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Mezőgazdasági erőgépek

Dr. Percze Attila , egyetemi docens, SZIE, NTI



Mezőgazdasági erőgépek

A traktorok a mezőgazdasági, kertészeti termelésben
munkagépek vontatására, hajtására esetleg azok hordozására
alkalmas mezőgazdasági erőgépek.



A traktorok csoportosítása
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A traktorok
csoportosítása
(Szántó
traktorok)

Ebbe a csoportba eredetileg a
nagy vonóerő kifejtésére alkalmas
olyan kerekes és lánctalpas
traktorok tartoztak, amelyek
elsősorban szántásra és nehéz
talajmunkák végzésére alkalmasak.
A 70-es 80-as években volt egy
olyan tendencia, amely a szántó
traktorok célgép jellegét
erősítette.

A sokoldalúbb kihasználhatóság
érdekében a mai korszerű szántó
traktorok már rendelkeznek
hidraulikus függesztő-szerkezettel,
TLT-vel, különböző szabályozó
rendszerekkel, vagyis e tekintetben
elmosódik a határ a szántó
traktorok és a nehéz univerzális
traktorok között.



KIROVETS K-701
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T-150
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UNIVERZÁLIS TRAKTOR 
DUTRA D4K 90 LE összkerék hajtás (1970 –es évek)



Renner traktor (Jánoshalma) Dutra örökségen alapul, tovább 
fejlesztve azt: Kubota motor, Carraro hajtáslánc

50-80 Le

Alacsony fogyasztás, 
olcsóbb fenntartás

Sorozatgyártás előtt!!



A traktorok csoportosítása 
(Szántó traktorok)



A traktorok csoportosítása 
(Univerzális traktorok)
A magyar mezőgazdaságban az univerzális
traktorok terjedtek el a legnagyobb
számban. Az elnevezés az egyetemes,
sokoldalú felhasználhatóságot tükrözi,
ami azt jelenti, hogy a vetéstől a
sorközművelésen át a majori munkákig, a
könnyű talajmunkáktól a szállítási
feladatokig szinte minden mezőgazdasági
gépi munkára alkalmas gépről van szó.

Kezdetben ebbe a kategóriába többnyire
csak a 20-50 kW teljesítményű kétkerék-,
esetleg segédelsőkerék-meghajtású
traktorok tartoztak.

A hatékonyság javítására való törekvés itt
is a motorteljesítmény növelését idézte
elő, valamint a szántó traktoroknál
megfigyelt tendencia a felső kategóriák
összemosódását eredményezte, így
napjainkban már 150 kW feletti
kategóriában is vannak univerzális
traktorok.



A traktorok csoportosítása 
(Univerzális traktorok)



A traktorok csoportosítása (Univerzális 
traktorok jellemzői)

• Egy-vagy több függesztőszerkezet, 

• Korszerű, nagy teljesítményű szabályozós hidraulikus rendszer, 

• Szervokormány, jó manőverező képesség,

• Pótkocsi vontató szerkezet, légfék és elektromos kapcsolási lehetőségek,

• Gyorscsatlakozó kitelepíthető munkahengerhez,

• Vonóerő-növelő, csúszásgátló rendszerek,

• Sok fokozatú, esetleg fokozatmentes, terhelés alatt kapcsolható 
sebességváltó, 

• Automatikusan működő differenciálzár,

• Állítható nyomtáv (különböző sortávolsághoz való alkalmazkodás)

• Ergonómiailag korszerű (fűthető, szellőztethető, esetleg légkondicionált, 
panorámás, teherviselő) vezetőfülke kényelmes rugózott üléssel, jól 
tájékoztató műszerekkel jól elérhető kezelőszervekkel stb.



A traktorok csoportosítása 
(Eszközhordozók)

Eszközhordozó traktor Vontatmány (Hígtrágya kijuttatás)



A traktorok csoportosítása 
(Eszközhordozók)



A traktorok csoportosítása 
(Eszközhordozók)

Vetés

Hígtrágya 
kijuttatás



Funkcionális mobil 
munkák

• talajművelés, talajvédelem, 
talajjavítás, 

• talajerő-visszapótlás,

• vetőágy-előkészítés,

• vetés, ültetés,

• növényápolás,

• növényvédelem,

• betakarítás,

• vízkészletgazdálkodás,

• anyagmozgatás,

• termékkezelés, tárolás stb.



Erőgépek járószerkezetei

A járószerkezet kialakítása behatárolja a traktor felhasználási körét.
Vannak munkagépek, amelyek pl. szükségessé teszik a traktor
nyomtávolságának állítását (növényápoló gépek, betakarítógépek
stb.). Talajművelő gépeknél ugyanakkor fontos a jó
kapaszkodóképesség, a kis fajlagos talajnyomás stb.

KEREKES GUMIHEVEDERES LÁNCTALPAS



Erőgépek járószerkezetei (kerekes)

• Kétkerékhajtású traktor: 
hátsó hajtott tengely

• Segédmellsőkerék-hajtású 
traktor: Hátsó tengely 
hajtott, de kapcsolható a 
mellső kormányzott kerék 
hajtása

• Összkerék hajtású traktor: 
mindkét futómű hajtott. 
Nagyobb teljesítmény 
esetén gyakran ízelt 
(csuklós) traktor

A nehéz univerzális traktoroknál (200 KW) a

tengelyterhelés aránya akár 60:40 is lehet az első

tengely javára



Erőgépek járószerkezete (kerekes)

A gumiabroncsok kialakítása igazodik
az abroncs feladatához.

• Csak kormányzott kerekek esetén
sekély bordázatú, a haladási irányú
bordákkal látják el az abroncsot.

• Segédmellsőkerék hajtásnál az
abroncs bordázatának mintája
megegyezik a hajtott kerekekével,
azonban a kerék mérete és
bordázatának mérete kisebb.

• Négykerék hajtás esetén általában
a négy kerék mérete hasonló és az
abroncsok bordázata egyforma.



Erőgépek járószerkezete (kerekes)

• A vonóerő-kifejtés szempontjából a hajtott kerekek száma, terhelése a
gumiabroncs jellemzői (futófelület, abroncsnyomás), valamint a
terepviszonyok fontosak

• A kerekes járószerkezet jellemzője hogy a talajjal érintkező felület kicsi
→ rosszabb vonóerő kifejtés, nagyobb taposás.

• A vontatási hatásfok: megmutatja, hogy a motor főtengelyen leadott
effektív teljesítményből mekkora hányad hasznosítható a
vonószerkezeten vontatási teljesítmény formájában

• kétkerék hajtású traktor: 50-55 %

• segédmellsőkerék-hajtású traktor: 60-70 %

• összkerék hajtású traktor: 70-80 %



Erőgépek járószerkezete (kerekes)
Kerekes járószerkezetű traktoroknál fontos a 
taposási károk (talajdegradáció a keréknyomban) 
mérséklése.

Első híd rugózás

Kapaszkodófelület növelése: 

• ikerkerék, szélesített kerék (flotációs abroncs)

• gumiabroncs nyomásának csökkentése

Kerékcsúszás csökkentése:

• pótsúlyozással (tömörítő hatás nő, a súly miatt)

• antiszlip szerkezet használatával

Gumikerekek cseréje 4500-5000 üzemóránként 
akár 500 e Ft/db



Erőgépek járószerkezete (kerekes)

Ikerkerekes Triplakerekes

Cél: A kapaszkodó felület növelése



Erőgépek 
járószerkezete 
(kerekes)
Az alacsonynyomású ill.
flotációs abroncsokat
speciálisan nagy teljesítményű
vontatókhoz fejlesztették ki.
Ezek a széles abroncsok
különböző légnyomással is
üzemeltethetők, így lehetővé
teszik a talajnyomás
redukálását a mezőn és a nagy
sebességet az országúti
menetnél.

A használat célja ismeretében
kell különbséget tenni a
rakománytól és a profiltól
függően.

Erőgép flotációs abroncs

Mg. szállító 
flotációs abroncs



Erőgépek járószerkezete (kerekes)

Alacsony nyomás – nagyobb 
felület – kisebb taposási kár 

Magas nyomás – kisebb felület –
nagyobb taposási kár

Gumiabroncs nyomásának csökkentése



Variogrip rendszer (guminyomás)

Alacsony guminyomás Magas guminyomás
Fülkéből irányítható 

kezelőfelület



Erőgépek járószerkezete (kerekes)

Orrsúly
Felnisúly

Kerékcsúszás csökkentése



Erőgépek 
járószerkezete 
(gumiheveder)

A hevederes 
járószerkezet esetében a 
kerekek vászonbetétes 
gumi vagy műanyag 
szalagon futnak, a hajtott 
kerék bordázott, ezért a 
heveder nem csúszik el. 

Csere 4500-5000 
üzemóránként, akár 2M 
Ft/db.



Erőgépek járószerkezete 
(gumiheveder)

Végtelenített 
gumiheveder

Hajtókerék

Vezető és 
hevederfeszítő kerékJárókerék

Járókerék kocsi



Soucy track



Erőgépek járószerkezete 
(gumiheveder)

Kertészeti traktor Szántóföldi traktor



Erőgépek járószerkezete (lánctalp)

A lánctalpas járószerkezet 
esetén a kerekek a 
lánctalpon gördülnek. 

Előnye:

• A lánctalp nagyobb 
felülettel rendelkezik 
ezért lényegesen 
alacsonyabb a 
talajnyomás

• Jobb kapaszkodási 
képesség, kisebb csúszás 
mellett jobb vonóerő 
kifejtés

Hátránya:

• Drágább, gyorsabban 
kopik és szűk alkalmazási 
terület (nehezebb 
mozgathatóság)



Járószerkezetek összehasonlítása

Gumihevederes / lánctalpas
járószerkezet

Négykerék hajtású ikerkerekes 
járószerkezet



A hátsó három pont függesztőmű

• A támasztórúd (1) csavar 
orsójával a munkagép 
hosszirányú vízszintezését 
végezhetjük

• A függesztőkarokat (2), 
emelőkarokat (4), hidraulikus 
munkahengerek mozgatják 
föl- le.

• A csavaros összekötőrudak 
(3) a munkagépek 
keresztirányú vízszintezését 
teszik lehetővé

Függesztőmű I-IV. kategória teljesítménytől függően. Traktoron és 

munkagépen megegyezőnek kell lenni.



támasztórúd

függesztőkarok

emelőkarok

vonószem

Kihelyezett hidraulikus 

gyorscsatlakozók

csavaros összekötők



A három pont függesztés

Támasztórúd
Emelőkar

Függesztőkar



Első függesztőmű

Orrsúly Rögtörő első hengersor



Teljesítményleadó tengely (TLT)

A TLT hajtása ki-be kapcsolható
motorarányos vagy járókerék-arányos
hajtás. A motorarányos hajtás azt
jelenti, hogy a TLT fordulatszáma a
motor fordulatszámával arányosan
változik. Motorarányos hajtásnál
két szabványos TLT-fordulatszám van:
540 és 1000 f/perc. Ezek a
fordulatszámok a motor névleges
fordulatszámánál értendők.

Járókerékarányos TLT hajtás a
sebességváltómű kimenőtengelyéről
ágaztatható le. Ilyen TLT hajtásra csak
ritkán van szükség, ezért csak kisebb,
univerzális erőgépeken alkalmazzák.

TLT hajtás



Teljesítményleadó tengely (TLT)



Váltóművek
A traktorok erőátviteli szerkezetei 
mechanikus, vagy hidraulikus 
energiaátadási móddal üzemelnek, 
de elvétve villamos hajtás átvitellel 
is találkozhatunk. 

Az erőátviteli berendezések fő 
részei a motor főtengelyétől a 
kerekekig: 

• tengelykapcsoló (kuplung), 

• sebességváltó (nyomatékváltó), 

• kardántengely, 

• differenciálmű (kiegyenlítőmű), 

• véglehajtás és TLT (teljesítmény 
leadó tengely) hajtás.





Váltóművek

A sebességváltó feladata az egyes mezőgazdasági
munkafolyamatok optimális elvégzéséhez szükséges
haladási, művelési sebességek és vonóerők biztosítása.
A sebességváltó a motortól kapott fordulatszámot a
haladási sebesség igénye szerint csökkenti, miközben a
motor által szolgáltatott nyomatékot ugyanilyen
arányban növeli a kerék irányába.

• Fokozatos terhelés alatt nem váltható
• Fokozatos terhelés alatt váltható
• Fokozatnélküli (Fendt traktorok Vario váltó és a Massey 

Ferguson Dyna VT)



Váltóművek
A Fendt F 512 C tip. traktor 
sebességfokozatainak eloszlása

A terhelés alatt kapcsolható 
váltórészegységet, váltóművet 
Powershift egységnek, Powershift
váltónak nevezik, függetlenül a 
szerkezet kialakításától. Az 
előtéttengelyes váltóműnél a 
terhelés alatti kapcsolást igen 
gyakran többtárcsás olajnyomással 
működtetett tengelykapcsolóval 
valósítják meg

A kapcsolási utasításnak 
megfelelően a Powershuttle egység 
végzi az előre- és hátramenet 
létrehozását is, valamint 
automatikusan előválasztja a 
használni kívánt sebességfokozat 
csoportot.



Differenciálmű

• A traktor kerekeinek mozgásviszonyait vizsgálva kanyarodás
közben azt tapasztaljuk, hogy a kerekek különböző utat tesznek
meg időegység alatt. Ennek oka a kanyarodási sugarak
különbözősége. A kanyarodási irány felőli kerekek kisebb
sugarú kör mentén gördülnek, mint a másik oldaliak. Ahhoz,
hogy irányváltoztatáskor a hajtott kerekek csúszás nélkül
gördüljenek a talajon, olyan hajtásra van szükség, amely
lehetővé teszi a kerekek különböző fordulatszámmal történő
hajtását. Ezt biztosítja a kiegyenlítő- vagy más névvel
differenciálmű.



Korszerű traktorok technikai 
követelményei
• Talajmunkához nagy vonóerő és viszonylag kis haladási sebesség 

szükséges.

• Szállításhoz, munkaterület megközelítéséhez nagy haladási sebesség 
szükséges.

• Ültetéshez kis haladási sebesség (mászósebesség) kell, nem feltétlenül 
nagy vonóerő-igénnyel.- Kis talajnyomás szűkségen, kis talajszerkezet 
rombolás mellett.

• Szükség esetén nagy legyen az átvihető teljesítmény a TLT-ről
(teljesítmény-leadó tengelyről) (pl. mobil báladaráló).

• Sorközművelés esetén a traktor méretei alkalmazkodjanak az 
igényekhez.

• Többféle (soros, párhuzamos) gépkapcsolás legyen lehetséges.

• Kicsi legyen a károsanyag-kibocsátás.

• Jó ergonómiai körülmények biztosítása a gépkezelő számára.



Az erőgépek fejlesztési irányai

Az erőgépek műszerezése

A fedélzeti számítógépes rendszer egységei:

• Figyelő (monitor) egység : a motor és erőátviteli rendszer 
minden fontos paraméterét méri, és kijelzi. Hibákat jelzi

• Feldolgozó rendszer: a mért adatokat értékeli, származtatott 
paramétereket képez (teljesítményadatok, ügyviteli adatok)

• Tárolóegység: az egység összekapcsolható a gazdaság  
számító-gépével. Pl. költség optimalizálás céljából. 

• Automatika: az erőgép vontatási viszonyainak 
optimalizálását végzi. Célja az erő és munkagép energetikai 
összhangjának biztosítása minden üzemhelyzetben.

• LBS, LBS+, ISOBUS fejlesztés!!!! Ma ISOBUS II és III. 
generáció



Figyelő, monitor 
egység



A big data, mint fogalom a nagy mennyiségű, nagy sebességgel 

változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól

Smart Farming

kijuttatási (applikációs) 

térképek használata



Adatok származhatnak

• Műhold felvételekből, tévérzékelés

• Drón felvételekből

• Hozamtérképekből 

• Talajgenetikai térképekből

• Talajvizsgálati eredményekből stb..



Az erőgépek fejlesztési irányai

• Energiaátalakítás, gazdaságosság fokozása 
(motorfejlesztés)

• Környezetbarát működés (emisszió) TIER 4, 2020 tól
TIER5

• Alternatív tüzelőanyagok alkalmazhatósága (biogáz és 
diesel)

• Járószerkezet gumiabroncsozásának tökéletesítése 
(TERRA abroncsok, lánctalpas, gumihevederes) , 
antiszlip rendszerek fejlesztése, a talajtaposás és 
szerkezetrombolás csökkentésére



Az erőgépek fejlesztési irányai

• Felhasználói igények kielégítése: 
traktorlépcső, motorválaszték 
bővítésével, GPS rendszerek

• Univerzalitás fokozása az 
erőátvitel és szerelvényezés
révén: terhelés alatt kapcsolható, 
sok fokozatú váltómű, 
teljesítmény-elágaztatásos
hajtómű, hidrodinamikus 
nyomatékváltók mellső és hátsó 
függesztőmű, TLT és hidraulika, 
elektromos csatlakozók

• Ergonómiai igények kielégítése: 
légkondicionált, zajcsökkentett 
fülkék (60-80 dB), kezelés 
egyszerűsítése



Az erőgépek fejlesztési irányai



Szenzoros méréseken alapuló fejtrágyázás
• A vegetációs index az OptRx szenzorok segítségével kerül

meghatározásra.

• Az aktív szenzorra visszaérkező elektromágneses hullámok
visszaverődési értékeiből többféle vegetációs index alapján lehet
megállapítani a növény tápanyag-ellátottságát. A Normalizált
Differenciált Vegetációs Index (NDVI) a vörös és infravörös
hullámhosszakat, a Normalizált Vörös-él Vegetációs Index
(NDRE) a 720 és a 790 nm-es közeli infravörös hullámhosszakat,
míg a levél klorofil-tartalom index (CCCI) ez előbbi két indexet
használja a növényállapot vizsgálatakor.

• NDRE index értékek mellé N-dózisok beállítása,

majd kijuttatása

• Kijuttatás:egy súlymérős, a dózis elektronikusan

változtatni képes műtrágyaszóró (pl. SULKY) használata.



Az erőgépek fejlesztési irányai

Múlt Jelen



Az erőgépek fejlesztési irányai

Jövő ???



Az erőgépek 
fejlesztési 
irányai
CaseIH ACV (autonomous
concept vehicle – autonóm
jármű koncepció)

• A 367 LE teljesítményű
Magnum 370CVT traktor
erőforrása egy 8,7 literes
FPT Industrial Cursor9
motor. A CVT hajtómű
sebességtartománya 0,03-
50 km/h. A kapcsolódó
munkagépek
üzemeltetéséhez 6 pár
kihelyezett hidraulikus
munkahenger csatlakozóval
rendelkezik.

• A Magnum ACV haladás
közben szenzorokkal
„figyeli” az elkerülendő
akadályokat. A rendszer
LIDAR radart és kamera
rendszereket (RGB) használ
a működés biztonsága
érdekében.



Az erőgépek fejlesztési irányai

Jövő ???



Az erőgépek 
fejlesztési 
irányai
• A traktor 670 voltos

lithium-ion (3 Tesla S)
akkumulátorokat használ
és 2 db 150kW (200 Le)
motorral rendelkezik.
Adaptív Direct Drive
váltómű. A motorok
külön-külön és egyben is
működtethetőek. 300 kW
(400 Le) a maximális
teljesítménye.

• A feltöltési idő 3 óra,
amely 4 órára elegendő
energiát biztosít. 3100
töltési ciklust és 12000
üzemórát bírnak ki az
akkumulátorok.





Európai traktoreladások változása 
gyártótömörülések szerint

CNH: 
CASE IH, NEW HOLLAND, 
STEYR

AGCO: 
FENDT, MASSEY 
FERGUSSON, VALTRA, 
CHALLENGER

SDF: 
SAME, DEUTZ 
FAHR,LAMBORGHINI, 
HÜRLIMANN 

AGRO T.: 
LANDINI, MCCORMIC, 
VALPADANA



Fontosabb traktor gyártók piaci 
részesedése Magyarországon 2015



Kertészeti 
kistraktorok

• A kerti traktorok a 
hagyományos szántóföldi 
erőgépektől elsősorban 
méretükben térnek el, 
igazodva a termesztett 
növények 
sortávolságához, 
ültetvények 
lombméretéhez.

• Fontos azonban a 
sebességeloszlásuk is, 
hiszen rendkívül 
változatos feladat 
ellátására van igény, 
például a mászó sebesség 
több fokozatára.



Kertészeti kistraktorok

• A kis traktorok (10-50 LE) előnye 
a kedvezőbb ár és könnyebb 
beszerezhetőség. Alkalmasak kis 
kertek, ültetvények (gyümőlcs, 
szőlő) művelésére, gondozására, 
szállításra és 
termesztőberendezésekben is 
alkalmazhatók.

• Magyarországon 26 gyártó 1200 
típusa kerül forgalmazásra 
(Kubota, New holland, stb). 
kifejezetten erre az ágazatra 
szakosodott gyártók (például 
Carraro, AGT, BCS, Ferrari, 
Goldoni, Pasquali, Valpadana).

AGT 850: max48LE 30 km/h

Antonio Carraro TGF

Fülke 
nélküli

Fülkés



Kertészeti kistraktorok

Általános jellemzők:

• Fordulékony, alacsony sebességnél is hatékony 

• Főként az alsóbb tartományokban több sebességfokozatú a váltó, 

• (1 km/h alatti sebesség ültetéshez dugványozáshoz)

• Hidraulikusan (vagy elektrohidraulikusan) lehet a sebességeket megduplázni, 

illetve a haladási irányt megváltoztatni (Power Five, Power Shuttle, Shuttle

Command, Speed Shift, Power Quad stb.).

• Többfokozatú TLT 540/750/1000 ford./perc hajtás 

• Fülke nélküli kivitelben és zárt fülkével is készülnek (permetezés!) 



Egytengelyes kistraktorok

• A gép eleje 
járókerékre/kerekekre 
támaszkodik, a 
csatlakoztatható munkaeszköz 
kínálata is bővül. 

• A talajmaró mellett kultivátor 
kapa, töltögető test, alternáló-
, vagy rotációs kasza, 
permetező berendezés, 
öntöző szivattyú stb. 
üzemeltethető vele.

MGM-Lampacrescia



Egytengelyes kistraktorok

• Erőforrása 3-4 kW alatt kettő-, 
vagy négyütemű Ottó-motor, 
nagyobb teljesítményű 
változataikat gyakran 
dízelmotorral szerelik fel. 

• A motor hatásos hűtéséről 
ventilátor gondoskodik.

• A motor és a járószerkezet 
között súrlódásos
tengelykapcsoló, 2-3 előre- és 
egy hátrameneti 
sebességfokozat, valamint a 
nagyobb áttétel megvalósítása 
érdekében egy csiga-, vagy 
csavarkerekes hajtómű van.

Pasquali XB40 (GX390 motor)



Egytengelyes kistraktorok

• Az egytengelyes 
traktorok előnye a kis 
ár, a sokoldalúság.

• Hátrány a kezeléséhez 
szükséges nagy kézi erő, 
hiszen a gépet a 
kezelőfogantyúk 
segítségével kell 
irányítani.

Honda F720



Kéttengelyes kistraktorok

A kéttengelyes kistraktorok a:

• termesztő berendezések, 

• parkok, 

• törpe- és 
bogyósgyümölcsösök, 

• keskeny sorközű 
szőlőültetvények hasznos 
erőgépei. 

Természetesen kommunális 
géprendszer erőgépe is lehet.

John Deere 2320

Kubota GB130



Kéttengelyes kistraktorok

• Erőforrása 10-20 kW 
teljesítményű dízelmotor. 

• A motor teljesítményét 
súrlódásos
tengelykacsoló közvetíti 
6-12 előre- és 1-4 
hátrameneti 
sebességfokozattal 
rendelkező hajtóművön, 
kiegyenlítő művön, 
véglehajtáson át a hajtott 
kerekekhez.

Lamborghini RF Trend 



Kéttengelyes kistraktorok

Antonio Carraro Mach 4

Antonio Carraro Mach 2

Antonio Carraro TGF 7800

Antonio Carraro TGF 9900 Ergit



Kéttengelyes kistraktorok

Ferrari K105

Ferrari Vega Dualster

Ferrari Cromo K30
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http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2-ra3YrSAhUDqxoKHf6aC-MQjRwIBw&url=http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=forum&a=11751&p=11&psig=AFQjCNGk2XEPHjH6i5nQl6M9PQysk11jUw&ust=1486994451922654


Univerzális kistraktorokhoz 
kapcsolható eszközök

tolólap fűkasza szárzúzó

eke 25cm fog.sz.

tárcsagödörfúró
pótkocsi 4 t teher

homlokrakodó

Shibaura D195F 19LE 4x4



Géprendszer beruházási költségei
+traktorhoz illeszkedő munkagépek (Ft)

Megnevezés 1 db 400 LE – 294 kW 
traktorhoz

2 db 200 LE – 2x147 kW
traktorhoz

Váltvaforgató eke,
Rövid tárcsa,
Szántóföldi kultivátor, (középmély)
Magágykészítő

61 570 000 68 500 000

Vetőaggregát 18 630 000 21 060 000

Összesen 80 200 000 89 560 000



Talajművelési munkák önköltsége különféle 
teljesítményű traktoroknál Ft

Művelet 400 LE traktor + munkagép 200 LE traktor + munkagép

Szántás
(25-28 cm)

15 400 18 700

Talajlazítás
(40-45 cm)

28 900 33 800

Tárcsázás
(15-17 cm)

10 100 11 600

Tarlóhántás szántóföldi
kultivátorral

12 800 14 600

Magágykészítés 7 900 8 900

Gabonavetés vetőaggregáttal 9 200 10 800



Traktorok kiválasztása

Traktor kiválasztásához ismerni kell:

• elvégzendő munkát

• munkagépek sebesség, vonóerő és hajtásigényét

• talaj fizikai állapotát, agrotechnikai 
követelményeket (talajművelésnél)

Egyéb tényezők:

• üzemeltetés gazdaságossága, megtérülés: amelyet 
a beszerzési ár, a javítási költségek, az 
üzembiztonság és az alkatrész ellátás , szervizelés 
befolyásol



Traktorok kiválasztása, beszerzése

Tájékozódás:

• Személyesen: Ismerősöktől, gazdáktól

• Gépbemutatókon: AGROMASH, Bábolnai napok

• Internetes fórumokon: (pl.agroinform, gépítélet)

Használt mezőgazdasági gép adás vétel:

• www.axial.hu

• www.haszongepjarmu.hu

• www.autoline.hu

• www.agroinform.hu

• www.hasznaltgep.lap.hu

http://www.axial.hu/
http://www.haszongepjarmu.hu/
http://www.autoline.hu/
http://www.agroinform.hu/
http://www.hasznaltgep.lap.hu/

