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A szőlő- és gyümölcstermesz-
tésben, illetve a speciális kul-
túrákban egyre nőnek a tech-
nológiával szem ben támasz-
tott elvárások, különösen az 
egyre népszerűbb energia-, 
idő- és költségtakarékos gép-
kombinációk használata. Eb-
ben az összefüggésben a kivá-
ló vezetési- és munkakénye-
lem éppúgy  kulcspontnak szá-
mít, mint a nagy teljesítményű 
és sokoldalú hidraulikarend-
szer. A Rádpusztán is bemuta-
tott 200-as sorozat – Fendt 210 
F Vario TMS, 211 P Vario TMS 
és 208 Vario TMS – a dinamika 
új szimbóluma. Nagy Róbert 
temékmenedzser bemutatta a 
világszerte egyedülálló újdon-
ságnak számító első tengely-
rugózást, ami biztosabb talaj-

fogást eredményez. A fordu-
lékonyság az ültetvényekben, 
különösen a sorok végén je-
lent komoly előnyt. Ez a gép 
karcsúra szabott derekának kö-
szönhető, és annak is, hogy a 
differenciálművet automatiku-
san kikapcsolja a gép a fordu-
lókban. Emellett Nagy Róbert 
azt is kiemelte, hogy a felvo-
nultatott traktorok nem csak 
hogy nagy lökettérfogatú, 3 és 
4 hengeres turbómotorokkal 
vannak felszerelve – amelyek a 
teljesítmény és a megbízható-
ság terén a legjobbak közé tar-
toznak – és biodízellel is üze-
meltethetők, hanem a kom-
pakt, nagy felületű – 3D-s – hű-
tőrendszernek köszönhetően 
kisebb az eltömődés veszélye.

Nagyon fontos az erőgépe-

ken található high-tech hidrauli-
ka, amellyel – párhuzamos mű-
ködtetés mellett – akár 8 elekt-
romos proporcionális szelep, az 
EHR és az ingás emelőkar is kü-
lön szabályozható. Három telje-
sen egyenértékű függesztési le-
hetőség kínálkozik a vontató 
mellső, két tengely közötti és 
hátsó részén.

Mint megtudtuk, igény sze-
rint három változat közül lehet 
választani: a keskeny, tradicio-
nális „V” szőlészeti traktor, a 

szélesebb sortávú kul-
túrákban használatos 
új, középszéles „F”, 
továbbá a komló- és 
gyümölcsü l te tvé -
nyekben alkalmazha-
tó széles „P” erőgép 
áll rendelkezésre. A 
200-as sorozat egyik 
fő érdeme, hogy 
testreszabott kiegészí-
tők széles skálája se-
gít az egyedi igények 
kielégítésében.

A Farmer 200-as 
speciális traktorok a 
három függesztési 
hely (elöl, két tengely 
között, hátul) révén 
tökéletesen alkalma-
sak a gazdaságos 
munkagép-kombiná-
ciók használatára, 
amelyek nem csak 

időt és pénzt takarítanak meg, 
hanem a kevesebb keréknyom 
és a kisebb talajnyomás révén 
növelik is a munka minőségét.

A Bartifarm által bemutatott 
KMS törzstisztító gépek közül 
két típust javasol a gyártó: az 
egyik 50, a másik pedig közel 
90 centiméter magasságig ké-
pes dolgozni. Az alacsonyabb 
gépet oldalanként egy-egy ta-
lajkopírozó, tisztító tárcsával lát-
ták el. Ezeket hidromotorokkal 
hajtják, melyek most már erő-
sebb, szövetbetétes gumilappal 
vannak felszerelve. Munka köz-
ben ezek olyan hatást érnek el, 
mintha kapálást végezne a gép: 
az alacsonyabb gyomok eseté-
ben felületi tisztítást végez.

Aki a minőségi szőlőter-
mesztés elkötelezettje, az a 
megfelelő időben igyekszik 
megszabadítani  a fürtzónát a 
levelektől. A Rádpusztán sze-
replő KMS levéltépő gépet kí-
méletesség és hatékonyság jel-
lemzi. A bogyókat nem sérti, 
mivel nincs benne vágókés. Az 
új szívóhenger-, kefehenger-ki-
alakítás miatt valóban csak az 
egész leveleket távolítja el. A 
különlegesen kialakított szívó-
henger nem tud eldugulni, ezál-
tal csökken a folyamatos csap-
ágyazási probléma. A vegetá-
ció alatt kétszer ajánlják hasz-
nálni: először azonnal virágzás 
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A szőlész motorizált segítői
A tavalyi barátságtalan időjárás után nagy reményekkel 
tekintenek az idei év elé a gazdák. Bizakodásukat tükrö-
zi, hogy május végén milyen nagy számban érdeklődtek 
az Axiál szőlészeti gépeinek Balatonlelle-Rádpusztán, az 
Ikon Borászatnál tartott bemutatója iránt. A megjelen-
tek megismerkedhettek a cég által felvonultatott Fendt 
traktorokkal, Berthoud permetezőkkel és a Bartifarm 
Kft. szőlőművelő eszközeivel. 

Akik a törzstisztítóra kíváncsiak

Berthoud Speedair bevetésre készen
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után (amikor fontos, hogy a 
permetlé tökéletesen eljusson a 
fürtökhöz), másodszor pedig a 
szüret előtt két-három héttel, 
hogy a gép használata követ-
keztében megnövekedjen a 
szőlőbogyók cukortartalma.

Szőlőterületek sorközműve-
lésére többféle Fischer kaszát is 
ajánlottak. A BV típus robusztus 
felépítésű, menet közben is 60 
centiméterrel növelhető mun-
kaszélességű kaszálógép, 
amely kiválóan használható ke-
mény, köves talajok esetében 

is. A kések átfedéssel dolgoz-
nak és fix hajtóművön keresztül 
hajtják meg őket. Ezek a hajtó-
művek hatszögtengelyen 
csúsznak ki-be. Ezáltal 2,7 mé-
tert lehet vele kaszálni, mely 
szélesség az  integrált kétoldali 
vegyszerező felszerelésével 3,5 
méterre növelhető.

A GL 4/60 W típusból az 
alapgép kétoldali, „bebólintós” 
körtárcsás kaszákkal rendelke-
zik, melyek segítségével a mun-
kaszélesség 3,5 méterig növel-
hető. A tárcsákon egyedi kiala-

kítású, mechanikus vezérlésű 
tárcsa-finompozicionálást alkal-
maznak, így a tőkéknél a tárcsa 
automatikusan kitér. Általában 
közepes sortávolságú szőlőknél 
(2,2–2,8 méterig) javasolják.

Szintén kizárólag szőlőterü-
letekhez építik a GL 2 fix típus-
családot, melyek igen keskeny, 
de nagy emelkedésű, illetve lej-
tésű sorokban, csekély energia-
ráfordítás mellett – 20 LE-től – is 
képesek dolgozni. Ezek a gépek 
szintén stabil lehajtással készül-
nek. 

Papp Attila, a Berthoud ter-
mékmenedzsere a permetező-
gépek bemutatására vállalko-
zott. Ezek a növényvédelmi 
eszközök axiál- vagy radiálven-
tilátoros, függesztett – 200–800 
literes – és vontatott – akár 
3000 literes – kivitelben készül-
nek. A magyar gazdáknak aján-
lott Speedair szőlészeti nö-
vényvédő gép alacsony per-
metezőnyomással, kis lé-
mennyiséggel végzi a permete-
zést. A 8 szórócsöves kivitellel 
4x1, illetve 2 sor permetezése 
végezhető egy menetben, kö-
rülbelül egyhar madannyi 
lémennyi séggel, mint a hagyo-
mányosnak mondható axiál-
ventilátoros technológiánál. A 
tandem rendszerű futómű na-
gyon nyugodt járást biztosít, a 
szórókeret magasságban és 
szélességben is hidraulikusan 
állítható.

A gépekkel való ismerkedést 
gyakorlati bemutató követte a 
betonon. Bár a száraz, egyenet-
len talajállapot nem kedvezett a 
kaszálógépeknek, a fürtzóna 
feltárásának pedig még nem 
volt itt az ideje, a szakértő sze-
mek előtt kitűnőre vizsgáztak a 
bemutatott eszközök.

ViNiczAi SÁNDoR

A két tengely közé tőköz mű-
velőt szereltek

Gépmustra az Ikon Borászatnál

A német Fendt mezőgazdasági gép- és traktor-
gyártó céget 1937-ben alapította Xaver Fendt. 
Kezdettől fogva az volt a célkitűzésük, hogy a ve-
vőket meggyőzzék az új műszaki megoldások 
gazdaságosságáról és megbízhatóságáról. Így 
készült el 1930-ban az első, 6 LE-s európai kis-
traktor, függesztett ekével és a haladási sebes-
ségtől független kaszával. Ezzel először nyílt meg 
a lehetőség a kis- és középparaszti üzemek előtt, 
hogy a lovakat helyettesítsék. 1938-ban kigördült 
a cég kapuján az 1000. Dieselross traktor, egy 16 
LE-s F18-as. Ezek után az F20-as Dieselparipával 
a Fendt egy olyan erőgépet készített 1938-ban, 
amely már akkor az '50-es évek traktorjainak egy 
sor jellemzőjével rendelkezett: kéthengeres mo-
tor, álló helyzetű hűtő és 4 fokozatú váltó.

Az 1942-ben előállt háborús dízelhiány és a dí-
zelmotoros traktorokra vonatkozó behozatali tila-
lom a fával és gázzal működtetett generátorú 25 
LE-s traktorok kifejlesztéséhez vezetett. 1953-ban 
elkészült a 12 LE-s Fendt eszközhordozó 4 
felszerelőtérrel, melynek 1959-ben a zseniális 
egy emberes rendszeréért a legmagasabb DLG-
elismerést adományozták. Néhány évvel később 
megjelent a Favorit 1, amely formájában és tech-
nikai felszereltségében iránymutató volt, például 

a 40 LE-s motor és a négyfokozatú finomfokozat-
kapcsolós hajtómű terén. Különösen sikeresen 
fejlődtek az eszközhordozók, a vetéstől a betaka-
rításig terjedő mechani zációs rendszerek.

Az „aki jobban lát, az jobban tud dolgozni” 
mottó alapján készítette el a Fendt a 380 GTA tí-
pust, a szabad kilátást biztosító – motorháztető 
nélküli – traktorát. időben nagyot ugorva a követ-
kező fontos év 1987 volt, amikor megjelent a 
csúcstechnológiájú 200-as sorozat – 40-től 75 LE-
ig –, amely szabványos vagy speciál traktorként 
készült szőlő- és gyümölcstermelők részére.

Az újításokat, fejlesztéseket hosszasan lehet-
ne még sorolni, de most a fokozatmentes Vario 
váltók megjelenését emelte ki közülük a szakem-
ber. Ezt 1995-ben, 250 lóerős traktorokba szerel-
ték be először, majd az egyre kisebb teljesítmé-
nyű gépek felé haladtak. A Vario, a menetbizton-
ság javítása mellett, a beépített stabilizálásnak 
köszönhetően jelentett komfortnövekedést. To-
vábbi előnyt jelent a fokozatmentes elindulás, a 
rántás nélküli gyorsítások, a megfelelő sebesség 
beállításának lehetősége. Az új fülke szintén a 
komfortot szolgálja, amit a multifunkcionális joy-
stick-szabályozás leegyszerűsítése is tovább nö-
vel. 


