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ASzôlészet és Pincészet
kiállításon láthattunk

fém támrendszert a hozzá va-
ló huzalokkal és kiegészítôk-
kel az MG-Stahl Bt. standján,
erôgépet és szôlôkombájnt az
Innova Agro Kft.-nél. 

Kíméletesen a szôlôben

A szôlô-bor ágazatban használ-
ható gépek közül a cég képvi-
seli Magyarországon a német
Deutz Fahr traktorokat, a fran-
cia Gregoire szôlôbetakarító
gépeket, valamint az osztrák
Wottle szôlôfeldolgozó beren-
dezéseket és préseket. A Gre-
goire szôlôkombájnok erôssé-
ge a kíméletes, könnyen kar-
bantartható és rugalmasan ál-
lítható szedôegység. A leg-
újabb fejlesztések a lerázott
szôlô bogyózására és tisztí-
tására irányultak, ami a hazai
öreg, egyes függöny mûvelésû
szôlôkben jelentôsen javítja az

alapanyag minôségét. A gép-
pel bérmunkát is vállal a forgal-
mazója. A Wottle berendezé-
sek a lehetô legkíméleteseb-
ben kezelik a szôlôt és alkal-
mazkodnak a kézi és a gépi be-
takarításhoz. A pneumatikus
prés alacsony nyomáson, 20
különféle beállítási lehetôség-
gel dolgozik. A legkisebb válto-
zata 500, a legnagyobb 10 ezer
literes, illetve külön megren-
delésre 15 ezer literes is lehet.
Csak préseket, köztük a né-
hány éve bemutatott hûtött
szôlôprést hozott a kiállításra
a Scharfenberger cég. 

Újdonságként japán ARS
gyártmányú, forgónyelû met-
szôollót láttunk az Interfruit

Kft. bemutatóján. Az ARS met-
szôollók a kitûnô minôségû
porkohászati acélból készült
pengéik miatt lettek népsze-
rûek. A legújabb, forgónyelû
változat pontosan kézbe il-
leszkedô, egymástól kissé el-
tolt nyelével kényelmes mun-
kát ígér. Tavaly jelent meg az
ARS új, áttételes ágvágó olló-
ja, amelynek alumínium nyele
kicsit gyengébb a gyümölcs-
metszés során már jól bevált
olasz Kuker rávágó rendszerû
ágvágókénál, árban viszont
versenyképesebb. 

Hegedüs Kornél kádár szé-
pen faragott, zempléni tölgy-
bôl készült hordókat állított
ki, illetve pálinkának való
eperfahordót. Növénytartó
edényei, fürdôdézsái a hordó-
ból kimaradó faanyagból ké-
szülnek. Csak zempléni tölgy-
fából dolgozik, onnan is saját
maga választja ki a Kishuta,
Nagyhuta és Pusztafalu kör-
nyéki tölgyesekbôl a hordó-
nak való fákat. A dongára föl-
vágott és tökéletesen megszá-
rított faanyag még évizedek

múlva is egyenes marad,
hangsúlyozta. A fenékdongák
közt és a fenék körül gyé-
kénnyel elôz meg minden szi-
várgást. A kész hordót csak
lenolajjal kezeli, az abroncsok
horganyzott acélból vannak.

A gyôri Borüveg-THM Kft.

standján a VinoLok üvegdugó
számított hazai újdonságnak:
mint elmondták, Tokajban
már próbálkoznak ezzel a zá-
rási móddal, a csavarzár pe-
dig nálunk is kezd terjedni.

Inkább gyümölcstermesz-
tôk figyelmét kelthette föl a
natúr gyümölcslégyártó Voran
gépsor, valamint a francia
MAF Roda válogató gép az áru-
vákészítés elôsegítésén dolgo-
zó Kovács Sándor standján.

Biztonság 
és hatékonyság

Az Agro+Mashexpón is talál-
kozhattunk kertészeti gépek-
kel. A Bartifarm Kft. forgal-
mazza a lapunkban már több-
ször bemutatott német virág-
ritkító gépet, a Fruit Tecet,
ami gyümölcsösökben teszi
könnyebbé a termésritkítást.
A cég tavasszal több bemuta-
tót is szervez majd: almában és

Kertészek figyelmébe
Igencsak eltörpült az Agro+Mashexpo mellett a kifejezetten a borágazatnak szánt 
Szôlészet és Pincészet kiállítás. Az ugyancsak kertészeti szakkiállítással, 
a Magyar Kerttel egy pavilonban szervezett bemutatón volt ugyan minden, de csak egy, 
esetleg két „példányban”. A kertészeknek is érdemes volt átnézni a Agro+Mashexpo 
kínálatát, hiszen több cég forgalmaz speciális kertészeti munkagépeket.
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▲ Kényelmes munkát ígér

az új forgó nyelû 

japán metszôolló

▲ Egészen apró gyümölcsöt

is föl lehet szedni 

a Feucht Obsttechnik gépével

▼ Csomós sárgarépát mosó

berendezés a Tempel Kft.-tôl

Virágzásban ritkítja 

a gyümölcsöt 

a Fruit Tec berendezés



kajsziban, ôszibarackban lehet
szemrevételezni a gépi ritkí-
tást. Szôlôsorok gyomirtására
szolgál a Fisher cég új szárzú-
zója, ami a törzstisztítókhoz
hasonló módon dolgozik. Elô-
reláthatólag az eróziónak ki-
tett meredekebb domboldala-
kon lesz jelentôsége, ahol a so-
rokban is növényborítást kell
fenntartani a termôtalaj meg-
óvására. Forgalmazzák a gyü-
mölcsösök fagyvédelmére ki-
fejlesztett Frostbuster beren-
dezés mozgó és álló változatát
is. Magyarországon körülbelül
egy tucat gépet vásároltak
meg eddig. 

Az AuditKer Kft. standján
is találkoztunk a fagyvédô be-
rendezéssel. Továbbfejlesz-
tett változata mindkét olda-
lon alulról fújja ki a forró leve-
gôt. Megvásárlásakor a gyártó
bejárási útvonalat is tervez az
ültetvény adottságaihoz, ki-
tettségéhez. A korábbinál na-
gyobb gázpalackokkal is mû-
ködtethetô, ami azért nagy
dolog, mert a gázpalackok ál-
talában nem bírták ki a teljes
„mûszakot”. 

Az AuditKer Kft. újdonsága
a gyümölcsszedô plató volt a
kiállításon. Az olasz Billo be-
rendezések önjárók, a na-
gyobbik esetében a szedô pla-
tó magassága 1 és 2, szélessé-
ge 1,5 és 3 méter közt állítha-
tó, teljes hossza a ládatartó és
emelô nélkül meghaladja a 3
métert. A kisebbik változat
durván 1 méterrel rövidebb
és fél méterrel alacsonyabb. 

Saját gyártmányuk a talaj-
fertôtlenítô injektor, ami a fo-
lyékony készítményeket na-
gyon pontosan, a haladási se-
bességgel arányosan képes
kiadagolni és a kellô mélység-
be juttatni. A cég forgalmazza
még a Sfoggia palántázó, fólia-
fektetô gépeket, a Lotti talaj-
mûvelôket, a Berti szár- és nye-
sedékzúzókat.

A Crystal-Trade Kft. tavaly
kezdte forgalmazni a német
Feucht Obsttechnik cég kü-
lönleges munkagépeit. A beta-
karítást kisebb-nagyobb mére-
tû felszedô gépek segítik, az
almától kezdve akár a mogyo-
róig. Egyszerû kivitelû, köteles
rázógépet és az ahhoz tarto-
zó teleszkópos rudat is kínál-
nak. Ennél bonyolultabb be-
rendezés a hidraulikus törzs-
rázó rúd. A rázógépekhez kü-
lön felfogó ernyôt is be lehet
szerezni. Tíz éve gyárt a né-
met cég diófeldolgozó gép-
sort, mosó, szárító, váloga-
tó, osztályozó és diótörô be-
rendezéseket. Ezeket a gépe-
ket nálunk jobbára egyedi
gyártásból lehet beszerezni,
ezért érdemel figyelmet a ki-
forrott, sorozatban gyártott
megoldás.

Zöldségbetakarítás

Még csak a tervezôasztalon
létezik a fûszerpaprika beta-
karító adapter, amit magyar
feltaláló szabadalma alapján a
DGA Gépgyártó és Automati-
zálási Kft. készít majd. A
csüngô típusú fûszerpaprikát
lehet betakarítani vele, ezt
most zöldbabszedô adapter-
rel oldják meg a termesztôk.
Kisebb és nagyobb változat-
ban, vontatható és a traktor
elejére szerelhetô konstruk-
cióban is várható. Az idei
paprikaszedésre a vontatott
gép készülhet el. Ha a gép be-
válik, remélhetôleg a termesz-
tôknek érdemes lesz átállni a
csüngô típusú fûszerpapriká-
ra, mondta a cég üzletkötôje.
A prototípus kipróbálásához
pedig vállalkozó kedvû ter-
mesztôket keresnek.

Ugyancsak a zöldségter-
mesztôk figyelmére érdemes a
Tempel Kft. kínálata a sárgaré-
pa, a hagyma és a spárga spe-
ciális fölszedô gépei terén. Új-
donság a csomós répát mosó
berendezés. Kínálnak még
bakhátkészítô, fóliafektetô,
spárgaültetô, spárgaválogató
berendezéseket is, hogy csak
a kimondottan kertészetben
használható gépeket említsük.

Horváth Csilla
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A gyártó bejárási 
útvonalat is tervez 

az ültetvény 
adottságaihoz.

▲ Kíméletes munkát 

végez a diótörô berendezés

▲ Újabb változatán mindkét oldalon alulról fújja ki 

a forró le vegôt a fagyvédô berendezés

▲ Míves hordókat készít

Hegedüs Kornél

Soralja 
gyomirtására

szolgál 
a Fischer 

szárzúzója

▲ A Szôlészet Pincészet 

kiállítás legnagyobb gépe 

a Gregoire szôlôkombájn volt

az Innova Agro Kft. standján

Répa-
felszedô 
gép

HORVÁTH CSILLA, 
TÖMPE ANNA 
ÉS A GYÁRTÓK 
FELVÉTELEI


