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AMIÉRT ÉRDEMES EZT A SZOLGÁLTATÁSI FORMÁT VÁLASZTANI:

• elsőbbség a hibafeltárás és a javítási munkálatok megkezdésében;
• az egyetlen szolgáltatásunk, amely lehetőséget ad telefonos segítség nyújtására, ami kisebb hibák esetében nagymértékben 

lerövidítheti az állásidőt;
• a szükséges alkatrészt az ország legnagyobb mezőgazdasági alkatrész raktára biztosítja;
• szerelőink a legmodernebb informatikai eszközökkel rendelkeznek, amelyek segítségével azonnali felvilágosítást tudnak nyújtani az alkatrészes 

raktárkészletről, illetve a helyszínen meg is tudják rendelni.

AXIÁL Cégcsoport
Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlet
www.axial.hu 79/525-400
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Az év végéhez közeledve a mezőgazda-
ságban eljön a jól megérdemelt pihenés. 
Remélem mindenki sikeres és eredményes 
évet tudhat maga mögött. Az AXIÁL Kft.-
ről elmondhatjuk, hogy idén is tudtunk 
fejlődni, magasabb színvonalon szolgálhat-
juk ki Önöket. Átadtuk 19. telephelyünket 
Hódmezővásárhelyen, új szervizünket 
Orosházán és Tatabányán.

Nem állhatunk meg, januárban átadjuk 
kerecsendi új telephelyünket. Az építkezés 
mellett szervezünk is: 2017 január 25-28. 
között jelen leszünk az ország legnagyobb 
gépkiállításán, a budapesti Agrárgépshow-n. 
Ötezer négyzetméteres területen a D-pavi-
lonban, több mint hetven géppel és látvá-
nyos meglepetésekkel, újdonságokkal várjuk 
látogatóinkat. Nagyon bízunk benne, hogy 
nemcsak partnereink lesznek jelen nagy 
érdeklődéssel és létszámban, hanem a fiatal 
generáció is. Hiszen egyik fórumon sem tu-
dunk elmenni a tény mellett, hogy mekkora 
szükség van új mezőgépészekre.
Nagyon sok partnerrel, oktatóval, kollégá-
val találkozom, beszélgetek, és mindenhol 
probléma, hogy nincs elég szakképzett 

munkaerő, nehézkes az utánpótlás. Adataik 
szerint tízből kilenc gazda szakemberhiány-
nyal küzd. Ennek fő oka, hogy évente keve-
sebb, mint ötszáz mezőgépész-diák végez, 
noha ennek csaknem tízszeresére, legalább 
4800 főre lenne szükség. Ez előre vetíti azt a 
nyugtalanító jövőképet, hogy hiába folya-
matosak a beruházások és a fejlesztések, 
kényszerszünet jöhet a földeken, mert nem 
lesz, aki kezelje a gépeket. A Földművelési 
Minisztérium hiányszakmának minősítette a 
mezőgazdasági gépészetet. A Mezőgazda-
sági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 
Szövetsége (MEGFOSZ) elindította a Legyél te 
is mezőgépész! programot, hogy minél több 
fiatal figyelmét felhívják erre „a biztos jövőt 
kínáló szakmára”. Több mint száz gépfor-
galmazó összehangolt együttműködésének 
köszönhetően átfogó, 11 pontból álló képzési 
és karrierprogramot állítottak össze, amely-
nek nagy részéhez mi is csatlakoztunk. Bízunk 
benne, hogy hatására olyan kiváló szakembe-
rek kerülnek a munkaerő-piacra, mint Czibere 
Csaba kollégám, akiről írunk lapunkban. 
Csaba szervizszerelőként kezdett a cégnél, és 
kitartó, kiváló munkájának köszönhetően ma 
már ügyfélkapcsolati vezető. 

A generációváltás cégünknél is folyik. Sok 
dolgozónk gyermeke erősíti már az AXIÁL 
csapatát, például Szabó Gábor szolnoki kol-
légám, aki édesapja nyugdíjba vonulása után 
vette át helyét, CLAAS területi képviselőként.  

Zárszóként kérem, buzdítsák a környeze-
tükben és családjukban élő fiatalokat: van 
helyük a mezőgazdaságban, új, elszánt 
mezőgépészek kellenek! Remélem, hogy 
januárban találkozunk Önökkel és a fiata-
lokkal az Agrárgépshow-n. Mindenkit nagy 
szeretettel várunk a D pavilonban!

Üdvözlettel:

Umenhoffer Péter
Marketingigazgató

KEDVES OLVASÓNK ÉS PARTNERÜNK!

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:
Umenhoffer Péter – marketingigazgató

Főszerkesztő: 
Vas Magdolna – marketingmenedzser

Terjesztés: AXIÁL Kft. által postai úton

Példányszám: 8000 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
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Az esetleges nyomdai hibákért 
nem vállalunk felelősséget.
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AXIÁL  
A FEJLESZTÉS NEM ÁLL MEG

AXIÁL 
IMPOZÁNS SZERVIZ- 
MŰHELY OROSHÁZÁN

CLAAS 
VEZETŐSÉGI VÁLTOZÁS  
A CLAAS SERVICE AND PARTSNÁL
Személyi változások történtek a CLAAS 
Service and Parts GmbH vezetőségé-
ben. Peter Rudzio lett a mezőgazdasági 
gépgyártócég szervizszolgáltatásokért 
felelős vezetője. Peter Rudzio új mun-
kakörében a nyugdíjba vonuló Konrad 
Siegerst követi, aki húsz évig erősítet-
te a CLAAS Service and Parts GmbH 
vezetőségi tagjaként a CLAAS Csoport 
munkáját. „Elkötelezett munkájával és 
kreativitásával elnyerte mind partnere-
ink, mind a CLAAS vezetőségi tagjainak 

teljes bizalmát.” – nyilatkozta a leköszönő 
munkatársáról Ulrich Timcke, a CLAAS 
Service and Parts GmbH vezetőségének 
szóvivője. Peter Rudzio 1991-ben kezdte 
meg munkaviszonyát a CLAAS Csoport-
nál, 2004-ben a CLAAS alkatrészüzlet-
ágának logisztikai vezetője lett.  2006 óta 
a CLAAS globális alkatrészértékesítési 
hálózatáért felelt, ebben a funkciójában 
2008 óta tagja a CLAAS Service and Parts 
GmbH vezetőségének is. 

Tovább dübörög fejlesztési programunk: novemberben 
két telephelyünkön is ünnepélyes megnyitót tarthat-
tunk. Legutóbbi számunkban még arról adtunk hírt, 
hogy Orosházán éppen folynak a felújítási munkálatok, 
most viszont már az ünnepélyes megnyitóról írhatunk. 
Az 1060 négyzetméterre bővült telephelyen egy  
15 méter széles, 44 méter hosszú szervizcsarnok épült, 
amiben „tisztaszoba” is található a kényes alkatrészek 
szereléséhez, illetve egy kisebb raktár, hogy a gyakran 
használt alkatrészek mindig kéznél legyenek, s így a 
munka is hatékonyabban, gyorsabban haladjon. 
A műhely sajátossága, hogy benne egy rádióvezérlé-
ses, frekvenciaváltós daru is helyet kapott. Orosházi 
kollégáink nagyon örülnek az újításnak, hiszen köny-
nyen és praktikusan tudnak így dolgozni. Az orosházi 
telephely 1998-ban alakult 4 fővel, mára 25 főre bővült 
a létszám. Orosházi kollégáink Csongrád és Békés 
megyét látják el. Ahogy Pintér Zsolt, az AXIÁL Kft. 
ügyvezetője nyilatkozatában kiemelte, a térségben 
a domborzati viszonyoknak köszönhetően intenzív 
mezőgazdasági termelés folyik, amiért sokkal nagyobb 
számban vásárolnak gépeket a gazdák, mint az ország 
más részein. Éppen ezért a cég lefedettségét is ezek-
hez az igényekhez kellett igazítani.

Az AXIÁL Kft. november 23-ától hódme-
zővásárhelyi telephelyének átadásával 
hivatalosan is 19 ponton áll partnerei ren-
delkezésére. Az országos hálózat kiépítésé-
vel nem csupán üzletek, hanem szolgáltató 
központok létrehozása is célja a vállalatnak.
Harsányi Zsolt tulajdonos-ügyvezető 
ünnepi beszédében elmondta, a vásárhelyi 
telephely a gyorsaságban fog segíteni. A 
Hód-Mezőgazda Zrt.-től bérelt régi nö-
vénytermesztési géptárolót teljes mérték-
ben átalakították, ebből egy 500 négyzet- 
méteres alkatrészraktárat és egy  
82 négyzetméteres eladóteret hoztak létre. 

A szervizt egyelőre mobilformában, illetve 
a Hód-Mezőgazda Zrt. műhelyében oldják 
meg, de a következő évek feladatai között 
szerepel, hogy itt is egy új műhelyt hozza-
nak létre, akárcsak Orosházán. A hód- 
mezővásárhelyi telephely megnyitása új-
rarajzolta a területeket, átszervezést, éssze-
rűsítést tett lehetővé, amely a kollégák és a 
partnerek mindennapjait is megkönnyíti.
Az AXIÁL Kft. beruházási programjának 
következő állomása Tatabánya, ahol 
december elején egy felújított telephe-
lyet ad át a cég.
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AZ ABSZOLÚT ÚJ VARIANT 400 KÖRBÁLÁZÓ AZ EDDIGI VARIANT 300-AT VÁLTJA 
LE A 2017-ES SZEZONRA. KÜLÖNÖSEN AZ ANYAGÁRAM TOVÁBBÍTÁSÁNÁL, A 

KÖTÖZÉSNÉL ÉS A KEZELÉS TERÜLETÉN NAGYOK A VÁLTOZÁSOK.

Szöveg: Petres Csaba,  Képek: CLAAS

ÚJ 
KÖTÖZŐ-

RENDSZER
A VARIANT 400
MODELLEKBEN



A z új modellekhez az ismert 
anyagtovábbítási koncepciót 
fejlesztették tovább. A PICK 
UP-hoz most opcionálisan lehet 

rendelni duplagörgős terményleszorítót, 
amely ugyanolyan, mint a QUADRANT 
nagykocka-bálázóé vagy a JAGUAR silózóé. 
Ez a rugóztatott rendleszorító kézzel, 
gyorsan és könnyen állítható négyféle 
magassági helyzetbe, hogy egyenletes 
legyen az áthaladó anyagáram, így na-
gyobb az új VARIANT munkasebessége. A 
PRO felszereltségű bálázók fenéklemeze 
elakadásveszély esetén automatikusan 
lesüllyed, ezáltal csökken az állásidő, javul a 
termelékenység. Tovább mérsékli az állás-
időt a 2017-től opcióként kérhető, szállítási 
helyzetbe becsukható önbeálló tarlóke-
rék. Az új modellek rotorján a csillagok 
az eddigi 180 fok helyett 360-nal vannak 
elfordítva egymáshoz képest, 14 állókéssel 

percenkénti 6000 vágás érhető el. Egyen-
letesebb a bálakamra feltöltése, egyforma 
méretűek és formájúak a bálák. Ennek 
igazán nagy előnye akkor érzékelhető, ha 
kicsik a rendek.
 
Az új VARIANT modellekhez átalakították 
a hálós, illetve zsineges kötözőrendszert 
is. A ponyvát kiváltó új hálóvezető lemez 
mindenféle betakarítási körülmények 
között rendben beadja a hálót. Opció lesz 
az „Edge-to-edge” technológia: a bálán a 
háló lefut mindkét oldalakra, így lesz szép a 
bálaforma, és a bálák könnyebben mozgat-
hatók. Ez például az új profilú késtartónak, 
valamint a spirállal ellátott hálóvezető 
görgőnek köszönhető. Szintén újdonság, 
hogy az új hálótartó akár 1,3 méter széles 
bálahálót fogadhat be. Ez előnyös lehet, ha 
kazalba rakják, és különösen, ha szabad ég 
alatt tárolják a bálákat. 

A fejlesztésekkor a CLAAS a hangsúlyt 
a jobb anyagáramtovábbításra, a 
kötözésre és könnyebb karbantartásra 
helyezte. Az új rotor az elforgatott 

rotorcsillagoknak köszönhetően egyenletesebben 
tölti a bálakamrát, aminek a hasznát kifejezetten 
kis rendek esetén érezhetjük. Végeredményként 
mindig formatartó, szép bálákat kapunk. 

A PRO, azaz a hidraulikus fenéklemez-lenyitás 
2017-től a 460/465/480/485-ös szériák alapfel-
szereltsége. Erről sokan nem tudják, hogy csak 
ennek az egy rendszernek van a piacon előfi-
gyelmeztető rendszere, ami nagyban megköny-
nyíti a napi munkavégzést.

Számos új opció lesz elérhető a 400 szériához, mint 
például a kihajtható önbeállós tarlókerék, automata 
zsírzó, LED-világítás, és az XW hálós kötözés.

SZAKVÉLEMÉNY
PETRES CSABA - területi képviselő, Baja

VARIANT 
485 RC PRO

VARIANT 
480 RC PRO

VARIANT 485 
RC TREND

VARIANT 
470

VARIANT 
465 RC PRO

VARIANT 
460 RC PRO

VARIANT 460 
RC TREND

VARIANT 
450

Bálaméter (cm) 90-180x120 90-155x120
Kések száma 14 14 14 – 14 14 14 –

Végtelenített hevederek 4 4 4 5 4 4 4 5
PRO lenyitható fenéklemezzel – – – –

ISOBUS
 alapfelszereltség       – nem rendelhető

360 fokos rotorcsillag

agritech
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IDÉN DOBOTT PIACRA A CLAAS HÁROM ÚJ OLDAL-RENDKÉPZŐ MODELLT, MELYEK NAGYOBB 
GAZDASÁGOKNAK ÉS EGYÉNI KISVÁLLALKOZÓKNAK EGYARÁNT ÉRDEKESEK LEHETNEK. A 

LINER 1600 ÉS A LINER 1600 TWIN A MÁR JÓL BEVÁLT EGYSZERŰ LINER 1250-ES SOROZAT 
TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZATA. A LINER 1700 EGY KIEGÉSZÍTŐ MODELL, ÍGY MÁR HÉT 

KÜLÖNBÖZŐ MUNKASZÉLESSÉGŰ OLDAL-RENDKÉPZŐT KÍNÁL A CLAAS.

HÁROM ÚJ MODELL 
MINDEN IGÉNYRE

CLAAS LINER OLDAL-RENDKÉPZŐK 

Szöveg: László Attila, Képek: CLAAS
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A z új LINER modellek terminál 
használata nélkül is egyszerűen 
és könnyen működtethetők a 
traktor hidraulikájáról. A két új, 

kisebb modell főhajtóműve ugyanott helyez-
kedik el, mint nagy testvéreké, így maga-
sabb, robusztusabb a váz, mint az elődé.  Az 
eredmény nagyobb, 50 centiméteres emelési 
magasság a fordulók végén, és a garantált 
stabilitás, lejtőn és közúton egyaránt, akár  
50 km/óra vontatási sebességig.    

ÚJ ROTORFELFÜGGESZTÉS 

A z innovatív új rotorfelfüggesztés 
talajkövetése háromdimenziós. 
A gömbcsukló-pontok előrébb 
kerültek, így nagyobb a rotor 

mozgástere, mindig szabadon, de nagy 
stabilitással  tud alkalmazkodni az aktuális ta-
lajkontúrhoz. Opciós lehetőség a LINER 1700 
oldalrend-képzőhöz a hatkerekes rotoralváz, 
ezt durva talajokhoz ajánljuk. 
 

FOLYAMATOS KENÉS

M indhárom új LINER modell 
hermetikusan zárt rotorjában 
állandó a gördülőcsapágyas 
acél vezérlőgörgők kenése. 

Az egyszerűbb hajtásnak köszönhetően a 
kardántengelyek és a kiegészítő hajtóművek 
kenési intervalluma 250 óra. Rotoronkénti 
védelemről a leoldókuplungos tengelykap-
csolók gondoskodnak. A CLAAS LINER 1600 
munkaszélessége 6,2 vagy 6,9 méter TWIN 
funkcióval, a rotor átmérője pedig 2,9 méter. 
A tizenegy kar szorosan illeszkedik a ház-
ban, és ha olyan akadályba ütközne, amely 
nagy erőhatást gyakorolna a hajtásra, akkor 
a kikönnyített részénél elhajlik, így nem 
károsodik a hajtáslánc. A CLAAS LINER 1700 
munkaszélessége 6,6 méter, rotorátmérője 

3,2 méter, valamennyivel nagyobb, mint 
az 1600-é. Különbség még, hogy a LINER 
1700-as sorozatot szintén felszerelték a már 
jól bevált PROFIX játékmentes karrögzítés-
sel, amelyet szükség esetén egyszerűen és 
könnyen lehet cserélni.   

TISZTA TAKARMÁNY 

M indhárom új modell dupla-
rugós fogakkal készül, ami 
a CLAAS saját fejlesztése, és 
már több mint tizenöt éve 

alkalmazza rendsodróin. A sajátos spirál-
rugós megoldás, ami egy csőkaron helyez-
kedik el, mindig egyenletes terheléssel és 
zajmentesen tud dolgozni bármilyen üzemi 
körülményről legyen is szó.  Ez teszi lehetővé, 

hogy a nagy takarmánymennyiség is tisztán, 
takarmányszennyeződés nélkül készüljön.  
 

EGYSZERŰ VONULÁS

S zállítási pozícióban minden új modell 
szállítási magassága kevesebb, mint 
négy méter. Ez azt jelenti, hogy 
vonuláskor nincs szükség a karok el-

távolítására. A LINER 1600 és az 1700 esetében 
opcióként kérhető a hidraulikusan, szállítási 
helyzetbe állítható rendhatároló ponyva. A 
LINER 1600 TWIN esetében mindkét ponyva 
szintén elérhető lesz hidraulikusan is opcióként. 
Ezenkívül számos új funkció elérhető, 
amelyek könnyebbé teszik a munkavégzést. 
Ilyen például a széles és stabil támasztóláb, 
az állítható szelepblokkok, amin nemcsak 
egyenként tudjuk a rotorokat kiemelni és 
süllyeszteni, hanem ezeknek a kiemelések-
nek a sebességét, valamint a két rotor közti 
kiemelési késleltetést is szabályozhatjuk.  

Ha felkeltettük érdeklődését, bővebb infor-
mációkért keressék területileg illetékes CLAAS 
üzletkötő kollégáinkat. 
Elérhetőségüket a  
claas.hu oldalon „Területi 
Képviselőink” menüpont 
alatt, vagy az alábbi 
QR-kód beolvasásával 
megtalálhatják!   

Rendsodró kínálatunk az egyrotoros 
függesztett géptől a négyrotoros 
vontatottig tart. Ezek lehetnek 
oldal- és középrend-képzők. 

Meggyőződésem, hogy mindenki meg tudja 
találni a gazdaságához és kaszaméretéhez 
legjobban igazodót a 3,7-15 méteres válasz-
tékból. A CLAAS folyamatosan fejleszti ezeket 
a termékeit is, hogy megbízhatósággal és 
hosszú élettartammal párosuljon a könnyű 
kezelés. A magas elvárásoknak olyan meg-

oldások felelnek meg, mint például a PROFIL 
rotorfelfüggesztés, a PROFIX karrögzítés és 
a kedvelt TWIN-funkció. Ezek mind a vevői 
elégedettséget szolgálják. A PROFIL rendkép-
ző rotorjainak csuklópontjai „kardáncsuklós” 
kialakításúak, ezáltal a rotorok elmozdulása 
független egymástól és a hordozó váztól is, 
valódi háromdimenziós mozgást végezhet-
nek. Hazánkban az egyrotoros gépek mellett 
nagy számban vásárolnak a gazdák oldal-
rendképzőt, azokat is a két keskenyebb vagy 
egy nagyobb rend képzését szolgáló TWIN- 
funkcióval. Ezt egy kiegészítő rendhatároló 
ponyvával kínáljuk azoknak, akik szűkített, 
vagy az első kaszálás nagyobb hozamából 
keskenyebb rendet kívánnak készíteni. Egy 
szó, mint száz, ha Ön szeretne egy megbízha-
tó, könnyen kezelhető rendsodróval dolgozni, 
nem is eshet másra a választása, mint a CLAAS 
LINER rendképzőre. 

SZAKVÉLEMÉNY
LÁSZLÓ ATTILA - termékmenedzser

INNOVATÍV, ÚJ 
HÁROMDIMENZIÓS 
ROTOR-
FELFÜGGESZTÉS



EGYFORMA 
ÍGÉRETEK

KÜLÖNBÖZŐ TELJESÍTÉS
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A kárhogy is, felkelti az ember 
kíváncsiságát, ha jó néhány 
„vetésizöld” gépet lát abban a 
városban, ahonnan sárga kerekű 

sötétzöld gépeivel anno elindult Magyar-
ország meghódítására, és jókora piaci részt 
hasított ki magának hazánk egyik mindmáig 
meghatározó mezőgazdasági gépkereskedő 
vállalata. Kémek a sasfészekben? Behatolók a 
fellegvárban? Pillanatok alatt kiderült azon-
ban, hogy csak elragadott a kalandregénye-
ken edzett fantáziám. A KOVINVEST Kft. 
udvarán és csarnokaiban éppoly jól meg-
férnek egymással az amerikai márka masi-
nái a német központú CLAAS traktoraival, 
kombájnjaival és zöldsoros gépeivel, mint 
ahogy a cégvezető Kovács Herman viszonya 
is kiegyensúlyozott a helyi céggel, illetve 
az AXIÁL-lal. A többféle diplomát szerzett 
Kovács Herman, aki egyben gazdasági igaz-
gató a szintén nádudvari HAGE Zrt.-nél, nem 

érzelmi alapon válogat, hanem szigorúan 
józan szempontok szerint, és hogy mosta-
nában miért hajlik inkább Baja felé, kiderül a 
cikk végére.

A több kft-ből álló KOVINVEST-csoport családi 
vállalkozás, 1600 hektárnyi szántót és legelőt 
művel meg saját magának, illetve szolgáltatás-
ként. Nádudvar, Püspökladány és Tetétlen kör-
nyéki földjei között van jó minőségű mezőségi 
talaj mellett sok kötött, szikes is. Klasszikus 
szántóföldi növényeket termeszt, búzát, árpát, 
kukoricát, repcét, napraforgót és szálastakar-
mányt. Kiegészítésképp húsmarhát tenyészt. 
Karcsú a cég, mindössze 14 fővel dolgozik, 
viszont kiváló gépesítéssel. 

Valamikor az a mondás járta, hogy „trak-
torból John Deere, kombájnból CLAAS”. A 
KOVINVEST Kft. emberei is ebben a szellem-
ben nőttek fel. Persze körülnézni attól még 
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BENYOMULT AZ AXIÁL NÁDUDVARRA, 
A FŐ VETÉLYTÁRS, A KITE VÁROSÁBA? 

IZGALMAS TÖRTÉNETET VÁRVA LÉPTEM BE 
A KOVINVEST KFT.-HEZ, DE KIDERÜLT, HOGY 
SZÓ SINCS DIVERZÁNSAKCIÓRÓL, CSUPÁN 

EGY MINDENKIVEL JÓ KAPCSOLATOT TARTÓ 
VEZETŐ PRAGMATIKUS DÖNTÉSEIRŐL

Szöveg: Karlovitz Kristóf,  Képek: Fejes Márton

Kovács Herman és Szombati Sándor abszolút
megbízhatóságuk miatt választják a CLAAS gépeket.

KOVÁCS HERMAN 
CÉGVEZETŐ
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szabad, sőt kötelező, mi több, nemcsak az 
új gépek piacán, hanem a használtakén is. 
Hiszen eleinte zuhan nagyot az ár, miköz-
ben a műszaki tartalom még nem romlott 
jelentősen. Egy komoly traktor három év után 
félpénzért szerezhető meg, akár kettőt lehet 
venni egy új helyett. Erre orientálódtak, de a 
helyi cég drágán adott volna, ráadásul rugal-
matlanul viselkedett, a végső ár tekintetében 
is „felesleges tiszteletköröket kellett futni”, 
ahogy Kovács Herman megfogalmazza. Az 
AXIÁL viszont rugalmas volt, hamar nyélbe 
ütötték az üzletet, így vettek is két használt 
CLAAS AXION 820 traktort, amelyek koráb-
ban bérelt gépként teljesítettek 2500 üzem-
órát a MANAX-nál. Nagy szó, hogy az AXIÁL 
helybe hozta a traktorokat, alaposan átnézve, 
és vállalta, hogy két hétig elhárítja az esetleg 
előjövő hibákat – erre nem lett szükség, de 
azért megnyugtató volt a tudat. És miért 
vásároltak, miért nem inkább béreltek ők is?

Kovács Herman nem olyan ember, aki vizet 
prédikál, de bort iszik. Hasonló színvonalú 
gazdaságok vezetőitől eltérően ő nem Mitsu-
bishi vagy Toyota terepjárót használ, hanem 
Lada Nivát. Nagy zenebona lenne, ha mindig 
megszólalna egy gongütés a kocsiban, 
amikor megtakarított egy forintot a neves 
márkák gyártmányaival szemben...  

A másik fontos szempont az abszolút 
megbízhatóság. „Nálunk az egész környék 
túlgépesített. Egy másik gazdaságnak 
hasonló területmérethez négy kombájnja 
is van. Nekünk csak egy. Ha az lerobbanna, 
nagy kiesés lenne, és azonnal ügyfeleket is 
veszíthetnénk. Mindkét konkurens gépkeres-
kedő cég ugyanazzal hirdeti magát, viszont 
nem egyformán teljesítenek. Nekünk fontos, 
hogy meghibásodás esetén valóban azonnal 
megkezdődjön a gépek szakszerű javítása, és 
biztosított legyen a 24 órán belüli alkatrész-
utánpótlás. Nem szállhat el egy egész hét 
azzal, hogy szezon közepén állnak a gépeink. 
A KOVINVEST Kft. fő erénye a szolgáltatói 

piacon a megbízhatóság és a rugalmasság. 
Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, a beszállí-
tóinktól is ezt várjuk el.  Az AXIÁL-nál minden 
géptípusnak külön specialistája van, aki 
azonnal hozzálát a javításhoz, és a szükséges 
alkatrész is legkésőbb másnap ideér” – vázol-
ja az elmélet és a gyakorlat közötti különb-
séget Kovács úr. Annyira komolyan veszik 
ezt a szempontot, hogy amikor teleszkópos 
rakodógépet akartak, azért döntöttek egy 
– természetesen használt – Manitou 731 
mellett, mert az AXIÁL forgalmazza, tartja 
karban, és biztosítja az alkatrészellátását. Ez 
utóbbi azért is fontos, mert a KOVINVEST Kft.-
nek minimális a saját alkatrészkészlete, szinte 
teljes mértékben a szervizszolgáltatókra ha-
gyatkozik. Különben is rendesen bevásároltak 
a bajaiaktól: van az állományukban CLAAS 
TUCANO 440-es kombájn, VARIANT bálá-
zó, CLAAS LINER rendsodró, CLAAS VOLTO 
rendterítő, Sulky műtrágyaszóró és Monosem 
sorközművelő kultivátor is. 

Átalánydíjas karbantartási szerződést csak a 
kombájnra kötöttek, egyrészt, mert így nem 
számítják fel külön a munkadíjat, másrészt a 
soronkívüliség miatt. Idényvégi karbantartást 
nem szoktak kérni, viszont igénybe veszik az 
alkatrész-előrendelést. Jól jön az ezzel járó 
kedvezményes ár, mikor például a nemzeti 
parkos terület ősgyepesének kőkemény 
szikes talaján kitörik a rendsodró kereke. Én 
magam is jó szívvel rájuk bíznám egy-egy gép 
rendbehozását, mert takaros telephelyük nagy 
csarnokában szemlátomást gyakorlott, jól 
felszerelt szerelők dolgoztak ott jártamkor is. 
E kőkemény gazdasági megfontolások mellett 
nem tűnik annyira fontosnak, pedig számít, 
hogy sokkal komfortosabbak és ergonomiku-
sabbak a CLAAS traktorok a vetélytársakénál, 
egyszerűségük és megbízhatóságuk miatt 
szeretik az emberek, szívesen dolgoznak raj-
tuk. És, ha már az embereknél tartunk, feltűnt 
valami a KOVINVEST-nél. Mindenki vidám, 
s jókedvű, csendes humor hatja át a céget. 
Mosolyogva dolgoznak és beszélgetnek, ami 
üdítő kivétel az országban sajnos eluralko-
dott önsorsrontó panaszkodás és rosszkedv 
közepette. Ha cégnél kellene állást keresnem, 
lehet, hogy ide adnám be a jelentkezésemet.

„Tudatos volt a haladásunk az AXIÁL felé”, ösz-
szegez Kovács Herman. Nem néznek rá ezért 
görbén a városában? „Szó sincs róla – nyugtat 
meg nevetve –, teljesen korrekt a kapcso-
latunk a helyi kereskedőcéggel. Ha pedig 
megtudják a véleményemet, azt akár még 
impulzusnak is tekinthetik a javulásra.”  

„NÁLUNK EGY ÉVBEN 365 NAPOT MEN-
NEK A TRAKTOROK, MAXIMÁLISAN KI 

VANNAK HASZNÁLVA, BÉRELNI ESETLEG 
IDÉNYMUNKÁRA, PUFFERKAPACITÁSRA 

LENNE ÉRDEMES.” 
Kovács Herman 

NÁDUDVAR
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AZ AGRITECH 2016 ÁPRILISI SZÁMÁBAN 

MEGISMERHETTÉK EGYIK KIVÁLÓ 
KOLLÉGÁNKAT, CSÁNYI KÁROLYT, 

AKI CLAAS SZERVIZSZERELŐI 
MUNKAKÖRBŐL „KÜZDÖTTE FEL” 

MAGÁT ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐVÉ. 
MOSTANI CIKKÜNKBEN ISMÉT 

OLYASVALAKIT MUTATUNK BE, AKI 
KITARTÁSÁVAL, HOZZÁÉRTÉSÉVEL 

ÉS ELKÖTELEZETTSÉGÉVEL KIVÍVTA 
VEZETŐINK ÉS PARTNEREINK ELISMERÉSÉT. 

ISMERJÉK MEG CZIBERE CSABÁT! 

Szöveg: Vas Magdolna, Képek: Fejes Márton

DEBRECEN
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Agritech: Axiálos pályafutásod kísértetiesen 
hasonlít Csányi Karcsiéra! 

Czibere Csaba: Igen, hasonló karriert futottunk 
be. Én is CLAAS szervizszerelőként kezdtem az 
AXIÁL-nál, s 2016 januárjától mindketten ügy-
félkapcsolati vezetőként tevékenykedünk, ő 
Szolnokon, én pedig a debreceni telephelyen.  

A CLAAS-szal egyébként már a mezőgaz-
dasági szakképző iskolában kapcsolatba 
kerültem. Akkoriban, aki egy kicsit is menő 
akart lenni, igyekezett CLAAS kombájnt 
választani a gyakorlatához.  

Az AXIÁL-hoz 2004-ben kerültem, mint 
claasos, illetve speciális hidrosztatika-szerelő, 
a hidrosztatika-javítás alapjait én fektettem le 
itt a cégnél. Mára ez külön munkakörré nőtte 
ki magát. A rendszer kialakítása az én nevem-
hez fűződik, erre büszke is vagyok. 

Agritech:  Hogyan lettél ügyfélkapcsolati vezető, s 
mi változott azóta? 

Czibere Csaba:  Szűcs Zsoltot, a korábbi ÜKV-t 
kinevezték régióigazgatóvá, így megüre-
sedett ez a munkakör. Amikor felkértek rá, 
örömmel vállaltam el a feladatot. Szerintem 
azért engem választottak, mert nagyjából 
átlátom mind a céges, mind a telephelyi 
folyamatokat. Ráadásul CLAAS vonalon volt 
két kollégám, akiknek egyfajta kisfőnöke, 
„csoportvezetője” voltam, így volt már némi 
tapasztalatom az emberek irányításában is.  

S hogy mi változott? Inkább azzal kezdeném, 
hogy mi nem. A műhelyrend mindig is a vesz-
szőparipám volt, ez így is maradt. S a lényeg 
mindig az volt, hogy mihamarabb menjen a 
meghibásodott gép, ez sem változott jottányit 
sem. Viszont míg korábban sokkal keményebb 
és harsányabb voltam, addig most már jobban 
meg kell gondolnom, mit mondok és hogyan. 
A mostani pozíciómból fakadóan lehet, hogy 
egyes kollégák érzékenyebben vennék, ha túl 
szigorúan kérném számon őket.  

Nagyon meg kellett tanulnom, hogy az 
ügyfelek érdekei miatt jól kell időzítenem, 
sorrendet felállítanom. 

Másrészt nagy CLAAS-rajongó vagyok, de most 
már mindenféle típust ugyanolyan elkötelezet-
ten kell képviselnem. Nem szabad különbséget 
tennem, és elég nehéz percek alatt átállni.  

Azért a szívem csücske még mindig a CLAAS. 
A mai napig beszélgetek Rittgasszer Péterrel 
(szervizüzletág-igazgatóhelyettes) műszaki 
dolgokról. Persze már nem olyan gyakran, 
mint korábban, és nem is teljes mélységében 
elemzünk ki egy-egy témát, néha rá is csodál-
kozom a változásokra.   

Mindenképpen előnynek érzem, hogy 
szerelőként dolgoztam évtizedekig, mert így 
jobban meg tudom saccolni az egyes mun-
kafolyamatokhoz szükséges időt, ez segít a 
kollégák munkaidejének beosztásában, hogy 
se túl keveset, se túl sokat ne várjak el tőlük.   

Ráadásul indokolt esetben telefonon is tudok 
segíteni egy-egy probléma áthidalásában, 
hogy addig is menjen a gép, amíg kiér a 
kolléga. Ez nálam egy plusz szolgáltatás, amit 
nagyon megbecsülnek mind az ügyfelek, 
mind a kollégák.  

Agritech: Melyik munkakört szereted jobban 
csinálni? 

Czibere Csaba: Mind a kettő izgalmas, érdekes. 
Ügyfélkapcsolati vezetőként már nemcsak 
a műszaki dolgokkal kell foglalkozni, hanem 
a pénzügyi és a logisztikai ügyektől kezdve 
az ügyfélkezelésig nagyon sok minden mást 

is kell csinálni, sokrétű ez a poszt.  Nagyon 
nehéz, hogy mindenkinek minden azonnal 
kell. Minden egyes telefonhívás külön kihívás 
lehet egy-egy mozgalmas napon. Persze  
lehet, hogy azért érzem ezt fárasztóbbnak, 
mert itt még újak a folyamatok. Hiába vagyok 
itt – mennyi is, kilenc hónapja, vagy tíz?  

Hivatalosan január elsején vettem át a fel-
adatkört, de az elején még bőven kaptam se-
gítséget. Akkoriban sokat segített Szűcs Zsolt 
a folyamatok átvételében, az alkatrészes és 
gépes üzletkötő kollégák is támogattak.  
Még a mai napig is sok az újdonság, amiket 
meg kell tanulni, és sok az új ügyfél, akiket 
meg kell ismerni. Ez nemcsak arról szól, hogy 
arcról be tudok azonosítani valakit, hanem 
meg kell ismerni a kívánságait, igényeit, a 

„KICSIT POLITIKUSABB LETTEM MIND A KOL-
LÉGÁIM, MIND AZ ÜGYFELEK FELÉ. SOKKAL 

ÉLESEBBEN ÉRZEM A PARTNEREK ELÉGEDETT-
SÉGÉNEK FONTOSSÁGÁT.” 

Czibere Csaba



cégét, a gépparkját. Nem lehet az ügyfelekre 
ráhúzni egy sémát, mindenkinél tudni kell, 
hogyan közelítsek hozzá, hogyan beszéljek 
vele. Ugyanez igaz a kollégákra is.  

Agritech: Mi a legnagyobb nehézséged ebben a 
munkában? 

Czibere Csaba: Azt hiszem az, hogy a géppopuláció 
növekedésével egyre több géppel kell foglal-
kozni. Ráadásul, ahogy egyre nagyobb értékűek 
lesznek ezek a gépek, úgy az ügyfelek elvárásai 
is nőnek velünk szemben. Még hamarabb oda 
kell érnünk, még hamarabb meg kell javítanunk, 
mert az ügyfél sok pénzt adott ki, ezért vannak 
elvárásai is. A mi mércénk végül is az elégedett 
ügyfél. S úgy látom, az ügyfél-elégedettséget 
megtartani egyre nehezebb lesz.   

Kihívás volt az összes többi géptípus részle-
tesebb megismerése is. De végül is a tanulás 
folyamatosan az életem része volt. Itt, az 
AXIÁL-nál is rengeteg oktatáson vettem részt, 
mind belföldi, mind külföldi tanfolyamokon, 
például Harsewinkelben, Evreux-ben.  Az 
AXIÁL-tól függetlenül, esti iskolában informa-
tikai végzettséget is szereztem, mert akko-
riban az is érdekelt, most meg már elenged-

hetetlen ennek ismerete a mai technikákhoz! 
Szóval nem ijedek meg az újtól és az új dolgok 
elsajátításától. 

Biztos a gyakorlat teszi a mestert, és minden 
rutinból fog menni, de most még koráb-
ban bejövök és később megyek haza, hogy 
valamennyire utolérjem magam a munkában. 
Mindenki kollégája akarok lenni, nem a főnöke, 
meg akarok mindenkivel mindent beszélni. Saj-
nos az ügyfelekkel sem lehet mindig, minden 
helyzetben jót tenni, de erre törekszünk. Az 
elkötelezettség megvan, próbálom a lelkem is 
belevinni ebbe a munkába. Szerencsére a kollé-
gáim is ezt teszik. Csapatként együttműködve 
pedig minden könnyebb.  
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 NEM LEHET 
AZ ÜGYFELEKRE 

RÁHÚZNI EGY 
SÉMÁT, 

MINDENKINÉL TUDNI KELL, 
HOGYAN KÖZELÍTSEK HOZZÁ.
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és apósa közös vezetésével a gazdaságuk, 
a Spiel-Mix Kft. tevékenykedik – ideálisak a 
szójatermesztésre. Az ország szójatermelése 
jelenleg átlagosan 100-150 000 tonnát tesz 
ki, 40-80 ezer hektárról. Nagy részét expor-
tálják. „A szójánk legnagyobb részét Német-
országba és Hollandiába szállítjuk, ahol a 
terményt GMO-kezelt szójával keverik (GMO 
jelentése génmanipulált), majd takarmányként 
kerül vissza hozzánk.” meséli Bártfai Árpád. 
Sóhajtva teszi hozzá: ”Ez tulajdonképpen nem 
igazán érthető.” Hiszen Magyarország elköte-
lezett a génmanipuláció-mentes szója ter-
mesztése iránt, ezt még az Alkotmány is 
 rögzíti. Továbbá Magyarország hét másik 
országgal együtt a Duna Szója Szövetség 
tagja, amely, a genetikailag nem módosított 
szójából készült élelmezési és takarmányo-
zási termékek iránt Európa-szerte növekvő 
igényre alapozva, 2012-ben aláírt egy szer-
ződést a GMO-mentes szójatermelésről. 
Bártfai Árpád véleménye szerint a jövőben 
kialakulhat egy feldolgozó ágazat, miáltal 
tovább csökken a függőség a dél-amerikai 
szójától. A háromgyerekes apa víziójában 
egy GMO-mentes szójatakarmányok előállí-
tásával foglalkozó üzem felépítésével fonódik 
össze a magyar szójatermesztés. 

„Területeink ideálisak a szójatermesztésre, 
de ez nem egy egyszerű növény,” teszi még 
hozzá az agrárvállalkozó, majd meg is 
magyarázza: „A legnagyobb kihívás gyom-
mentesen tartani a területeket. Mivel a szóját 
április elején, 45 centiméteres sortávval vetjük, 
és viszonylag későn záródnak a sorok, nagy 
területeken tudja felütni fejét a gyom.” 
További nehézség, hogy csak kevés gyomir-
tószer engedélyezett a szójatermelésben. 
Ezért a Spiel-Mix Kft. a kémiai és a mechani-
kai gyomirtás kombinációját alkalmazza. 
Néhány nappal vetés után, még a kelés előtt 
gyomirtót szórnak ki. Ha már kikelt a szója, 
még kétszer irtják mechanikusan a gyomot. 
Ekkor egy Garford RoboCrop kultivátor dolgo-
zik a rászerelt kamera képfeldolgozása alap-
ján. A rendszer másodpercenként 30 képet 
elemez, a sorkövetést hidraulikus munkahen-
gerekkel oldja meg. „Ha mindent jól csiná-
lunk, szeptemberre igazán jó hozamokat 
célozhatunk meg”, mondja Bártfai Árpád. Ez 
a Spiel-Mix Kft. kötött, réti öntéstalajain is 
múlik, melyek hektáronkénti átlagos hozamai 
3,5-4,5 tonna. Bártfai Árpád és Galló László 
a következő vetésforgót alkalmazza: szója, 
búza, repce, majd kukorica és utána újra szója. 

Bártfai Árpád és apósa, Galló László a Duna-parti településen, Mohácson közel 1200 hektár 
nagy részén szóját termeszt. 

Újoncból 
 szójaszakértő

A kilencvenes években, a szövetkezetek pri-
vatizációjának idején, Galló László és társa 
kihasználta az alkalmat, magángazdaságuk 
most húsz alkalmazottat foglalkoztat. A szója 
mellett többek között búzát, repcét és nap-
raforgót termeszt a tulajdonos és veje. A 
családi vállalkozás több lábon áll, a növényter-
mesztés mellett birkát tenyésztenek, évente 
300-500 bárányt adnak el Olaszországba és 
Törökországba. 

Kerek tíz éve, házassága révén kapott alkalmat 
a turisztikai szakember Bártfai Árpád, hogy 
beszálljon a gazdaságba. „Mindig sokat 
 jártam a természetet, és meg tudtam külön-
böztetni a kukoricát a szójától” kezdi mondan-
dóját. Ennek ellenére nem nulláról, hanem 
mínusz tízről kellett indulnia. „Sokan mondták, 
hogy megeszik a kalapjukat, ha sikerül ezen 
a területen sikert elérnem,” kacsint elégedett 
mosollyal, majd hozzáteszi: „Nos, akár hozzá 
is kezdhetnének.” Bártfai Árpád elvégzett egy 
második egyetemet, agrármérnökként diplo-
mázott. „Természetesen egy papír nem helyet-
tesíti az évek alatt összegyűjtött gyakorlati 
tapasztalatot. Eleinte kora hajnaltól késő estig 
úton voltam apósommal. Minden elmagya-
rázott nekem. Olyan pótolhatatlan dolgokat, 
amiket egy iskolában soha nem lehet meg-
tanulni,” mesél hálásan közös munkájukról a 
felesége apjával.

A szójatermesztés lett Bártfai Árpád szenve-
délye, meggyőződése, hogy „az országunk 
képes lenne fedezni szójatakarmány-szük-
ségletét. Mint ahogy már a nyolcvanas évek-
ben is. Ehhez körülbelül 300 ezer hektár kel-
lene. Terület lenne is elég.” Az időjárási 
körülmények és a talajviszonyok a Duna 
mentén – tehát pont ott, ahol a 37 éves gazda 
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spiel-Mix kft., Magyarország

a gazdaságról
Alapítás éve 1990
Állattartás 300-500 birka (a családi gazdaságban)
Alkalmazottak száma 20 fő
Mezőgazdaságilag hasznosított terület 1160 ha, ebből 

295 ha szója
255 ha őszi búza
160 ha napraforgó
145 ha őszi repce
95 ha kukorica
90 ha csemegekukorica
45 ha vetőmag kukorica
45 ha őszi árpa
30 ha tönkölybúza

Talajminőség Dunamenti réti öntés talaj
Éves csapadékmennyiség 550 – 600 mm
Géppark 2x LEXION 540

1x LEXION 650
SCORPION 7030
SCORPION 7045
AXION 810
ARION 640
ARION 530
ARION 520
ARION 420
ARES 697

Magyarországról
Népesség 9,9 millió lakos
Összterület 9,303 millió ha
Mezőgazdaságilag hasznosított terület 5,337 millió ha
Mezőgazdasági üzemek száma Kb. 576 000 

Az üzem sokrétű munkája miatt a két férfi 
nagy hangsúlyt helyez a gépekre, amelyek 
megfelelnek az ilyen nagy technikai és tech-
nológiai kihívásoknak. A géppark gerincét 
már régóta CLAAS-ok képezik. „Ennek két 
oka van,” fejti ki Bártfai Árpád: „a minőség 
és a megbízhatóság.” Hozzá jön még, hogy 
a CLAAS forgalmazója, az AXIÁL Kft., pon-
tosan 25 kilométerre található az üzemtől. 
Hat CLAAS traktor, három LEXION kombájn 
és két SCORPION teleszkópos rakodó tartja 

fenn zökkenőmentesen a vetési, betakarítási 
és egyéb mezőgazdasági folyamatokat. 
Bártfai Árpád meggyőződése szerint „még 
nagy, kihasználatlan lehetőségek vannak a 
mezőgazdaságban. Napjainkban nemcsak 

arról beszélünk, hogy melyik magot melyik 
géppel juttassuk ki, hanem a technológiáról, 
amely mindent mindennel összeköt, és arról, 
hogy mi módon könnyíti meg a telefon, a 
különböző alkalmazások az üzemvezetők 
munkáját.” Így ő és apósa felosztották 
maguk között a munkát: Galló László irányítja 
a napi tennivalókat és a növényvédelmet, 
Bártfai Árpád végzi az irodai munkát, ő fog-
lalkozik a gazdaság és a géppark menedzse-
lésével és az új technológiákkal, illetve a 
dolgozókkal. Nagyon fontos, hogy minden-
kinek meglegyen a saját területe, amelyikbe 
a másik nem szól bele, véli Bártfai Árpád. 
Voltak kétségek, hogy jól működik-e majd a 
két ember közötti munkakapcsolat, de minden 
különbözőségük ellenére – vagy talán pont 
emiatt – nagyon jó csapattá váltak. „Egy 
kezemen meg tudnám számolni, az elmúlt 
tíz évben hányszor vitatkoztunk” mondja 
Bártfai Árpád. „Úgy vélem, a lehető legjobban 
bedolgoztam magam ebbe a szép, de nagyon 
nehéz munkába. Egészen más, mint amit 
korábban csináltam, mégis nagyon szeretem. 
Aki a mezőgazdaságban dolgozik, szerintem 
tudja, miről beszélek.”

300 ha szója
A dunamenti gazdaságban 
ideálisak a körülmények a 
szójatermesztéshez, de a 
szója nem egyszerű 
növény.

Tudjon meg többet:  
traktorok.claas.com
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CLAAS 
HUNGÁRIA KFT.
MINŐSÉGMENEDZSMENT FOLYAMATAINAK 

SZEREPE ÉS FONTOSSÁGA
Szöveg: Csombordi Róbert – CLAAS Hungária Kft., Képek: CLAAS Hungária Kft.
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A CLAAS HUNGÁRIA KFT. KÜLDETÉSE, HOGY ELSŐRANGÚ GYÁRTÓ, FEJLESZTŐ 
VÁLLALATKÉNT, HOSSZÚ TÁVON ELÉGÍTSE KI MARADÉKTALANUL A VEVŐKET, KIVÁLÓ 

MINŐSÉGŰ TERMÉKEKKEL, MEGBÍZHATÓ ÉS STABIL FOLYAMATOKKAL.
MINŐSÉGPOLITIKÁBAN MEGFOGALMAZOTT KÜLDETÉSÜNK KULCSFONTOSSÁGÚ ÜZENET 

MINDEN DOLGOZÓNAK, HISZEN VEVŐINK ELÉGEDETTSÉGE BIZTOSÍTJA MUNKÁNK ÉS 
NÖVEKEDÉSÜNK ALAPJÁT.

M i sem bizonyítja jobban, hogy 
ezek nem csupán üres szavak, 
minthogy vállalatunk folya-
matait teljességgel átszövi a 

minőségtudatos és a folyamatszempontú 
megközelítés.

A teljes termék-életciklusban a minőség az 
egyik fő vezérelv, egy új termék ötletének 
megszületésétől a szériagyártás befejezése 
utáni pótalkatrész-ellátásig.

Néhány példa azon minőségi szabályzókö-
rök közül, amelyekkel vevőink elégedett-
ségét kívánjuk megtartani, és fejleszteni 
mind a minőségmenedzsment, mind az 
egyéb területek dolgozóinak részvételével:

 Termékfejlesztési projektjeink elemi része 
felmérni, mire van szükségük vevőinknek 
az adott terméktől, milyen funkciót hiá-
nyolnak, milyen teljesítmény-, kezelési-, 
kényelmi-paramétereken kell javítanunk.

 A fejlesztési projektekben a projektveze-
tő mellett útmutatóként mindvégig aktí-
van együttműködik a minőségmenedzs-
ment, képviselője, hogy gondoskodjon a 
szigorú folyamatok betartásáról, felhívja 
a figyelmet termék- vagy projektkockáza-
tokra, valamint független szakterületként 
képviselje a vevő érdekeit.

 A megépülő prototípusok és előszériák 
gyártásának követésében, ellenőrzésé-
ben aktívan részt vesznek minőségellen-
őreink, hogy amennyiben eltérés van, azt 
mihamarabb észleljük és korrigáljuk.

 Beszállító-támogató mérnökeink részt 
vesznek a nekünk alkatrészeket beszállító 
partnerek kiválasztásában, értékelésében. 
Bármilyen eltérés esetén a beszállítóval 
közösen keresnek azonnali megoldást, és 
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támogatják partnereinket a hosszú távú 
fejlesztésekben, át- és kihelyezésekben. 
A vállalatirányítási rendszer által vezérelt 
bejövőárú-ellenőrzésünk pedig napi szin-
ten figyeli a megfelelőséget.

 Hegesztő-, festő- és szerelőüzemünkben 
a dolgozói önellenőrzés mellett mérő-
szobai keresztellenőrzéseket végzünk a 
legmodernebb háromdimenziós mérőbe-
rendezésekkel.

 Az üzemek gyártósorain újabb tervezett 
ellenőrzési lépések zajlanak, illetve minden 
mechanikus-, hidraulikus-, és elektromos 
funkciót beállítunk és tesztelünk, szimulálva 
a fontosabb végfelhasználói paramétereket.

 Vállalatirányítási rendszerünk korszerű 
minőségügyi technikákkal dolgozza fel 
és dokumentálja a folyamatok bármely 
szakaszában észlelt eltéréseket.

 A gyártóterület által jóváhagyott gépe-
ken a minőségmenedzsment kollégái 
szúrópróbaszerűen ún. termék-auditot 
végeznek, ahol vevői szemüveggel, 
kombájn, illetve traktor használatával 
ismételten ellenőrizzük minden funkció 
megfelelő működését.

 Kollégáink folyamatosan elemzik a szer-
viz hibajelentéseit, ezekből súlypontokat 
képzünk, és a megfelelő szakmai terü-
letekkel együtt műszaki változtatásokat 
határozunk meg.

 Betakarítási idényben rendszeresen 
meglátogatunk ügyfeleket, hogy első 
kézből kapjunk elégedettségi, fejlesztési 
észrevételeket.

„A LEGJOBBAK 
AKARUNK 

LENNI” 
– EZ VÁLLALATUNK 

MOTTÓJA. 

Termék-audit közben

 Csombordi Róbert, a CLAAS Hungária Kft. 
minőségmenedzsment vezetője.
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VÁLLALATUNK MŰKÖDÉSÉT ÉS FOLYAMATAINKAT 

MINDEN SZINTEN ÁTHATJA
A MINŐSÉGTUDATOSSÁG

Minőségügyi kollégáink aktív részesei a 
mindennapi termelési, fejlesztési kérdéseknek 
és problémáknak, idejük legnagyobb részét a 
gyártásban töltik, az alkatrészek, részegységek 
és kész gépek között, minden tőlünk telhetőt 
elkövetve a vevői érdekek érvényesítéséért.

MINŐSÉGMENEDZSMENT 
OSZTÁLYUNK NÉGY FŐ 
TERÜLETRE TAGOLÓDIK:

 mérőszoba
 termelési minőség 
 beszállítói minőség
 folyamat- és projektmenedzsment

A minőségügy napi szintű hálózati kapcso-
latban van a nemzetközi CLAAS csoport 
társgyárainak különböző osztályaival is, 
mint például a fejlesztés és a szerviz.

A napi operatív teendők mellett a rendszer-
építés, karbantartás is része portfóliónknak.
Folyamataink leírását és azok folyamatos fej-
lesztését, kapcsolódási pontjait üzleti folya-
matmenedzsment szemmel modellezzük, és 
tanúsított irányítási rendszerekben foglaljuk 
össze. A CLAAS csoporton belül a projekt- 

és folyamatmenedzsment-folyamatokat 
hagyományosan a minőségmenedzsment 
osztály inicializálja és követi, menedzseli.

A CLAAS Hungária Kft.-nél jelenleg ér-
vényben lévő, és részben már a fentieket 
is magában foglaló, tanúsított irányítási 
rendszerek a következők:

 ISO 9001:2008, minőségirányítás
 ISO 14001:2004, környezetirányítás
 OHSAS 18001:2007, munkahelyi egészség-

védelmi és biztonsági irányítás
 ISO 50001:2011, energiamenedzsment
 MSZ EN ISO 3834-2, hegesztőüzemi tanúsítás.

Ezek révén külső, független szervezet is iga-
zolja, illetve éves rendszerességgel felülvizs-
gálja folyamatainkat és struktúráinkat.
Bár vevőink elégedettsége folyamatosan 
növekedett az elmúlt tíz évben, tudjuk, hogy 

csak állandó fejlesztéssel tudunk további 
elégedettséget és ezzel versenyelőnyt elérni. 
Szervezetünk egésze, és a saját munkakör-
nyezetében mindenki egyénileg törekszik, 
hogy mottónk értelmében valóban a leg-
jobbak lehessünk ill. maradhassunk. Célunk, 
hogy a világhírű „vetészöld” gépek egyet 
jelentsenek a kiváló minőséggel és a vevői 
elégedettséggel! 

A CLAAS Hungária Kft. lehetőséget biztosít 
gyárlátogatásokra is. Előzetes regisztráció 
után szeretettel várjuk az érdeklődőket: 
hr-clh@claas.com 

„EZ MOTIVÁL MINKET, AMIKOR REGGELEN-
TE MEGÉRKEZÜNK A MUNKAHELYÜNKRE.”

 Csombordi Róbert, 
minőségmenedzsment vezető



MÁRKAHŰSÉG A GAZDASÁGBAN

A família – bizonyítja a családfa – 
generációkra visszatekintve gaz-
dálkodik. „A kollektivizálásba nem 
kerültünk be, édesapánkat nem 

találták itthon, mert éppen akkor volt kato-
na” – kezdte a bemutatkozást a vállalkozás 

legifjabb tagja, Uzonyi Antal, hozzátéve, hogy 
ugyanakkor a tanyájukat, a földekkel együtt 
bevitték a téeszbe. A honvédségtől hazatérve 
állatorvos unokatestvér mellett felcserként 
szerzett állást az apuka. Hajdúhadházon a  
70-80-as években kaptak rossz minőségű 

csereföldeket az anyai nagyszülők révén, s 
azokon korai burgonyával, kertészeti kultú-
rákkal foglalkoztak, de előkerült a családon 
belül nagy hagyományú állattenyésztés is. 
Emellett édesapjuk lovasszekérrel vállalt fu-
varozást, cserébe jöttek hozzá idénymunkára.

„A rendszerváltáskor a testvéreimmel együtt 
bekapcsolódtunk a gazdaság munkájába” – 
magyarázta. Sándor és Péter bátyjai a helyi 
mezőgazdasági iskolában szereztek tudást. 
Apránként nőtt a gazdaság, gyarapodott az 
állatállomány. Az ezredfordulót követő má-
sodik évben sikerült felszámolásból megvá-
sárolniuk Hajdúböszörmény határában a volt 
Bocskai Szövetkezet növendékmarha-nevelő 
telepét, amit mára Uzonyi farmra keresz-
teltek. A család összes ingatlanját feltették 
fedezetnek, hogy hozzájussanak.
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KÉSZ CLAAS ARZENÁLT TALÁLUNK 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN, AZ UZONYI CSALÁDI 

GAZDASÁGBAN: KÉT – ARION 630 ÉS ARES 557ATZ 
- TRAKTOR, EGY TUCANO 450-ES KOMBÁJN – 
A LEGMODERNEBB VARIO ASZTALLAL -, KÉT 

SZELETELŐKÉSES – ROLLANT 375 - BÁLÁZÓ, HÁROM 
DISCO – KÉT 3200 FRC ILLETVE EGY 3050 TRC - KASZA, 
EGY LINER 650 TWIN RENDSODRÓ ÁLL AZ UDVARON.

Szöveg: Viniczai Sándor, Képek: Porció Norbert
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A tanya 7,5 hektárja mellé apránként sze-
reztek földeket. Későn ébredtek, ma egyre 
nehezebb vásárolni, de igyekeznek a major 
köré koncentrálni a területeket. Jelenleg 
mintegy 300 hektáron – részben bérelt terü-
leten – gazdálkodnak, s ezt gépi bérmunka 
egészíti ki.

„Az állatok szeretetét otthonról hoztuk” – 
meséli a szakember. Nagyüzemi tejelőszar-
vasmarha-tartásra szakosodtak, amihez a 
telep adott volt, a fejőház pedig már saját 
beruházásban készült.

Uzonyi Antal mezőgazdasági gépészmérnök-
ként egy évtizede végzett Gödöllőn, a Szent 
István Egyetemen. Természetesnek tartotta, 
hogy a diploma megszerzése után a csalá-
di vállalkozásban kamatoztassa tudását. A 

fiatal gazdák induló támogatására 2007-ben 
pályázott, akkor vásároltak Németországból 
holstein fríz vemhes üszőket. Így már száz ál-
lattal foglalkoztak, s a korábbi hatos fejőállást 
nyolcállásúra bővítették, amit az elmúlt év-
ben megdupláztak. A beruházást saját erőből 
végezték el. „Az épület szerkezetét magunk 
húztuk fel, csak a berendezést szerelték a fe-
jőgépes szakemberek” – nem kellett minden 
munkához mesterembert hívniuk.

A vállalkozás a klasszikus „MTZ-technológiára” 
épülve indult. Az első CLAAS kombájnt 1999-
ben vásárolták, jó tapasztalatokat szereztek 
vele: „Megbízható eszköznek bizonyult”. 
A városi nagyüzemek szintén ezt a márkát 
használták, s csak pozitív visszajelzéseket 
kaptak tőlük. Amikor a tanyát megvásárolták, 
még bérben báláztattak, ami egy idő után 

tarthatatlanná vált. Az akkori CLAAS bálá-
zók már képesek voltak 120 centiméteres 
körbálákat készíteni, ami a közúti fuvarozás-
kor elvárható méret. Bár az első kombájn 
vásárlásától eltelt idő alatt más cég lett a 
gépforgalmazó, ragaszkodtak a márkához. 
Így került az AXIÁL-on keresztül a gazdaságba 
a CLAAS ROLLANT 240-es, fixkamrás bálázó. 
„Nagyon sok lucernát termelünk, s ezzel az 
eszközzel laza marad a bálamag közepe” – ez 
a gyepszéna esetében is előny, mivel így több 
levél marad rajta. Könnyen kezelhető a gép, 
hamar megszerették.

Az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt 
pályázaton újabb lehetőségük adódott egy 
bálázót, egy kaszát és egy rendképzőt vásá-
rolni. „Hagyományos, csillagkerekes rendkép-
zővel soha nem tudtunk elég jó minőségű 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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szénát készíteni” – hangsúlyozta, ráadásul 
az új CLAAS LINER 650 TWIN rendsodróval 
hamarabb el lehet végezni a munkát. Egy 
évre rá megvásárolták az első CLAAS ARES 
557 100 lóerős traktort is, s hozzá a három 
méteres CLAAS DISCO kaszát. Ugyanakkor 
cserélték be régi bálázójukat a 355 RC típusú 
szeletelő késesre. „Már közel negyvenezer 
bála van mögötte, komolyabb meghibáso-
dás nélkül.” Így már nemcsak szénát tudnak 
készíteni, hanem kiváló minőségű csomagolt 
bálás szenázst is. „Amikor látjuk, hogy vágás-
érett a lucerna, de csak három-négy napig 
lesz jó idő, ami alatt a széna nem száradna 
meg, lehet szenázst készíteni” – takarmányos 
szaktanácsadók csodálkoznak, hogy 21-22-es 
fehérjetartalmú szenázst etetnek. Ez pedig 
a CLAAS gépsornak, és az időben elvégzett 
munkának köszönhető.

Következő lépésként idén sikerült beszerez-
niük egy 160 lóerős CLAAS ARION traktort, 
fronthidraulikával és TLT-vel. Néhány éve 
ugyanis belevágtak a rozstermesztésbe, il-
letve őszi borsó-bükköny-gabona keverékek 
előállításába. A rozsot és a tritikálét viaszos 
érésben – a bükköny és a borsó „felmászik 
rá” – takarítják be. A szeletelőkéses bálázó 
elé ilyen növényállományban pedig már 
nagyobb vonóerő kell. Óránként 50-60 bálát 

tudnak készíteni, ha szenázst állítanak elő, 
akkor nagyobb a teljesítményigény. A 160 
lóerős traktor a ROLLANT bálázóval együtt 
kiválóan megoldja a feladatot.

Az elmúlt években látszott már, hogy időn-
ként kevésnek bizonyul az egyetlen három 
méteres kaszájuk. Ezért is vásároltak hozzá 
az AXIÁL-tól CLAAS 3200 FRC frontkaszát, 
illetve hátra egy szintén 3200-as DISCO ka-
szát. Mindkettő nagyon szépen dolgozik, de 
különösen a frontkaszával elégedettek, mert 
tökéletesen kopírozza a talajt. 

Állattenyésztő szemmel is azt látják, hogy 
itt kezdődik a minőség takarmány. Jövőre a 
régi mellé újabb CLAAS rendképző vásárlá-
sát tervezik.

Tapasztalataik szerint a CLAAS gépek nem 
csak megbízhatók, hanem kiváló munkát is 
végeznek. Ezért ragaszkodnak a márkához. 
Az AXIÁL pedig csak még biztonságosab-
bá teszi működtetésüket, hiszen remek az 
alkatrészellátás. Egy betakarító gép hibá-
jakor órákon múlhat a megfelelő minőségi 
munkavégzés. „Bármilyen alkatrészre van 
szükségünk, autóba ülünk, s rövid időn belül 

az AXIÁL debreceni telephelyén vagyunk, de 
ha valami délután elromlik, másnap reggelre 
kihozzák” – sorolta az előnyöket Uzonyi An-
tal. Az AXIÁL abban is partner, hogy használt 
gépeiket beszámítja az új árába. Emellett 
rugalmas a finanszírozásban. Nagyobb gép 
vásárlása esetén oktatást tart, segít a beállí-
táskor. A szervizesekkel személyes kapcsola-
tot alakítottak ki. „Mondhatnánk, gazdabarát 
kereskedőcégről van szó” – Uzonyi Antal a 
környék legnagyobb CLAAS-felhasználója és 
AXIÁL-partnere.

A túlgépesítést elengedhetetlennek tartja 
a szakember. „Nyugodtabban alszunk, 
mert egyszerre hat métert tudunk kaszálni” 
– így kevésbé függnek a kiszámíthatatlan 
időjárástól. Nem mindegy, hogy kedden 
délelőtt kaszálni kell, vagy hétfő délutánra 
végeztek a munkával. Az új technikával 
több ideje marad száradni a növénynek. 
Vállalkozásuk fő profilja a tejtermelés, a 
tejelőmarhának pedig a legfontosabb a 
kiváló minőségű takarmány.

Gépeiket igyekeznek megkímélni, ahogyan 
mondja: maguknak vásárolnak. Szeretik a 
magasabb felszereltségi szintű eszközöket, 
amelyeket könnyebb üzemeltetni, figyelem-
mel kísérik a piacon megjelenő újdonságo-
kat, de vásárláskor a racionalitás dönt. Leg-
újabb bálázójukkal kényelmesebb dolgozni, 
ha betömődik, a traktor fülkéjéből ki tudják 
hajtatni. „Fiatalok vagyunk, előre kell tekinte-
nünk” – jegyezte meg Uzonyi Antal. 

FIATALOK 
VAGYUNK, 

ELŐRE KELL 
TEKINTENÜNK

„A DISCO KASZÁKAT MINDEN NAP KI KELL 
MOSNI, MERT A KIS TÁRCSÁK KÖZVETLE-
NÜL ÉRINTKEZNEK A TALAJJAL, UGYAN-
AKKOR A FRONTKASZA MINDIG TISZTA, 

NINCSEN TELE FÖLDSZENNYEZŐDÉSSEL”
Uzonyi Antal
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Agritech: Mondj pár szót a kezdetekről, kérlek! 

É desapám 2000 óta dolgozott 
CLAAS-üzletkötőként az AXIÁL Kft.-
nél. Példájának hatására már tanul-
mányaim alatt is arról álmodoztam, 

hogy egyszer követni fogom. Más lehetősé-
get el sem tudtam képzelni. Aztán teljesült a 
kívánságom, frissen végzett mezőgazdasági 
gépészmérnökként, 2006. szeptember 4-én 
elkezdhettem dolgozni az AXIÁL-nál, mint 
alkatrészes területi képviselő.  
  

Agritech: Mikor vetted át a claasos üzletkötő 
szerepkört?  

Szabó Gábor: Tavaly szeptemberben csatlakoz-
tam mesterem, édesapám mellé, a CLAAS 
üzletágnál megkezdve betanulásomat az 
üzletkötő munkakörbe. Mind szakmailag, 
mind emberileg igyekezett olyan tudást és 
hozzáállást átadni, amit senki mástól nem 
kaphattam volna meg. Ezért életem végéig 

hálás leszek! Az ő neve a szakmában ismert 
és elismert, olyan értékeket képvisel, amelyek 
miatt mindenki szereti és maximális bizalom-
mal fordul hozzá. Bízom benne, hogy egyszer 
én is közelébe jutok ennek a szintnek. 

Agritech: Mennyire volt nehéz beleszokni a 
feladatkörbe? 

Szabó Gábor:  Mivel előtte alkatrészes üzletkötő-
ként tevékenykedtem kilenc évig, nem volt isme-
retlen, nem a nulláról kellett mindent kezdenem. 
Június közepe óta dolgozom önállóan. 

Agritech: Miért oda jelentkeztél, ahol édesapád 
is dolgozott? 
 
Szabó Gábor:  Elhelyezkedés előtt ő biztatott, 
hogy bátran adjam be a jelentkezésemet. Azzal 
érvelt, hogy nagyon korrekt tulajdonosoknak 
dolgozhatok, dinamikus csapatban, egy biztos 
hátterű cégnél. Úgy vélte, hogy az üzletkötői 
feladatkör sokszínű, izgalmas és folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőséget biztosít majd 
nekem.  
   

Agritech: Beváltotta elvárásaidat a munkakör? 

Szabó Gábor:  Szeretem ezt a munkát, mert 
a CLAAS-termékek kiváló minőségűek, így 
partnereinknek megbízható technikát tudok 
kínálni, amellyel jobb eredményeket érhetnek 
el. Továbbá az AXIÁL Kft. megbízható szerviz- 
és alkatrész-szolgáltatása utánozhatatlan 
és Magyarországon egyedi hátteret biztosít 
a géphez. A terepmunka során nagyon sok 
partnerünket ismerhettem meg, és ápolhatom 
velük a kapcsolatot, sokukkal már-már baráti 
szinten. Emellett minden új ügylet új kihívás, 
amelyet a rendelkezésre álló alternatívákkal 
többféleképpen van lehetőségem megoldani, 
vevőink igényeit szem előtt tartva. 

SZABÓ GÁBOR
ÁTVETTE A STAFÉTABOTOT

EGY „MÁSODIK GENERÁCIÓS AXIÁLOS” KOLLÉGÁT 
MUTATUNK BE, AKI ÉDESAPJA NYOMÁBA LÉPETT, S MOST 

MÁR Ő IS CÉGÜNK MEGBECSÜLT DOLGOZÓJA. 

„TERMÉSZETESEN TELJESEN ÚJ TUDÁSBÁ-
ZIST KELLETT FELÉPÍTENI, AMIBEN A SZAK-
IRODALOM MELLETT SOKAT SEGÍTETTEK A 
KOLLÉGÁK KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓI ÉS A 

GÉPKEZELŐI TANFOLYAMOK IS.”
Szabó Gábor

Szöveg: Szabó Gábor, Képek: Irházy Róbert
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A németországi Szász-Anhalt tartományban, 
Magdeburg mellett, az Agrarunternehmen 
Barnstädt e.G. vállalat 5500 hektárnyi területéből 
körülbelül 1600-at bocsátott a CLAAS rendelke-
zésére, hogy a média képviselői négy helyszínen 
ismerkedhessenek meg az újdonságokkal. 

KÉNYELMESEBB SILÓSZÁLLÍTÁS

Az első állomás a CARGOS kombikocsiké 
volt. A 2015-ben bemutatott CARGOS 700 
sorozatból jövőre új komfortváltozatokat is 

kínálnak, kibővített funkciókkal. Az eddigi 
felszereltségen túl a CARGOS 760, 750 és 740 
többek között közvetlenül szabályozható 
komforthidraulikát, hidraulikusan nyitható 
tetőt és kibővített megvilágítási koncepci-
ót kapott. Valamennyi modell hidraulikus 
vonórúd-magasságállítású. Összesen négy 
pozíció menthető el a terminálon, amelyekbe 
automatikusan beáll a kocsi, ha a vezető az 
adott munkafolyamatra vált a menüben. 

A gépkezelő tehermentesítését szolgálja a az 
elektrohidraulikus pozitív kormányzás: egy 

érzékelő a vonórúdon méri a szögeltérést, 
és hidraulikusan vezérli a kormányozható tan-
dem-tengelyt. A CARGOS kombikocsikon az 
összes funkció kezelése ISOBUS-kompatibilis, 
az „EASY on board” alkalmazáson keresztül 
akár mobilról vagy tabletről is. 

KÍMÉLETES ÉS ERŐTELJES

A következő állomáson az új CORIO és CORIO 
CONSPEED kukoricacső-törő adaptereket 
mutatták be részletesebben. Terelőcsőrük 

ÚJDONSÁGOK
2017-RE

RENDHAGYÓ NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN MUTATTA BE 2017-ES 
ÚJDONSÁGAIT A CLAAS, A GYAKORLATRA HELYEZVE A HANGSÚLYT: KI LEHETETT 

PRÓBÁLNI A SILÓZÁS, A SZILÁZSKÉSZÍTÉS, A KUKORICABETAKARÍTÁS ÉS A 
MUNKAFOLYAMAT-VEZÉRLÉS ÖSSZES INNOVÁCIÓJÁT.

CLAAS JAGUARCORIO és CORIO CONSPEED adapterekÚj CARGOS kombikocsik

Forrás: CLAAS, Képek: CLAAS
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lapos, 17 fokos szöget zár be a talajjal, és ez 
fekvő, dőlt kukoricában is állandó, nagy beta-
karítási teljesítményt tesz lehetővé. Mindkét 
modellsorozatot két szöghajtómű és egy 
kardántengely hajtja, hatékonyan és csekély 
karbantartási igénnyel.

A CORIO modellek egyenes törőhengerei a leg-
különfélébb betakarítási körülmények között is 
kíméletesen kezelik a kukoricacsövet, miközben 
kevés szármaradványt továbbítanak a kombájn-
ba. Az új CORIO CONSPEED kúpos törőhengerei 
először lassan, majd egyre növekvő sebesség-
gel húzzák le a szárat, a csövek kíméletes ke-
zelése mellett a maradék szár gyors áthúzását 
téve lehetővé, nagy betakarítási teljesítménnyel 
és alacsony veszteségszinttel.

Az új CORIO és CORIO CONSPEED első 
ránézésre felismerhető. A csőrök látványosan 
keskenyebbek lettek, oldaluk pedig új formát 
kapott. A csőr  később érintkezik a kukorica-
szárral, és kíméletesen vezeti, így csökken 
az esélye, hogy idő előtti letörik a cső, tehát 
minimumra csökken a szemveszteség. Az új 
kialakítás dőlt kukoricában jobb betakarítást 
tesz lehetővé.

Az újratervezett csőrök és koporsók jelentő-
sen leegyszerűsítik a mechanikus elemek tisz-
títását és karbantartását. Egy speciális nyitási 
mechanizmussal könnyedén, szerszám nélkül 
majdnem 90 fokig felnyitható a burkolat, így 
gyorsan és kényelmesen karbantarthatók, fe-
szíthetők, cserélhetők vagy épp a napraforgó 
betakarításhoz átfordíthatók a fülesláncok.

Az új CORIO sorozat minden modellje kapható 
lesz a 2017-es aratási időszakra.

INTELLIGENS SILÓZÁSI 
TECHNOLÓGIA

Az utolsó állomáson az új JAGUAR soroza-
tot mutatták be. Sok-sok hasznos funkciót 
építettek be, ilyen például a fokozatmentes 
adapterhajtás, a még jobb anyagáram, az új haj-
tásrendszer és a továbbfejlesztett CLAAS AUTO 
FILL, amellyel most már fogáskezdéskor is töké-
letesen meg lehet tölteni a szállítójárművet.

A hidrosztatikus, fokozatmentes adapterhajtás 
különböző fordulatszámokon is hatékony, 
ami különösen PICK UP rendfelszedővel vagy 
ORBIS kukoricaadapterrel dolgozva előnyös. 
A szecskahossz változtatásakor a rendszer 
automatikusan módosítja az adapter-hajtás se-
bességét. Az eredmény egyenletes anyagáram 

és különösen jó szecskaminőség. A betakarí-
tási körülmények függvényében a gépkezelő 
bármikor maga is szabályozhatja az adapter-
hajtás fordulatszámát.

Minden új JAGUAR 900 modell optimális 
anyagáramát többek között az új, hidraulikus 
állókés-rögzítés biztosítja, amellyel nagyon 
gyorsan beállítható, majd megbízhatóan a 
kívánt pozícióban marad az állókés, így állan-
dóan jó a szecskázási minőség. Az állókés a 
megszokott módon, a fülkéből kezelhető. 

Az új modellek automatikusan beálló dob-
feneke közvetlenül az üllőn és egy további 
forgásponton van rögzítve, és az állókés beál-
lításakor azzal együtt mozog. Így a dobfenék 
teljes hosszában állandó marad a távolság a 
fenéklemez és a szecskázó kések között, a ké-
sek állapotától függetlenül egyenletes anyag-
áramot eredményezve. Mindez csökkenti az 
üzemanyag-fogyasztást és a kopást.

A korábban említett CLAAS AUTO FILL auto-
matikus szállítójárműtöltő-rendszernél a silózó  
kifúvótornyán egy nagy felbontású kamera 
menet közben folyamatosan figyeli a szállító

jármű körvonalait, és ehhez, illetve a töltöttsé-
gi szinthez igazítja a kifúvás irányát. Újdonság, 
hogy hátrafelé kifúváskor is használható, ami 
fogáskezdéskor és fogásvágáskor tesz nagyon 
jó szolgálatot. Az AUTO FILL kibővített funkció-
ja tovább csökkenti a gépkezelők terhelését.

A CLAAS a silózó-adapterek terén is kínál új-
donságokat. A PICK UP rendfelszedő ACTIVE 
CONTOUR funkciójával az adapter gyorsan 
alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez, 
így nagyon dimbes-dombos területeken is 
csökken a betakarítási veszteség. Az ORBIS 
kukoricaadaptert és a PICK UP rendfelszedő 
adaptereket mostantól fel lehet szerelni egy 
speciális modullal, amely egyetlen felprog-
ramozással kiváltja a későbbi programozást, 
s külön rögzíti az üzemórákat. Változtatható 
adapterhajtással kombinálva felügyeli az 
adapter helyes beállításait, hogy bevetésen 
megbízhatóan működjön.

A CLAAS 2017-től három JAGUAR soroza-
tot kínál: az ismert JAGUAR 800-at (496-os 
típus), a jelenlegi JAGUAR 900-at (497-es), és 
az új JAGUAR 900-at (498-as). 
A TURN IN és az AUTO TURN funkciókról a  
30. oldalon olvashat bővebben. 

CORIO CONSPEED törőhengerei

HÁROMFÉLE ADAPTERMEGHAJTÁS

1. mechanikus
és hidrosztatikus

2. hidrosztatikus 3. mechanikus
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TUCANO 320
KOMBÁJN

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

LEXION 530
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7476-16-20
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2723
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D, 
M (GA5.4)
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

TUCANO 450 
KOMBÁJN

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

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7196-16-255
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1955
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, 
DCS, 3D, SZK, GAV (7.5M) 
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7187-16-861
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2540
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS, 
3D, SZK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 540
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 6439-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 2442
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7194-16-989
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2523
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL SZ, CAC, TT, 
DCS, 3D, SZK, GAV (7.5M)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 520
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7348-16-140
ÉVJÁRAT: 2006
ÜZEMÓRA: 2453
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
SZK, M (GA5.4)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5347-13-849
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 3092
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, 3D, SZK
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7193-16-6
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2655
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, 
DCS, 3D, SZK, GAV (7,5M)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 650
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7501-16-45
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 1864
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, 
3D, GA7.5
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 450
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 5958-14-549
ÉVJÁRAT: 2003
ÜZEMÓRA: 4803
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, SZK, 
GA6.0
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

LEXION 660
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7192-16-633
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 1936
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, TT, 
DCS, 3D, SZK, GAV (7.5M)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 440
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7187-16-861
ÉVJÁRAT: 2012
ÜZEMÓRA: 2540
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS, 
3D, SZK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

TUCANO 330
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7514-16-4
ÉVJÁRAT: 2015
ÜZEMÓRA: 294
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 
DCS, SZK, M
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 7736-16-779
ÉVJÁRAT: 2011
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M, HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
MEGJEGYZÉS: BÁLASZÁM: 13900 DB

AXION 820
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 6487-14
ÉVJÁRAT: 2008
ÜZEMÓRA: 4716
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, EH, 
RK, PS, AV, AH, LF1+2
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

ARION 410
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0151-14-488
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 554
TELJESÍTMÉNY: 100 LE
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

QUADRANT 3300
RF T SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6873-15
ÉVJÁRAT: 2012
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M 
(RF2.35), ZSK
ELHELYEZÉS: NYÍREGYHÁZA - AXIÁL 
(213)

LEXION 650 
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7474-16-165
ÉVJÁRAT: 2011
ÜZEMÓRA: 1982
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, CAC, 3D, 
TT, QM,SZK, GAV 6.6
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 365 RC
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 5445-13
ÉVJÁRAT: 2007
GUMIMÉRETEK: TRELLEBORG 
310/55X17 (10%%)
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
HK, RC
ELHELYEZÉS: CSORNA - AXIÁL (206)

ARION 410
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0148-14-9
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 598
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 340/85R28 
(95%); MICHELIN 420/85R38 (95%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6015-14
ÉVJÁRAT: 2010
MEGJEGYZÉS: JAVÍTOTT GÉP
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
HK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 550
KOMBÁJN

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

ARION 410
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0146-14-685
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 695
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 340/85R28 
(95%); MICHELIN 420/85R38 (95%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 7325-16-507
ÉVJÁRAT: 2011
GUMIMÉRETEK: TRELLEBORG 
380/55-17
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M, HK, RC
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

QUADRANT 3300
RF T SZÖGLETES BÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 4107-13
TELJESÍTMÉNY: 250 LE
MEGJEGYZÉS: 5700 DB BÁLA, 
JAVÍTOTT
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.35)
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901))

ARION 420 
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0145-14-960
ÉVJÁRAT: 2014
ÜZEMÓRA: 1101
TELJESÍTMÉNY: 110 LE
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH,AV PS,
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

MEGA 360
KOMBÁJN

AZONOSÍTÓ: 7500-16-230
ÉVJÁRAT: 2009
ÜZEMÓRA: 3151
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, SZ, DCS, 
GA6.0
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

LEXION 550
KOMBÁJN

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

ARION 650
TRAKTOR

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

AXION 850
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0154-13-758
ÉVJÁRAT: 2013
ÜZEMÓRA: 2368
GUMIMÉRETEK: MICHELIN 600/70R30 
(70%); MICHELIN 650/85R38 (80%)
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS, RK, RH
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

AXION 830
TRAKTOR

AZONOSÍTÓ: 0139-14-24
ÉVJÁRAT: 2014
TELJESÍTMÉNY: 225 LE
FELSZERELTSÉG: KAB, KL, 4WD, LF1+2, 
AH, AV, PS, RK
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)

VARIANT 380
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 6698-15-29
ÉVJÁRAT: 2008
MEGJEGYZÉS: JAVÍTOTT GÉP
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1),  
HK
ELHELYEZÉS: SZOLNOK - AXIÁL (204)

VARIANT 360
KÖRBÁLÁZÓ

AZONOSÍTÓ: 5687-13
ÉVJÁRAT: 2011
MEGJEGYZÉS: 13047DB BÁLA, JAVÍ-
TOTT JÓ ÁLLAPOTÚ BÁLÁZÓ
MINŐSÉG: ●●●●●
FELSZERELTSÉG: TLT, MON, M (RF2.1), 
HK,
ELHELYEZÉS: BAJA - AXIÁL (1901)
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Forrás: CLAAS, Képek: CLAAS

Gyorsabban a helyes nyomra

CLAAS TURN IN 
NYOMVONALVÁLASZTÓ

AMIKOR NINCS VISZONYÍTÁSI PONT A TÁBLÁN, AKADÁLYOZNAK A 
DOMBORZATI VISZONYOK, VAGY HIÁNYZIK A HELYISMERET, NEHÉZ 
FOGÁST KEZDENI VAGY OPTIMÁLIS NYOMVONALAT VÁLASZTANI 

TALAJMUNKÁHOZ VAGY BETAKARÍTÁSHOZ. ERRE MEGOLDÁS A CLAAS 
TURN IN FUNKCIÓJA, A MÁR LÉTEZŐ CLAAS KORMÁNYZÁSI RENDSZER 

KIBŐVÍTÉSE: A TÁBLÁT MEGKÖZELÍTŐ, ARRA RÁFORDULÓ GÉPET 
AUTOMATIKUSAN VEZETI AZ OPTIMÁLIS NYOMRA.

SIMÁN AZ ÚJ NYOMVONALRA

A TURN IN már 120 fokos ráfordulásnál is javas-
latot ad a következő optimális nyomvonalra. 
Csak aktiválni kell a kormányzási rendszert, 
máris pontosan tereli a gépet. Különösen 
gyors munkát tesz lehetővé, és érezhetően 
tehermentesíti a gépkezelőt.

TELJES KONTROLL ALATT

Az előrelátó nyomvonalválasztás automatiku-
san figyelembe vesz minden körülményt, a pél-
dául a sebességet, a kormány szögállását, a gép 
helyzetét, és ezekre alapozva határozza meg 
az optimális irányt. Mindeközben a gépkezelőé 
a teljes kontroll. Ha nem tetszik neki a javasolt 
nyom, kérhet a TURN IN-től egy másikat úgy, 
hogy megváltoztatja a különböző tényezőket, 
mint a sebesség vagy a kormányzási szög. Ezen 
kívül igény szerint manuálisan, a rendszertől 
teljesen függetlenül is beállíthat egy nyomot. 

MINDEN S7 ÉS S10 TERMINÁLON

Az új TURN IN funkció 2017 első negyedévétől 
minden, S7 vagy S10 terminálú CLAAS auto-
matikus kormányzási rendszerhez elérhető 
lesz. A már meglevőkhöz egy kóddal lehet 
aktiválni. 
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LASSAN 2017-ET ÍRUNK, ILYENKOR A GONDOS GAZDA MÁR A KÖVETKEZŐ ÉVET 
TERVEZI. BEVÉTELEK, KIADÁSOK, MINDENT ALAPOSAN MÉRLEGELNI KELL. AHHOZ, 

HOGY MEGFOGJUNK MINDEN FORINTOT, SZÁMOS LEHETŐSÉG KÍNÁLKOZIK.

A KÉPLET
EGYSZERŰ!
ELŐRENDELÉS

Szöveg: Juhász-Nagy László, Fotók: CLAAS, Sándor Zoltán

gyári kedvezmények + Minoségi szolgáltatás=Megbízhatóság és kiegyensúlyozott teljesítmény
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I lyen például a GPS-vezérelt automatikus 
kormányzás, a hozamtérképezés, de 
említhetném a műtrágya és a növényvé-
dő szerek pontos kijuttatására használt 

egyéb technológiákat is. A műszaki fejlődés le-
hetőségei mellett folyamatos figyelemmel kell 
kísérnünk gépeink állapotát is, hogy a megfe-
lelő időben munkára foghatók legyenek. 

Néhány évtizede még komolyabb alkatrész-
raktárkészletet halmoztak fel év elejétől a ter-
melőszövetkezetek. Amikor egy-egy javítást 
vagy szervizt el kellett végezni, csak levették 
az alkatrészeket a polcról, és javítás után dol-
gozhatott tovább a gép. Abban a gazdasági 
környezetben ez volt a legjobb megoldás... 
Természetesen az akkori vezérgépek lényege-
sen egyszerűbbek, sokkal igénytelenebbek 
voltak, mint napjaink modern gépei. 

Egy LEXION 540-560 (584) megközelítőleg 
7200 alkatrészből állt csupán, míg a mai 
LEXION 660 (C64) több mint 14 600-ból. A 
különbség számottevő, mind az alkatrészek 
számát, mind az elvégzett munka mennyisé-
gét és minőségét tekintve.

Ezzel együtt meglehetősen sokat változtak az 
időjárási körülmények. Ha csak a gabona-be-
takarítási időszakot vizsgáljuk, régen sokkal 
több volt a száraz periódus, gyakran hetekig 
nem volt csapadék, így akár augusztusig is 

elhúzódhatott az aratás. Napjaink felgyor-
sult világában ez szinte elképzelhetetlen. Az 
időjárás hektikusan változik napról napra, 
mindenki gyorsan és a legjobb minőségben 
szeretne betakarítani, így elsőrangú szem-
pont a gépek üzembiztonsága. 

Mióta „ránk szakadt” a kapitalizmus, az idő 
lett az agronómia és az üzemeltetés szem-
pontjából legfontosabb tényező. Minden 
munkafolyamatot a megfelelő pillanatban, a 
lehető leggyorsabban és a legjobb minő-
ségben kell elvégezni, a lehető legkevesebb 
költséggel. Az alap egyértelműen a megbíz-
hatóan üzemeltethető gép.

Az AXIÁL Kft. vevőszolgálatának előrende-
lés-akciója a legjobb megoldás a fent emlí-
tett elvárások teljesítésére. Néhány szóban 
összefoglalom az előrendeléses kedvezmé-
nyes vásárlás lehetőségét, amely helyzeti 
előnyhöz juttathatja a lehetőséget igénybe 
vevő partnereinket.

Előrendelési akciónk december elsején ve-
szi kezdetét, és jellemzően március végén 
zárul. Célja, hogy a partnereink tökéletes 

KEDVEZMÉNY EREDETI CLAAS ALKATRÉSZEKRE

Megrendelés határideje
Előre fizetés (max. 

4 hetes szállítás 
esetén)

Megállapodás szerinti 
utalás és szállítás esetén

Átalánydíjas szerződéses partnerek-
nek a többi kedvezmény felett:  

(ÜKV-val minden esetben egyeztetve)

December 1-től február 28-ig 25% 21% 4%
Február 28-tól március 31-ig 21% 17% 4%

Javítás időpontja: Kedvezményes óradíj:

December 1-től február 28-ig 8900 Ft + Áfa
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állapotú CLAAS gépekkel, minimálisra 
csökkentett költségekkel vágjanak neki a 
tavaszi munkálatoknak. 

Az akció komplett szolgáltatásának első 
lépéseként szakképzett szervizszerelő kol-
légáink költségmentesen felmérik a CLAAS 
gép műszaki állapotát, és javaslatot tesznek a 
cserealkatrészekre. Szerelőink alkatrészlistá-
jára területi képviselő kollégáink, az ügyfél-
kapcsolati vezetőkkel közösen, árajánlatot 
készítenek. Az akció során időszaktól, fizetési 

kondíciótól függően, különböző kedvezmé-
nyekben részesülhetnek partnereink – ezek 
az alábbi táblázatban láthatók.

Ahogy a táblázat mutatja, ha valaki előre 
gondolkodik, komoly előnyökre számíthat. 
Átalánydíjas partnereink, akik a kukorica-
betakarítást követően azonnal felméretik 
gépeiket, és előre kifizetik a rendelést, akár  
29 százalékos kedvezményben részesülhet-
nek! Aki csak márciusban kezdi el a gépek 
felmérését, szintén megtakarít 17 százalékot. 

Jól hangzanak ezek a számok, és ha ösz-
szeírjuk egy géptípus átlagos javításához 
szükséges alkatrészeket, majd megmutatjuk, 
mit is jelent összegszerűen a százalékérték, 
mindenki előtt világossá válik, hogy az elő-
rendelés kiváló lehetőség a spórolásra.

Egy betakarítógépre a garancia időn túl 
átlagosan évi ~1,5-1,8 millió forintot költ a 
tulajdonosa. Az összeg – kizárólag a kopóal-
katrészeket és a kötelező szervizek anyagszük-
ségletét vettük bele – természetesen  
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a típus mellett nagyban függ az éves 
területteljesítménytől és a kortól is. Ha ezt 
az előrendelési akciónk keretein belül, maxi-
mális kedvezménnyel költi el valaki gépére, 
~ 435 - 522 ezer forintot spórolhat. Ennyi 
pénz már jelentős, és rengeteg más hasznos 
dologra elkölthető, például gázolajra, input-
anyagra, technikai eszközökre, családra és 
még sorolhatnánk. Aki komolyabb CLAAS 
gépparkot üzemeltet, többször ennyivel 

kalkulálhat. Mindez csupán azzal, hogy előre 
gondolkodott, hisz minden más teendőt 
elvégzünk Ön helyett!

Az akció háttértámogatásáról a CLAAS és az 
AXIÁL Kft. közösen gondoskodik. A CLAAS 
lehetőséget biztosít a kedvezményes vásár-
láshoz, az AXIÁL Kft. pedig teljes vevőszolgá-
latával áll partnerei rendelkezésére, 19 telep-
helyen, az országban legnagyobb, több mint 

11 ezer négyzetméter fedett szervizterülettel, 
több mint ötszáz vevőszolgálati dolgozóval. 
Számos fejlesztést hajtottunk végre az elmúlt 
évek során, speciálisan felszerelt szervizau-
tókkal láttuk el kollégáinkat, melyek felgyor-
sítják egy-egy probléma okának feltárását 
és megoldását. Valamennyi telephelyünkön 
szervizműhelyeket létesítettünk, újítottunk 
fel, és bővítünk a jövőben is a szolgáltatásunk 
minőségének javítása érdekében. 

Komoly háttértámogatás a bajai központ 
raktárkészlete, amelyet saját logisztikai 
rendszerünk juttat el partnereinkhez. Telep-
helyeink mindegyikén alkatrész-kiszállító 
kollégák gondoskodnak róla, hogy minden a 
lehető leggyorsabban kerüljön a megrende-
lőhöz. Ugyanakkor folyamatosan fejlesztjük 
számottevően megnövekedett kínálatú 
webshopunkat, amely még kényelmesebbé 
teheti a napi munkát. Fejlesztéseink partne-
reink kényelmét és a rugalmas kiszolgálást 
hivatottak szolgálni. A nagyfokú rugalmas-
ság és kollégáink szakmaisága a biztosíték 
valamennyi partnerünknek a fenntartható, 
gazdaságos gépüzemeltetésre. 

A mikor ezt a cikket olvassa, 
akciónk már kezdetét vette. 
Ne feledje, ezt az akciót 
Önökért, a biztonságos 

gépüzemeltetés érdekében indítottuk. 
Ha a kedvezmények láttán nem hisz a 
szemének, kérdezze meg azokat, akik 
már évek óta kihasználják a lehetősé-
get, majd azonnal kérje gépe felméré-
sét, javítását és ingyenes ajánlatunkat, 
területileg illetékes kollégáinktól.

SZAKVÉLEMÉNY
JUHÁSZ-NAGY LÁSZLÓ 



Szívvel, lélekkel

AGRÁRGÉPSHOW 2017. JANUÁR 2528.
5000 m² HUNGEXPO D pavilon



Jó napot  
Mohácsról!

Igazán jó munka.
Traktorok a CLAAS-tól.

300 ha szója
A helyszín ideális, de a szója nem 
egyszerű.

Tudjon meg többet a videóból és  
a riportból: traktorok.claas.com


