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1. BEVEZETÉS
Az EU-hoz való csatlakozás Magyarországon jelentős nagyságú
mezőgazdasági területek beerdősítését igényli majd. Az ezzel foglalkozó előrejelzések 500 ezer ha körüli (egyesek még több) új erdő létesítését prognosztizálják az elkövetkező kb. 30 évre. Ilyen nagyságrendű feladat biztonságosan csak
akkor hajtható végre, ha megteremtődik annak műszaki, gépesítési háttere. Ennek a háttérnek biztosítania kell az erdőtelepítéshez szükséges szaporítóanyag
(csemete) előállítását és a telepítés végrehajtását. A szükséges mennyiségű szaporítóanyagot szabadföldi csemetetermesztési technológiákra alapozva lehet
előállítani, melyeknek biztonságos és gazdaságos viteléhez olyan hazai fejlesztésű és gyártású csemetekerti gépsor lehet a garancia, mely a technológia meghatározó műveleteihez (tápanyag-utánpótlás, talajművelés, vetés, iskolázás, öntözés, ápolás, alávágás, kiemelés, vermelés) rendel munkagépeket.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 2000-ben, elsők között nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz, „A nemzeti favagyon minőségi fejlesztése és bővítése, valamint a fahasznosítás korszerűsítése” címmel, mely kutatási program támogatást kapott. A
pályázat egyik alprogramja „Új csemetetermesztési- és erdőtelepítési géprendszer kifejlesztése az erdőtelepítési program megvalósításának elősegítésére”
címmel az erdőművelés gépesítés-fejlesztését célozza. A kutatási-fejlesztési
alprogram – a területen eddig elért eddigi eredményekre építve – a szükséges
gépekkel kapcsolatos alap- és fejlesztő kutatások elvégzését, a gépek tervezését
és prototípus gyártását tűzte ki célul, utóbbihoz bevonva hazai mezőgazdasági
gépgyártókat, közülük is elsősorban a Bagodi Mezőgép Kft-t, amely hasonló
típusú gépek gyártásában már bizonyított. Az elmúlt időszakban beindult az
alprogram csemetekerti gépekkel kapcsolatos részének megvalósulása. A gépesítési információ az e résztémában eddig elért eredményekről ad számot.
A csemetekerti gépsor tehát a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kara által koordinált „Erdő-fa kutatási program” keretében jön létre,
alapvetően a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészetiműszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszéke és a Bagodi Mezőgép Kft. együttműködésével, esetenként bevonva külső tervezőket, gyártókat
és vizsgálati helyeket.
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2. A CSEMETEKERTI GÉPSOR JELLEMZÉSE
2.1 A CSEMETEKERTI GÉPSOR FELÉPÍTÉSE
A kutatás-fejlesztés során elkészültek annak a hazai fejlesztésű és gyártású csemetekerti gépsornak a tervei és prototípusai, amely a BGT-EF típusú
csemetekerti gépsor elnevezést viseli, és amely a szabadföldi csemetetermesztési technológiák minden műveletéhez rendel munkagépeket, olyan munkagépeket, amelyek alapvetően a síkágyásos soros munkarendszer (1. ábra) megvalósítására alkalmasak. Az új csemetekerti gépsor tehát olyan művelésre alkalmas, mely síkágyásos:
− 1600 mm ágyásszélességgel;
− az ágyáson belül max. 5 csemetesorral;
− az ágyáson belül min. 250 mm sortávolsággal; valamint
− az ágyások szélső sorai közt max. 600 mm-es nyomsávval.

a)

b)

c)

1. ábra
Sikágyásos soros ágyáselrendezések
a) ágyásonkénti sorszám: n = 3
b) ágyásonkénti sorszám: n = 4
c) ágyásonkénti sorszám: n = 5
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A csemetekerti gépsor típusjelében:
− a kezdő „B” betű a Bagodi Mezőgép Kft-re utal, arra a cégre, amelyik
részese volt a géptervezéseknek, és a prototípus gépek gyártásában meghatározó szerepet vállalt, illetve vállal, és amely a teljes gépsor adott csemetekertre
optimális összeállítását vállalja a jövőben;
− a második és a harmadik helyen álló „GT” betűk a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszékére utalnak, arra a tanszékre, amelyik a
csemetekerti gépsor kialakításának folyamatában a kutatás-szervezést, a koordinálást, a kutatási háttér biztosítását, az alapkövetelmények meghatározását, a
géptervezések részbeni vitelét és a gépek tesztelését végezte;
− a záró két betű pedig az „ERDŐ-FA kutatási program”-ot idézi, arra
utalva, hogy a gépek e kutatási program keretében kerültek kifejlesztésre.
A gépek típusjelében:
− egységesen három kezdő betű található, amelyet (kötőjellel elválasztva) egy vagy több szám követ, majd ismét kötőjellel elválasztva két betű következik;
− a három kezdő betű közül az első mindig „B” betű, mely a Bagodi Mezőgép Kft-re utal, arra a cégre, amelyik részese volt a géptervezéseknek, és a
prototípus gépek gyártásában meghatározó szerepet vállalt, illetve vállal, és
amely a teljes gépsor adott csemetekertre optimális összeállítását vállalja a jövőben;
− a három kezdő betű közül a második és a harmadik a gép típusára utal;
− a szám vagy számok a gép egyes meghatározó műszaki jellemzőire
utalnak;
− a záró két betű mindig „-EF”, mely jelzet az „ERDŐ-FA kutatási program”-ot idézi, arra utalva, hogy a gépek e kutatási program keretében kerültek
kifejlesztésre.
A BGT-EF típusú csemetekerti gépsor gépei a következők:
Tápanyag-utánpótlás gépei:
– szervestrágya-szóró (BSZ-2500-EF),
– műtrágyaszóró (BFM-400-EF).
Talajművelő gépek:
– eke (BFE-3-EF),
− talajmaró (BTM-160-EF),
− kétsoros tárcsa (BXT-3-EF),
− fogasborona (BFB-3-EF),
− kombinátor (BPL-220-EF),
− sima henger (BSH-3-EF).
Vetőgépek:
– aprómagvető gép (BAV-5-EF),
− nagymagvető gép (BNV-5-EF).
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Iskolázógépek:
Öntözőberendezés:
Ápológépek:

Alávágó gép:
Kiemelőgépek:

Vermelőgép:

–
−
–
–
−
−
–
–
−
−
−
−
–

rugalmastárcsás iskolázógép (BIR-5-EF),
csúszócsoroszlyás sornyító (BCS-5-EF).
öntözőgép (BÖB-KITE-EF).
kultivátor (BKU-6-EF),
sorközpermetező (BSP-6-EF),
felületpermetező (BFP-4,8-EF).
ágyás alávágógép (BÁA-1,25-EF).
rázóvillás soros külpontos kiemelőgép (BRK-1-EF),
lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép (BLK-1-EF),
rázóvillás soros központos kiemelőgép (BRS-1-EF),
lazítóvillás soros központos kiemelőgép (BLS-1-EF),
ágyás kiemelőgép (BÁK-1,25-EF).
függesztett vermelőgép (BVG-300-EF).
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2.2 A CSEMETEKERTI GÉPSOR GÉPEI
2.2.01 Szervestrágya-szóró
A gép típusjele: BSZ-3000-EF, ahol:
− SZ: a „szervestrágya-szóró” elnevezés kezdőbetűjéből adódik;
− 3000: a gép hasznos teherbírása kg-ban.
A BSZ-3000-EF típusú szervestrágya-szóró (2. ábra) az 1,4 vonóerőosztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A szervestrágya-szóró istállótrágya kijuttatására alkalmas. Előnyösen a kis- és a közepes méretű táblák (köztük az erdészeti csemetekertek táblái is) kezelését lehet segítségével elvégezni.

2. ábra
BSZ-3000-EF típusú szervestrágya-szóró
1. alváz; 2. járószerkezet; 3. szervestrágya-szóró felépítmény
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Öntömeg:
Raktér:
− hossza:
− szélessége:
− magassága:
Hasznos teherbírás:
Szállítási sebesség:
Kezelő személyzet:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

3500 mm;
2030 mm;
2090 mm.
750 kg.
2200 mm;
1950 mm;
450 mm.
3000 kg.
max. 15 km/h.
1 fő (a traktoros) + rakodómunkások
(igény szerint).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A szervestrágya-szóró – mely a BP-3000 típusú egytengelyes, billenthető
pótkocsira épül – az alvázból (1), a járószerkezetből (2) és a szervestrágyaszóró felépítményből (3) áll (l. a 2. ábrát).
Az alváz hegesztett kivitelű, elől vonórúdban végződik, mely az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A járószerkezet egytengelyes, fúvott gumiabroncsozású, légfékkel ellátott
kivitelű.
A szervestrágya-szóró felépítmény támlappal szerelt, keresztdobos szerkezet, melynek részei a keresztdobok, a kaparólánc és a hajtóberendezés. A keresztdobok a pótkocsi hátulján helyezkednek el, és a pótkocsi szélességével
azonos szélességű szórásra alkalmasak. A pótkocsi aljára kaparólánc kerül,
melynek feladata, hogy a szerves trágyát folyamatosan mozgassa a szórószerkezet felé. A szórószerkezet hajtása mechanikus (az erőgép teljesítményleadó tengelyéről), a kaparóláncé hidraulikus (az erőgép hidraulikus rendszeréről).

11

2.2.02 Műtrágyaszóró
A gép típusjele: BFM-400-EF, ahol:
− FM: a „függesztett műtrágyaszóró” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 400: a gép tartálytérfogata dm3-ben.
A BFM-400-EF típusú függesztett műtrágyaszóró (3. ábra) az 1,4 vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethető (olyan univerzális traktorokkal, amelyek hosszirányú stabilitása a tele töltött tartályú munkagép esetén is
biztosított). A műtrágyaszóró műtrágya, só és homok, valamint egyéb szemcsés
anyagok szórására alkalmas. Előnyösen a kis- és a közepes méretű táblák (köztük az erdészeti csemetekertek táblái is) kezelését lehet segítségével elvégezni.

3. ábra
BFM-400-EF típusú függesztett műtrágyaszóró

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Öntömeg:
Max. terítési sugár:
12

950 mm;
840 mm;
1280 mm.
100 kg.
5000 mm.

Munkasebesség:
5 ÷ 10 km/h.
Kardántengely meghajtó fordulatszám-igénye: 540 1/min.
Röpítőtárcsa fordulatszáma:
627 1/min.
Tartálytérfogat:
400 dm3.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Szabad magasság szállítási helyzetben: min. 250 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett műtrágyaszóró a függesztett vázból, a keverőszerkezetes
tartályból, a hajtásrendszerből a szabályozó rendszerből és a szóróberendezésből áll.
A függesztett váz biztosítja az erőgéphez kapcsolást és hordja a gép további szerkezeti elemeit. Zártszelvényből készül. A gépvázra vannak hegesztve
a függesztő fülek, a hajtómű felfogására szolgáló szerelvények, a tartályt rögzítő kereszttartók, és az állítókar tartó.
A tartály lemezből készül, felül négyzet, alul kör alakú. A tartályban elhelyezkedő keverőszerkezet a keverőszárból és a keverőtárcsából áll, melyek
biztosítják az anyag folyamatos ürítését, és az összeállt rögök szétaprítását.
A hajtásrendszer a kardántengelyből és a hajtóműből áll. A hajtásrendszer
elemei burkoltak.
A szabályozó rendszerrel lehet beállítani a röpítőtárcsára folyó anyag
mennyiségét és a terítés szögét. Az állítókarokkal két ovális furattal ellátott tárcsát lehet forgatni. A furatok egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg a
mennyiséget, a géphez viszonyított helyzetük pedig a terítés szögét.
A szóróberendezés a röpítőtárcsából és a kétoldali terelőlemezekből áll.
A röpítőtárcsa közvetlenül csatlakozik a hajtómű kimenőtengelyére. A
röpítőtárcsán négy darab röpítőlap biztosítja az anyag szórását. A terelőlemezek
a terítési sáv szélességének szabályozására szolgálnak. A terelőlemezek függőleges irányban mozgathatók, és a kívánt helyzetben csavarkötéssel rögzíthetők.
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2.2.03 Eke
A gép típusjele: BFE-3-EF, ahol:
− FE: a „függesztett eke” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 3: a gép ekefejeinek száma.
A BFE-3-EF típusú függesztett eke (4. ábra) az 1,4 vonóerő-osztályú,
szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. Az eke laza, középkötött és kötött talajok szántására használható.
Az eke egyidejűleg lazítja, forgatja, keveri és porhanyítja a talajt. Előnyösen
alkalmazható az erdészeti csemetekertek és a kisgazdaságok parcelláinak a
szántásához.

4. ábra
BFE-3-EF típusú függesztett eke
A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Max. művelési mélység:
Munkaszélesség:
Ekefejek száma:
14

2380 mm;
1425 mm;
1465 mm.
325 kg.
250 mm.
1050 mm.
3 db.

Egy ekefej fogásszélessége:
350 mm.
Munkasebesség:
max. 6 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Szabad magasság szállítási helyzetben: min. 250 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett eke a függesztőberendezésből, a gerendelyből, az ekefejekből és a munkamélység-állító szerkezetből áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A gerendely üreges euroszelvényű, hegesztett kivitelű.
Az ekefejek az eketörzsből, a kormánylemezből és a szántóvasból állnak,
melyek csavarkötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
A munkamélység-állító szerkezet, mely a gerendelyhez képest szakaszosan állítható fém kerék, a szántási mélység beállítására szolgál.
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2.2.04 Talajmaró
A gép típusjele: BTM-160-EF, ahol:
− TM: a „talajmaró” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 160: a gép munkaszélessége cm-ben.
A BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró (5. ábra) az 1,4 vonóerőosztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A talajmaró mezőgazdasági
művelt területek, gyümölcsösök, szőlők, erdészeti csemetekertek talajának művelésére, talajok fellazítására, gyomirtására, szerves és műtrágyák talajba keverésére, illetve zöldtrágyák egy menetű talajba juttatására alkalmas. Jól alkalmazható kisgazdaságokban a magágy-készítéshez. A talajmaró alkalmazásakor
figyelembe kell venni a talaj nedvességtartalmát, erősen száraz talajokon alkalmazása nem ajánlatos.

5. ábra
BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
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1330 mm;
1650 mm;
1200 mm.
360 kg.

Max. művelési mélység:
250 mm.
Munkaszélesség:
1600 mm.
Meghajtó kardántengely fordulatszám-igény: 540 1/min.
Maróhenger:
− átmérője:
550 mm;
− fordulatszáma:
240 1/min.
Munkasebesség:
4 ÷ 5 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Szabad magasság szállítási helyzetben: min. 250 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros) + 1 fő (felszereléskor).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett talajmaró a függesztőberendezésből, a hegesztett keretből,
a munkamélység-állító szerkezetből, a hajtásrendszerből, a maróhengerből és a
maróhenger burkolatból áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja. A függesztőpontokat hordó elemek kétféle
mérettel készülnek, és a hegesztett kerethez képest keresztirányban elmozdíthatók, igazodóan az erőgép típusához.
A hegesztett keret a két oldallemezből és az őket összefogó két zártszelvényű főtartóból áll.
A munkamélység-állító szerkezetet két függőlegesen állítható támasztókerék alkotja.
A hajtásrendszer a kardántengelyből, a hajtóműből, a kihajtótengelyből és
a lánchajtásból áll. A hajtásrendszer elemei burkoltak.
A maróhenger a hegesztett keret oldallemezeihez mélyhornyú golyóscsapágyazáson keresztül kapcsolódik. A maróhenger dobrésze cserélhető. A
dob kapatartóihoz csavarkötéssel csatlakoznak a kapatestek.
A maróhenger burkolat a hegesztett keret hátsó főtartójához csatlakozik
csuklópántokkal és szemescsavarokkal.
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2.2.05 Kétsoros tárcsa
A gép típusjele: BXT-3-EF, ahol:
− X: az „X” elrendezésű tárcsára utal;
− T: a „tárcsa” elnevezés kezdőbetűjéből adódik;
− 3: a gép munkaszélessége m-ben.
A BXT-3-EF típusú vontatott tárcsa (6. ábra) az 1,4 vonóerő-osztályú,
szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A tárcsa szántás utáni felületelmunkálásra, illetve tarlóhántásra alkalmas.

6. ábra
BXT-3-EF típusú függesztett tárcsa

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Max. művelési mélység:
Munkaszélesség:
Tárcsalevelek:
− átmérője:
− száma:
− osztása:
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3200 mm;
3100 mm;
800 mm.
1100 kg.
150 mm.
3000 mm.
550 mm;
32;
210 mm.

Tárcsatagok:
− száma.
− elrendezése:
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Kezelő személyzet:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

4;
„X”.
4 ÷ 8 km/h.
max. 15 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BXT-3-EF típusú vontatott tárcsa fő szerkezeti elemei:
− a vonórúd;
− a keret;
− a tárcsatagok és
− a járószerkezet.
A vonórúd az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A keret hegesztett szerkezet, mely a további elemeket hordja.
A tárcsatagokat egy tengelyre felfűzött nyolc tárcsalevél és a csapágyazások alkotják.
A járószerkezet kétkerekes, a kerethez képest hidraulikusan mozgatható,
a munka- és a szállítási helyzet beállítása érdekében.
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2.2.06 Fogasborona
A gép típusjele: BFB-3-EF, ahol:
− FB: a „fogasborona” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 3: a gép boronatagjainak száma.
A BFB-3-EF típusú fogasborona (7. ábra) az 1,4 vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A fogasborona szántás utáni felületelmunkálásra alkalmas.

7. ábra
BFB-3-EF típusú fogasborona

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Max. művelési mélység.
Munkaszélesség:
Tárcsatagok:
− száma.
− elrendezése:
Munkasebesség:
Kezelő személyzet:
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1400 mm;
3750 mm;
200 mm.
150 kg.
150 mm.
3750 mm.
3;
soros.
6 ÷ 10 km/h.
1 fő (a traktoros).

Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BFB-3-EF típusú fogasborona fő szerkezeti elemei:
− a vonókeret és
− a boronatagok.
A vonókeret hegesztett szerkezet, melyhez a kapcsolófülek és a kapcsolóláncok csatlakoznak.
A boronatagok fogas kivitelűek.
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2.2.07 Kombinátor
A gép típusjele: BPL-220-EF, ahol:
− PL: a „passzív lazító” fogalom kezdőbetűiből adódik;
− 220: a gép munkaszélessége cm-ben.
A BPL-220-EF típusú függesztett kombinátor (passzív lazító) (8. ábra)
az 1,4 vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A függesztett kombinátor talajfelszín elmunkálásra, mag-, illetve gyökérágy készítésére alkalmas. Munkája olyan magágyat eredményez, melynél:
− a talaj hajszálcsövessége megfelelő;
− a lazított felszíni réteg egyenletes mélységű;
− a lazított felszíni réteg kellően morzsalékos;
− a magágy alapja tömör, jó vízvezető képességű.

8. ábra
BPL-220-EF típusú függesztett kombinátor

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Max. művelési mélység:
Munkaszélesség:
Kapasorok száma:
Hengersorok száma:
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2300 mm;
2260 mm;
1020 mm.
300 kg.
150 mm.
2200 mm.
3.
2.

Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Kezelő személyzet:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

8 ÷ 12 km/h.
max. 15 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A függesztett kombinátor fő szerkezeti elemei:
− a függesztőberendezés;
− a szántóföldi kultivátor egység és
− a léces henger egység.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A szántóföldi kultivátor egység három sorban elhelyezkedő, rugós szárú
kapákkal szerelt.
A léces henger egység a két sorban elhelyezkedő hengertagokból épül
össze.
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2.2.08 Sima henger
A gép típusjele: BSH-3-EF, ahol:
− SH: a „sima henger” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 3: a gép hengertagjainak száma.
A BSH-3-EF típusú vontatott sima henger (9. ábra) az 1,4 vonóerőosztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A sima henger a talajfelszín tömörítésére alkalmas.

9. ábra
BSH-3-EF típusú sima henger

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Munkaszélesség:
Hengertagok:
− száma.
− átmérője:
− hossza:
− elrendezése:
Munkasebesség:
Kezelő személyzet:
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2550 mm;
4500 mm;
550 mm.
950 kg.
4300 mm.
3;
550 mm;
1500 mm;
két sorban.
2 ÷ 4 km/h.
1 fő (a traktoros).

Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BSH-3-EF típusú sima henger fő szerkezeti elemei:
− a vonórúd és
− a hengertagok.
A vonórúd rúdacélból hajlított, hegesztett szerkezet.
A hengertagok sima felületűek, tömegük növelése érdekében vízzel tölthetők.
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2.2.09 Aprómagvető gép
A gép típusjele: BAV-5-EF, illetve az egyes változatoké: BAV-5K-EF és
BAV-5H-EF, ahol:
− AV: az „aprómagvető” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 5: a gép vetőelemeinek max. száma;
− K: a „kefés” elnevezés kezdőbetűjéből adódik;
− H: a „hornyos” elnevezés kezdőbetűjéből adódik.
A BAV-5-EF típusú aprómagvető gép (10. ábra) kétféle vetőszerkezetváltozattal készül, és aprómagok (pl. erdeifenyő, feketefenyő, lucfenyő, akác,
kislevelű hárs stb.) sorba vetésére alkalmas.

10. ábra
BAV-5-EF típusú aprómagvető gép
1. függesztett váz; 2. vetőelemek
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A BAV-5K-EF típusú kefés vetőszerkezetű aprómagvető gépnél furatokon vagy ovális nyílásokon keresztül hullik ki a mag közvetlenül a csoroszlyába. A vetendő mag vetési normájának megfelelő beállítás a nyílásméret változtatásával lehetséges. A BAV-5H-EF típusú hornyos vetőszerkezetű aprómagvető gépnél a magok kiadagolását a palástján alkotóirányú hornyokkal rendelkező
adagolóhenger végzi. A gépen a különböző horonyméretű adagolóhengerek
cserélhetők. A vetendő mag vetési normájának megfelelő beállítás az adagolóhenger horonyméretének és fordulatszámának változtatásával lehetséges.
A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1500 mm;
− szélesség:
1400 mm;
− magasság:
1050 mm.
Öntömeg:
250 kg.
Munkaszélesség:
max. 1600 mm.
Vetőelem:
− magtartályának térfogata: 15 dm3;
− vetőszerkezetének kivitele: két változatú, kefés és hornyos;
− tömörítőkerekének átmérője:300 mm.
Vetőelemek száma:
max. 5 db.
Vethető magméretek:
∅5-nél kisebb méretű magvak.
Sortávolság:
min. 250 mm (állítható).
Vetési sebesség:
max. 3 km/h.
Vetési mélység:
max. 30 mm.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 6 kN;
− teljesítménye:
min. 15 kW;
− tömege:
min. 1000 kg.
A BAV-5-EF típusú aprómagvető gép a függesztett vázból (1) és a vetőelemekből (2) áll (l. a 10. ábrát).
A függesztett váz részei a gerendely és a függesztőszerkezet.
A vetőelemek a vázból, a felfüggesztésből, a magtartályból, a talajkerékből, a vetőszerkezetből, a hajtóberendezésből, a csoroszlyából, a takarószerkezetből és a tömörítő szerkezetből állnak.
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2.2.10 Nagymagvető gép
A gép típusjele: BNV-5-EF, ahol:
− NV: a „nagymagvető” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 5: a gép sornyitó egysége elemeinek max. száma.
A BNV-5-EF típusú nagymagvető gép (11. ábra) kefés vetőszerkezettel
készül, és nagymagok (pl. kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, cser, bükk, dió
stb.) sorba vetésére alkalmas. A géppel végzett vetéskor egy zárólemezzel szabályozott nyíláson keresztül jut a mag a garatba, majd a magvezető csövön keresztül a csoroszlyába. A vetendő mag vetési normájának megfelelő beállítás a
nyílásméret és a kefehenger fordulatszáma változtatásával lehetséges.

11. ábra
BNV-5-EF típusú nagymagvető gép
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Öntömeg:
Munkaszélesség:
Sornyitó egység elemeinek száma:
Sortávolság:
Magtartály:
− térfogata:
− garat osztása:
Kefehenger hajtása:
Talajkerék átmérője:
Kefehenger-hajtás áttételei:
Kefehenger:
− külső átmérője:
− magátmérője:
− kefemagassága:
− szélessége:
− kefesorainak száma:
− fordulatszáma:
Vethető magméretek:
Vetési sebesség:
Vetési mélység:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

1600 mm;
1400 mm;
1800 mm.
800 kg.
max. 1600 mm.
max. 5 db.
min. 250 mm (állítható).
1000 dm3;
250 mm.
talajkerékről.
550 mm.
1 ÷ 0,4 (9 fokozatban).
130 mm;
60 mm;
35 mm;
95 mm;
5;
29 1/min (3 km/h-s vetési sebességnél);
∅5-nél nagyobb méretű magvak.
max. 3 km/h.
30 ÷ 150 mm.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN,
min. 35 kW,
min. 2000 kg.

A BNV-5-EF típusú nagymagvető gép a függesztett vázból, a vetőegységből, a hajtóberendezésből és a sornyitó egységből áll.
A függesztett váz részei a keret; a függesztőszerkezet és a talajkerekek.
A vetőegység a magtartályból, a szabályozó szerkezetből, a kefés vetőszerkezetből, a garatból és a magvezető csövekből áll.
A hajtóberendezés lánc- és fogaskerekes hajtások kombinációja.
A sornyitó egység csúszócsoroszlyás kivitelű.
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2.2.11 Rugalmastárcsás iskolázógép
A gép típusjele: BRI-5-EF, ahol:
− RI: a „rugalmastárcsás iskolázógép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 5: a gép iskolázó elemeinek max. száma.
A BRI-5-EF típusú rugalmastárcsás iskolázógép (12. ábra) magágyi csemeték iskolázására alkalmas. A gépnél a forgó rugalmastárcsák segítségével jut
a csemete a talajba. Az iskolázandó csemetéket kiszolgáló dolgozók a felső
érintkezési ponton helyezik – gyökérrel kifelé – a tárcsák közé. A tárcsák a
csemetéket magukkal viszik és az alsó érintkezési pontnál – a csemeték függőleges helyzetében – elengedik. Az elvárt tőtávolságnak megfelelő beállítás a
tömörítőkerék tengelye és az adogató szerkezet tengelye közé épített hajtás áttételének változtatásával lehetséges.

12. ábra
BRI-5-EF típusú rugalmastárcsás iskolázógép
1. függesztett váz; 2. mélységhatároló szerkezet; 3. csemetetároló;
4. iskolázóelemek
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Öntömeg:
Munkaszélesség:
Iskolázó elemek száma:
Sortávolság:
Iskolázási mélység:
Iskolázható csemeteméretek:
Adogatószerkezet hajtása:
Talajkerék átmérője:
Adogatószerkezet-hajtás áttételei:
Rugalmastárcsa külső átmérője:
Iskolázási sebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− sebességtartománya:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

2100 mm;
1600 mm;
650 mm.
800 kg.
max. 1600 mm.
max. 5 db.
min. 250 mm (állítható).
max. 150 mm.
min. 10 cm szárhosszúságú és max. 15 cm
gyökérhosszúságú csemeték.
talajkerékről.
550 mm.
1,3 ÷ 3,3 (lassító) (9 fokozatban).
500 mm.
max. 1 km/h.
1 fő (a traktoros) + max. 5 fő kiszolgáló.
mászó-fokozatokat is biztosító;
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BRI-5-EF típusú rugalmastárcsás iskolázógép a függesztett vázból (1),
a mélységhatároló szerkezetből (2), a csemetetárolóból (3) és az iskolázóelemekből (4) áll (l. a 12. ábrát).
A függesztett váz kétgerendelyes hegesztett szerkezet, amely első részén
hordozza a hárompontfüggesztő berendezés elemeit, gerendelyeihez pedig kétsorosan teszi lehetővé az iskolázóelemek csatlakozását.
A mélységhatároló szerkezet a függesztett váz két oldalára szerelt kerékpárból áll, melyek a váz helyzetét a talajhoz képest üzem közben stabilizálják
(ilyenkor a függesztőberendezés úszó helyzetű).
A csemetetároló fából készült tálca, amely adott mennyiségű csemete
(minimálisan a tábla hosszára elegendő) hordására alkalmas.
Az iskolázóelemek a keretből, a sornyitó csoroszlyából, az adogatószerkezetből, a kezelőhelyből, a tömörítő kerékpárból, a takaróelemből és a hajtásátvitelből állnak.
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2.2.12 Csúszócsoroszlyás sornyító
A gép típusjele: BCS-5-EF, ahol:
− CS: a „csúszócsoroszlyás sornyító” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 5: a gép sornyító elemeinek max. száma.
A csúszócsoroszlyás sornyító – mely a talaj felületébe vetési vagy iskolázási hornyok készítésére alkalmas – a rugalmastárcsás iskolázógép adogatószerkezet, tömörítő kerékpár, takaróelem és hajtásátvitel nélküli változata, mely
a talaj felületébe a csoroszlya keresztmetszetének megfelelő keresztmetszetű
hornyok készítésére alkalmas. Ezekbe a hornyokba később kézzel iskolázni
vagy vetni lehet.
A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Munkaszélesség:
Horonyhúzó elemek száma:
Sortávolság:
Horonymélység:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

2100 mm;
1600 mm;
650 mm.
600 kg.
max. 1600 mm.
max. 5 db.
min. 250 mm (állítható).
max. 150 mm.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BCS-5-EF típusú csúszócsoroszlyás sornyító a függesztett vázból, a
mélységhatároló szerkezetből, és a horonynyitó elemekből áll.
A függesztett váz kétgerendelyes hegesztett szerkezet, amely első részén
hordozza a hárompontfüggesztő berendezés elemeit, gerendelyeihez pedig kétsorosan teszi lehetővé a horonynyitó elemek csatlakozását.
A mélységhatároló szerkezet a függesztett váz két oldalára szerelt kerékpárból áll, melyek a váz helyzetét a talajhoz képest üzem közben stabilizálják
(ilyenkor a függesztőberendezés úszó helyzetű).
A horonynyitó elemek a keretből és a horonynyitó csoroszlyából állnak.
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2.2.13 Öntözőberendezés
A BGT-EF típusú csemetekerti gépsorba illesztett öntözőberendezés általános típusjele: BÖB-KITE-EF, ahol:
− ÖB:
az „öntözőberendezés” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− KITE: a KITE Rt-re utaló jelzet.
Az öntözőberendezés a csemetekerti feladatokhoz kész gépként nem rendelhető hozzá, azt minden egyes csemetekerthez külön-külön kell megtervezni,
összeállítani. Készként rendelkezésre állnak azonban az öntözőberendezés egységei, elemei (öntözőszivattyús gépcsoport, csővezetékek, csőidomok, csőszerelvények, szórófejek), amelyekből az adott csemetekert igényeit kielégítő
konkrét gép összeállítható.
Ma Magyarországon – többek között – öntözőberendezés egységeket,
elemeket a KITE Rt. (Nádudvar, Bem J. u. 1. 4181) forgalmaz, gyárt, illetve
épít össze öntözőberendezéseket. A BGT-EF típusú csemetekerti gépsorba a
KITE Rt. hozzájárulásával kerültek az öntözőgépeik. A későbbiekben a KITE
Rt. – a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és
Környezettechnikai Intézet Géptani Tanszékén (Sopron, Ady E. út 5. 9400) keresztül – vállalja konkrét csemetekertek öntözőberendezésének tervezését, kivitelezését.
A csemetekertekben alkalmazható öntözőgépek esőztető öntözőberendezések, melyek:
− az öntözőszivattyús gépcsoportból;
− a fővezeték (gerincvezeték) rendszerből és
− a szárnyvezeték rendszerből állnak.
Az öntözőszivattyús gépcsoport az öntözővizet szállító szivattyú – mely
mindig centrifugálszivattyú – a szivattyúhoz tartozó szívócső és csőszerelvények, valamint a hajtómotor együttese. A hajtómotor elektromos- vagy dízelmotor lehet. Csemetekertjeink többségében az elektromos motoros öntözőszivatytyús gépcsoportok alkalmazása jellemző.
A fővezeték rendszer a víztároló és az öntözendő terület közti vízszállítást biztosítja.
A szárnyvezeték rendszer az öntözővíz kijuttatását biztosítja. Kivitele a
különböző változatoknak megfelelően más és más. A szabadföldi csemetetermesztésben a hordozható- és a csévélhető tömlős szárnyvezetékű öntözőberendezések alkalmazása jellemző.
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2.2.14 Kultivátor
A gép típusjele: BKU-6-EF, ahol:
− KU: a „kultivátor” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 6: a gép művelőtagjainak max. száma.
A BKU-6-EF típusú kultivátor (13. ábra) sorközi ápolásra (gyomirtásra)
alkalmas. A kultivátor üzembe állítása előtt a függesztett váz gerendelyére a
művelt sorok számánál eggyel több művelőtagot kell felszerelni. A védőtárcsapárok felszerelése – a művelt sorok számával megegyező számban – akkor
szükséges, ha 125 mm-nél kisebb magasságú csemeték ápolása folyik. A kultivátor kezelő – aki a kezelőülésen foglal helyet – által működtetett kormányszerkezet kiegyenlítő kormányzási lehetőséget biztosít, azaz lehetővé teszi,
hogy a traktor által megszabott haladási irányhoz képest a kultivátor keresztirányban ±100 mm-t kitérjen. A kultivátor ezen keresztmozgásával gyakorlatilag csemete-sérülés mentes munka végezhető.

13. ábra
BKU-6-EF típusú kultivátor
1. függesztett váz; 2. művelőtagok; 3. védőtárcsa-párok; 4. kormányszerkezet
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Munkaszélesség:
Ápolható sorok száma:
Sortávolság:
Művelési mélység:
Gerendely hasmagassága:
Művelőtagok száma:
Művelőtagok művelőelemei:
Lúdtalp kapák használati helye:
Lúdtalp kapák munkaszélessége:
L-alakú kapák használati helye:
L-alakú kapák munkaszélessége:
Védőtárcsa-párok száma:
Védőtárcsa-párok alkalmazási köre:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

3000 mm;
1600 mm;
1250 mm.
100 kg.
max. 1600 mm.
max. 5 db.
min. 250 mm (állítható).
max. 50 mm.
500 mm.
max. 6 db.
lúdtalp kapák, L-alakú kapák.
a négy középső művelőtagon.
150 mm.
a két szélső művelőtagon.
300 mm.
5 db.
125 mm magasságú csemetéig.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros),
1 fő kultivátor kezelő (kormányzó).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BKU-6-EF típusú kultivátor a függesztett vázból (1), a
művelőtagokból (2), a védőtárcsa-párokból (3) és a kormányszerkezetből (4) áll
(l. a 13. ábrát).
A függesztett váz részei a gerendely, a függesztőszerkezet és a támasztókerekek. A gerendely 500 mm hasmagassággal készül (a gerendely ugyanaz,
mint az aprómagvető gépé). A gerendelyhez kapcsolódó két támasztókerék a
két szélen, a síkágyás nyomvonalába jár.
A kultivátorhoz 6 db művelőtag tartozik. A művelőelemek lúdtalp kapák
vagy L-alakú kapák lehetnek.
A kormányszerkezet mechanikus, és kiegyenlítő kormányzási lehetőséget
biztosít. Működtetését a kultivátor kezelő végzi.
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2.2.15 Sorközpermetező
A gép típusjele: BSP-6-EF, ahol:
− SP: a „sorközpermetező” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 6: a gép sorközpermetező elemeinek száma.
A BSP-6-EF típusú sorközpermetező (14. ábra) sorközi ápolásra (vegyszeres gyomirtásra) alkalmas. A gép üzembe állítása előtt a kultivátor függesztett vázának gerendelyére a művelt sorok számánál eggyel több művelőtagot
kell felszerelni. A sorközpermetező keret elemei a kultivátor kapák helyére kerülnek. A gép kezelő – aki a kezelőülésen foglal helyet – által működtetett kormányszerkezet kiegyenlítő kormányzási lehetőséget biztosít, azaz lehetővé teszi, hogy a traktor által megszabott haladási irányhoz képest a sorközpermetező
keresztirányban ±100 mm-t kitérjen. A sorközpermetező ezen keresztmozgásával gyakorlatilag csemete-sérülés mentes munka végezhető.

a)

b)

14. ábra
BSP-6-EF típusú sorközpermetező
a) alapgép; b) sorközpermetező keret
1. árnyékoló lemez; 2. tartócső; 3. szórófej; 4. rögzítőcsavar
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek (az alapgépre vonatkozóan):
− hosszúság:
1520 mm;
− szélesség:
1210 mm;
− magasság:
1520 mm.
Öntömeg:
190 kg.
Permetlétartály térfogata:
300 dm3
Permetlé-szivattyú:
− típusa:
APS-60;
− üzemi víznyomása:
max. 40 bar;
− folyadékszállítása:
max. 71 dm3/min.
Munkasebesség:
2 ÷ 10 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A sorközpermetező alapgépe a traktor elején helyezkedik el, a sorközpermetező keretet pedig a kultivátor vázszerkezete hordja. A sorközpermetező
szerkezeti részei: a váz, a permettartály, a permetlé-szivattyú, a szabályozó elemek, a vezetékek, a kultivátor vázszerkezete, a sorközpermetező keret.
A váz hajlított csőből készül.
A permetlétartály anyaga polietilén, a tartály menetes zárófedéllel,
beöntőszűrővel, szintjelzővel és keverővel van felszerelve.
A permetlé-szivattyú membrán-szivattyú.
A szabályozó elemek közé a nyomásszabályozó, az útirányító és a manométer tartozik.
A vezetékek összekötik a permetező körfolyam szerkezeti elemeit, biztosítva a permetlé áramlását.
A sorközpermetező keret fő részei az árnyékoló lemez, a tartócső, a szórófej és a rögzítőcsavar. Az árnyékoló lemez hajlított, hegesztett szerkezet,
melynek felső részéhez tartószár csatlakozik. A tartószár mérete megegyezik a
kultivátor kapák szárméretével, mert így biztosítható, hogy a kapák helyén rögzíthető legyen az árnyékoló lemez. A tartószárhoz hegesztett nyúlványban rögzíthető a tartócső. A tartócső – melynek alsó végéhez a szórófej, felső végéhez
a nyomótömlő csatlakozik – biztosítja a szórófej különböző magasságú beállítását. A szórófej hidraulikus cseppképzésű, réses szórófej, cserélhető szórófejbetétekkel.
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2.2.16 Felületpermetező
A gép típusjele: BFP-4,8-EF, ahol:
− FP: a „felületpermetező” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 4,8: a gép felületpermetező keretének munkaszélessége m-ben.
A BFP-4,8-EF típusú felületpermetező (15. ábra) teljes felületű ápolásra
(vegyszerezésre) alkalmas. A felületpermetező keret egy menetben három ágyás
permetezését végzi.

a)

b)
15. ábra
BFP-4,8-EF típusú felületpermetező
a) alapgép; b) felületpermetező keret
1. kertváz; 2. csatlakozó elemek; 3. szórófejek

38

A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek (az alapgépre vonatkozóan):
− hosszúság:
1520 mm;
− szélesség:
1210 mm;
− magasság:
1520 mm.
Öntömeg:
190 kg.
Permetlétartály térfogata:
300 dm3
Permetlé-szivattyú:
− típusa:
APS-60;
− üzemi víznyomása:
max. 40 bar;
− folyadékszállítása:
max. 71 dm3/min.
Munkaszélesség:
4800 mm.
Felületpermetező keret:
− szélessége:
4700 mm;
− szórófejeinek száma:
10 db;
− szórófejeinek osztása:
500 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 10 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A felületpermetező szerkezeti részei:
− a váz;
− a permettartály;
− a permetlé-szivattyú;
− a szabályozó elemek;
− a vezetékek;
− a felületpermetező keret.
A felületpermetező szerkezeti részei közül csak a felületpermetező keret
tér el a sorközpermetező szerkezeti részeitől.
A felületpermetező keret a traktor elejére szerelt permetező alapgéphez
csatlakozik. A felületpermetező keret fő részei a keretváz, a csatlakozó elemek
és a szórófejek.
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2.2.17 Ágyás alávágógép
A gép típusjele: BÁA-1,25-EF, ahol:
− ÁA: az „ágyás alávágógép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 1,25: a gép alávágási szélessége m-ben.
A BÁA-1,25-EF típusú ágyás alávágógép (16. ábra) egy menetben több
csemetesor – egy egész ágyás – alávágására szolgáló berendezés. A függesztett
gép a művelet során a csemeték gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben, vízszintesen elmetszi, biztosítva ezzel a megfelelő szár - gyökér arány,
illetve a megfelelően bolyhos, kellő számú hajszálgyökeret tartalmazó gyökérzet kialakulását. A gép a szabadföldi csemetetermesztés többéves csemetét előállító technológiáinak munkagépe. Akkor szükséges alkalmazni, ha:
− a magágyi csemetét megfelelő gyökér - szár aránnyal, garantáltan dús
gyökérzettel akarjuk előállítani; illetve ha
− a csemetét több éven keresztül a magágyban szükséges tartani (tárolni).
Az ágyás alávágógép működése közben a beállított mélységig hatol a talajba és alávágja az ágyást. Az alávágást az U-alakú alávágókés végzi. Kötöttebb talajokon végzett alávágáskor – az ágyás kezdeti szakaszában elhelyezkedő csemeték óvása érdekében – célszerű az ágyás elején, az ágyáshoz képest
keresztirányban egy barázdát ásni, melybe behelyezve az alávágókést, lehet indítani a gépet.

16. ábra
BÁA-1,25-EF típusú ágyás alávágógép
1. függesztett váz; 2. alávágókés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
425 mm;
− szélesség:
1500 mm;
− magasság:
920 mm.
Tömeg:
1260 kg.
Egy menetben alávágható sorok száma: max. 5.
Ágyás szélső sorainak egymástól való távolsága: max. 1000 mm.
Alávágási szélesség:
1250 mm.
Alávágási mélység:
50 ÷ 300 mm;
Munkasebesség:
max. 3 km/h;
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros);
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN,
− teljesítménye:
min. 35 kW,
− tömege:
min. 2000 kg.
A BÁA-1,25-EF típusú ágyás alávágógép:
− a függesztett vázból (1) és
− a alávágókésből (2) áll (l. a 16. ábrát).
A függesztett váz részei:
− a kereszttartó;
− a támlapok;
− a függesztőszerkezet és
− a támasztókerekek.
Az alávágókés:
− az U-alakban hajlított késből és
− a rögzítőelemekből áll.
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2.2.18 Rázóvillás soros külpontos kiemelőgép
A gép típusjele: BRK-1-EF, ahol:
− RK: a „rázóvillás kiemelőgép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 1: a gép által egy menetben kiemelt sorok számát jelenti.
A BRK-1-EF típusú rázóvillás soros külpontos kiemelőgép (17. ábra)
csemete- és suhángkiemelésre alkalmas. Egy menetben egy csemetesor kiemelését végzi. A függesztett gép a művelet során a csemeték vagy a suhángok
gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben, az U-alakú késével körbevágja, rázóvillájával pedig elválasztja a talajt a gyökérzettől. A csemetéket vagy
a suhángokat a fellazított talajtömegből kézzel könnyen ki lehet szedni.

17. ábra
BRK-1-EF típusú rázóvillás soros külpontos kiemelőgép
1. függesztett váz; 2. rázóvillás kiemelőkés; 3. ellenkés; 4. hajtóberendezés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
700 mm;
− szélesség:
2000 mm;
− magasság:
1200 mm.
Tömeg:
300 kg.
Egy menetben kiemelt sorok száma: 1.
Sortávolság:
min. 400 mm.
Kiemelési szélesség:
400 mm.
Kiemelési mélység:
50 ÷ 350 mm.
Meghajtó kardántengely fordulatszám-igény: 540 1/min.
Munkasebesség:
max. 3 km/h.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BRK-1-EF típusú rázóvillás soros külpontos kiemelőgép:
− a függesztett vázból (1);
− a rázóvillás kiemelőkésből (2);
− az ellenkésből (3) és
− a hajtóberendezésből (4) áll (l. a 17. ábrát).
A függesztett váz részei a kereszttartó, a támlap, a függesztőszerkezet és
a támasztókerekek. A váz profilacélból készített, hegesztett szerkezet. A további szerkezeti egységeket a vázra szerelték.
A rázóvillás kiemelőkés az U-alakban hajlított késből, a rázóvillákból és
a rögzítőelemekből áll.
Az ellenkés a kiemelőkéssel ellentétes oldalon függőlegesen felszerelt alkatrész. Feladata a munkavégzés közbeni iránytartás, a mellette található támasztókerékre szerelt vágótárcsával együtt.
A hajtóberendezés a kardántengelyből, a szöghajtóműből és a forgattyús
hajtóműből áll. A rázóvilla és a traktor teljesítmény-leadó tengelye közötti erőátvitelt valósítja meg.
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2.2.19 Lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép
A gép típusjele: BLK-1-EF, ahol:
− LK: a „lazítóvillás kiemelőgép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 1: a gép által egy menetben kiemelt sorok számát jelenti.
A lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép (18. ábra) a rázóvillás soros
külpontos kiemelőgép hajtóberendezés nélküli változata, mely lazább talajok
esetén alkalmazható. A gép csemete- és suhángkiemelésre alkalmas. Egy menetben egy csemetesor kiemelését végzi. A függesztett gép a művelet során a
csemeték vagy a suhángok gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben,
az U-alakú késével körbevágja, lazítóvillájával pedig megemeli a talajtömeget a
csemetékkel vagy suhángokkal együtt. A csemetéket vagy a suhángokat a fellazított talajtömegből – lazább talajok esetén – kézzel könnyen ki lehet szedni.

18. ábra
BLK-1-EF típusú lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép
1. függesztett váz; 2. lazítóvillás kiemelőkés; 3. ellenkés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Egy menetben kiemelt sorok száma:
Sortávolság:
Kiemelési szélesség:
Kiemelési mélység:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

700 mm;
2000 mm;
1200 mm.
270 kg.
1.
min. 400 mm.
400 mm.
50 ÷ 350 mm.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BLK-1-EF típusú lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép:
− a függesztett vázból (1);
− a lazítóvillás kiemelőkésből (2) és
− az ellenkésből (3) áll (l. a 18. ábrát).
A függesztett váz részei a kereszttartó, a támlap, a függesztőszerkezet és
a támasztókerekek. A váz profilacélból készített, hegesztett szerkezet. A további szerkezeti egységeket a vázra szerelték.
A lazítóvillás kiemelőkés az U-alakban hajlított késből, a lazítóvillákból
és a rögzítőelemekből áll.
Az ellenkés a kiemelőkéssel ellentétes oldalon függőlegesen felszerelt alkatrész. Feladata a munkavégzés közbeni iránytartás, a mellette található támasztókerékre szerelt vágótárcsával együtt.
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2.2.20 Rázóvillás soros központos kiemelőgép
A gép típusjele: BRS-1-EF, ahol:
− RS: a „rázóvillás soros kiemelőgép” elnevezés első két szavának kezdőbetűiből adódik;
− 1: a gép által egy menetben kiemelt sorok számát jelenti.
A rázóvillás soros központos kiemelőgép (19. ábra) a traktor hasa alatt
központosan elhelyezkedő csemetesor kiemelésre alkalmas. Egy menetben egy
csemetesor kiemelését végzi. A függesztett gép a művelet során a csemeték
gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben, az U-alakú késével körbevágja, rázóvillájával pedig elválasztja a talajt a gyökérzettől. A csemetéket a
fellazított talajtömegből kézzel könnyen ki lehet szedni.

19. ábra
BRS-1-EF típusú rázóvillás soros központos kiemelőgép
1. függesztett váz; 2. rázóvillás kiemelőkés; 3. hajtóberendezés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Egy menetben kiemelt sorok száma:
Sortávolság:
Kiemelési szélesség:
Kiemelési mélység:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

700 mm;
1500 mm;
1200 mm.
300 kg.
1.
min. 250 mm.
300 mm.
50 ÷ 300 mm.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BRS-1-EF típusú rázóvillás soros központos kiemelőgép:
− a függesztett vázból (1);
− a rázóvillás kiemelőkésből (2) és
− a hajtóberendezésből (3) áll (l. a 19. ábrát).
A függesztett váz részei a kereszttartó, a csúszótag, a függesztőszerkezet
és a támasztókerekek. A váz profilacélból készített, hegesztett szerkezet. A további szerkezeti egységeket a vázra szerelték.
A rázóvillás kiemelőkés az U-alakban hajlított késből, a rázóvillákból és
a rögzítőelemekből áll.
A hajtóberendezés a kardántengelyből, a szöghajtóműből és a forgattyús
hajtóműből áll. A rázóvilla és a traktor teljesítmény-leadó tengelye közötti erőátvitelt valósítja meg. A szöghajtómű csavarkötéssel kapcsolódik a hajtóműtartóhoz, amely a vázon eltolható. A hajtóműtartó megfordítható.
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2.2.21 Lazítóvillás soros központos kiemelőgép
A gép típusjele: BLS-1-EF, ahol:
− LS: a „lazítóvillás soros kiemelőgép” elnevezés első két szavának
kezdőbetűiből adódik;
− 1: a gép által egy menetben kiemelt sorok számát jelenti.
A lazítóvillás soros központos kiemelőgép (20. ábra) a rázóvillás soros
központos kiemelőgép hajtóberendezés nélküli változata, mely lazább talajok
esetén alkalmazható. A gép a traktor hasa alatt központosan elhelyezkedő csemetesor kiemelésre alkalmas. Egy menetben egy csemetesor kiemelését végzi.
A függesztett gép a művelet során a csemeték gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben, az U-alakú késével körbevágja, lazítóvillájával pedig megemeli a talajtömeget a csemetékkel együtt. A csemetéket a fellazított talajtömegből – lazább talajok esetén – kézzel könnyen ki lehet szedni.

20. ábra
BLS-1-EF típusú lazítóvillás soros központos kiemelőgép
1. függesztett váz; 2. lazítóvillás kiemelőkés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Egy menetben kiemelt sorok száma:
Sortávolság:
Kiemelési szélesség:
Kiemelési mélység:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

700 mm;
1500 mm;
1200 mm.
270 kg.
1.
min. 250 mm.
300 mm.
50 ÷ 300 mm.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 14 kN;
min. 35 kW;
min. 2000 kg.

A BLS-1-EF típusú lazítóvillás soros központos kiemelőgép:
− a függesztett vázból (1) és
− a lazítóvillás kiemelőkésből (2) áll (l. a 20. ábrát).
A függesztett váz részei a kereszttartó, a csúszótag, a függesztőszerkezet
és a támasztókerekek. A váz profilacélból készített, hegesztett szerkezet. A további szerkezeti egységeket a vázra szerelték.
A lazítóvillás kiemelőkés az U-alakban hajlított késből, a rázóvillákból és
a rögzítőelemekből áll.
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2.2.22 Ágyás kiemelőgép
A gép típusjele: BÁK-1,25-EF, ahol:
− ÁK: az „ágyás kiemelőgép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 1,25: a gép kiemelési szélessége m-ben.
A BÁK-1,25-EF típusú ágyás kiemelőgép (21. ábra) több csemetesor –
az egész ágyás – egy menetben történő kiemelésére szolgál. A függesztett gép a
művelet során a csemeték gyökérzetét a felszíntől meghatározott mélységben,
vízszintesen elmetszi, a csemetékkel tele talajtömeget megemeli, és a rázóvillákra juttatja. A rázóvillás ágyás kiemelőgép akkor működik helyesen, ha a
kiemelőkésével körülhatárolt, csemetékkel tele talajszelet talajtömege a villasoron keresztülhullik, a csemeték pedig a villasor hátsó részén távoznak, így a
már korábban lehullott talaj felületére kerülnek.

21. ábra
BÁK-1,25-EF típusú ágyás kiemelőgép
1. függesztett váz; 2. rázóvillás kiemelőkés; 3. hajtóberendezés
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
700 mm;
− szélesség:
1500 mm;
− magasság:
1200 mm.
Tömeg:
550 kg.
Egy menetben kiemelt sorok száma: max. 5.
Sortávolság:
min. 250 mm.
Ágyás szélső sorainak egymástól való távolsága: max. 1000 mm.
Kiemelési szélesség:
1250 mm.
Kiemelési mélység:
50 ÷ 300 mm.
Munkasebesség:
max. 1 km/h.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− sebességtartománya: mászó-fokozatokat is biztosító;
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BÁK-1,25-EF típusú ágyás kiemelőgép:
− a függesztett vázból (1);
− a rázóvillás kiemelőkésből (2) és
− a hajtóberendezésből (3) áll (l. a 21. ábrát).
A függesztett váz részei a kereszttartó, a támlapok, a függesztőszerkezet
és a támasztókerekek. A váz profilacélból készített, hegesztett szerkezet,
amelyhez csavarkötéssel kapcsolódnak a gép további szerkezeti elemei. A függesztett váz kialakítása megegyezik a BÁA-1,25-EF típusú ágyás alávágógép
vázának kialakításával.
A rázóvillás kiemelőkés a késből, a rázóvillákból és a rögzítőelemekből
áll. A kés U-alakú, acéllemezből hajlított szerkezet, amely csavarkötésekkel
kapcsolódik a vázhoz. A rázóvilla középen osztott kivitelű, a gépvázhoz szintén
csavarkötésekkel kapcsolódik.
A hajtóberendezés – mely a rázóvilla és a traktor teljesítmény-leadó tengelye közötti erőátvitelt valósítja meg – a kardántengelyből, a szöghajtóműből,
a tengelykapcsolókból és a forgattyús hajtóműből áll. A szöghajtómű csavarkötéssel kapcsolódik a hajtóműtartóhoz.
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2.2..23

Vermelőgép

A gép típusjele: BVG-300-EF, ahol:
− VG: a „vermelőgép” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 300: a gép max. vermelési mélysége mm-ben.
A BVG-300-EF típusú vermelőgép (22. ábra) a traktor hátsó függesztőberendezésére szerelve, a TLT-ről hajtva, a menetirány szerinti baloldalon végzi
a csemeték vermelését. A gép marószerkezetének tengelye a haladási irányba
esik. A gép munkája közben egy barázdát nyit, és az onnan kikerülő földdel takarja az előző menetben elkészített barázdába helyezett csemetekötegek gyökérrészeit. A mechanikusan hajtott marószerkezet fellazítja és oldalra készteti a
barázda talajtömegét. Az oldaldobás mértéke, azaz a takarási szint a marószerkezet mozgatható burkolatával szabályozható.

22. ábra
BVG-300-EF típusú vermelőgép
1. függesztett váz; 2. hajtószerkezet; 3. marószerkezet; 4. burkolatok
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Vermelhető kötegek átmérője:
Vermelhető csemeték gyökérhossza:
Vermelhető csemeték szárhossza:
Hajtó TLT fordulatszám:
Vermelési mélység:
Munkasebesség:
Kezelő személyek száma:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

600 mm;
1900 mm;
1200 mm.
200 kg.
50 ÷ 300 mm.
50 ÷ 300 mm.
min 100 mm.
540 1/min.
max. 300 mm.
max. 3 km/h.
1 fő (a traktoros).
min. 6 kN;
min. 15 kW;
min. 1000 kg.

A BVG-300-EF típusú vermelőgép:
− a függesztett vázból (1);
− a hajtószerkezetből (2);
− a marószerkezetből (3) és
− a burkolatokból (4) áll (l. a 22. ábrát).
A függesztett váz része a tartógerenda, a függesztőszerkezet és a támasztókerék.
A hajtószerkezet lánchajtás.
A marószerkezet marókésekből és röpítőlapátokból épül össze.
A burkolatok egyike a lánchajtást védi, másika a marószerkezet által
mozgatott talajtömeget irányítja.
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