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A zöld ta kar mány készí tésre fóku szált az Invest Kft.
– a XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napokon jártunk

Hatal mas érdek lõ dés övezte a hód me zõ vá sár he lyi Állat te nyész tési Napok

kiál lí tást, ami nem vélet len. Pályá zati kiírá sok elõtt min denki kíván csi a gép -

for gal ma zók leg fris sebb kíná la tára, taná csára. Az állat tartó tele pek kor sze rû -

sí té sé nek lehe tõ sége kap csán Tóth Sán dort, az Invest Gép ke res ke delmi Kft.

mun ka gép keres ke delmi veze tõ jét kér dez tem a lehe tõ sé gek rõl.

– A rég óta várt és ese dé kes

pályá za tok a ker té sze tek mel lett

az állat tartó tele pe ken indít hat

be újabb kor sze rû sí té se ket. A

kiál lí tásra is ennek tuda tá ban

készül tek?

Már hagyo má nya van annak, hogy itt 

kiál lí tunk. Az idén közel 200 m2-en

vagyunk jelen, az állat tar tók nak

nyúj tott gép kí ná la tun kat azon ban

ennek több szö rö sén sem tud tuk vol -

na tel jes egé szé ben bemutatni.

– A Pöttinger zöld sora világ hírû.

Ez az Önök mun ká já ban is meg -

mu tat ko zik?

Az Invest Gép ke res ke delmi Kft. már

az általa for gal ma zott gép csa lá dok

kivá lasz tá sá nál figye lembe vette az

örök sza bályt: minõ ségi állat te -

nyész tést csak és kizá ró lag minõ ségi 

takar mánnyal lehet elérni, ami nek

viszont az idõ ben és jól vég zett

technológia az alapja. 

A Pöttinger ter mék fej lesz tési irány -

vo na lá nak meg ha tá ro zá sa kor a fõ

szem pont az ügy fe lek igé nye i nek és

elvá rá sa i nak minél tel je sebb kielé gí -

tése. Az oszt rák vál la lat így a

2015-ös idény ben is több újdon ság -

gal jelent meg a piacon.

A Pöttinger már két éve bemu tatta a

világ leg na gyobb füg gesz tett kasza -

kom bi ná ci ó ját, a NOVACAT S12-t, az 

idén pedig a kisebb, 9,52 m mun ka -

szé les ségû NOVACAT S10 egé szíti ki

ezt a soro za tot. De a már jól ismert

Novacat 402 hát só füg gesz tésû tár -

csás kasza, vagy a mell sõ füg gesz -

tésû Novacat Alpha Motion, és a

szin tén hát só füg gesz tésû Novadisc

265 tár csás kasza is sze re pel a kíná -

la tunk ban. Ezután a Pöttinger HIT

rend te rí tõi, vala mint Top és Eurotop

rend kép zõi következnek a tech no ló -

giai sorrendben.

A tel jes gép sorra az idõt ál ló ság a jel -

lemzõ. Az oszt rák gaz da sá gok ból a

mai napig sok hasz nált Pöttinger gép 

érke zik az országba, és ezek jól tart -

ják az áru kat. A hasz nált gép ár pedig 

jól követi az új gépek valós ár-ér ték

ará nyát is. Ennél több bizo nyí ték

nem is kell.

Érde kes ség ként itt jegyez ném meg,

hogy a Pöttinger világ elsõ a rend fel -

szedõ kocsik fej lesz té sé ben és for -

gal ma zá sá ban, a piaci for ga lom

60%-a fûzõ dik a nevé hez, ter mé sze -

te sen kíná la tunk ban is sze re pel, bár

hazánk ban ez a tech no ló gia még

nem ter jedt el. A magyar gaz dák

inkább a bálá zást, bála cso ma go lást

választ ják a beta ka rí tás kor, ami hez

mi az álta lunk for gal ma zott trak to -

rok kap csán is a CASE IH bálá zó kat

kínál juk. Az évi közel 400 darab érté -

ke sí tett hen ge res bálá zó ból jelen tõs

sze rep jut a mi már kánk nak. A folya -

mat követ kezõ tag ja ként pedig ter -

mé sze te sen a Wielton bála szál lí tót

ajánl juk. A piac ve ze tõk között sze -

replõ len gyel gyártó kíná la tá ban ha -

gyo má nyos forgózsámolyos és tan -

dem pótkocsik is szerepelnek 8-18

tonnás kivitelig.

– A zöld sor gépein túl egész a

takar má nyo zá sig, sõt a trá gya ki -

jut ta tá sig tud nak meg ol dást

nyúj tani. 

A Seko takar mány ke ve rõ- és ki -

osztókocsijaik már ismer tek a pia -

con, az állat tartó tele pe ken. Az olasz

tech no ló gi á ban épp a nyomonkövet -

hetõség, az álla tok hoz, a recep tú -

rák hoz való iga zo dás volt a leg szim -

pa ti ku sabb tulaj don ság. De ugyanez

mond ható el a német Strautmann

szervestrágyaszórókra is, ahol a né -

met minõ ség és stra pa bí rás már

régóta bizonyít.

– Pályá zat tal meg tá mo ga tott

évben ter mé sze te sen fel len dül a

gép for gal ma zók for galma is.

Meg jó sol ható elõre a siker?

Az elmúlt évben orszá gos szin ten

mint egy 3400 trak tor (75 lóerõs ka -

te gó ri áig), vala mint hozzá kap cso -

lódó mun ka gép talált gaz dára, épp a

pályá za tok nak köszön he tõen. Nyil -

ván va lóan ezt a lehe tõ sé get a gaz -

dál ko dók mellett mi is várjuk.

Sán dor Ildikó


