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Agritechnika-elõzetes szántóföldi bemutatón jártunk Magdeburgban

Augusz tus végén Magdeburgban került sor „200 % Red” cím mel, a két, piros gépe ket gyártó cég, azaz a trak to -
ra i ról és kom bájn ja i ról híres Case IH, és a mun ka gé pe i rõl neve ze tes Väderstad újdon sá ga i nak bemu ta tá sára. A
gépgyártók ilyen kor már javá ban a 2 évente, novem ber ben meg ren de zésre kerülõ, és idén épp ese dé kes
Agritechnikára készül nek, így mi is érdek lõ dés sel figyel jük az újdon sá go kat.

Új Case IH 140 kom bájn soro zat
A Case IH a maxi má lis tel je sít ményre és keze lõi kénye lemre

törek szik a köze pes méretû kom báj no kon is. Csúcs csép lõ- és
tisz tí tó rend szer teszi lehe tõvé a szinte nulla beta ka rí tási vesz -

te sé get. Az alkat ré szek mini má lis kopása és hosszú élet tar -

tama csök kenti a kar ban tar tást. Az új Case IH Axial-Flow 140
soro zatú kom báj nok szá mos vál toz ta tá son men tek keresz tül,

amely nek érez hetõ ered mé nye a tel je sít mény emelkedése, a
kényelem és a megbízhatóság.

A 2016-os modellév kíná lata: 5140 (310 LE), 6140 (400 LE)
és 7140 (450 LE). 

A korábbi 5 szál lí tó csi gát most 6 szál lí tó csiga váltja fel, amik
haté ko nyan és nagyobb kapa ci tás sal továb bít ják a ter ményt a 

ros tára. Az új kereszt áramú Cleaning System funk ció biz to -

sítja az opti má lis mag át eresz tést, ami szük ség ese tén auto -
ma ti ku san akti vá ló dik. 12 fokos oldal irá nyú lej tõig nem szük -

sé ges keze lõi beavat ko zás. A 6140 és 7140 model lek nek
10.570 literes magtartálya van.

Az új 140-es szé rián sok kal könnyebb lett a terí tés rõl rend ra -
kásra és onnan vissza vál tás, mivel a kezelõ a kabin ból vagy a

kom bájn jobb olda lára sze relt elekt ro mos kap cso lók kal is

átkap csol hatja. Az aprító sebes sége is egy sze rûen állít ható a
kombájn jobb oldalán.

A Case IH a Zuidberg gumi he ve de res járó szer ke ze tet

válasz totta azon ügy fe lek szá mára, akik a nagyobb kényel -

met, kisebb talaj tö mö rö dést, biz ton sá go sabb köz úti köz le -
ke dést sze re tik. Ha a 610 mm és 762 mm vál to za tot kéri a

vevõ, akkor a kom bájn szé les sége 3,5 m-en belül marad. 

CASE IH CVX OPTUM 
Euró pá ban inten zí vebb a növény ter mesz tés és maga sab -
bak a hoza mok, mint más régi ók ban, míg az idõ já rási gyak -

ran kor lá tozza a ren del ke zésre álló idõt a föl de ken. A Case

IH ezért alkotta meg új Optum CVX soro za tot. Mint az a
köz úti pót ko csis- és a szán tó földi mun ka gé pes tesz te lé sem 

során kide rült, még egy kezdõ trak to ros hölgy is könnye -

dén kezel heti.
Az Optum CVX új for má ját az agresszív hatást keltõ motor -

ház tetõ és az újfajta hátsó sár védõ adja, ráadá sul vilá gí -

tása is káp rá za tos, ami kor mind a 20 LED-lámpa vilá gít.
Belsõ tere tágas, 2,6 m3-es, a jó kilá tást az 5,87 m2 üveg -

fe lü let biz to sítja.
Az új soro zat két modellje a kom pakt 6,7 lite res NEF moto -

ros, 270 vagy 300 LE-vel, 2.100 for du lat számú név le ges

sebes ség gel, és a nagyobb modell maxi má lis 313 LE tel je -
sít ménnyel, 1.800-as for du lat szá mon. Jelen tõs újí tás az

egyedi ter ve zésû olaj teknõ, mivel az szol gál a trak tor

gerin céül, levéve ezzel a nyo mást a motor blokk ról. Így az
Optum CVX meg en ge dett legnagyobb össztömege 16.000

kg. A szimpla eVGT tur bó fel töltõ biz to sítja az ala csony for -
du lat szá mon szük sé ges nagy nyo ma té kot és gyor sab ban

rea gál, mint a duplaturbó. 

A 2 elér hetõ sebes ség tar to mány az ECO 30 m/h-40 km/h

és az ECO 30 m/h-50 km/h. A maxi má lis hát ra me neti

sebes ség mind két eset ben 27 km/h. Új az elsõ- és hátsó
ten gely kiala kí tása a 2.995 mm-es ten gely táv val. A köz úti

biz ton ság érdek ben az Optum CVX ABS-szel sze rel hetõ. 
Az Optumnál a 4 foko zatú stan dard hátsó TLT-hez 2 foko -

zatú elsõ TLT kér hetõ. Az ISOBUS II kate gó ria alap fel sze -

relt ség, az ISOBUS III kate gó ria opció. Az Optum is kap -
ható a Puma soro zat nál meg is mert HMC II, azaz Táb la széli

For du lás Auto ma tika II rend szer rel, RTK nagy pon tos ságú

auto ma ti kus kor mány zás sal, AccuGuide rend szer rel és az
új, veze ték nél küli, távoli fájl át vi tel funk ci ó val. 

Az Optum CVX tovább erõ síti a Case IH ter mék pa let tá ját:

már 13 fajta ter mék és több mint 220 modell várja az ügy -
fe le ket.

200 % Piros   =   100 % Case IH 
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Az Opus újabb modell jei 
Az Opus kul ti vá tor csa lád 2 új model lel bõvül, ezek az Opus

400 és az Opus 500, ame lyek ugyan olyan erõs alvázra épül -
nek, mint a csa lád nagyobb tag jai, az Opus 600 és a 700. A

válasz ték bõ ví tés célja a 300-400 LE kate gó ri ájú trak to rok hoz
is illeszt hetõ, könnyen manõ ve rez hetõ, kisebb mun ka szé les -

ségû model lek piacra bocsá tása volt.

A kapák 27 cm-es osz tása, vala mint a 80 cm-es hasmagasság
biz to sítja, hogy az Opus nagy mennyi ségû szár ma rad ványt is

könnye dén kezelni tud. A kul ti vá tor egye dül álló módon 40

cm-es mély sé gig képes átla zí tani a talajt.
Az Opus 400 és 500 gyár tása 2015 õszén kez dõ dik.

A megújult Rapid A 400-800S
A Väderstad foly tatja a Rapid A 400-800S vetõ gép szé ria fej -

lesz té sét, ami vel tovább könnyíti a gaz dák mun ká ját. A vetõ -
gép a meg je le nést és a funk ci o na li tást egy aránt érintõ ránc fel -

var rá son is átesett. A ven ti lá tor fel ke rült a vetõ mag tar tály ban

ele jére, mini ma li zálva a beke rülõ por mennyi sé gét.
A vetõ mag tar tályba lám pák let tek beépítve. A kar ban tar tás -

men tes csap ágyak na gyobb védel met nyúj ta nak a por ral és a

talaj jal szem ben is. Az új szárny zár funk ció meg könnyíti a
vetõ gép szál lí tási hely zet bõl mun ka hely zetbe való átál lí tá sát.

A szár nyak hid ra u li ku san ki- és behajt ha tók a kabin ból, a
ControlBox vagy az E-Control nél kül is. A Rapid A 400-800S,

YM16 gyár tása szin tén 2015 õszén kez dõ dik.

SeedEye, a mag szám láló
A nem zet közi saj tó tá jé koz ta tón büsz ke ség volt látni és hal -

lani, ami kor bemu tat ták a Väderstad magyar fej lesz tésû és
gyár tású SeedEye mag szám lá ló ját. A gaz dák mos tan tól egy -

sze rûen, kalib rá lási tesz tek nél kül is be tud ják állí tani a négy -
zet mé te ren kénti mag szá mot. A SeedEye kiegé szítõ funk ci ó kat 

kínál a Väderstad E-Control ellen õrzõ rend sze ré hez.

Az érzé ke lõk a rep cét mint egy 99 %-os, búzát és más gabo na -
fé lé ket 98-99 %-os pon tos ság gal számlálják, 250 másod per -

cen kénti mag szám ese tén. A bemu ta tón árpát szám lál tunk,

gya kor la ti lag 100 %-os pon tos ság gal!
A SeedEye leg ké sõbb 2016 õszé tõl lesz elér hetõ, egy elõre

opci ó ként a Spirit R 300-400S, a Rapid A 400-800S és a Rapid
A 600-800C vetõ gé pek hez.

Új Spirit R vetõ gép
A Väderstad folya ma to san fej leszti vetõ gé peit. A tel je sen új

ter ve zésû Spirit R 300-400S vetõ gé pek 3 és 4 méte res mun -

ka szé les ség ben, 12,5 vagy 16,7 cm sor tá vol ság gal lesz nek
ren del he tõk. Ezek nek a model lek nek fel sze relt sége az E-Cont -

rol és a Gateway. A Spirit R Disc Aggressive mûvelõegységgel

sze relt, ami pre cíz, egyenes vontatást garantál.

Az új vetõ mag tar tály 2800 lite res, könnyen tölt hetõ és kor -

ró zió álló. A ven ti lá tor maga san, a mag tar tály ele jén

helyez ke dik el, hogy mini má lisra csök kentse a bevitt por
mennyi sé gét, s köz ben az összes érzé keny alkat rész is

védve van. Ez a meg ol dás a rend szer hosszabb élet tar ta -
mát szol gálja.

A tel je sen új, elekt ro mos Fenix III mag ada goló rend szert

kisebb mun ka szé les ségre ter vez ték, amely min den cso -
rosz lyá nál egyen le tes vetõ mag el osz tást biz to sít. A rend -

szer bár mi lyen magot képes kezelni hek tá ron ként 1 kg-tól

egé szen 500 kg-ig, akár 15 km/h sebes ség nél is.
A Spirit R 2016 õszén kerül gyár tásba.

A Tempo egyre jobb lesz
A Tempo V egy hárompont füg gesz tett, össze csuk ható,

maxi mum 12 soros vetõ gép, ami könnye dén átál lít ható a
45 cm sor tá vol ság ról, 8 soros 75 cm-es sor tá vol ságú vál to -

zattá. A fej lesz tés során a kulcs szó a vál to za tos ság volt, az

ered mény pedig egy külön bözõ kul tú rák, külön bözõ sor tá -
vol ság gal tör ténõ veté sére alkal mas vetõ gép lett, mely nek

sor egy sé gei és mûtrá gya cso rosz lyái bár hova helyez he tõk a 

vázon. A Tempo V hét külön bözõ modell for má já ban ren -
del hetõ. A sor egy sé gek száma a modell tõl füg gõen 6-12

lehet, a mun ka szé les ség pedig a sor tá vol ság tól füg gõen
4,2 és 6,6 méter közötti.

2016-tól kezdve a Tempo vetõ gé pek új, alu mí nium mag -

ada go ló val készül nek majd. Az új ada go lón lévõ ürí tõ nyí lás
meg könnyíti a faj ták közötti vál tást és a tisz tí tást. Az újki -

ala kí tású mûtrá gya cso rosz lya kes ke nyebb lett, ami lehe -

tõvé teszi 45 cm sortávolság beállítását.

Az újdon sá go kat keres sék az Agritechnika kiál lí tá son Han -
no ver ben és a hazai for gal ma zók nál!

Sós Rita
A bemu ta tón készült fotók a www.agraragazat.hu

galé ri á já ban meg te kint he tõek.

+ 100 % Väderstad
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