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A Magtár Kft. több mint 30 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pótalkatrész ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. A Magtár Kft. 1989 óta ismert  
és elismert szolgáltató partnere a mezőgazdasági termelőknek. A cég ügyfelei közé tartoznak a nagy és közepes méretű gazdaságok, valamint a családi gazdálkodók és az őstermelők is. 

A Magtár Kft. továbbra is követi az eddigi jól bevált stratégiáját, amely szerint a szántóföldi növénytermesztés, szálas- és tömegtakarmány termesztés, öntözés és hígtrágyakezelés területen, egy széles 
termékpalettával, átfogó technikai és technológiai megoldásokkal áll partnerei rendelkezésére. Célunk, hogy minden forgalmazott termékkategóriában, valamint szerviz és pótalkatrész-ellátásban  
a legmagasabb minőséget tudjuk biztosítani. A Magtár Kft. stabil kapcsolatokat ápol mind a gazdálkodókkal, mint a beszállítóival. 

A Magtár Kft. szolnoki, hajdúnánási, szekszárdi és békéscsabai telephelyén színvonalas környezetben végezzük termékeink bemutatását, null-szervizelését, és pótalkatrész- ellátását. Az ügyfélközpontúság 
jegyében infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük, képzéseket, tanfolyamokat szervezünk. 

A szerviz- és alkatrészellátásnak kiemelt fontosságot tulajdonítunk. Tudatában vagyunk annak, hogy a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek minden kieső munkaórája veszteség a gazdálkodók számára. 
Ezt maximálisan szem előtt tartva, gyors és szakszerű szerviz- és alkatrész szolgáltatásunkkal igyekszünk a gépek állásidejét minimalizálni. A gépek üzembe helyezését, garanciális és garancia időn túli 
javítását szakképzett szerelőink végzik. A nagyobb javításokat a szolnoki és hajdúnánási telephelyeinken végezzük, jól felszerelt javítóműhelyekben. A leggyakrabban szükséges alkatrészeket azonnal 
biztosítani tudjuk alkatrészraktárunkból. Rendelés esetén akár egy napon belül a partnereink telephelyére tudjuk szállítani a szükséges alkatrészeket. 

Bízunk benne, hogy kínálatunk és a szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, és Ön is hamarosan megtiszteli cégünket bizalmával.

Üdvözlettel:

Cégismertető

Mikó Sándor
ügyvezető igazgató

Tóth János
Tulajdonos, ügyvezető igazgató
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•	 STEYR, CASE TRAKToRoK – CNH AlKATRéSzEK
•	 Pöttinger szálastakarmány betakarító gépek
•	 MASSEY FERGUSON traktorok, kombájnok és vetőgépek
•	 KRONE szálastakarmány betakarító fűkaszák, rendkezelők, bálázók
•	 LEMKEN talajművelő- és vetőgépek
•	 REINKE öntözőgépek
•	 KVERNELAND talajmunkagépek és ACCORD vetőgépek
•	 RAU permetezőgépek
•	 JCB rakodógépek
•	 DAMMANN permetező gépek
•	 HOLMER cukorrépa-betakarító gépek
•	 ROPA cukorrépa betakarítók és tisztítók
•	 BRANTNER pótkocsik
•	 TEBBE szervestrágyaszóró pótkocsi
•	 PETRONAS, CASTROL, MASSEY FERGUSON, JCB olajak

AlkAtrész
A Magtár Kft. partnerei számára alkatrészellátást szolnoki, hajdúnánási, szekszárdi és békéscsabai alkatrészraktárából biztosítja. Alkatrészraktárunkban megtalálhatóak a 
forgalmazott géptípusokhoz tartozó alkatrészek, illetve kenőanyagok. A beszállító partnereinkkel több éve meglévő jó kapcsolatunk eredményeképpen a raktáron nem 
lévő alkatrészeket rövid időn belül (típustól függően 1-3 nap) tudjuk biztosítani vevőink részére. A raktári készlet összeállításával, bővítésével törekszünk partnereink folya-
matos munkavégzésének biztosítására.Minden általunk forgalmazott géptípusba tudjuk biztosítani az előírt teljesítmény szükségletnek megfelelő kenőanyagot.

A következő típusokhoz forgalmazunk alkatrészeket és nyújtunk szervizszolgáltatást:

szerviz
Jól felszerelt és képzett szervizszakemberekkel ellátjuk az általunk 
forgalmazott gépek garanciális es garancián túli szervizelését, javítását. 
Rendelkezünk minden olyan eszközzel, ami a gépek elektronikus 
tesztelését lehetővé teszi. Nagy tapasztalattal rendelkezünk speciális 
célgépek  (pl. Holmer, Dammann, Krone) hibaelhárításában, javításában. 
Jelentős nagyjavítások esetén jól felszerelt javítóműhellyel állunk vevőink 
rendelkezésére.
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steYr kOMPAkt s
•	 Állattartó telepek, szőlő és gyümölcs ültetvények, kertészettel foglalkozó kisgazdaságok egyszerű és megbízható mindenes traktorai
•	 58 LE és 65 LE teljesítmény
•	 Kisméretű fordulókör, egyszerű kezelhetőség, magas komfort, kiváló kilátás körben
•	 12/12 sebességfokozat vagy 20/20 fokozat mászófokozatokkal, 40 km/h
•	 3400 cm3-es korszerű nagy nyomatéki rugalmasságú motor

steYr MUlti
•	 KOMFORT és GAZDASÁGOSSÁG a legmagasabb szinten!
•	 99 LE-117 LE modellválaszték
•	 Kiváló állandó teljesítmény leadó képesség 1850 f/min fordulattól 2200 f/min fordulatig, ezáltal alacsony üzemanyag fogyasztás
•	 Rugózott mellső tengely, rugózott fülkefelfüggesztés elérhető
•	 80 liter/min terhelés érzékelős hidraulika rendszer alapkivitel 100 l/min CCLS szivattyú opcióban
•	 32/32 fokozatú sebességváltó 40 km/h ECO üzemmóddal automata beállításokkal
•	 Standard Gear/ Auto Field/ Auto Transport/ Delta Prog váltó üzemmódok a mindenkori igényekhez azonnal igazodva
•	 ÚJ STAGE V motor technológia alacsony károsanyag kibocsátás és fogyasztás, két motorfordulat rögzítése
•	 4 sebességes ECO TLT üzemmódok
•	 MULTICONTROLLER vezérlőkar a fülkében a legtöbb funkció egyszerű és könnyű kézben tartásához
•	 Automata összkerék és differenciálzár kapcsolás, Power Clutch kuplung
•	 Fedélzeti computer és ISOBUS munkagép vezérlés elérhető

steYr kOMPAkt
•	 Szántóföldi könnyű univerzális traktorcsalád, egyszerűen kezelhető, sokoldalú felhasználási lehetőségekkel
•	 75 LE-114 LE teljesítmény, 64 liter/min hidraulika szállítási teljesítmény
•	 Mechanikus 12/12 sebességváltó alapkivitelben, 24/24 fokozatú HI-LO, 40/40 mászósebességgel avagy Powershuttle terhelés 

alatti irányváltással elérhető
•	 TLT üzemmód ECO fokozattal igény szerint
•	 Elektro- hidraulikus hátsó hárompont szabályozás rendelhető
•	 Könnyű kezelhetőség, homlokrakodóhoz integrált Joystick vezérlés

PrémiUm miNőség, BiZtOs HÁttér
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steYr PrOFi ClAssiC
•	 4 hengeres 4500 cm3-es és 6 hengeres 6700 cm3-es STAGE V motorok PowerPlus technológiával  

gyári többlet teljesítménnyel
•	 125 és 158 LE teljesítményű modellek
•	 Egyedi igényekre szabható sebességváltómű 16/16,  32/32, 17/16- 40 km/h ECO és 17/16 50 km/h  

változatok terhelés alatti irányváltással automata üzemmódokkal
•	 Rugózott tengely és fülke elérhető
•	 Hosszú tengelytáv, nagyon jó teljesítmény leadó képesség
•	 Integrált gyári homlokrakodó előkészítéssel rendelhető
•	 Egyedi igények szerinti középnehéz univerzális gépként specifikálható

steYr eXPert Cvt
•	 A nagy traktorok műszaki tartalma kompakt méretbe csomagolva 110-140 LE között
•	 STAGE V megfelelésű motorok Hi-eSCR2 karbantartás mentes füstgázkezelő rendszerrel
•	 S-ControlTM CVT fokozatmentes hajtómű, 40 km/h végsebességgel  

1700-as motorfordulaton
•	 Nagy teljesítményű hidraulika rendszer 110 liter/perc térfogatárammal
•	 Tágas 4-oszlopos fülke Multikontroller II kartámasszal
•	 S-TECH precíziós gazdálkodási megoldások és S-Fleet telematikai megoldások

steYr PrOFi és PrOFi Cvt
•	 125 LE-158 LE közötti modellek 4 és 6 hengeres változatban
•	 Egyedülálló konstrukciójú S-CONTROLTM 8  24/24 fokozatú Powershift hajtómű,  

3 csoportban 8 terhelés alatt kapcsolható fokozattal, duplakuplungos technológiával  
és személyre szabható automata programokkal

•	 A legegyszerűbben használható fokozatmentes CVT váltóművel már elérhetők
•	 EHR hidraulika vezérlés, CCLS hidraulika 121/150 liter/min teljesítménnyel
•	 MULTICONTROLLER vezérlés, EASY TRONIC-II és ISOBUS-III már elérhető
•	 S-TECH rendszer előkészítés a precíziós gazdálkodás alapja
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steYr terrUs Cvt 
•	 A sokoldalúság új dimenziója a 300 LE kategóriában!
•	 A legmagasabb szintű alkalmazkodóképesség könnyű és nehéz talajmunkához
•	 Maximális kihasználhatóság a STEYR S-CONTROLTM CVT hajtóművekkel
•	 Robusztus mellső és hátsó hajtás, rugózott tengely és fülke
•	 CCLS hidraulika max. 223 liter/min, elektromos kiadószelep vezérlés
•	 S-TECH 700 vezérlőegység precíziós gazdálkodásra előkészítés, táblavégi forduló programozás,  

automata üzemmódok, ISOBUS munkagép vezérlés
•	 Maximum 16000 kg megengedett össztömeg
•	 4 sebességű TLT 540/1000 és 540 E/1000 E

steYr kOMMUNÁlis és erDészeti kivitelŰ trAktOrOk
•	 Kommunális felhasználásra speciális kezelőelemek és eszköztartók
•	 Közúti gumiabroncsozással
•	 Kommunális eszközök nagy választékával
•	 Bármely STEYR traktor elérhető kommunális kivitelben
•	 Speciális hidraulika és elektronikus kiépítés a munkaeszközökhöz
•	 Erdészeti célokra kifejlesztett STEYR modellek 300 LE-ig
•	 Védőkeret a fülkén és a vázon körben
•	 NOKIAN erdészeti gumiabroncsozás
•	 Haspáncél, üzemanyagtartály páncél, mellsőhíd védelem, SCR katalizátor védelem
•	 Ülésfordító egység a kezelőelemekkel a Profi szériától elérhető 
•	 Speciális hidraulikus és elektromos kiépítés a munkaeszközökhöz

1

steYr iMPUls és ABsOlUt Cvt
•	 Kiemelkedő teljesítmény és maximálisan egyszerű kezelhetőség a CVT hajtóművel, nagy arányú mechanikus hajtás arány alacsony veszteséggel
•	 Akár 30 m/h mászó sebesség maximális motorfordulat mellett, illetve 50 km/h végsebesség ECO fordulatszámmal 
•	 6 hengeres STAGE V motorok alacsony üzemanyag felhasználással, szükség esetén PowerPlus gyári teljesítmény növeléssel
•	 MULTICONTROLLER központi kezelőegységgel minden fontos funkció egy kézben
•	 Precíz és pontos S-TECH 700 monitorral ISOBUS munkagép vezérléssel
•	 CCLS hidraulika rendszer akár 173 liter/min szivattyúval, max 10.463 kg emelőerővel, 5 pár kiadószeleppel
•	 Deluxe Cab / Active Luxury Cab a legmagasabb kezelői komforttal
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PÖttiNGer iMPress  
A PÖTTINGER cég a 2015 évben bemutatott új IMPRESS körbálázó családban teljes mértékben újragondolta a körbálázás technikáját és a körbálázók 
műszaki felépítését. Úttörő módon vezetett be olyan műszaki megoldásokat, amelyek elsődleges célja a takarmány legjobb minősége, a minimalizált 
teljesítmény igény, a biztos bálaindítás a legnagyobb szárazságban és melegben is, a leggyorsabb és legegyenletesebb anyagáram, a legkiválóbb 
rendfelszedő talajkövetés, a legegyenletesebb szeletelt anyagminőség. A gyártás és a kivitelezés technikájában a PÖTTINGER cég mérnökei 12 db 
szabadalommal védett újítást vezettek be:

•	 Perfect Flow egyenes, felső anyag áram 
•	 Pre-Selection egyedi vágókés szám beállítás
•	 A rendfelszedő oldalirányban 12 cm-12 cm elmozdulásának lehetősége, 
•	 Új nagyméretű továbbító rotor alkalmazása, amelynek sebessége szinkronizált
•	 A rotor felett elhelyezett szeletelő egység a legkisebb teljesítmény igényű szeletelővel,   
•	 Hidraulikus felső nyitású eltömődésgátlóval, 
•	 32 kés esetén 3,6 cm elméleti vágáshossz, 
•	 TWIN BLADE megfordítható, mindkét oldalon élezett kések alkalmazása 
•	 EASY MOVE oldalra kihúzható késtartó 
•	 A legújabb fejlesztésű neccháló beadagoló szerkezet elektromágneses fékezéssel  

•	 Az IMPRESS bálázók vagy MASTER kivitelben 16 késsel vagy PRO kivitelben 32 késsel érhetők el
•	 A fixkamrás kivitel 1,2 m x 1,2 m fix méretet
•	 A változó kamrás kivitelek 0,8 m-1,55 m vagy 0,9 m-1,85 m átmérőjű körbálát tudnak készíteni 
•	 Csomagolóval egybeépített kivitelben is elérhetők.

PÖttiNGer reNDFelszeDő kOCsik
•	 Világviszonylatban piacvezető rendfelszedő pótkocsik széles választékban
•	 62 különböző modell 11,5-50 m3 raktérfogat tartományban
•	 Vezérelt ujjas rendfelszedő egység, kiváló talajkövetéssel, akár 180 mm
•	 POWERCUT szeletelő szerkezet, akár 45 db vágókéssel és 34 mm elméleti szecskahosszal
•	 TWINBLADE kétélű vágókések kétszeres élettartammal
•	 EASYMOVE kihajtható késtartó gerendely az egyszerű és kényelmes késcsere érdekében
•	 AUTOCUT opcionális beépíthető automata késélező berendezés
•	 Akár 160 kW teljesítményű ürítő szerkezet tripla oszlató hengerrel

sZÁlastakarmÁNy Betakarító géPek 
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NOvACAt ClAssiC tÁrCsÁs FrONtkAszÁk 
•	 2,6 m-3,5 m közötti munkaszélességben szársértő nélkül  

alkalmazhatók
•	 Erős TRI DRIVE hajtásrendszer
•	 Masszív váz 
•	 Rövid kialakítás 
•	 Alacsony tömeg
•	 Rugalmas gyors talajkövetés 
•	 Nagy kopásállóság
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eUrOCAt DOBOs kAszÁk
•	 Olcsó megoldással, egyszerű hajtásrendszerrel az ősgyepek  

kaszálásának kiváló eszközei
•	 Egyedi megoldással elérhető belőle acélujjas szársértős kivitel is
•	 Munkaszélesség 2,7 m-től 3,05 m-ig
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NOvACAt 262-442 hÁtsó  
FüGGesztésŰ tÁrCsÁs kAszÁk

•	 Súlyponti felfüggesztés
•	 Kiváló talajkövetés 
•	 Erős TRI DRIVE hajtásrendszer 
•	 Kiváló hidraulikus talajnyomás állítással, illetve hidraulikus 

szögállítással súlypont áthelyezéssel is választható 
•	 A csúszótalpak alá kétféle alacsonyabb és magasabb magasított 

csúszótalp is szerelhető 
•	 „ED” acélujjas szársértős és „RCB” gumihengeres szársértős 

kivitelek is kaphatók
•	 Egyedülálló módon az acélujjas és a gumihengeres szársértő 

egység cserélhető!

NOvADisC 222-352 hÁtsó 
FüGGesztésŰ tÁrCsÁs kAszÁk

•	 Oldalt megfogott függesztés
•	 Robusztus TRI DRIVE hajtásrendszer 
•	 Tiszta vágás 
•	 Gyors késcsere 
•	 +/-45 fokban is tud dolgozni pl. gátoldalon, rézsűn

NOvACAt AlPhA MOtiON tÁrCsÁs 
FrONtkAszÁk

•	 Egyedülálló talajkövetés
•	 „Húzott” kasza kialakítás 
•	 Elérhető szársértő nélkül, vagy „HD” erősített kivitelben 

„ED” modellek acélujjas szársértővel vagy „RCB” modellek 
gumihengeres szársértővel 

•	 Az ALPHA MOTION egy központi elforduló csappal és 
erős, de elfordulni tudó váz szerkezettel biztosítja jobbra-
balra a +/-16 fokos elmozdulást, illetve előre 9 fokos, hátra 
12 fokos szögben leköveti a talajfelszín változásait

•	 Erős TRI DRIVE hajtásrendszer, 65 LE-től 360 LE-ig való 
alkalmazhatóság jellemzi az ALPHA MOTION modelleket
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NOvACAt ClAssiC tÁrCsÁs FrONtkAszÁk 
•	 2,6 m-3,5 m közötti munkaszélességben szársértő nélkül  

alkalmazhatók
•	 Erős TRI DRIVE hajtásrendszer
•	 Masszív váz 
•	 Rövid kialakítás 
•	 Alacsony tömeg
•	 Rugalmas gyors talajkövetés 
•	 Nagy kopásállóság

PÖttiNGer NOvACAt-t vONtAtOtt 
tÁrCsÁs kAszÁk

•	 TRI DRIVE kasza hajtásrendszer
•	 Kiváló talajkövetés
•	 Jobboldalon vagy középen húzott kivitelek
•	 Acélujjas vagy gumihengeres szársértő egység 
•	 Igény esetén COLLECTOR rendösszehordórendszer
•	 Nagy területteljesítmény

PÖttiNGer triPlA kOMBiNÁCiók
 (Pöttinger X8-A9-A10-S10-S12) 

•	 8,3 m-től 11,2 m munkaszélességig elérhetőek
•	 Akár COLLECTOR kivitelben hidraulikus összehordó szalaggal vagy  

CF kivitelben összehordó csigával 
•	 TRI DRIVE hajtásrendszer, amely a legerősebb hajtáskapcsolatot  

biztosítja a tárcsás kaszák között 3 pár fogaskerék kapcsolódásával,  
a meghajtó kardánba épített túlterhelés biztosítással. 

•	 Hidraulikus vagy mechanikus talajkövetés
•	 Normál vagy ISOBUS kezelés
•	 Egyedülállóan cserélhető acélujjas vagy gumihengeres szársértő 

egység
•	 Nagy területteljesítmény
•	 Robusztus váz és hajtás

PÖttiNGer tOP reNDkéPzők
•	 Az egyik legszélesebb paletta  

a rendképzők piacán
•	 3-14 m munkaszélesség 22 modell
•	 Karbantartásmentes hajtásrendszer,  

TOPTECH PLUS rotorok,  
egyenként cserélhető rendképző karok

•	 Minden esetben a legkiválóbb talajkövetés
•	 MULTITAST rendszer a legprecízebb megoldás
•	 Magas kopásállóság öntöttvas vezérlőpálya
•	 Középső vagy oldalsó rendképzés
•	 Felhajtva 4 méter alatti szállítási magasság

PÖttiNGer hit reNDterítők
•	 Minden kaszához és rendszélességhez optimális 

munkaszélességű rendterítő 
•	 A HIT típusok függesztett változatok, a HIT T típusok 

önálló szállító alvázzal, saját futóművel rendelkező 
vontatott modellek. 

•	 Munkaszélességük  4,4-17 m-ig a kis-közép-és 
nagyüzemek igényeit is  
ki tudja szolgálni

•	 Robusztus HIT-Tech kettős csuklós meghajtás
•	 Hydrokomfort forduló kezelés Liftmatic vagy 

Hydrolift kiemeléssel
•	 ÚJ DYNATECH rotor egység kiváló állíthatósággal
•	 HEAVY DUTY rendterítő fogak
•	 Mechanikus vagy hidraulikus határszórás a gépek 

alap vagy választható felszereltsége közé tartoznak 

sZÁlastakarmÁNy Betakarító géPek 



zirkON FOrGóBOrONÁk
•	 Magágykészítés extrém nehéz körülmények között  

is precízen egymenetben
•	 ZIRKON 8-12 típusok 60-408 LE-ig   

2,5 m-től 6 m munkaszélességben
•	 Talajkörülményekhez választható hengertípusok
•	 Gyorscserélős művelőfogak, Dual-Shift hajtómű,  

hátra és frontra szerelhető változatok
•	 Vetőgéppel egybeépítve precíz vetés, alacsony talajtaposás,  

csökkentett üzemanyagköltség

kOrAliN hiBriD kUltivÁtOr
•	 Két sor 510 mm átmérőjű tárcsasor, ezt követően három sor 

lúdtalp művelőelem 30 cm osztásban, rugós rögzítéssel
•	 Henger, vagy pálcásborona lezáróegység
•	 Kiváló tarlóhántó és tarlóápoló eszköz
•	 6,6 és 8,4 méter munkaszélesség

sYsteM-kOMPAktOr kOMBiNÁlt MAGÁGYkészítők
•	 Függesztett 3-6 m, félig függesztett 5 -6 m kivitel
•	 GIGANT eszközhordozóra szerelve 8-16 m munkaszélességben
•	 GIGANT eszközhordozóról leszerelve a tagok 4-6 m-es külön
•	 függesztett egységként is használhatók
•	 Variálható tavaszi és őszi munkavégző eszközök
•	 Talajtípusnak a leginkább megfelelő hengerválaszték
•	 Precíz mélységtartás igényes növények és aprómagvak vetése előtt
•	 Kombinációs alvázzal gabona vetőgéppel kapcsolható

kOrUND FüGGesztett MAGÁGYkészítők
•	 KORUND 8 és 8K függesztett magágykészítők
•	 3 m-9 m munkaszélesség
•	 Rövid és kompakt konstrukció, optimális súlypont
•	 Rugóacél tartókarok, nagy terhelhetőség
•	 Gamma, Marathon, hajlított, vagy egyenes kapasor a talajtípus művelésének megfelelően
•	 Tökéletes talajfelszín és magágy egymenetben

a talaJmUNkagéP sPeCialista – magÁgykésZítők
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a talaJmUNkagéP sPeCialista – tarlóHÁNtó esZkÖZÖk

heliODOr-9 rÖviDtÁrCsA 
•	 Nagy területteljesítmény alacsony vonóerőszükséglet mellett
•	 2,5-16 m munkaszélességig elérhető
•	 510 mm tárcsa átmérő, a tárcsák fogása és szöge állítható, 

eltömődésmentes munkavégzés, nagyon széles henger 
választék

•	 Kombinációs alvázzal vetőgép kapcsolásának lehetősége, 
kevesebb talajtaposás, kisebb gázolaj felhasználása

•	 A tárcsa és a vetőgép akár külön-külön is használható

rUBiN 10 tÁrCsA 
•	 645 mm tárcsa átmérő, két sorban, egyedi rugós tárcsa 

biztosítás
•	 Karbantartást nem igénylő tárcsa csapágyazás hatszoros 

szigeteléssel
•	 Finom fokozatú, egyedileg állítható rugós ujjsor:  

a tarlómaradvány pontos vezetése és lehelyezése
•	 Nyitott gerendely konstrukció nagy szabad helyekkel: 

eltömődésmentes munkavégzés
•	 Kétdimenziójú dőlésszög optimálisan összehangolt:  

nincs oldalra húzás, teljes munkaszélességű művelés
•	 Pontosan tartható munkamélység, hosszú élettartam

rUBiN 12 tÁrCsA 
•	 736 mm átmérőjű csipkés homorú tárcsák két sorban
•	 Akár 20 cm munkamélységben is dolgozik, a teljes munkaszélességet 7 cm munkamélységtől átkeveri
•	 Nagy munkasebesség mellett is precíz mélységtartás
•	 3-7 m munkaszélesség, széles hengerválaszték talajtípusnak megfelelően

kristAll és kArAt szÁNtóFÖlDi kUltivÁtOrOk 
•	 KRISTALL függeszett kultivátorok 3-6 m munkaszélességben sekélyebb művelésre 80 cm gerendely magasság,  

választható záróhengerek
•	 KARAT nehézkultivátorok 3-7 m munkaszélességben mélyműveléshez,  

400 LE feletti traktorokhoz is
•	 Innovatív kapa gyorscserélő rendszerrel azonnali alkalmazkodás változó talajviszonyokhoz
•	 Nyírócsavaros vagy rugóterhelésű kapabiztosítás
•	 Félig függesztett kiviteleknél hidraulikus súly áthelyező rendszerrel segíti a traktor tapadását, csökkentve a kerék  

slip értékét és a fogyasztást
•	 Hosszú élettartamú, magas kopásállóságú kapák és betétek
•	 HIDRAULIKUS SÚLYÁTHELYEZŐ RENDSZER A LEGNAGYOBB VONÓERŐ LEADÁSA ÉRDEKÉBEN
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sAPhir GABONA vetőGéPek
•	 SAPHIR 7 függesztett kivitelek, mechanikus adagolással, 

vetőelem hajtással
•	 SAPHIR 8 típusok elektromos vetőtengely hajtással  

0,5 kg/ha-500 kg/ha precíz magadagolással 
•	 Hidraulikus súlypontáthelyezés, egyszerű a közúti szállítás 
•	 1100 literes vagy 1850 literes vetőmagtartály
•	 2,5 m-4 m munkaszélesség, elektronikus vetésellenőrzés
•	 Fokozat nélkül állítható olajfürdős hajtómű
•	 Leggyakoribb ráépített kivitelben forgóboronára, 

magágykészítőkre, tárcsára

AzUrit szeMeNkéNti vetőGéP
•	 Az Azurit 9 szemenkénti vetőgép  

4-, 6- és 8-soros, 75 cm-es sortávolságú  
kivitelben kapható.

•	 A furatos tárcsák alacsony kerületi  
sebességének köszönhetően nagy 
munkasebesség esetén is kiváló marad  
az elkülönítőképesség.

•	 A vetőegység zökkenőmentesen halad a 
sorok trapézhenger-elemek által történő 
előtömörítésének köszönhetően.

•	 Egyszerű vetőmag-logisztika a központi 
magtartálynak köszönhetően.

•	 MegaSeed-vezérlés segítségével a szükséges 
haladási ritmus könnyen beállítható.

•	 A LEMKEN új magkihordási koncepciója,  
a DeltaRow

sOlitAir GABONA vetőGéPek
•	 Pneumatikus vetőgépek, hidromotoros ventilátor hajtással
•	 Elektronikus vezérlés, művelőút automatika, tárcsás 

csoroszlyás kialakítás
•	 OPTIDISK csoroszlyarendszer hosszú élettartamra készítve, 

hidraulikus nyomás állítással, kéttárcsás kivitelben
•	 SOLITAIR 8 függesztett típusok 3-4 m munkaszélességben, 
•	 SOLITAIR 9 függesztett 3 m-6 m munkaszélességben, 

féligfüggesztett 4 m-6 m munkaszélességben,  
2300 literes magtartállyal

•	 SOLITAIR 25 hidraulikusan felcsukható félig függesztett 
vetőgépek 4-6 m munkaszélességben

•	 SOLITAIR 12 vontatott nagyüzemi vetőgépek 8 m-12 m 
munkaszélességben  
5800 literes magtartállyal, 12,5 cm vagy 15 cm sortávval, 
osztott csoroszlyasín a kiváló talajkövetés érdekében

•	 LEMKEN GPS vezérlésű művelőút rendszer választható

a talaJmUNkagéP sPeCialista – vetőgéPek
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COMPACt sOlitAir vetőkOMBiNÁCió
•	 Egymenetes művelésre alkalmas alacsony vontatási igényű 

kombináció mind mulcsvetésre, mind előművelt területre
•	 3500 vagy 4500 literes magtartály
•	 Műtrágya kihelyezése egymenetben 60/40 osztott tartállyal  

a HD kiviteleknél
•	 Nagy önsúly a nehéz talajkörülmények mellett is precíz vetés 

biztosít
•	 3 m-4 m-6 m munkaszélesség
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a talaJmUNkagéP sPeCialista – ekék

OPAl sOrOzAt 
 Europal- és Variopal 5 modellek

•	 Hidraulikus fordítómű UniTurn E 90
•	 Négyszög gerendely 110x110x8 mm
•	 Beállítóközpont Optiquick©
•	 Gerendelymagasság: 75 cm vagy 80 cm 
•	 Dural ekefej választható B, C, D vagy W 
•	 2-4 ekefej, 90-100 cm ekefejtávolság meghatározott  

kombinációkban

FéliGFüGGesztett ekék 
 Diamant 16 mechanikus és  

16 V hidraulikus állítású modellek

•	 Hárompont torony függesztőcsappal Kat. 3
•	 Négyszög gerendely 160x160x10 mm
•	 Gerendelymagasság: 80-, 85 cm és 90 cm erősített kivitel
•	 Mechanikus/hidraulikus mélységállítás
•	 400/55-22.5, 1.020x400 mm rugózott és lengéscsillapított kerék
•	 Dural ekefej választható B, C, D vagy W
•	 5-9 ekefej, 100-120 cm osztás
•	 Tarlónjáró – OnLand – kivitel lehetősége

 Juwel 8 modellek mechanikus „M „ 
és hidraulikus „M V” kivitelek

•	 Hidraulikus fordítómű UniTurn E 90
•	 Négyszög gerendely 110x110x8 mm
•	 Beállítóközpont Optiquick©
•	 Gerendelymagasság: 75 cm vagy 80 cm 
•	 Dural ekefej választható B, C, D vagy W 
•	 2-4 ekefej, 90-100 cm ekefejtávolság meghatározott kombinációkban

 Juwel 10 modellek mechanikus „M „
 és hidraulikus „M V” kivitelek

•	 Hidraulikus fordítómű UniTurn M 130
•	 Négyszög gerendely 160x160x10 mm
•	 Beállítóközpont Optiquick©
•	 Gerendelymagasság: 80-, 85 cm és 90 cm erősített kivitel
•	 Dural ekefej választható B, C, D vagy W
•	 Juwel 10 M: 4-7 ekefej, 90-120 cm osztás
•	 Juwel 10 M V: 3-7 ekefej, 90-120 cm osztás
•	 Szántáselmunkáló: FlexPack, VarioPack
•	 Tarlónjáró – OnLand – kivitel lehetősége

JUwel sOrOzAt 
 Juwel 7 modellek mechanikus „M „ 

és hidraulikus „M V” kivitelek

•	 Hidraulikus fordítómű UniTurn M 100 / M 120 6-barázdás kivitelhez
•	 Négyszög gerendely 120x120x10 mm
•	 Beállítóközpont Optiquick©
•	 Gerendelymagasság: 80 cm vagy 85 cm
•	 Dural ekefej választható B, C, D vagy W
•	 Juwel 7 M: 3-6 ekefej, 90-100 cm osztás
•	 Juwel 7 M V: 3-6 ekefej, 90-120 cm osztás
•	 Szántáselmunkáló: FlexPack, VarioPack
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OPtiMA v FüGGesztett vetőGéPek
•	 Hidraulikusan állítható teleszkópos váz, választható 1000 literes 

műtrágya tartállyal és elektromos mikrogranulátum szóró 
egységgel

•	 6 sor 45-80 cm-ig állítható sortávolság vagy 8 sor 33-55 cm-ig 
állítható sortávolság

•	 6+1 sor esetén 45-65 vagy 75-80 cm sortávolság
•	 HD II vetőkocsi: 130 kg súllyal +100 kg rugóterheléssel 

mulcsvetéshez is, hatékony talajkövetés, alacsony karbantartási 
költség, vákuum-veszteség nélküli egyedi megoldás

•	 SX vetőkocsi: nyomott levegős változat, ami 70 km/h 
sebességgel juttatja a magot a barázdába, így akár 18 km/h 
munkasebességet is elérhetünk

•	 E-drive rendszerrel a vetés teljes ellenőrzéséhez a 
traktorkabinból, fokozatmentes tőtávolság állítással, precíziós 
vetés lehetőségével

•	 ISOBUS megfelelés, vagy vezérlés TELLUS monitorokon keresztül

iXtrACk t4 vONtAtOtt 
szÁNtóFÖlDi PerMetező

 

•	 Tartály térfogat: 3400 -, 4000 -, 4600 liter
•	 Szórókeret: HSA 21-33 m (aluminíum) / HSS 18-40 m (acél)
•	 Vonórúd: felső/alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy 

gömbcsatlakozóval
•	 Tengely: állítható, 1.50 - 2.25 m
•	 Szivattyúk: 200 -, 260 -, 2 x 200 -,  2x260 l/min
•	 Tisztavizes tartály: 500 liter
•	 Szabályzó rendszer: IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus PRO,  

IsoMatch Tellus GO vagy más ISOBUS terminál
•	 iXclean: iXclean Comfort - iXclean Pro

sZemeNkéNt vetőgéPek és vONtatOtt sZÁNtófÖldi PermeteZők
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tF PrOFi vONtAtOtt vetőGéPek
•	 Hidraulikusan szállítási helyzetbe hozható vontatott 

gerendely
•	 6 m munkaszélesség 2,98 m szállítási szélesség,  

8 sor, 70/75 cm sortávolság
•	 6,4 m munkaszélesség, 3,4 m szállítási szélesség,  

8 sor, 80 cm sortávolság
•	 Elérhető mechanikus vetőkocsikkal, illetve az 

Optima V-nél felsorolt vetőkocsi lehetőséggel
•	 2000 literes műtrágyatartállyal és mikrogranulátum 

szóró egységekkel szerelhető

iXtrACk t3 vONtAtOtt  
szÁNtóFÖlDi PerMetező

•	 Kompakt kivitelezésű vontatott permetező. Pontos, egyszerű 
és hatékony működés, 

•	 2600 és 3200 literes tartálytérfogattal. Acél és alumínium 
szórókerettípusok elérhetőek 

•	 18 métertől 30 méterig.
•	 Tartály térfogat: 2600 -, 3200 liter
•	 Szórókeret: HSA 21-24 m (alumínium) / HSS 18-30 m (acél)
•	 Vonórúd: felső/alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy 

gömbcsatlakozóval
•	 Tengely: állítható, 1.50 - 2.25m
•	 Szivattyúk: 200-400-520 l/min.
•	 Tiszta vizes tartály: 340 liter
•	 Szabályzó rendszerek: IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus PRO, 

IsoMatch Tellus GO vagy más ISOBUS terminál
•	 iXclean Comfort - iXclean Pro

Az iXtrack T4 az új nagy precizitású vontatott szántóföldi permetező a 
Kvernelandtól. Az iXtrack T4 gépet a gazdálkodókkal együtt fejlesztették 
és alakították ki a precíz, egyszerű és költséghatékony permetezéshez.



műtrÁgyasZórók

eXACtA Cl 
•	 Hidraulikus súbernyitás, CenterFlow szórási rendszer,  

1100-2000 literig terjedő tartálytérfogat, munkaszélesség 10-24 m
•	 Egyszerű felépítésű, kiváló minőségű műtrágyaszóró

eXACtA Cl ew 
•	 Belépő szintű mérleges műtrágyaszóró, 1100-2000 literig,  

10-24 m munkaszélességig
•	 Sebességjellel alkalmas sebességarányos kijuttatásra
•	 GPS jel használatával oldalanként 4 méteres szakaszokat képes kezelni
•	 GEOPOINT táblavégi forduló optimalizálás
•	 ISOBUS kompatibilitás, vagy vezérlési lehetőség TELLUS monitorokkal

eXACtA Cl GeOsPreAD 
•	 Közepes méretű precíziós műtrágyaszóró 1100-2450 literig,  

10-24 m munkaszélességig
•	 1 méteres szakaszok kezelésére alkalmas
•	 GEOPOINT táblavégi forduló optimalizálás
•	 ISOBUS kompatibilitás, vagy vezérlési lehetőség  

TELLUS monitorokkal

eXACtA tl 
•	 Nagy térfogatú műtrágyaszóró 1500-3900 literig,  

12-45 m munkaszélességgel
•	 GPS jel használatával négy méteres szakaszokat képes kezelni és ezeket 

automatikusan működtetni
•	 GEOPOINT táblavégi forduló optimalizálás
•	 ISOBUS kompatibilitás, vagy vezérlési lehetőség TELLUS monitorokkal

eXACtA tl GeOsPreAD 
•	 Nagy térfogatú műtrágyaszóró 1500-3900 literig,  

12-45 m munkaszélességgel
•	 1 méteres szakaszok kezelésére alkalmas
•	 GEOPOINT táblavégi forduló optimalizálás
•	 ISOBUS kompatibilitás, vagy vezérlési lehetőség  

TELLUS monitorokkal
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kÖrFOrGó ÖNtÖzőBereNDezések
•	 A legnagyobb igénybevételre méretezve
•	 A piacon elérhető legszélesebb választék a csövek anyagát és átmérőjét illetően
•	 Az elérhető legidőtállóbb toronykapcsolóház
•	 A szárnyvezetéket tehermentesítő kialakítás
•	 Nagy szilárdságú acélból gyártott C-szelvény oszlopok
•	 Könnyű, de maximálisan üzembiztos felépítés

liNeÁrOk
•	 Csatornás kialakítás
•	 Tömlős kialakítás, akár 8 collos tömlőátmérővel is
•	 Két- és négykerekű központi kocsi kialakítás
•	 Vezérlési lehetőségek széles választéka: GPS, indukciós kábel,  

felszíni drótkötél, barázda

kOrNerkArrAl szerelt kÖrFOrGók
•	 Standard kornerkar – 85 méter szerkezeti hossz
•	 Super kornerkar – 97 méter szerkezeti hossz
•	 GPS-es vezérlés
•	 Centiméteres pontosság, rugalmas nyomvonal módosítás

ÖNJÁró ÖNtÖZőreNdsZerek
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ÁtvONtAthAtó kÖrFOrGó BereNDezések
•	 Speciális hajtóművek
•	 Két- és négykerekű központi torony kialakítás
•	 Mindkét végükről vontatható rendszerek

ÁtFOrDUlós liNeÁrOk
•	 Lineár és körforgó üzemmód
•	 Egyénileg megszabott útvonal
•	 Szabálytalan táblák hatékony öntözése
•	 GPS vezérlés
•	 Akár 550 m-es kivitel

reiNClOUD iNterNet AlAPú tÁvvezérlő 
és tÁvFelüGYelő reNDszer

•	 Internetalapú távvezérlés
•	 Adatok naplózása, valós idejű riasztások, közvetlen beavatkozás lehetősége
•	 Felhasználóbarát kialakítás
•	 Maximális üzemelési hatékonyság
•	 Rádiós kommunikáció
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A nagy szilárdságú, speciális acélnak és a legmagasabb szintű tervezői háttérnek köszönhetően  a Reinke gépei 
kompromisszumok nélkül tudnak egyszerre könnyű felépítésűek, mégis hosszú élettartamúak lenni.  
A mozgékonyabb, mégis jóval erősebb szerkezetnek köszönhetően jelentősen csökken a rendszer 
kulcsfontosságú elemeit valamint, a meghajtást terhelő feszültség és kopás. Ez pedig azt jelenti, hogy a Reinke 
öntözőrendszerek hosszabb élettartamúak, kevesebb üzemszünettel és kisebb karbantartási igénnyel.



ÖNtÖZés és HígtrÁgya keZelés
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BeiNliCh CsévélőDOBOk
•	 Német minőség a magyar gazdálkodók igényei alapján 

kialakítva
•	 Robusztus kialakítás, minőségi alapanyagok
•	 Magyar nyelvű monitor, GSM távvezérlésel
•	 Széles PE cső kínálat 40-140 mm-es átmérő,  

125-800 m-es hossz
•	 A legkorszerűbb szórófej alkalmazása, akár iker kivitelben
•	 Egyedi rendszer a behúzási sebesség pontosságának 

biztosítására
•	 Felhasználóbarát, magyar nyelvű vezérlés

eUrOMACChiNe szivAttYúAGGreGÁtOk
•	 Csúcsminőségű szivattyúaggregátok széles motorválasztékkal
•	 Automatikus légtelenítés (SUPERTANK)
•	 Automatikus vezérlés, GSM-modullal
•	 Centrifugál- és búvárszivattyúk széles választéka
•	 CORNELL szivattyúegységek lineárokra

eisele szivAttYúk
•	 Széles teljesítményskála 3-22 kW-ig
•	 Szállítási teljesítmény akár 6.700liter/perc
•	 Jelentősen túlterhelhető motorok
•	 Speciális kialakítás, nincs szükség vágókésekre a nagyobb  

darabok aprításához

Uts szePArÁtOr
•	 Robusztus kialakítás
•	 Kategóriájában a legnagyobb teljesítmény
•	 Motorteljesítmény 5,5-11 kW-ig

BriGGs ÖNtÖzőkONzOlOk
•	 Dobra szerelhető kivitel 50, 60 m munkaszélességben;
•	 70-90 m-es munkaszélesség önhordó alvázra szerelve;
•	 A piacon elérhető legstabilabb vázszerkezet;
•	 Jelentős energia megtakarítás;
•	 Kimagasló terület-teljesítmény;
•	 Hidraulikus magasságállítás;
•	 Növényállományhoz illeszkedő fúvókacsomag;
•	 Elfordíthatóak, így kisebb munkaszélességben  

is használhatóak

eisele keverők
•	 Széles teljesítményskála 2,2-15 kW-ig
•	 Keverési teljesítmény akár 6.300 m3/óra
•	 Öntött acél vázszerkezet
•	 Speciális vágókések a feltekeredő bálamadzag ellen

CAsellA CsévélőDOBOk
•	 Kiváló gyártási minőség
•	 Egyedi műszaki megoldások
•	 Turbinával vagy dízelmotoros behúzással szerelt kivitel
•	 Tűzi horganyzott alváz
•	 Motoros szivattyúval egybeépített kivitelben is
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ÖNJÁró PerMetezők
•	 285 LE, 313 LE kivitelek, T4 final motorok
•	 100 cm től 195 cm hasmagasságúak, nagy magasságnál fokozatmentes 

állítással
•	 400 l/min, 500 l/min dugattyús membránszivattyúk, légüstös 

nyomásszabályzás, egyedülálló cirkulációs állandó nyomású vegyszerkörrel
•	 Cserélhető felépítmény, 6 m3-es műtrágyaszóró felszerelésének lehetősége
•	 1,95 m hasmagasság munkaüzemben, 1,2 m hasmagasság közlekedéskor 

40 km/h helyváltoztatási sebesség átszerelés nélkül, deszikálás a legkisebb 
termésveszteséggel!

•	 Teljes automatikus GPS permetezés vezérlés, automata kormányzás választható
•	 Háromtengelyes 12000 literes változat a legnagyobb üzemi teljesítménnyel, 

legkisebb fajlagos költséggel
•	 DCD distance control keretvezérlés 4 vagy 6 szenzorral
•	 C-C-A Kanyarspecifikus szórás mennyiség szabályozással
•	 VARIABLE RATE CONTROL Helyspecifikus szórás .shp fájlok kezelésével
•	 VARISELECT fúvókavezérlés
•	 PRO-CONTROL automata kimosórendszer
•	 Többféle szer együttes kijuttatásának lehetősége helyspecifikusan,  

akár 50 cm-kénti szakaszolással és mennyiség vezérléssel

GüstrOwer MŰtrÁGYAszórók 
•	 Ráépített és vontatott kivitelek 5 m3-től 16 m3  

tartály mérettel
•	 Munkaszélesség 12-40 m határszóróval 

műtrágya, mész, komposzt kijuttatása
•	 Kijuttatható mennyiség 40 kg-16 000 kg/ha 

között precízen szabályozható
•	 Talajtérkép alapján GPS-el automatikus  

tápanyag visszapótlás

GüstrOwer ÁtrAkó kOCsik
•	 Nagyteljesítményű szállítóeszközök a betakarításban
•	 Egytengelyes tandem és tridem futóműves modellek
•	 Vetőmag- és műtrágyaszállításhoz és -átrakodáshoz is
•	 Pótkocsi méret: 21 m3-től 32 m3-ig, 

súberrel teljesen leüríthető
•	 Akár 9 m3/perc átrakási teljesítmény

vONtAtOtt PerMetezők
•	 Robusztus váz és felépítmény
•	 Dugattyús membránszivattyúk 250 l/min, 320 l/min, 500 l/min
•	 3000 liter tartálymérettől 14 000 liter tartályméretig
•	 12 m-től 46 m normál kerettel, 15 m-től 36 m légrásegítéses DAS kerettel
•	 Land Cruiser: nagy stabilitás és egyszerű technika
•	 Classic: nagyméretű, precíz, gazdaságos és környezetkímélő
•	 PROFI CLASS: A gazdálkodók minden igényét kielégítő permetező,  

DAS kivitel

PermeteZők, vONtatOtt műtrÁgyasZórók

DAMMANN permetezők: A permetezőgép specialista! 
Egyedülálló légkamrás D-A-S (Dual Air System) keret megoldások 
a vontatott és önjáró gépeknél! Minden permetező keret külső 
tagja alumíniumból. 
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terrA DOs t4
•	 A legismertebb cukorrépa betakarító önjáró technika Magyarországon
•	 626 LE teljesítmény, SCR motor technológia, 30 m3-es vagy 40 m3-es tartály
•	 6 soros kiszedő egység, eltolható nyomtáv a taposási kár csökkentésére,  

a legmostohább viszonyok között is biztonságos kiszedés
•	 Hosszú tisztító felület, kiváló tisztaság és tovább szállíthatóság

hOlMer terrA vAriANt 435
•	 435 LE-s motor
•	 16 m3 tartálytérfogat
•	 Hidrosztatikus kerékhajtás
•	 Csekély talajtömörítés a könnyű önsúly miatt
•	 Alkalmazhatóság kukorica és napraforgó állományban

hOlMer terrA vAriANt 585
•	 Állattartó nagyüzemeknél hígtrágya kezeléséhez,  

BIOGÁZ üzemeknél híg fázis kijuttatására!
•	 Évente 200 000m3 hígtrágya kijuttatása is megoldható
•	 600 LE motor, 21 000 literes tartályméret
•	 Választható csöves, tárcsás, kapás kijuttató elemek
•	 Tápanyag visszapótlás és talajművelés egyben, tarlóba, 

gyepre, vetésre történő kijuttatás és bedolgozás a 
legnagyobb terület teljesítménnyel

•	 Cserélhető felépítmények, kapcsolható talajművelő 
eszközök elérhetőek

hOlMer terrA Felis 3 eCO
•	 354 LE teljesítmény  1700 1/min fordulaton
•	 10 m felszedési szélesség 
•	 35,5 m2 aktív tisztító felület
•	 Átrakás több mint 6 m magasra, max 15 m távolságra
•	 Emelhető fülke
•	 40 km/h közúti haladási sebesség
•	 Tisztítás és rakodás 560 tonna/h teljesítményig!

CUkOrréPa BetakarítÁs, HígtrÁgya kiJUttatÁs
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teBBe szervestrÁGYA szórók 
•	 A legmasszívabb felépítésú szervestrágya szórók Németországból
•	 Konténer építési elv, 4-6 mm vastag oldalfalak és padlólemezek, teljesen hegesztett 

kivitel nem csavarozott
•	 18 m-24 m kiváló egyenletes szórásszélesség
•	 10 t-32 t terhelhetőség, egytengelyes, tandem és tridemtengelyes kivitelek
•	 125 HV erős lehordóláncok, tartós, megbízható munkavégzés

BrANtNer PótkOCsik
 EURÓPA legnagyobb mezőgazdasági pótkocsi gyártója Ausztriából 

•	 Nagy teherbírás, kifejezetten erős vázszerkezet, tartósság
•	 10 év alváz garancia, 2 év teljeskörű garancia minden pótkocsira
•	 Forgózsámolyos, tandemtengelyes és tridem tengelyes kivitelek
•	 2 db billentő munkahenger, hátrabillentő, 2 oldalra billentő és 3 oldalra billentő 

konstrukciók
•	 Magasítós 60+60+60 cm vagy 80+80 cm kocsik, vagy tele oldalfalas  

1,5 m+50 cm stabilátoros, illetve teknős kialakítású pótkocsik
•	 Nagyteljesítményű különleges letolófalas pótkocsik és csere felépítmények
•	 Rengeteg választható opció, például takaróponyva, 2. pótkocsi vontatáshoz 

átvezetés, surrantók, rugózott vonórúd, hidraulikus falnyitás, jószáglépcső, 
vetőmag feltöltő csiga, répacsúszda, burgonyacsúszda

teBBe sZervestrÁgyasZórók, BraNtNer PótkOCsik



PreCíZiós gaZdÁlkOdÁs esZkÖZei és reNdsZerei

MiNDeN eGY helYeN, AMi GPs! 
Eszközöket és megoldásokat szállítunk a precíziós gazdálkodás kialakításához azoknak, akik rendszerben gondolkoznak.

A Magtár Kft.kínálatában minden olyan eszköz megtalálható, amelyre alapozva egy jól működő, rendszer alakítható ki. A megoldás abban rejlik, hogy a traktorok és 
munkagépek feletti szinten, egységes kezelőfelületekből álló rendszert tudunk kialakítani. A kínálatban önállóan is elérhetőek a különböző gyártók munkagépeinek 
vezérlő egységei, a Steyr traktorok (Trimble) kormányzási rendszerei, RTK pontos GPS jel és az AgLeader kezelőfelületeivel mindet egységesíthető.  
Milyen megoldásokat kínálunk?

GYÁRI KoRMÁNYzÁSI MEGolDÁSoK 
Nálunk forgalmazott gépekre gyári hidraulika előkészítéssel, vagy utólagos beépítéssel is, akár RTK pontosságig fel tudjuk szerelni az Ön új vagy korábban vásárolt, 
de CNHi gyártmányú erőgépét. 

MÁRKAFÜGGETlEN KoRMÁNYzÁSI MEGolDÁSoK 
Az egyszerű kormányoszlopra tett motortól kezdve a legjobban keresett robotpilóta rendszerekig mindenféle konstrukciót kínálunk igény szerint kialakítva. 
Termékeink között CNHi S-Tech termékcsoportjai és az Ag Leader megoldásai is megtalálhatók. Segítünk megtalálni az Ön gazdaságába illő legjobb megoldást!

MUNAKGéPVEzéRléSEK 
Az AgLeader kezelőfelületek profi módon oldják meg a munkagépek ISOBUS-on és ISOBUS nélküli vezérléseket. Egyetlen Ag Leader kezelőfelülettel az összes 
munkagépét vezérelheti, igy egységes adatkezelést, könnyű kezelhetőséget és a kezelőfelületeken való megtakarítást érhet el. Ezek a kezelőfelületek még 
hozamtérképezésre is alkalmassá tehetők!

ADATKEz EléS 
Hisszük, hogy a jövő sikeres vállalkozásai adatok alapú döntéseket hoznak. Támogatjuk azon megoldásokat, ahol rendszert kiépítve az adatok kezelése 
megkönnyíthető! Kérje a személyes megoldásunkat az Ön adatkezelésére!

HÁlÓzATI RTK KoRREKCIÓS SzolGÁ lTATÁS 
Országos lefedettségű, legújabb technológiájú hálózati RTK szolgáltatást nyújtunk. Nemcsak a nálunk vásárolt GPS-es eszközökre, hanem bármely márkájú 
(TopCon, Trimble, Ag Leader) GPS-szel rendelkező előfizetőknek is.

SzERVIz 
A GPS-es kollégák az új rendszerek telepítése mellett, segítséget nyújtanak a Trimble és Ag Leader alapú megoldások szakszerű, helyszíni (újrakalibrálások, 
alkatrészcsere), vagy a külföldi szervizekkel történő nagyobb javítások elvégzéséhez.

Válassza a prémium szolgáltatást a Magtártól!
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Ne MAXiMAlizÁlJA Az elOFizetési  
DíJAkAt, itt Az rtk Net!
Váltson most a prémium, hálózati RTK korrekcióra:

•	Országos	lefedettség
•	Bármely	koordinátán	RTK	pontosság
•	16.000-nél	több	elégedett	felhasználó	Európában!
•	Nincsen	külön	belépési	díj!	Nem	kell	több	évre	aláírni!
•	GPS	típusok:	Topcon,	Trimble,	Ag	Leader,	Novatel	
  (AGCO – Fendt, Massey Fergusson, Valtra – gyári megoldás)

gPs HÁlóZat

www.magtargps.hu 

Az Önök gazdaságágban a legnagyobb érték a gazdálkodással kapcsolatos 
minden adat! 

Mi kiépíthetjük az Ön gazdaságára szabott rendszert, ehhez kérje precíziós GPS 
tanácsadóink vagy gépértékesítőink segítségét, akik GPS felmérőlapunkkal 
segítenek összegyűjteni az Ön igényeit. 

Szánjon rá időt, hogy mi segíthessünk a választásban!

Ha jó körülmények adottak: megfelelő termőföld, eszközellátottság és 
munkaerő; akkor a termelésből származó adatok eredményes felhasználásával, 
precíziós gazdálkodási szemlélettel további hatékonyságot tud növelni.
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Központi iroda
5000 Szolnok, Kombájn u. 2. 

Tel.: +36 56 510 030
Fax: +36 56 510 036

magtar@magtarkft.hu

Telephelyek
5000 Szolnok, Kombájn u. 2.

Tel.: +36 56 510 030

7100 Szekszárd, Bátaszéki u. 44.
Tel.: +36 20 226 6310

4080 Hajdúnánás, Árpád u. 51.
Tel.: +36 20 572 8060

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.
Tel.: +36 20 548 931

Gépkereskedelmi üzletág
Tel.: +36 20 464 1566

Öntözési iroda 
Tel.: +36 20 413 6973

Alkatrészraktár
Tel.: +36 20 497 6002

Szerviz
Tel.: +36 20 516 6110

GPS üzletág
Tel.: +36 20 222 2852

www.magtarkft.hu


