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Budapest.
A Bereczki Máté szakközépiskola ismét meglátogatta
Magyarország egyik legnagyobb kiállítását, az
AgroMash expót.
A kiránduláson az iskola tanulói vehettek részt, akiket
érdekel a mai kor mezőgazdaságának technikája, vagy
épp a kertészet.
A
páros így együtt minden idők legnagyobb
agrárkiállítása: több mint 32.000 négyzetméteren 200
kiállító a hazai teljes körű kínálattal várta a látogatókat.
Olyan gépeket szeretnék bemutatni amik díjat nyertek,
vagy épp most láttak napvilágot a nagyközönség előtt.
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Traktorok.
Fendt Vario 722-es feltűnő jelenség volt az
Axiál Kft. standján.
Az erőgép a már jól ismert fokozatmentes VARIO váltóval van
szerelve, amely lehetővé teszi a 20-tól egészen az 50
kilométer/órás sebességig a fokozatmentes állítást.
A gép különlegessége hogy a megszokott gumiabroncsok
helyére, külön álló gumihevederes járószerkezetet szereltek
A gumihevederes járószerkezetek alkalmazása a jobb
kapaszkodási képességnek köszönhetően megfelelő
mozgást, haladást biztosít a szélsőséges talajviszonyok
esetében is, sárban, átázott-, laza szerkezetű talajon,
meredek lejtőkön egyaránt.
A gépet a B pavilon Axiál Kft-nél tekinthettük meg.
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Deutz-Fahr 7250 TTV Agrotron (Dorker Kft.)
Bemutatkozott a nagyközönség előtt is a „nagytestvér”
A Gépnek a különlegessége hogy az év traktora címet nyerte
el 2013-ban.
A gép fokozatmentes sebességváltóval szerelt, aminek a
végsebessége 60 km/h.
A gép SCR füstgázkezelő rendszerrel szerelt motor
károsanyag kibocsátása megfelel a TIER4-es emissziós
előírásoknak.
A konstruktőrök kiemelt figyelmet fordítottak a gép
tervezésekor a stílus és a funkcionalitás összhangjára.
A traktor érdekessége még ezen felül hogy a külső
világításokat LEDekkel oldották meg, ami nem utolsó
szempont éjjeli műszakok esetén.
A gépet Magyaroszágon idén tavasszal (Március 19-23) az IV.
tavaszi road show-n ismerhetjük meg, és vizsgálhatjuk át
tüzetesebben.
A gépet megtekinthettük:G pavilonban.
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Talajművelő gépek
Vaderstad munkagépek.
A Vaderstad Kft idén sem hazudtolta meg magát igen
sok munkagépet állított ki a nagyközönség elé.
Az első szembetűnő munkagép.
Vaderstad Carrier 925 XL
Az általam kiválasztott következő munkagép, amit
Magyarországon most mutattak be először.
A vaderstad méltán híres rövidtárcsáiról, most egy új
munkagéppel rukkolt elő a gyártó, az előző
carrierektől eltérő módon a tárcsalapok nagyságát
növelte , ennek következtében nagyobb lehet a
munkamélység is, a tárcsa munkaszélessége 9,25 m
ami nagy területteljesítményt eredményez.
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Vaderstad Tempo.
Gyors, és pontos vetés specialistája.
A gép tervezésekor a mérnökök a nagy
munkasebességet és a precizitást tekintették fő célnak.
A vetőgép érdekessége a nyomott levegős adagoló
rendszer, ennek eredménye képp a magot szinte
milliméter pontosan tudja a vetőgép a vetőágyba
helyezni.
A tempo nagy műtrágya, és magtartállyal van
felszerelve. És nem utolsó sorban mikrogranulátum
szóró egység is tartozik az alap géphez.
A Vaderstad munkagépeket az A pavilonba vehettük
szemügyre.
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Növényvédelem!
Amazone Pantera 4001 önjáró permetezőgép:
A permetezőgépet a legmodernebb technológiákkal ötvözték
így látott napvilágot az Amazone Pantera, a gép Speed
Spraying rendszerrel ruházták fel, aminek a lényege hogy a
gép akár 20 km/h-val is tud dolgozni a szántóföldön, közúton
pedig akár 40 km/h-val is közlekedhet.
A permetezőgép másik érdekessége a tandem futómű, ami a
géphez középen csatlakozik a vázhoz, és nem csak a
talajhoz tud tökéletesen igazodni, hanem kiváló stabilitást is
biztosít.
A rugózását, hidropneumatikus rendszerrel oldották meg,
ennek következtében a gép konfortja is nőtt.
A permetezőgép szabad hasmagassága 1,1m.
A gép négy kerék kormányzásának köszönhetően kiváló a
manőverező képessége, a 4000 Literes tartálytérfogat, és a
24 m-től 40 m-ig terjedő munkaszélesség nagy
területteljesítményt eredményez.
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Betakarítógépek
Massey Ferguson 7730 Beta
A Massey Ferguson öt és hat szalmarázóládás MF BETA
kombájncsaládja mostantól teljesen új Skyline fülkével és
számos újdonsággal érhető el a jobb komfort és
termelékenység érdekében.
Az új kombájnon látszott az hogy főképp a fülke kapta a
legszembetűnőbb fejlesztést az elődeihez képest.
Új monitort, és gépvezérlő elektronikát kapott, ami le
egyszerüsíti a gépkezelő dolgát, mivel a gép automatikusan
állítja be magának a legmegfelelőbb paramétereket.
A rosták dőlésszögét is a már említett Techtouch kijelzőn
keresztül a fülkéből tudjuk állítani.
A gép 5 és 6 rázóládás változatban áll rendelkezésre.
A gépet az A pavilonban az Austro Diesel standján
tekinthettük meg.
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CLAAS LEXION 650-770.

Bemutatkozott a nagyközönség előtt is az új Lexion
600-700-as új szériás kombájn, a kombájnok új fajta
hűtőrendszerrel vannak ellátva, aminek a
ventilátorja is a már megszokottól eltérően a gép
tetején vízszintesen helyezkedik el, és a szerepe
nem csak a motor hűtése, hanem a motor tisztán
tartása is, a gép különlegessége ezen felül. Nagyobb
leválasztási felület, és az automata gépoptimalizáló
rendszer. A 700-as szériás Lexion Nemzetközi
Termékfejlesztési NAGYDÍJban részesült.
Megtekinthettük az Axiál Kft standján a B
pavilonban.
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Bálázógépek
A kiállításon nem volt hiány bálázógépekből sem,
megtalálhattuk a Magyar McHaletől a német Claason
keresztül a Krone-ig, a körbálázóktól a kockabálázókig
minden típust.
McHale:
Bemutatták a Fix bálakamrás bálázóikat(F5400) és
Változtatható bálakamrás gépeiket(V660).
Emellett sok olyan munkagépet is bemutattak amik
főleg a bálakezelésnél jelentenek megoldást, ilyenek
voltak a bálacsomagolók, és a bálavillák.
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A gépeket az A pavilonba tekinthettük meg.

Claas bálázók:
Kockabálázót(Quadrant) , és körbálázót(rollant) is egyaránt
láthattunk hiszen az Axiál kft egy egész pavilonba
rendezkedett be, ennek következtében szinte minden általuk
forgalmazott gép megtalálható, és megvizsgálható volt.
A már elterjedt Claas Quadrant nevet viselő nagykockabálázót
egy 3300-as típust láthattak az érdeklődök.
A bála méret 120X100 cm-es bálát készít, aminek a jelentősége
a szállítmányozásnál lehet jelentős előnye.
A nagy áteresztőképesség elsősorban köszönhető a 86 cm
átmérőjű rotornak.
A High Speed kötöző rendszerrel a bála kötözése egyszerűbb
és gyorsabb mint az eddigieké.
A gép egyéb beállítását a fülkéből vezérelhetjük, egy
monitoron keresztül.
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Claas Rollant 455:
Bemutatták a Rollant új generációját.
A gép 2,1 m-es felszedővel (pick up) rendelkezik amin rugós
fogak biztosítják a bálázandó anyag gépbe kerülését, a nagy
munkaszélesség mellett remekül felszedett tarlót hagy maga
után, még nagy hozamú szalma esetén is.
A manőverezési képesség növelése érdekében a felszedő
két oldalán önbeálló kerekek találhatók.
A felszedőben két csigás behordó dolgozik mivel
szélesebb mint a bálakamra, és hogy ne legyen esély a
feltorlódásra.
A rendfelszedő lánchajtással rendelkezik, és biztosítócsavaros megoldással biztosították a túlterhelés ellen.
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A bálázót, az Axiál Kft-nél a B pavilonba tekinthettük meg.

Rakodógépek.
A Betakarítás megtörtént, a bálázás megtörtént, most már
csak egy rakodógépre van szükségünk amivel a különböző
mezőgazdasági anyagokat tudjuk rakodni.
A kiállításon sok rakodógépet láthattunk, a függesztett
farrakodót, a teleszkópos rakodókat, és homlokrakodókat,
erőgépre szerelt, és önjáró kivitelűeket is.
Én egy teleszkópos rakodót szeretnék bemutatni, ami
a Manitou Mlt 840 névre hallgat, és először mutatták be
Magyarországon.
A gép érdekessége hogy nem egy hagyományos gépet
alakítottak át, hanem egy teljesen új gépet terveztek, szinte
nincs is olyan porcikája amiben nem találnánk újdonságot.
A gépet egy 137 LE-s motorral szerelték, és a gémet is
fejlesztették, a gém dupla falú ezáltal nagy teherbírásra képes.
A fülkét is át tervezték, a gépkezelőnek ezáltal nagyobb hely
jutott. A digitális kijelzőkön keresztül a gépkezelő mindent
megtudhat a géppel kapcsolatban amire szüksége lehet.
A gép használható különféle mezőgazdasági munkákra, de
emellett földmunkára is ajánlja a forgalmazó.
A gépet egy neme cél végrehajtása közben tekinthettük meg
az Axiál Kft pavilonján tartotta a kivetítő ledfalat.
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Köszönöm a figyelmet!

A bemutató készítette:Jankó Ádám

