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Teleszkópos
rakodógépek

A nagy múlttal rendelkező KRAMER márka sok
éve van jelen a rakodógépek piacán és itt különösen egy értéket követ: A biztonságot. Az innovatív
gépek kiváló minősége itt csak egy a szempontok
közül. Mint vállalat, a Kramer biztonságos választás az ügyfelek és a kezelők számára, mivel a
vállalat tapasztalatai és innovációs ereje gondoskodik a megbízhatóságról és a jövő biztonságáról.
Röviden a mottó: Kramer-el a biztonság oldalán:
„Kramer – on the safe side!“

Sokan ismerik és legalább annyian használtak is már ilyen rakodógépeket, de hogy miben más egy KRAMER?
A KRAMER gépeknél minden típusban egy abszolút
fokozatmentes, hidrosztatikus összkerék meghajtás leledzik, aminek köszönhetően lehetséges a kényelmesebb, finomabb és precízebb munkavégzés.
A masszív csavarodásnak ellenálló alvázak kialakításánál fontos szempont volt az alacsony súlypont.
A nagy teljesítményű munkahidraulika gondoskodik
a biztonságos és egyszerre több műveletet lehetővé
tevő működésről. A széles termékpalettának köszönhetően mindenki megtalálhatja az igényeinek és elvárásainak megfelelő géptípust.

VIDEÓ

Kompakt mindentudók
A kompakt méretnek köszönhetően a gép fordulékonysága és
manőverezhetősége kiemelkedő, így keskenyebb udvarokban,
istállókban is jól irányíthatók. A gém munkahengerek véghelyzeti csillapítással megvédik a gépet az erős igénybevételtől.
A „kis” gépekben is szériafelszereltség a hidraulikus eszközbiztosítás, az önzáró differenciálmű, a kikapcsolható gém
lengéscsillapítás, valamint a biztonságos és gyors rakodást
segítő SMART HANDLING rendszer.
KT144

KT276

KT306

KT356

KT307

KT357

KT3610

KT407

Max. emelési
kapacitás (kg)

1.450

2.700

3.000

3.500

3.000

3.500

3.600

4.000

Max. rakodási
magasság
(mm)

4.301

5.730

6.150

6.150

7.000

7.000

9.500

7.000

Motor
teljesítmény
(kW/LE)
Hidraulika
szivattyú
teljesítménye
(l/perc)

18,4/25
55,4/75 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136
(33,3/45 opc)
36,4
(42 opc)

89

100

140

100

140

140

140

Nagyobb teljesítmény kemény munkához
A mezőgazdaságban való széleskörű felhasználás érdekében egy
erősített alvázra és hidakra épített konstrukciók. Nagyobb hidraulika teljesítmény és erősebb hajtómű jellemzi ezeket a gépeket.
A szélesebb alváz mellé szélesebb abroncsozás társul, megőrizve
a gép stabilitását. A 100%-ban önzáró differenciálmű és a SMART
DRIVING automata fordulatszám csökkentő rendszer könnyíti meg
és teszi gazdaságossá az üzemeltetést. Széles, átfogó adapterkínálat teszi a gépeket univerzális eszközökké.
KT457

KT507

KT557

KT429

KT559

Max. emelési
kapacitás (kg)

4.500

4.800

5.500

4.200

5.500

Max. rakodási
magasság (mm)

7.000

7.000

7.017

8.750

8.750

100/136

100/136

115/156

100/136

115/156

140

140

187

140

187

Motor teljesítmény
(kW/LE)
Hidraulika szivattyú
teljesítménye (l/perc)
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Homlokrakodók sima
és teleszkópos gémmel
Miben is különbözik egy KRAMER homlokrakodó a többiektől?
A legfontosabb különbség az alvázban rejlik. Minden KRAMER
homlokrakodó gép fix alvázzal rendelkezik, míg a többi, piacon
megtalálható gép derékcsuklós alvázra van ráépítve. Ennek a fix
alváznak köszönhetően a gép stabilitása, rakodási képessége,
fordulékonysága emeli ki ezeket a rakodógépeket a többiek közül. Ennek az egyedi kialakításnak köszönhetően még rakomány
terhe alatt sem tud a gép labilissá válni. A rakodási képesség a
gém teljes terjedelmében konstans és ugyan azt a rakományt
képes felemelt gémmel, kanyarodás közben is megmozgatni.
A fix alváz mellé négy kerék kormányzás párosul, mindkét tengelyt 40 fokos szögben lehet bekormányozni. A teleszkópos
gémmel szerelt változatokra is érvényesek ezek a pozitív tulajdonságok kiegészítve a magasabbra rakodás képességével.
Átbillenési tömeg kanállal (kg)
Rakodási képesség raklapvillával (kg)
Max. rakodási magasság (mm)
Hidraulika szivattyú teljesítménye (l/perc)

KL12.5

KL14.5

KL18.5

KL19.5

KL25.5

KL33.5

KL36.5

KL38.5

1.250

1.400

1.800

1.980

2.340

3.400

3.700

3.800

750

900

1.200/1.360

1.600

1.750

2.000

2.250

2.350

2.690
20

2.680
30 (60 opc)

2.610
56

3.150
56 (90 opc)

3.150
56 (90 opc)

3.100
68,4

3.360
68,4

3.360
68,4

KL37.8

KL41.8

KL43.8

KL60.8

KL70.8

Átbillenési tömeg
kanállal (kg)

3.890

4.100

4.300

6.100

6.900

Rakodási képesség
raklapvillával (kg)

2.300

2.500

2.900

4.200

4.800

Max. rakodási
magasság (mm)

3.360

3.124

3.480

3.950

3.950

Hidraulika szivattyú
teljesítménye (l/perc)

KL25.5T

KL30.8T

KL35.8T

KL55.8T

Átbillenési tömeg
kanállal (kg)

2.500

3.300

3.500

5.500

Rakodási képesség
raklapvillával (kg)

1.650

2.000

2.300

3.900

Max. rakodási
magasság (mm)

4.010

4.520

4.450

5.185

50
(90 opc)

70
(115 opc)

84
(120 opc)

150
(180 opc)

Hidraulika szivattyú
teljesítménye (l/perc)

Elektromos
homlokrakodó

70
(115 opc)

83
83
150
(120 opc) (120 opc) (180 opc)

180

KL25.5e
Átbillenési tömeg kanállal (kg)

2.500

Rakodási képesség raklapvillával (kg)

1.750

Max. rakodási magasság (mm)

3.280

0 károsanyag kibocsájtás, környezetbarát, hang nélküli üzemeltetés, megtakarítás most már mindez lehetséges. A gép
teljesen elektromos üzemeltetése lehetővé teszi a károsanyag
kibocsájtás nélküli, ezáltal környezetbarát rakodási munkákat.
A gépben két elektromotor található, az egyik felel a hajtásért,
a másik pedig a munkahidraulikáért. A gép hátuljában egy dízel motor helyett egy nagy zárt akkumulátort találhatunk, ami
integrált töltővel van szerelve.
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Az egyszerű kis kovácsműhelyből az elmúlt 110 év alatt a szálastakarmány-betakarító gépek specialistájává nőtte ki
magát a spellei vállalkozás. A mai napig
családi tulajdonban lévő céget jelenleg a
4. generáció vezeti, kínálatában közel 210
különböző modell szerepel, és a világ több
mint 40 országában üzemelnek gépei.
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Körbálázók
A Bellima típussal Ön a bálázógyártás évtizedes tapasztalatainak és
kompetenciájának birtokába kerül, mivel a KRONE pontosan ismeri
a gyakorlat követelményeit. A világ minden részén, a legkülönbözőbb
feltételek között, már több tízezerszer bizonyította rátermettségét és
kiváló minőségét. Rendkívül egyszerű felépítésű, áttekinthető szerkezetű, robosztus és felettébb megbízható.
A Fortima bálázókat sokoldalú alkalmazhatóságuk és nagyfokú terhelhetőségük teszi gazdaságossá. Ezzel a géppel Ön valamennyi elvárt
követelménynek megfelelhet: kereshet különböző bálaátmérőjű fixvagy variokamrás, szeletelős vagy szeletelő nélküli bálázót, a Fortima
családban talál rá megoldást.
Bár már 10. születésnapján is túl van, még mindig etalon a piacon: ez
a Comprima család, mely 2018-as megújúlásával még korszerűbbé
és hatékonyabbá vált. Az X-treme változatokkal pedig még az extrém
helyzetek sem okozhatnak gondot.
Körbálázók
Bellima F130
Fortima F1250
Fortima F1600
Fortima V1500
Fortima V1800
COMPRIMA F125
COMPRIMA F155
COMPRIMA F155 XC Plus
COMPRIMA V150
COMPRIMA V150 XC Plus
COMPRIMA V180
COMPRIMA V210 XC
VariPack V165
VariPack V165 Plus
VariPack V190
VariPack V190 Plus

Fajta
Fixkamrás
Fixkamrás
Fixkamrás
Variókamrás
Variókamrás
Fixkamrás
Semi-vario
Semi-vario
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás
Variókamrás

Bálázó & csomagoló kombináció:
COMPRIMA CF155 XC
COMPRIMA CF155 XC Plus
COMPRIMA CV150 XC
COMPRIMA CV150 XC Plus
Ultima

Fajta
Bálázó ás bálacsomagoló
Bálázó ás bálacsomagoló
Bálázó ás bálacsomagoló
Bálázó ás bálacsomagoló
Non-Stop kombináció

kombináció
kombináció
kombináció
kombináció

Kialakítás
rúd-lánc
rúd-lánc
rúd-lánc
rúd-lánc
rúd-lánc
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip
hevederes
hevederes
hevederes
hevederes

Bálaátmérő (m)
1.2
1.25
1.55
1,00-1,50
1,00-1,80
1.25
1,25-1,50
1,25-1,50
1,00-1,50
1,00-1,50
1,00-1,80
1,00-2,05
0,80-1,65
0,80-1,65
0,80-1,90
0,80-1,90

Szeletelős változat
nincs
van
van
van
van
van
van
csak szeletelős
van
csak szeletelős
van
csak szeletelős
van
van
van
van

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
26
17
26

Kialakítás
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip
novogrip

Bálaátmérő (m)
1,25-1,50
1,25-1,50
1,00-1,50
1,00-1,50
1,25-1,50

Szeletelős változat
csak szeletelős
csak szeletelős
csak szeletelős
csak szeletelős
csak szeletelős

Késszám
17 vagy 26
17 vagy 26
17 vagy 26
17 vagy 26
26

EasyWrap 165 T vontatott bálacsomagoló
A kétkaros EasyWrap
165 T 1–1,65 m közötti
átmérőjű, akár 1650 kgos bálák csomagolását
teszi lehetővé.
A csomagolókar a nagy
sebességével (percenként 40 fordulat is lehet)
maximális hatékonyságot, nagy napi teljesítményt garantál.
4

Tíz fóliatekercs
tárolásának
lehetősége

Csomagoló

vagy
vagy
vagy
vagy
vagy
vagy
vagy

26
26
26
26
26
26
26

Bálaátmérő (m)

EasyWrap 150 Bálacsomagoló 1,00-1,50

A csomagolóasztal négy nagy szilárdságú szövethevederből áll.

Keskeny vonórúd,
kompakt kialakítás,
kiváló fordulékonyság.

A bálafelvevő érzékelő lemeze automatikusan elindítja a csomagolási folyamatot. A csomagolás
750 mm széles fóliával történik, amelyet alapkivitelben 55%-kal vagy 70%-kal lehet előfeszíteni.

Magasság......................... 3010 mm
Hosszúság........................ 3940 mm
Szélessé.......................... 2695 mm
Erős felvevő egység

Fajta

Késszám

Tömeg................................. 1580 kg

Max. bálaátmérő................... 1,65 m
Max. bálatömeg................... 1650 kg
Hidraulikateljesítmény kb. 	�����������40 l/min
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VariPack KÖRBÁLÁZÓK
VariPack

A Krone

A VariPack a száraz termények bálázásához speciálisan fejlesztett hevederes körbálázó. Egyszerű technikai megoldások
jellemzik, ugyanakkor kimagasló teljesítőképességű, és nagy
bálatömörséget biztosít. A VariPack a KRONE első hevederes
körbálázója, amelynél 4 darab 275 mm széles és 110 m/perc
sebességű heveder által alkotott bálakamra formálja eddig
nem látott gyorsasággal a korábbiaknál tömörebb bálákat.
A VariPack legfontosabb eleme
a négy, végtelenítve körbefutó
heveder. Ezek a rugalmasság
és tartósság érdekében gumiból
készültek, két beágyazott szövetréteg garantálja a maximális
élettartamot. A speciális felületű, jó tapadást biztosító anyag
intenzív kapcsolatot tesz lehetővé a terménnyel, ami megakadályozza a hevederek elcsúszását.

VariPack V165
(bálaátmérő: 0,80–1,65 m),
valamint a

VariPack V190

(bálaátmérő: 0,80–1,90 m)
modellek
szeletelő nélküli, illetve 17 késes szeletelős (XC) változatban is elérhetőek.

A nyitás és a zárás 5 mp-nél rövidebb.
A hátsó falat mozgató munkahenger záródáscsillapítással rendelkezik.

A KRONE az első gyártó, amelynek sikerült a bálázó összes hajtását mindössze három lánccal
megoldania.
A nyugodt járás és a hosszú
élettartam érdekében a hajtólánc folyamatosan automatikus kenést kap olajjal.
Forrás: Agrárunió
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VariPack KÖRBÁLÁZÓK
Ha kell egy kis

PLUS

A VariPack bálázóktól a VariPack
PLUS változatok nemcsak dizájnban, abroncsokban, fedélzeti hidraulika-rendszerben stb.
térnek el, de több olyan megoldást is tartalmaznak, amelyek
az alapverziónál nem elérhetők,
viszont a gép teljesítményét,
élettartamát vagy éppen a kezelő kényelmét növelik:

A vezérlőpálya nélküli, 2,15 m széles EasyFlow rendfelszedő kevés
mozgó alkatrésszel ellátott, ezáltal
a csekély kopás és hosszú élettartam garantált.

A rendfelszedő munkáját a görgős rendleszorító segíti. Letapogatja a rend magasságát, és előkészíti a tiszta felszedésre.

»» erősített hajtáslánc (Tsubaki erősített láncok, kiegészítő hevederhajtás, 1000-es
TLT, erősebb csapágyazás),
így nagyobb préstömörség
érhető el, és nedvesebb
anyagban is használható;
»» kiegészítő (1 aktív és 1 pas�szív) tisztítóhenger a hevederhez;
»» továbbfejlesztett rendfelszedő (több és „W” elrendezésű rugós fog, nagyobb átmérőjű görgős rendleszorító,
önbeálló támkerék);

A terményt nehéz körülmények között és nagy munkavégzési sebesség mellett is tökéletesen, tisztán,
egyenletesen felszedi.

»» 26 késes szeletelő (17 helyett), hidraulikus késcsoportkapcsolás;

A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó
17 késes szeletelőszerkezettel rendelkezik. A 0/8/9/17 kést aktiváló csoportkapcsolás 128 vagy 64 mm-es vágáshosszt
eredményez.

A robusztus kettős ujjakat a 6 mmes átmérő és a csavarulatok széles
sugara teszi ellenállóvá. Az ujjak
csupán 55 mm-es távolságra helyezkednek el.

Integral rotor: az oldalsó adagolóhengerek a szeletelőrotorba és a továbbítórotorba egyaránt integrálva vannak,
emiatt csak egy hajtótengelyre van
szükség. A spirális kialakítású ujjak
és a terelőcsiga kombinációja lehetővé teszi a termény ideális eloszlását
a teljes rotorszélességben.

»» automata központi zsírzás;
»» alapfelszereltségként
hálócsúszda;
»» plusz opcionális tételek (mint
pl. nedvességmérő).

Idegen tárgyakkal érintkezve bármelyik kés
külön-külön lefelé tud kitérni, majd automatikusan visszaáll a kiindulási helyzetébe.
A többi kés ezalatt munkahelyzetben marad.
Az EasyFlow rendfelszedőt két tapintókerék vezeti. A rendfelszedő kívánt munkavégzési magassága szerszám nélkül, egy
furatlemez segítségével egyszerűen és
gyorsan beállítható.
Kezelőterminálok: DS 500: 5,7 colos színes kijelzővel, 12 funkciógombbal, valamint
a hátoldalon lévő, görgethető kerékkel. CCI
800: 8 colos ISOBUS-kezelőterminál, 12
funkciógombbal ellátott érintőképernyővel.
CCI 1200: 12,1 colos, érintőfunkciókkal ellátott, színes kijelző. Egymás mellett megjeleníthető a munkagép vezérlése és a kamerakép. ISOBUS-kompatibilis.
Forrás: Agrárunió
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EasyCut kaszák

Tripla kombinációk

Vontatott kaszák

Hátsó függesztett
kaszák

Frontkaszák

Az EasyCut kaszák különböző változatai (front (F)
és hátsó függesztésű (R), vontatott (TS) és tripla kombináció (B)) sokéves fejlesztőmunkát és
tapasztalati eredményt egyesítenek magukban.
Az egyedi KRONE- megoldások, mint pl. DuoGrip
függesztés, SmartCut gerendely, SafeCut biztosítás is nagyban hozzájárulnak ezen gépek piaci
sikeréhez. A számos változatból (gumihengeres
vagy verőujjas szársértős, szársértő nélküli, tolt
vagy húzott frontfüggesztés, mechanikus vagy
hidropneumatikus tehermentesítés) minden gazdaság megtalálja a számára ideális megoldást.
Kaszák

Munkaszélesség [m]

EC F280 Highland
EC F280 M
EC F280
EC 28 CV
EC F320 Highland
EC F320 M (Gen. 2.)
EC F320 M (Gen. 3.) tolt
EC F320 M (Gen. 3.) húzott
EC F320 (Gen. 2.)
EC F320 (Gen. 3.) tolt
EC F320 (Gen. 3.) húzott
EC F320 CV (Gen. 2.) tolt
EC F320 CV (Gen. 2.) húzott
EC F320 CR tolt
EC F320 CR húzott
EC F360 M tolt
EC F360 M húzott
EC F360 CV tolt
EC F360 CV húzott
EC F360 CR
EC F400 CV Fold
EC R280
EC R280 CV
EC R280 CR
EC R320
EC R320 CV
EC R320 CR
EC R360
EC R400
EC 2801 CV
EC 2800 Cri
EC TS320
EC TS320 CV
EC TS320 CR
EC TC 320 CV
EC TC320 CR
EC TS360 CV
EC TS360 CR
EC 6210 CV
EC B750
EC B870
EC B890
EC B970
EC B1000
EC B950 Collect
EC B870 CV
EC B870 CV Collect
EC B870 CR
EC B870 CR Collect
EC B1000 CV
EC B1000 CV Collect
EC B1000 CR
EC B1000 CR Collect

2.730
2.730
2.710
2.710
3.165
3.165
3.165
3.165
3.140
3.140
3.140
3.165
3.165
3.165
3.165
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.040
2.730
2.730
2.730
3.165
3.165
3.165
3.600
4.040
2.730
2.710
3.165
3.165
3.165
3.165
3.165
3.600
3.600
6.200
7.460
8,31- 8,62
8,58-8,88
9,45-9,75
9,28-10,0
9.455
8.700
8.700
8.700
8.700
9,30-10,10
9,30-10,10
9,30-10,10
9,30-10,10

Kapcsolódás
Kat. I. / II.
traktorháromszög
traktorháromszög
traktorháromszög
Kat. I. / II.
traktorháromszög
Kat. II.
Kat. II.
traktorháromszög
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
Kat. II.
traktorháromszög
Kat. III (N)
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip
DuoGrip

Kialakítás

Tehermentesítés

Gerendely

Kivitel

Szársértő

tolt
tolt
tolt
tolt
tolt
tolt
tolt
húzott
tolt
tolt
húzott
tolt
húzott
tolt
húzott
tolt
húzott
tolt
húzott
tolt
tolt

mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus
hidropneumatikus

SmartCut
SmartCut
EasyCut
EasyCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
EasyCut
EasyCut
EasyCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
EasyCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
EasyCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut
SmartCut

hegyi
hegyi
normál
normál
hegyi
hegyi
hegyi
hegyi
normál
normál
normál
normál
normál
normál
normál
hegyi
hegyi
normál
normál
normál
csukható

nincs
nincs
nincs
CV
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
CV
CV
CR
CR
nincs
nincs
CV
CV
CR
CV
nincs
CV
CR
nincs
CV
CR
nincs
nincs
CV
CR
nincs
CV
CR
CV
CR
CV
CR
CV
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
CV
CV
CR
CR
CV
CV
CR
CR

oldalvontatású
oldalvontatású
oldalvontatású
oldalvontatású
oldalvontatású
középvontatású
középvontatású
oldalvontatású
oldalvontatású
középvontatású

szalaggal
szalaggal
szalaggal
szalaggal
szalaggal

állítható
állítható
állítható
állítható

állítható
állítható
állítható
állítható
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ActiveMow
kaszák

KW/KWT
rendterítők
A KRONE rotoros rendterítői 4,6 és 20
méter közötti munkaszélességben kínálnak megbízható megoldást a kiváló minőségű takarmánykezelésre. Példás gyári
alapfelszereltségük, valamint számtalan
olyan innováció, mint például a karbantartást nem igénylő OctoLink-körmös tengelykapcsolók vagy a rotorok folyékony
zsírban futó hajtóművei minden szakember számára meggyőzőek. A KW(T) rendterítők biztossá teszik a betakarítást és
kényelmesebbé a munkavégzést.

8

Kaszák

Hátsó
függesztett
kaszák

A KRONE ActiveMow sorozatú, oldalsó
függesztésű tárcsás kaszái tiszta és
pontos vágásképükkel tűnnek ki.
A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest a legmagasabb minőségi igényeket is kielégíti, és sokéves használat
után is tömített és alaktartó marad.
Az olajfürdőben futó nagy homlokfogaskerekek a legkomolyabb tartós
igénybevételt is bírják, meggyőzően
nyugodt járással. A pengék gyorscsatlakoztató rendszere és a kaszatárcsákat külön-külön biztosító SafeCut alapfelszereltség.

INFÓ

Munkaszélesség [m] Kapcsolódás Tehermentesítés Gerendely

Szársértő

ActiveMow R200 2.050

oldalsó függ. mechanikus

SmartCut nincs

ActiveMow R240 2.440

oldalsó függ. mechanikus

SmartCut nincs

ActiveMow R280 2.830

oldalsó függ. mechanikus

SmartCut nincs

ActiveMow R320 3.220

oldalsó függ. mechanikus

SmartCut nincs

ActiveMow R360 3.610

oldalsó függ. mechanikus

SmartCut nincs

Rendterítők

Munkaszélesség (m)

Rotorok Karok
Kivitel
száma száma/rotor

Vendro 420 Highland

4.175

4

5

függesztett

hegyi

Vendro 620 Highland

6.155

6

5

függesztett

hegyi
hegyi

Vendr 820 Highland

8.135

8

5

függesztett

KW 4.62/4

4.6

4

6

függesztett

Vendro 470

4.629

4

6

függesztett

KW 5.52/4x7

5.5

4

7

függesztett

Vendro 560

5.538

4

7

függesztett

KW 6.02/6

6

6

5

függesztett

Vendro 620

6.155

6

5

függesztett

KW 6.72/6

6.7

6

6

függesztett

Vendro 680

6.769

6

6

függesztett

KW 7.82/6x7

7.8

6

7

függesztett

Vendro 790

7.817

6

7

függesztett

KW 7.92/8

7.9

8

5

függesztett

Vendro 820

8.135

8

5

függesztett

KW 8.82/8

8.8

8

6

függesztett

Vendro 900

8.959

8

6

függesztett

KW 10.02/10

10.00

10

5

függesztett

Vendro 1020

10.14

10

5

függesztett

KW 11.22/10

10.95

10

6

függesztett

Vendro 1120

11.149

10

6

függesztett

KW 5.52/4x7T

5.5

4

7

vontatott

munkakerekeken

KW 7.82/6x7T

7.8

6

7

vontatott

munkakerekeken

KWT 7.82/6x7

7.8

6

7

vontatott

járószerkezet

KWT 8.82/8

8.8

8

6

vontatott

járószerkezet

KWT 8.82 DB

8.8

8

6

vontatott

járószerkezet

KWT 10.02/10

10.00

10

5

vontatott

járószerkezet

KWT 11.22/10

10.95

10

6

vontatott

járószerkezet

KWT 1300

13.1

12

6

vontatott

járószerkezet

KWT 1600

15.27

14

6

vontatott

járószerkezet

KWT 2000

19.6

18

6

vontatott

járószerkezet

G É P K Í N Á L A T
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SWADRO rendképzők

Vontatott

Függeszt

Rendképzők

Munkaszélesség (m)

Rotorok
száma

Karok száma Kivitel

SW S350 Highland

3.5

1

10

hegyi / oldalrk.

SW 35

3.5

1

10

oldalrendk.

SW S 380 Highland

3.8

1

10

hegyi / oldalrk.

SW 38

3.8

1

10

oldalrendk.

SW S380

3.8

1

10

oldalrendk.

SW 42

4.2

1

13

oldalrendk.

SW S 420

4,2

1

13

oldalrendk.

SW 46

4.6

1

13

oldalrendk.

SW S 460

4,6

1

13

oldalrendk.

SW 46T

4.6

1

13

oldalrendk.

SW TC 640

5,70-6,40

2

2x10

középrendk.

SW TC 680

6.8

2

2x10

középrendk.

SW TC 760

6,80-7,60

2

2x13

középrendk.

SW TC 880

7,60-8,80

2

2x13

középrendk.

SW TC 930

8,10-9,30

2

2x15

középrendk.

SW TC 1000

8,90-10,00

2

2x15

középrendk.

SW 710/26T

6,2 (6,8)

2

2x13

oldalr., duplar.

SW TS 620

6.2

2

10+13

oldalrendk.

SW TS 620 TWIN

6,2 (6,92)

2

10+13

oldalr., duplar.

SW TS 680

6.8

2

2x13

oldalrendk.

SW TS 680 TWIN

6,8 (7,60)

2

2x13

oldalr., duplar.

SW TS 740

7.4

2

2x13

oldalrendk.

SW TS 740 TWIN

7,40 (8,20)

2

2x13

oldalr., duplar.

SW TS 970

9.7

3

10+13+13

oldalrendk.

SW TC 1250

9,8-12,5

4

2x11+2x13

középrendk.

SW TC 1370

10,8-13,7

4

4x13

középrendk.

SW2000

10-19

6

4x13+2x15

középrendk.

A SWADRO rendképzők lelke a DuraMax vezérlőpálya, mely egyedülálló megoldás a piacon,
s nagyrészt ennek a kenés nélküli alkatrésznek köszönhető a gépek legendásan jó munkaminősége és megbízhatósága. E mellett a
tiszta takarmány elérését szolgálják a további
szabadalmaztatott megoldások is, mint pl. a
Jet-Effekt, vagy a „Lift” rugósfogak.

AX, MX, RX, ZX, TX kettős hasznosítású és
szecskaszállító pótkocsik
Kettős hasznosítású Térfogat
pótkocsik
[m³]

Rendfelszedő
szélessége [m]

Szeletelőkések
száma

AX 250 L / D
25
AX 280 L / D
28
AX 310 L / D
31
MX 330 GL / GD
33
MX 370 GL / GD
37
MX 400 GL
40
RX 360 GL / GD
36
RX 400 GL / GD
40
RX 430 GL
43
ZX 430 GL / GD
43
ZX 470 GL / GD
47
ZX 560 GL / GD
56
Szecskaszállító kocsi
TX 460 / D
46
TX 560 / D
56
Univerzális szállítókocsi
GX 440
44
GX 520
52

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.015
2.015
2.015
2.125
2.125
2.125

32
32
32
41
41
41
46
46
46
48
48
48

-

-

-

-

ZX560 GL

A rendfelszedő és szecskaszállító pótkocsik
25-56 köbméter (DIN 11741) közötti térfogattal
gyors és biztonságos szállítást és kényelmes
ürítést tesznek lehetővé. A kettős hasznosítású
kocsik rendfelszedője, szeletelő rotorja, hajtásrendszere és lehordólánca is nagy igénybevételre lett tervezve, nem véletlen, hogy igen kedveltek a profi gazdák és bérvállalkozók körében.
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BaleCollect
bálarendező-gyűjtő
BaleCollect

Kapacitás

Bálarendezési lehetőségek száma

Terhelhetőség [kg]

3 bála

5

2500

A közvetlenül a nagybálázó után szerelhető bálarendező-gyűjtő kocsival a
szalmabetakarítási munkálatok gyorsíthatók fel jelentősen. A BaleCollect
akár három, 1,20 m széles szögletes nagybálát is képes összegyűjteni.
A többféle lehelyezési lehetőségnek köszönhetően a bálák optimális módon hagyhatók hátra a táblán. Ezzel a bálázást követően a szalmabetakarítás rakodási ideje lerövidül, csökken az áthajtások száma és ezzel a
talajtömörödés is. Az egyszerű és biztonságos közúti közlekedést szolgálja az egyedülálló megoldású teleszkópos vonórúd. Közúti közlekedésnél a
rakfelület három méter alatti szállítási szélességűre hajtható be, a vonórúd meghosszabbítható és az utánfutó, önbeálló kerekek rögzíthetők. Ekkor a BaleCollect pontosan követi a vontató erőgép nyomvonalát – nagy,
akár 50 km/h sebességnél vagy a táblák szűk átereszeiben is.

BigPack
nagybálázó

5. generáció

1993-ban készült el a KRONE első nagykocka bálázója,
mely ma már világszerte elismerésre méltó hírnévre tett
szert. Az általánosan megszokott méretek és megoldások mellett a KRONE időközben sokféle egyedi megoldást is kidolgozott, ezek amellet, hogy lényegesen hatékonyabbá tették a munkavégzést, többsége ma már
mintaként szolgál más gyártók számára is.

4. generáció

BigPack szögletes
Bálaméret (cm)
nagybálázó
BP 870 HDP MultiBale 80x70x(100-270)
BP 890

80x90x(100-270)

i/n/n

4

BP 1270

120x70x(100-270)

i/i/i

6

BP 1270 MultiBale

120x70x(100-270)

i/i/i

6

BP 1290

120x90x(100-270)

i/n/i

6

BP 1290 HDP

120x90x(100-320)

i/i/i

6

BP 1290 HDP II

120x90x(100-320)

i/n/n

8

BP 4x4

120x130x(100-320) i/n/n

6

BP 1270

120x70x(100-320)

n/i/i

6

BP 1290

120x90x(100-320)

n/i/i

6

BP1290 HDP

120x90x(100-320)

n/i/i

6

PREMOS 5000
mobil pelletáló
A világ első mobil betakarító-pelletáló gépe. A szálastakarmányok (fűfélék, lucerna,
szalma) betakarításakor cél a termény a lehető legnagyobb mértékben történő tömörítése a szállítási és tárolási költségek csökkentése érdekében. A Premos-szal a
szálasanyag 3-5-ször jobban tömöríthető, mint bármely más, a szálastakarmányt közvetlenül betakarító technológiával. Ömlesztett anyagként a pellet könnyen kezelhető.
Premos 5000

Rendfelszedő
szélessége [m]
2.35

10

Pellet
átmérő [mm]
16

Teljesítmény
[kg/h]
max. 5000

XC / VariCut
Kötözőfejek
/ PreChop
i/n/n
5

Bunker
befogadóképesség [kg]
kb. 5000
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BigM 450
önjáró kasza
Több millió hektárnyi lekaszált terület, több ezer
gép a mindennapi használatban, mindegy hogy Bajorországban, Japánban, Kaliforniában vagy épp
Magyarországon. Mi tudjuk, mik a követelmények,
és a lehető legmagasabb igényeket támasztjuk a
takarmány minőségével szemben. A siker záloga
a nagy teljesítmény és a kiváló szársértő. A rendösszehordó csiga segítségével a legkülönbözőbb
körülményekhez igazítható a hátrahagyott rend.
A 450 LE-s LIEBHERR motorral pedig mindig elég
teljesítmény áll rendelkezésre.

BigM
önjáró kasza

Max. motorteljesítmény Munkaszélesség
Típus
(ECE R120)
(m)

Motor

Big M 450 CV Liebherr D946

449

9.9

Acél verőujjas

Big M 450 CR Liebherr D946

449

9.9

Acél-/gumihenger

BigX önjáró silózó
BigX780

A KRONE silózófejlesztésének alapkövét a
nagy teljesítményű, akár 1.000 LE feletti gépek adták és jelentik ma is. Ezt is bizonyítja,
hogy a meglévő „nagy” BigX 700, 770, 850
és 1100 mellett 2018-ban megjelent a még
nagyobb teljesítményű 1180-as. A nagy gépek bevált, előnyös tulajdonságait a „kisebb“
BigX silózókra úgy átmenteni, hogy azok is a
világszerte elismert KRONE-féle szecskaminőséget hozzák – ez volt a cél a kisebb sorozatnak (BigX 480, 530, 580 és 630) a kialakításánál. A KRONE ezért mindenekelőtt a
motorteljesítmény, a szecskázódob szélessége és a szecska minősége közötti összefüggést elemezte és tesztelte. A gépet elhagyó
termény minősége a döntő. Ahhoz, hogy ez
mindig egyformán jó legyen, a teljes szecskázási láncot pontosan össze kellett hangolni
az előtömörítő rendszertől a kifúvó toronyig.
A választási lehetőséget tovább növeli a 2017ben bemutatott új sorozat (BigX 680, 780
és 880), mely a felmenők előnyeit számos új
megoldással (mint. pl. LiftCab) ötvözi.
Motorteljesítmény
(ECE R120) [LE]

Tartós üzemi
teljesítmény [LE]

X Power / ECO Power
teljesítmény [LE]

Motor típus

Dob átmérő
[mm]

Dob szélesség
[mm]

BigX 480

530

490

460/-

Mercedes MTU 6R 1300

660

630

BigX 530

530

530

500/-

Mercedes MTU 6R 1300

660

630

BigX 580

653

593

555/460

Mercedes MTU 6R 1500

660

630

BigX 630

653

653

615/460

Mercedes MTU 6R 1500

660

630

BigX 680

687

662/500

Liebherr V8 D9508

660

800

BigX 780

775

748/545

Liebherr V8 D9508

660

800

BigX 880

898

860/624

Liebherr V8 D9508

660

800

BigX 1180

1156

1112/624

Liebherr V12 D9512

660

800

BigX önjáró silózó
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Megérkezett a második
Krone Big X is Komáromba
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Interjú: Bartha Sándor műszaki igazgató - Solum Zrt.

A Krone Big X a
gyakorlatban is
bizonyított
A komáromi székhelyű Solum Zrt. igazán széles körű tevékenységet folytat. Helyben és csémi telephelyükön összesen
1800 tehenet fejnek, 2000 hektáros szántóföldi területeinek
80%-án az állattartáshoz szükséges zöldtakarmány előállítása folyik, de 250 hektáron burgonyatermesztést is végeznek –
hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki. Bartha Sándor műszaki igazgatóval, aki 1996 óta dolgozik a cégnél, elsősorban
a silózáshoz szükséges gépek kiválasztásáról beszéltünk, de
a beruházás során átgondolt kérdések sok gazdának adhatnak megfontolandó iránymutatást a saját gazdaságukban.
Szerző: Fodor Mihály

– Nem sokan mondhatják el, hogy
most már két Krone Big X önjáró silózó dolgozik a cégnél. Mik voltak a
fő lépések a beruházási döntésnél, mi
alapján döntöttek a márka mellett?
– Az állatállomány takarmányszükségletének biztosításához szükséges volt
a silózó, korábban bérmunkával oldottuk meg ennek gépesítési feladatait.
Ahogy nőtt az állomány, úgy lett egyre
nehezebb egyeztetni a bérvállalkozóval. Ezért amikor 2016-ban kiírták az
ÁTK-pályázatokat, úgy döntöttünk, hogy
megéri saját gépet csatasorba állítani.
Elég komplex döntés kell ilyenkor, a gépnek meg kell felelni az állattenyésztő,
a növénytermesztő igényeinek, az üzemeltetési követelményeknek. Ráadásul
a komolyabb gyártók eléggé kiegyenlített színvonalú gépeket ajánlanak ezen
a téren, nem olyan könnyű a választás.
Mi a három legnagyobb cégtől bekértük az árajánlatokat, ár tekintetében 5
százalékon belül volt mindhárom ajánlat. A megállapodott műszaki tartalmat
megpróbáltuk egy szintre hozni. Végül
az döntött, hogy a Valkon Kft. a Krone
Big X 630 tekintetében nagyobb motorés területteljesítményű gépet biztosított, valamint a legmagasabb műszaki
tartalom tekintetében is az ő ajánlatuk
nyerte el a tetszésünket.
– Mennyire tudtak egyéb részleteket
is figyelembe venni?
– Természetesen fontosak ezek is. Se12

gített a döntésben, hogy az Easy Collect
adapter véleményünk szerint a legjobb
választás, tetszett a 3 pár leszorítóhenger működése is. Üzemeltettünk mi korábban sorfüggetlen Kemper adaptert
is. Az Easy Collectnél tényleg rendezettebben kerül a gépbe a behúzóhengernél az anyag.
A szemroppantóval kapcsolatban vérre menő viták voltak, végül a tárcsás
szemroppantó mellett döntöttünk. Két
évvel korábban ugyanis az állattenyésztőnk egy demón látta a tárcsás szemroppantó munkáját, és nagyon megtetszett neki. Három éve használjuk ezt a
gépet, a gyakorlat is beigazolta, hogy jó
döntés volt.
Megfelelő szervizháttér nélkül
egy gép semmit sem ér
– Hogyan megy egyébként egy ilyen
közös döntés folyamata?
– Ha szükségünk van egy gépre, akkor
én összeállítom a megfelelő műszaki
tartalmat, specifikációt. A növénytermesztő és az állattenyésztő kollégával
ezt végignézzük, megvitatjuk, szükség
esetén kiegészítjük. Ebben az esetben
fontos szempont volt például a szecskahossz állításának tartománya és fokozatai, a szemroppantás, előbbinek
esetleges automatizálása stb. Ha mi
megállapodunk, utána megyünk a pénzügyeshez. Itt szerencsére arra mindig
volt pénz, amire a jó szakmai munka
miatt szükség volt.

– A szecskahossz-állításnál milyen
stratégia mellett döntöttek?
– Az állattenyésztők (általában) nem
nagyon szokták elfogadni, hogy a gép
mondja meg, mi az optimális szecskahossz. De azt nem szabad elfelejteni,
hogy a gép színkép alapján, egy adott
tartományon belül állítja be a hosszat,
így a silófalban az erjedés egyenletes
lesz. Azt mondom, ne féljünk használni
a technikát! Egy gép jobban tud reagálni a változásokra, mint az ember.
– Mennyire találták megfelelőnek a
motor teljesítményét? Milyen a gépkezelés, mennyire kényelmes és áttekinthető a kabin?
– A hajtáslánc egyéb részeinek a méretezése kulcskérdés, és ez nagyon fontos. A Krone fő hajtóelemei túl vannak
méretezve. Ez jó. Az ülésen nem szabad spórolni, mert ha nem kényelmes,
akkor hiába jó az egész gép. Az én
személyautómban nincs olyan kényelmes, mint a Big X-ben! Jó a klíma, a
kezeléssel, kilátással teljesen elégedettek vagyunk.
– Mennyire volt megdolgoztatva az
első gépnél a Valkon Kft. szervize?
– Minden gép kopik, mindenhez drága
az alkatrész, ez nem cégfüggő. Nagy
különbség abban van, hogy egy adott
gép mögé milyen szolgáltatást tud tenni a forgalmazó. Ezen múlik minden.
A legjobb gép sem ér semmit a mögé
tett szerviz, alkatrészellátás, a szere-
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lő rugalmassága nélkül. A Valkon Kft.
ilyen téren szerencsére tökéletes partner. A szerviznek a Big X 630 kapcsán
egyszer egy elektromos hibával kellett
megbirkóznia, azt gyorsan megoldotta,
emellett az AdBlue-rendszerrel is volt
gond, az már kicsit komplexebb feladat
volt. Saját tapasztalatom szerint önmagában az AdBlue-technológia mezőgazdasági, szántóföldi felhasználásnál
bármelyik gyártó esetén sokkal bizonytalanabb üzemű, mint a közúti fuvarozásnál, a kamionoknál. Rengeteg a por,
a szennyeződés, nagyon érzékeny rendszer – egyelőre nem tudták még 100
százalékban adaptálni ezt mezőgazdasági felhasználásra.
Kopóbetéteket kellett kétévente cserélni, de ez függ attól is, hogy mit takarítunk be. A lucerna például nagyon eszi
a gépeket. Most a drágább, HD-minőséget választottuk, majd menet közben
kiderül, hogy jól döntöttünk-e.
Fontos a precíziós gazdálkodás
– Miért vágtak bele a második beruházásba is?
– Munka közben a BigX 630-ról kiderült,
hogy az egyre növekvő területekhez és
állományhoz kicsi. 2020 novemberében beadtuk az aktuális ÁTK-pályázatot, ebbe istállótechnológiát, silóteret,

silózót és megújuló energia előállítást
(napelem) tettünk be. 2021 májusában
megnyertük a pályázatot – ilyen gyors
döntésre még nem volt példa! Most két
évünk van a megvalósításra. Maga a silózó nem volt nagy kérdés, mert az előző
géppel elégedettek voltunk. Most két
szinttel nagyobb gépet, egy BigX780-et
terveztünk, szemroppantó tekintetében
pedig a hengeres mellett döntöttünk,
mert az új Krone-fejlesztés elnyerte a
bizalmunkat. A gépbe igazából minden
értelmesen használható extrát kértünk,
vágóasztal tekintetében maradt az Easy
Collect. A gép már itt van, lucernabetakarításban és rozsnál már nagy megelégedéssel használtuk. A szemroppantótól
majd szeptemberben tudok nyilatkozni.
– Visszatérve az extrákra, használják
például a NIR-szenzort, az automatikus dokumentálást?
– Igen, ezeket a lehetőségeket ki fogjuk
használni, mert nálunk is fontos a digitalizáció, most dolgozunk a precíziós
pályázatunk beadásán is. Erőgépeink
egy része már most automata kormányzással, párhuzamvezetéssel dolgozik,
Helyspecifikus vetés, tápanyagkijuttatás, hozamtérképezés stb. komplett
rendszerét tervezzük. Ebbe a silózót is
bele fogjuk illeszteni. Nagy feladat ez
a növénytermesztőnek, gépésznek és
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gépkezelőnek egyaránt, de szakmailag
szerencsére a gépkezelőinket is izgatja
ez a technikai fejlesztés.
– Mennyire egyszerű a gépek kezelése? Mit érdemes megfontolni egy beruházásnál ezen a téren?
– A nagyértékű gépeknél a gazdálkodók sokszor elfelejtik, hogy mennyire
fontos az oktatás. A forgalmazók ezt
felajánlják, a vevők sokszor nem élnek
a lehetőséggel. A cégvezető megveszi
a 15 milliós autóját, amibe senki nem
ülhet bele, de a 100 milliós munkagépre simán felültet olyan kezelőt, aki
nincs kiképezve… Nálunk két gépkezelő kiment a Krone-gyárba oktatásra,
utána a Valkonnál is folytatódott a
képzés. Rengeteget tanultak ott. Ezen
nem szabad spórolni!
– Szezonban milyen hosszú műszakokat teljesítenek a gépekkel?
– 12 órásakat, de silókukorica betakarításkor már 2 műszak, 24 óra van.
Ebből persze lejön a napi karbantartás
ideje, nettó 20-21 órával számolhatunk ilyenkor. A gép méretének meghatározásakor nagyon át kell gondolni,
mit veszünk, ugyanis a betakarításra
alkalmas időablakok egyre szűkebbek,
ezért érdemes nagyobb gépet venni.
Forrás: gépmax
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A francia LUCAS.G gyár 1971 óta gyárt mezőgazdasági gépeket, s kezdetektől fogva a takarmánykiosztás gépeire specializálódott. Az
európai gyártók közül ebben a szakterületben a
legszélesebb kínálattal rendelkezik, mely 9 termékcsoportot foglal magában. Az elmúlt több
mint 40 évben történt folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a termékek a legkiválóbb minőséget képviselik, s valamennyi állattartó telep
megtalálja a számára legideálisabb gépet.
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Spirmix
A 8 m3-től 46 m3-ig terjedő térfogattal rendelkező SPIRMIX
függőleges csigás takarmánykeverő-kiosztó kocsik intenzív,
mindennapi használatra lettek tervezve. Szerkezetileg egy, két
vagy három csigás kivitelűek, szériában erősített tartály-fenéklemezzel. A kiosztási lehetőségeket tekintve három különböző
változat rendelhető. A legegyszerűbb megoldás a surrantós verzió, mely lehet a gép jobb elején vagy bal hátulján. A surrantó
helyett szerelhető ferde szalag is, mellyel a kijuttatási magasság növelhető. Másik kijuttatási megoldás, amikor a gép elején
(illetve igény szerint, opcionálisan a gép hátulján) keresztben
helyezkedik el a szalag (CONVEYOR), mely állítható mindkét oldalra, és a kijuttatási magasság is tovább növelhető.
A harmadik kiosztási mód a JET, melynél a keverőtartály elejére
szerelt rotor bontja az anyagot és a kifúvókeréken és kifúvócsövön keresztül fújja ki az anyagot (a CASTOR-hoz hasonlóan).
Az „L” sorozatú gépek kifejezetten olyan gazdaságok számára
készülnek, ahol fontos a kompakt méret. Ezek alacsonyabbak
és könnyebben manőverezhetők. A pontos adagmennyiségek
elérése érdekében a kiosztókocsi szériafelszereltségben az
X400-as mérleggel kerül a felhasználóhoz. Külön kívánságra
rendelhető hozzá az X500-as változat, mely már programozható és (opcionálisan) kapcsolódhat számítógéphez is. Továbbá
felhasználástól függően egyéb opcionális felszereltségek széles választéka áll rendelkezésre.

Qualimix

15 vagy 20 m3 -es, vízszintes csigás, motollás takarmánykeverő- kiosztó, mely rendkívül homogén keverést végez.
Takarmánykeverő-kiosztó kocsik
QUALIMIX 150
QUALIMIX 200
SPIRMIX 120/130/140
SPIRMIX 160/170/180
SPIRMIX 200/220/240/260
SPIRMIX 270/300/320/350
SPIRMIX 350/390/420/460
SPIRMIX 80L/90L/100L
SPIRMIX 110L/120L/130L
SPIRMIX 150L/160L/170L
SIPRMIX JET 120/130/140
SPIRMIX JET 160/170/180
SPIRMIX JET 200/220/240/260
SPIRMIX JET 150L/160L/170L

Térfogat [m3]
15
20
12/13/14
16/17/18
20/22/24/26
27/30/32/35
35/39/42/46
8/9/10
11/12/13
15/16/17
12/13/14
16/17/18
20/22/24/26
15/16/17

Kialakítás
Vízszintes csiga
Vízszintes csiga
Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (3)
Függőleges csiga (3)
Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (2)

AUTOSPIRE

Kiosztás
surrantó
surrantó
surrantó vagy szalag vagy keresztszalag
surrantó vagy szalag vagy keresztszalag
surrantó vagy szalag vagy keresztszalag
keresztszalag v. keresztszalag és szalag
keresztszalag v. keresztszalag és szalag
surrantó vagy szalag
surrantó vagy szalag vagy keresztszalag
surrantó vagy szalag vagy keresztszalag
Kifúvás v. surrantó (szalag) + kifúvás
Kifúvás v. surrantó (szalag) + kifúvás
Kifúvás v. surrantó (szalag) + kifúvás
Kifúvás v. surrantó (szalag) + kifúvás

A LUCAS.G csúcsgépe, az „önjáró kivitelű Spirmix”. 12-24 m3, 156-245 LE-s motorok, és
kétféle felszereltségi szint a főbb jellemzők.

Önjáró, silómarós
Térfogat [m3]
takarmánykeverő-kiosztó kocsik
AUTOSPIRE 120/140
12/14
AUTOSPIRE 160/180
16/18
AUTOSPIRE 200/240
20/24

STATIOMIX
Telepített takarmánykeverő
STATIOMIX VERTICAL 80/100/120/140
STATIOMIX VERTICAL 160/180/200/240
STATIOMIX HORIZONTAL 150/200
14

Kialakítás

Kiosztás

Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (2)
Függőleges csiga (2)

hátsó szalag
hátsó szalag
hátsó szalag

Stabil kialakítású takarmánykeverők. A takarmány, alom elszállítása szállítószalaggal történik. A STATIOMIX VERTICAL a Spirmix-re, míg a STATIOMIX
HORIZONTAL a Qualimix-re épül.
Térfogat [m3]
8/10/12/14
16/18/20/24
15/20

Kialakítás
Függőleges csiga (1)
Függőleges csiga (2)
Vízszintes csiga

Kiosztás
telepített szállítószalag
telepített szállítószalag
telepített szállítószalag
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RAPTOR
A RAPTOR egy egyszerűbb, könnyebb kivitelű bálbontó-kijuttató körbálákhoz és nagykocka bálákhoz. Hidrosztatikus hajtású aprító hengerekkel és
fordítható kifúvótoronnyal. Rendelhető függesztett, vontatott és teleszkópos rakodóra szerelhető változatban. Hidraulikusan nyitható hátfal, láncos
kaparóléc, 270 fokban forgatható kifúvótorony, és 15-18 m-es kijuttatási
távolság jellemzi a gépet.

Castor
A CASTOR „R” típusjelzésű gép a hátsó ajtós önrakodó bálabontó, kijuttató
gépeket foglalja magába 2 m3 -től 18 m3 -ig. A legkisebb függesztett, a nagyobbak vonatott kivitelben készülnek. A CASTOR „G” sorozat különlegessége a blokkvágó felépítmény, ezáltal lehetővé válik a silóból a silóblokk
kivágása, majd kiosztása. A G széria sajátossága, hogy két munkahenger
segítségével le tudja engedni a kocsiszekrényt a talajra azért, hogy kevesebb veszteséggel könnyebben fel tudja tölteni magát. A CASTORMIX szerkezetileg megegyezik a CASTOR G szériával, annyi változtatással, hogy itt
egy felhajtható ponyva egészíti ki a blokkvágó gémet. A felhajtott ponyva segítségével lehetővé válik, hogy visszafúvassuk a kocsiszekrénybe a keverni
kívánt anyagot. A CASTOR bálabontó gépcsalád többet kínál, mint egy egyszerű kiosztó, almozó gép. Azon felül, hogy alkalmas valamennyi hengeres
és nagykocka bála felbontására (hosszú és rövid szálú széna, szalma, siló),
és kiszórására, alkalmazható még akár CCM és répa aprítására és kijuttatására, köszönhetően a robosztus, túlméretezett, mechanikus meghajtású
bontóhengereknek. A kiosztani kívánt anyagot láncos kaparóléc viszi a hengerek irányába, ahol az aprítást követően egy rotor a kifúvótornyon keresztül kijuttatja. Az „U” változatok kifúvótornya 270º-ban elforgatható. Akár 18
m távolságra is kifújható az alomanyag. Kiosztás jobbra (közvetlenül vagy a
csúszdán keresztül) és balra is lehetséges.

C-KATOR
A C-KATOR felépítésében a CASTOR-hoz hasonlít, annyi különbséggel, hogy
egy szeletelő kifúvó turbina került beépítésre, ami által lehetővé válik a
kb. 4 centiméteres hosszúságú, apróra vágott szalmaszecska. Hidraulikus
hátfal, láncos kaparólécek, egy aprító henger, szeletelős kifúvó rotor és
jobb oldali kifúvótorony képezik a gép főbb egységeit.

SILOGRIF
A traktor hidraulikus harmadik pontjára szerelhető siló blokkvágó és kijuttató kiosztó gép. Egyszerű felépítésű könnyű, kevés mozgórészt tartalmazó,
könnyen kezelhető silókijuttató.

UBI

Különböző kialakítású hárompont
függesztésű bálakigurítók.

Bálabontó-kiosztók
RAPTOR
RAPTOR TL
CASTOR+ R 20
CASTOR+ R 30/60/80/180M
C-KATOR 32/63
CASTOR+ G 45/53/60/80
CASTORMIX 60/80/180
SQUARE
SILOGRIF
UBI
UBI PIC
UBI JET (DISK)
UBI FLOW
UBI SWITCH
AUTODISTOR
DISTOR PIC 90/120
I-RON MIX SYSTEM

Kivitel
Vontatott vagy Függesztett
Telszkópos rakodóval működtethető
Függsztett
Vontatott
Vontatott
Vontatott
Vontatott
Vontatott
Függesztett
Függesztett
Függesztett
Függesztett
Függesztett / Vontatott / Teleszkópos
Vontatott
Önjáró
Telszkópos rakodóval működtethető
Robot

Hasznos hossz [m]
1,08
1,08
1,4
1,45/3,08/3,65/4,90
1,714/3,352
1,65/2,45/2,97/3,77
2,97/3,77/4,90
4,2 / 5,6
1,08

Megjegyzés
elforgatható kifúvótorony
elforgatható kifúvótorony
fix vagy elforgatható torony
fix vagy elforgatható torony
fix kifúvótorony, aprításra is
blokkvágó, fix vagy elforgatható torony
blokkvágó, ponyva, fix vagy elforgatható torony
"kocka" bálákhóz
blokkvágó, oldalsó kihordás
bálakigörgető
bálakigörgető
bálakigörgető
bálakigörgető turbinával
Távirányítású többcélú gép
Önjáró almozó
Almozó
Kiosztó robot
15
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Folyamatos fejlesztés, állandó minőség-ellenőrzés

Lucas G. takarmánykezelő gépek
Franciaországból
A Valkon 2007. Kft. termékpalettájából a Krone és a Valtra azonnal eszébe jut a piacon kicsit is
tájékozott termelőnek, de több olyan gépet is forgalmaznak, amelyek területükön legalább ennyire
sikeresek és hasznosak, ugyanakkor talán nincsenek ennyire reflektorfényben. Dobos Péter munkagép-kereskedelmi vezetővel beszélgetésünk során a kizárólag takarmánykezelő gépek fejlesztésére
és előállítására specializálódott Lucas G. termékeit tekintettük át.
Szerző: FM

– Milyen múltra tekint vissza kapcsolatuk a francia gyártóval?
– Már megalakulásunkkor, 2007-ben
bekerült termékeink közé a Lucas G.
termékpalettája. A cég egyébként idén
lesz 50 éves, és családi tulajdonban
van. A gyár Franciaország nyugati részén, az állattenyésztési régió szívében található.
– Hogyan alakul ez a piac Magyarországon, mit érdemes tudni a Lucas G.
termékeiről?
– A bálabontók, takarmánykeverő-kiosztók piaca hazánkban nagyban függ az
állattenyésztés aktuális helyzetétől, az
ágazat támogatásától, de darabszámokat tekintve sajnos nem egy nagy piacról
beszélünk, fajtánként egy néhány tízes
nagyságrendet kell elképzelni. A gépekre
rátérve a francia cég termékei közül vegyük először a bálabontókat, ahol három
típust említenék meg, a Raptort, a Castort és a C-Katort. Ezeket már sok magyar gazda használja megelégedéssel,
minimális szervizelési igénnyel.
A Raptor kimondottan könnyű anyagok,
például szalma kibontására szolgál,
a Castor viszont már egy masszív, robusztus gép, amelynél a bontórotorok
már nem hidraulikus, hanem mechanikus meghajtásúak. Ezzel akár nedves

anyag vagy CCM takarmány bontására,
kiosztására is alkalmas. A két említett
gép alapvetően bontó, aprítási feladatot nem végez, a C-Kator ugyanakkor
már 4-5 cm-es anyaghosszra aprítja az
anyagot, ami szárnyastartásnál, lovasistállóknál is fontos lehet, a megfelelő nedvszívóképesség elérése miatt.
A bálabontóknál a Castormix gépet is
érdemes még megemlíteni, amit alapvetően a kisebb gazdaságok számára
fejlesztettek ki. Hasonló a kialakítása,
mint a Castornak, de van egy felhajtható ponyvája, ezáltal a bontott anyagot
visszafújja a tartályába. Ezzel a „körbekeringetéssel” gyakorlatilag egy egyszerű takarmánykeverőként is használható.
– Mekkora telepeken érdemes már
ilyen gépesítésen gondolkodni?
– Nehéz erre válaszolni, mert alapvetően gazdaságossági szempontok
döntenek ebben. Ugyanakkor műszaki
oldalról megközelítve egyszerűbb a válasz: a gyár megad minden géphez egy
ún. állategyenértéket, hogy az adott
gép egy adott időben, mérettől függően hány állat (szarvasmarha, kecske
stb.) takarmányozására alkalmas. Az
egyszerűbb függesztett gépek már
10 000 eurós beszerzési ártól indulnak, azt már egy kisebb gazdaság is
igénybe tudja venni, így aki nem hobbi-

szerűen foglalkozik állattenyésztéssel,
ott már megéri egy ilyen beruházás.
– Mit érdemes tudni a takarmánykeverő-kiosztó kocsikról?
– A Spirmix névre hallgató típusok
is többféle méretben és változatban
kaphatók.
Alapvetően
ott
van
különbség, hogy a kevert takarmány
kiosztása hogyan történik, például
egy egyszerű surrantóval, egy ferde
elevátorral, illetve egy keresztbehordó
szalaggal. A Lucas G. rendelkezik egy
eléggé egyedi megoldással is, ez a Spirmix Jet. Ez tulajdonképpen egy takarmánykeverő-kiosztó kocsi, aminél egy
kifúvótornyon keresztül történik a bekevert anyag kijuttatása.
Az önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik AutoSpire névre hallgatnak, az
új sorozatot a 2019-es Agritechnica
szakkiállításon mutatták be, de Franciaországban már piacvezető ez a termék, ez komoly eredmény. 12-24 m3
közötti tartálytérfogattal érhetők el,
amikben mérettől függően különböző
teljesítményű Deutz motorok adják az
erőforrást. A kedvezőbb árú Classic
és az igazi nagygazdák, bérvállalkozók
számára ajánlott Performance sorozat
alkotja a kínálatot.
– Van-e további izgalmas újdonság
ezen a területen?
– Igen, érdemes még megemlíteni az Iron
Mix sorozatot, ami a robotika, automatizálás területére visz bennünket. Ez egy
elektromos meghajtású, autonóm működésű eszköz, ami a keverő által elkészített
anyagot szalagon keresztül megkapja, és
az istállóban önállóan elvégzi a kiadagolást. Ha lemerül, visszavonul a töltőre, feltölti magát, majd újra munkába áll.
Forrás: Mezőhír, 2021 márciusi lapszámban
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A dán SAMSON AGRO 2018-ban ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. A viborgi cég trágya- és hígtrágyakezeléssel kapcsolatos gépekre specializálódott,
mint pl. szivattyúk, trágyakeverők, hígtrágyaszállító
kocsik, hígtrágya kijuttató és bedolgozó egységek,
valamint trágyaszórók. A trágyakezelésben specialista és full-liner cég legmodernebb technikával ellátott
gyárát évente kb. 300 hígtrágyakijuttató tartálykocsi
és ugyanennyi trágyaszóró hagyja el. A gépek legfőbb jellemzője az igen nagy arányú saját gyártás, és
a külső beszállítók minimalizálása, valamint a gépek
robosztussága. Ebből következik, hogy az üzemeltetés változó költségei rendkívül alacsonyak.

2 0 2 2

PG hígtrágyakijuttató
tartálykocsik
A SAMSON tartálykocsiknál a kulcsszó a minőség és a
kapacitás. Tartálytérfogatot tekintve a 16-35 m3 közötti
gépek szállíthatók, melyek -a számos különböző opcionális felszereltségnek köszönhetően- pontosan az egyedi vevői igényeihez igazíthatók, s igaz ez a kijuttató és
bemunkáló egységekre is. Ez biztosítja a tökéletes összhangot a felhasználói igény és az azt kiszolgáló gép, valamint a különböző gépegységek között. A kijuttató egységek az egyszerű ütközőlapostól, az ejtőcsövesen át
a tárcsás bedolgozó egységekig terjednek, munkaszélességük 8 és 30 m között választható. A kocsik akár
hidraulikus kerékhajtással is felszerelhetők, jelentősen
csökkenthető ezáltal a traktor szlipje és vonóerő-igénye.
A Samson tartálykocsik előnyei:
• a speciális, rendkívül jó súlyelosztást biztosító, egyedülálló konstrukció,
• az alapanyagként használt, epoxigyanta bevonattal
ellátott nemes svédacél,
• és a vákuumképződést gátló és ezáltal biztonságos
és teljesítményorientált szivattyús rendszer.

Hígtrágyakijuttató
tartálykocsik

Tartály
térfogat (m3)

Alapgép
tömege (kg)

Tengelyek száma

PG II 16
PG II 18
PG II 20
PG II 21
PG II 25
PG II 28
PG II 31
PG II 35
SG 23
SG 28
TG 18
TG 20

16
17,8
19,8
20,6
25,9
27,8
30,9
34,5
22,6
27,8
18,2
20,4

8400
8600
8800
10925
11625
12585
12750
13125
12100
14600
8400
8680

tandemtengelyes
tandemtengelyes
tandemtengelyes
tridemtengelyes
tridemtengelyes
tridemtengelyes
tridemtengelyes
tridemtengelyes
tandemtengelyes
tridemtengelyes
tandemtengelyes
tandemtengelyes

SP és FLEX
SZERVESTRÁGYA-SZÓRÓK
A SAMSON trágyaszórók széles kínálatban elérhetők, melyek
a legegyedibb szórási feladat megoldására is alkalmasak.
Az összes SAMSON trágyaszóró speciális svéd DOMEX® acélból
készül, mellyel a gép élettartama lényegesen hosszabb, önsúlya
kisebb. Az SP 9/11 és 12/15 széria gépei a legkeresettebb típusok hazánkban, melyek 4 és 70 t/ha közötti mennyiség kiszórására alkalmasak, a szórásszélesség 12 m lehet. A FLEX sorozat
gépei 16 és 23 m3-es változatban készülnek, a szórószerkezet
szerelhető mind vízszintes, mind pedig függőleges hengerekkel,
s így a szórásszélesség a 24 m-t is elérheti.

Kijuttató egységek
Típus
Kijuttatás
SB
Ejtőcsöves
SB ADS
Ejtőcsöves
SBX
Ejtőcsöves
SBX 2
Ejtőcsöves
SHB4
Ejtőcsöves
TE
Egytárcsás
CM
Kapás
CMX
Szárnyas kapás
TD
Duplatárcsás
SD II
Csipkés tárcsás
Strip-Till
Kombinált

Munkaszélesség
12, 16, 18, 20, 24
12, 15, 16, 18
16, 18, 20, 24
15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30
20, 24, 30, 36
8
6, 7,5
6,1, 6,7, 8,6
8, 12
5, 6, 7
4,5 , 6

Szervestrágya-szórók
Térfogat
(m3)
SP 9
9
SP 11
11,9
SP 12
11,9
SP 15
15,1
SP 14
13,9
SP 17
17,2
FLEX 16
16,4
FLEX 19
20,5
FLEX 20
18,8
FLEX 23
22,9
FLEX II 20E (12/14) 18,8
FLEX II 23E (12/14) 22,9

Típus

Alapgép
tömege (kg)
2990
3111
4120
4285
4370
4580
4815/5800
4950/5935
7275/7800
7435/7960
6340/7325
6465/7450

Szórásszé- Tengelyek
lesség
száma
12
egytengelyes
12
egytengelyes
12
egytengelyes
12
egytengelyes
12
egytengelyes
12
egytengelyes
12/24
egytengelyes
12/24
egytengelyes
12/24
tandemtengelyes
12/24
tandemtengelyes
12/24
egytengelyes
12/24
egytengelyes

A Samson trágyaszórók előnyei:
• a speciális, rendkívül jó súlyelosztást biztosító, egyedülálló
konstrukció,
• az alapanyagként használt ellenálló, mégis alacsony önsúlyú DOMEX nemes svédacél (S600) és
• az erős, de egyúttal könnyen kezelhető különleges, Ewart-féle láncrendszer (Rübig T78,5 HF).
17

G É P K Í N Á L A T

2 0 2 2

SP15 szervestrágya-szóró
A dán SAMSON AGRO S/A közel nyolc évtizedes tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági gépgyártás és a trágyaszórók, valamint hígtrágya-kijuttató
tartálykocsik fejlesztése terén. A gyár 2019-ben vásárolta fel a PICHON INDUSTRIES csoportot. Számos
szabadalom és újítás kapcsolódik a gyár nevéhez,
köztük a függőleges szóróhengeres trágyaszóró is.
Az SP trágyaszóró család tagjai kiforrott,
kompromisszummentes gépek, maximális szórási pontossággal. A komponensek 80 százaléka a dániai Viborgban lévő üzemben készül. A sorozat főbb jellemzői az alacsony teljesítményigény,
a kompakt, időtálló, kis tömegű építésmód. A kiszórható mennyiség 4–70 t/ha között választható, a szórásszélesség 8–12 m közötti lehet.
Az SP 15-ös modell a második legnagyobb a SAMSON kínálatában: 15 köbméteres kapacitása
magasítóval közel 20 köbméterre növelhető.
A SAMSON a világon elsőként vezette be a dupla
függőleges hengerekből álló szórószerkezetet, ami az optimális és egyenletes szóráskép
garanciája. A tányérok pozicionálása eltérő, így a
felső rész oldalra és fölfelé, a középső rész hátra
és egyenesen szór, míg az alsó rész a legkön�nyebb részecskéket is képes felvenni. A speciális
kialakítás teszi lehetővé a tökéletes szórásképet
és a széllel szembeni minimális érzékenységet.
Az anyag mozgatásáról két hosszú élettartamú
lehordólánc gondoskodik.
A láncok meghajtását masszív hidromotor végzi, és
a mozgásirányuk megfordítható. Az öntisztító, L alakú, edzett acélból készülő kaparólécek a kocsifenék
95%-át lefedik. Opcionálisan kérhető, szabadalmaztatott, hidraulikus láncfeszítés gondoskodik a kaparóláncok mindenkori tökéletes előfeszítéséről.

Hidraulikus hátsó ajtóval minden SAMSON szervestrágya-szóró felszerelhető.
A galvanizált védelemmel ellátott ajtó megakadályozza az anyag kihullását szállítás közben, a
munka során pedig a kiszórt anyag mennyisége
szabályozható általa.

SP15

A dobok mechanikusan, kardántengellyel vannak meghajtva.

Az extrém nagy szilárdságú svéd DOMEX acél révén a kocsi alacsony
saját tömeggel bír, az önsúlya alig 4,4 tonna.
A nagyméretű kerék, a hátratolt tengely és az alacsony súlypont révén
kisebb teljesítményigényű (130–150 LE) és könnyen manőverezhető nehezebb körülmények között, mély talajokon is.
A hajlított, csavarozott késvégek
edzett acélból készülnek, így nagyon
jól ellenállnak a kopásnak és a különböző idegen tárgyaknak. Az elfordított
kések nemcsak adagolnak, de aprítanak is, így nemcsak egyenletes, de aprózott szórásképet is kapunk.
A rácsos kialakítású homlokfalon keresztül a gépkezelőnek rálátása van a
trágyaszóró belsejébe.
Az opcionális SpreadMaster vezérlőegység a trágya precízebb
adagolásában segít. Minden fontosabb funkció a 4,3 colos érintőképernyős kijelzőn keresztül elérhető és
vezérelhető. Az adatok (terület, idő,
kiszórt anyag mennyisége stb.) egy
külső hordozóra exportálhatók.
A hátrafelé táguló kocsiszekrény által az anyag a hátrafelé történő
mozgás során saját magától lazul fel.
Forrás: Agrárunió
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WIELTON

G É P K Í N Á L A T

A WIELTON Európa egyik meghatározó közúti pótkocsi
gyártója 35 országba exportálja termékeit, melyekből
már több, mint 75.000 fut az utakon. 300 mérnök és
3200 alkalmazott felelős a termékek fejlesztéséért, tesztelésért, gyártásáért és a kereskedelemért. Az 1996-ban
alapított vállalkozás 2006-ban került bevezetésre a varsói tőzsdére. 2016-ban adták át a jelenleg legmodernebb tesztcsarnokot, melyből ez az egy létezik Lengyelországban, és egész Európában is csupán még egy ilyent
találunk. Ma már olyan nevek is a Wielton csoporthoz
tartoznak, mint a Langendorf, Fruehauf, Viberti és Cardi.
2009-ben indult el az Agro mezőgazdasági vonal.

VIDEÓ

PRS-2 és PRS-3

Két vagy három tengelyes három oldalra billentő,
forgózsámolyos pótkocsik.
2 és 3 tengelyes három
PRS-2/W8
oldalra billentő pótkocsi

PRS-2/W10

PRS-2/W12

PRS-2/W14

PRS-2/W14D

PRS-3/W19

Saját tömeg [kg]
Terhelhetőség [kg]
Tengelyek száma
Abroncs mérete
Belső hossz [mm]
Teljes hossz [mm]
Belső szélesség [mm]
Teljes szélesség [mm]
Plató magasság [mm]
Oldalfal magasság (alap) [mm]
Teljes magasság [mm]
Tengelytáv [mm]

3100
8000
2
315/60R22,5
4530
6850
2420
2550
1160
500+500
2160
1870

3900
10000
2
385/65R22,5
4530
6850
2420
2550
1290
600+600
2490
1920

4100
12000
2
385/65R22,5
4530
6850
2420
2550
1290
600+800
2690
1920

4600
14000
2
385/65R22,5
5230
7550
2420
2550
1390
800+600
2790
1950

4450
14000
2
385/65R22,5
5240
7390
2420
2550
1420
800+600
2820
1950

6950
19000
3
385/65R22,5
7500
9927
2420
2550
1525
800+600
2820
1310 / 4225

Műszakilag megengedett max.
sebesség [mm]

40

40

40

40

40

40

Alaptérfogat [m³]

11

13,2

15,3

17,6

17,4

25,5

Kéttengelyes három oldalra billentő
nyújtott pótkocsi

PRS2/W9L

PRS2/W12L

Teljes hossz hátsó surrantóval

ca.mm 7 765

7 765

Teljes hossz hátsó surrantó nélkül

ca.mm 7 525

7 525

Belső hossz

ca.mm 5 250

5 250

Vonórész hossza

ca.mm 2 300

2 300

Oldalfal magasság

ca.mm 1 000 (500+500)

1 200 (600+600)

Oldalfal magasság extra magsítóval

ca.mm 1 800 (500+500+800) (600+600+800)

Teljes magasság

ca.mm 2 480

2 800

Tengelytáv

ca.mm 3 675

3 680

Hátsó túlnyúlás hátsó surrantóval

ca.mm 1 125

1 125

Plató magasság

ca.mm 1 210

1 335

ca.mm 5 845

6 050

ca.mm 3 600

3 855

Vónórúd magassága

ca.mm 820

900

Nyomtáv

ca.mm 1 870

1 900

Külső szélesség

ca.mm 2 550

2 550

Belső szélesség

ca.mm 2 435

2 435

Abroncsok

-

315/60 R22,5

385/65 R22,5

Saját tömeg

ca.kg

3 400

4 050

Terhelhetőség

ca.kg

9 000

12 000

Bruttó tömeg

ca.kg

12 400

16 050

Tengelyek száma

-

2

2

Térfogat 500 mm oldalfallal

ca.m

6,4

7,7

Térfogat 500+500 mm oldalfallal

ca.m3 12,8

Maximális kocsimagasság
hátra billentve
Maximális kocsimagasság
oldara billentve

3

Térfogat 500+500+800 mm oldalfallal ca.m

3

23

15,3
25,6
19
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PRS-2S és PRS-3S
Két és három tengelyes bálaszállító kocsik.

Bálaszállítók

PRS-2S/S9

PRS-2S/S12

PRS-3S/S14

PRS-3S/S24
40km/h

PRS-3S/S24
80km/h

PRS-3S/18
Oldalfallal

Saját tömeg [kg]
Terhelhetőség [kg]
Tengelyek száma
Abroncs mérete
Belső hossz [mm]
Teljes hossz [mm]
Belső szélesség [mm]
Teljes szélesség [mm]
Plató magasság [mm]
Rakodási magasság [mm]
Teljes magasság [mm]
Tengelytáv [mm]
Műszakilag megengedett max. sebesség [mm]

3000
9000
2
500/50-17
7850
10460
2425
2550
1190
2070
3260
1850
40

3500
12500
2
445/45R19,5
7850
10460
2425
2550
1250
2090
3340
1850
40

4000
14000
3
500/50-17
9905+1115
12000+1115
2425
2550
1190
2050
3240
1850
40

4500
19500
3
445/45R19,5
9905+1115
12000+1115
2425
2550
1250
2050
3300
1850
40

4500
19500
3
445/45R19,5
9905+1115
12000+1115
2425
2550
1250
2050
3300
1850
80

5000
13000
3
500/50-17
9720
11895
2510
2550
1190
2405
3580
1850
40

Teknős pótkocsi

PRC-2HP/W18R

PRC-2HP/18BK

PRC-2HP/18WB

Saját tömeg [kg]
Terhelhetőség [kg]
Tengelyek száma
Abroncs mérete
Belső hossz [mm]
Teljes hossz [mm]
Belső szélesség [mm]
Teljes szélesség [mm]
Plató magasság [mm]
Teljes magasság [mm]
Tengelytáv [mm]
Műszakilag megengedett max.
sebesség [mm]
Térfogat [m³]

6500
18100
2
385/65/22,5
6700
8750
2200
2550
1600
3170
2100

6070
18530
2
385/65/22,5
5500
7550
2200
2550
1000
2570
2100

6600
18000
2
385/65/22,5
6700
9027
2215
2550
1525
3150
2000

40

40

40

24

11,6

23

Teknős pótkocsi (kúpus)

20

PRC-2HPK/W14 PRC-2HPK/W10

Teljes hossz hátsó surrantóval

ca.mm 7210

7210

Belső hossz

ca.mm 5000

5000

Vonórész hossza

ca.mm 2050

2050

Vónószem és rugózási pont távolsága

ca.mm 5195

5155

Oldalfal magasság

ca.mm 1500

1100

Oldalfal magasság 400 mm magsítóval

ca.mm 1900

1500

Teljes magasság (ponyvával)

ca.mm 3080

2520

Teljes magasság 400 mm magasítóval (ponyvával)

ca.mm 3320

2920

Tengelytáv

ca.mm 1480

1350

Plató magasság

ca.mm 1400

1405

Maximális kocsimagasság hátra billantve

ca.mm 6165

6030

Maximális kocsimagasság billantve

ca.mm 6350

6090

Maximális kocsimagasság 400 mm magasítóval
billentve

ca.mm 2000

1900

Külső szélesség

ca.mm 2550

2550

Belső szélesség

ca.mm ~2350

~2350

Maximális hátrabillentési szög

°

50

50

Abroncsok

-

385/65/22,5

385/65/22,5

Saját tömeg

ca.kg

5 330

4 520

Terhelhetőség

ca.kg

14000

10 000

Bruttó tömeg

ca.mm 19 330

14 520

Tengelyek száma

ca.mm 2

2

Térfogat [m³]

ca.m3

17,5

13

Térfogat 400 mm magasítóval [m³]

ca.m3

22,2

17,7
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PRC-A és PRC-2B

2 0 2 2

Tandemtengelyes pótkocsik

Tandemtengelyes pótkocsik

PRC-2/W8

PRC-2/W10

PRC-2/W12

PRC-2/W14

Saját tömeg [kg]

3100

3900

4100

4600

Terhelhetőség [kg]

8000

10000

12000

14000

Tengelyek száma

2

2

2

2

Abroncs mérete

315/60R22,5

385/65R22,5

385/65R22,5

385/65R22,5

Belső hossz [mm]

4530

4530

4530

5230

Teljes hossz [mm]

6440

6550

6550

7220

Belső szélesség [mm]

2420

2420

2420

2420

Teljes szélesség [mm]

2550

2550

2550

2550

Plató magasság [mm]

1160

1290

1290

1390

Oldalfal magasság [mm]

500+500

600+600

600+800

800+600

Teljes magasság [mm]

2160

2490

2690

2790

Tengelytáv [mm]

1870

1920

1920

1950

Műszakilag megengedett max. sebesség [mm]

40

40

40

40

Térfogat [m³]

11

13,2

15,3

17,6

PRC-3HP

Tandem- és tridemtengelyes teknős pótkocsik.

PRD

Tridem tengelyes teknős pótkocsi

PRC-3HP/W25

Saját tömeg [kg]

?

Terhelhetőség [kg]

~24000

Tengelyek száma

3

Abroncs mérete

385/65/22,5

Belső hossz [mm]

8000

Teljes hossz [mm]

10150

Belső szélesség [mm]

2200

Teljes szélesség [mm]

2550

Oldalfal magasság [mm]

1650

Teljes magasság [mm]

3275

Tengelytáv [mm]

2100

Műszakilag megengedett max. sebesség [mm]

40

Térfogat [m³]

27 – 42

Dolly nyerges vontatóegység
Dolly vontató

PRD-1

PRD-2

Nettó tömeg [kg]

1900

2600

Tengelyek száma

1

2

Abroncs mérete

425/60R22,5 385/65R22,5

Nyereg magasság [mm]

1200

1200

Teljes hossz [mm]

4700

4955

Teljes szélesség [mm]

2550

2550

Teljes magasság [mm]

1710

1710

21

G É P K Í N Á L A T

RAUCH

Az 1921-ben létrejött, családi tulajdonban lévő
német mezőgazdasági gépgyárat jelenleg a
3. és 4. generáció vezeti. 1932-ben készült el
Sinzheimben az első műtrágyaszóra, s a gyár
ma már ezen gépek specialistája. Ezt bizonyítja
a több, mint 150 szabadalom, számos nemzetközi elismerés és kitüntetés és természetesen
a sok százezer elégedett felhasználó. Évente
mintegy 15-16.000 gép készül a német gyárakban, melyek közel 70%-a exportra kerül.

2 0 2 2

VIDEÓ

Függesztett
műtrágyaszórók

AXIS
Az AXIS akár 4200 literes tartálytérfogattal és a 12-50 m közötti
munkaszélességgel kimagasló
hatékonyságot és teljesítményt
képvisel.

AXIS

Változat

AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 20.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 30.2
AXIS M 50.2
AXIS H 30.2
AXIS H 30.2
AXIS H 50.2

K/D
C
Q
W
EMC
EMC+W
EMC
EMC+W
K/D
C
Q
W
EMC
EMC+W
EMC
EMC+W
EMC
EMC+W
EMC+W
EMC
EMC+W
EMC+W

Elektronika VariSpread Tartály
térfogat
V2
1000/2300
E-Click
V2
1000/2300
Quantron-A V8
1000/2300
Quantron-E2 V4
1000/2300
Quantron-A V8
1000/2300
Quantron-A V8
1000/2300
ISOBUS
V8
1000/2300
ISOBUS
V8
1000/2300
V2
1400/3200
E-Click
V2
1400/3200
Quantron-A V8
1400/3200
Quantron-E2
1400/3200
Quantron-A V8
1400/3200
Quantron-A V8
1400/3200
Quantron-A pro
1400/3200
Quantron-A pro
1400/3200
ISOBUS
pro
1400/3200
ISOBUS
pro
1400/3200
ISOBUS
pro
2200/4200
ISOBUS
pro
1400/3200
ISOBUS
pro
1400/3200
ISOBUS
pro
2200/4200

Szórásszélesség
12-36
12-36
12-36
12-36
12-36
12-36
12-36
12-36
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
12-42
18-50
12-42
12-42
18-50

Meghajtás
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
hidraulikus
hidraulikus
hidraulikus

Tolózár
-működtetés
hidraulikus
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
hidraulikus
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos
elektromos

Az AXIS a High Speed Spreading
alkalmazásával eddig kihasználatlan lehetőséget kínál a műtrágyaszórás hatékony költségcsökkentésére. Még szélsőséges
körülmények között is, (pl. 24 m
munkaszélesség, 25 km/h menetsebesség), lehetséges a jelentős -akár 500 kg/ha– dózisú műtrágya kijuttatása. A szórótányérok
meghajtása mechanikusan, hidraulikusan vagy akár elektromosan
is történhet, a tolózár működtetése hidraulikus vagy elektromos
lehet. Úttörő a gyár az EMC technológia bevezetésével és széleskörű elterjesztésével, mely a legnagyobb szórás-egyenletességet
biztosítja és még mérlegtechnika
sem szükséges a legtökéletesebb
kijuttatási pontosság eléréséhez.
Ma már egyértelműen ezek a magas felszereltségű gépek a legkeresettebbek.

RAUCH MDS
Az MDS kéttárcsás „egytölcséres” műtrágyaszóró a kisebb gazdaságok profi
gépe; tartálytérfogata 500 litertől 1700 literig terjedhet, szórásszélessége 1024 m között választható.
MDS
MDS 8.2
MDS 8.2
MDS 8.2
MDS 14.2
MDS 14.2
MDS 14.2
MDS 18.2
MDS 18.2
MDS 18.2
MDS 20.2
MDS 20.2
MDS 20.2
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Változat
K/
C
Q
K/
C
Q
K/
C
Q
K/
C
Q

Elektronika VariSpread Tartály
térfogat

D / D mono E-Click
Quantron-A
D / D mono E-Click
Quantron-A
D / D mono E-Click
Quantron-A
D / D mono E-Click
Quantron-A

V8

V8

V8

V8

500/800
500/800
500/800
800/1200
800/1200
800/1200
700/1800
700/1800
700/1800
900/2000
900/2000
900/2000

Szórásszélesség

Meghajtás

Tolózár
-működtetés

10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24

mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus
mechanikus

hidraulikus
elektromos
elektromos
hidraulikus
elektromos
elektromos
hidraulikus
elektromos
elektromos
hidraulikus
elektromos
elektromos
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Vontatott műtrágyaszórók
TWS 85.1
AXENT 100.1
AGT

Tartály térfogat [l]

Megengedett össztömeg [kg]

Anyagtovábbítás

Kijuttatás

8400
9400
6000

12000
13000
12000

csiga
szalag

műtrágyaszóró
PowerPack
Szórókeret

TWS 85.1
A vontatott műtrágyaszóró egyedi megoldást kínál a piacon: a koncepció egy
normál hárompontfüggesztésű műtrágyaszóró (AXIS) és egy nagy tartálytérfogatú szállítókocsi kombinációján alapszik.
A kivitelnek köszönhetően a tömeg -talajkímélő módon- három tengelyen oszlik
el. A felépítési mód lehetővé teszi, hogy
a függesztett műtrágyaszóró szólóban
is üzemeltethető legyen. A TWS szállítókocsi további előnye, hogy akár vetőmag-átrakókocsiként, műtrágya-feltöltőként, stb. is használható. Igény esetén a
hárompontfüggesztésre egy átrakócsiga
szerelhető. És hogy a vonulás se okozzon gondot, közúton 40 km/h haladási
sebességre képes.

AXENT 100.1
Nagy pontosságú és nagy teljesítményű
vontatott gép, mely szintén egyedülálló
a piacon. Ennél a megoldásnál -egyes
szerves trágyaszórókhoz hasonlóanmaga a hátsó szórószerkezet könnyen és
gyorsan cserélhető, s ezáltal sokkal szélesebb a kijuttatható anyagok skálája.
A géppel pl. a mésziszap kiszórása sem
okoz gondot.

AGT
Lehet akár szeles idő vagy dombos terület
a szabadalmaztatott levegős kijuttatásnak köszönhetően 36 méteres munkaszélességben is tökéletesen egyenletes kijuttatást tesz lehetővé az AGT pneumatikus
műtrágya szóró.
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Digitális megoldások a RAUCH-tól
Az idén 100. születésnapját ünneplő gyár a műtrágyaszórás területén mutatott innovativitását talán már
nem kell külön bemutatni, hiszen aki csak kicsit is komolyabban foglalkozott ezzel a témával (akár egyszerű
gépbeszerzés, akár a gazdaság precíziós gazdálkodásának fejlesztése kapcsán), az biztosan találkozott vele.
A RAUCH már sok évvel ezelőtt nevet szerzett magának a kijuttatás pontosságával a műtrágyaszórók között.
Már akkor, amikor a precizitás elsősorban a keresztirányú szórásegyenletességet jelentette csupán, s még nem
beszéltünk GNSS alapú helyspecifikus, illetve precíziós gazdálkodásról.
Elektronikus Mennyiségáram Szabályozás
A gyár egyik unikális megoldása, a
mérlegelésnél is jelentősen pontosabb
kijuttatási mennyiségi szabályozást lehetővé tevő EMC (Electronic Massflow
Control – Elektronikus Mennyiségáram
Szabályozás) technológia már több mint
20 éves múltra tekint vissza (1999-ben
nyert DLG aranyérmet). A találmány lényege, hogy minden pillanatban közvetlenül a szórótányérra jutó anyagmennyiség kerül meghatározásra.
Az EMC egyértelmű előnyei a mérlegtechnikával szemben:
• sokkal kisebb a reakció idő (gyakorlatilag azonnali reakció)
• egymástól függetlenül, külön mérhetők a jobb és bal szórótányérra
jutó mennyiség, és ennek megfelelően külön is szabályozhatók (hidraulikus meghajtás esetén)
• a pontosságot nem befolyásolja a
vibráció
• és nincs hatással a dombos, lejtős
területen ferdén álló műtrágyaszóró
sem a kijuttatás pontosságára.
Mivel az első szabadalmi oltalom nemrég (20 év elteltével) lejárt, lassan más
gyártóknál is kezdenek a hasonló elven működő megoldások megjelenni,
de a RAUCH eddigi tapasztalata folyamatosan beépült az egyre újabb generációkba. A fejlesztések eredménye a
2015-ben, a hannoveri Agritechnica kiállításon debütált legújabb, magnetostrikciós elven működő EMC-2.

A pontos mennyiségi szabályozás, amit
az EMC-vel elérhetünk, ugyan alapvetően meghatározza a kijuttatás minőségét, de ez csupán egy szükséges, és
messze nem elégséges feltétel. A tökéletes szóréskép kialakításához mind
a kereszt-, mind pedig a hosszirányú
szórásképnek is a tökéleteshez kell
közelítenie, ennek pedig ma már olyan
RAUCH megoldások az elemei, mint pl.
a VariSpread különböző változatai, OptiPoint, GAP Spreading vagy AXMAT. Ezen
megoldások a hidraulikus szórótányér
meghajtással, ISOBUS fedélzeti elektronikával, CCI monitorokkal és a HighSpeed Servo nagy sebességű működtető
motorokkal kombinálva adják a profi
műtrágyaszórás műszaki alapjait.
A következőkben röviden áttekintjük, hogy mit is jelentenek ezek a
hangzatos megnevezések.

VariSpread
A RAUCH szakaszolási lehetőségeinek
(automatic section control) megnevezése, melynek segítségével a gépkezelő
az ék alakú területeken történő haladás
vagy változó határvonal esetén egyszerűen és gyorsan, gombnyomással megváltoztathatja a szórási szélességet és
mennyiséget. Természetesen – amen�nyiben kijuttatási térkép alapján történik a szórás – a változtatás GNSS jel
alapján automatikusan végbemegy.
Attól függően, hogy hány szakaszra tudjuk bontani a teljes szórási szélességet,
az alábbi megoldások érhetők el:

VariSpread V2

20.2/30.2 esetében szériatartozék a
8 részszélesség kapcsolására képes
VariSpread V8. A szakaszolás ebben az
esetben a kijuttatási mennyiség változtatásával valósul meg. A szakaszok középről kifelé kapcsolhatók.

VariSpread PRO
A VariSpread PRO a klasszikus részszélesség-kapcsolásokkal ellentétben
teljesen automatikusan, folyamatos
eljárással, a munkaszélességnek megfelelő számú orientációs ponthoz állítja
be a munkaszélességet és a kijuttatott
mennyiséget. Itt tehát gyakorlatilag méterenkénti szakaszolásról van szó, vagyis 36 méter esetén 36 szakasz, vagy
27 méter esetén 27 szakasz. Munkaszélességtől és működtető termináltól
függően maximum 50 szakasz állítható
be. A hidrosztatikus hajtású gépeken a
változtatást a feladási pont, kijuttatási
mennyiség és a tányérok fordulatszámának együttes változtatásával érjük el.
Mechanikus hajtású gépeknél csupán a
kijuttatási mennyiséget és a feladási
pontot módosítjuk. A Varispeed PRO gépek GAP szórásra is alkalmasak.

2/a. ábra: példa VariSpread szakaszolásra

Csupán a teljesség kedvéért kerül felsorolásra, hiszen itt nem másról, mint
a bal és jobb oldal külön kapcsolásáról
van szó.

VariSpread V8
1. ábra: RAUCH EMC-2 egység

A nem ISOBUS-os QUANTRON monitorral és manuális CDA kirepítésipont-beállítással (CDA) rendelkező AXIS M

2/b. ábra: példa VariSpread szakaszolásra
Forrás: PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
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Digitális megoldások a RAUCH-tól
GAP szórás

AXMAT-DUO szóráskép ellenőrző szenzor

Abban az esetben, ha a munkaszélességen belül csak egy keskenyebb résztartományt, sávot
kell leszórni (pl. kimaradt villanyoszlop környezete, nem párhuzamos művelőutak, stb.), a GAP
spreading a megoldás. Mivel a Varispread PRO
gépeknél lehetőség van a kintről befelé történő
szakaszolásra is, így egy kombinált szakaszolással elérhető ez a sávszórás. 2019-től valamen�nyi Varispread PRO képes AXIS alapfelszereltségének a része a GAP szórás képessége.

Szintén egy olyan rendszer, amely kezd megjelenni más gyártók kínálatában is, de a RAUCH már 2013-ban ezzel a megoldással hozta el az
Agritechnica-DLG aranyérmét.

3. ábra: GAP szórás a CCI monitoron

4. ábra: GAP szórás

OptiPoint
Minden GPS-Controllal rendelkező RAUCH AXIS
műtrágyaszórónál szériatartozék a rendkívül hatékony OptiPoint táblavégi fordulókapcsolás. Az
OptiPoint minden műtrágyafajta és munkaszélesség esetében kiszámítja a forgóban az adagoló
tolózár nyitásához és zárásához tartozó optimális
kapcsolási pontokat, ezzel jelentősen növeli a kijuttatás egyenletességét a fordulókban.

A korábban bemutatott megoldásokhoz képest ez alapvetően más elven szolgálja a kiszórási pontosságot. Míg az előző megoldások valamilyen vezérelt vagy szabályozott módon közvetlen beavatkozással
biztosították a tökéletes kijuttatást, az AXMAT ezzel szemben már a
szórótányért elhagyó műtrágyaszemek röppályáját figyeli. Tehát önmagában közvetlen beavatkozásra nem alkalmas, viszont az így szerzett információk felhasználásra kerülnek a szóráskép további optimalizálásában. Kétszer 27 darab radarszenzor került elhelyezésre az anyagáram
útja alatt, melyek folyamatosan figyelik a kirepülő műtrágyaszemeket
és továbbítják az információt a központi számítógépnek. A radar nem érzékeny a
porra, koszra, nedvességre,
esetleg a nedves rátapadt
szennyeződés csökkentheti
csak
működőképességét,
de ebben az esetben is egy
nem működő szenzor adatai
helyett a mellette lévő két
másiké kerül interpolálásra.
A rendszer akkor válik csak
működésképtelenné, ha három szenzor is kiesik.
7. ábra: AXMAT-DUO működése
Tehát egy megbízható, robosztus egységről van szó, mely
ugyan nem olcsó, de jelentős
mértékben hozzájárulhat a
gazdaságossághoz és környezetvédelemhez.
A német Top Agrar szaklap
és a Deula közös vizsgálata
során az AXMAT használatával 4,25%-os javulást értek a
keresztirányú szórásképben.

6. ábra: AXMAT-DUO

Bár a műtrágyaszórók munkája nem olyan látványos,
mint egy betakarítógépé, egy
jól megválasztott gép hosszú
évekig szolgálja a gazdaságot,
miközben több tíz- vagy százmillió forint értékű műtrágyát
kell a lehető legpontosabban
célba juttatnia.

5. ábra: OptiPoint működése

Ezért is lenne célszerű alaposan átgondolni, hogy mire is
van szüksége a gazdaságnak,

hiszen már rég nem csak arról
szól a kérdés, hogy hány méterre szórjon és a traktorom
elbírja-e. Figyelembe véve a
hatékony műtrágyázás terméseredményekben jelentkező
hatását, a termelési költségekben jelentkező magas
arányát, valamint ezen gépek
– más termelőeszközökhöz
képest – relatív alacsony árát,
könnyen belátható, hogy bizony itt sem szabad spórolni.
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A több mint 90 éves múltra visszatekintő osztrák családi
tulajdonban lévő vállalkozás kezdetben az ekék specialistájaként szerzett magának elismertséget a mezőgépgyártók között, de az elmúlt évtizedekben a termékpaletta folyamatos bővülésének köszönhetően ma már az
értékesített gépek több mint 30%-át az egyéb talajművelők adják. A gyártást a folyamatos innováció és nagyfokú rugalmasság jellemzi, mely visszaköszön a termékminőség javulásában és a megjelenő új termékekben.

REGENT ekék
A forgatásos talajműveléshez kapcsolódó kutatások, vizsgálatok, s maga az ekegyártás a mai napig a REGENT legfontosabb
működési területe. A REGENT ekék számos olyan megoldást felvonultatnak, melyekkel más gyártók gépeinél nem találkozunk.
Fogásszélesség
Biztosítás
-állítás

Hidraulikus

Félig
függesztett

Hidraulikus

Függesztett

Mechanikus

Függesztés

Típus

Eurostar 100
Eurostar 120
Eurostar 400
nyírócsavaros
Eurostar 500
Eurostar 600
Eurostar 700
Eurostar 100 ns
Eurostar 120 ns
non-stop
Eurostar 400 ns
Eurostar 450 ns
Eurostar 600 ns
Titan 120
Titan 140
nyírócsavaros Titan 160
Titan 180
Titan 200
Titan 140 ns
non-stop
Titan 160 ns
Titan 200 ns
Taurus 180E
nyírócsavaros Taurus 180
Taurus 200
Non-stop
Taurus 200 ns

REGENT ORKAN

Ekefejek
száma
2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
4, 5
4, 5, 6
5, 6
2
2, 3, 4
4, 5
4, 5
4, 5, 6
4
3, 4, 5
3, 4, 5
4, 5, 6
4, 5, 6
3, 4
3, 4, 5
4, 5, 6
6, 7, 8
6, 7, 8
6, 7, 8, 9
6, 7, 8

Gerendely
keresztmetszet [mm]
100x120x8/10
100x120x10
120x120x10
140x140x10
180x140-120x10
180x140x10
100x120x10
100x120x10
120x120x10
120x140x10
150x150x10
100x120x10
140x120x10
160x120x10
180x140x10
200x150x12/10
140x120x10
160x120x10
200x150x12/10
180x140/120x10
180x140x10
200x150x12/10
200x150x12/10

Gerendely
magasság [mm]
73/77
77/80
82
82
83/86
83/86
77
73/77/80
78
78
78/82
80
82
82
79/83/86
83/86/92/95
77/80
77/80x82
80/84
83
83
83/86/91/95
80/84

Ekefej osztás
[cm]
97
85/100
100
103
100
103
97
85/97/100
89/100
100
100
100
900/100/104
100/106
100/106
100/117
90/100/104
100/106
100
100
100
100/106/117
100/106

Munkaszélesség [cm]
32/…/47
28/…/49
32/…/50
38/…/52
37/…/52
39/…/53
36/…/50
31/…/52
34/…/52
38/…/52
37/…/52
29-52
31-49 / 31-51 / 31-52
33-52 / 34-54
33-58 / 33-60
33-53 / 36-58
30-47 / 32-51
33-52 / 34-54
34-52
37/…/52
34-53
34-53 / 34-55 / 36-55
33-50 / 33-52

rövidtárcsák

Az ORKAN rövidtárcsák kitűnnek nagymérető tárcsaleveleikkel és az egyedi spirálrugós tárcsafelfüggesztéssel. Előnyeik különösen az alacsonyabb 3-12 cm-es munkamélységben mutatkoznak meg.
Munkaszélesség Váz
[m]
Orkan 3000 3
merev
Orkan 3500 3,5
merev
hidraulikusan
Orkan 4000 4
csukható

Típus

26

Tárcsák
száma
24
28

Forgóboronák

32

Típus

Munkaszé- Rotorok
lesség [m] száma

Aress 2500
Aress 3000
Orbit 2500 M
Orbit 3000 M
Orbit 3000 S
KSE 5000 HK
KSE 5000 M-HK
KSE 6000 M-HK

2,5
3
2,5
3
3
5
5
6

Orkan 4500 4,5

hidraulikusan
36
csukható

Orkan 5000 5

hidraulikusan
40
csukható

Orkan 5500 5,5

hidraulikusan
44
csukható

Orkan 6000 6

hidraulikusan
48
csukható

10
12
10
12
12
20
20
24
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REGENT TERRASTAR
magágykészítő kombinátorok

A REGENT magágykészítő gépével elérhetővé vált a tökéletes magágykészítés feltételeinek megvalósítása.
A rugózott simító az eszköz teljes munkaszélességében
még a nagyobb talajegyenlőtlenségeket is elegyengeti. Mélysége fokozatmentesen állítható. A kapamezők
talajjal párhuzamos megvezetése garancia a tökéletes
mélységtartásra. A talajszerkezettől függően különböző fajtájú kapák választhatók. A mezők munkamélysége egyszerűen a tartócsapok áthelyezésével történik.
A hullámos léces duplahengerek gondoskodnak a talaj
tökéletes lezárásáról. A hengerek nagyméretű golyóscsapágya az alapja a hosszú élettartamnak. A hengerek átmérője elől 320 mm, hátul 260 mm. A rugózott
előtéthenger (Ø320 mm) (EXAKTA) által a mélységtartás sokkal pontosabb lesz, és egymenetben még finomabb és egyenletesebb magágy készíthető.

Magágykészítő kombinátor
Típus

Munkaszélesség [m]

Terrastar 440
Terrastar 520
Terrastar 600
Terrastar 750
Terrastar 800

4,4
5,2
6
7,5
8

Mezők
száma
3
4
4
6
6

Kapák száma
45 / 48 / 68 / 74 /81
52 / 56 / 84 / 88 / 90
60 / 64 / 92 / 98 / 106
76 / 80 / 124 / 128 / 130
80 / 88 / 128 / 136 / 140

REGENT TUKAN és
TERRAKAN
szántóföldi kultivátorok

A grubberek széleskörűen illeszthetők mind a forgatásos, mind pedig a minimális talajművelési technológiákba. A 3 és 4 gerendelyes gépek különböző merev vagy
rugós kapákkal szerelhetők. A REGENT kultivátorok
specialitása az MSG szárnyas kapa.
Könnyű grubber
MunkaszéTípus
lesség [m]
Terrakan 3000 3
Terrakan 4500 4,5
Terrakan 5000 5
Terrakan 6000 6
Grubber 4 gerendelyes
MunkaszéTípus
lesség [m]
Tukan DSG 300 3
Tukan DSG 400 4
Tukan DSG 450 4,5

Váz
merev
hidraulikusan csukható
hidraulikusan csukható
hidraulikusan csukható

Váz
merev
hidraulikusan csukható
hidraulikusan csukható

Grubber 3/4 gerendelyes, rugóskapával
MunkaszéTípus
Váz
lesség [m]
Tukan VFG 300 3
merev 3 r.
Tukan VFG 300 3
merev 4 r.
Tukan VFG 300 3
merev 4 r.

Kapák
száma
19
28
32
38
Kapák
száma
15
20
22
Kapák
száma
11
13
15

Grubber 3 gerendelyes
Típus
Tukan
Tukan
Tukan
Tukan
Tukan
Tukan
Tukan

MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG

250
270
300
400-3
450-3
500-3
550-3

Munkaszélesség [m]

Váz

Kapák száma

Biztosítás

2,5
2,7
3
4
4,5
5
5,5

merev
merev
merev
hidraulikusan
hidraulikusan
hidraulikusan
hidraulikusan

10
10
11
16
18
20
22

nyírócsavaros
nyírocsavaros
nyírocsavaros
nyírocsavaros
nyírocsavaros
nyírócsavaros
nyírócsavaros

csukható
csukható
csukható
csukható

vagy
vagy
vagy
vagy

non-stop
non-stop
non-stop
non-stop
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Regent: közel száz év
tapasztalatával a piacon
Szerző: FM

– Mikor indult a Regent termékek
gyártása?
– Közel százéves márkáról van szó –
1925-ben indul a családi vállalkozás,
egy kis kovácsműhelyből. A mai napig is
családi tulajdonban van a felső-ausztriai
cég, bár már nem az alapítók viszik tovább a közel száz fős vállalatot.
– Alapvetően szerintem mindenkinek
az ekék jutnak eszébe a Regent név
hallatán.
– Valóban az ekék voltak az első termékek, nagyon sok szabadalom is kötődik
ezekhez, de ennél azért jóval szélesebb
a kínálat. Évtizedek óta folyamatosan bővül a termékek köre, szántóföldi kultivátorokkal, rövidtárcsákkal, magágykészítő
kombinátorokkal. Alapvetően német
nyelvterületen erős a pozíciójuk, de több
mint 30 országba exportálják termékeiket, a talajművelés és vetés gépeit.
– A Regent ekékkel kapcsolatban
mik a legfontosabb tudnivalók?
– A kínálatban kettőtől kilencfejes termékig találhatók függesztett és féligfüggesztett kivitelű ekék. Nálunk leginkább
a 3–6 fejes termékek találnak gazdára,
alapesetben mechanikus fogásszélesség-állítással és mechanikus nyírócsavaros biztosítással – ez az Eurostar.
Létezik vario eke is a kínálatban, ez a
Titan, illetve a féligfüggesztett termék
Taurus névre hallgat. Magyarországon
a nyírócsavaros biztosítással ellátott
ekék a legnépszerűbbek, de ha például
köves a talaj, akkor rendelkezésre áll
az úgynevezett non-stop változat, ahol
mechanikus (spirálrugós) vagy hidraulikus biztosítás van. Fontos tudni, hogy
minden olyan opció rendelkezésre áll a
Regent ekékhez (különböző kormánylemez-kialakítások, beforgatólemez, előhántó, tárcsás csoroszlya, talajlazító
tüske stb.), ami egy profi géphez és a
hatékony munkavégzéshez szükséges.

A Regent gépei közül az ekék a legnépszerűbbek Magyarországon, de
Dobos Péter, a Valkon 2007. Kft. gépkereskedelmi vezetője beszélgetésünk
során arra is rávilágított, hogy az osztrák gyártó termékköre jóval szélesebb,
mint elsőre gondolnánk.

– A szántóföldi kultivátorokat egyrészt
a gerendelyek száma, másrészt pedig a
kapák kivitele (merev, rugós stb.) alapján
rendszerezzük. Kínálatunkban először is
a háromgerendelyes, merevkapás MSGre hívom fel a figyelmet, amely a sekélyebb (5-6 cm) és a mély (25-30 cm)
művelésre is alkalmas. Leszerelhető
kivitelű, különböző kialakítású szárnyaskapákkal rendelkezik ez a gép.
A DSG egy négygerendelyes, rugós kapákkal rendelkező kivitel, 10–25 cm közötti művelésre alkalmas.
Újdonság a normál grubberek között a
VFG típus, amelyik igen nagy méretű,
robusztus rugós kapákkal rendelkezik.
A lazítás, bekeverés, porhanyítóhatás
tekintetében nagyon jó eredményeket
értünk el vele.
Megemlítem még a Terrakant, ami a
REGENT könnyű szántóföldi kultivátora,
különböző talajtípusok esetén használható, elsősorban sekély (4–15 cm)
művelésre, az első grubberezés után,
a felső talajréteg további aprítására és
elegyengetésére. Nálunk annyira nem
jellemző, de Németországban biogazdálkodók használják a Terrakan BIO-t,
amely a vegyszerek nélküli talajfelszíni
gyommentesítésre alkalmas.
– Ma már egyértelműen elfogadott a
rövidtárcsák használata. Milyen termékei vannak a Regentnek ebben a
szegmensben?
– Az Orkan rövidtárcsa 2,5 és 6 méter
közötti munkaszélességben érhető el, a

kisebbek értelemszerűen merevvázas, a
nagyobbak hidraulikusan összecsukható
kivitelben. A Regent a kezdetektől nagy,
615 mm átmérőjű, 6 mm vastagságú tárcsaleveleket használ. Fontos, hogy egyedi
spirálrugós felfüggesztéssel csatlakozik
minden egyes tárcsalevél a géphez, ez
a megoldás az elvégzett munka minőségében nagyon komoly hozzáadott értéket
képvisel. A lezáróhengerek közül sokféle
áll rendelkezésre, itt az ékgyűrűs henger
a legkedveltebb. Ez viszonylag nehezebb,
nem hajlamos az eltömődésre, és kifejezetten szép felszínt hagy maga mögött.
– Mivel egészül még ki a termékpaletta?
– A Terrastar magágykészítő kombinátort
emelném ki, amely széles körű opcionális felszereltséggel és a kapamezők sokszínű, egyedi kialakítási lehetőségével
tűnik ki a piaci kínálatból. Egy merev és
háromféle rugós kapa áll rendelkezésre,
ezek 4 vagy 5 sorban helyezhetők el, teljesen az igényekre szabva. Lezárónak legfőképpen duplapálcás hengert használnak.
Érdekesség még, hogy egy ún. Exakta előtéthengert is használhatunk hozzá, amel�lyel a megfelelő, „egzakt” mélységtartás
is sokkal jobban biztosított.
A Regent az említettek mellett további
talajművelő és vetőeszközöket is gyárt,
a teljes portfólió kapcsán érdemes megnézni a honlapunkat.

Évtizedek óta folyamatosan bővül a Regent-termékek köre

Szántóföldi kultivátorok és
rövidtárcsák, magágykészítők
– A további talajmunkagépeik közül melyek a legismertebbek Magyarországon?
28
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Tellus talajművelő gépek
TELLUS ExtraDig
altalajlazító széria

A TELLUS talajlazító kombinált egymenetes talajművelő gép.
A gép két sorban elhelyezett lazító késekből, valamint kettő
lezáró, tömörítő tüskés hengerből áll.
A kések oldal szárnyakkal, első háromszög alakú előhasítóval és megfordítható kopócsúccsal szereltek. A kések
szögállása nagyon jó talajba hatolást, talajban tartást, ideális repesztő hatást eredményez. Az oldal szárnyak és a
„cápauszony” fokozzák a nagy méretű rögök aprítását és
a talaj szerkezetének megemelését. Nagy gerendely magasságból és a kések kialakításának köszönhetően akár
50/70 cm-es mélységben is dolgozhatnak, minimális voTípus

nóerő szükséglet mellett ideálisan törik át a letömődött
rétegeket. A tüskés hengerek tökéletes lezárást végeznek, fokozzák a szármaradványok bekeverését a talaj
felső rétegeiben. A mélység állítás a traktor 3 pont függesztőművén és a lezáró hengerek hidraulikus állításával menet közben is történhet. A kétoldali oldalhatároló
lemez végzi a talajrészek munkaszélességen belül tartását. Erős, robosztus váz, szakítócsavaros biztosítás
segít minket abban, hogy a kívánt munkamélységet folyamatosan megtartsuk.

555-25

755-30

955-40

570-25

770-30

970-40

1170-50

250

300

400

250

300

400

500

Késosztás (cm)

50

43

44,5

50

43

44,5

45,5

Kések száma (db)

5

7

9

5

7

9

11

Munkamélység max. (cm)

55

55

55

70

70

70

70

Keretmagasság (cm)

95

95

95

110

110

110

110

2 050

2 350

2 550

2 500

2 950

4 000

4 700

150-

200-

300-

200-

300-

400-

500-

Munkaszélesség (cm)

Tömeg (kg)
Dupla hengerrel és Terelő lemezekkel
Teljesítmény igény (LE)
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TELLUS Roller S
elmunkáló henger széria
A legjobban kihasználható munkagép
Napjaink gazdálkodójának a legjobban kihasználható munkaeszköze a henger: megfelelő időpontban alkalmazva a felszínegyengetésre, vetés visszazárásra, kapcsolt munkagépként
talajlezárásra, tavaszi felfagyások kezelésére, talajcserepesedés feltörésére, rögtörésre magágykészítésre és szántás-elmunkálásra is egyaránt kiváló. Az S széria robosztus kivitelének
köszönhetően inkább kötöttebb talajtípusokra alkalmazható.

2 0 2 2

• Stabil, kétsoros, 150x100 mm-es váz
• A 70 mm átmérőjű tengelyek és a robusztus csapágyazás garancia a
hosszú élettartamra
• Hidro-akkumulátor segítségével egyenletes súlyelosztás a 3 hengertagon, középen rögzített, lengő felfüggesztés az optimális talajkövetésre
• A hengertagok egyidejű nyitása megakadályozza a billenés veszélyét
• Széles nyomtáv a szállítás közbeni stabilitásért, 2,5 m alatti szállítási
szélesség a könnyebb vonulásért
• A gép biztonságos összecsukásáról a nagy fordító munkahenger hidraulika körébe épített mennyiséghatároló szelep gondoskodik, mely
meggátolja a jelentős súly hirtelen vázra történő terhelődését.
• Fokozatmentes simítószög állítás, ami mindhárom tag viszonylatában
teljesen szinkronizált.

Gyűrűkialakítás minden felhasználásra
Az Ø530 mm-es Cambridge gyűrűs kialakítás igazán sokoldalú
munkagépet eredményez. A viszonylag sima gyűrűk jól törik a
rögöket, zárják és egyengetik a felszínt. A közbenső vékonyabb
gyűrűk gondoskodnak a hengertag tisztulásáról.
Típus

430

530

630

730

830

Munkaszélesség (cm)
Szállítási szélesség (cm)
Gumiméret

430
530
≤ 250 ≤ 250
10.0/75-15.3

630
730
830
≤ 250 ≤ 250 ≤ 250
13.0/55-16

Tömeg (kg)
Cambridge hengerrel
és simítóval

2 900

3 200

3 500

60-

70-

Simító lapok állítása
Teljesítmény igény (LE)

4 300

4 600

Hidraulikusan
8090-

100-

TELLUS ExtraDisc Pro
rövidtárcsa széria

Napjaink gazdálkodójának a legjobban kihasználható munkaeszköze a rövidtárcsa, ha tarlóhántásról vagy akár magágykészítésről van szó. A jól átgondolt, a mai igényeket és elvárásokat figyelembe vevő tervezéssel egy kimagasló munkaminőség
érhető el. A tökéletes munkaminőség a tárcsalapok osztásának és agresszív szögállásának, valamint gép tömegének és
az egyedülálló súlyeloszlásának köszönhető.
• Robusztus, stabil felépítésű munkagép minden talajtípuson hatékonyan bevethető
• A magas váz és az 1 méteres tárcsasorok közötti távolság nagy
átömlési keresztmetszetet eredményez.
• A nagy átmérőjű tengelyek és a robusztus gondozásmentes tárcsalap csapágyazás (2 soros, ferde hatásvonalú) garancia a hosszú
élettartamra
• Széles nyomtáv a szállítás közbeni stabilitásért, 2,8 méteres szállítási szélesség a könnyebb vonulásért

Típus

400

500

600

Munkaszélesség (cm)

400

500

600

≤ 300

≤ 300

≤ 300

5-20

5-20

5-20

Gumibakos

Gumibakos

Gumibakos

Szállítási szélesség (cm)
Munkamélység (cm)

• A gép biztonságos közúti szállítását összecsukás után mechanikus
reteszelés biztosítja. Munkahelyzetbe nyitáskor a reteszelést hidraulikus munkahenger oldja a gyorsabb és kényelmesebb kezdés
érdekében.

Tárcsatartó felfogatás
Tárcsalapok száma (db)

32

40

48

• Munkahelyzetben a komplett futómű hidraulikusan visszahajlik a
gép fölé, így extra súlyt biztosítva a talajba-hatoláshoz és az egyenletes munkaminőséget.

Tárcsalap átmérő (mm)

560
(600 opció)

560
(600 opció)

560
(600 opció)

Félig-függ.

Félig-függ.

Félig-függ.

4 500

5 000

5 900

160-

180-

200-

• Extra hosszú 2,5 méteres vonórúd a biztonságos forduláshoz akár
ikerkerék alkalmazásánál
• Opcionálisan elérhető felszereltség: Dupla U profilú henger, Ø600
mm tárcsalapok, Plusz egyengető-tisztító pálcasor, közúti figyelmeztető tábla világítással
30

Kialakítás

Tömeg (kg)
Dupla ékgyűrűs hengerrel
Teljesítmény igény (LE)
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Valtra

A

széria

AGCO POWER MOTOR
NYÚJTJA A KOMPROMISSZUM MENTES VEZETÉSI ÉLMÉNYT.
Híresek a megbízhatóságukról, a tartósságukról
és az üzemanyaggazdaságosságukról a 3,3 és
4,4 literes AGCO POWER
motorok, melyek környezetbarátok és csendesek,
miközben széles fordulatszám-tartományban nagy
nyomatékot szolgáltatnak.
A Valtra A-szériájú traktorok vezetése szórakoztató,
kezelésük az egyedülálló
motor jellemzőiknek köszönhetően könnyű.

Megbízhatóság, sok éven, akár generációkon is át
Tudjuk azt, hogyha minőségi munkát várunk el, az a legjobb,
ha mi csináljuk meg. Ezért gyártjuk saját gyárainkban a traktorok kulcsfontosságú részegységeit. Mi már megterveztük
és kialakítottuk az intelligens alvázat, a robusztus hajtóművet és tágas kabint magunknak. Már 70 éve szorosan együtt
dolgozunk az Agco Power motorgyárral (korábbi nevén Valmet, Sisu). Ez az a motor, amely a megbízhatóság tekintetében követendő ipari példává vált.
Mindenféle munkavégzésre könnyen használható
Az A-szériának megvan az ereje az eke húzásához és a
mozgékonysága is állatai etetéséhez. Kitűnő kiláthatóságot nyújt a precíziós munkavégzéshez és sokoldalúságot a
teljesítményigényes munkagépek alkalmazásához. A traktor kívülről nagyon kompaktnak tűnik, de a fülke belül mégis tágas és kényelmes. A napi karbantartás egyszerű: az
üzemanyag, az olaj és egyéb folyadékok szintellenőrzése
egy mozdulattal elvégezhető.
A

HAJTÓMŰ VÁLASZTÉK
Annak érdekében, hogy az új motorok hatékonyan származtassák át teljesítményüket a talajra számos hajtóműből választhatunk:
Az alap kivitelű sebességváltó két csoportban , csoportonként 6 szinkron sebességi fokozattal =12 előre és 12 hátra
sebességfokozattal rendelkezik. Opcióban kérhetünk mászót,
ekkor 24/24-es lesz.
Az új Hitech4 modellek setén 4 robotizáltan kapcsolható csoportban, csoportonként 4 powershiftet találunk.
(16/16). Opcióban kérhetjük a mászót, ekkor 32/32-es
lesz. A Hitech4 -ben sok minden újdonság mellett kérhetjük
a fülke rugózást is.

HIDRAULIKA A könnyű használhatóság egyenlő a hatékonysággal. Akár több mint 5 tonna emelőerő és 98 l/perc térfogatáramú hidraulika lehet a keze ügyében, melyek semmiféle
kompromisszumra sem késztetik. Az A-szériát a legkeményebb feladatok kellő időben történő elvégzésére gyártották.

75

85

95

105

115

125

135

Hengerek száma/ lökettérfogat (l)
Max teljesítmény, LE
Hitech sebességi csoport / csoporton belüli szinkronizált
fokozat

3/3,3
75
2/6,
opcióként 4/6

3/3,3
85
2/6,
opcióként 4/6

3/3,3
95
2/6,
opcióként 4/6

4/4,4
105
2/6,
opcióként 4/6

4/4,4
110
2/6,
opcióként 4/6

4/4,4
120
2/6,
opcióként 4/6

4/4,4
130
2/6,
opcióként 4/6

Hitech 4 sebességi csoport /
csoporton belüli POWERSHIFT fokozat

NEM
RENDELHETŐ

NEM
RENDELHETŐ

NEM
RENDELHETŐ

4/4,
opcióként 8/4

4/4,
opcióként 8/4

4/4,
opcióként 8/4

4/4,
opcióként 8/4

1, Hidraulika szivattyú rendszere (teljesítménye)

fogaskerék,
(65 lit/perc)

fogaskerék,
(65 lit/perc)

fogaskerék,
(65 lit/perc)

fogaskerék,
(57 lit/perc)

fogaskerék,
(57 lit/perc)

fogaskerék,
(57 lit/perc)

fogaskerék,
(57 lit/perc)

2, Hidraulika szivattyú rendszere (teljesítménye)

-

-

-

fogaskerék,
(98 lit/perc)

fogaskerék,
(98 lit/perc)

fogaskerék,
(98 lit/perc)

fogaskerék,
(98 lit/perc)

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

Kihelyezett szelepek vezérlése
Hátsó emelőmű emelési képessége / opció, kg

3000

3000

3000

4300

4300

5200

5200

Öntömeg tele üzemanyag tartállyal, pótrsúlyok nélkül

3500

3500

3500

4000

4000

4500

4500

31

G É P K Í N Á L A T

2 0 2 2

Valtra

VIDEÓ

G
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Valtránál a funkcionalitás alapján alakítjuk ki traktoraink
részleteit. Ilyen egyszerű ez. Ezért a G Szériánk kompakt
méretű, mégis erős kialakítású. Megtaláltuk a megoldást
azokra az esetekre, amikor nem kell nagy gép, de legyen
agilis és mégis robosztus. A kimagasló hatékonyságú, nagyobb teljesítményű modellek is a kicsik méretében készülnek. A jól átgondolt tervezésnek és dizájnnak köszönhetően az összes alkotórész - motor, sebességváltó, fülke
- tökéletes összhangban működnek.
A G sorozat a traktorvilág valódi mindenese. Kicsi méretű, de erőteljes hidraulika, könnyen használható
intelligens vezérlő funkciók és precíziós megoldások teszik számos munkagép kiszolgálójává.
Ugyan méretben kicsi, ennek ellenére egy nagy traktor
tulajdonságaival és erejével rendelkezik. Hasonló méretű
G
Hengerek száma/lökettérfogat (l)
Max teljesítmény, LE (alap, rásegítéses)
Hitech, Active, Versu Sebességváltó csoport/POWERSHIFT
HITECH Hidraulika szivattyú (teljesítménye) Fogaskerék
ACTIVE, VERSU Hidraulika szivattyú (teljesítménye) Terhelés érzékelős
Kihelyezett szelepek vezérlése HITECH, ACTIVE
Kihelyezett szelepek vezérlése VERSU

traktorban eddig nem tapasztaltunk ilyen páratlan mozgékonyságot.
A gyári szerelésű, messzemenőkig illeszkedő segédváznak, az elektronikus vezérlésnek és a nagyszerű láthatóságból adódóan, a G sorozat tökéletes traktor homlokrakodós munkákhoz.
A G tökéletes gép a precíziós gazdálkodáshoz
is. A Valtra Smart Farming gazdálkodási funkciói a Versu
és az Active modellekhez rendelhető.
A csoportonként 6 Powershiftes váltóval és praktikus Valtra automatikus funkciókkal felvértezve, mint például a fordulatszám alapú atomata powershift váltás, lejtőmegtartó
funkció, automata kuplung vezérlés mind-mind a kényelmet és a hatékonyságot növelik.
105

115

125E

4/4,4

4/4,4

4/4,4

4/4,4

105/110

115/120

125/130

135/135

4/6

4/6

4/6

4/6

100
110
Mechanikus
Elektronikus, Smart touch kezelőfelület

Hátsó emelőmű emelési képessége, kg

6000

Öntömege tele üzemanyag tartállyal, pótsúlyok nélkül, kg

5140

Fordulási sugár (m)

4.36

Üzemanyag tartály (l)

200

32

135

G É P K Í N Á L A T

2 0 2 2

Valtra

N

széria

Igásló vegyes gazdaságok számára.
Az új N széria a legerősebb 4 hengeres traktor a piacon,teljesítménye erőtartalékkal eléri a 185 LE-t és a nyomatéka 730 Nm-t.
Akár 200l/perc szállítási kapacitású rendszerrel bármilyenmunkagéphez elegendő hidraulikus teljesítmény áll rendelkezésre.
Az erős hátsó emelőmű kategóriájában kiemelkedő. Az optimalizált tengelytávval és a tökéletes 40%/60% súlyeloszlással tökéletes kapaszkodást biztosít a földön és jó egyensúlyt a homlokrakodós munkák során.
Nagyszerű, sokoldalú, mindenes traktor
A traktornak lenyűgöző mozgékonysága van a szűk sarkokban, a
4,5 méter fordulási sugár miatt- még homlokrakodóval és első
függesztőművel is. A traktor mozgékonyságát lehet tovább növelni a Valtra állítható QuickSteer opciójával. További opciók választhatóak,mint például a homlokrakodóba integrált Hydraulic Assistant, Skyview kabin a kitűnő láthatóságért, megerősített első híd,
Sigma Power, akár 7 kihelyezett szelephátul és 4 elöl.

Az N széria kivételes sokoldalúságot kínál, függetlenül
attól, hogy vegyes gazdálkodást, állattartást, kommunális munkát vagy bérmunkát végzel. Csak válaszd ki a
teljesítményt, sebességváltót, hidraulikát és az opciókat
amelyek ideálisak neked. A 4,9 literes motorral szeret
135-175 modellek esetén négy felszereltség közül választhatunk: Hitech, Active, Versu Direct.
Az Versu és Direct estén a többszörös díjnyertes Smart
Touch kezelőfelület alapfelszereltség.
Powershift forradalom: az új generációs sebességváltó és váltó vezérlő szoftver mindig az optimális nyomatékot biztosítja a munkádhoz. Az intelligens automatika
biztosítja, hogy mindig a megfelelő erő álljon rendelkezésedre a megfelelő fokozatban, hogy üzemanyagot takaríthass meg. A fokozatmentes sebességváltós Direct-tel vagy
a Powershift-tes (H,A,V) traktorokat könnyebb vezetni mint
egy automata váltós autót. A munkádra koncentrálhatsz
miközben a legjobb vezetési élményt élheted át.

N

135

155

175

Hengerek száma/ lökettérfogat (l)
Max teljesítmény, LE
Hitech, Active, Versu Sebességváltó csoport/ POWERSHIFT

4/4,9
135
6/5

4/4,9
155
6/5

4/4,9
165
6/5

4

4

4

fogaskerék,
(73/90 lit/perc)

fogaskerék,
(73/90 lit/perc)

fogaskerék,
(73/90 lit/perc)

ACTIVE, VERSU, DIRECT Hidraulika szivattyú (teljesítménye)

Terhelés érzékelős
(115-160-200 liter/perc)

Terhelés érzékelős
(115-160-200 liter/perc)

Terhelés érzékelős
(115-160-200 liter/perc)

ELEKTRONIKUS kihelyezett szelep vezérlése VERSU, DIRECT

X

X

X

Mechanikus kihelyezett szelep vezérlése HITECH, ACTIVE
Hátsó emelőmű emelési képessége / opció, kg
HITECH öntömege tele üzemanyag tartállyal, pótrsúlyok nélkül
Active, Versu, Direct tele üzemanyag tartállyal, pótrsúlyok nélkül
Fordulási sugár (m)
Üzemanyag tartály (l)

X
7800
6300
6500

X
7800
6300
6500
4,5
235

X
7800
6300
6500

Direct (fokozatmentes) csoportok száma
HITECH Hidraulika szivattyú (teljesítménye)
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Ha ön tervezhetne és megépíthetne egy traktort, akkor az
így nézne ki. Az új szériák sok egyedülálló tulajdonsága
vásárlóink kívánságaiból született. Ez a traktor a vásárlók százaival lefolytatott beszélésgetéseknek és több ezer
óra tesztvezetésnek a végterméke.
Felhasználó BARÁT. Úgy építettük meg ezt a traktort,
hogy fenntartása, üzemeltetése és szervizelése könnyű
legyen, ezért csak saját munkájára kell koncentrálnia.
A kezelőszervek a fülkében minimális testmozgással elérhetők, a hajtómű üzemeltetése az új vezetőkarral könnyű.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a napi karbantartási pontokra, ezért az olaj ellenőrzésekhez és szűrő cserékhez,
tisztításokhoz olyan kevés időre van szükség, amennyire
ez csak lehetséges. A T széria tulajdonságaival jól alkalmazkodik az Ön munkájához, mert ezekből az egyedi tulajdonságokból sok a vásárlóink elképzelései alapján lett
megvalósítva.
Alacsony összes fenntartási KÖLTSÉG. A T szériás
traktorok nem tartoznak a legolcsóbbak közé. De használja 10.000 órát és ekkor számítsa ki a fenntartási ös�szköltséget. Az induláshoz mi megépítjük az Ön egyedi
igényei szerint összeállított traktort, vagyis csak azokért a
tulajdonságokért fizet, melyekre szüksége van.
T
Hengerek száma/ lökettérfogat (l)
Max teljesítmény, LE (alap, rásegítéses)
Hitech, Active , Versu Sebességváltó csoport/ POWERSHIFT
Direct (fokozatmentes) csoportok száma
HITECH Hidraulika szivattyú (teljesítménye)
ACTIVE, VERSU, DIRECT Hidraulika szivattyú (teljesítménye)

145
6/6,6
155/170
6/5
4

155
6/6,6
165/180
6/5
4

INTELLIGENS ALVÁZ. A hosszú 2995 mm tengelytávjával a
T szériáknak jó a stabilitása és sima az úttartása. Ez a traktor
új szintet ér el az agilitás terén is, a fordulási sugara csak 5,25
m. Ugyanakkor az alváz szerkezete lehetővé tette számunkra,
hogy a motor burkolatot olyanra tervezzük meg, mellyel javul
a kiláthatóság. Miközben a T széria hasmagassága nagy (60
cm), a fülkéje mégis alacsonyabb elhelyezkedésű, mely a piacon a legkompaktabb 6 hengeres traktorrá teszi.
A Sokoldalúság koncepció. Válassza ki a motorteljesítményt, a hidraulikát és a hajtóművet igényei szerint. Majd válassza ki az adott munkájához szükséges opciókat. Mi olyan
traktorokat építünk, melyek Önnek páratlan sokoldalúságot
nyújtanak. Ez egy ideális traktor földműveléshez, kitűnő vonóképességével, simán működő motorjával és hajtóművével.
Tehenészeti, illetve vegyes farmgazdálkodáshoz is széles
opcionális lehetőségeket biztosítunk pl. a kaszáláshoz is.
Erdészeti munkákhoz választhat alsó alvázvédelmet és nagy
teljesítményű hidraulika szivattyút. Minden opció gyárilag van
felszerelve és gyári garancia vonatkozik rá.
Négy felszereltség közül választhatunk:
Hitech, Active, Versu, Direct.
Az Versu és Direct estén a többszörös díjnyertes Smart
Touch kezelőfelület alapfelszereltség.
175E
195
215
6/7,4
6/7,4
6/7,4
175/190
195/210
215/230
6/5
6/5
6/5
4
4
4
Fogaskerék, (73/90 liter/ perc)
Terhelés érzékelős (115-160-200 liter/ perc)

Kihelyezett szelepek vezérlése HITECH, ACTIVE

Mechanikus

Kihelyezett szelepek vezérlése VERSU, DIRECT

Elektronikus, Smart touch kezelőfelület
8100/9500
7300
5,25
380

Hátsó emelőmű emelési képessége / opció, kg
Öntömege tele üzemanyag tartállyal, pótsúlyok nélkül
Fordulási sugár (m)
Üzemanyag tartály (l)
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6/7,4
220/250
6/5
4

255
6/7,4
220/271
6/5
-
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T234 univerzális traktorok
Az AGCO csoporthoz tartozó Valtra a finnországi üzemében fejleszt,
tesztel és gyárt traktorokat. Erőgépeik a megbízhatóságuk, sokoldalúságuk, tartósságuk és északi gyökereik miatt elismertek, és mindegyik traktor tökéletesen az egyedi vásárlói igényekre szabható.
A Valtra Direct, Versu és Active modellek nagy teljesítményű, terhelésérzékelős hidraulika-rendszerrel
rendelkeznek, 115, 160 vagy 200 l/ min térfogatáramú szivattyúkkal.
A T szériás traktorokat hathengeres, 7,4 literes,
140–250 LE-s (boosttal 155–271 LE-s) AGCO Power
motorokkal szerelik. Az erőforrások megbízhatóak,
tartósak, üzemanyag-takarékosak és csendesek, miközben széles fordulatszám-tartományban nagy nyomatékot szolgáltatnak.
A T szériát rendkívül hatékony hajtóművekkel szerelték
fel, a felhasználók a Hitech/Active/Versu felszereltségű
POWERSHIFT-es vagy a Valtra saját fejlesztésű és gyártású, fokozatmentes Direct modelljeiből választhatnak.

Opcióként akár
LED munkalámpákat is kérhetünk

Elektronikus hátrameneti
vezetési és 180 fokkal
elfordítható vezetőülés

Opcióként AutoConfort
légrugós fülke rugózás

A T széria tagjai főként talajmunkára, szállításra és vetésre ajánlottak, de erdészetek
számára is ideálisak.
A 70 dB alatti zajszintű, 5 oszlopos fülke a
több mint 6 négyzetméternyi ablakfelület révén tökéletes kilátást biztosít. A SkyView fülke
közel 7 négyzetméteres ablakfelületet kínál.
A 2995 mm-es tengelytáv kiemelkedő stabilitást és nyugodt úttartást biztosít. A fordulási
sugár a keskeny motorkonstrukciónak, az alvázba integrált első függesztőműnek és első
TLT-nek köszönhetően 5,25 m.
Az ideális 40/60 százalékos első/ hátsó hídi
súlyeloszlásnak köszönhetően kiemelkedően magas a kapaszkodó- és vonóképesség.
A homlokrakodó segédváz teljesen integrálva
van az alváz szerkezetébe.
A szintén integrált mellső hárompont- függesztőmű a piacon a legmagasabb, 51 kN
emelőképességgel rendelkezik, a hátsó függesztőmű pedig 95 kN emelőképességű.

A legnagyobb hasmagasság
a piacon (60 cm)

600 üzemórás szervizintervallum

380 l üzemanyagtank,
70 l AdBlue-tank

A Valtra Connect egy telemetrikus megoldás, amely GPS segítségével folyamatosan
rögzíti a traktor tevékenységét és mozgását.
Mobileszközön megjeleníthető a valós idejű
adattörténet, és bárhol, bármikor hozzá lehet
férni az adatokhoz. Így előre láthatók például
a karbantartási igények, és gyorsabban lehet
reagálni a kisebb problémák megoldására.

A maximális összsúly 13 500 kg
Forrás: agrárunió
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T254

Kihasználva egész évben
Id. Fekete György
családi gazdálkodó
nős, két gyermek apja
hobbi: vadászat

Idősebb Fekete György és fia, ifjabb Fekete György a román határhoz közeli Biharkeresztesen, valamint Ártánd, Bedő
és Told határában rendelkeznek összesen 220 hektárnyi szántófölddel. Családi gazdálkodás keretében búza, kukorica, napraforgó és repce termesztésével
foglalkoznak, szép eredményekkel, de
két-három éve még szójájuk is volt, és
az akkor elért 4,8 t/ha átlagtermés
szintén önmagáért beszél. A gépparkjuk
lényegében teljesnek mondható, apa
és fia ketten – alkalmazottak nélkül –
dolgoznak a földeken. A precíziós gazdálkodásban haladóknak számítanak,
a fejlett GPS-technológiájú gépek sokat
segítenek nekik az eredményes termesztésben. A műtrágya differenciált
kijuttatását már meg tudják oldani, és
remélik, hogy a most kiírt pályázat segítségével a permetezőt és a vetőgépet
is fel tudják majd „okosítani”.

Fekete Györgyék 2018-ban vásároltak
egy Valtra T254-es traktort a Valkon Kft.től. A korábbi Valtra T171-esükkel szerzett jó tapasztalatok és a kiváló szerviz
miatt (a derecskei Henye György a kapcsolattartójuk) ragaszkodtak a márkához, és az új masina rögtön a gazdaság
vezérgépévé vált. Évente 600 üzemórát
dolgozik (jelenleg 1200 óra van benne),
az alapműveléstől a magágykészítésig
megbízhatóan végzi el a talajművelési
feladatokat. „6 méteres rövidtárcsa, 5
méteres kompaktor, 5 késes középmély
lazító, 4 fejes váltvaforgató eke, 6 méteres borona és 3 méteres szántóföldi
kultivátor a fegyverei, ezeket gond nélkül húzza, valamint most kapott egy
nagyobb pótkocsit is” – dicsérte meg a
finn traktort ifjabb Fekete György. Az előző erőgéphez képest nagyobb önsúllyal
és mintegy 60 LE teljesítménytöbblettel
rendelkezik, így végre van erőtartalék a
munkagépek üzemeltetéséhez.

Smart Touch

A Versu felszereltségű T254-es lelke a
Smart Touch terminál: a fülkében csak
a legfontosabb funkciók vannak fizikai
nyomógombokra kihelyezve, egyébként
minden az érintőképernyős kijelzőről
vezérelhető, mégpedig kön�- nyen, gyorsan elérhető módon, egyszerű szimbólumokkal jelölve. Az apának kissé hos�szabb időt vett igénybe a megtanulása,
de a fiú hamar megszokta az ultramodern technikát. A traktort centiméterpontossággal vezető Auto-Guide szintén hasznos kiegészítő.
A gazdák tapasztalata szerint a T254-es
2-3 literrel fogyaszt kevesebbet hektáronként, miközben a menetsebesség
emelkedett. Az új Valtrával óránként 5
hektárt tudnak megművelni a 6 méteres
rövidtárcsával (a régivel szűk 4 hektárt
tudtak), és sikerült növelni a munkamélységet is, a 12-14 cm (10 km/h munkatempó mellett) meg se kottyan neki. Az
1200 kg-os frontsúly nagy segítséget
jelent a nehezebb talajmunkáknál, illetve
magágykészítéskor előre egy talajbaktérium-kijuttató szerkezetet is fel tudnak szerelni. Utólag művelőkerékszettet
rendeltek a géphez, hiszen ez végzi a
növényvédelmi munkákat is a kapás kultúrákban. Július közepi látogatásunkkor
még az árpa, repce, búza tarlóhántása
várt rá, valamint a lazítás az őszi káposztarepce alá. Pihenni majd decembertől
fog, Fekete Györgyék egész évben kihasználják a Valtrájukat.

Opciós csomagok:
• Comfort csomag: a kényelmes
és biztonságos munkavégzést
segítő opciókkal.

Minden Versu és Direct modell Smart Touch
kartámasszal rendelkezik. A díjnyertes rendszer a traktor irányításán kívül az automata
kormányzást és a munkagépek vezérlését
is végzi. Legnagyobb előnye az átláthatósága és egyszerűsége, maximum két lépésben bármelyik menübe beléphetünk.

• Technology csomag: automata kormányzás és ISOBUS-os
munkagépvezérlés.
• Technology Pro csomag: a
Technology csomagon felül a
precíziós gazdálkodást szolgáló opciókkal.

A Smart Touch egy 9 colos érintőképernyő,
nyomógombok és vezérlőkar együttese.
Forrás: agrárunió
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Ifj. Fekete György
agrármérnök, vállalkozó
hobbi: biztonság- és
vagyonvédelem, olvasás
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Smart Touch
kezelőfelület

Az S szériájú traktorok megbízhatósága a gondosan megfontolt részletek tökéletes integrációjának eredménye. Egy tökéletes motor és hajtómű kombináció, a legkorszerűbb funkcionális kialakítással és optimális használhatósággal, teszi az
S szériájú traktort mássá, mint amelyet valaha is kipróbált.
A Valtra sok szabadalmaztatott megoldással rendelkezik, melyek növelik a megbízhatóságot, az ergonómiát és a használhatóságot. Minden Valtra traktor gyártása a legszigorúbb minőségi követelmények szerint történik, a legjobb komponensek
felhasználásával.
A traktorok fejlesztésekor mindig figyelünk vásárlóink véleményére ezért sok egyedi részlet a gyakorlati tapasztalatok
eredménye. Komoly tesztelési programot alkalmazunk, mely
extrém feltételekre is kiterjed, Brazíliai cukornádültetvényektől
az Afrikai szavannákig, nemfeledkezve meg a Finn télről sem.
S

274

Az S széria fajlagos üzemanyag gazdaságossága mindig
élvonalbeli a megművelt területre, vagy a felaprítandó fa
köbmétere vetítve. A 8.4 AWF AGCO Power motor az új S
szériájú traktorokban még tovább csökkenti az üzemanyag
felhasználást. Kipufogógáz visszakeringtetést alkalmazunk
az AdBlue fogyasztás mérséklésére.
A Valtra S széria hatékonyságát tovább javítja a fokozatmentes AGCO hajtómű (AGCO AVT). Ez az AGCO által Németországban készülő hajtómű az európai piacon vezető
a nagy traktorok kategóriában. Népszerűsége sokoldalúságának és mindenek felett üzemanyag hatékonyságának
köszönhető.
A kihelyezett szelepek vezérlése elektronikus. A táblavégi
forduló automatika a Smart Touch terminálba integrált, és
alapfelszereltség.
294

324

Hengerek száma/ lökettérfogat (l)
Max teljesítmény, LE (alap, rásegítéses)
AVT sebességváltó
Hidraulika szivattyú (teljesítménye)
Kihelyezett szelepek vezérlése

354

374

394

350/370

370/400

400/405

6/8,4
270/290

295/315

320/350

AVT fokozatmentes hajómű
Terhelés érzékelős (205 liter/ perc)
Elektronikus, Smart touch kezelőfelület

Hátsó emelőmű emelési képessége (kg)

12.000

Öntömege tele üzemanyag tartállyal, pótsúlyok nélkül (kg)

10.300

Fordulási sugár (m)

8,4

Üzemanyag tartály (l)

630
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Automata
kormányzás
Az FJ Dynamics globális robotikai vállalat, fejlett
informatikai megoldásokra, korszerű automatizációra, fejlett gyártásra és a nagy darabszámú tömeggyártásra összpontosít. Célunk autonóm és
digitális megoldások teljes skálájának biztosítása
az ipari automatizáláshoz, valamint a mezőgazdaság, az erdészet, az állattenyésztés számára elhozni a minél inkább automatizált megoldásokat. Az
FJ Dynamics elkötelezett amellett, hogy elősegítse
a hagyományos iparágak digitalizációra és intelligenciára való áttérését a hatékonyság javítása és
a költségek csökkentése érdekében.

VIDEÓ

a Valkontól

A mezőgazdasági szektorban
kitörési pontnak találjuk az automatikus kormányzási rendszerünk használatát.
RTK pontosságot használhatunk bázisállomással vagy
mobil adatfogalmi kártyával
RTK előfizetés esetén.
Célunk hogy minden gazda
számára elérhetővé tegyük az
automata kormányzás élményét -igen kedvező áron. Tudjuk, hogy a specifikus techni-

kai megoldások magas árral
párosulnak. A kedvező árat a
tömegtermelés és a beszerelés költségének csökkentésével tudjuk elérni.
Készletünket ezért alakítottuk
ki univerzálisan beszerelhetővé, ami bármilyen gyártmányú,
és típusú traktorhoz kompatibilis. Traktora bármilyen évjáratú, az FJ Dynamics készletet
be lehet szerelni!

Öt egységből áll a készlet, ezeket kell beszerelnünk, csatlakoztassuk a dobozban található kábelekkel:

fülke tetejére csavarozva antenna készlet tartó konzollal

Ezen felül a traktor akkumulátorának saruihoz táp
áram kábelt kell csatlakoztassunk. Az egységek felszerelését, a rendszer installálását és a monitor üzembe
helyezését a kézikönyveken kívül bemutató videóval
segítjük. Bárki el tudja végezni a rendszer üzembeállítását, ennek ideje 8-10 óra alatt elvégezhető.
Természetesen teljeskörű garanciát és terméktámogatást nyújtunk.
Termékeink mit sem érnek megfelelő szoftverek nélkül, ezért szoftvereinket folyamatosan fejlesztjük.
Az installálást és a szoftver frissítést WIFI kapcsolaton keresztül végezhetjük el.
2021-ben kezdtük el az FJD forgalmazását. Felhasználó gazdáktól nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.

fülkében a monitort tartóra
felszerelni a monitort

fülke belsejében egy vízszintes részhez
felcsavarozni a giroszkópos
vezérlő egységet

a traktor eredeti kormánykerekének
helyére felszerelni az FJ Dynamics
elektromos kormányt

giroszkópos szenzort
a mellső hídra csavarozni

A legújabb szoftver már tábla felvételezést, elmentést és előhívást is tartalmaz. Megjelent a forgó
beállítás is, így a forgóhoz érve a rendszer figyelmeztető jelzést küld, hogy készüljünk a fordulásra.
Most már az AB nyomvonalakat is el tudjuk menteni, egy táblához akár többet is rendelhetünk- amelyikre éppen szükségünk van másodperceken belül
betölthetjük. Tehát a táblákat, forgókat, nyomvonalakat shape formátumban el tudjuk menteni. USB
adathordozón keresztül ezeket ki tudjuk menteni a
monitorból, és más eszközre át tudjuk vinni. Ugyanígy más eszközről shape formátumú adatokat be
tudunk olvasni a monitorba.
Az ISOBUS-os munkagépek vezérlése is hamarosan
elérhető lesz a felhasználók számára. 2021 decemberében ennek tesztelése és véglegesítése folyik.
Kérjük később is tájékozódjon új lehetőségeinkről!

További információkért keresse gép- és alkatrész
értékesítő kollegáinkat az alábbi elérhetőségeken:
https://www.valkon.hu/kapcsolat
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SEPPI

A nagy múltú olaszországi gyárat 1939-ben alapította Max Seppi. A vállaklozás a mai
napig a Seppi család tulajdonában van, 1970 óta kizárólag csak szárzúzókat és erdészeti zúzógépeket gyárt. Jelenleg nem csak Európában, hanem világviszonylatban is
vezető helyet foglal el ebben a speciális felhasználású gépek gyártásában.
Több évtizedes tapasztalatú szakosodott fejlesztő részleg, modern gyártástechnológia,
közvetlen kapcsolattartás segíti a SEPPI gyárat abban, hogy kimagasló minőségű és
piacképes terméket állítson elő Önnek. A legmostohább körülmények között végzik a
termékek tesztelését, mielőtt a szériagyártás megkezdődik. Bízhat a névben, a SEPPI zúzók a legkeményebb körülmények között is megállják helyüket. Strapabíró, erős
kialakítású, a felhasználási célnak kifogástalanul megfelelő, alacsony költségekkel
üzemeltethető gépeket tudunk ajánlani, bármilyen igénye is legyen!

Vízszintes tengelyű szár- és nyesedékzúzók
Felhasználási területek: Elgazosodott parcellák, árokpartok, gyümölcsösök, nádasok, erdészeti csemetekertek
zúzási feladatai.
ROTOR

•
•
•
•

Típustól függően: 3-11 cm zúzható anyagátmérő, 30-tól 200
LE-s traktorokhoz, tömeg 270-1880 kg között. Munkaszélesség 105-350 cm között.
Modelltől függően front, hátsó vagy akár hátrameneti kormányzással történő alkalmazás, hidraulikus kitolás.

Erős vágás: fordulat kb. 2000 f/perc
Edzett acél garantál stabilitást akár széles gép esetén is.
Vibráció mentesség: köszönhető a számítógép vezérelt centírozásnak
Rotor: átmérő típustól függően akár 193 mm, falvastagság: 14 mm-ig

ZÚZÓ LÉGÁRAMLÁSA

• Minimális távolság a rotor és ház között
• A rotor légáramot fejleszt. Ebben a légáramban halad az anyag
» legjobb vágási minőséget ad
» akár a letaposott füvet is megemeli a földről

TÁMGÖRGŐ

• Viseli a gép tömegét munka helyzetben.
A ház stabilitását növeli.
• Tiszta marad, mert a kalapácsok folyamatosan tisztítják
• Erős csapágyazása miatt akár forduláskor is folytathatjuk a zúzást.

KALAPÁCSOK

• Spirálisan elhelyezett kalapácsok a magas vágási minőség a folyamatos terhelésből adódóan
• A Seppi kalapácsok önélezősek, szabadalommal védettek
• Erős kialakítás,nagyfokú kopásállóság
• Speciális kialakítás: szög, nyak, hátsó anyagtöbblet
• Edzett acél ötvözetből készültek

ÁLLÓ KÉSSOR

• A két sor álló késsor teszi lehetővé a finomabb aprítást. Így 3 helyen történik az aprítás. Először a talajon, kétszer az állókéseken. Edzett acél ötvözetből.

Erdészeti zúzók
Robosztus kialakítású gépek a vágástéri hulladék, gyümölcsös nyesedék, álló bozótos zúzására. Típustól függően:
12-60 cm zúzható anyagátmérő, 60-tól 500 LE-s traktorokhoz, tömeg 1.000-5.000 kg között. Munkaszélesség
125-300 cm között.
Főként hátrameneti kormányzással történő alkalmazás.

FC pásztakészítő

Kotrógépekre
szerelhető zúzó

Fix késes rotor nagyobb átmérőjű fákhoz, ill. felszín alatti
munkavégzéshez.
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