GAZDAVÉLEMÉNY

QUIVOGNE DISKATOR 610
rövidtárcsa

Tradíció és precizitás
Precíziós gazdálkodás, helyspecifikus megoldások, GPS, RTK, ISOBUS, digitális átállás.
Napjainkban sokat emlegetett fogalmak, amelyek előre vetítik az átalakulást, szinte érezhetővé téve
a robbanás közelségét, azt a detonációt, ami alapjaiban fogja megváltoztatni gazdálkodásunkat,
gondolkodásunkat, mindennapi mezőgazdász életünket.
De nem szabad megfeledkeznünk azokról a gyártókról, gyártmányokról, amelyek az egyszerűséget,
a hagyományokat és a megbízhatóságot képviselik. Hogyan látja ezt a kor gazdája?
Útitársunk a hagyományok világába a francia QUIVOGNE (ejtsd: kivon) cég lesz,
idegenvezetőnk pedig Székely János, tiszadadai vállalkozó.
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artnerünk, 1993 óta rója a Tisza
menti település barázdáit, takaros
kis családi vállalkozássá fejlesztve,
a rendszerváltás utáni időkben
elkezdett tevékenységét. Búza, kukorica,
árpa és repce terem a 300 hektárnyi gaz
daság területén. Akad némi bérmunka is,
hisz a pontos, szavahihető gazdának előbb
utóbb híre megy, jönnek a megrendelések
aratásra, talajmunkára.
Emiatt is fokozottan ügyelni kell a megbíz
ható, precíz gépek beszerzésére. És ahogy
szétnézünk a portán, látjuk is a tudatos
kiválasztás gyümölcseit, legyen szó a trak
torokról, kombájnokról, avagy munkagé
pekről.

56

profi 2021 / 4

Nem töri meg ezt a tradíciót a legújabb
beszerzés, a QUIVOGNE DISKATOR 610
rövidtárcsa sem, hisz nemrég állt csatasorba
egy 5 méteres kivitel, a legújabb segítőtárs.
„Eddig a klasszikus nehéztárcsa volt a tar
lóhántások alapgépe.” — kezdte beszámoló
ját János Bácsi.
„Az itteni néha kötött talajok megkívánják
a legstrapabíróbb munkagépek használatát.
A rendelkezésre álló igen gazdag kínálatból
János fiam szeme akadt meg ezen a gépen.”
A DISKATOR egy sallangmentes, letisztult
mérnöki alkotás. A masszivitása, robusztus
sága viszont első ránézésre sejteti, hogy
nem egy „kispályás” játékossal állunk
szembe! Gépünk méterenként csaknem egy

tonnás öntömeggel rendelkezik, amely elen
gedhetetlen tulajdonság a magabiztos
talajba hatoláshoz. Ezt segítik elő a 610
mm-es átmérőjű, 5, illetve 6 mm vastag, elöl
és hátul egyaránt csipkés tárcsalapok. A gép
lelke, amely a sekély műveléshez is tökéle
tes, de ha esetenként a szükség úgy kívánja
nem hátrál sem a mélyebb műveléstől, sem
a szármaradványos területektől. Számos
piactárs vagy az egyik, vagy a másik közeg
ben válik impotensé, ám a DISKATOR mind
két szituációban magabiztosan helytáll.
Annál is inkább, mert a tárcsasorok távol
sága közel 1,5 méter. Itt nincs eldugulás,
nincs feladott küzdelem, még tetemes szár
maradványok mellett sem. Ebben rejlik igazi
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univerzalitása. A tárcsák osztástávolsága
gerendelyenként 25 cm.
A tárcsatagok felfüggesztése klasszikus,
az egyedi gumi bakolás a legelterjedtebb
módszer a kővédelemre. Amiben a DISKA
TOR egyedülálló, a tárcsák csapágyazása,
hisz az jelenleg szembe megy a trendekkel.
A QUIVONE zsírozható csapágyakat alkal
maz, amelyek garantálják a hosszú élettar
tamot, és meghibásodás esetén szavatolják
az olcsó, gyors, különösebb szakértemet
nem igénylő csapágycserét.
A lényeg a gazdaságos, olcsó üzemvitel!
Ha megnézzük a szótárunkban, egyetemi
jegyzeteinkben vagy szakkönyveinkben
a tarlóhántás fogalmáról tanultakat, mit is
látunk? Sekélyen, gyorsan, hatékonyan
elvégzett művelet, amely elengedhetetlen
a nedvesség megőrzéséhez, az árvakelések,
és a gyomok szakszerű kezeléséhez, likvi
dálásához. A rövidtárcsák számos kivitele
hátsó kerékfelfüggesztéssel rendelkezik.
Ezen gépek felhasználói sajnos tapasztalat
ból tudják, hogy gépük bizonyos sebesség
felett berezonál, bepattog.
A DISKATOR rövidtárcsák futóműve a tár
csaszekció, valamint a henger között van
elhelyezve, garantálva ezáltal a tökéletes
tömegelosztást, a rezonancia és bepattogás
mentes munkavégzést, ezáltal a tisztessé
ges haladási sebességet! Természetesen a
futómű abroncsozása, gumimérete a gép
méretéhez illeszthető, a 19.0/45-17 széria
gumikat leválthatja az opciós 500/55-20
méretű abroncs.
Tarlóhántás, nyár, meleg, nedvesség meg
őrzés…kéz a kézben járó alapfogalmak.
Hiszen tudjuk, a legdrágább agronómiai kin
cset, a nedvességet MEG KELL ŐRIZNI!
Olvastuk, hallottuk, tanultuk, és gyakran lát
juk a kirívó példákat, a helytelen magatar
tás normákra. Pedig a megoldás egyszerű!
Azonnal zárni, mint a jó hátvéd egy foci
meccsen! Henger, henger és henger! Ha
lehet, és manapság ez egyértelmű: EGY
MENETBEN!
„Az eddigi nehéztárcsánk, sajnos ezt nem
tudta! Mindig külön művelettel tudtuk meg
hántott tarlóinkat lezárni… idő, pénz, feles
leges talajtaposás!”
A DISKATOR négyféle henger alkalmazását
teszi lehetővé. A legkönnyebb talajok szá
mára adott a 600 mm átmérőjű rudas hen
ger. Olcsó, hatékony megoldás, csak nedves
talaj ne legyen, hisz a leghamarabb fog
beragadni, bosszúságot okozva felhaszná
lójának.
A QUIVOGNE szakemberei kis hazánkra
az ékgyűrűs kivitelt javasolják. Az átmérő
azonos a rudas verzióval, de az ék jobban
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viselkedik a rögtörésbe, a sárkaparók pedig
a nedvesebb talajokban.
ROLLPRO. Acélos, nehéz, igazi nagyágyú.
Ahol extrém a körülmény, ott nélkülözhe
tetlen.
És egy igazi talán nevezhetjük divatos meg
oldásnak, a tandem „U” verzió.
Miért is? Stabilabb a gép futása, még egyen
letesebb, kifinomultabb, rezonancia és be
pattogás mentes.
És a lényeg: a profilban megtapadt talaj
tömöríti a talajt. Kíméletes, és hatékony.
Talán a rögtörő hatás elmarad? Nem feltét
lenül, de hát ezért jó egy átfogó elmunkáló
kínálat! Megtalálni együtt a legjobbat.
A DISKATOR család 3, 4, 4,5, 5 és 6 méteres
verzióban, félig függesztett kivitelben kerül
a kínálatba.
A QUIVOGNE opciós tárházát a zöldtárgya
vető egységek teszik teljessé. Ha szeretnék
— szintén munkaműveletet spórolva — egy
menetben zöldtrágya vetőmagot kijuttatni,
akár mechanikus, akár pneumatikus megol
dással, ennek semmi akadálya nincs. Lehe
tőségek garmadája várja a felhasználókat,
hogy igényüknek, elvárásaiknak megfele
lően kiegészíthessék DISKATOR tárcsájukat
a legjobb zöldtárgya vető egységgel. Röpí
tőtárcsával, pneumatikával, sebességará
nyosan, precíziósan. Ahogy a kedves part
ner kívánja!
És milyen a QUIVOGNE gépek háttere kis
hazánkban?

Jó érzés, hogy a francia specialistának gyári
munkatársai vannak a magyar piacon. Ez
segítség a szakmai konzultációk időszaká
ban, a kiválasztáskor, de létfontosságuk a
gépek utógondozásánál bír kiemelt jelentő
séggel! Hisz segítik a műszaki hibák megol
dását, a gyors alkatrész hozzáférést, és
mindazt, ami a problémáktól, leállásoktól
mentes munkavégzést jelenti.
A tiszadadai DISKATOR Békéscsabáról uta
zott gazdájához. A QUIVOGNE MAGYAROR
SZÁG stratégiai partnere az ALFA-GÉP Kft.,
amely csapat immáron 25 éve képviselteti
magát a hazai mezőgép kereskedelemben.
A negyed évszázadnyi praxis magáért
beszél. A csapat minden tagja igazi profi,
legyen szó speciális kihívásokról, vagy csu
pán a legjobb gép ajánlásáról…
Szakaszvezérlés, változó dózisú kijuttatás,
NDVI térkép… Lassan meg kell szoknunk az
új korszak fogalmait!
De van, ami sohasem fog változni. Szükség
lesz robusztus és egyszerű lazítóra, nehéz
tárcsára, száraprító hengerre, kompaktorra,
ekére, szántás elmunkálóra.
Szükség lesz egy rátermett csapatra, meg
bízható emberi kapcsolatokra.
Szükség lesz lojális partnerekre, mert ez
nem lehet digitális, és nem lehet precíziós.
Profi gépek, lélekkel, egy jól sikerült számí
tással: QUIVOGNE
Szabó Katalin, Pataki Sándor

