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Készítesse fel PELLENC szerszámait,
hogy gondtalan legyen a metszés időszaka!

PELLENC metszőolló és kötöző karbantartási akció
2022.10.15-ig a tavalyi árakon!

KecskemétSárbogárd

Győr Nádudvar

Mezőtúr

Budaörs

Karbantartás Nettó
Pellenc Vinion 55 900 Ft

Pellenc Prunion 55 900 Ft
Pellenc FIXION2 39 900 Ft
Pellenc FIXION 37 900 Ft

Pellenc Treelion 54 900 Ft
Pellenc Lixion 47 900 Ft

A karbantartás az alábbi műveleteket tartalmazza:
Vizuális vizsgálat (törés, repedés) • Összes működési funkció ellenőrzése • Terheléses akkumulátor vizsgálat • Kábel sérülések ellen- 
őrzése • Szétszerelés • Teljes tisztítás • Zsírtalanítás • Kenés, olajozás • Holtjáték ellenőrzése és beállítása • Csatlakozások ellenőr-
zése • Összeszerelés • Feszültségszint ellenőrzése • Szoftveres ellenőrzés: Hőmérséklet szenzor ellenőrzése • 12 cella állapotának 
ellenőrzése • Töltő állapotának ellenőrzése • Teszt vágás / teszt kötözés

Akció időtartama: 2022.09.01.–2022.10.15. 
(Az ajánlat ezen időszakig a KITE Zrt.-hez beérkezett metszőollókra és kötözőkre vonatkozik).
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KÖSZÖNTŐ  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

Szeretettel köszöntöm Olva-
sóinkat a megújult műszaki 
magazinunk 2022. évi őszi 
kiadványának megjelenése 
alkalmából!
Mi, akik a mezőgazdaságban 
dolgozunk, hozzászoktunk 
már, hogy szinte nem múlik el 
úgy egy esztendő sem, hogy 
valamilyen váratlan helyzet-
tel ne kelljen szembenéz-
nünk. Ebben a tekintetben a 
mögöttünk lévő hónapok az 
átlagosnál több kihívást hoz-
tak életünkbe. 
Az elmúlt hónapokban em-
beremlékezet óta nem látott 
aszály tombolt az országban, 
különösen a Dunától kelet-
re. Sajnos az Ukrajnában 
zajló háborúnak sem látszik 
még a vége, ami közvetlenül 
vagy közvetetten befolyásol-
ja az energia hordozók és a 
nyersanyagok árát, illetve, 
egyáltalán a rendelkezésre 
állásukat, valamint a pénzpi-
acokat is. Tehát az előttünk 
álló hónapok sem lesznek 
egyszerűek sem a Partnere-
ink, sem a KITE Zrt. számá-
ra. Széleskörűen szükséges 
tájékozódni, és az így meg-
szerzett információk alapján 

szükséges a legoptimálisabb 
döntéseket meghozni, ami 
ebben a sokváltozós világban 
nem egyszerű. Mindezekkel 
együtt törekszünk arra, hogy 
optimistán lássuk a jövőt, és 
a magunk részéről továbbra 
is igyekszünk mindent meg-
tenni azért, hogy a KITE Zrt.-
től már megszokott magas 
kiszolgálási színvonalat tar-
tani tudjuk, illetve az általunk 
végzett szolgáltatásokat is 
magas szinten folytassuk a 
rendkívüli helyzetekben is. 
Aktuális műszaki magazi-
nunkban is számos újdonság-
gal és praktikummal jelent-
kezünk, amelyek felkelthetik 
Olvasóink érdeklődését, és 
adott esetben feladataikat is 
megkönnyíthetik. 
Szó lesz magazinunkban a 
8R-es önvezető traktorokról, 
a mezőgazdasági gépek al-
ternatív hajtási rendszereiről 
és JCB újdonságokról is. 
Érinteni fogjuk az öntözés 
kérdéskörét. Minden sze-
rénytelenség nélkül mond-
hatjuk, hogy a KITE Zrt. az 
elmúlt 50 évben Magyaror-
szágon talán a legtöbb ta-
pasztalatra tett szert az ön-

tözés területén. Megosztunk 
továbbá gépüzemeltetési és 
gépüzemfenttartási tapasz-
talatokat is, tájékoztatást 
adunk dízelmotor-felújítá-
sok területén szolgáltatás 
bővülésről, a főtengely kö-
szörülésről. Természetesen 
érintjük a KITE Zrt. digitális 
átálláshoz támogatást nyújtó 
azon szolgáltatásainak rend-
szerét is, amire partnereink 
az átállást követően is, hosz-
szú távon, bátran támasz-
kodhatnak majd.
Mindezek mellett még szá-
mos érdekes témát tartal-
maz magazinunk, melynek 
elolvasásával remélem, hogy 
hasznos információkhoz jut-
nak Olvasóink!
Kívánok nagyon jó egészsé-
get, bölcs döntéseket és az 
őszi munkák sikeres, rendkí-
vüli helyzetek nélküli elvég-
zését!

Rimaszombati Imre 
alkatrészkereskedelmi 

üzletág-igazgató

Tisztelt 
Olvasónk!
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A kiadvány sokszorosí-
tásához használt papír 
FSC tanúsítvánnyal ren-
delkezik, ami szavatolja, 
hogy az alapanyagok 
megfelelnek a környezet-
tudatos, fenntartható és 
társadalmilag felelős er-
dőgazdálkodás, termelés 
és gyártás feltételeinek.
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A KITE Zrt. 2017-ben hozta 
létre leányvállalatát, a KITE 
d.o.o.-t Szerbiában, mely 
feladatául a legmodernebb 
mezőgazdasági technoló-
giák elterjesztését hatá-
rozta meg. A 2022. júniu-
sában Čenej és Sremska 
Mitrovica településeken 
átadásra kerülő létesítmé-
nyek is e célt hivatottak 
szolgálni.
A KITE d.o.o. fejleszté-
sei Szerbiában a Magyar-
országi Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által 
elindított, a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynök-
ség Nonprofit Zrt. kezelé-
sében lévő Nyugat-Balkán 
Beruházási Támogatási 
Program keretén belül va-
lósulhattak meg.
A cég jövőbeni stratégiai 
céljai között az is szerepel, 
hogy az anyavállalathoz ha-
sonlóan minél közelebb vi-

Két új infrastrukturális fejlesztés fejeződött be a KITE d.o.o.-nál

Lovas József vevőszol-
gálati igazgatóhelyettes 
kollégánk egy kitűntető el-
ismerést kapott a Mezőgaz-
dasági Gépforgalmazók Or-
szágos Szövetségétől. Ő lett 
a legaktívabb tag 2021-ben. 
A díjat és az oklevelet az idei, 
Hungexpo-n megrende-
zésre kerülő Szakma Sztár 
Fesztiválon vehette át.

Na, ki a legaktívabb MEGFOSZ-tag?

Rovatunkban időről időre szeretnénk bemutatni Önöknek, hogy mi történt az elmúlt időszakban a 
KITE háza táján műszaki vonalon. Rövid híreinkben érdekességekről, számunkra fontos pillanatok-
ról olvashatnak.

gyék partnereikhez az álta-
luk kínált technológiát, 70 
km-es körzetben elérhetők 
legyenek számukra. Ennek 

a tervnek egyik mérföld-
köve a Sremska Mitrovicai 
Alközpont megépítése is. 
Ez a bázis a nagy mezőgaz-

dasági potenciállal, kb. 300 
000 ha termőterülettel ren-
delkező Szerémség KITE-s 
központja lesz.



7

EGY KIS HÁZTÁJI  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

A John Deere motor nem csupán a traktort tudja meghajtani

A Hungária Lovas Sport 
Egyesület szervezésében 
3 napos lovaspóló ver-
senyt rendeztek június 10-
12. Etyeken. A KITE Zrt.-t 
képviselő csapat, akik a 
La Ballena Polo Club (Bu-
dakeszi) játékosai, az elő-
kelő 3. helyezést érték el, 
amihez ezúton is szívből 
gratulálunk!

Nagyszerű játékkal a harmadik helyen

Magyarországon sokan a 
világhírű amerikai márkát a 
mezőgazdasági megoldá-
sokkal kötik össze és keve-
sen tudják, hogy például a 
John Deere motorok alkal-
mazása nem csupán a me-
zőgazdasági gépekre korlá-
tozódik, hiszen építőipari és 
erdészeti munkagépekben, 
aggregátorokban, tűzivíz 
rendszerekben és a vízi jár-
művekben is beépíthetőek.
Az ipar szereplői számára is 
kiemelten fontos, hogy olyan 
partnerekkel és beszállí-
tókkal dolgozzanak, akik 
megbízhatóak, folyamatos 
innovációra törekszenek és 
mindig keresik az új lehető-
ségeket, amellyel segíthetik 
vevőiket. A KITE Zrt. a John 
Deere hivatalos motordiszt-
ribútoraként, ezen alapelvek 
mentén képviselte a márkát 
az idei Ipar Napjai kiállítá-
son, amelyet Budapesten a 

HungExpo területén rendez-
tek meg május 10-13. között. 
A kiállításon bemutattuk a 
John Deere motorral szerelt 

saját KITE aggregátorunkat, 
amely másik különlegessége 
az erőforrás mellett, hogy 
itthon készül gondos magyar 

kezek által, figyelve még a 
legapróbb részletek kialakí-
tására is.  
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nül várják, hogy mikor pró-
bálhatják ki ezt az új traktort 
a saját tábláikon, így felme-
rül a kérdés: Készülhetünk-e 
valamilyen módon előre 
ezekre a gépekre?
A KITE Zrt. – a precíziós tech-
nológia bevezetése kap-
csán – mindig a fokozatos-
ság elvét hirdette: ha lehet 
egyszerre csak egy elemet 
emeljünk be a gazdálkodá-
sunkba (például kezdjük a 
navigációval – az automata 
kormányzással, és ha ezt 
már rutinszerűen alkalmaz-
zuk, akkor lépjünk tovább 
az intelligens munkagépek 
irányába, majd az előírástér-
képek alkalmazására és így 

Nagy érdeklődés kísérte a John Deere év ele-
jén bemutatott önvezető 8R traktor prototí-
pusát. A gyár néhány észak-amerikai farmon 
már üzemi körülmények között teszteli a gé-
pet, de az európai bemutatkozásra még várni 
kell.

tovább). Ha egyszerre sok 
újdonságot zúdítunk a gaz-
daságunkra, az lehet, hogy 
megijeszti az alkalmazotta-
kat és felesleges ellenállást 
gerjeszthet. Alighanem így 
lesz ez az autonóm gépek 
alkalmazásával is. Ezeket a 
gépeket is pontosan, precí-
zen kell beállítani, megfele-
lő adatokkal kell feltölteni, 
hogy az elvárt hatékonyság-
gal tudjanak üzemelni.
Az önvezető traktor az állta-
lunk jól ismert John Deere 
műholdas helymeghatározó 
rendszert és automata kor-
mányrendszert használja. 
Ha a mindennapi munkánk 
során megismerjük beállí-

Azonban a technológia nem 
minden eleme ismeretlen 
számunkra, hiszen a ma 
forgalomba kerülő traktoro-
kat egészítették ki kamera-

„...rögzítenünk kell tábláink pontos 
határait, hiszen a gazdálkodás egy-
mást követő műveleteit csak ezen 
földrajzi keretek között lehet értel-
mezni...”

rendszerrel és mesterséges 
intelligenciával az autonóm 
működés megvalósítása ér-
dekében. Sokan türelmetle-

KITE Műszaki Magazin 2022/2.  KÖZÉPPONTBAN AZ INNOVÁCIÓ

Önvezető 8R traktor: 
készülhetünk előre a 
használatára?
Benkő Lajos
központi vevőszolgálati mérnök  
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tásait, üzemeltetését, ak-
kor a későbbiekben ez már 
nem okozhat problémát 
számunkra. A traktor mo-
torjának, hajtás- és hidrauli- 
karendszerének automa-
ta funkciói lehetővé teszik, 
hogy a gép önállóan reagál-
jon a változó terhelési viszo-
nyokra. Ismerjük-e, használ-
juk-e ezeket a lehetőségeket 
a meglévő erőgépeinken?
A precíziós gazdálkodás 
alapfeltétele egy pontos 
törzs-adatbázis. Rögzíte-
nünk kell tábláink pontos 
határait, hiszen a gazdálko-
dás egymást követő műve-
leteit ezen földrajzi keretek 
között lehet értelmezni. Az 

önvezető traktor csak ezen 
határokon belül képes az au-
tonóm, önálló működésre, a 
táblákra nekünk kell kimenni 
a traktorral. A pontos tábla-
határ tehát elengedhetetlen 
és elsődleges feltétele lesz 
az önvezető traktor haszná-
latának.
A John Deere több, mint tíz 
éve fejleszti a JDLink táv-
felügyeleti rendszerét. Ma 
már a prémium gépek alap-
felszereltségét képezi a 
beépített MTG modul, ami 
állandó kapcsolatot bizto-
sít az eszközzel, egyre több 
szolgáltatást lehetővé téve. 
A gépek távoli felügyelete 
egy web-es vagy mobilalkal-

mazáson keresztül bárhol és 
bármikor elérhető. Az önve-
zető traktor, bár a beállított 
feladatát önállóan végzi az 
adott táblán, állandó fel-
ügyelete elengedhetetlen. A 
gépet felügyelő alkalmazott 
a már jól ismert John Deere 
Operations Center mobilal-
kalmazáson keresztül bár-
mikor ellenőrizheti a gép 
működését, illetve váratlan 
esemény esetén is ezen az 
alkalmazáson keresztül kap 
értesítést.
A John Deere önvezető 8R 
traktorja, amint látható jól 
bevált, évek óta használt 
funkciókra épül, azokat egé-
szíti ki új érzékelőkkel, ve-

KÖZÉPPONTBAN AZ INNOVÁCIÓ  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

zérlési algoritmusokkal. Ha a 
ma használt, korszerű funk-
ciókkal (navigáció, távfel-
ügyelet stb.) felszerelt John 
Deere traktorokba épített 
teljesítményt ki tudjuk hasz-
nálni, vagyis az egyes rend-
szerek beállításait el tudjuk 
végezni és a megfelelő törzs- 
adatbázisunk is megvan, 
biztosak lehetünk abban, 
hogy felkészülten várjuk az 
önvezető 8R traktort.
Amennyiben az itt felsorolt 
rendszerek beállításával, 
használatával kapcsolatban 
segítséget szeretne kérni, 
kérem keresse a KITE Zrt. 
területileg illetékes szakem-
bereit!
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A digitális forradalom jelen van a minden-
napjainkban, így a mezőgazdaságban is. Eh-
hez szükséges, hogy a termelők - a helyes 
döntéseikhez - a részükre rendelkezésre álló 
adataikhoz támogatást kapjanak, legyen szó 
a modern mezőgazdasági eszközök helyes 
üzemeltetéséről vagy akár a termőtalaja-
inak ismerete alapján a növénytáplálásról 
vagy a saját területükre telepített agromete-
orológiai adatgyűjtő eszközök információi 
alapján készített előrejelzésekre alapozott 
növényvédelemről. Minden egyes művelettel 
adatokat gyűjtünk, amelyek feldolgozásával 
elemzésével jövőbeli döntéseinket tudjuk 
megalapozni. 

A KITE Zrt. szolgáltatási 
rendszere a digitális átállás 
támogatására
Kecskés Zsolt
kiemelt szolgáltatás-értékesítési igazgató  

ben rejlő valós kapacitást, 
tudást és hatékonyságot 
csak helyes üzemeltetés-
sel, a modern adatgyűjtő és 
támogató eszközök kihasz-
nálásával érhetjük el. Ehhez 
azonban nekünk is változ-
tatnunk kell hozzáállásun-
kon és újra kell gondolnunk 
termelésünket. 
A KITE Zrt. 2020-ban teszt- 
üzemi környezetben, több 
mint 500 partner bevoná-
sával indította el a Precíziós 
Gazdálkodási Rendszerét 
(PGR). A PGR program 2021-
ben, az éles indulásának 
évében Agrárinnovációs Dí-
jat kapott. A digitális átál-

A „Mezőgazdaság digitális 
átállásához kapcsolódó pre-
cíziós fejlesztések támo-
gatása” pályázat hatalmas 
lehetőséget kínál a termelők 
részére. Hiszen a pályázat 
kiírása nemcsak a precízi-
ós gépek és a 10 évnél nem 
idősebb eszközök tudásfo-
kozását segítő berendezé-
sek vásárlását támogatja, 
hanem kötelezően előírja a 
támogató precíziós szolgál-
tatások megvalósítását is. 

De a termelőknek miért van 
szüksége erre és miért éri 
meg ez?
Sok esetben azt tapasz-
taljuk, hogy a termőterü-
letek ismerete nélkül csak 
tapasztalat alapján végzik 
a növénytáplálást, de saj-
nos ugyanúgy igaz, hogy a 
kiadott magas tudásszintű 
gépekben rejlő lehetőségek 
sem kerülnek kihasználás-
ra. Pl. gépbeállítás módo-
sításnak az eredményét 
azonnal ellenőrizhetjük a 
MyJohnDeereTM felületen 
vagy a PrecZone applikáci-
óinkon a napi gépüzemelte-
tési jelentésben. A gépeink-



11

KÖZÉPPONTBAN AZ INNOVÁCIÓ  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

lyek megoldást nyújtanak a 
mezőgazdaságban keletke-
ző adatok gyors és egyszerű 
döntéstámogató informá-
cióvá történő átalakítására. 
A precíziós gazdálkodás so-
rán részben külső adatfor-
rásból származó, részben 
a mezőgazdasági termelés 
valamennyi művelete során 
történő mérésekből nagy 
mennyiségű adat keletke-
zik. Ennek a felhalmozódó 
adatmennyiségnek az ösz-
szegyűjtése, rendszerezé-
se, kielemzése és ez alapján 
történő döntéshozatal a kü-
lönböző munkafolyamatok-
ban, a precíziós gazdálkodás 

használásban nyújt segítsé-
get, pl. dokumentációs- és 
gépüzemeltetési oktatások, 
törzsadatbázis kialakítása, 
vetőgép-diagnosztika és 
vetőmag tételre történő le-
forgatás, telefonos ügyfél-
szolgálat, napi/heti, illetve 
szezon gépüzemeltetési 
jelentés, feladatokhoz iga-
zított traktor pótsúlyozási 
ajánlás, kombájn kalibráció 
és helyes gépüzemeltetés 
stb.
A harmadik pillér a talajok-
hoz köthető Georeferált- és 
helyspecifikus szolgáltatá-
sok. Megismerve talajain-
kat, a növény igényét szem 

tottsági térkép készül, majd 
hozamcél alapján tápanyag-
terv és változó dózisú (alap-, 
fejtrágya, vetés és mész-
szóráshoz) kijuttatástérké-
pet generálunk.  
A negyedik pillér az Ag-
rometeorológiai állomás 
adataihoz köthető nö-
vényvédelmi előrejelzési 
szolgáltatás. A KITE saját 
fejlesztésű, teljes felszín 
feletti- és alatti 7 mérő-
szenzorral felszerelt – a 
partnergazdaság területére 
telepített - mérőállomása, 
amely nemcsak a múltbéli 
adatok mérésére szolgál, 
hanem az Aszálymonitoring 

használatlan táblarészeket 
is végre termőhellyé teszi!
Mind az öt elem elengedhe-
tetlen a rendszer szintű üze-
meltetéshez. Csomagokba 
rendezve minden partne-
rünk részére korlátozás nél-
kül, egyre magasabb szol-
gáltatási szinten biztosítjuk 
azokat a pályázat megvaló-
sításának idejére és termé-
szetesen a fenntartási időre 
is. 
Valódi komplex szakta-
nácsadási szolgáltatások 
kapcsán keresse szakta-
nácsadóinkat a www.pgr.hu 
oldalon és forduljon hozzá-
juk bizalommal kérdéseivel!

lásban nyújtott szolgáltatá-
saink alapja a PGR komplex 
szolgáltatási csomag, amely 
5 pillérre épül. 
Az első pillért a PrecZone di-
gitális Farm menedzsment 
alkalmazásaink alkotja. 
Ezek olyan saját fejlesztésű 
digitális alkalmazások, me-

megvalósulásának legma-
gasabb szintjét jelenti.
A második pillér a helyes 
adatgyűjtésben segítsé-
get nyújtó gépüzemeltetést 
támogató szolgáltatásunk 
(GTSZ), amely lépésről lé-
pésre, a gépekben rejlő 
legmagasabb potenciál ki-

előtt tartva szolgáljuk ki 
azt. Ehhez 8 lépést hajtunk 
végre, hiszen termőképes-
ségi térképet állítunk elő, 
a menedzsment zóna leha-
tárolást követően precíziós 
talajmintavételt követően 
akkreditált laboratóriumban 
elemezve a mintákat, ellá-

és a Növényvédelmi előre-
jelzés applikációkkal segíti 
a jövőbeli beavatkozások 
tervezést is. 
Az ötödik pillér a 3D vápa-
készítés, ami a sík lefolyás-
talan területeken nyújt a 
belvíz ellen segítséget. Ez 
a szolgáltatás az addig ki-
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John Deere SESAM program 
– elektromos hajtásrendszer 
traktorokon
 A John Deere fejlesztői az 
elektromos hajtásrendsze-
rek fejlesztésére koncent-
ráltak. Már a kis szériában 
készült 7530 E modell, ill. a 
következő generációban a 
6210 RE modellek segítették 
az elektromos rendszerek 
megismerését. Ezek hibrid 
rendszerek voltak belsőégé-
sű motorral, de lehetőséget 
biztosítottak munkagépek 
elektromotoros hajtására 
is. Ebben a Joskin (pótkocsi 
hajtásrendszerek) és a Rauch 
(műtrágyaszóró) cégek is 
részt vettek.
Jelentős előrelépést je-
lentett, amikor 2015-ben a 
John Deere cég csatlakozott 
Németországban a SESAM 
(Sustainable Energy Supply 
for Agricultural Machinery 

A közelmúltban az Európai Unió környezetvé-
delmi miniszterei elfogadták, hogy 2035-től 
nem lehet belső égésű motorral ellátott gép-
járművet forgalomba helyezni az Európai Unió 
területén. Noha még nincs konkrét szabályo-
zás a mezőgazdasági gépekre, de a környe-
zetvédelmi gondolkodás széles körű terjedése 
miatt is, a gyártók már dolgoznak alternatív 
hajtási rendszereken, amelyek lehetővé tehe-
tik a mezőgazdaság gépesítését egy ilyen sza-
bályozás bevezetése után is. Ebben a cikkben 
a John Deere és a JCB cégek kiszivárgott fej-
lesztéseit mutatjuk be.

– Mezőgazdasági gépek fen-
tartható energiaellátása) 
programhoz. A munka ered-
ményeként a 2017-es SIMA, 
Párizs mezőgazdasági kiál-
lításon bemutatták a kívül-
ről a 6R traktorra hasonlító, 
arra épülő elektromos haj-
tású traktort 130 kWh-s ak-
kumulátorcsomaggal és az 
elektromos hajtással foko-
zatmentessé tett DirectDrive 
duplakuplungos váltóval sze-
relve. Ez a csomag 4 órányi 
munkavégzést tett lehetővé 
egy töltéssel változó körül-
mények között. Már azon a 
kiállításon kérdések merül-
tek fel a gép rövid idejű gya-
korlati alkalmazhatóságával 
kapcsolatban.
Ezután a német GRIDCON 
2 projekt lehetővé tette a 
traktor továbbfejlesztését, 
amelynek az eredménye lett 
a SESAM2 prototípus. Ez a 

Mezőgazdasági gépek 
alternatív hajtással, a jövő és 
a jelen új technológiái
Dr. Tapazdi Tamás
központi vevőszolgálati mérnök

Dr. Lefánti Rajmund
központi vevőszolgálati mérnök  
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„traktor” már nemcsak más-
képp néz ki, hanem lényege-
sen nagyobb teljesítőképes-
ségű akkumulátorcsomagot 
és elektromotorokat kapott. 
Az akkumulátorcsomag 1000 
kWh kapacitású, az elektro-
mos hajtás 500 kW teljesí-
ténnyel képes hajtani a trak-
tort és 1000 kW teljesítményt 
tud biztosítani egy munkaesz-
köznek. Ez a csomag 10 órás 
műszakot tud teljesíteni 80%-
os töltöttséggel indulva.
A projekt továbbra is a 6R 
traktorok alvázára épül, de 
látható, a kialakítás eltér a 
megszokott felépítéstől. A 
jelenlegi technológiai szint 
alapján az akkumulátorcso-
mag akkora helyet igényel, 
amely túlnyúlik a jelenleg 
ismert motortéren, megkö-
zelítőleg 18 tonnát tesz ki a 
traktor össztömegéből.
A párhuzamosan folyó, a 

traktor autonóm működte-
tésével összefüggő fejlesz-
téseket felhasználva, külön-
leges kezelőfülke-megoldást 
alakított ki a tervező. A fülke 
a traktor elejére távirányí-
tással felvehető, ekkor részt 
vehet a közúti forgalomban 
és megfelel az EU előírásai-
nak. A munkavégzés helyén, 
a tábla szélén letehető a 
fülke, és ekkortól autonóm 
traktorként végezheti akár 
több gépkapcsolat is a mun-
kát, a kezelőnek nem kell a 
géppel együtt utazni. A je-
lenleg is kapaható vontatók 
rendelkeznek azokkal a be-
avatkozási lehetőségekkel, 
amelyek ezen a traktoron el-
engedhetetlenül szüksége-
sek a működéshez: kamerák, 
érzékelők, helymeghatározó 
precíziós eszközök stb.

A John Deere fejlesztői az elektromos hajtásrendszerek 
fejlesztésére koncentráltak

Cikkünk a 14. oldalon folytatódik.
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A JCB válaszai a jövő kihívá-
saira
a JCB elektromos hajtású 
munkagépek akkumuláto-
rokkal vannak felszerelve, és 
akár 4 órát is tudnak dolgozni 
két töltési idő között. Ezek a 
gépek kisebb teljesítményű-
ek és azon felhasználók szá-
mára ideális, akik telephe-
lyen belül dolgoznak, illetve 
olyan helyen, ahol megoldott 
az elektromos töltés lehe-
tősége, valamint a munka-
végzés jellegéből adódóan 
kisebb munkavolumennel 
számolnak.
A fejlődés azonban nem áll-

hat meg. Azoknak a felhasz-
nálóknak, akik folyamatosan 
nagy volumenű munkavég-
zést hajtanak végre, alter-
natív hajtásmódként a jelen 
követelmények szerint a jö-
vőben a hidrogénhajtás je-
lenthet megoldást a munka-
végzésre. A JCB – mint nagy 
múltú gépgyártó – megalkot-
ta a hidrogénhajtású motor-
ját. 
Ez a motor alapjaiban meg-
egyezik a JCB EcoMax mo-
torral, azonban a hengerekbe 
nem gázolajat juttatnak, ha-
nem hidrogént. Ehhez meg 
kellett tervezni a hidrogén-

„...a JCB szerint a jövőben a hidrogénhajtás 
jelenthet megoldást a munkavégzésre...”

tároló és a hengerbe történő 
bejuttatórendszert, kiegé-
szítve biztonságtechnikai 
elemekkel. 
Ez a motor a JCB számos gé-
pébe beépíthető. A jelenleg 
is folyamatban lévő kísérleti 
próbapadi vizsgálatok mel-
lett a JCB forgalmát meg-
határozó árokásó gépekbe, 
valamint az oldalmotoros 
teleszkópos gépekbe már 
beépítették ezeket az erőfor-
rásokat.
A JCB hidrogénhajtásával 
kapcsolatban számos mé-
diamegjelenés és bemutató 
zajlott. Ilyen például, amikor 

Lord Bamford, a JCB tulaj-
donosa és Boris Johnson, az 
Egyesült Királyság volt mi-
niszterelnöke együtt mutat-
ták be a hidrogénhajtást egy 
JCB árokásó gépen.
A JCB ezen törekvése előre-
mutató. Az elkövetkező né-
hány éven belül kell kirajzo-
lódnia, hogy mely fejlesztési 
irányok fognak megjelenni a 
piacon és tömegével elter-
jedni.
Kíváncsian várjuk a további 
információkat a fejlesztések-
ről és a piacérett termékek-
ről.



15

KÖZÉPPONTBAN AZ INNOVÁCIÓ  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

PRÉMIUM minőségű talajművelő kopóalkatrészek 
széles kínálatával, gyors kiszolgálással és nagy 
raktárkészlettel állunk rendelkezésére.

RABE, KÖCKERLING, GASPARDO, ORTHMAN, 
KONGSKILDE, VÄDERSTAD, LEMKEN, HORSCH

PRÉMIUM TALAJMŰVELŐ 
kopóalkatrész-kínálat

További információért keresse a területileg illetékes alkatrész-értékesítő kollégáinkat!

www.kite.hu
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lehet megkerülni ezeket a 
gépeket. Ebben az univer-
zális traktorkategóriájában 
a KITE Zrt. kínálatában több 
lehetőség közül választhat. 
Mindamellett, hogy a kíná-
latunkban található minden 
traktor természetesen alkal-
mas szállításra, kiemelnék 
három jelentős traktorcso-
portot, amelyek figyelmet 
érdemelnek: 
•  Az európai gyártású 6R 185 

/ 6R 250 traktorok
•  Az amerikai gyártású 7R 

290 traktor
•  Az angliai gyártású JCB 

FASTRAC 4220 traktor

A mezőgazdasági vállalkozások egyre jelen-
tősebb mértékben törekszenek a géppark-
jukban található traktorjuk széles körű ki-
használására. A 150-300 LE közötti traktorok 
jelentősége megnövekedett.

Használja a frissen piacra 
került 6R 185 vagy 6R 250 
traktort szállításra is
Az idén frissített 6R soro-
zat áttekintésekor feltűnik, 
hogy kibővült a modellsor 
olyan modellekkel, amely az 
ismert 4 tengelytáv-kate-
góriát nem módosítva egy-
egy nagyobb teljesítményű 
változattal egészült ki, akár 
átfedésben a következő mé-
retkategória alacsonyabb 
teljesítményű modelljeivel. 
Ilyen a 6R 150 a 4 hengeres 
kategóriában, a 6R 185 a 6 
hengeres kategóriában, va-
lamint a fejlesztések előfu-

Ezek a traktorok a tavaszi 
talajmunkáktól kezdve a 
vetésben, a növényvéde-
lemben és a szállításban is 

A KITE Zrt. traktor kínálata 
szállításhoz

Dr. Tapazdi Tamás
központi vevőszolgálati mérnök
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„...A mai gazdasági helyzetben az ésszerű 
alkalmazás diktálta feltételek mellett nem 
lehet megkerülni ezeket a gépeket...”

hatékonyan bevethetők. A 
mai gazdasági helyzetben 
az ésszerű alkalmazás dik-
tálta feltételek mellett nem 

Demeter András
termékmenedzser



17

tára, a 2018 óta már rendel-
hető és a piacon elismert 6R 
250 modell is. Cikkemben az 
utóbbi kettőt szeretném be-
mutatni.
A fejlesztések célja a ked-
vezően magas kg/LE arány 
elérése volt, amely megkö-
zelíti a 19 kg/LE értéket. Ez 

zatmentes AutoPowr™ vál-
tóval kerülnek kiszállításra, 
kétféle kezelési rendszer-
rel. Mindkét modell a meg-
szokott bal oldali irányváltó 
és menesztőkar mellett a 
programozható funkciókkal 
rendelkező CommandPro™ 
kezelőrendszerrel is elér-

gazdaságosabb üzemelést. 
A kényelmet tovább fokoz-
za a széles, akár rugózott, 
klimatizált fülke, az opciós 
Ultimate ülés, amely masz-
szírozó- és szellőztetőfunk-
cióval is rendelkezik. Itt 
kell megemlíteni az opciós 
VarioSteering™ változó kor-

mányáttételt is, amely szin-
tén javítja a vezető komfort-
ját.
A 6R 185 traktor 8100 kg-os 
össztömeggel közel áll az 
ideális 8 t össztömeghez, 
amely lehetővé teszi a meg-
engedett szerelvényössztö-
meg-kihasználást, a traktor 

Cikkünk a 46. oldalon folytatódik.
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biztosítja a szállítás során 
annyira fontos jó gyorsítá-
si képességet. Ezt tovább 
javítja a 6R, 7R modellek-
ben már 2011-óta kínált IPM 
funkció is. Az IPM az intelli-
gens teljesítménymanage-
ment kifejezés rövidítése, 
ez szállítás során ha szük-
séges, 15 km/ó sebesség 
felett további 40 LE motor-
teljesítmény biztosít a jobb 
kigyorsítás érdekében akár 
50 km/ó végsebességig.
A hosszú műszak során fon-
tos a kényelem, a könnyű 
kezelhetőség is. A 6R 185 
és 6R 250 modellek foko-

hető. A fokozatmentes váltó 
elősegíti a szállítás során 
a kezelő kiemelkedő kom-
fortja mellett a gazdaságos 
üzemelést is. Egyenletes 
haladás során sík úton vagy 
lejtőn jelentősen csökken 
a szükséges motorfordu-
lat és ezzel a gép fogyasz-
tása is. A váltó működése 
során jelentős mértékben 
mechanikus üzemmódban 
dolgozik, amelyet kiegészít 
a hidrosztatikus hajtásrész, 
ezzel biztosítva a fokozat-
mentességet és a konku-
rens megoldásokhoz képest 
jelentősen jobb hatásfokot, 
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össztömegének négyszere-
sével, 32 t vontatmánnyal éri 
el a max. 40 t össztömeget. 
Amennyiben a terep- és idő-
járásviszonyok, valamint az 
egyéb tevékenységek telje-
sítményigénye szükséges-
sé teszi, érdemes a 6R 250 
modellt választani, amely 
9650 kg össztömegű. A szál-
lítási feladatok után ezek 
a traktorok is alkalmasak 
minden szántóföldi munka 
elvégzésére, készen állnak 
a precíziós gazdálkodáshoz 
szükséges funkciók biztosí-
tására is.

7R 290 – ha egy kicsit több-
re is szükség van
Az előző fejezetben felsorolt 
képességek rendelkezésre 
állnak a 2020 óta a piacon 
levő 7R 290 traktor eseté-
ben is. Rendelhető komfor-
tos fokozatmentes váltóval, 
CommandPro™ programoz-
ható kezelőegységgel is akár 
50 km/ó végsebességig. Al-
ternatív megoldásként ez a 
modell rendelhető napjaink 
korszerű PowerShift váltó-
jával is, az e23 váltóval. Ez a 
kivitel is üzemelhet gazda-
ságos ECO fordulatszám-
tartományban, teljesen me- 

chanikus működésével még 
jobb hatásfokkal, kedvezőbb 
fogyasztással. 
A kezelő kényelmét növe-
li a tágas, klimatizált fülke, 
amely fülkerugózással vagy 
elektro-pneumatikus mű-
ködtetésű aktív üléssel is 
rendelhető. Érdemes meg-
említeni, hogy a traktorban 
kínált audióegység alkalmas 
az Apple Carplay™ funkción 
keresztül a telefonkijelző 
megosztására és a beszéd-
vezérlésre is.
A traktor 11 t össztömegű, 
teljesítménye extrém körül-
mények között is biztosítja 

a szállításhoz szükséges vo-
nóerőt. A hidraulikarendszer 
nagyobb olajmennyiségek 
kiemelését teszi lehetővé, 
amely pl. nagyméretű bil-
lenthető rakfelületű pótko-
csik esetében is elegendő 
olajat biztosít a munkahen-
ger kitolásához. 
Természetesen ez a közép-
nehéz univerzális traktor 
is használható a mezőgaz-
dásági gazdálkodás során 
felmerülő tevékenységek 
elvégzésére. Magasabb ösz-
sztömege lehetővé teszi na-
gyobb vonóerőigényű mun-
kák elvégzését is, növelve 
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a traktor kihasználtságát. 
Érdemes figyelemmel kísér-
ni a traktorhoz elérhető, a 
precíziós gazdálkodás során 
használható funkciókat is.

JCB FASTRAC 4220 – Szállí-
tásban is sokoldalú
Az angol gyártó traktora a 
szántóföldön és a közúton 
is egyaránt megállja helyét 
hála az ezt célzó megol-
dásoknak. Konvencionális 
traktoroktól eltérően a ke-
zelőfülke középen kapott 
helyet így elérve a 49 – 51%-
os tömegeloszlást. Már 
szériakivitelben az első és 

hátsó híd is ABS rendszerű 
hűtött tárcsafékekkel sze-
relt elősegítve a közúton 
elengedhetetlen megfelelő 
fékerőt. A hidak elektrohid-
raulikusan szintezhetőek a 
terepviszonynak megfelelő-
en. A fülke elhelyezkedése 
és a futómű mind a kezelő 
komfortját szolgálja terepen 

és közúton egyaránt. A trak-
tor motorja a már jól ismert 
6600 ccm-es AGCO, mely-
hez egy fokozatmentes CVT 
váltót párosítottak. Itt ala-
csony (0–40 km/ó) és magas 
(0–60 km/ó) sebességtarto-
mányok közül választhat a 
kezelő. 
A 2022-től elérhető iCON 

„...A 2022-től elérhető iCON névre keresz-
telt fülke komoly előrelépés az előzőhöz 
képest...”

névre keresztelt fülke ko-
moly előrelépés az előzőhöz 
képest, ahol már 2 db érinté-
sérzékeny kijelzőt találunk. 
A műszerfali kijelző 7”-es 
melyen minden üzemelte-
téssel kapcsolatos adat 
megtalálható. A kartámasz-
ba integrált 12”-es kijelzőn 
keresztül a traktor minden 
funkciója  vezérelhető a 
szintén itt elhelyezett má-
sodlagos joystickkal kiegé-
szülve. A traktor 50 különbö-
ző profil tárolására képes így 
több kezelő esetén is gyors 
és kényelmes a napi munka-
végzés.



20

Gyári szervizanyagot
vagy gyárival megegyezőt?

Tudjuk, hogy még a legegyszerűbb lánchaj-
tás esetében is igyekeznünk kell biztosíta-
ni a lánc, lánckerekek folyamatos kenését, 
illetve óvnunk kell a szennyeződésektől a 
hosszú élettartam és megbízható működés 
érdekében.

A hidraulikában a teljesít-
ményt maga a kenőanyag 
közvetíti. Emiatt a hidrauli-
kus komponensek meghibá-
sodásáért az esetek ~70%-
ában a nyomófolyadék – a 
továbbiakban hidraulikaolaj 
– tehető felelőssé. 

mányban kellene üzemeltet-
nünk a gépet, mint korábban. 
Erre azonban a hőcserélő 
módosítására vagy más ég-
hajlaton történő üzemel-
tetésre volna szükség. A 
viszkozitásindex mellett az 
olaj tisztasága, teherbíró 
képessége is eltérhet, de a 
habosodásra való hajlam és 
a lobbanási hőmérséklet is 
fontos lehet sok más egyéb 
mellett. A különféle gyártók 
hidraulikaolajának más-más 
kiszerelései eltérő tiszta-
ságúak és még az is előfor-
dulhat, hogy egy hordós vagy 
kannás olaj szűrés nélkül 
meg sem felel az adott gép 
esetében a tisztasági köve-
telményeknek. Amennyiben 
a kiválasztott olajnak az üze-

melési hőmérsékleti tarto-
mányban éppen megfelelő 
a viszkozitása, lehet, hogy 
a hidegindítás, felmelegí-
tés ideje alatt jelentkeznek 
problémák. Ezekből néhány: 
szívási elégtelenség, téves 
szűrőeltömődöttség-hiba-
jelzés (amennyiben van ezt 
figyelő érzékelő), túl magas 
töltőköri, illetve visszafo-
lyóági vagy mellékáramköri 
nyomás, esetleg a szűrés át-
meneti megszűnése.
Azok számára, akikben kér-
dés merült fel a szűrés át-
meneti megszűnésének 
lehetősége kapcsán, a kö-
vetkező magyarázattal szol-
gálhatunk. 
Nem ritka, hogy a gyártó 
elhelyez egy ún. megkerü-

„...Az olaj-olajszűrő kapcsolata kulcs-
fontosságú a hidraulikus, hidroszta-
tikus berendezések megbízhatósága, 
élettartama szempontjából...”

Virág Ármin
központi szervizspecialista
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Például a hidraulikus rend-
szerben használt olaj lecse-
rélése egy hasonló, de nem 
minden paraméterében a 
gyárival, gyári ajánlással 
megegyező termékre, to-
vább növelheti egy tönkre-
menetel kockázatát. Hiába 
egyezik a viszkozitás, ha a 
viszkozitásindex más, tehát 
más olajhőmérséklet-tarto-
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lémát okoz, gyorsabb tönk-
remenetelhez vezet, mint a 
szűrés megszűnése. Ennek 
a szelepnek a nyitásához 
szükséges nyomás értéke is 
fontos paraméter.
Azok a szűrők sem ritkák, 
melyekbe visszacsapósze-
lepet építenek, hogy a folya-
dékáram iránya biztosan ne 
változhasson meg. Az ilyen 
szűrők ellenállása általá-
ban kissé magasabb, emiatt 
csak indokolt esetben alkal-
mazzuk ezt a típust.
Van olyan eset is, ahol a 
szűrőt olyan pontosan kell 
méretezni, vagy a gép üze-
meltetése olyan szélsősé-
ges körülmények között 
zajlik, hogy az elhelyezett 
szűrőeltömődés-érzékelőbe 

mellett döntünk, nem ele-
gendő a szűrési finomság és 
a csatlakozó menetek isme-
rete.
A modern szűrők anyaga 
már nem csak cellulózalapú 
lehet és ez számos paramé-
tert befolyásol.
Egy adott geometriai mé-

szűrőbetét milyen hatékony-
sággal szűri ki a különböző 
méretű részecskéket.
További fontos tulajdonsága 
egy szűrőnek az is, hogy az 
eltömődött állapot eléréséig 
milyen mennyiségű szeny-
nyeződést képes megkötni. 
Ezen tulajdonsága nagymér-

tékben befolyásolja például 
a csereintervallum hosszát. 
Egy szűrő esetében sem 
életszerű, hogy lemérjük 
annak minden paraméterét, 
hogy biztosan megfelel-e a 
kiválasztásnak tulajdonsá-
gaiban, minőségében.
Az olaj-olajszűrő kapcsola-
ta tehát kulcsfontosságú a 
hidraulikus, hidrosztatikus 
berendezések megbízha-
tósága, élettartama szem-
pontjából.  
Olajtisztasággal kapcsola-
tosan a hidraulikus rendsze-
rekben gyakran 10 µ-os szű-
rőket alkalmaznak.
Ez azt jelenti, hogy a szűrő 
a 10 µm kiterjedést legalább 
egy irányban meghaladó 
méretű szennyeződések 
legalább 90%-át csapdába 
ejti egyszeri áthaladás során 
10-es ß érték esetén.
De „mekkora” is egy mikron? 
Az emberi hajszál átmérője 
50-70 µm, az emberi szem 
számára a 30-35 µm méretű 
szemcsék már nem láthatók. 
Az emberi fehérvérsejt mé-
rete ~25 µm. 
A hidraulikus alkatrészek 
közt az olajfilm vastagsága 
fél µm is lehet. 
Mindezek okán azt javasol-
juk, hogy a hidraulikaolaj, va-
lamint az olajszűrők cseréje 
során fokozott körültekin-
téssel járjon el annak érde-
kében – mind a kiválasztás, 
mind a csereintervallum te-
kintetében –, hogy gépe élet-
tartama és megbízhatósága 
maximális legyen. Fogadja el 
a KITE szakembereinek ja-
vaslatait, használjon eredeti 
gyári szervizanyagot!
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lő-visszacsapó szelepet 
a szűrőben. Ennek egyik 
feladata, hogy a szűrőbe-
tét eltömődése esetén ne 
gátolja túlzott mértékben a 
hidraulikaolaj átáramlását. 
A legtöbb esetben ugyan-
is a szűrő megnövekedett 
ellenállása nagyobb prob-

hőmérőt is építenek azért, 
hogy csak a betét tényleges 
eltömődése esetén jelezze 
a csere szükségességét. 
Ennek működése is csak a 
betervezett hidraulikaolaj 
megléte esetén ad helyes 
értéket.
Ha tehát a szűrő lecserélése 

retekkel rendelkező patron 
esetében lényegesen eltérő 
lehet például a vízmegkö-
tő képesség, a nyomástűrő 
képesség, a megengedett 
maximális olajtérfogatáram, 
vagy a szűrési hatékonyság 
is. Az ún. béta érték meg-
határozza, hogy az adott 
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gépek tisztítása. Először 
levegővel tisztítsuk meg a 
kombájnokat, ezt követi a 
mosás és a zsírzás. A tisztí-
tás után nézzük át a gépet, 
hogy kell-e valamilyen alkat-
részt cserélni, vagy valamit 
javítani. 
Ha rendben van a kombájn, 
elvégeztük a javítási felada-
tokat, megcsináltuk a kar-
bantartást jöhet az átszere-
lés. Mindig a betakarítandó 
növénynek megfelelően le-
gyen átszerelve a kombájn. 
Az átszereléshez számos 
segítséget vehetünk igény-
be. Első a kezelési utasítás, 
amiben minden növényhez 
részletes leírás találhat. A 

Az idei év nagyon különleges és váratlan 
helyzeteket hozott a mezőgazdaság számá-
ra. Kelet-Magyarország egyes részein már 
július elejére befejezték az aratást. Ezt a 
területet rég nem látott aszály sújtotta, így 
a betakarítási munkák 2-3 héttel hamarabb 
elkezdődhettek.

modern világban már tele-
fonos alkalmazások is segí-
tik, megkönnyítik az átsze-
relést. Ilyen a John Deere 
GoHarvest alkalmazása. Ké-
pekkel illusztrálva megmu-
tatja, hogy a kombájn mely 
részeit és hogyan kell az 
adott növényre átszerelni.
Nem kevés dologra kell fi-
gyelni, de ha pontos és költ-
séghatékony betakarítást 
szeretnénk, akkor bizony 
megéri a fáradtságot az át-
szerelés.
A kombájn átszerelését kö-
vetően következik a vágó-
asztal. Mindig nézzük át, 
készítsük fel a szezonra a 
vágóasztalt is, mert nem 

Az ország szinte kettésza-
kadt az időjárást tekintve. 
Más és más terhelésen dol-
goztak a dunántúli és az or-
szág keleti részén dolgozó 
gépek. Egy dolog azonban 
minden gépben közös, köze-
ledik a napraforgó és a kuko-
rica betakarítása és minden 
gépet át kell szerelni, fel kell 

„...mindig a betakarítandó növénynek 
megfelelően legyen átszerelve a kom-
bájn...”

készíteni az őszi betakarí-
tásra. Mindig a betakarítan-
dó növénynek megfelelően 
legyen átszerelve a kombájn.
Ha befejeztük a nyári be-
takarítást, az első lépés a 

Betakarítógépek átállása

Hodos Lajos
gépüzemeltetést támogató vezető



23

FENNTARTHATÓ GÉPÜZEMELTETÉS  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

engedhetjük meg, hogy a 
betakarítási időt javítással 
töltsük. A vágóasztal csat-
lakoztatása után mindig be 
kell állítani a ferdefelhordó 
billenőkeretét. Csatlakozás 
után el kell végezni a vágó-
asztal kalibrációját. Elle-
nőrizzük a magasság és dő-
lésszög érzékelők megfelelő 
működését. 
Beállítottuk a kombájnt és a 
vágóasztalt, most már csak 
a dokumentáció és az auto-
mata kormányzást kell beál-
lítani.
A dokumentáció és az au-
tomata kormányzás alapja 
a helyes gépméretezés és 
az egységes adatbázis ki-

alakítása a gépekben. Min-
dig ellenőrizzük a kombájn 
és a vágóasztal méreteit a 
kijelzőben. Válasszuk ki a 
megfelelő növényt. Hozam-
térkép készítéshez szükség 
van egyes típusok eseté-
ben a hozammérő rendszer 
kalibrálására. Ha több gép 
dolgozik egyszerre a táb-
lán, akkor lehetőség van a 
gépek közötti kommuniká-
cióra. Megosztják egymás 
között a lefedési térképet és 
a nyomvonalakat. Egymás 
térképeit használják átfedés 
szabályozásra és egységes 
hozamtérképet készítenek. 
A betakarítás nem egyszerű 
feladat és nagy odafigyelést, 

felkészülést kíván. Fel kell 
készülnünk és gyorsan le is 
kell reagálnunk a folyamato-
san változó körülményeket. 
Ezt csak jól felkészített és 
jól beállított gépekkel lehet 
kiváló minőségben végre-
hajtani. Mindig hagyjunk elég 
időt a gépeink munkára való 
felkészítésére, hiszen a tu-
dását és a benne rejlő lehe-
tőséget csak így tudjuk telje-
sen kihasználni. 
 A betakarítógépek üzemel-
tetéséhez a KITE Zrt. a kö-
vetkező szolgáltatásokat 
kínálja:

• Szezon előtti gépkezelői 
oktatás, gépbeállítás

• Szezon közbeni kombájn 
beállítás, ás adatelemzés

• Napi jelentés 
• Dokumentációs oktatás és 

beállítás
• Törzsadatbázis kialakítás
• Telefonos segítségnyújtás
• Szezon közbeni kombájn 

beállítás

Ha szeretné a betakarító-
gépben rejlő tudást,   telje-
sítményt kihasználni, akkor 
keresse a gépüzemeltetést 
támogató kollégáinkat és 
használja a MyJohn Deere és 
PGR alkalmazásainkat.

1. Ferdefelhordó: fordulatszám és a pozíció helyes megválasztás.

2. Cséplőszerkezet: cséplődob fordulatszám tartomány helyes megválasztása, cséplésfokozó beállítása, cséplődob fordu-
latszám beállítás, helyes dobkosár kiválasztása és átszerelése, utóverő fordulatszám és hézag beállítása. Ha dobkosarat 
is kell cserélni a kombájnban, akkor minden esetben újra kell kalibrálni a dobkosár hézagot. 

3-4. Tisztító rendszer: rosták, szelelő rendszer beállítása. Előfordulhat, hogy speciális betakarítási körülmények miatt akár 
a rosta betéteket is cserélni kell. Ládás kombájnok esetében a szalmarázóláda betétek cseréje is szükséges lehet. Nap-
raforgó betakarításnál a szalmarázóládákra fel kell szerelni a gumilapokat, amely megelőzi a szalmarázó ládák törését.

5. Magszállító és ürítő rendszer beállítása: helyes ürítőcsiga fordulatszám megválasztása, mag ráfolyás lemez állítása, 
speciális esetekben a magfelhordó lapátokra fém lapátokat is fel kell szerelni. 

6. Szecskázó és terítőszerkezet beállítása: szecskázó fordulatszám beállítása, állókések beállítása, törőlemezek helyze-
te, pelyvaterítő fordulatszám, pelyvaterítő lapátok pozíciója.

A kombájn átszerelés 
kiemelt pontjai

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mindennapi életünkbe csendesen, de annál 
nagyobb hangsúllyal költözött be az adat-
gyűjtés és elemzés, mint az információ 
szerzés egyik formája. Adatot gyűjt a szá-
mítógépünk az internetezési szokásainkról, 
a telefonunk, hogy hol és merre jártunk, sőt 
még a testünk egészségi állapotáról is ka-
punk információt egy átlagos okosóra segít-
ségével.

Bízza Ránk a karbantartást!

Szabó Gábor
központi szerviz műveleti vezető  

fordítanak az időszakos kar-
bantartásokra. Mára már 
odáig fejlődött ez a rendszer, 
hogy nem csak az üzemó-
rát figyelve küld értesítést 
a közelgő karbantartásról, 
hanem az elvégzéshez szük-
séges alkatrészek, olajok 

vaslatok, periódusok csak 
a gyári karbantartási anya-
gok használatával érvé-
nyesek!

Minden, ezen a téren történő 
fejlesztés azt a célt szolgál-
ja, hogy a gép a lehető legke-
vesebb időt töltsön a szer-
vízben és a lehető legtöbbet 
a munkával.
Ahhoz, hogy a fenti cél meg-
valósuljon 3 egyszerű sza-
bályt kell betartanunk.
• használjunk gyári alkatré-

szeket, olajokat
• ne lépjük túl az ajánlott 

csereperiódusokat
• szakember végezze a kar-

bantartást

Miért lenne ez másképp a 
mezőgazdaság területén. A 
telematika megjelenésével 
a mezőgazdasági gépekből 
származó adatokat gyűjteni, 
elemezni tudjuk.
Érdekes tény, hogy akár a 
John Deere, akár a JCB tele-

„...a szakembernek akkor van igazán nagy 
jelentősége, ha a kötelezően cserélendő 
alkatrészek mellett elvégezzük a gép elle-
nőrzését, átvizsgálását is...”

matikai rendszerét nézzük, 
a karbantartás előrejelzés 
már a kezdetek óta szerepel 
a funkciók között. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a 
gyártók kiemelt figyelmet 

mellett egy listát is kapunk 
az ellenőrzésekről.

Itt mindenképpen szeret-
ném megjegyezni, hogy a 
gyári tervben szereplő ja- Cikkünk a 26. oldalon folytatódik.

KITE Műszaki Magazin 2022/2.  FENNTARTHATÓ GÉPÜZEMELTETÉS
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Honnan jött az ötlet? Mi indokolta a távoli elérési központ kialakítását?
A modern géppopuláció számának megnövekedésével már láttuk értelmét annak, hogy a gépek által küldött 
adatokat ne csak a számítógép kijelzőjén kísérje figyelemmel néhány kolléga, hanem egy TV képernyőjén is 
minden munkatársunk találkozzon vele nap mint nap. Ezzel a rendszer elfogadottságát is növelni tudjuk a 
kollégák körében.

Hogyan fogadták a szervizszerelő kollégák?
A fiatalabb kollégák nagy érdeklődéssel követik a folyamatos fejlesztéseket, ők örömmel fogadták a köz-
ponti kijelzőt. A nap mint nap való találkozás miatt pedig az idősebb, konzervatívabb kollégák is fokozatosan 
ismerkednek a rendszerrel.

Hogyan sikerült ezt beépíteni a mindennapi munkavégzésbe?
Reggel az először beérkező kolléga átfutja a beérkező hibajelzéseket, a csoportvezető kolléga pedig kiosztja 
az ezzel kapcsolatos feladatokat az érintett szerelőknek. Napközben pedig a felmerülő hibajelzésekre pró-
bálunk minél hamarabb reagálni.

Milyen gyakorlati haszna van? Mire használjátok főleg? Előzetes felkészülésre? Nyomon követésre? Mun-
kák elosztására?
Sok esetben már azelőtt kapunk riasztást, hogy a gépkezelő bármilyen rendellenességet vagy hibajelzést 
kapna a gépen ülve. Ezáltal meg tudjuk előzni az állásidővel és a következménykárokkal járó meghibásodá-
sok egy részét. Nagyon fontos még, hogy tudjuk ütemezni a javítást úgy, hogy a partnernek is minél kevesebb 
kieséssel járjon, illetve a szervizes kollégák terheltségét is figyelembe tudjuk venni. Nagyon jól használható 
továbbá távoli diagnosztikára is a rendszer, rengeteg szenzor adatát elérjük, így a rutinos szerelők sokszor a 
gép előtt, a kórházakból ismert konzíliumhoz hasonlóan közösen próbálnak rájönni egy-egy meghibásodás 
okára.

Milyen a partnereink hozzáállása a távoli munkavégzéshez? Támogatják e? 
Sokan már támogatják a távoli munkavégzést, mert felismerték, hogy általában gyorsabb megoldást ered-
ményez és hamarabb lehet dolgozni a géppel, mintha valamelyik szerelő autóba ülne és kiautózna a szántó-
földre. Néhányan viszont még mindig a hagyományos „az a biztos, ha kijön a szerelő és ráteszi a kezét” elvet 
követve várják, hogy minden hiba esetén megjelenjen a szerelő. Legtöbbször viszont a távoli diagnosztika és 
a fizikai, kétkezi javítás együttesen szükséges a gép javításához. Továbbá fontosnak tartjuk hangsúlyozni,   
hogy az irodából történő számítógép előtti hibakeresés sokszor ugyanolyan időigényes és bonyolult feladat, 
mint pl. egy multiméterrel történő diagnosztika, de ezt a befektetett munkát és időt sokszor nem látják a 
partnerek, pedig ez a feladat is szerves részét képezi a javításnak! 

A kaposvári tapasztalatokról 
Dús István, after-sales
vezető kollégánkat kérdeztük

K
kérdés V

válasz
&
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műveleti központ
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Azt gondolom, az utolsó 
pont egy kis magyarázatra 
szorul, mert egy jó beszél-
getés alkalmával előkerülne 
az a kérdés, hogy „Miért kell 
szakember az olaj- vagy szű-
rőcseréhez?” Valójában ah-
hoz nem kell!
A szakembernek akkor van 
igazán nagy jelentősége, ha 
a kötelezően cserélendő al-
katrészek mellett elvégez-
zük a gép ellenőrzést, át-
vizsgálását is. 

Egyszerű példát hozok: Egy 
jól képzett szervizszerelő a 
leengedett olaj állapotából, 
a benne található szeny-
nyeződésekből következ-
tetni tud a motor, váltó vagy 
véglehajtás állapotára. Ezt 
meg tudja erősíteni akár egy 
olajvizsgálati eredménnyel. 
Így megbontás nélkül ka-
punk egy képet a gép adott 
részegységének pillanatnyi 
állapotáról. Ez az informá-
ció döntő szerepet játszik a 

gépünk üzembiztonságának 
megőrzésében.
Arról nem beszélve, ha a 
karbantartással egybekötve 
kisebb javításokat is meg-
csináltatunk (például John 
Deere esetében 4500 üze-
mórás nagyszerviznél kitisz-
títtatjuk a DPF szűrőt) akkor 
az összekötött műveletek 
okán időt takarítunk meg.
Mi a KITE Zrt.-nél jól képzett 
szervizszerelőkkel rendel-
kezünk, elérhetők a meg-

felelő gyári alkatrészek és 
ismerjük, használjuk a tele-
matikai eszközök nyújtot-
ta előnyöket. Kérem vegye 
igénybe és használja a tudá-
sunkat, közös célunk, hogy 
a gépek üzembiztonsága az 
elérhető legmagasabb le-
gyen!
Ha bármilyen kérdés merül-
ne fel, a fenti írással kap-
csolatban, kérem keressen 
bizalommal a jdlink@kite.hu 
email címen!
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műhelyünkben alkalmazott 
technológiákat bemutató 
korábbi cikkeinket ezúton is 
ajánljuk az érdeklődők szíves 
figyelmébe.
Most – visszatérve a motor- 
blokkokhoz – a főtengely-fel-
újítást vesszük górcső alá. 
Azon túl, hogy a főtengely el-
sőszámú feladata a forgató-
nyomaték átvitele, számos 
egyéb feladatot is a főten-
gelynek kell ellátnia. A for-
gatónyomaték átviteléhez 
a megfelelő anyagminősé-
gen és anyagmegmunkálási 
technológián túl tökéletes 
csapágyazásra van szükség. 
A főtengely egyéb feladatai 
közül kiemelendő még a ve-
zérléshez, a kenési rendszer 

és a hűtőrendszer működte-
téséhez szükséges segéd-
hajtások biztosítása. Ezen 
felül a főtengely aktív eleme 
a kenési rendszernek is, to-
vábbá a nemkívánatos rez-
gések csillapítására szolgá-
ló elemek is a főtengelyhez 
kapcsolódnak.
Ezek után könnyen belátha-
tó, hogy a főtengely szerepe 
elsődleges a motor megfe-
lelő működéséhez. A szak-
műhelybe kerülő felújítandó 
motorok hibafeltárásánál 
is az első és legfontosabb 
kérdés, hogy a főtengely 
sérült-e, illetve a főtengely 
rögzítéséhez szükséges ún. 
nyugvó csapágyhelyek mi-
lyen állapotban vannak.

A KITE Zrt. Speciális Szakműhely szolgáltatá-
sait bemutató cikksorozatunkban most a mo-
torblokkok felújításához kapcsolódó egyik fő-
elem, a főtengely és csapágyak felújításához 
használt technológiánkat szeretnénk részle-
tesebben bemutatni.

Cifra János
szakműhely vezető

A Műszaki Magazin korábbi 
kiadványaiban már beszá-
moltunk a motorfelújítások-
hoz, üzemanyagrendszer 
elemek javításához és a 
füstgázszűrők tisztításához 
alkalmazott technológiai 
megoldásainkról. Részlete-
sebben elemeztük többek 
között a piacon fellelhető 
hibás hengerfej-felújítá-
sokat a nálunk alkalmazott 

Új eszközök a főtengelyek 
felújításához

„...a korszerű dízelmotorok szakszerű felújí-
tásához elengedhetetlen a megfelelő szintű 
korszerű technológiai háttér...”

technológiai megoldások-
kal összevetve, valamint 
külön cikkben elemeztük a 
füstgázszűrők szakszerű 
tisztításának jelentőségét 
és hatását a motor élettar-
tamára. A Speciális Szak-
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A főtengely cseréje olyan 
költséggel járhat, hogy sok 
esetben a motor felújítása 
így már nem lenne gazda-
ságos. Ezért számos motor 
esetében lehet költségha-
tékony alternatíva a főten-
gelyek szakszerű felújítása 
köszörüléssel, és ún. javító-
méretes csapágyakkal tör-
ténő visszaszerelése.
A főtengelyeket a gyártás 
során általában kovácsolás-
sal készítik elő, majd a mé-
retre forgácsolásukat köve-
tően hőkezelik a megfelelő 
felületi keménység elérésé-
hez, végül az előírt méretre 
köszörülik a megfelelő geo-
metria és felületi minőség 
eléréséhez, majd kiegyen-

súlyozzák. A hibafeltárás 
során arra törekszünk, hogy 
a főtengelyek elhasználódá-
sából adódó alak-, helyzet- 
és méretváltozások mellett 
feltárjuk azokat az egyéb 
meghibásodásokat, amik a 
felújíthatóságot lehetetlen-
né teszik. Ilyenek lehetnek 
többek között a repedések 
vagy a túlzott hőhatás miatti 
kilágyulás is.
A főtengely vizsgálatán túl 
fontos szerep jut a motor- 
blokköntvény átvizsgálásá-
nak is. Számos esetben a 
főtengelyt a motorblokkhoz 
rögzítő ún. nyugvó csapágy-
helyek meghibásodásai, 
kopásai, a csapágyfedelek 
alakváltozásai is lehetetlen-

né tehetik a gazdaságos fel-
újítást.
Általánosságban az tapasz-
talható, hogy a rendelte-
tésszerű használat mellett 
megkopott főtengelyek fel-
újítása szinte minden eset-
ben gazdaságosan megold-
ható, azonban a túlterhelés, 
hiányos, elégtelen kenés 
miatti túlmelegedésből vagy 
törés miatti ütésekből adó-
dó károsodások után már 
nem beszélhetünk felújítha-
tóságról.

Röviden tekintsük át a főten-
gely felújíthatóságának főbb 
kritériumait:
• a főtengelyen nincsenek 

repedések, törések, ütő-

dések, nem megengedett 
torzulások;

• a főtengely csapágyfelüle-
tek keménysége gyári elő-
írt értéken van, azaz nem 
lágyult ki;

• a csapágyfelületek (nyug-
vó, tám, hajtókar) kopásai 
még lehetővé teszik a javí-
tóméretre köszörülést;

• a főtengely görbülete még 
lehetővé teszi az egyenge-
tést.

Nagyobb motorok eseté-
ben elég sűrűn jelentkező 
probléma, hogy a főtengelyt 
egyengetni kell megfelelő 

Cikkünk a 30. oldalon folytatódik.

„...a rendeltetésszerű használat mellett megkopott 
főtengelyek felújítása szinte minden esetben 

gazdaságosan megoldható..!”
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présszerszámmal, mielőtt 
az köszörülésre kerül. Az új 
főtengelyek gyártása során 
ilyen jellegű technológiára 
nincs feltétlenül szükség, 
azonban a felújítás során ez 
gyakori feladat.
Miért kell a főtengelyeket 
egyengetni a köszörülés 
előtt? Ennek az az oka, hogy 
a felújítandó főtengelyek 
esetében a főtengely ütése 
nagyobb lehet, mint a lekö-
szörülendő csapátmérő-kü-
lönbség, így a köszörülés a 
megadott alak- és helyzet-
pontossággal nem lenne el-
végezhető.
Például, ha a köszörülés a 

1/100 mm-es méretpontos-
sági tartományban történik 
és a csapágyhézag csak 
0,05 mm lehet, akkor köny-
nyen belátható, hogy az egy 
nagyságrenddel nagyobb, 
1/10 mm-t meghaladó ütés a 
főtengelyen a javítóméretre 
köszörülést, majd a megfe-
lelő csapágyhézagot, kenési 
feltételeket nem teszi lehe-
tővé.
A főtengelyeken a nyugvó 
és hajtókarcsapágyak csap-
jai és igény szerint a tám-
csapágy felületei kerülnek 
köszörülésre. A méretpon-
tossági követelmény mellett 
a körkörösségi alakkövetel-

mény is elég szigorú, itt is 
0,01 mm tűrésen belül kell 
maradni. A csapok kúpos-
sága nem lehet több, mint 
0,002 mm.
A méretpontosság tartását 
nehezíti még, hogy a Szak-
műhelyünkben felújítandó 
főtengelyek tömege általá-
ban 80 kg feletti, így ez csak 
megfelelő méretű, tömegű, 
rezgéscsillapítású és méret-
pontosságú főtengelyköszö-
rű-gépen kivitelezhető.
Ezen követelmények tel-
jesítéséhez a motorfel-
újításokhoz is gazda-
ságosan használható 
főtengelyköszörű-gépet az 

európai piacon csak kevés 
cég tud gyártani. A Szak-
műhelyünkbe tavaly beszer-
zésre került félautomata 
főtengelyköszörű-géppel 
teljesíteni tudjuk a motor-
gyártók főtengelyekre előírt 
méretpontossági követel-
ményeit.
Az általunk beszerzett AZ 
Machine Tools PLC-vezérlé-
sű félautomata köszörűgép 
robusztus kialakítása lehe-
tővé teszi akár 2 m hosszú 
és 54 cm löketű főtengelyek 
felújítását is. Emellett be-
szerzésre került a gyártó-
tól egy főtengelyegyengető 
pad is.

KITE Műszaki Magazin 2022/2.  FENNTARTHATÓ GÉPÜZEMELTETÉS
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A gyártó több mint 40 éves 
szakmai tapasztalattal ren-
delkező specialista a főten-
gelyköszörű-gépek gyártá-
sában.
A méretpontossági követel-
mények tartós teljesíthe-
tőségéhez a CNC technoló-
giából ismert szánmozgató 
mechanikán, digitális mé-
rőrendszeren túl további 
szempont volt a köszörűgép 
fokozott rezgéscsillapítása 
is, amit a gyártó az innova-
tív megoldásnak számító 
kompozit anyagú gránit-mű-
gyanta gépvázzal és a 8,5 
tonnás géptömeggel ért el. 
A kompozit anyagnak kö-

szönhetően a gép hőmér-
sékletváltozás miatti mé-
retváltozásai is kisebbek a 
hagyományos szürkeönt-
vény gépvázakhoz.
A méretpontossághoz és a 
termelékenységhez termé-
szetesen szükség van még 
nagy gyakorlattal rendelke-
ző köszörűs technikusra is. A 
gép PLC-vezérléssel, auto-
mata ciklusokkal támogatja 
a köszörűkövek felszabá-
lyozását a kívánt rádiusszal, 
valamint a különböző köszö-
rülési feladatok gépkezelő 
nélküli méret- és alakpontos, 
hibamenetes ismétlések-
kel történő végrehajtását, 

mindezekkel kiküszöbölve az 
esetleges gépkezelői hibá-
kat. Természetesen a meg-
felelő gépismeret továbbra 
is szükséges, csak más te-
rültre kell fókuszálni. Ezen 
a gépen nem a megmunká-
lás pontos végrehajtására 
kell odafigyelni, mert arra 
ott van a Schneider Electric 
által gyártott PLC-vezérlés 
és a Heidenhain gyártmányú 
mikron pontosságú digitá-
lis mérőrendszer, hanem a 
gép kezdeti beállítására és 
a munkafolyamat felügyele-
tére. Ezáltal csökkenthető 
a fáradságból és a monoton 
munkavégzésből eredő gép-

kezelői hiba is.
Mi azt valljuk, hogy a korsze-
rű dízelmotorok gyártói spe-
cifikációk szerinti szakszerű 
felújításához a minőségi al-
katrészek, gyártói támoga-
tás és szakmai felkészültség 
mellett elengedhetetlen a 
megfelelő szintű korszerű 
technológiai háttér is, amit 
a KITE Speciális Szakműhe-
lye a kezdetek óta biztosít a 
partnerei számára.
A Speciális Szakműhely 
szolgáltatásaival kapcsola-
tos további információkért 
keresse területileg illetékes 
alkatrész-értékesítő kol-
légáinkat!

FENNTARTHATÓ GÉPÜZEMELTETÉS  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  
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Franz Gründl
tulajdonos, Agrocom 2000 Kft.
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Több ezer hektár és több száz szarvasmarha, ide érkezett az első X9 
John Deere kombájn Magyarországon. Ez a nagyvad nem lesz magányos, 
hiszen több testvére is segíti a gazdálkodást Vépen, az Agrocom 2000 
Kft.-nél. 

Vép Szombathely mellett, 
viszonylag közel az osztrák 
határhoz fekszik. Az autó-
pályán haladva, itt nem tűnik 
olyan sivárnak a táj, mint az 
ország keleti felén, ahol az 
idei évben a természet meg-
mutatta, hogy ne gondoljuk 
azt, hogy mi irányítunk. Az 
interjú előtt gyorsan meg is 
beszéljük Franz Gründl tu-
lajdonossal, hogy milyen ká-
rokat okozott az idei évben 
az aszály nem csak nálunk, 
de Európában is. Franzi – 
aki egyébként egy végtele-
nül kedves Bajorországból 
származó gazda, és már az 
interjú elején kérte, hogy te-
geződjünk – gyorsan meg is 
jegyzi, hogy azért a környé-
kükön nincs okuk panaszra, 
mert náluk azért legalább 
volt valamennyi csapadék, 
de a legelőkön látja, hogy itt 
is szűkös az idei év. 

Lépésről lépésre 
A kihívásokkal való megküz-
dés nem ismeretlen a gaz-
daság tulajdonosa számára, 
hiszen a kezdés sem volt 
egyszerű. A 90-es évek vé-
gén 370 hektár föld bérleti 

lehetőségének megpályá-
zásával kezdődött minden. 
Persze nem volt egyedül, jó 
páran pályáztak a területre, 
de sikerült megszerezni, vi-
szont pénz már nem volt az 
őszi vetési munkák megkez-
déséhez, így kölcsönt kellett 
felvenni, aminek a kamata 
akkor 27,5% volt. 
„Az elején helyben jártunk. 
Egyet előre, egyet hátra 
léptünk. Nagyon nehéz volt. 
Rosszak voltak az árak, ma-
gas volt a kamat, a területen 
a talajélet a padlón volt, mi-
vel nagyon rosszul művelték 
a földeket azelőtt és száraz-
ság is volt mellette.”
A küzdelmes évek sem 
szegték a kedvüket, mindig 
próbáltak kicsiket lépni és 
fejleszteni a gazdaságot. 
Építettek szárítót, hogy a 
gabonát ne kényszerüljenek 
egyből eladni, hanem tá-
rolni tudják és a kedvezőbb 
értékesítési árakat kivárni. 
A 2000-es években nem gé-
pekre költöttek, hanem álla-
tokra, ott biztosabb helyen 
látták a pénzt, és az állatok-
kal a talajéletet is tudták javí-
tani. Mára a magyartarka ál-

lomány megsokszorozódott, 
de a tartásmód megmaradt. 
Továbbra is extenzív módon 
tartják az állatokat, ami azt 
jelenti, hogy májusban kihaj-
tásra kerülnek a környező le-
gelőkre és egészen október 
végéig a szabadban marad-
nak. Itt születnek és nevel-
kednek a borjak is.

A gépek ereje 
A növekedés és a fejlődés 
fenntartásához, a hatékony-
ság növeléséhez azonban 
nélkülözhetetlenek a gépek. 
Kezdetben vegyes volt a gép-
park, de az, hogy 3 céggel 
kell kapcsolatban lenni, sok-
kal nehezebbé teszi a dolgo-
kat. „Én úgy látom, hogy ha 
egy cégnél maradok, akkor 
partnerként kezelnek, ha 3 
cégnél, akkor egy vagyok a 
sok közül náluk. Ez nem segít 
akkor, ha szervizre van szük-
ség. Régen hoztunk be Né-
metországból gépet, mert 
nagy árkülönbségek voltak, 
de akkor a szervizt is onnan 
kellett igénybe vennünk, ami 
nehézkesen működött.” 
Az erőgépek sorában John 
Deere gépek vannak, amely 

A legnagyobb szarvas 
a csorda élén
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nagyjából 5 ha/óra a telje-
sítménye, az X9-esnek pe-
dig 7,5 ha/óra, ez több mint 
40%-os különbség. Ha az 
asztalszélességben lévő kü-
lönbséget belekalkulálom és 
ugyanolyan gyorsan men-
nek, valamint ugyanolyan 
tisztán aratnak, akkor is van 
20%. De szerintem bír még 
többet is.”
Minden gépnél sarkala-
tos kérdés a fogyasztás, 
a gyári adatok szerint az 
üzemanyagtartály 14 órára 
elegendő gázolajat tud be-
fogadni, amit ha úgy nézünk, 
hogy a gép képes 100 t/órás 
teljesítményre, igazán haté-
konynak mondható. 
„Az aratás elején sajnos 
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voltak hátráltató körülmé-
nyeink. Először egy 60 cm 
hosszú gránit kő került be 
a gépbe, ami szerencsére 
csak a kőfogóig jutott, addig 
okozott kárt. A javítás utáni 
másnap viszont egy eke-
vas került a kombájn útjába, 
ami végig is ment a gépen a 
szecskázóig. Ekkor „ideköl-
töztek” a szervizes fiúk és 
egy hétvége alatt megcsi-
nálták a gépet. Csütörtökön 
történt és hétfőn már arat-
tunk újra. Ügyesek voltak a 
fiúk.”
Felmerül a kérdés, hogy Ma-
gyarországon kihasználha-
tó-e egy ekkora gép telje-
sítménye, és kinek érdemes 
ilyen gépben gondolkoznia. 

Két rotoros technológia
Az X9-es kombájn két da-
rab nagy méretű rotorral 
rendelkezik. Működési 
elve az „S” kombájnokhoz 
hasonlóan tisztán roto-
ros, vagyis a cséplés és a 
leválasztás is a rotorban 
történik.  Az XDS rotorok 
méretei: átmérő: 610 mm, 
hossz: 3510 mm.
A tisztítást a piacon talál-
ható egyik legnagyobb, 7 
m2 felületű rosta végzi. A 
megtisztított mag innen 
a hatalmas, 16.200 literes 
magtartályba jut, ahon-
nan 186 l/mp sebességgel 
ki is tudja üríteni. A szecs-
kázóból 68 késes, finom 
aprítású vagy 124 késes, 
extra finom aprítású meg-
oldás választható az igé-
nyeknek megfelelően. A 
szecskát akár 15 m széles-
ségben, nagyon egyenle-
tesen is képes szétszórni 
a gépen található hidra-
ulikus pelyvaterítő segít-
ségével.  Fontos kiemelni, 
hogy a gép kíméletes mel-
léktermék-kezelése miatt 
kiváló minőségű szalma 
előállítására is képes.

Új vágóasztal a nagyobb 
kapacitást segítve
Egy ekkora kombájn 
hatékony használatá-
hoz elengedhetetlen a 
megfelelő mennyiségű 
anyagáram bejuttatása 
a gépbe, ami új vágóasz-
tal-típusok fejlesztését 
tette szükségessé.
Ezek a típusok a HD 
(vagyis Hinged Draper) 
csuklósvázú hevede-
res vágóasztal-család 
tagjai.  Ezeknek közös 
jellemzője, hogy a há-
rom szekcióból álló 
kaszaszerkezet ered-
ményeként, ekkora szé-
lesség esetén is egye-
dülálló talajkövetést 
tesznek lehetővé, mivel a 
két oldalszárny-rész tar-
lókerekeinek segítségé-
vel külön-külön követi a 
talajfelszínt. A vízszintes 
elmozdulás a vágóasztal 
széleinél (mérettől füg-
gően) akár 3317 mm is le-
het, ami a talajhoz képest 
akár 10 fokos elmozdu-
lást is jelenthet.

mögött erős hálózat dolgo-
zik itthon. Amikor megkér-
dezem Franzi-tól, hogy mi-
ért pont ez a márka, akkor 
csak ennyit jegyez meg dip-
lomatikusan: „Minden gép 
működik, de nálunk minden 
gépnek dolgoznia kell. A töb-
bi traktor is szép, de nézni 
tudom máshol is.”
Idén a gazdaságba újabb 
amerikai szarvas érkezett, 
egy X9 1100 típusú kombájn 

személyében. Tervbe volt 
a régi gép cseréje, hiszen 
az már teljesítette a fela-
datát, kidolgozta magát az 
évek során. „A döntés meg-
hozatalában segített, hogy 
2021-ben ki tudtuk próbálni 
a gépet aratásban, ahol már 
megmutatkozott a teljesít-
ménye. Az idei szezonban 
pedig már gabonában is tud-
tuk mérni a hatékonyságát. 
Az S790-es kombájnunknak 
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„Én szerintem ennek a gép-
nek 1500 hektárt kell aratnia 
évente. Ez az, amiből érde-
mes kiindulni, ha valaki ezt a 
gépet akarja. A másik fontos 
dolog, ami főleg a kukorica 
betakarítás esetén kulcs-
kérdés, az a logisztikai ka-
pacitás. Ha nincs annyi szál-
lítójárműved, ami ki tudja 
szolgálni a kombájnt, akkor 
nem tudod kihasználni an-
nak nagyobb teljesítményből 
eredő tulajdonságait.” 

A JDLink támasz a gazda-
ságban
A John Deere felülete, az 
Operations Center a lehe-
tőségek tárházát adja a fel-
használók kezébe. Onnantól 
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kezdve, hogy meg lehet néz-
ni, hogy adott gép éppen hol 
van, milyen munkaműveletet 
végez, azt milyen motorter-
helés és fogyasztás mellett 
teszi, azt is ellenőrizhetjük, 
hogy van-e esetleg aktív hi-
bakód, ami a gép meghibá-
sodását jelezheti. Emellett 
a dokumentáció, a hozama-
datok gyűjtése, az adatokra 

és információkra alapozott 
tervezésben és döntéshoza-
talban is támogat. „A cégen 
belül többen is használjuk 
a MyJohnDeere felületét, 
mert azonnali információval 
szolgál, nem kell telefonál-
gatni, hogy tudjuk a gépek 
hol vannak vagy végeztek-e 
már a feladatukkal. Az iro-
dából tudjuk szervezni a 

munkát vagy segíteni a gép-
kezelőt, ha látjuk, hogy adott 
művelet során nem jó beállí-
tásokkal dolgozik a gép.” 

Nem a hektárt növeljük, ha-
nem a hozamot
A jövőbe tekintve a cél a 
rendszerek fejlesztése és 
összehangolása, nem a te-
rületi bővülés. „Lett volna 

lehetőség pár évvel ezelőtt, 
de én már nem akarom. Mi-
óta területbe nem növek-
szünk, azóta a hektárhozam 
nő. Az ebben lévő lehetősé-
geket szeretnénk még job-
ban kiaknázni. Az öntözési 
rendszerek fejlesztése, a 
vízgazdálkodás és a vízmeg-
tartás még inkább fókuszba 
kerül.” 
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teljesítmény már elegendő 
egy komolyabb telephely 
és az ott üzemelő gépek 
áramellátásához, de termé-
szetesen a jövőben ennél 
sokkal magasabb teljesít-
ményű áramfejlesztők is el-
érhetők lehetnek. A jelenlegi 
maximumot a John Deere 
13.6 l-es motorjai tudják tel-
jesíteni, ez 505 kW teljesít-
mény 1500-as percenkénti 
fordulatszámon.
Ahogyan arról már szó esett, 
a John Deere OEM motorok-
kal kapcsolatban stratégiai 
cél, hogy a KITE a mezőgaz-
daságon kívül az iparban is a 
lehető legmagasabb szinten 
képviseltesse magát. Ehhez 

Hosszas tervezés után 2022 áprilisában ké-
szült el az első KITE áramfejlesztő, termé-
szetesen John Deere motorral szerelve. A 
sajátmárkás áramfejlesztő piacra kerülése 
fontos része annak a hosszútávú projektnek, 
amely során a KITE a John Deere OEM moto-
rok széleskörű applikációján keresztül nem 
csak a mezőgazdaság, hanem az ipar terüle-
tén is szeretné letenni a névjegyét.

KITE erő John Deere 
motorral kombinálva

Az első KITE áramfejlesztő 
egy 33 kVA névleges teljesít-
ményű, 2.9 l-es John Deere 
dízelmotorral és háromfá-
zisú Mecc Alte generátorral 
szerelt aggregátor. 33 kVA 

pedig elengedhetetlen volt 
a teljes országot lefedő OEM 
motorspecialista szervizhá-
lózat létrehozása.
Mivel az ipar területén a 
KITE még nem rendelke-
zik akkora ismertséggel, 
mint a mezőgazdaságban 
ezért története során elő-
ször kiállítóként képvisel-
tette magát a májusban 
megrendezett Ipar napjai 
kiállításon a HUNGEXPO-n. 
A rendezvényen sok más 
egyéb mellett kiállításra ke-
rült a KITE áramfejlesztő is. 
Bővebb információkért kérjük 
látogasson el honlapunkra: 
www.johndeeremotor.hu.

Fazekas Ferenc
kereskedelmi termékfelelős
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Motor specialisták
1. Északkelet-magyaror-
szági Régió 
Név: Angyal Gábor 
Email: angyalgabor@kite.hu
Mobil: +36 20 354 6813 

2. Közép-magyarországi 
Régió
Név: Terék Benedek
Email:
terekbenedek@kite.hu
Mobil: +36 30 429 5124

3. Déli Régió
Név: Papp Martin
Email: pappmartin@kite.hu
Mobil: +36 30 321 1816

4. Északnyugat-dunántúli 
Régió
Név: Gerencsér Dávid Árpád
Email: 
gerencserdavid@kite.hu
Mobil: +36 20 259 3407

5. Dél-dunántúli Régió 
Név: Hencz Roland
Email: henczroland@kite.hu
Mobil: +36 30 153 2518

AGGREGÁTOR    

Vészhelyzeti teljesítmény kVA 33

  kW 26,4

Névleges teljesítmény kVA 30

  kW 24

Hangszigetelt burkolat [mm] SZ x H x M 1000x2070x1320

Üzemanyagtank [liter] -alap gázolaj 78

Nettó összsúly burkolattal kg 810

Zaj [zárt kivitelnél] dB(A) 71

MOTOR

Gyártó   JOHN DEERE

Modell   3029DFG20

Hengerek száma   3

Lökettérfogat l 2,9

Fordulatszám rpm 1500

ALTERNÁTOR    

Típus   MECC ALTE

Fázis szám   3

Teljesítménytényező cos φ 0,8

Frekvencia Hz 50

Kimeneti feszültség V 230 / 400 V

4.

1.

2.

3.
5.
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területen a lehető legjobb 
minőségű bort, a lehető leg-
gazdaságosabban állítsuk 
elő. Ehhez, az egyre fogyat-
kozó fizikai munkaerő miatt 
gépesítésre, illetve gépek 
által művelhető ültetvény-
re, gazdálkodási módra van 
szükség.
Szerte az országban, több 
ezer hektárnyi területen 
dolgoznak a KITE Zrt. által 
forgalmazott, és aftersales 
fronton teljeskörűen ellátott, 
prémium minőséget kép-
viselő, francia gyártmányú 
Pellenc művelőeszközök. 
A gyártó több évtizedes 
múltra tekint vissza a sző-
lészeti és borászati gép-
gyártás területén. Gépeik 
technikai és technológiai ér-
telemben is előremutatóak, 
innovatívak. Az önjáró szüre-
telőgépeik, több mint 10 éve 
multifunkcionálisak, azaz 
a szüretelőegység helyére 
többféle művelő eszköz is 

A szőlőszüret végeztével kissé oldódik a fe-
szültség, az izgalom, több idő marad egyéb 
tevékenységekre vagy akár a pihenésre. És 
persze „jó gazda” módjára azonnal számot is 
vetünk a mögöttünk álló időszakról.

Gondoljunk a szüret utáni 
időszakra és gondoskodjunk 
a gépeinkről
Szobota Dániel
központi after-sales vezető 

Akár egy hosszú és nehéz 
verseny végén, ahol meg-
annyi nehezítő körülményen 
kellett úrrá lennünk. Ezek 
közül néhányra maximum 
lélekben tudunk készülni, 
gépeink állapota, hadrafog-
hatósága viszont nagyban 
múlik a szezon utáni alapos 
átvizsgáláson, karbantar-
táson, a következő szüretre 
történő felkészítésen.
Magyarországon ~62.000 
hektárnyi borászati célú sző-
lőültetvény van. Az ország 22 
borrégiója közül a kunsági 
a legnagyobb, ezt követi az 

felszerelhető. Folyamato-
san fejlesztett szerkezeteik 
összetettek, nagyon átgon-
doltak, az adott cél-feladat-
ra a leginkább megfelelők. 
A lehető legmegbízhatóbb 
működéshez ezért is szüksé-
ges a körültekintő használat, 
a gondos karbantartás, illet-
ve a használati időszakokon 
kívüli javítások elvégzése.
Az elmúlt néhány évben nagy 
jelentőséget fordítottunk 
ezen gépek humán támo-
gatásának fejlesztésére, 
kiváltképp a szőlészeti gé-
pek szervizére, így mára öt 
szakember áll a partnereink 
rendelkezésére – nem csak 
szőlészeti, hanem más ker-
tészeti gépek tekintetében 
is.
A tulajdonosok számára 
a KITE Zrt. által nyújtott, 
szüret utáni teljeskörű gé-
pátvizsgálás az egyik leg-
jelentősebb együttműkö-
dési kapocs felhasználó és 

„...Meggyőződésünk, hogy az üzem közbeni 
meghibásodások nagy mértékben leredu-
kálhatóak, egy felkészült tulajdonos, gép-
kezelő keze alatt...”

észekkelet-magyarországi, a 
dél-balatoni, illetve a dél-du-
nántúli. Függetlenül azon-
ban a régiók vagy a gazda-
ságok méretétől, általános 
az a törekvés, hogy az adott 
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szolgáltató között. Ilyenkor, 
ahogyan a bevezetőben is 
említettem, enyhül egy kicsit 
a stressz, több idő van be-
szélgetni, viszont még emlé-
kezhetünk sok problémára, 
ami a szüret során felmerült, 
hiszen legyen az akármilyen 
apró is, érdemes lehet utá-
najárni, most lesz idő alapo-
sabban javítani. 
Az átvizsgálás során a part-
ner által alaposan lemosott, 
de még nem konzervált gé-
pet, a gyártó által meghatá-
rozott sorrendben vizsgáljuk 
át, melyről jegyzőkönyvet 
készítünk, majd ezt követően 
egy komplex javítási áraján-

latot tudunk adni a szüksé-
ges munkadíjról és az alkat-
részek listájáról. Fontos, 
hogy a KITE csak gyári vagy 
a gyárival megegyező mi-
nőségű, minősített beszál-
lítótól származó alkatrészre 
tesz ajánlatot.
 A gyártói szempontokon fel-
ül, van lehetőség a felmerült 
hibák, az esetleges partneri 
igények kiegészítő feljegy-
zésére is. Célszerű ilyen-
kor (újra) feltenni azokat az 
üzemeltetési kérdéseket is, 
amelyek a használat során 
nehézséget okoztak. Az át-
vizsgálás átlagban 2-3 órát 
vesz igénybe, eközben van 

lehetőség kérdezni. Meggyő-
ződésünk, hogy az üzem köz-
beni meghibásodások nagy-
mértékben leredukálhatók, 
egy felkészült tulajdonos, 
gépkezelő keze alatt.
Évről évre mindig több, ön-
járó-, illetve vontatott szü-
retelő gépet vizsgálunk át. 
Általános tapasztalat, hogy 
szinte mindenütt találhatóak 
olyan hibák, amik a felhasz-
náló számára nem nyilván-
valók, nem észrevehetők. 
Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy az 
átvizsgálás során feltárt hi-
bákat kijavítva, kiegészítve 
a gyártói ajánlásokkal, ér-
demben csökkentek a szü-
ret, illetve már a permete-
zés során felmerülő váratlan 
műszaki meghibásodások, 
káresemények. 
Minden évben van néhány, 
nagyobb megbontást, akár 
gyártói támogatást is igény-
lő javítás, de többségében 

a kopó alkatrészek cseréje, 
illetve a kisebb sérülések ki-
javítása az elsődleges.
Tapasztalatunk, hogy azon 
gépeknél, ahol figyelembe 
vannak véve a gyártói-, illet-
ve a szakembereink szakmai 
ajánlásai, továbbá a KITE Zrt. 
szervize készíti fel és követi 
nyomon a gépet a szezonban, 
azon gépek üzembiztosan 
dolgoznak és szezon közben 
jóval kevesebb váratlan meg-
hibásodás jelentkezik.   
Az egyik partnerünk mondta, 
hogy az átvizsgálás, a téli ja-
vítás olyan, mint ahogyan az 
éltanuló a vizsgára készül: 
nem a vizsga előtti este ve-
szi elő a könyvet, hanem az 
előadás utáni este.
Ezzel a gondolattal kívánom 
minden kedves partnerünk-
nek, hogy a következő szüret 
után mosolyogva dőljön hát-
ra: No ez csillagos ötös lett! 
Mi segítünk benne.
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• Árvai Attila – Északkelet-magyarországi régió
• Hegedűs László – Dél-balatoni régió
• Kecskés Gyula – Villány és környéke
• Zsember Zsolt – Alföldi régió
• Kocsis Tamás – Nyugat-magyarországi régió

Szervizhálózatunk
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D-RTK antennát is haszná-
lunk a munkavégzéshez, 
célszerű ennek felállításával 
kezdeni az üzemeltetést. A 
drónok – mind a felvételező, 
mind a kijuttató – használat 
előtti legfontosabb teendői 
a műszaki ellenőrzés és a 
propellerek állapotának elle-
nőrzése. A drónok esetében 
ez a lépés nem is kerülhető 
ki, a felvételeződrónok ese-
tében használat előtt mi ma-
gunk rögzítjük a propellere-
ket, a kijuttatóeszköz esetén 
a rotortartó karok kihajtása 
és rögzítése után a propel-
lerrögzítő elemek eltávo-
lítása is a kezelő feladata. 
Eközben jól ellenőrizhetők a 
komponensek.
A használatot mindig telje-
sen feltöltött akkumuláto-
rokkal célszerű megkezde-
ni. Lehetőség van az üzemi 
területen is akkumulátort 
tölteni, az ehhez szükséges 
áramfejlesztőket a KITE Zrt. 
raktárról tudja szállítani. 
Amennyiben az üzemelési 
területen akkumulátort is 
töltünk, célszerű az áramfej-
lesztőt és a vízforrást bizton-
ságos távolságra telepíteni 
egymástól. Az üzemeltetés 
megkezdése előtt a fontos a 
kijuttatódrón permetezőre-
ndszerének vizuális ellenőr-
zése. Tiszta vízzel jól meg-

A mezőgazdasági drónok már sok esetben 
megkönnyítik munkánkat precíziós törekvé-
seink során. Az előfelvételezések készítése 
már a napi gyakorlat, a drónos kijuttatás a 
közeli jövőben a mindennapok részévé válik. 

Drónüzemeltetés a 
gyakorlatban

A drónokkal végzett műve-
letet célszerű gondos ter-
vezéssel és előkészítéssel 
indítani. Az üzemi területen a 
munkavégzés előtt érdemes 
áttekinteni a műveleti terü-
letet és a lehetséges mun-
kavégzést befolyásoló fizikai 
akadályokat. Amennyiben 

állapítható, hogy a fúvókák 
szórásképe megfelelő-e. 
Lehetséges a kijuttatódró-
nokat gyáritól eltérő fúvó-
kákkal üzemeltetni, a gyártó 
jelenleg a gyári fúvókán (1 
mm) kívül kétféle méretet 
(1,5 mm és 2 mm) is ajánl a 
drónhoz. Mindkét alternatív 
fúvókához lehetséges gyári 
kalibrációt futtatni a drón 
távirányítója segítségével. A 
jövőben vélhetően a gyártó 
támogatni fogja a légbeszí-
vásos fúvókák használatát 
is. Ezeknek a légbeszívásos 
fúvókáknak a hatékonyság-
vizsgálatát már megkezdtük 
a KITE Zrt. berkein belül. 
A feladatok megtervezése 
során több lehetőség is ren-
delkezésünkre áll, a drónnal 
is körbejárhatjuk a területet, 
de a távirányító is segítsé-
günkre lehet. A műveletek 
megtervezésekor vegyük fi-
gyelembe a lehetséges aka-
dályokat, és az üzemeltetés 
megkezdése előtt zárjuk ki 
ezeket a területeket a mun-
kavégzésből. A drónok fej-
lett szférikus akadályelkerü-
lő rendszere segít elkerülni 
az akadályokat, de töreked-
jünk a maximális biztonság-
ra a használat során.  A drón 
fel van szerelve első és hátsó 
FPV kamerával, melyek se-
gítségével valós időben kö-

  Propellerek és tartókarok rögzítése

  Akkumulátorok töltöttségének ellenőrzése

  Kijuttatórendszer tömítettségének vizuális 
ellenőrzése, az esetleges szivárgások 
megszüntetése

  Szórásképek és a fúvókák ellenőrzése és 
kalibrálása

  Biztonságos használat

  A munka végeztével tisztítás és vizuális 
ellenőrzés

Üzmeltetési teendők

Nagy Gábor
kereskedelmi termékfelelős
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vethetjük a műveletvégzést. 
Az üzemeltetés során mindig 
kísérjük figyelemmel az ak-
tuális időjárási viszonyokat, 
kerüljük a szeles és az ala-
csony páratartalmú körül-
ményeket. A KITE Zrt. PGR 
alkalmazása erre jó lehető-
ség. A használat során cél-
szerű úgy megválasztani a 
felszállópontot, hogy az esz-
köz a lehető legkevesebb fe-
lesleges utat tegye meg. Az 
üzemeltetés végével tiszta 
vízzel mossuk át a tartályt és 
a kijuttatórendszert, öblít-
sük ki a szűrőket és tisztítsuk 
meg kíméletesen az eszközt. 
A drón IP67-es védettséggel 
rendelkezik, de célszerű ke-
rülni a radikális tisztítási el-
járásokat.  A drón a szállítás 
megkönnyítése érdekében 
gyorsan és könnyen össze-
csukható, eközben fontos 
ügyelni a propellerek óvatos 
rögzítésére az eszközhöz 

mellékelt rögzítőfülek se-
gítségével. Évente egyszer 
célszerű lecserélni a kijutta-
tócsövezést az anyag elöre-
gedése miatt. Fontos, hogy 
csak vegyszer- és nyomá-
sálló csövezetet alkalmaz-
zunk. A cseréhez szükséges 
szilikontömlő méteráruként 
a KITE Zrt. ajánlatában meg-
található. Célszerű évente a 
használattól függően a teljes 
propellergarnitúrát lecse-
rélni, illetve, ha káros vibrá-
ciót tapasztalunk használat 
során. Mindig törekedjünk 
a megfelelő forgásirányra 
propellercsere esetén. A 
cserepropellerek jelzésén és 
drón propellerkarjain jól lát-
ható a forgásirány. 
Minden drónnal végzett mű-
velet esetén törekedjünk a 
maximális biztonságra és 
tájékozódjunk a kijuttatás 
aktuális feltételeiről!

T30-as kiegészítők

T30 akkumulátor
• Kapacitás: 29 Ah
• Üzemeltetési idő: 10 -15 perc
• 1000 ciklus töltési garancia
• Teljesítmény: 3600 W

T30-as akkumulátortöltő
• Egy akkumulátor egyidejű töltése
• Gyors és lassú töltés
• Teljesítményigény: max. 9200 W

T30-as propeller
• DJI-62365 CW (óramutató 

járásával megegyező)
• DJI-62364 CCW (óramuta-

tó járásával ellentétes)

T30 csövezés
• Vegyszer- és nyomásálló 

szilikoncső, méretre szab-
ható, gyorsan cserélhető

T30 alternatív fúvókák
• Gyárilag kalibrált a drónokhoz
• Teejet minőség
• Fúvóka, tömítés és bajonett 

egy csomagban

Áramfejlesztő lassú töltéshez
• Névleges feszültség: 230 V/26 A
• Teljesítmény: 6/6,5 kW
• Elektromos indítás: 420 ccm-es, 

12 LE-s benzinüzemű, 4-ütemű motor

SZEZONELŐZETES  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  
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metezők egyik védjegye a 
gyártó által fejlesztett és 
gyártott dugattyús szivaty-
tyú, amelynek megerősített 
öntvény kialakítása garan-
tálja a teljesítményt és a tar-
tósságot. 

A KITE Zrt. kertészeti üzletága egy új spanyol-
országi márkával erősítette tovább a kerté-
szeti gépek portfólióját. A MAÑEZ Y LOZANO az 
ültetvénypermetezők gyártásában piacvezető 
Spanyolországban, termékeik ezentúl Magyo-
roszágon is elérhetőek lesznek a KITE Zrt. kí-
nálatában.

Az 1976-ban alapított cég 
gazdag múltra tekint vissza a 
kertészeti permetezők gyár-
tásában, termékpalettáján 
megtalálhatjuk a hagyomá-
nyos, illetve az újszerű és in-
novatív megoldásokat is.
A MAÑEZ Y LOZANO per-

Spanyol erősítés 
permetező fronton

Olajos Sándor
termékmenedzser

KITE Műszaki Magazin 2022/2.  GÉPÚJDONSÁGOK
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DINAMIC család
A DINAMIC képviseli a tra-
díciót a MAÑEZ Y LOZANO 
permetezői közül. A hagyo-
mányos axiálventilátoros 
permetezők vontatott kivi-
telben 800-től 3000 literes 
tartálykapacitással érhetők 
el, felhasználásuk széles-
körű, hiszen a különböző 
gyümölcskultúrákban és 
szőlőültetvényben egyaránt 
kiválóan dolgozik. 
A polietilén tartállyal és 
dugattyús szivattyúval fel-
szerelt permetezők hosszú 
évekre garantálják a minő-
ségi permetezést a gazdál-
kodóknak. A vezérlés igény 
szerint választható, a leg-
egyszerűbb manuális állítású 
vezérléstől kezdve, az elekt-

romos kapcsolású vezérlő-
dobozon át, az ultrahangos 
lombérzékelővel felszerel 
Sistromatic rendszerig. 

TWISTER család
A TWISTER család tagjai az 
innovációt képviselik a spa-
nyol gyártónál. A Twister egy 
speciális kialakítású kijut-
tatási rendszer, amely trip-
la fúvókaegységek és egy 
különleges spirális kialakí-
tású ventilátorház együttes 
működésével valósul meg. 

A permetezés során a rend-
szer olyan légáramot alakít 
ki, és úgy juttatja ki a per-
metszert, hogy az teljesen 
átmozgassa a leveleket, így 
elkerülve a levelek takaróha-
tását és teljesen bejusson a 
lombkorona belsejébe. Ez-
zel együtt megakadályozza, 
hogy az egy helyen koncent-
rálódó folyadék a talajra cse-
pegjen és szennyezze a kör-
nyezetét. A család vontatott 
tagjait 1000-től akár 4000 
literes tartálykapacitással is 

rendelhetjük, hagyományos 
és tornyos kialakítással. 

NAVARONE család
Az ágyús kijuttatású Nava-
rone permetezőcsalád tagjai 
radiálventilátoros kialakítá-
súak. Az egy- vagy kétoldal-
ra szóró ágyúknak köszön-
hetően akár 20-24 méteres 
permetezési magasságot is 
elérő szóráskép alkalmassá 
teszi a gépet dió vagy más, 
magasabb kialakítású ültet-
vények növényvédelmére. 
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két érintette. A főbb üzemel-
tetési paramétereket egy 7”-
os színes kijelzőn láthatjuk a 
kormánykerék előtt. A kar-
támaszba egy 12”-os színes 
érintőkijelző került, melyen 
keresztül a traktor minden 
funkciója vezérelhető és 
testreszabható. Ugyan-
itt, a kartámaszban kaptak 
helyett a SCV vezérlők, a 
kézigáz és a klímavezérlés 
fizikai gombjai is. A korábbi 
modelltől eltérően 2 db joy-
stick áll a kezelő rendelke-

A JCB a gépeit kifejezetten a legkeményebb 
munkák elvégzésére fejleszti és tökéletesíti 
évről évre. A 2022-es évben több újdonsággal 
jelentkezett az angol gyártó a Fastrac és az 
AGRI PRO tekintetében.

JCB Fastrac iCON
A 2022-es évben több újdon-
sággal jelentkezik az angol 
JCB. Ezek közül az egyik 
a frissített és újragondolt 
Fastrac széria, mely az iCON 
nevet kapta. A korábbi mo-
dellekből ismert AGCO mo-
torok és fokozatmentes vál-
tók megmaradtak, ahogyan 
a menetkomfortot és az 
univerzalitást biztosító hid-
ropneumatikusan szintez-
hető futómű is. Hasonlóan 
a teleszkópos rakodókhoz, 
mostantól itt is felszereltsé-
gi szintekről beszélhetünk, 
úgymint Standard, Field 
Pro és Pro Line. Field Pro 
felszereltség esetén széria 
többek között a hűthető és 
fűthető ülés, az elektromo-
san állítható tükrök, a 6 db 
LED-es munkalámpa elöl 

JCB újdonságok
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és hátul, a Power Beyond és 
az ISOBUS-csatlakozók, a 
GPS-előkészítés és gyors- 
kormányzás, valamint a táb-
lavégi fordulás automatiká-
ja is. Standard és Field Pro 
esetén a gyártó 65 km/h-s 
végsebességet ad meg, vi-
szont Pro Line esetén ez már 
80 km/h. Természetesen 
ezzel együtt megerősített 
hidak és megnövelt telje-
sítményű ABS fékrendszer 
szolgálja a biztonságot.
A legnagyobb változás a fül-

Demeter András
termékmenedzser
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zésére. A fő egységen egy 
billenőkapcsolót, valamint 8 
db gombot találunk, melyek 
közül 5 db szabadon konfigu-
rálható. A kiegészítő joystick 
4 db gombja szintén szaba-
don konfigurálható, valamint 
1 db SCV vezérlésére is alkal-
mas. 
A frissített fülke megoldá-
sai által a kezelő teljesen 
a saját ízlésére szabhatja 
a gép funkcióit, emellett a 
GPS-alapú rendszerek hasz-
nálata is egyszerűbbé vált.

JCB AGRI PRO
2022 másik újdonsága a 
visszatérő AGRI PRO te-
leszkópos rakodó, amely je-
lenleg az 542-70-es modell 
esetében érthető el. Ahogy 
korábban is, most is ez je-
lenti a legmagasabb felsze-
reltséget és teljesítményt a 
JCB teleszkóposrakodó-pa-
lettáján.
A motor a már jól ismert 
4,8 literes saját gyártású 
DieselMAX, ahol a maximá-
lis teljesítmény 174 LE-re, 

a maximális nyomaték pe-
dig 690 Nm-re nőtt. A típus 
sajátossága, hogy egyedül 
DualTech sebességváltóval 
érhető el, amely révén a ra-
kodó maximális sebessége 
50 km/h. 
Ehhez a teljesítményhez 10 
csavaros aggyal ellátott, 
megerősített és megnövelt 
méretű hidak, valamint fej-
lettebb fékrendszer társul. 
Más 542-70-es modellektől 
eltérően kizárólag Michelin 
500/70 R24 méretű abron-
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csokkal érhető el a gép me-
zőgazdasági vagy ipari min-
tázattal.
A gémlengés-csillapítási 
rendszer (SRS) itt is széria, 
amely 4 km/h-s sebességnél 
automatikusan bekapcsol, 
ezzel segítve a kényelme-
sebb haladást.
A megnövelt hidraulika-
rendszer teljesítménye 160 
liter/perc, amely 14%-kal na-
gyobb, mint korábban.

„...A Fastrac ICON frissített fülkemegoldásai által a kezelő teljesen 
a saját ízlésére szabhatja a gép funkcióit, emellett a GPS-alapú 

rendszerek használata is egyszerűbbé vált...”
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tással végzi el a feladatokat. 
A TLT-n keresztül leadott 
teljesítmény értékek és a 
hidraulikarendszer kapaci-
tása egyaránt a legjobbak 
közé tartoznak kategóriájá-
ban, emiatt a csatlakoztatott 
munkaeszközök kiválasztá-
sában sem kell a későbbiek-
ben kényszerű kompromisz-
szumokat meghoznunk. A 
nagy emelési kapacitású 1. 
kategóriás, hátsó 3-pontos 
függesztőszerkezet is sza-
vatolja a munkagépek széles 

Egyre nagyobb az igény a hosszú távon meg-
bízható gépekre, munkaeszközökre, amelyek 
több területen is alkalmazhatók. A KITE Zrt.-
nél készletről is elérhető John Deere 3038E 
kompakt traktor hosszú élettartamra, sokcélú 
felhasználásra lett tervezve.

Kompakt mérete miatt 
olyan helyeken is elfér, ahol 
a nagyobb traktorok nem. 
Kialakítása és egyszerű ke-
zelhetősége miatt minden 
évszakban hasznos eszköze 
a mezőgazdasági, kerté-
szeti, állattartó, valamint a 
településfenntartással fog-
lalkozó vállalkozások, telep-
helyek számára egyaránt. 
A szűk fordulási sugár és a 
kiváló ergonómia jelentősen 
megkönnyíti és felgyorsítja 
a homlokrakodóval történő 
munkavégzést is. Opcioná-
lisan mechanikusan önszin-
tező homlokrakodó (MSL) is 
igényelhető, amely a kanalat 
vagy más terhet automatiku-
san vízszintes síkban tartja, 
egészen az emelési magas-
ság legtetejéig. Könnyebb, 
gyorsabb, stabilabb lesz ál-
tala a munkavégzés, és mi-
nimalizálja annak esélyét, 

John Deere 3038E 
kompakt traktor telephely 
karbantartásra
Luczi István
termékmenedzser asszisztens
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hogy az emelt teherből bár-
mi visszahulljon a traktorra.  
A John Deere 3038E kom-
pakt traktor a legkorszerűbb 
technológiákat alkalmazza a 
környezetterhelés csökken-
tése és a költséghatékony 
üzemeltetés érdekében. Az 
1,6 literes, 3 hengeres, 27,4 
kW (36,7 LE) teljesítményű 
turbófeltöltős, közvetlen 
üzemanyag-befecskende-
zéssel rendelkező Yanmar 
dízelmotor meglepően ala-
csony üzemanyag-fogyasz-
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skálájának használatát. 
A kezelőtér kialakítása, a 
Twin Touch™ pedálok, a fo-
kozatmentes automata vál-
tó, a szervokormányzás és 
a kezelőszervek elhelyez-
kedése megfelelő komfort-
érzetet, egyszerű kezel-
hetőséget, precíz és gyors 
munkavégzést biztosítanak. 
A kedvező talajnyomás-ér-
tékek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a kertészetek, gyümöl-
csösök talajszerkezetében 
se okozzunk kárt. A napi 

karbantartáshoz szükséges 
ellenőrzőpontok könnyen el-
érhető helyen találhatók, így 
több idő jut a hatékony mun-
kavégzésre.
Az olasz Peruzzo cég által 
gyártott munkaeszközök 
könnyen csatlakoztathatók 
a traktorhoz, a PUMA 1600 
lengőkéses fűkaszát mul-
csozásos fűnyírásra, vékony 
ágak aprítására (max. 2 cm 
átmérőig) és gyepszellőzte-
tésre ajánljuk. A Puma nagy 
területek nyírására lett kifej-

lesztve. Ha viszont gyűjteni 
szeretné a füvet, válassza a 
KOALA 1600 lengőkéses fű-
kaszát lemezkésekkel és a 
900 literes fűgyűjtőtartály-
lyal.
Az árokpartok, vízfolyások 
partjainak, domboldalak, 
töltések, de akár sövények 
rendbetételére is használja 
a FOX-CROSS 1400 kaszát, 
mivel a gép +90°-tól –50°-ig 
elfordítható.
Az ősszel lehullót levelek 
összegyűjtésére válassza 
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a Turbo 400 nagy teljesít-
ményű fű- és falevélfelszívó 
berendezést, amely olyan 
helyeken is használható, 
ahová más eszközökkel nem 
lehet beférni. A Turbo 400 
rendelhető saját meghajtó-
motoros és tehergépkocsi 
oldalfalára rögzíthető kivi-
telben, vagy traktor 3-pon-
tos függesztőszerkezetére 
csatlakoztatható és a trak-
tor kardántengelyével meg-
hajtott változatban egya-
ránt.

„...A KITE Zrt.-nél készletről is elérhető John Deere 
3038E kompakt traktor hosszú élettartamra, 

sokcélú felhasználásra lett tervezve...”
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sal tudjuk megmérni a nö-
vénytermesztési tér egyes 
elemeit. A KITE Zrt. saját 
fejlesztésű agrometeoroló-
giai állomása 10 percenként 
szolgáltatja azokat a szen-
zoradatokat a szervereink 

1986 és 1992 között a KITE Zrt. önálló fejlesz-
tési programot hirdetett Szuper Intenzív Ku-
koricatermelési (SZIK) program néven, ahol a 
gazdaságok 4 tonna terméstöbbletet vállaltak 
hektáronként. Ezen program keretein belül 
60  ezer ha-ral növekedett az öntözött terület 
nagysága, amit 255 lineár öntözőberendezés 
telepítésével sikerült biztosítani. 

A SZIK program keretében 
olyan komplex öntözésve-
zérlési alapelveket fogalma-
zott meg a KITE Zrt., amely 
biztosította a kukorica op-
timális vízellátottságát a 
talaj, a növény és a légkör 

Öntözési tanácsadás a 
digitalizáció világában

dr.Riczu Péter
digital AG. Project Manager
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technológia vívmányainak 
és a fejlett szenzorálásnak 
köszönhetően olyan eszkö-
zök állnak rendelkezésünk-
re, amelyek segítségével 
gyorsan, pontosan, nagy 
tér- és időbeli felbontás-

rendszerelemek figyelem-
bevétele mellett. Ezeknek 
az adatoknak a begyűjtése 
a 30 évvel ezelőtti technika 
mellett nagy kihívásokat je-
lentett.
Napjainkban az információs 

„...A Magyarország területéről készült NDVI 
felvételeket szervereinken tároljuk és a 
PrecSat Extra PGR alkalmazásban tekint-
hetők meg...”
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felé, melyek hatékonyan 
segíthetik a gazdálkodókat 
az öntözésirányítás végre-
hajtásában. A mért adatok 
a PrecMet alkalmazásban 
érhetők el a felhasználók 
számára.

Egy terület vízforgalmát 
meghatározza és különbö-
ző mértékben befolyásolja a 
légkör számos paramétere. 
A napi potenciális evapo- 
transzspiráció (ET0) –  ami 
egy standard vegetáció pá-
rolgásának felel meg  – a le-
vegő hőmérséklet, a relatív 
páratartalom, a szélsebes-
ség, a légnyomás, illetve 
a besugárzás értékekből 
számítható ki a FAO Pen-
man-Monteith módszerével. 
Ez az érték tulajdonképpen 
azt adja meg, hogy mekkora 
a légkör potenciális pára-
éhsége, az evaporációs és 
transzspirációs folyamatok 
révén mennyi víz kerülhet a 
légkörbe minden egyes nap. 

Mivel a számítás egy hipo-
tetikus felületre vonatkozik, 
ezért pontosítani szüksé-
ges a modellt, ugyanis az 
öntözött kultúrnövény fen-
ológiáját, mint korrekciós 
tényezőt (KC) figyelembe kell 
venni és be kell vonni a kal-
kulációba, így kiszámítható 
a növényspecifikus evapot-
ranszspiráció (ETC) értéke (1. 
ábra).
A növényi tényező (KC) meg-
határozására számos mód-
szer és szakirodalmi infor-
máció létezik, ugyanakkor 
annak pontosítása egyes 
fajták/hibridek esetén szük-
séges lehet, melynek egyik 
hatékony eszköze a hőösz-
szegszámítással történő 
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korrekció, másrészt pedig 
az NDVI (Normalizált Diffe-
renciál Vegetációs Index) 
adatok, amelyek nagy tér- 
és időbeli felbontás mellett 
biztosítanak a felhaszná-
lók (gazdálkodók/kutatók) 
számára információkat a 
kultúrnövény vegetációjá-
nak állapotáról (2.  ábra). A 
Magyarország területéről 
készült NDVI felvételeket 
szervereinken tároljuk és a 
PrecSat Extra PGR alkalma-
zásban tekinthetők meg.
A növénnyel korrigált eva-
potranszspiráció (ETC) tehát 
információt ad arról, hogy a 

1. ábra: A kukorica evapotranszspirációjának időbeli alakulása egy hajdúsági kísérletben

Cikkünk az 52. oldalon folytatódik.

„...az öntözésirányítás komplex személetet és adatbázis hátteret kíván meg, 
melyet hatékonyan csak egy olyan rendszer képes kiszolgálni, mint a 

KITE Zrt. Precíziós Gazdálkodási Rendszere (PGR)...”
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talajból és a növények által 
mennyi víz párologhat el po-
tenciálisan; de ez csak egy 
elméleti, ám igen fontos mé-
rőszám. 
Ugyanakkor felmerül a kér-
dés, hogy vajon van-e ennyi 
víz a talajban; képes-e eny-
nyi víz elpárologni? Ennek 
kiderítésére talajnedvesség 
mérésére alkalmas szenzo-
rokat szükséges használni, 
melyek pontos képet alkot-
nak az aktuális vízkészletről. 
A KITE agrometeorológiai 
állomása tartalmaz talaj-
szenzort is, amely 10 cm-es 
mélységekben méri az ak-
tuális talajnedvességet. A 
KITE portfóliójában találha-
tók olyan önálló talajszen-

2. ábra: Az NDVI értékek használata a növényspecifikus korrekciós tényezők használatában a PrecSat 

Extra PGR alkalmazáson keresztül

zorok (node/mikrobázis), 
amelyek a bázisállomástól 
távolabb, a tábla több pont-
ján helyezhetők el, így a 
jellemző területekről szol-
gáltatják a talajnedvességi 
információkat. Mindemel-
lett ismernünk kell a tala-
junkat is, ugyanis ugyanaz a 
nedvességtartalom eltérő-
en értelmezendő más-más 
talajtextúra esetén. A KITE 
PGR rendszerének részét 
képező KITÁP –  a KITE tá-
panyaggazdálkodási rend-
szere  – a precíziós talaj-
mintavételezést követően 
automatikusan meghatá-
rozza a talajtextúrát.
A talaj-növény-légkör rend-
szer mért adatait szinkroni-

zálva, meghatározható egy 
adott időszakra a klimatikus 
vízmérleg; meteorológiai 
előrejelzési adatok felhasz-
nálásával pedig akár egy 
hétre előre megbecsülhető 
a vízmérleg várható alaku-
lása. Egy öntözésirányítási 
rendszerben a mért adatok 
önmagukban nehezen ér-
telmezhetők, így az aktuális 
talajnedvességi értékeket a 
holtvíz és a növények szá-
mára könnyen hozzáférhe-
tő, diszponibilis víz mellett 
kell megítélnünk, és ezeket 
az értékeket a növény érzé-
kenységének figyelembe-
vétele mellett kell reálisan 
kezelnünk.
Az öntözésirányítás –  mint 

döntéstámogató számí-
tási algoritmus  – komplex 
személetet és adatbázis 
hátteret kíván meg, melyet 
hatékonyan csak egy olyan 
rendszer képes kiszolgálni, 
mint a KITE Zrt. Precíziós 
Gazdálkodási Rendszere 
(PGR). Ennek érdekében ki-
dolgozásra került egy olyan 
öntözésirányítási algorit-
mus, amely interaktív mó-
don segíti a gazdálkodó 
döntését az öntözési rend 
(öntözési norma, illetve ön-
tözési forduló) pontos meg-
tervezésében és az öntözés- 
irányításban. Jelenleg ez a 
modell a szaktanácsadók 
számára elérhető (3.  ábra), 
de folyamatosak azok az 

KITE Műszaki Magazin 2022/2.  PGR
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3. ábra: Az öntözésirányítási algoritmus talajnedvességi viszonyokat bemutató felülete

informatikai fejlesztések, 
amelyek ennek az algorit-
musnak a PGR-be való bein-
tegrálását támogatják. 
2023-ban – mint önálló PGR 
PrecZone alkalmazás  – el-
érhető lesz az öntözésüze-
meltetés. A fejlesztés a 
2020-1.1.2-PIACI-KFI, piac-
vezérelt kutatás-fejlesztési 
és innovációs projektek tá-
mogatásával valósult meg 
(A projekt címe: Precíziós 
öntözési szaktanácsadás 
kidolgozása a talaj-nö-
vény-atmoszféra modell 
alapján, és beintegrálása a 
PGR-be (Precíziós Gazdál-
kodási Rendszerbe)).

PGR  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  
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KITE Műszaki Magazin 2022/2.  KOLLÉGÁINK SZEMÉVEL

Czirbusz József
kereskedelmi termékfelelős 

Alkatrészkereskedelmi üzletág

Rovatunkban 
10+1 állandó 
kérdést teszünk 
fel after-sales 
szakembereinknek. 
Minden alkalommal 
egy újabb személyt 
mutatunk be, csak 
egy kicsit másképp. 
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KOLLÉGÁINK SZEMÉVEL  KITE Műszaki Magazin 2022/2.  

1. Mi volt az első élményed a 
mezőgazdasággal kapcso-
latban?
Már gyermekkoromban meg-
ismerkedtem a mezőgazda-
sággal, hiszen Nádudvaron 
szinte mindenki ebből élt 
vagy ezzel egészítette ki jö-
vedelmét. A szüleim állattar-
tással és növénytermesztés-
sel is foglalkoztak. Ha nem is 
az első élményem, de édes-
apám szülőháza nagyon kö-
zel volt a KITE telephelyéhez 
és sokszor nézegettem a sok 
zöld traktort, igaz akkor még 
a kerítésen kívülről.

2. Mi akartál lenni gyerek-
ként?
A műszaki dolgok érdekeltek 
gyerekkoromban is, de konk-
rétan nem fogalmazódott 
meg bennem, hogy mi sze-
retnék lenni.

3. Miért választottad ezt a 
pályát?
A KITE-n belül több pozíció-
ban is dolgoztam. 1998-ban 
kerültem a jelenlegi munka-
körömbe.

4. Mikor kezdtél a KITE-nél?
1986 júliusában.

5. Mit csinálsz szívesen a 
szabadidődben?
Szeretek a családommal és a 
barátaimmal kikapcsolódni, 
szívesen járunk színházba, 
koncertekre. Olvasok, foci-
zok, szeretek biciklizni is. 

6. Mi volt az utolsó könyv, 
amit olvastál vagy film, amit 
megnéztél?
Könyv: Stephen King: Duma 
Key.  Film: Anyám és más fu-

tóbolondok a családból (egy 
nagyon jó magyar film). 

7. Melyik a kedvenc mező-
gazdasági géped?
John Deere 8R traktor, 
elöl-hátul 4-4 db kerékkel.

8. Mi jut eszedbe először ar-
ról, hogy after-sales?
Az eladás után a vevő prob-
lémáinak kezelése, aki lehet 
gép- vagy alkatrész vásárló is.

9. Mit szeretsz a legjobban a 
szakterületedben?
Több témaköröm is van, 
mindegyiknek meg van a 
maga szépsége és nehézsé-
ge. Jó érzéssel tölt el, ha si-
keresen zárul egy üzletkötés, 
melyhez a szaktudásomra is 
szükség volt.

10. Mit tekintesz az eddigi 
pályádon a legnagyobb sike-
rednek
Talán azt, hogy a magyar-
országi mezőgazdaságiab-
roncs- és kerékpiacon hosz-
szú évek óta folyamatosan nő 
a KITE forgalma és piaci ré-
szesedése, és ehhez nagyban 
hozzájárul az én munkám is. 

11. Mi motivál téged minden 
nap?
A munkakörömben nap mint 
nap problémákat kell meg-
oldanom, amelyekkel a ke-
reskedő-kollégák keresnek 
meg. Minél összetettebb és 
bonyolultabb egy-egy hely-
zet, amelyre megoldást tu-
dok kínálni, annál nagyobb a 
sikerélmény. Ezekből én is 
sokat tanulok, és hozzájárul-
nak a szakmai fejlődésemhez 
is. 

12. Ha egy pár gondolatban 
össze kellene foglalnod, mit 
mondanál egy fiatalnak mi-
ért válasszon mezőgazdasá-
gi pályát?
Egyre fontosabb az emberi-
ségnek a minimális környezeti 
terheléssel előállított élelmi-
szer-ellátás. Ehhez sok kép-
zett szakember szükséges.

13. Hogy találod meg az 
egyensúlyt a munka és a ma-
gánélet között?
Vannak időszakok, amikor 
nehéz különválasztani a 
munkát a magánélettől. Ez 
általában tavaszi szezonban 
a legnehezebb, mivel ilyenkor 
a legnagyobb a terhelés és a 
leghosszabb a munkaidő. A 
pandémia időszakában is el-

mosódtak a határok a mun-
ka és a magánélet között. 
A hétköznapok terhelését 
hétvégén próbálom kipihenni 
szeretteim körében.

14. Hol látod magad öt év 
múlva?
A KITE Zrt.-ben.

14. Szerinted melyik Magyar-
ország legszebb tájegysége 
és miért éppen oda érdemes 
ellátogatni?
Nagyon sok csodálatos hely 
található hazánkban, nehéz 
választani. Talán a Dunaka-
nyar, Lillafüred, a Balaton. Az 
utóbbi időben ezeket a helye-
ket látogattam meg, mind-
egyiknek megvan a maga va-
rázsa, szépsége.

Reggel: Hétköznapokban 
6-kor ébresztő, kávézás a 
feleségemmel, reggeli ké-
szülődés. Vannak napok, 
amikor a kislányomat én 
viszem iskolába.

Napközben: Fél 8-tól a 
KITE-ben végzem az aktu-
ális feladatokat.

Este: Hazaérkezés után 
átbeszéljük a családdal 
kivel mi történt aznap. 
Amennyiben vannak ki-
sebb munkák, amikkel 
elmaradtunk a ház körül, 
azt elvégzem, később va-
csorázunk. Különböző na-
pokon vannak fix progra-
mok (pl.: keddenként foci), 
amikkel kikapcsolódok.

Napi

RUTIN
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