igazi 
újdonságnak számított a hidraulikus préselés. 
Fontos választási szempont volt a változtat-
ható kamra. „Ezen még kint, a munkaesz-
közön kellett beállítani, milyen nyomással 
szeretnénk kezdeni, majd ezt követően a vég-
nyomást, a hálómennyiséget, a lágymagot, 
a bálaátmérőt” – magyarázta a szakember. 
Később mindezt már a monitoron keresztül, 
az erőgép fülkéjéből lehetett elvégezni.

A kisebb, családi vállalkozások szívesen veszik 
a kisebb körbálákat – ahol a felhasználás ezt a 
méretet igényli –, mivel könnyebb mozgatni. 
„Már 80-90 centiméteres átmérőt szépen 
beköt” – lehet készíteni 40 centis bálát is, de 
nem ez a jellemző.

A CLAAS 260-ast a 360-as követte, s míg az 
első öthevederes volt, a másik már négyszíjas, 
155 centiméteresre nőtt a maximális bála-
mérettel. A sima 360-ast lehetett rendelni 
szecskázóval, a 365-öst pedig már szélesebb 
hajtólánccal hozták forgalomba. A harma-
dik vágórotoros 380-as ROTOCUT hét éven 
keresztül dolgozott náluk, a megrendelők 
megelégedésére. A mostani, 480-as frissen 
került a vállalkozásba.

– mutatott rá Őze Imre. A bajai központú cég 
orosházi, illetve hódmezővásárhelyi telephe-
lyei elérhető távolságra vannak, a kiszállítás 
gyors, a szerelők felkészültek.

Sokoldalú igényeket kielégítő, megbízható, 
igazi munkaeszközökről van szó. Ugyanakkor 
már a XXI. századi elvárásoknak is maradék-
talanul megfelel a kiforrott technika, a maga 
gyorsaságával, hatékonyságával.

A szakember hozzátette, nedves szalmánál, 
szénánál fi gyelmesen kell beállítani a bálázót, 
mert jobban tömörít, ne legyen túl feszes, 
vagy laza a szalag, miközben a megfelelő 
nyomás a biztonságos működés alapfeltétele.

A megrendelők részéről elvárás a minőség, 
a kemény, jól rakodható és szállítható bála. 
Megesik, hogy száz kilométer távolságra is 
viszik, ami a nagyobb igénybevétel miatt 
komoly kihívás. Ehhez pedig megfelelő 
keménységű, szépen hálóba kötött bálára 
van szükség. A különböző növényfajok 
eltérő tulajdonságainak megfelelően lehet 
beállítani a gépet. Kényelmessé teszi, hogy 
a mutatószámok változtatásához nem kell 
kiszállni a vezetőfülkéből, néhány gombnyo-
mással módosíthatók a paraméterek.

A gépkezelő nem mechanikusan, hanem 
elektromosan állítja be a komfortkötözést. 
A bálázó számítógépe ISOBUS kapcsolat-
ban áll a traktorral. Az anyag tapadásától 

függően 2-2,5-ször, vagy éppen háromszor 
tekeri körül a hálóval. „Egy apróbb, selymes 
szálú gyepszénát többször kell behálóz-
ni” – jegyezte meg Őze Imre. Hasonlóan 
nehéz a lucernaszéna, amelyet háromszor is 
érdemes körbetekerni. Ezáltal tárolás idején 
is – mivel kicsit „kifújja magát” – biztonsággal 
rakodható. Fontos az átmérő, a lágymag- és 
a végnyomás, a kiadagolt hálómennyiség, a 
kötözéskésleltetési-idő meghatározása is.
A 400-as szérián újítás az úgynevezett „ma-
lacfarok”, a háló kifeszítését segítő spirál, a 
hálóvezető görgőn. Amikor már kevés a háló, 
nem mindig futott ki a szélére, akár 4-4 centi 
is elmaradt. Ettől még használható a bála, de 
nem tökéletes. Ennek az újításnak köszönhe-
tően viszont mindig szélétől széléig jár a háló, 
teljes szélességében fedi a bálát.

AMIBEN VERHETETLEN A CLAAS, 
ILLETVE A FORGALMAZÓ AXIÁL, 

AZ A SZERVIZHÁLÓZAT 
ÉS AZ ALKATRÉSZELLÁTÁS

GYORSABB 
BÁLAKAMRA NYITÁS ÉS 

CSUKÁS, MINDÖSSZE
6 MÁSODPERC.



HÁLÓS KÖTÖZÉS 
BEMUTATÁSA

A KÖRNYÉKÜNKÖN, TÍZ KILOMÉTEREN 
BELÜL HÁROM 480AS IS MUNKÁBA ÁLLT 

A KÖZELMÚLTBAN

A jó gazda rendszeresen átnézi gépét.

CLAAS VARIANT 485 RC PRO 17agritech

Egyre fontosabb a munkavégzés gyorsasága: 
nemcsak gazdaságossági kérdés, hanem 
a gyorsan változó időjárás miatt minőség-
megőrzési is. A nagyobb hevedersebesség, 
a gyorsabb kamraajtó-nyitás és -zárás, illetve 
további technológiai fejlesztések teszik lehe-
tővé, hogy a VARIANT 485 RC PRO óránkénti 
teljesítménye még nagyobb legyen. Ráadá-
sul, tette hozzá a szakember, nagyon jól 
lehet az országúton is mozogni vele, mintha 
pótkocsival menne.

A kockabálát azonnal szállítani, „tömbösíteni” 
kell, mert könnyen beázik, míg a körbála job-
ban bírja az esőt. Ez nemcsak a relatív kisebb 

felületnek köszönhető, hanem a vízlepergető 
hálónak is. „Ehhez megfelelő tömörségű 
bálára is szükség van” – jegyezte meg. 
A bála keménységét az évtizedek óta szerzett 
tapasztalatok alapján, szinte ránézésre állítják 
be. A gazda bálaszám után fi zet, de elvárja 
a minőségi munkát. Akik szabadban tárol-
nak, kemény bálát igényelnek. Ha viszont 
túltömörített, még a bálatüske sem megy 
bele –kovácsoltvas tüskét használnak, ami 
rakodáskor nem húzza vissza a bálát a szál-
lítójárműről. Ma már nem csak az állattartók 
igénylik a szénát és a szalmát, sokan alterna-
tív energiaforrásként tekintenek rá.
Évente 7000-8000 bálát készítenek. A meny-
nyiség erősen függ az időjárástól, idén a csa-
padék miatt várhatóan kevesebb munkájuk 
lesz. A bálák 70-80 százaléka szalma, a többi 
fű- és lucerna-széna.

A CLAAS körbálázókról Őze Imre elmondta, 
jó konstrukciók, eddigi tapasztalatai szerint 
minőségi munkát végeznek. A 360-ast úgy 
adták el, hogy 50-60 ezer bálát készített, s 
még akkor is kifogástalanul működött. 
A 380-as hét szezon alatt 80 ezer bálát gyár-
tott, s bár használt, de még gyári szalagsorral 
került az új gazdájához.

 – a gazdák bizalommal vannak a CLAAS 
körbálázók iránt. 
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LEXION 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 863518126
TELJESÍTMÉNY: 250
ÉVJÁRAT: 2000
ÜZEMÓRA: 5476
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.0, 
SZ, KL, KAB,
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 817217492
TELJESÍTMÉNY: 245
ÉVJÁRAT: 2005
ÜZEMÓRA: 3870
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, 
GA6.0, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 781816304
TELJESÍTMÉNY: 295
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2127
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ, 
KL, KAB, 
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 875618685
TELJESÍTMÉNY: 295
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 2560
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GAV6.6, CAC, TT, 
SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: SZOLNOK  AXIÁL 204

LEXION 600
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 773416786
TELJESÍTMÉNY: 500
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2392
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK CAC DCS TT 
4WD SZ KL KAB GAV10.5 LEV
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 790617611
TELJESÍTMÉNY: 295
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4375
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6, 
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 738616908
TELJESÍTMÉNY: 260
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2195
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ, 
KL, KAB
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA  AXIÁL 213

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 862918624
TELJESÍTMÉNY: 400
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1261
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, QM, 
TT, 3D, SZ, KL, KAB, LP, LEV GAV7.7
ELHELYEZÉS: VEVŐ

LEXION 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 781516400
TELJESÍTMÉNY: 260
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 6029
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ, 
KL, KAB,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

TUCANO 330
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 761616844
TELJESÍTMÉNY: 238
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 413
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GA5.4, DCS, 
4WD, SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK  AXIÁL 204

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 643914268
TELJESÍTMÉNY: 295
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2598
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, TT, SZ, KL, 
KAB, GAV6.0
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 86361822
TELJESÍTMÉNY: 285
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 5322
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, GA6.6, 
SZ, KL, KAB
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 862818387
TELJESÍTMÉNY: 400
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1189
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, TT, 
4WD, 3D, SZ, KL, KAB, LP, LEV, GAV7.7
ELHELYEZÉS: VEVŐ

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 864318190
TELJESÍTMÉNY: 295
ÉVJÁRAT: 2007
ÜZEMÓRA: 4932
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, ROK, 
GA6.0, SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: SZOLNOK  AXIÁL 204

LEXION 570
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 867418918
TELJESÍTMÉNY: 395
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3533
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, CAC, DCS, 
GAV7.5, TT, SZ, KL, KAB, LP
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901
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 VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 776316902
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: BM1.2X0.91.55, HK, 
RF2.1, MON, TLT
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

SZÓJA ADAPTER
 

AZONOSÍTÓ: 848317494
ÉVJÁRAT: 2011 
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK MSZ9.0
ELHELYEZÉS: VEVŐ

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 601514
ÉVJÁRAT: 2010
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: HK, RF2.1, MON, TLT, 
BM1.2X0.91.7 
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 004114230
TELJESÍTMÉNY: 225
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1625
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV, 
PS, 4WD, KL, KAB,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

AXION 850
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 007715454
TELJESÍTMÉNY: 250
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 2911
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, AH, 
AV, PS, 4WD, KL, KAB,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

 AXION 850
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 871018834
TELJESÍTMÉNY: 250
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 5756
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, RH, FH, 
CEBIS, AH, AV, PS, KL, KAB
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

AXION 810
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 866418427
TELJESÍTMÉNY: 197
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2282
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KRK LF1+2 RH AH 
AV PS KL KAB
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 01391424
TELJESÍTMÉNY: 225
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 3184
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV, 
PS, 4WD, KL, KAB 
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

QUADRANT 2200
SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 521013
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: ZSK, RF2.1, MON, TLT, 
BM1.2X0.7
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

QUADRANT 2200
SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 569413
ÉVJÁRAT: 2006
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: ZSK, RF2.1, MON, TLT, 
BM1.2X0.7
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

 AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 004214294
TELJESÍTMÉNY: 225
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2241
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV, 
PS, 4WD, KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK  AXIÁL 204

 AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 013814935
TELJESÍTMÉNY: 225
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 2760
MINŐSÉG: 
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV, 
PS, 4WD, KL, KAB,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

AXION 920
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 010515271
TELJESÍTMÉNY: 300
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 1912
MINŐSÉG: ●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, RH, FH, AH, AV, 
KL, KAB, FM, GPSS, GPSK, LF2,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 773616779
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: BM1.2X0.91.55, HK, 
RF2.1, MON, TLT
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

DISCO 3050
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 001802531
ÉVJÁRAT: 2013
MINŐSÉG: ●● ●●
FELSZERELTSÉG: TLT MSZ305
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

ARION 640
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 00361694
TELJESÍTMÉNY: 170
ÉVJÁRAT: 2016
ÜZEMÓRA: 1609
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: RK, LF1+2, AH, AV, 
PS, KL, KAB,
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

XERION 3800
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 829017261
TELJESÍTMÉNY: 380
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 8143
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: LF1+2, CEBIS, AH, KL, 
KAB, FM, GPSS, GPSK
ELHELYEZÉS: BAJA  AXIÁL 1901

MEDION 310
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 002903642
TELJESÍTMÉNY: 185
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 1106
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZK, GA4.5, SZ, 
KL, KAB
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 767016630
TELJESÍTMÉNY: 245
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3523
MINŐSÉG: ●●● ●
FELSZERELTSÉG: CAC, GA6.0, SZ, 
KL, KAB
ELHELYEZÉS: SZOLNOK  AXIÁL 204

JAGUAR 850
SPEEDSTAR 4WD KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 882518480
TELJESÍTMÉNY: 412
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 2780
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: SZR, 4WD, KL, KAB, 
RF3.0PU300, KAD6RU450
ELHELYEZÉS: CSORNA  AXIÁL 206
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Szöveg: Vas Magdolna | Képek: Fekete Gábor

ÜNNEPÉLYES

KOMBÁJNÁTADÁS 
BELVÁRDGYULÁN

AZ AXIÁL KFT. A MAGYARORSZÁGON ÉRTÉKESÍTETT KÉTEZER�ÖTSZÁZADIK 
KOMBÁJNT ADTA ÁT A BELVÁRDGYULAI ZRTNEK. A BARANYA 

MEGYEI VÁLLALKOZÁS EZZEL A HUSZONÖTÖDIK CLAAS KOMBÁJNJÁT 
VEHETTE BIRTOKBA. 
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A 
Belvárdgyulai Szövetkezet első 
CLAAS betakarítógépeit – két 
hegyi kombájnt – 1982 júniusá-
ban vásárolta, amik nem csak 

Belvárdgyulán, de Magyarországon is az 
első ilyenek voltak. Ez volt az első lépés az 
akkori kelet-európai géppark cseréjében. A 
vetésizöld kombájnokkal olyan elégedett volt 
a belvárdgyulai vállalkozás, hogy most, 36 
évvel később a jogutód továbbra is márkahű: 
kizárólag CLAAS kombájnokkal dolgozik.

Az ünnepélyes átadáson a Belvárdgyulai Zrt. 
képviselői, Wilhelm József vezérigazgató 
és Szűcs Imre igazgatósági elnök, termelési 
igazgató mellett beszédet mondott a CLAAS 
képviseletében érkezett Bernd Hoff mann, 
aki 22 éven keresztül Magyarország CLAAS-
országfelelőse volt, Dirk Bergmann, a CLAAS 
Csoport termékmarketing-vezetője, Jörg 
Sudhoff , közép-európai értékesítésért felelős 
régióigazgató, valamint az AXIÁL Kft. képvi-
seletében Trunk Mihály, CLAAS Gépüzletág-
igazgató. 

Bernd Hoff mann magyarul köszöntötte a 
résztvevőket, általános elismerést aratva a 
magyar nézők között. Felelevenítette az első, 
1971-re datálható magyarországi útját, ami-
kor egy negyven DOMINATOR-ból álló szál-
lítmány ügyeit intézte hazánkban. Elmondta, 
hogy a magyarországi CLAAS-forgalmazást 
magának Helmut Claasnak köszönhetjük. Az 
ő víziója, az akkori mezőgazdasági szakem-
berek és kormányzat közös munkája hozta 
az 1970-es évek elején a CLAAS gépeket 
a magyar piacra. Helmut Claas véleménye 
az volt, hogy a CLAAS-nak jelen kell lennie 
Európa mezőgazdasági agrárközpontjaiban, s 
Magyarországot az egyik, ha nem a legfon-
tosabb ilyen központnak tartotta. Annak 
idején, a szocialista időben professzionális 
nagyüzemek jöttek létre hazánkban, de csak 
szovjet SZK4-esek, SZK5-ösök álltak rendelke-
zésre. Helmut Claas tehát nagyon jó érzékkel 
meglátta a piaci rést s a lehetőséget.

A CLAAS és a Belvárdgyulai Zrt. gyakorlatilag 
a CLAAS magyarországi megjelenése óta 
kapcsolatban áll. Az együttműködés mára 
olyan szoros, hogy az összes kombájnos 

CLAAS katalógusban van Belvárdgyula kör-
nyékén készült kép.

A sikeres együttműködés emlékére a CLAAS 
képviselői a legmagasabb szintről érkezett 
köszönetet fejeztek ki mind a Belvárdgyulai 
Zrt., mind az AXIÁL Kft. képviselőinek, s okle-
vél mellett átnyújtottak egy kombájn-maket-
tet is Helmut Claas saját kezű aláírásával. 

A Belvárdgyulai Zrt. vezetősége nemcsak a 
CLAAS és az AXIÁL képviselőinek nyújtott át 
ajándékokat, hanem saját, régi dolgozóit is 
elismerésben részesítette.

A beszédek sorát Trunk Mihály, az AXIÁL Kft. 
CLAAS Gépüzletágának igazgatója zárta. 
Szavaiból megtudhatták a résztvevők, hogy 

Bár kezdetben Magyarország a MEGA 
kombájnok hazája volt, mostanra a LEXION 
túlsúlya meghatározó. Ez nem véletlen, 
hiszen az olyan professzionális mezőgazda-
sági cégeknek, mint például a Belvárdgyulai 
Zrt. is, csúcstechnikára van szüksége, mert a 
lehető legnagyobb betakarítási teljesítményt, 
hatékonyságot kell elérni.

Az ünnepség zárásaként Trunk Mihály 
üzletágigazgató átadta az AXIÁL Kft. aján-
dékait, illetve a Belvárdgyulai Zrt. 25. CLAAS 
kombájnjának kulcsait. 

„A 2500 KOMBÁJN 41 SZÁZALÉKOS PIACI 
RÉSZESEDÉST, S EZZEL PIACVEZETŐ 

POZÍCIÓT JELENT HAZÁNKBAN!”  

Trunk Mihály, az AXIÁL CLAAS Gépüzletágának igazgatója (kép bal oldalán) ünnepélyesen átadja 
a Magyarországon értékesített 2500. kombájn kulcsát Reich Attila belvárdgyulai gépkezelőnek 

(balról a második), illetve Wilhelm Józsefnek, a Belvárdgyulai Zrt. vezérigazgatójának (jobbról a 
második) és Szűcs Imrének, a Belvárdgyulai Zrt. igazgatósági elnökének (kép jobb oldalán).
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A SZÍNFALAK MÖGÖTT

CLAAS CORIO 
KUKORICABETAKARÍTÓ ADAPTERCSALÁD 

KIFEJLESZTÉSE ÉS PIACI BEVEZETÉSE

EGY KORÁBBI SZÁMUNKBAN BEMUTATTUK A CLAAS ÁLTALÁNOS 
TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATÁT, AMELY MÁR RÉGÓTA ELENGEDHETETLEN 

RÉSZE A VÁLLALAT INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK. EZ ALKALOMMAL ARRÓL 
NYÚJTUNK ÍZELÍTŐT, HOGY MIKÉNT ZAJLOTT A NEMRÉG BEMUTATOTT CORIO 

BETAKARÍTÓ�ADAPTERCSALÁD KIFEJLESZTÉSE ÉS PIACI BEVEZETÉSE, EGY�KÉT 
ÉRDEKES „KULISSZATITOKKAL” FŰSZEREZVE AZ ÍRÁST.  

Szöveg: Dr. Gurmai László, Esses Sándor, Lenti Tibor | Fotók: CLAAS
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az adapter-veszteségek további 
csökkentése;

még stabilabb működés dőlt 
állományban, nem ideális körülmények 
között,

egyszerűbb, gyorsabb kezelhetőség, 
jobb ergonómia.

B
izony több tízezer munkaóra és 
kitartó csapatmunka van egy-egy 
termék bevezetése mögött. Sok 
esetben teletűzdelve első blikkre 

megoldhatatlannak tűnő kérdéssel, pro-
jektcsapaton belüli feszült vitákkal, idő- és 
költségkeret szabta korlátokkal és sok egyéb 
más kihívással. A CORIO család fejlesztésekor 
sem volt másképp. Az érem másik oldalához 
tartozik viszont a nehézségeket gyorsan elfe-
ledtető sok-sok pillanat. Például a tesztgépek 
első méterei a kukoricaföldön. Látni, ahogy 
legördülnek az első CORIO-k a gyártósorról. 
Vagy épp jólesően elkönyvelni, hogy sikerült 
megoldani egy nem várt akadályt. De a 
legnagyobb jutalom, amikor egy elégedett 
gazdával, tulajdonossal, vagy gépkezelővel 
beszélgethetünk, aki szinte kérdezés nélkül 
sorolja tapasztalatait, észrevételeit.

Gyakran kérdik gépkezelők, gazdák, hogy 
milyen ötletekkel tudunk még javítani a 
gép működésén? Hiszen már a jól ismert 
CONSPEED-ek is magas színvonalon, meg-
bízhatóan üzemelnek. Válaszunk minden 
esetben ugyanaz: épp a vevők, felhasználók 
generálta újabb, magasabb igények segítik 
a CLAAS szakembereit a további elgondo-
lások kidolgozásában. A kihívás leginkább 
abban rejlik, hogy sokféle felhasználóval 
találkozunk, s ezáltal az igények is nagyon 
széles körűek. E kívánságok inspirálják 
fejlesztőmérnökeinket újabb, fejlettebb 
műszaki megoldásokra.

Mint említettük, a termékfejlesztés sok 
ember együttes munkáján alapuló időigé-
nyes folyamat. Egy teljes fejlesztési projekt 
a terméktől függően négy-hat évig tart. 
Merészebb, nagyobb ívű módosítások esetén 
előfejlesztési fázis előzi meg. Ez igazán inno-
vatív újdonságok esetén indokolt. Ilyenkor 
a mérnökök nagyobb szabadságot kapnak 
a kreativitásuk kibontakoztatásához, és csak 
ezt követi a jóval több megkötéssel járó 
szériafejlesztés. Egy szériagyártásra szánt 
átlagos terméken legalább tíz CLAAS-os 
fejlesztőmérnök dolgozik, a csapat mindig 
nemzetközi, legtöbbször magyar-német, 
de lehet amerikai, indiai, kínai eredetű is 
egy-egy komponens, vagy ötlet. A fejlesztési 
mérnöki irodák és mérnök-gyakornokok is 
részt vehetnek, így egy nagyon színes csapat 
lesz felelős a végeredményért. Ezenfelül sok 
esetben támaszkodunk a beszállítóinkra 
is. Polimer-komponensek és hajtáselemek 
kapcsán akár a konstrukciós feladatok egésze 
is neves nyugat-európai gyártók tervezőiro-
dáihoz kerülhet. 

Nemcsak a fejlesztőcsapat nemzetközi, 
hanem a piac is. Nyugat-Európa legnagyobb 
kukoricatermelőin keresztül Közép-Kelet-
Európán át a volt szocialista utódállamokig 

kontinensünk összes országában ott vannak 
a CORIO adapterek, és mindenhol elégedet-
tek vele a felhasználók. Egy új termék fejlesz-
tésekor fi gyelembe kell venni a nagyszámú 
különböző altípust, a továbbfejlesztett kom-
ponensek csereszabatosságát, az alkatrész-
ellátás és a gyárthatóság kérdéseit is. Egy új, 
vagy javított funkciót gyakran elérhetővé kell 
tenni a már piacon lévő gépekre is, hiszen 
ezeket általában nem néhány évre vásárolják 
a gazdák, és ők is profi tálni szeretnének a nö-
velt munkateljesítményből, vagy csekélyebb 
karbantartási költségekből. Emellett kiemelt 
szerepet kap a tökéletes együttműködés 
a CLAAS többi termékével – kombájnnal, 
járvaszecskázóval, szállítókocsival. 

KONCEPCIÓS VIZSGÁLATOK:
TOVÁBBFEJLESZTETT SORTERELŐ 
EGYSÉG 3D-S ÖSSZEÁLLÍTÁSA.

A CORIO PROJECT 
ZÁSZLAJÁRA ALAPVETŐEN 
HÁROM FŐ CÉLT TŰZTÜNK:
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CORIO adapter összeszerelése a 
CLAAS Hungária Kft. gyártósorán.



Mindez nagyon 
színes követelményrend-

szert hoz létre, amelynek eredménye 
a sokféle kivitelben készülő, számos opcióval 
ellátható, a legkülönfélébb körülmények 
között is jól használható betakarító adapter. 

A fejlesztési irányokat döntően határozza 
meg a vevői érdek, például a hatékonyabb 
és gyorsabb munkavégzés, kisebb költségű 
karbantartás és jobb ergonómia. Ezért törek-
szünk szorosan együttműködni a gazdákkal, 
meghallgatva a javaslatokat és kritikákat. Cé-
lunk továbbá, hogy minden fejlesztőmérnök 
maga is használja és javítsa a gépet, hisz így 
értheti meg legjobban a célokat és a vissza-
jelzéseket. Termékeink nem íróasztal mögött 
születnek, hanem a szántóföldön – amely az 
otthonuk lesz. 

A vevők elképzeléseit tartalma-
zó követelményjegyzékből, az 
ötletelések, egyezteté-
sek során megszüle-
tik az úgynevezett 

vállalási jegy-
zék, amely már részlete-

sen tartalmazza a megtervezendő 
gép legfontosabb paramétereit. Ilyen pél-
dául, hogy milyen sortávolságú törőegysé-
geket tervezzenek, mennyi lehet az adapter 
maximális szemvesztesége, vagy éppen az 
egyes alkatrészek kopása. A vállalási jegyzék 
alapján készül el az úgynevezett validációs 
(vagy tesztelési) terv, amely megfogalmazza, 
hogy miképp kell ellenőrizni vevőink megfo-
galmazott követelményeit. A részelemektől 
a teljes gépig ellenőrzik a kívánt funkciókat, 
illetve a szerkezet tartósságát és kopásálló-
ságát. A validációs terv azt is meghatározza, 
hogy a világnak mely részén kell tartósüzemi 
tesztnek alávetni a tervezett adaptercsalád 
verzióit.

A validáció első lépése a tervezett kukori-
caadapter háromdimenziós modelljének 
szilárdságtani vizsgálata virtuális térben, 
végeselemes szimulációs programokkal.

Ez az első vizsgálat biztosítja, hogy az új 
konstrukció kellően álljon ellen a várhatóan 
fellépő terheléseknek. 

Miután elkészültek a tervek és megépítették 
az első funkció-mintagépeket, megkezdőd-
hettek a működési vizsgálatok. Ebben a 
vizsgálati szakaszban azt kell eldönteni, hogy 
a gépelemek, illetve a teljes konstrukció, 
minden beállítási lehetőséggel maradéktala-
nul betöltik-e funkciójukat. Többek között itt 
tesztelik különböző terhelésekkel a hajtásele-
meket, vagy éppen azt vizsgáltuk meg, hogy 
nem okoznak-e a betakarításkor anyagáram-
lási problémákat a gépelemek (burkolatok, 
műanyag alkatrészek, csiga, stb.). Figyelnünk 
kellett a különböző kivitelű gépek eltérő 
funkcióira is, például az összecsukható 
adapterek zárási mechanizmusára, vagy az 
úgynevezett „hegyi kombájnok” speciális 
kardánhajtására.

Ezt követően a funkció-mintagépek úgyne-
vezett kompatibilitási vizsgálatain győ-
ződtünk meg arról, hogy az új fejlesztésű 
adapterek minden funkciójukban megfe-
lelően működnek a kombájnokkal, illetve a 
szállítókocsikkal.

Ezután meg kell vizsgálnunk a részegysé-
gek, például a különböző terelőelemek 
műanyag kopóelemeinek tartósságát vagy 
a szecskázókések kopásállóságát. Ezek-
re speciális fárasztóvizsgálati eszközöket 
készítettünk, amelyek reprodukálják a gépek 
valós munkakörülményeit. A részegységek 
tesztelése után a teljes adapter szilárdságát 
vizsgáltuk meg, összetett módszerrel, több 
speciális berendezéssel. 

otthonuk lesz.

A vevők elképzeléseit tartalma-
zó követelményjegyzékből, az
ötletelések, egyezteté-
sek során megszüle-
tik az úgynevezett

a szecskázókések kopásállóságát. Ezek-
re speciális fárasztóvizsgálati eszközöket
készítettünk, amelyek reprodukálják a gépek 
valós munkakörülményeit. A részegységek 
tesztelése után a teljes adapter szilárdságát 
vizsgáltuk meg, összetett módszerrel, több
speciális berendezéssel.

„A PUDING 
PRÓBÁJA”

SZÁNTÓFŐLDI TARTÓSÜZEMI 

TESZTEN A CORIO EGYIK 

PROTOTÍPUSA

VIRTUÁLIS TESZTELÉS: 
AZ ADAPTERVÁZ SZILÁRDSÁGTANI 
VIZSGÁLATA VÉGESELEMES 
MÓDSZERREL
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Meggyőződhettünk a 
CORIO adapter megfelelő tartósságá-

ról. A kombájnon szállítási és aratási terhe-
léseket az úgynevezett ejtőpados vizsgálati 
módszerrel teszteltük, a szállítókocsist pedig 
körpályán. A CORIO termékcsalád össze-
csukható kivitelének validálására több ezer 
összecsukást és szétnyitást hajtottunk végre, 
a funkció megbízhatóságának érdekében. 
Az összetett tesztelés eredménye, hogy az 
adapter szerkezete maradéktalanul el tudja 
viselni az aratási terheléseket, biztosítva, 
hogy a CORIO adapter hosszú éveken keresz-
tül hibamentes maradhasson.

Egy adapter 
validációjának legfontosabb 

lépése maga a kukorica-betakarítás: ekkor 
derül ki, hogy mennyire jól dolgoztunk. A 
világ számos helyén, különböző fajtájú és 
jellegű állományban végeztünk tartósüzemi 
teszteket. A kukoricanövény sok fajtájának 
mindegyike más és más kihívások elé állít. 
Egyesek rendkívül hajlamosak a gép kopta-
tására, míg másutt különlegesen szívós és 
vastag szárú állományok vannak, de nehéz-
séget okozhatnak a dőlt, elfekvő növények is. 
Teszteltünk többek között Németországban, 
Franciaországban, Magyarországon, de még 
Argentínában is.

A sok vizsgálat és befektetett energia meg-
hozta az eredményét, a validáció sikeresen 
lezárult, a CORIO adaptercsalád megfelelt 
minden olyan követelménynek, amelyeket a 
vevőink látni szerettek volna, vagy még annál 
is többnek. 

A gépek kifejlesztésével, és alapos tesztelé-
sével még távolról sem ér véget a feladatok 
sora. Sok a további teendő, míg tulajdonosá-
hoz jut a termék, például az első alkatrészek 
úgynevezett bemintázása, vagyis a beépítést 
megelőző minőségi ellenőrzése. Tájékoz-
tatást kapnak a szervizünk munkatársai, az 
alkatrészellátásban, illetve az értékesítési 
láncban részt vállaló szakembereink. A 
rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk 
alapján elstartol többek között az alkatrészek 
beszerzési, gyártási folyamata, továbbá a 
szériatermeléshez szükséges gyártóeszközök 
tervezése, beszerzése. A fejlesztési csapat 
aktívan részt vesz a szériagyártás előkészíté-
sében, és végigkísérik a gépeket a 

gyártósorokon is. Így minden CLAAS-os 
mérnök, technológus személyes felelőssé-
get vállalva büszkén állíthatja, hogy minden 
funkciójában megfelelő gépet fog kapni a 
gazda, amely ezeken túl is tele van hasznos 
megoldásokkal és fi nom részletekkel, így 
jogosan nevezhető prémiumnak. 

Az idei Agrárgépshow kiállításon megtisztelő 
elismerésben részesült a CLAAS. A CORIO 
CONSPEED 875 FC gép érdemelte ki „Az 
év magyar mezőgépe 2018” díjat. Büszkén 
vehettük át az oklevelet és a hozzá tartozó 
serleget a Gépipari Tudományos Egyesület 
Mezőgépipari Szakosztály és a Magyar Mező-
gazdaság Kft. képviselőitől.

Ezen sorok olvasásakor bizonyára már 
csatasorba állítva várják tulajdonosaiknál 
a következő betakarítási szezont a CORIO 
család első adapterei. Mindeközben a CLAAS 
fejlesztőcsapata gőzerővel dolgozik a követ-
kező generáción, hogy azokat újabb, hasznos 
funkciókkal, hathatósan tesztelve, időben 
bevezethessék.  

Meggyőződhettünk a derül ki, hogy mennyire jól dolgoztunk. AMeggyőződhettünk a

Egy adapter 
validációjának legfontosabb 

lépése maga a kukorica-betakarítás: ekkor 
derül ki hogy mennyire jól dolgoztunk A

Az egyik CORIO-újdonság a lerövidít-
hető sorterelő, amely a nagyban növel-

heti a közúti közlekedés biztonságát.

Hidraulikus elemek összeszerelése
 a törőléc-állítás funkcióhoz.
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AXIÁL KOLLÉGA, 
AKIN A

KENYERÜNK MÚLIK 
Szöveg: Karlovitz Kristóf | Képek: Fekete Gábor
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Agritech: Gondoltad volna az elején, 
hogy ekkora teher nyomja majd a 

válladat?

N
em, de most sem ezen 
spekulálok, hanem, 
kollégáimmal együtt a 
gördülékeny alkatrész-

ellátásra koncentrálunk. Kezdetben? 
Nem volt sorsszerű, hogy ide kerüljek, 

szerencsés fordulatok sora kellett hoz-
zá. Csanádpalotán nevelkedtem, Ma-

kón jártam a középiskolát, Mezőtúron 
diplomáztam logisztikai szakos gépész-
mérnökként. Többfelé is orientálódtam, 

de az AXIÁL hívott be elsőnek kétnapos 
próbamunkára, és felajánlották, hogy itt 

maradhatok. Megragadtam a lehetősé-
get, a munkám után költöztem, így lettem 

„bajai”, 2005 augusztusában. Azért tettem 
idézőjelbe, mert amíg nem tudsz önállóan 

bajai halászlevet főzni, csak „gyütt-ment” 
vagy a helyiek szemében… (nevet) 

Ahogy kell, a ranglétra alján kezdtem, gya-
kornokként, raktári munkával, áruátvétellel, 
újságcikk fordítással. Nemsokára saját ter-
mékkört kaptam az erőgép-csoport asszisz-
tenseként, én lettem a RÁBA gépalkatrészek 
termékmenedzsere – jó iskola volt, alázatra 
tanított, ugyanakkor nagyon tetszett, hogy 
ilyen fi atalon saját termékkörrel büszkélked-
hettem. Később, ahogy egymással párhuza-
mosan nőtt a cég és az én tapasztalatom is, a 
csoport élére kerültem. Volt tehát gyakorla-
tom, amikor hat év múlva felkértek a CLAAS-
alkatrészekért felelős csoport vezetésére. 

Agritech: Milyen a CLAAS-termékekkel foglal-
kozni?

E
z a legnagyobb termékcsoport a 
cégnél, ami fokozott elvárással jár – 
igyekszünk a piaci konkurenciaharc 
közepette megtartani ennek a piaci 

szegmensnek az egységét. Szívesen dolgo-
zom együtt a kül- és belföldi kollégákkal. 
Folytonosan képezzük magunkat, 

tanfolyamokon is, hogy ismerjük a gépeket. 
Ezeket az ismereteket természetesen próbál-
juk az értékesítő kollégák felé is továbbadni. 
Nemcsak beszerzünk, hanem értékesítési 
stratégiát alkotunk, kezeljük a raktárkészle-
tet. Nagyon komplex a feladat.

É
pp nemrég adták át hazánkban 
a 2500-adik CLAAS kombájnt. 
Piaci részesedésük 41 százalék, 
tehát az összesnek csaknem fele. 

Bármily kiváló minőségűek, megbízhatók a 
LEXIONOK és társaik, tartós működésükhöz 
stabil alkatrész-ellátás szükséges. Ugyanígy 

áll a dolog a német márka traktoraival, zöld-
sori gépeivel is – több ezer gép folyamatos 

üzemelésének fenntartásáról van szó. Ez már 
nemzetgazdasági lépték és érdek!

Bemutatunk néhány adatot a feladat nagy-
ságának érzékeltetésére. Az a két és fél ezer 
kombájn rengeteg változatot jelent, plusz 

az extra felszereléseket. Hasonló a helyzet a 
többi masinával is. Alkatrészeket kell biztosí-

tani mindhez, a legrégibbtől a legújabbakig. 
Az AXIÁL CLAAS-raktárkészlete több mint 
15 000-féle cikket jelent, melynek értéke 1,5 

milliárd forint. Lélegzetelállító számok. Rá-
adásul úgy kell mindent kisakkozni, hogy ami 

kell, az időben rendelkezésre álljon, de minél 
kisebb legyen a lekötött tőke. Óriási feladat 

és felelősség ez.

Juhász-Nagy László CLAAS-alkatrészes 
csoportvezető nem ijed meg tőle, hanem 

rátermetten ellátja, már 13 éve.

KEVESEKRŐL MONDHATÓ EL AZ AXIÁLNÁL, HOGY ORSZÁGOSAN 
FONTOS, STRATÉGIAI POZÍCIÓBAN DOLGOZNAK. 

JUHÁSZ�NAGY LÁSZLÓ A CLAAS GÉPEK ALKATRÉSZ�ELLÁTÁSÉRT 
FELEL � HA AZ LEÁLLNA, VAGY AKADOZNA, NAGY BAJOK 

LEHETNÉNEK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN…

NAGYON KOMOLY 
LOGISZTIKAI FELADAT  
AZ ALKATRÉSZEK MOZGÁSÁNAK 
VÉGIGKÍSÉRÉSE A MEGRENDELÉSTŐL 
A LESZÁLLÍTÁSIG.
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Agritech: Vannak lehetőségek saját ötletek 
érvényesítésére?

A 
feladatom, hogy a tulajdonosok 
érdekeit képviseljem a gyártó felé. 
Meg kell találnunk a közös nevezőt 
a gyár tervszámai és a magyar 

valóság között. Ez már önmagában rengeteg 
ötletet, saját gondolatot kíván. Emellett szá-
mos kihívással szembesülünk nap mint nap, 
mind emberi, mind szakmai kérdésekben. 
Stratégiánk egyik sarokpontja az előrendelési 
akciónk, amivel partnereink elkerülhetik a 
rohammunkát az utolsó percekben, nálunk 
pedig egyenletesebb a terhelés. Folyama-
tosan tökéletesítjük a rendszert, kétsávos 
kedvezményt vezettünk be, új logisztikai 
megoldásokat alkalmazunk, rengeteget fi no-
mítottunk a folyamatok vezénylésén.

Agritech: Mekkora a csapat, és milyen a napi 
munkátok?

Ö
ten vagyunk, egy egyetemista 
gyakornokkal. Naponta koor-
dináljuk a megrendeléseket és 
azok beérkezését, és folyamatos 

háttértámogatást biztosítunk a szervizben 
és az értékesítésben tevékenykedő kollégák-
nak. A mérnökeinktől kapott információk és 
saját tapasztalatunk alapján tudjuk, mit kell 
készleten tartani, ezek szállítása aznap vagy 
másnap megvalósul. Ami nincs kéznél, azt 
napi rendszerességgel megrendeljük Német-
országból, általában 24 órán belül megér-
kezik, és azonnal küldjük tovább a telephe-
lyeink alkatrészboltjába, illetve közvetlenül 
a megrendelőhöz. A lényeg a gyorsaság, 
hiszen például egyetlen kombájn leállása az 
aratás közepén katasztrófa lehet egy kisebb 
gazdaságnak! Mindez önmagában is komoly 
logisztikai mutatvány, és egyre nehezebb, 

mert miközben fenntartjuk a régebbi gépek 
ellátását, mindig újabb típusok jönnek, egyre 
többféle alkatrésszel dolgozunk. Az iskola ad 
ehhez a munkához némi alapot, de az igazán 
fontos fi nomságokat munka közben tapasz-
talod meg.

Agritech: 13 éve vagy itt a cégnél. Nem tartasz 
attól, hogy beleszürkülsz a munkába?

M
aga a cég is sokat változott az 
egykori családias kisvállalko-
zásból, ma már csak a vevőszol-
gálaton több mint ötszázhat-

vanan vagyunk. Igyekszem azért minél több 
kollégát személyesen megismerni, arcot kötni 
a nevekhez. A hosszú évek alatt jól összeszok-
tunk, félszavakból is értjük egymást, ez nagy 
előny. Maga a munkám, mint már mondtam, 
állandóan változik, mindig újat tanulunk, 
újdonságokat vezetünk be, ezt lehetetlen 
megunni!

Agritech: A munkádon kívül mi foglalkoztat?

É
ppen benne vagyunk egy családi 
ház felújításában, ami sok időmet és 
energiámat köti le. Emiatt el kellett 
adnom kedves (Yamaha BT-1100 Bull-

dog) motorkerékpáromat, de biztos vagyok 
benne, hogy az első lehetséges alkalommal 
újrakezdem a motorozást. Amikor időm 
engedte belföldön túráztam, de sokszor elég 
volt az is, ha a nap végén egy órára kiszellőz-
tethettem a fejem. Ez hiányzik, de azt szokták 
mondani, hogy aki egyszer megérezte a mo-
torozás ízét, nem tud többé szabadulni tőle. 
Így vagy úgy, mindig ott lesz a motorsport az 
életében. 

Agritech: Mit üzennél a jövő generációjának?

T
alán egyetlen szó: alázat. Legyenek 
alázattal a munkájuk iránt, végezzék 
a legjobb tudásuk szerint becsület-
tel, és ha nem is azonnal, de 

megtérül a befektetett idő és energia.  

15 000
A RAKTÁRBAN TARTOTT 
CLAAS ALKATRÉSZ-TÉTE-

LEK SZÁMA, MINDEGYIKET 
KERESGÉLÉS NÉLKÜL KELL 

MEGTALÁLNI.

Naponta indulnak ki a járművek a 
központból az üzletekhez és a gazdákhoz.
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REMOTE 
SERVICE

A REMOTE SERVICE A CLAAS GMBH IDÉN INDULT 
TÁVFELÜGYELETI ÚJDONSÁGA.

Szöveg: Karagity István szervizmérnök | Fotók: CLAAS, AXIÁL
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V
alamennyi Telematics rendszerrel 
felszerelt géppel használható ez az 
ingyenes funkció. A 2017. január 10.
előtt gyártott, valamint későbbi, 

Telematics rendszerben regisztrált gépekhez 
az Ön Telematics-profi ljából aktiválható a 
szolgáltatás.

Az előbb említett dátum után gyártott, 
Telematics-gépek átadási nyilatkozatán kell a 
megfelelő négyzetbe x-et tenni a szolgáltatás 
használatához.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI:

A 
Remote Service funkció aktivá-
lásával Ön engedélyt ad szerviz-
szolgáltatójának, hogy limitált 
adatokat láthasson gépe állapo-

táról. Nagyon fontos, hogy e szolgáltatás 
keretein belül cégünk szervizrészlegének 
nincs rálátása az Ön hozam-, illetve teljesít-
mény-jellegű adataira, kizárólag a következő 
adatokat engedélyezi:

riasztási jelzések a gépről;

karbantartási jelzések;

CEBIS üzenetek;

gép aktuális pozíciója,

gép aktuális állapota (aktív/nem aktív).

A REMOTE 
SERVICE 
ENGEDÉLYEZÉSE 
AZ ÁTADÁSI 
NYILATKOZATON

A REMOTE 
SERVICE 
SZERVIZSZOLGÁLTATÓI 
KEZELŐFELÜLETE
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EZEN ADATOKKAL ÖN A KÖVETKEZŐ ELŐNYÖKHÖZ JUTHAT:

A 
riasztások és hibaüzenetek diag-
nosztizálásával szervizmérnökeink 
gyorsabban és hatékonyabban 
tudják szervizszerelőink munkáját 

segíteni. A szerelő érkezése előtt informáci-
ónk lehet a meghibásodásról, így jobban fel 
tudunk készülni a javításra. Szerelőnk már a 
megfelelő alkatrésszel tud kimenni a géphez, 
így megspórolhatók felesleges kiszállások. 
Ennek köszönhetően rövidülhet a javítás 
időtartama és költsége.

A karbantartási jelzéseknek köszönhetően 
előre tudunk készülni egy-egy karbantartás-
ra, időben megindulhat a kommunikáció an-
nak tervezésére, így a kellő időre megérkez-
hetnek egyes hiánycikkek a szezon közepén. 
Ennek köszönhetően csökkenhet gépének 
állásideje és növekedhet annak élettartama.

Ezen adatok átviteli rendszere (csakúgy, 
mint a Telematics adatoké) a legmagasabb 
adatvédelmi irányelvek betartásával és fi gye-
lembevételével lett kialakítva. Az adatokhoz 
harmadik fél nem férhet hozzá!

Hozza ki ön is CLAAS gépéből a legtöbbet 
az állásidők minimalizálásával, válassza a 
Remote Service-t!  

AZ ÖN 
ELŐNYE:

A KARBANTARTÁSOK 

GYORS ELVÉGZÉSE MÉG 

A KOMOLYABB 

MEGHIBÁSODÁSOK ELŐTT.
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Szöveg: Juhász-Nagy László CLAAS alkatrészes csoportvezető  | Képek: CLAAS

FÓKUSZBAN

A SZŰRŐK II
KORÁBBI SZÁMAINKBAN MÁR ISMERTETTÜK A CLAAS ÉS A DEULA KÖZÖS 
GYAKORLATI KÍSÉRLETEINEK EREDMÉNYEIT, MELYEK JÓL MUTATJÁK BE 

A FELHASZNÁLÓNAK, HOGY MIBEN KÜLÖNBÖZIK AZ EREDETI CLAAS EGY 
ALTERNATÍV MINŐSÉGTŐL. CIKKSOROZATUNK KÖVETKEZŐ RÉSZÉBEN 
A HIDRAULIKA� ÉS MOTOROLAJ�SZŰRŐK MÉRÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓ 

EREDMÉNYEKET ÉS A LEVONHATÓ TANULSÁGOKAT TÁRGYALJUK.
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MOTOROLAJSZŰRŐK:

Miért CLAAS ORIGINAL motorolaj-szűrő? 

A 
CLAAS ORIGINAL motorolaj-szű-
rők tartósan és megbízhatóan 
védenek a motorkopás ellen. Ha 
betakarításkor bejut a motorolaj-

körbe a fi nom por és szennyeződés (például 
egy rosszabb levegőszűrő miatt), akkor ezek 
csiszolópapírként hatnak, és károsíthatják a 
hajtókarokat, a főtengelyt és a csapágyakat.

LÁSSUK A HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEIT:

A szűrő teljesítményének értékeléséhez 
online rendszerrel mérték a részecskék 
térfogatát és méretét a hidraulikus szűrőelem 
előtt és után. A 4 μm-es részecskeosztályra 
végezték mérést, amely a szennyeződés 
meghatározásának standardja.  

A DIN ISO 4406 szabványnak megfelelő 
mérés a hidraulikaolaj tisztasági osztályát 

mutatja tartománykódok formájában (lásd a 
táblázatot). Minél nagyobb a tartománykód, 
annál nagyobb a szennyeződés mértéke. Ha 
a 100 ml-ben a szennyezettség 8000-16000 
részecske, amelyek 4 μm méretűek vagy 
nagyobbak, akkor a tartomány kódja 14.

A hidraulika-olajszűrők vizsgálati beállítása. 
A hidraulika-olajszűrők teljesítményének 
helyszíni meghatározására online mérőrend-
szert telepítettek. Az adatokat a mérő-
rendszer belső memóriájába rögzítették és 
naponta kétszer olvasták ki.

MIÉRT CLAAS ORIGINAL 
HIDRAULIKA OLAJSZŰRŐ?

A 
mai betakarítógépek komplex és 
költséges hidraulikarendszereinek 
érzékeny hidraulikus szelepei és 
szivattyúi tiszta, alaposan szűrt 

hidraulikaolajat igényelnek. Kopótörmelé-
kek és részecskék nem érhetik el ezeket az 
érzékeny pontokat. A következőkben össze-
foglaljuk az eredeti CLAAS hidraulika-olaj-
szűrők néhány alapvető, de annál fontosabb 
tulajdonságát: 

KÜLSŐ BURKOLAT A SZŰRŐBETÉT 
VÉDELMÉRE:

A csillag alakú, összehajtott szűrőbetét 
robusztus külső burkolattal van ellátva. Az 
anyag rendkívül tartós és ellenáll a károso-
dásnak, s textúrája biztosítja, hogy az olaj 
egyenletesen szétterüljön a betéten. Előnye 
az egységes olajelosztás, és a burkolatnak 
köszönhető üzembiztonság. 

CINKMENTES KIVITELEZÉS

Az aktuális szintetikus hidraulikaolajokhoz 
felhasznált cinkmentes konstrukciók meg-
akadályozzák a cinkszappan kialakulását, 
kivédve az elzáródások kockázatát. Ideáli-
sak a modern hidraulikaolajakkal működő 
rendszerek tisztán tartásához, megbízhatóan 
védik a komolyabb értékű hidraulikus szele-
peket, vezérlő tömböket.

SZŰRŐBETÉTSZERKEZET

Az optimális szűrőmátrix kis nyomásvesz-
teséget okoz a szűrőelemen, nagy a szeny-
nyezőanyag-elnyelő képessége, hosszabb a 
csereperiódusa.

 Az ORIGINAL szűrő tartománykódja 
legfeljebb 15 a szűrő előtt, és legalább 9 a 

szűrő után.

 A grafi kon jól mutatja az ORIGINAL szűrő és az 
utángyártott szűrő közötti különbséget. 

Az ORIGINAL szűrő után a tartománykódok jóval 
alacsonyabbak, mint az utángyártott szűrő után.

A grafi konok jól szemléltetik a valóságot: 
a CLAAS ORIGINAL hidraulika-olajszűrő 

jelentősen több idegenanyagot képes kiszűrni. A 
mérésekből kiderül, hogy tisztább az ORIGINAL 

szűrővel ellátott gép hidraulikaolaja.

 Az utángyártott szűrő tartománykódja 
legfeljebb 18 a szűrő előtt és legalább 12 a 

szűrő után.

Mivel a vizsgálat azt mutatja, hogy az ORIGINAL 
szűrő sokkal jobb olajminőséget produkál, nem 
jelentős a vásárlás többletköltsége.

Idegenanyag részecskék száma 
100 ml-ben

több mint max tartomány-
kód

2 000 000 4 000 000 22

1 000 000 2 000 000 21

500 000 1 000 000 20

250 000 500 000 19

130 000 250 000 18

64 000 130 000 17

32 000 64 000 16

16 000 32 000 15

8000 16 000 14

4000 8000 13

2000 4000 12

1000 2000 11

500 1000 10

250 500 9
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A
teszt azt mutatta, hogy az 
utángyártott szűrő képes szinte 
hasonló teljesítményt nyújtani. 
Ennek ellenére kétséges, hogy 

képes e betartani a motor gyártója által előírt 
karbantartási intervallumot. Fontos továbbá 
szem előtt tartani, hogy az utángyártott szű-
rőt nem hagyta jóvá a motorgyártó. 

A motorolaj természetes szennyeződését, 
mint például a belső súrlódásból keletke-
zőt, gyorsan és hatékonyan kell kiszűrni. 
A motorolajat szennyező anyagok kívülről 
érkeznek por formájában, további terhet 
rónak a szűrőre, de nem érhetik el a motor 
kenőpontjait.

A mezőgazdasági gépek túlnyomó részé-
nek nagy fordulatszámú motorja nagyobb 
kenőolajnyomást eredményez, melynek az 
utángyártott szűrők nem mindig tudnak kellő 
ideig ellenállni.

A nagy külső nyomás miatt a motorolaj-
szűrő szűrőpapírja összegyűrődhet. Ennek 
eredményeként még tovább csökken a 
szűrőfelület, amely már alapból is kisebb, 
mint a CLAAS ORIGINAL szűrőé. A fennmara-

dó szűrőterületet egyre nagyobb terhelésnek 
lesz kitéve, ami növelheti a nyomást és belső 
szivárgáshoz vezethet. Ezek a szivárgások 
észrevehetetlenek, mivel a rendszer eléri a 
normál olajnyomást, de a szennyezett olaj 
szűretlenül érheti el a motor kenési pontjait. 
Az eredmény viszonylag rövid időn belül 
katasztrofális motorhiba lehet.

A tulajdonosnak különösen kellemetlen, 
hogy a motorgyártó ilyen esetben nem haj-
landó elfogadni vagy jóindulatúan kezelni a 
garanciális követelést, mert nem engedélye-
zett olajszűrővel üzemelt a gép – nemcsak a 
gép kiesése, hanem a további javítás költsége 
is sújthatja a gazdát. Érdemes tehát átgondol-
tan, kellő körültekintéssel, a megfelelő anya-
gok használatával üzemeltetni a gépeket.

KÖVETKEZTETÉS

LÁSSUK MI TESZI OLY KÜLÖNLEGESSÉ 
A CLAAS ORIGINAL OLAJSZŰRŐKET:

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZŰRŐPAPÍR
A szűrőpapír cellulóz és szintetikus szálak 
speciális keveréke. A fi nomszálas rostszerke-
zet (jó szűrési jellemző) ellenére nagy a szű-
rőelem olajáteresztése, ezáltal gyorsan eléri 
az olaj az érzékeny kenési pontokat. A kevert 
súrlódási fázis tehát gyorsan legyőzhető. 

 Előnyei:
•  tökéletesen illeszkedik a mezőgazdasági  

ágazat követelményeihez;
•  rendkívül tartós,
•  megbízható teljesítmény az előírt 

karbantartási intervallumon belül. 

FELSŐ VÉGLEMEZ
 A tartós, szivárgásmentes kapcsolatot a 
szűrőpapír és a véglemez között kifi nomult 
hegesztési eljárás valósítja meg. Belső szivár-
gások ezért lehetetlenek. 

 Előnyei:
•  a szűrő nagyon erős,
•  összeomlás elleni védelem túlzott 

nyomáskülönbségek esetén.

SZIGETELT TÖMÍTÉS
A szigetelt tömítés megakadályozza a belső 
szivárgást, mivel teljesen lezárja a szűrőfedelet.

 Előnye:
•  egyedi tömítés a szűrőházban.

ALSÓ VÉGLEMEZ: 
Az alsó véglemez pontosan illeszkedik a bur-
kolat alapjához, így kiválóan tömített. Hosszú 
távú szivárgásmentességet tesz lehetővé, 
még nagy nyomás alatt is. 

 Előnyei:
•  erős szűrő,
•  megakadályozza a belső szivárgást.

MOTOROLAJSZŰRŐK HELYSZÍNI VIZSGÁLATA AZ ALÁBBI EREDMÉNYEKET HOZTA:

A   
betakarítógépek gyakran dol-
goznak a teljesítményük határán. 
A haszongépjármű-ágazatban 
viszont túlnyomórészt az alsó ter-

helési tartományban működnek a motorok. 
Ebből következik, hogy alapvető különb-
ségek vannak az olajszűrőkkel szemben 
támasztott követelmények között. 
Az olajszűrők minőségének meghatározá-
sához a szűrőelem előtt és után mérték az 
olajnyomást. A különbségből lehet következ-
tetni, hogy mikor nyílik ki a bypass szelep. 

A bypass szelep nyitását kerülni kell, mivel 
ilyenkor szűretlen olaj érheti el a kenési pon-
tokat. A méréseken túl olajmintákat is vettek, 
és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek az 
oxidáció, a kopás és a szilikátok jeleire. 
Az olajnyomást a szűrőelem előtt és után 
mérték, és rögzítették, a gyártó által meg-
adott módon. Ha túlságosan megnövekszik 
a külső nyomás, például viszkózus olaj vagy 
eltömődött olajszűrő következtében, csökken 
az olajnyomás a szűrőelem után. Ha túl nagy 
a nyomáskülönbség, kinyílik a bypass szelep, 
hogy megőrizze a motor olajellátását. 

A bypass önálló, rugós, és nem állítható 
szelep, amely nem lett ellenőrizve vagy nem 
adott jelzést. 

 A vizsgálat után a két szűrő 
nyomáskülönbsége változatlan.
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AXIÁL Cégcsoport
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu  79/525-400

CLAAS alkatrészek
Megbízhatóság a részletekben rejlik: a CLAAS ORIGINAL alkatrészek nem csak a pontos méreteket biztosítják 

Önnek. A csúcsminőségű alapanyagok és az aprólékos gyártási módszerek alapvető fontosságúak a gépek 

megbízható működéséhez és hosszú élettartamához. Minden ORIGINAL alkatrészt kifejezetten az Ön gépéhez 
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