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ÉBSZ 
Építőgép Kiállítás 2012
Az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók 
Szövetsége ismét megrendezi az ÉBSZ 
Építőgép Kiállítást. Idén új helyszínen, de a 
megszokott őszi időszakban várja kiállító-
it és látogatóit Magyarország legnagyobb 
szabadtéri építőgépes rendezvénye.

Időpont: 2012. szeptember 20–22.
Helyszín: Délegyháza
További információ: 
www.ebszkiallitas.hu

Indul 
a MAÉP online
Augusztustól elindul a Magyar Építő Fórum magazin online változata. Az 
új, hír alapú, információs portál hiánypótló lesz az építőipar és az építés-
gépesítés szegmensében. A weblap folyamatosan frissül a szakma legfon-
tosabb híreivel, beruházásokkal kapcsolatos információkkal, gyártói, for-
galmazói hírekkel, valamint az építőgépekkel kapcsolatos újdonságokkal 
és érdekességekkel.

Az új weboldal a www.maeponline.hu címen érhető el.

StadIonrekonStrukcIó 
Debrecenben
A Nagyerdei Stadionrekonstrukciós Kft. 
Bordás Pétert, a Bord Építész Stúdió alapí-
tóját és vezető építészét bízta meg azzal, 
hogy Debrecen számára egy új stadiont 
tervezzen. A 2014-re elkészülő komplexum 
egy úgynevezett negyedik generációs léte-
sítmény lesz, amelynek értelmében nemcsak 
sporteseményeknek ad majd otthont, hanem 
egész évben egy kikapcsolódásra alkalmas 
élményparkként szolgál a város lakói szá-
mára. Az épület szervesen illeszkedik majd 
környezetéhez, és különböző funkciókkal 
szolgálja majd a látogatók kikapcsolódását.
Aszimmetrikus konstrukcióját egy különle-
ges, áttetsző burkolat fedi majd, amelynek 
köszönhetően az épület egyszerre simul bele 
észrevétlenül a tájba, illetve enged rálátást a 
zöld környezetre az épület belsejéből is.

kéSzül a FerIhegyI 
gyorSvaSút 

új megvalósíthatósági 
tanulmánya

Ősszel kerülhet a kormány elé a 
főváros központjából a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérre közlekedő 

gyorsvasútról szóló előterjesztés. Két 
elképzelést is kidolgoznak részletesen 

az elő-megvalósíthatósági tanul-
mányon, amelyen a China Railway 
Construction Corporation (CRCC) 

építőipari cég mérnökei dolgoznak, a 
beruházás 40-80 milliárd forintba 

kerülhet - közölte a MÁV Zrt.
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Az építőgépesítési szakma
hazai kiállítása

– Újdonságok, gépek életszerű bemutatása
– Az építőgép-kínálat szereplői 10 hektáron
– Szakmai és családi programok sokasága
– Piaci információk, potenciális vevők
– Ingyenes parkolás és belépés
– K ivá ló  megköze l í thetőség
– I g é n y e s  s z o l g á l t a t á s o k
– Kedvező kiál l í tási  dí jak
– S z a k m a i  k ö z ö n s é g

2012.09.20–21–22. DÉLEGYHÁZA

2012

Médiatámogatók:

Szakmai
támogató:
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ÁtadtÁk  
a Wienerberger  
Brick Award 2012 díjait 

2012. május 3-án Bécsben ötödik alkalommal ítélték oda a nem-
zetközi kiírású Wienerberger Brick Award díjat. A Wienerberger 
pályázatán ez alkalommal öt kiemelkedő modern téglaépületet 
díjazott a zsűri. A legfontosabb kritériumokat az innovatív kül-
ső megjelenés, a téglával való szakszerű bánásmód, a funkcio-
nalitás, tartósság, valamint az energiahatékonyság jelentették. 

A nagydíjat és a „Speciális megoldások téglából” díjat a Dél-
afrikai Mapungubwe Interpretation Centre múzeum épüle-
te nyerte, mely az azonos nevű nemzeti parkban található. 
A nemzeti park 2003-tól az UNESCO-világörökség része. Peter 
Rich tervező, a helyi kultúra és hagyományok ismerője társai-
val, Michael Ramage és John Ochsendorf tervezőkkel a látoga-
tóközpontot az azt körülvevő természettel egybeolvadva va-
lósította meg. Így nem csak a kiállított és a régióból származó 
régészeti leletek idézik a régmúlt korok történetét, hanem – az 
újrafogalmazott történelmi boltozási technikáknak köszönhe-
tően – maga a múzeumépület is. 

„Családi ház” kategóriában Bart Jens tervezőnek sikerült le-
nyűgöznie a zsűrit Gaasbeekben (Belgium) létesített „Nyúl-
üreg” elnevezésű projektjével. Egy már meglévő, téglából épült 
parasztházba lehelt új életet. Kitűnő érzékkel alakította ki a 
lakóhelyiséget és létesített egy új állatorvosi rendelőt, a két 
épületrészt egy intenzív fényviszonyokkal rendelkező köztes 
térrel összekapcsolva.

Szokatlan érzékenységről árulkodik a lisszaboni Francisco és 
Manuel Aires Mateus tervezők munkája, melyet idén a „Lakó-
épület” kategóriában jutalmazott Wienerberger Brick Awarddal 
a zsűri. Az Alcácer do Sal-i idősek otthona kiváló példa arra, ho-
gyan lehet a funkcionalitást és a szociális hasznot úgy érvény-
re juttatni, hogy az építészeti minőségről se kelljen lemondani. 

A szénfekete téglából készült transzformátorállomást a 2012-
es olimpiai játékokra építette meg a skót NORD építészeti iroda 
Londonban. A szolid, szögletes építmény látható kontrasztja-
ival, absztrakt szobraival, valamint geometriai megoldásaival 
lebilincselő látványt nyújt, ezért is választotta meg a zsűri a 
„Nem lakáscélú építmény” kategória egyértelmű győztesévé.

A pozsonyi Panák tervező által megtervezett, és az „Átépítés” 
kategória győzteseként díjazott hétvégi ház és építészstúdió 
megmutatja, hogyan lehet egy régi romból modern, fényben 
úszó épületet létrehozni. A tervező egy korábbi téglaégető ke-
mencét alakított át saját téglaépítésű építészeti búvóhelyévé 
– több mint 10 év alatt, a munkák java részét maga végezve.
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call for Yanmar solutions
A Yanmar, dömperek, mini kotrók, gumikerekes rakodó- és világítástechnika gépek széles választékát kínálja az építőipar, a 

mélyépítés és tájrendezés terén.

Yanmar Construction
Equipment Europe
www.yanmar.eu

Demanding customers

Magyarországi forgalmazó:
UNICUM Kft.
9751 Vép,Berzsenyi u.36
tel: 94/505-679, 94/505-680, fax: 94/325-321
e-mail: info@unicumkft.axelero.net Web: www.a-yanmar.hu
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Az új fejlesztésü Liebherr lánctalpas
kotró már teljesíti a Stage IIIB-s
kipufogógáz feltételeket. 
  Új karbantartási terv az élettartam meghosszabbítására és a 

jövedelmezőség növelésére
  Kiváló kezelési kényelem a tökéletes ergónomikus működésre és a  

termelékenység növelésére
  Letisztult egyedi forma, az igényes felhasználásra, a megbízhatóság 

növelésére

A fejlesztés a
siker záloga.

A cégcsoport

Liebherr-Építőipari Gépek
Magyarország Kft.
9027 Győr, Szentiváni út 10.
Tel: + 36 96 514-950
E-mail: info.lem@liebherr.com
www.liebherr.hu

2037-505_064 R936 MEF-2.indd   1 21.05.12   10:37
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Mi lesz veled építőipar?
Miniinterjúk a szakma 
reprezentánsaival
Ezúttal az ágazat képviselőit kértük meg, 
osszák meg véleményüket olvasóinkkal, 
és mondják el, látnak-e kiutat a mostani 
válságos helyzetből. 

l át ványgyár
látogatóban a királyegyházi 
cementműben
Környezetbarát és az elérhető 
legmodernebb technológiát vonultatja 
fel a tavaly átadott cementgyár, 
amely a Lafarge és a Strabag közös 
beruházásaként valósult meg.

HibaelHárítás és 
k arbantartás időre
építőipari gyorsszolgálat a HbF-től
Tízéves generálkivitelezői múlttal 
vágott bele a HBF Építőipari Kft. a 
karbantartási gyorsszolgálat üzletágba, 
amely a hatékony épületüzemeltetés 
elengedhetetlen része.

Minőség Határidőre
a strabag a kecskeméti Mercedes-
benz autógyár építésén
Nyolcszázezer eurós fejlesztés keretében 
jött létre a Mercedes-Benz kecskeméti 
gyártóüzeme, amelynek építési munkái 
rekord gyorsasággal, alig egy év alatt 
valósultak meg. A kivitelezésben jelentős 
szerepet kapott a Strabag cégcsoport.

nyoMukban a z innováció
a colas technológiai fejlesztései
A Colas cégcsoport nemzetközi 
összehasonlításban is egyedülállóan 
nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát 
technológiák fejlesztésére.

Újra nyit a Há zgyár
kéregelemes födém- és 
kéregfalgyártást indít a leier
Kétmilliárd forintos beruházással 
korszerű termelőüzemmé alakítja 
az egykori győri házgyárat a Leier. 
Cikkünkben a vállalat legújabb 
fejlesztéséről számolunk be.

Mi lesz veled 
építőipar?
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Immár hatodik éve tart az építőipar lejtmenete, és a KSH legfrissebb 
számainak ismeretében idén sem számíthatunk az ágazat gyors 
feltámadására. A folyamatosan csökkenő megrendelésállomány, 
projekthiány és a körbetartozás mellett még számos további probléma sújtja 
az egykoron a nemzetgazdaság húzóágazataként számon tartott építőipart. 
Ezúttal az ágazat képviselőit kértük meg, osszák meg véleményüket 
olvasóinkkal, és mondják el, látnak-e kiutat a mostani válságos helyzetből. 

MINIINTErjúK A SzAKMA rEprEzENTáNSAIvAL

Mi lesz veled, 

Magyar építő Fórum: A mostani nehéz gazdasági 
helyzetben hogyan tud sikeres maradni egy Ma-
gyarországon tevékenykedő építőipari kivitelező 
vállalat?
gáspár anna, a Buildecon senior tanácsadója: Leg-
inkább a tőkeerős hazai és nemzetközi tulajdo-
nú építőipari cégek tudnak talpon maradni, 
amelyek már legalább tíz éve jelen vannak a pi-
acon. Ezek jobbára exportképes cégek, amelyek 
lehetőségeikhez mérten már meg is jelentek a 

környező országok építési piacain. Nincsenek 
könnyű helyzetben viszont az új indulók, és azt 
gondolom, ha most fog hozzá egy cég, akkor 
nagyon speciális projektben kell gondolkodnia, 
nagyon jó nemzetközi és hazai piacismerettel, 
tőkével, jó szakemberekkel, jó marketinggel, 
különben nincs esélye. 
petresevics zoltán műszaki igazgató, Colas Hun-
gária Zrt.: Szerencsés helyzetben van a Colas, 
hiszen a tőkeerős anyavállalat likviditási sta-

építőipar?

gáspár anna, buildecon petresevics zoltán, colas Hungária vermesy sándor, strabag MMl
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bilitást tud biztosítani a magyarországi le-
ányvállalatok számára, amely növeli az esélyt 
a talpon maradásra. A likviditási biztonság 
azonban önmagában még nem garancia a 
sikerességre. A magyarországi cégcsoport 
jelenlegi menedzsmentje zömében a 35–45 
év közötti korosztályból kerül ki, mert ez a 
korosztály a legalkalmasabb a válságos szitu-
ációk kezelésére: kellő irányítási tapasztalat-
tal rendelkezik, ugyanakkor még nem fásult 
bele az elmúlt évtizedek szélmalomharcaiba. 
Mindemellett kulcsfontosságú szerep jut a 
termelésirányítást végző középvezetőknek és 
a magasan kvalifikált és tapasztalt szakem-
bereknek, akik garanciát jelentenek az alap-
tevékenység minőségi végrehajtására. Mind-
ezeken túl az elmúlt években felhalmozott jó 
állapotú, karbantartott és fejlesztett termelő- 
és technológiai eszközpark jelentheti a sike-
resség harmadik lábát.
vermesy sándor, a Strabag MML Kft. ügyvezető 
igazgatója: A siker relatív fogalom, ma már az 
is jó eredménynek számít, ha a személyi ál-
lomány javát és a piaci részesedésünket meg 
tudjuk őrizni. Mindazonáltal úgy vélem, hogy 
a túlélés időszakában a tőkeerősség mellett a 
szakmai felkészültség és tudás a perdöntő, el-
sőként azok a cégek véreznek el, amelyek nem 

tudnak megfelelő minőségű szolgáltatásokat 
határidőre teljesíteni.
Maép: Milyen stratégiát javasol az építőipari 
cégvezetőknek: költségcsökkentés, leépítés, vagy 
épp ellenkezőleg, expanzió és új üzletágak nyitá-
sával új területek meghódítása? 
g. a.: Nincs egy konkrét jó megoldás erre, a piaci 
szereplőknek maguknak kell felmérniük a ha-
zai építőipar realitásait, és olyan irányba moz-
dulni, amelyben perspektívát látnak. Ez már 
csak azért sem egyszerű feladat, mert nagyon 
jelentős változás előtt áll a hazai építési piac, 
amelynek iránya nehezen prognosztizálható.
p. z.: Jelen helyzetben a Colas cégcsoport szá-
mára a két alapvető irány kombinálása tűnik 
járható útnak. Egyrészt a költségek optimali-
zálásával megpróbáljuk a vállalat működését 
hatékonyabbá tenni, ugyanakkor pedig a lehe-
tőségeinket és a megrendeléseinket próbáljuk új 
ágazatok beindításával növelni. Természetesen 
ez utóbbi igencsak költségigényes vállalkozás, 
és cégcsoporton belüli beruházásokat igényel. 
Azonban, ha csak a leépítést forszíroznánk, ez 
egy idő után automatikusan leépüléshez is ve-
zetne. A túlzott leépítés következménye pedig 
az lenne, hogy a Colas elvesztené a legfőbb érté-
keit a piacon: az építeni tudó szakembereket és 
a minőségi technológiai potenciált.

?
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v. s.: Egy csökkenő piacon nagy hiba lenne min-
denáron expanzióra törekedni, mert az auto-
matikusan jelentős veszteségeket jelentene a 
cégnek. Sajnos a létszámleépítés, a szervezeti 
racionálás elkerülhetetlen. A piacnak azokra a 
szegmenseire kell fókuszálni, ahol még van va-
lós kereslet, a Strabag MML ennek megfelelően 
az utóbbi években jelentősen nyitott a környe-
zetvédelmi projektek irányába.
Maép: Milyen kitörési pontokat lát, lát-e kitörési 
pontokat az építőipar számára? 
g. a.: Ahogy az előbb említettem, jelentős vál-
tozások előtt áll a szakma. Kitörési pont le-
het a fenntartható, energiatakarékos építés 
és lakásfelújítás, és egyre nagyobb hangsúly 
esik a költségoptimalizációra. Tovább kell 
erősíteni a tudásbázist, ezért is látok fantázi-
át a klaszterekben való együttműködésre és a 
mérnöktudásexportban. Minden szinten fon-
tos a továbbképzés, és szükség lenne egyfajta 
lakossági képzés bevezetésére is. A Duna Régió 
Stratégia keretein belül pedig a környező orszá-
gokkal együttműködve lehetne építéssel járó 
projekteket megvalósítani.

p. z.: Az évek óta húzódó válság nagyon rossz 
hatással van a szakma presztízsére és a társa-
dalom építőiparról alkotott véleményére. Ha 
kitörési pontokat keresünk, akkor a követke-
ző éveknek valós megújulásról kell szólniuk. 
Nem vagyunk feltalálók vagy mágusok, akik 
egyik pillanatról a másikra meg tudják oldani 
az építőipar helyzetét. Viszont sokkal széle-
sebb kitekintésben kell kezelni a válságot, mint 
ahogy eddig tettük. Ami biztos: sokkal keve-
sebb szereplővel, magasabb minőségben, meg-
bízhatóbban, morálisan megkérdőjelezhetetlen 
vezetőkkel, dolgozni akaró, a szakma iránt alá-
zattal bíró munkatársakkal kell az építőiparnak 
működnie a jövőben ahhoz, hogy a társadalom 
is elfogadja, hogy az építőipar a jövőben nem a 
korrupció melegágya lesz.
v. s.:  Jelenleg komoly kitörési pontok nem lát-
szanak, jelentősebb beruházások a jövőben az 
energetika, azon belül a megújuló energiák és a 
korszerűsítések, a racionalizálás területén vár-
hatók. A tavaly elfogadott energiastratégia egyik 
legfontosabb alappillére az energiahatékonyság, 
és szándéka szerint a kormányzat nagy hang-
súlyt fektet a meglévő épületállomány energeti-
kai korszerűsítésére. Egyre több szó esik a zöld 
gazdaságról és egyebek mellett arról, hogy az 
építőiparnak is szüksége van a környezetvédel-
mi szempontokat jobban integráló megújulásra.
Maép: Jelenthetnek-e gyógyírt az ágazat problé-
máira a zöld irányok, és mikortól számít az ága-
zat fellendülésére?
g. a.: Részlegesen talán. Átmeneti fellendülés 
lehetséges az EU-források intenzívebb felhasz-
nálásával, valóságos és fenntartható fellendülés 
azonban csak az általános hazai és globális gaz-
dasági fellendüléstől várható.
p. z.: Mindenképpen előremutató tendencia a 
zöld gazdaság, ám az építőipar 5-6 évvel ez-
előtti szintjének visszaállításához jóval több 
forrásra lenne szükség, mint amennyit a zöld 
gazdaság generálni tud. Ha a korábbi gazdasá-
gi, politikai válságok történetét elemezzük, arra 
a megállapításra jutunk, a társadalom vélhető-
en még nem jutott el abba a mélységébe, hogy 
felismerje: csak a munkavégzés és a hozzáadott 
érték létrehozása lehet az, ami elindíthat ben-
nünket felfelé.
v. s.: Azt gondolom, hogy az elkövetkező két-
három év mutatja majd meg, hogy milyen vo-
lumenű és milyen bonitású megrendeléseket 
generál a zöld gazdaság az építőiparnak. Azt 
kell mondanom, jelenleg nincsenek olyan jelek, 
amelyekből belátható időn belül pozitív trend-
váltásra lehetne következtetni.
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LáTogATóBAN A KIráLyEgyHázI CEMENTMűBEN

látványgyár
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Baranyában, a Mecsek és a Dráva között, az M60-as autópálya tervezett 
útvonalán fekszik Királyegyháza. Itt nyílt meg tavaly a Lafarge és a Strabag 
közös vállalkozásában működő cementgyár. 

az ipari épületek tervezésekor általában 
keveset nyom a latban az esztétikum, az 
épületek tömegét, megjelenését elsősor-

ban a technológia és a praktikum határozzák 
meg. Mi több, a forma sok esetben a gyártósoro-
kat körülölelő, végletekig lecsupaszított fémbur-
kolatú dobozokban ölt testet, és eltökélt beruhá-
zó, valamint erős tervezői koncepció szükséges 
ahhoz, hogy nagyritkán építészeti szempontból 
is értékelhető végeredmény szülessen. 

A királyegyházi beruházás esetében szeren-
csére mindkettő adott volt, így a megvalósuló 
gyártómű messze túlmutat azon az építészeti 
kvalitáson, ami egy cementgyártól elvárható 
lehet. Hangsúlyosan modern, letisztult, futu-
risztikus ipari együttest álmodtak papírra a ter-
vezők, akik arra törekedtek, hogy a minőség ne 
csak a termékekben, hanem az épített környe-
zetben is tetten érhető legyen. A beruházók és a 
tervezők közös szándéka az volt, hogy közelebb 
hozzák a hétköznapi emberekhez a cementgyár-
tás ipari folyamatait. Alapelvként fogalmazódott 
meg, hogy környezetbarát és az elérhető legmo-
dernebb technológiát alkalmazó gyár épüljön, 
amely képes együtt élni a környezetével, kom-
pakt formája révén a szomszédos mezőgazdasá-

gi területekből a lehető legkisebb részt veszi el, 
az alapanyagok pedig környezetkímélő, vasúti 
szállítással érkezzenek a bányából. 

Magyarországra jellemző, hogy az ipari tevé-
kenység távol áll az emberek érdeklődési köré-
től, és ez legtöbbször az ipari szereplők hibája – 
állítja Zadravecz Zsófia, a Lafarge Cement Kft. 
kommunikációs vezetője. Nálunk nyitva van-
nak a kapuk, a munkavédelmi előírások betartá-
sa mellett bárki bejöhet a gyárba és körülnézhet. 
Egy túra a létesítményben mindenki számára 
újdonság és érdekesség – ha úgy tetszik, turisz-
tikai látványosság vagyunk. Mivel a technoló-
giából nem kell semmit rejtegetnünk, miért ne 
nézzenek be az emberek, legyenek akár kíváncsi 
környékbeliek vagy iskolás csoportok? A megál-
modók alapkoncepciója volt, hogy legyen ez egy 
„látványgyár”, tette hozzá Zadravecz Zsófia.

A Lafarge bevonása révén ez lett 
az utóbbi 5 év legnagyobb francia 
beruházása Magyarországon, és 
harminc év óta ez az első cementgyár, 
amit Európában építettek. 



14 ÉpítÉs

ketten a z egyben
Jóllehet a beruházást évekkel ezelőtt a Stra-
bag egyedül indította el, 2010-ben a Lafarge-
többségi részesedésével (70–30%) a két cég 
közös vállalkozást alapított. A 75 milliárd fo-
rintból – ebből 800 millió állami támogatás 
– megvalósuló királyegyházi projekt várha-
tóan társadalmi és gazdasági előnyökkel jár a 
kistérség számára. A  cementgyárnak 130 al-
kalmazottja van, ugyanakkor további 300 em-
ber közvetett foglalkoztatásához járul hozzá. 
A Lafarge bevonása révén ez lett az utóbbi 5 év 
legnagyobb francia beruházása Magyarorszá-
gon, és harminc év óta ez az első cementgyár, 
amit Európában építettek. 

Az építkezést a Nostra Cement Kft. irányí-
totta, 3500 munkás vett részt rajta. A gyárhoz 
összesen 160 000 köbméter betont használtak 
fel, megépítettek egy 105 méter magas hőcserélő 
tornyot, egy 60 méter magas klinkersilót és egy 
5 kilométeres vasúti pályát is.

A gyárban a vasúti szállítás dominanciája 
miatt a vonalas technológiai elrendezésű léte-
sítményeket három sorban helyezték el. Az első 
sorban az irodaépület, valamint a raktár- és 
szervizépület kapott helyet. Itt van a központi 
vezérlőterem is, ahonnan az egész gyártási fo-
lyamatot irányítják a mérnökök. A következő 
technológiai sort a klinker-előállítás létesít-
ményei, a kész cement tárolásának és csoma-
golásának, valamint közúti és vasúti kiadásá-
nak építményei alkotják. A harmadik sorban a 
nyersanyagtárolás, valamint a cementőrlés épü-
letei helyezkednek el.

HasznosítHató Hull adék
A cementgyártás két fő alapanyaga a mészkő és az 
agyag, e kettő kiégetéséből születik meg a klinker a 
kemencében. A cement ennek a klinkerásványnak 
a nagyon finomra őrölt és különféle adalékanya-
gokkal feldúsított formája. Ezek az adalékok a 
mészkő, vas-oxid, homok, gipsz és kohósalak. 
A  királyegyházi gyárba a bükkösdi bányából ér-
keznek a legfontosabb alapanyagok.

A cementgyártás nagyon energiaigényes fo-
lyamat, amely rengeteg fosszilis energiahordo-
zót használ el. A világban jelen lévő trend, hogy 
az ipari létesítmények közül csak az számít mo-
dernnek, amely a lehető legkisebb mértékben 
használja a hagyományos, nem megújuló ener-
giaforrásokat. Fontos innovációként Királyegy-
házán bevezetnék a másodlagos tüzelőanyagok 
használatát. Szigorúan ellenőrzött körülmények 
között a szelektíven gyűjtött háztartási vagy 
ipari hulladékot ugyanis újra lehet hasznosíta-
ni. Ilyen lehet a kávéhéj, a hántolatlan nyers rizs, 
a pelyva, a papír és az apróra darált műanyag 
palack, valamint a használt gumiabroncs, oldó-
szerek, salak, pernye, használt olaj, vagy akár az 
ásványi eredetű hulladék is.

A cementgyártáshoz használt kemencék a leg-
több esetben kedvezőbb körülményeket kínál-
nak a hulladék ártalmatlanítására, mint az ége-
tőművek. Az égéstermék ugyanis az égetőtérben 
hosszabb ideig tartózkodik, így lebomlanak a 
legstabilabb szerves vegyületek is, a mérgező gá-
zokat pedig megkötik az égés közben keletkező 
anyagok. Mindeközben nem keletkezik hamu, 
mivel a máshol melléktermékként távozó anyag 
itt hasznos alkotóelemmé alakulva beépül a ce-
mentbe, klinkerbe.

Ha zai ceMent
A gyár több mint évi 1 millió tonna ömlesztett 
és zsákos cement előállítására képes. A termé-
kek legnagyobb részét magyarországi építkezé-
sekhez használják fel. Magyar terméket gyár-
tunk, itthonról származik minden alapanyag, 
itt készül minden – emeli ki Zadravecz Zsófia. 
Ezért is szeretnénk, hogy a hulladék, amit má-
sodlagos tüzelőanyagként felhasználunk, az is a 
környékről jöjjön. Alvállalkozói szinten is oda-
figyelünk erre. Magyarország az elsődleges cél-
piac, emellett Horvátországba szállítunk. Leg-
nagyobb projektjeink közül kiemelem az Audit, 
a Mercedest, a Pécsi Egyetem kutatóközpontját, 
a Science Buildinget és a Bonyhádi Strandfürdőt 
– ezekhez mi szállítjuk a cementet. Hosszabb 
távon a helyi csapat által készített királyegyhá-
zi cementtel készülhetnek az autópályák vagy a 
köz- és lakóépületek az országban. 

Összes beépített  
szintterület: 32 500 m2

Összes felhasznált 
fémlemezburkolat: 90 795 m2

Összesen felhasznált  
beton: 153 921 m3

Összesen felhasznált  
szerkezeti acél: 9500 t
legmagasabb épület – hőcserélő 
torony: 105 m
legnagyobb kapacitású  
siló – klinkertároló: 90 000 t
legnagyobb fesztávú épület – 
nyersanyagtároló csarnok: 65 m
legmélyebb épített  
szint – vagonürítő:  –10 m

a ceMentgyár 
száMokban
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REFERENCIÁK SZéLES TÁRHÁZA
A HBF nevéhez számos megvalósult épület fűződik. A referenciák közül 
érdemes külön kiemelni az Indiai Köztársaság Nagykövetségének bővítési 
munkáit, a SOTE Szemészeti Klinikájának részleges felújítását és átala-
kítását, Aba iskolaépületének bővítését és tetőtér-beépítését, valamint a 
Papp László Budapest Sportarénában a VIP részleg és klubterasz kialakí-
tását, ám a sor még hosszasan folytatható lenne számos ipari létesítmény-
nyel, középülettel és lakóházzal.

több mint egy évtizede van jelen a hazai épí-
tési piacon a generálkivitelezésben érdekelt 
HBF építőipari Kft. A döntően magasépí-

tési szegmensben tevékenykedő cég egy-két éve 
jelentős termék- és szolgáltatási fejlesztésbe kez-
dett. 2011 májusában debütált a HBF építőipa-
ri karbantartás-gyorsszolgálat üzletága, amely 
elsősorban a komolyabb ingatlanportfólióval 
rendelkező vagyongazdálkodási és üzemel-
tetési vállalatokat célozza meg. Ezen a téren 
máris sikerekről számol be Jánosdeák Edmund 
gazdasági igazgató, akitől megtudjuk, hogy a 
HBF a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött há-
roméves vállalkozási szerződés keretében a va-
gyonkezelő teljes ingatlanállományának – ami 
közel 3700 ingatlant jelent – eseti karbantartási 
feladataira, az azonnali beavatkozást igénylő 
hibák, hiányosságok elhárítására, illetve gyors-
javítási munkák elvégzésére szerződött, napi 24 
órás ügyelettel. 

Háttér: tíz év a z építőiparban
A megfelelő szintű szaktudást, precíz szervezést 
és gyors reagálást egyaránt igénylő új karban-
tartási-gyorsszolgálati feladatkörbe közel egy 
évtizedes építőipari tapasztalattal vágott neki 

a HBF. Ez alatt az idő alatt sikerült mindazon 
speciális műszaki tervezési és kivitelezési szak-
ismeretre, projektszervezési és -menedzselési 
gyakorlatra, megbízható együttműködő part-
nerekre (alvállalkozói és beszállítói körre) szert 
tenni, amelyek összességében a karbantartási-
gyorsszolgálati piacra való belépés sikerének 
zálogát jelenthetik, tudtuk meg Jánosdeák Ed-
mundtól. 

A cég új szolgáltatása megkönnyítheti egyebek 
mellett az önkormányzati vagyonkezelők életét, 
amelyek műszaki vezetői biztosak lehetnek ab-
ban, hogy a HBF szakemberei bármilyen építő-
ipari jellegű meghibásodás esetén szakszerűen és 
gyorsan hárítják el a problémát.  (x)

ÉpíTőIpArI gyorSSzoLgáLAT A HBF-TőL

Hibaelhárítás és karbantartás időre

A hatékony épületüzemeltetés elengedhetetlen része a karbantartási 
gyorsszolgálat, ám a hazai piacon a minőségi szolgáltató ritka, mint a fehér 
holló. Üdítő kivételt jelent ezen téren a HBF Építőipari Kft., amelyik tízéves 
generálkivitelezői múlttal vágott bele az új üzletágba. 

további információ: www.hbf.hu
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a Mercedes-Benz a kompakt gépkocsik ka-
tegóriájában erősít, ezt szolgálja a kecske-
méti gyártóüzem létrehozása, ahol 2012 

márciusától a Mercedes-Benz új kompakt gene-
rációjának két modelljét gyártják. A gyárat évi 
százezer gépkocsi előállítására méretezték és 
több mint 3000 új munkahelyet teremt Magyar-
országon. 

A beruházás Mercedes mércével is rekord idő 
alatt valósul meg. A Daimler AG 2008 júniusá-
ban tette le voksát a kecskeméti terület mellett, 
és egy év múlva már építési engedéllyel rendel-
kezett a beruházásra. A földmunkák befejezése 
után az első épület kivitelezése 2009 októberé-
ben indult, a Strabag pedig 2010 februárjában 
kapcsolódott be a munkálatokba. A Strabag 
által felépített épületeket kilenc hónap alatt 
kellett olyan állapotba hozni, hogy a gyártási 

technológia berendezéseit el lehessen kezdeni 
telepíteni az épületekbe. 

egységben a z erő
A kecskeméti Mercedes-Benz gyár egyik leg-
főbb kivitelezője a Strabag cégcsoport: az ösz-
szeszerelő csarnok, a karosszéria- és a présüzem, 
valamint a kiszolgáló épület egyaránt az osztrák 
hátterű nagyvállalat kivitelezésében készült. 

A beruházásban a cégcsoport magyarországi 
leányvállalata, a Strabag MML Kft. mellett részt 
vett a Strabag Züblin is, amelynek szakemberei je-
lentős tapasztalatokkal rendelkeznek az autógyá-
rak megvalósításában. Erre márpedig igencsak 
szükség volt, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy 
ez a beruházás nem csupán a méretei és a határ-
idők rövidsége miatt nem mérhető egy egyszerű 
ipari épület kivitelezéséhez. A gyártási technoló-
gia rendkívül sokat változott menet közben, és ez 
kihatással volt az épületszerkezetekre, amelynek 
lekövetésében a német kollégák óriási rutinnal 
rendelkeznek már. A hazai kollégák úgyszintén 
kivették részüket a munkából, magyar javaslat 
alapján választotta például a megbízó az előfe-
szített vasbeton szerkezet alkalmazását, amely 
jelentős súlycsökkenést eredményezett, és ennek 
hatására olcsóbbá válhatott a kivitelezés. 

Mercedes-Minőség a z építésben
A megbízó elégedettségét mutatja, hogy az első 
üzem építése még be sem fejeződött, amikor 
a Strabagot további üzemek építésével bízták 
meg – mondja el a részleteket Gönczöl Péter di-
rekcióvezető. 

Nyolcszázezer eurós fejlesztés keretében jött létre a Mercedes-Benz kecske-
méti gyártóüzeme, amelynek építési munkái rekord gyorsasággal, alig egy 
év alatt valósultak meg. A kivitelezésben jelentős szerepet kapott a Strabag 
cégcsoport.

A STrABAg A KECSKEMÉTI MErCEDES-BENz AuTógyár ÉpíTÉSÉN

Minőség   
 határidőre



17
építés

„Mivel az autógyártás már-már a gyógyszer-
iparival vetekedő üzemi körülményeket igényel, 
és a technológiai berendezések rendkívül érzé-
kenyek a porra, a kivitelezésnél nagyon szigorú 
feltételeket szabott a Daimler AG. Olyan érzé-
sünk volt, mintha egy működő patikában kelle-
ne építkeznünk és nem egy építési területen. An-
nak érdekében, hogy az előírt légszennyezettségi, 
akusztikai paraméterek, logisztikai és egyéb 
előírások tarthatók legyenek, Magyarországon 
eddig nem alkalmazott megoldást javasoltunk”, 
tette hozzá Gönczöl. 

sár Helyett aszFalt
Nevezetesen arról van szó, hogy a csarnokpillé-
rek építése után a kivitelező a teljes beépítendő 
területet szilárd aszfaltburkolattal látta el, ami 
megkönnyítette a kivitelezést a szerkezetépítés, 
a gépészeti szerelés ideje alatt. A 30-50 cm-es 
tömörített kavicságyazatra 8 cm vastagságú 
durva szemnagyságú aszfaltot terítettek. Az 
aljazat elkészítése után az aszfaltburkolat meg-
építése mindössze öt napot vett igénybe.

Mivel a kivitelezés zöme a téli hónapokra 
esett, amikor rendszerint sáros, vizes építési 
területeken kell dolgozni, ez kifejezetten hasz-
nosnak bizonyult: a szilárd aljzaton könnyen 
tudtak közlekedni a munkagépek, hatékonyab-
bá vált a daruzás és nem okozott problémát az 
építőanyagok raktározása sem. A csarnoképíté-
seknél az ipari padló ágyazatát rendszerint két-
szer kell megépíteni, mert az építés helyszínén 

közlekedő szállítójárművek és munkagépek 
alaposan igénybe veszik a területet. Az aszfalt 
megakadályozza mindezt.

„Ha a munkabiztonság, hatékonyság, építés-
helyszíni tárolás és a kivitelezés többi aspektusát 
is figyelembe vesszük, biztos vagyok abban, hogy 
ez a megoldás behozta az árát”, állítja a Strabag 
szakembere, aki hozzáteszi: „a jelentős szakmai 
know-how-nak és az összehangolt együttműkö-
désnek köszönhetően azt gondolom, hogy a Mer-
cedeshez méltó módon és minőségben sikerül a 
projektet megvalósítanunk”. (x)

•  a terület nagysága: 451 ha
• termelési terület 310 000m2

•  a teljes beruházás értéke  
800 millió euró

•  az üzem végső átadása 2012 
márciusa

a kecskeMéti 
Mercedes-benz gyár 
száMokban

KöRNyEZETTUDATOS BERUHÁZÁS
A megvalósításra rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére az új termelő-
üzem létrehozása során domináns szerep jutott az energiahatékonyságnak 
és a környezetvédelemnek. A fényezőüzemben alkalmazott száraz levá-
lasztás a jelenleg elérhető legmodernebb technológiák sorába tartozik. 
A gyártócsarnokban kialakított hővisszanyeréses szellőzőrendszer, a 
kívánalmakhoz rugalmasan alakítható sínes csarnokvilágítási rendszer, 
valamint a két kombinált ciklusú fűtőerőműblokk mind a Daimler AG 
energiahatékonyság melletti elköteleződésére utal. A logisztikai koncepció 
része a nagyarányú vasúti szállítás, amely éves szinten 60 ezer tonna szén-
dioxid-kibocsátástól kíméli meg a környezetet. 

A kecskeméti Mercedes gyár épületeit 
egy év alatt húzták fel, ami még Mercedes 
mércével nézve is rekordnak számít.
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A Colas cégcsoport nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóan nagy 
hangsúlyt fektet a környezetbarát technológiák fejlesztésére.

A CoLAS TECHNoLógIAI FEjLESzTÉSEI 

nyomukban
az innováció

a fosszilis energiahordozók drágulása az 
összes energiaigényes iparágban érzékel-
teti hatását, nem képez kivételt ez alól az 

útépítés sem, amelyet a nyersanyagelőállítás és 
a burkolatépítés egyaránt a „nagyfogyasztók” 
közé sorol. Az útépítési technológiák energia-
éhségét folyamatos fejlesztések révén próbálja 
csökkenteni a szakma, és élenjárónak számít 
ezen a területen a Colas. Az építőipari válla-
latcsoport világszerte több mint 1000 kutatót 
és fejlesztő mérnököt foglalkoztat, akik azon 
fáradoznak, hogy új technológiák bevezetésé-
vel, a kiváló minőségi színvonal megtartásá-
val biztonságos, halk és tartós utak épüljenek 
a lehető legkevesebb energia felhasználásával 
és minél kisebb károsanyag-kibocsájtással. 

ittHon, Magyarországon
A cégcsoport a rendszerváltás óta részt vesz 
a magyarországi építőipari beruházásokban. 
A kezdetektől kizárólag magyar szakemberek 
által vezetett holding a hazai infrastruktu-
rális fejlesztésben az elmúlt két évtized so-
rán meghatározó szereplővé vált. Korszerű 
eszközparkja, országos keverőtelep-hálózata 
és saját tulajdonú bányászati ágazata mellett 
a Colas-t egyedülálló környezetvédelmi és 
technológiai fejlesztései is kiemelik a hasonló 
építőipari vállalatok sorából. Talán kevesen 
tudják, hogy a Colas párizsi központi labora-
tóriuma után a budapesti a cégcsoport világ-
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szerte második legjobban felszerelt vizsgáló-
laboratóriuma. 

nyugaton a Helyzet
Amíg Magyarországon továbbra is áttörés előtt 
állnak a remix technológiák, Európa nyugati 
felében komoly fejlesztések révén próbálják 
az útépítések és -felújítások energiaigényét 
csökkenteni. A közbeszerezési eljárásoknál 
versenyelőnyt jelent, ha egy pályázó kevesebb 
alapanyagból (a bontott anyagok nagyará-
nyú felhasználásával) és kevesebb energiával 
tudja az előírt minőségű utakat megépíteni. 
Figyelemre méltó adat, hogy az Egyesült Ál-
lamokban egy év alatt 10 százalékkal nőtt az 
úgynevezett LT aszfaltok aránya, amelyek a 
hagyományos masztix aszfaltokhoz képest 
alacsonyabb hőmérsékleten dolgozhatók be, 
és ezáltal kevesebb bevitt energiával állítha-
tók elő. Az amerikai utakon mintegy 30 millió 
tonna LT aszfaltot építettek be tavaly, és az új 
energiahatékony technológia világszerte növe-
kedést mutat.

A környezetvédelem és energiahatékonyság 
mellett elkötelezett Colas cégcsoport techno-
lógus kollégái a hazai útépítési szakma bevo-
násával itthon is azon fáradoznak, hogy elő-
mozdítsák az LT aszfaltok, valamint a bontott 
aszfalt felhasználásával készülő termékek 
széles körű alkalmazását, amely révén jelen-
tős energiamennyiség takarítható meg.  (x)

zöld technológiák világszínvonalon

Betoflex h Modifikált bitumennel és műanyag aszfaltkeverék hozzá-
adásával készülő kopó-kötőréteg elsősorban az utak nyomvályú-ellenállá-
sán javít.

colBase h A Magyarországon hagyományosan alkalmazott aszfaltok-
nál nagyobb teherbírású és kedvezőbb öregedési tulajdonságokkal bíró 
aszfaltkeverék nagyobb élettartamú, gazdaságosabb pályaszerkezetek 
építését teszi lehetővé. Kötő- és alaprétegekbe építhető be. 

Rugosoft h A „suttogó” kopóréteg aszfalt kiemelkedően kedvező 
akusztikai tulajdonsága mellett jó csúszás-ellenállású felülettel rendelke-
zik. Nem igényel különleges téli üzemeltetést és karbantartást.

vegecol, a Bitumen nélküli aszfalt A növényi eredetű, termé-
szetes kötőanyaggal készülő aszfaltot Közép-Európában elsőként Magyaror-
szágon építették be. A számos díjjal kitűntetett termék megfelelő merevségű, 
jól ellenáll a szennyeződéseknek. A színtelen kötőanyaggal esztétikailag 
kedvező kopóréteg építhető. Igény esetén különböző színben gyártható.

novacol A Novacol eljárás egy helyszíni hideg recycling technológia. 
A Franciaországban kifejlesztett hideg eljárás egy speciális géplánc 
segítségével a meglévő aszfaltburkolat újrafelhasználásával hatékonyan 
alkalmazható a mellékúthálózat felújításánál.

valoRcol Speciális mobil keverőtelepen előállított emulzió és 100% 
visszanyert aszfalt felhasználásával előállított hidegaszfalt-keverék a mel-
lékutak rehabilitációjánál használható fel gazdaságosan.
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Kétmilliárd forintos beruházással korszerű termelőüzemmé alakítja 
az egykori győri házgyárat a Leier. Cikkünkben a vállalat legújabb 
fejlesztéséről számolunk be. 

KÉrEgELEMES FöDÉM- ÉS KÉrEgFALgyárTáST INDíT A LEIEr 

Újra nyit 

a méretre gyártott kéregfalas vasbeton 
szerkezetek tervezési filozófiája gyöke-
resen eltér a régi paneles technológiától, 

ebben az esetben ugyanis az egyes épületeket 
filigrán vasbeton elemekből „előre legyárt-
ják”, míg a korábbi rendszerben a ház előre 
gyártott típuselemekből készült el, magya-
rázza Magyar Gábor, a Leier cégcsoport ve-
zető statikusa. A vállalat által kifejlesztett új 
rendszer előnye, hogy nincs modulkoordinált 

méretrendszer, tipizált téregység, és min-
den olyan területen bevethető, ahol mono-
lit szerkezetek alkalmazhatók. A kéregfalas 
rendszer a korábbiaknál jelentősen tisztább 
technológia, kevesebb helyszíni építéssel jár 
és kisebb élőmunkát igényel. A panelek mé-
rethatárainak a gyártósablon és a közúti szál-
líthatóság szab határt. A kéregfalelemek vas-
tagsága 20–40 cm között, 5 cm-es lépcsőkben 
választható meg. Az egyedi igényekre szabott 

a házgyár
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előregyártásnak köszönhetően az áttörések, 
átvezetések, kapcsolódobozok, kábelek, át-
vezető gépészeti csőáttörések, hangszigetelő, 
hőhídmegszakító elemek helye előre kiala-
kítható, így utólagos vésésre nincs szükség. 
A Leier kéregelemes födém tartalmazza a 
födém alsó vasalását és az alsó 5-7 cm vas-
tagságú betonrétegét. A további betonréteg 
a helyszínen kerül a zsaluzatként is szolgáló 
elemekből álló, kötetlen geometriájú födém-
re, így a helyszíni elektromos szerelés és gépé-
szeti szerelés könnyen elvégezhető.

a z Ötlettől a kivitelezésig…
…segítjük partnereinket, legyen szó akár egy 
családi házról, medencéről vagy ipari csar-
nokokról. Mindenki számára ingyenes, sze-
mélyre és projektre szabott árajánlatot adunk, 
mely tartalmazza a négyzetméterárakon túl a 
helyszínre szállítás, az egyedi kialakítások és 
a beépített elemek árát is. A projekt teljes ideje 
alatt szívesen segítünk a műszaki és gazdasá-
gossági kérdések kidolgozásában, tudjuk meg 
Kemeneczei Imrétől, a Leier Hungária Kft. pro-
jektmenedzserétől.

A falszerkezet két külső kérge tartalmazza 
a szükséges vasalást, ezt a Leier tervezi és épí-
ti be, míg a födémek kéregpaneljei a födém 
alsó vasalását rejtik magukban, de külön 
igény esetén a vállalat mérnökei a felső vasa-
lási tervet is elkészítik, akár az épület statikai 
átgondolásával, melyek során pillérek vagy 
közbenső merevítő falak hagyhatók el. A ki-
szállításkor az elemek logisztikai sorrendjét 
szintén a Leier munkatársai készítik el, így 
a partnerek egy jól átgondolt, ütemezett és a 
tervnek megfelelő sorrendben beépített szer-
kezetet hozhatnak létre.

egyre tÖbben keresik
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
Leier kéregelemes rendszere egyre keresettebb 
idehaza. A költséghatékonyság mellett a rend-
szer legfőbb előnye a gyors, időjárástól függet-
len kivitelezés lehetőségében rejlik. A referen-
ciák közül érdemes kiemelni a sümegi Hotel 
Kapitány teljes fejlesztési projektjét, az érdi DM 
ipari bázis csarnokszerkezetét, valamint a kecs-
keméti Mercedes- és a győri Audi-gyár szer-
kezetépítését. Emellett több társasház, illetve 
mélygarázs épült a Leier kéregpaneles techno-
lógia alkalmazásával.

A Leier kalkulációi és a partnerektől érkezett 
visszajelzések alapján állítható: bárki, aki végig-
követi a teljes építési folyamatot, azt tapasztalja, 
hogy a hagyományos monolit technológiákkal 
szemben teljes mértékben versenyképes az ár. 
Ugyanakkor mivel a szerkezet „születésének” je-
lentős része a Leier Hungária Kft. gyártócsarno-
kaiban zajlik, a kivitelezésben sokkal átláthatóbb, 
tisztább, kisebb élőmunka-igényű az építés folya-
mata, és nem utolsósorban jelentősen gyorsabb 
is, előre megtekinthető minőségű felületekkel, 
garantáltan alak- és mérethelyes kialakításban.

A gyártási folyamat korszerű és automati-
zált (CAD–CAM) jellege miatt maga a gyártás 
gyorsan lezajlik, a terv jóváhagyásától számí-
tott 15 napon belül kerül sor a szállításra. 

A vállalat által kifejlesztett új rendszer 
előnye, hogy nincs modulkoordinált 
méretrendszer, tipizált téregység, és 
minden olyan területen bevethető, ahol 
monolit szerkezetek alkalmazhatók.
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Szelektív áthallások
A hAzAi hullAdékgAzdálkodáS jövője

Az országgyűlés egyelőre nem döntött az új hulladékgazdálkodási 
törvényről, ám a tervezet alapján máris sokféle jövőképről lehet hallani;  
kár, hogy ezek színezetét leginkább a pártállás határozza meg. 
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Sittre vágynak
állami céget hozna létre a fővárosi és környéki bontási törmelék felvá-
sárlására a vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyi államtitkára. 
Lapértesülések szerint illés Zoltán az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökséget bízza meg a társaság létrehozására, amelyben legalább 51 
százalék lenne az állami tulajdon aránya. ezzel Budapest térségében 
állami monopóliummá válna a bontási törmelék gyűjtése és kezelése. ami 
az üzleti modellt illeti: a termékdíjból az állami társaság a piaci árnál ma-
gasabb összeget fizetne a bontási törmelékért. illés szerint ezzel elejét le-
hetne venni az illegális lerakásnak, és a már korábban lerakott építési tör-
melék eltüntetésére is akadna vállalkozó, ha az jó pénzt érne. a modellt 
azzal egészítenék ki, hogy jogszabályban írnák elő az autópálya-építőknek 
az így begyűjtött építési törmelék megvásárlását, természetesen az állami 
cég által fizetettnél magasabb áron. Mi több, az is szerepelne az ominózus 
jogszabályban, hogy az autópálya alapjába legalább 30 százalékig építési 
törmeléket kell tenni kavics helyett. a tamáskodók szerint az elképzelés 
implicit adózást jelent a sztrádaépítőknek, ráadásul a véget jelentené a 
felszíni kavicsbányák számára.

Mivel viszonylag kevés szakmai érv hangzik el, a 
laikusnak elég kicsi az esélye a tisztán látásra: a 
szelektív hulladékgyűjtés és -hasznosítás garan-
tált térnyeréséről vagy a szektor újraállamosításá-
ról, Magyarország kontinentális szemétdombbá 
válásáról szól-e a jogszabály.

a képviselők előtt heverő törvénytervezet 
deklarált célja a szemléletváltás. ahogyan 
a jogszabály születése felett bábáskodó il-
lés Zoltán, a vidékfejlesztési Minisztérium 
(vM) környezetügyi államtitkára több ízben 
is megfogalmazta: az alapvető cél, hogy ne ke-
letkezzen hulladék, vagy ha mégis, akkor az 
lehetőleg anyagában újrahasznosítható legyen. 
Mivel a törvény úgynevezett lerakási járulékot 
is bevezet majd, az ágazat vállalkozásainak az 
egyszerű lerakástól eltérő irányokba kell moz-
dulniuk, csökkentve a depóniákban landoló 
hulladék mennyiségét. ez egyfajta kényszert 
gyakorol tehát az előválogatás előtérbe helye-
zésére, ami várhatóan nem hagyja érintetlenül 
a lakossági szelektív hulladékgyűjtést sem: a 
törvényalkotók szándékai szerint az is haté-
konyabbá és elterjedtebbé válik majd. a tár-
ca szakemberei egyfelől igencsak kemények, 
amikor az elvárások megfogalmazásáról van 
szó, elvégre hónapok alatt akarják elérni a 
teljes készültséget az ország egészében a sze-
lektív hulladékgyűjtésre. Másfelől igyekeznek 
ehhez igazodó feltételrendszert is kialakítani: 
a lakosság esetében nem a jelenleg használt 
hulladékszigeteken gyűlik majd össze külön a 
papír, az üveg vagy a műanyag, hanem ezeket 
a portákról szedik majd össze, a kommunális 
hulladékhoz hasonlóan. 

a szemléletváltás azonban nem csupán eb-
ben mutatkozik meg az Országgyűlés dönté-
sére váró törvénytervezetben, hanem főleg az 
állami szerepvállalás mértékében. Jelen álla-
potában a jogszabály kötelezően előírná, hogy 
hulladékgyűjtési közszolgáltatást csak olyan 
cég végezhetne jövő év január 1-jétől, amely 
legalább 51 százalékban állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban van. Márpedig az álla-
mi és/vagy önkormányzati tulajdon elharapó-
zása – amire vonatkozóan a kormány nem is 
rejti véka alá elképzeléseit (lásd Sittre vágynak 
című keretes írásunkat) – komoly átrendező-
dést okozna a piacon, amelyet jelenleg külföldi, 
leginkább osztrák és német magánvállalatok 
dominálnak. nem meglepő, hogy ezek hallat-
ták is a hangjukat, amikor az elmúlt év végén 
nyilvánosságra kerültek a vM elképzelései. az 
elkeseredett kritikák a szektor újbóli államosí-
tásáról szóltak, de akadt olyan nagy szereplő, az 
osztrák Saubermacher-csoport, amely a jogsza-

bályi környezet számára várhatóan kedvezőt-
len hatását meg sem várva máris a kivonulásról 
határozott.

Pannónia=dePónia?
a hulladékgazdálkodási ágazat további szereplői 
közül is több akadt, amely egyenesen Brüsszelhez 
fordult a még csak tervezetként létező elképzelés 
kivizsgálását kérve. a szaktárca szerint az eu-
rópai Unió Bizottsága megjegyzéseket fűzött a 
készülő jogszabályhoz, de akadt olyan tagállam, 
amely részletes véleményt küldött róla. Mivel 
ezek elemzése és megválaszolása időigényes, 
ezért a vM-nél úgy vélik: a törvényt legkorábban 
július elején fogadhatja el a Parlament.

az ellenzéki pártok szakértői ugyanakkor 
attól tartanak, ha az Országgyűlés jelen for-
májában fogadja el a jogszabályt, azaz megen-
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gedné, hogy a hulladékot import formájában 
behozzák, Magyarország könnyen európa sze-
métdombjává válhat. ezzel szemben a környe-
zetvédelmi államtitkár megjegyezte: az unió 
támogatja a szabad munkavállalást, a szemét 
szabad áramlását azonban nem. illés Zoltán 
szerint mindennek egyszerű elejét venni azzal, 
hogy Magyarországon a jövőben nem adnak 
engedélyt további szemétégetők megépítésére, 
márpedig szabad kapacitások híján nem jön ide 
külföldről a szemét.

a törvénytervezet kritikusai további kifogás-
ként róják föl az államnak a leplezetlen mono-
polizálási szándékot: ez egyet jelent az árverseny 
teljes felszámolásával, ami a lakosság számára a 
szemétszállítási díjak akár drasztikus emelke-
dését is eredményezheti. Szintén meglehetősen 

vegyes a hulladéklerakási járulék bevezetésé-
nek megítélése. a jogszabály tervezete szerint 
2013 januárjától a szemétlerakók üzemeltetői 
negyedéves járulékot fizetnek majd a vM-nek, 
amelynek mértéke a lerakott szemét mennyisé-
ge és fajtája alapján határozódik meg. egyes kör-
nyezetvédelmi szakértők arra intenek: mindez 
az egekbe emelheti a szemétszállítási díjakat, 
ráadásul a drágulás miatt gombamód elszapo-
rodhatnak az illegális szeméttelepek. Márpedig 
ezek kialakulásának megelőzésére, ellenőrzé-
sükre, netán felszámolásukra jelenleg sem áll 
rendelkezésre elégséges eszköz az államnál vagy 
az önkormányzatoknál. a szaktárcánál ugyan-
akkor azzal érvelnek: a lerakási járulék beve-
zetésével ösztönözni lehet a keletkező szemét 
szétválogatását és újrahasznosítását, ami már 
középtávon ebbe az irányba tereli a lakossági 
hulladékgyűjtési szokásokat. Szerintük a sze-
mét elhelyezésének drágulása azzal jár majd, 
hogy kevesebb hulladék vándorol a depóniákba. 
Szintén cél, hogy a törvényjavaslatban megha-
tározott újrahasznosítási arányok teljesüljenek, 
ezért látják szükségét a hulladéklerakási járu-
lék bevezetésének. Ugyanakkor a tárca szerint 
nem kell radikális drágulástól tartani: akárcsak 
a környező országokban, nálunk is lépcsőzetes 
lesz az új járulék kivetése.

előznek a románok
Jóllehet, idehaza is akadnak jó példák (lásd 
rekultiváció északon… és …szelektív gyűjtés 
nyugaton című keretes írásainkat), az legalábbis 
kérdéses, valóban kizárólag élővilággal kapcsola-
tos magyar projektek lehetnek-e a befutók az eu-
rópai Bizottság környezetvédelmi programjaiban. 
a 2011-es kiírásban például három magyar beru-

rekULtiváció éSZakOn…
Ötmilliárd forintos beruházással hasznosítanak újra 38 elavult hulladék-
lerakó telepet észak-Magyarországon. a közel 800 ezer négyzetméternyi 
terület 2014 végéig tartó rekultivációja során csaknem 3,8 millió köbmé-
ternyi hulladékot dolgoznak fel, mindez Borsod-abaúj-Zemplén, Heves, 
Jász-nagykun-Szolnok és nógrád megye 36 településének 230 ezer lako-
sát érinti. a közgép Zrt. által vezetett érsek-kert konzorcium három lera-
kót teljesen felszámol, azokból elszállítja a hulladékot. tíz szeméttelepet 
két ütemben rekultiválnak: elsőként ideiglenes záróréteg készül, később 
pedig végleges szigetelést alakítanak ki. a fennmaradó 25 hulladékle-
rakó szemetét tömörítik, majd olyan szigetelőréteget készítenek, amely 
meggátolja a talajvízbe szivárgó csapadékvizet abban, hogy szennyező 
anyagokat oldjon ki a hulladékból. az Új Széchenyi terv környezet és 
energia Operatív Programjából finanszírozott projekt révén nem pusztán 
a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésének veszélye szűnik meg: ja-
vul a levegő minősége, és az érintett településekről eltűnnek a környezetet 
eddig elcsúfító szeméthalmok. 
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…SZeLektív gyűJtéS nyUgatOn
több mint 100 ezer embert fog kiszolgálni Mosonmagyaróváron és tér-
ségében a 3,7 milliárd forintból épülő, a tervek szerint 2013 első negyed-
évében elkészülő szárazhulladék-gazdálkodási rendszer. a beruházást 2,8 
milliárd forinttal támogatta az európai Unió, amit a működtetés jogát 
tizenöt évre elnyerő vállalkozás félmilliárdos koncessziós díja, valamint 
a 71 tagtelepülés önrésze egészít ki. a rendszer központi eleme a mintegy 
1,4 milliárd forintból megépülő jánossomorjai lerakó, de a projektnek 
része egy hatékony hulladékválogató sor, továbbá egy hulladékaprító 
beszerzése, illetőleg az ezeket befogadó épületek kialakítása. Szintén a 
beruházáshoz tartozik tíz hulladékudvar és 166 – a városokban négy, 
egyenként 1,5, más településeken szintén négy, egyenként 1,1 köbméte-
res konténerből álló – hulladéksziget megépítése. az új infrastruktúra 
maximális kihasználása érdekében a térség lakosai 25 ezer, 60–240 liter 
befogadóképességű szeletív hulladékgyűjtőt kapnak.

házás kapott jóváhagyást és összesen 5,4 millió 
eurós támogatást: a pásztói élőhely-rekonstruk-
ció, a parlagi sas magyarországi állományának 
erősödését célzó Helicon projekt, valamint a 
rákosi vipera védettségi állapotának javítására 
törekvő Huturján program. ezzel szemben az 
összességében 6,7 millió euróval támogatott hat 
romániai projekt közül akadt olyan, ami a hul-
ladékmenedzsment átláthatóságát elektronikus 
rendszer bevezetésével javítja, olyan, amelyik 
a Buzau megyében keletkező építési és bontási 
törmelék keletkezési körülményeinek, mennyi-
ségének és újrahasznosíthatóságának felméré-
sére irányul, illetőleg olyan, amelyik nehezen 
lebomló hulladékok, elsősorban a szálló por és a 
salak újrahasznosítását célozza, valamint olyan, 
amelyik egészségügyi hulladék mikrohullámú 
technológiával történő kezelésére és semlegesí-
tésére irányul.

Ha zai kezdeményezések
Hasonló fejlesztések nálunk leginkább saját erő-
ből, esetleg hazai pályázati pénzekkel kiegészítve 
folynak. Pedig akad közöttük számos ígéretes 
kutatás is. a geofil kft. például különböző típu-
sú csomagolási, fénycsőgyártási hulladékokból, 
elhasználódott világítótestekből, számítógép-, 
tv-monitorok képcsöveiből, infúziópalackokból, 
gépkocsik szélvédőiből, magas SiO2-tartalmú 
hulladékokból (savas pernye, szálas szigetelő-
anyag stb.) képes speciális habkavicsot előállí-
tani. a durva őrlést, az esetlegesen szükséges 
mágnesezést, majd a finom őrlést követően a 
100 µ alatti őrleményhez olvadáspont-csökken-
tő, gázképző, valamint a megolvasztandó üveg 
viszkozitását beállító anyagot adagolnak az üveg 
kémiai összetételének ismeretében. a homoge-
nizálás, granulálás és szárítás után következik 
a hőkezelés, típustól függően 750 és 950 °c  
közötti hőmérséklet-tartományban.

az eleinte dekorációs célú végtermékek felta-
lálói hamarosan más felhasználási területekre 
is áteveztek: egyebek mellett kiderült, hogy a 
habkavics remek statikai tulajdonságokkal ru-
házza fel a vasbetont. Olyannyira, hogy adott 
szerkezeti elem előírt paramétereihez a habka-
vics alkalmazásával kevesebb betonra és beton-
acélra van szükség. nem utolsó szempont az 
sem, hogy a geofil technológiája lehetővé teszi 
azon uniós elvárás teljesítését, amely az üveg-
hulladékok 50%-ának anyagában történő újra-
hasznosítására vonatkozik. 

Szintén a maga útját járja a használt gumi-
abroncsokat újrahasznosító euro-novex kft. 
a teljes mértékben számítógép által vezérelt 
aprítóüzemben különböző szemcseméretű 

gumiőrlemény készül, amelyet mágneses sze-
parátorral és egyéb eszközökkel tisztítanak 
meg az acélszálaktól és a nemkívánatos idegen 
anyagoktól. az őrleményeket járólapok, sport-
pályák, játszóterek burkolásánál használják, de 
modifikáló szernek is alkalmas. Útépítési bi-
tumennel keverve az aszfaltban jobb minősé-
gű útburkolatot eredményez, ráadásul 60%-os 
zajterhelés-csökkentéssel is jár az útfelületre 
vonatkoztatva. Miközben növeli a kopóréteg 
élettartamát, csökkenti a repedési hajlamot, 
mérsékli az egyéb deformációk lehetőségét, a 
kátyú- és nyomvályúképződést. Jó vízátveze-
tő képessége jobb tapadást és csúszásgátlást 
biztosít a közlekedőknek. a gumiőrleménnyel 
modifikált bitumen kivitelezési és karbantar-
tási költsége tehát összességében alacsonyabb a 
hagyományosénál.
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A két évtizede alapított cég önálló generálkivitelezőként évről évre egyre 
több és nagyobb volumenű projektet visz az építőipar különböző területein. 

BemutAtkozik Az emeL kft.

Minőség generációról

Kicsivel több mint húsz éve van jelen a 
hazai építési piacon az EMEL Építő-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. 

„Kezdetben hárman vittük a céget, most vi-
szont egyszemélyes családi vállalkozásként 
működünk – meséli a tulajdonos, Mezei Gá-
bor. – A magyar hátterű cég elődjét, az Éprema 
Gmk.-t édesapám alapította 1984-ben. 1996-ig 
Baján és közvetlen vonzáskörzetében dolgoz-
tunk, mikor ezt kinőttük, elkezdtük járni az or-
szágot.” A cég a kétezres évektől önálló generál-
kivitelezőként évről évre egyre több és nagyobb 
volumenű projektet visz az építőipar különböző 
területein. „Generálkivitelezőként főleg ke-
reskedelmi létesítményeket – multinacionális 
cégeknek áruházakat – építünk, és egyéb iro-
daház-beruházásokon veszünk részt” – tudjuk 
meg Mezei Gábortól.

2001-ben alakult meg az EMEL – MG. 2000. 
Kft., amely ipari raktárak, gyártócsarnokok és 
műhelyek cementbázisú padlóinak készítésé-
re szakosodott. A cég a jobb időkben mintegy 
165 000 m2-nyi ipari padlót épített éves szinten. 

„A  2009-es válság óta ennek a mértéke csök-
kent, mert a raktárak és egyéb gyártólétesítmé-
nyek fejlesztése lelassult” – állítja Mezei. 

A cég legfőbb értéke a magas minőségű 
szolgáltatásokban rejlik, tudhatjuk meg a tu-
lajdonostól, akinek a legnagyobb elismerést 
a megrendelők elégedettsége jelenti. „Büszke 
vagyok mindarra, amit felépítettünk és amit 
eddig elértünk. Két beruházást külön is ki-
emelnék, Kecskeméten egy közel ötmilliár-
dos projektet valósítottunk meg generálkivi-
telezőként, és Baján a Bácskai Kultúrpalota 
felújítása szintén a mi nevünkhöz fűződik. 
Örömmel látom, hogy a város kihasználja az 
épületet, sok rendezvényt szerveznek benne” 

– büszkélkedik a tulajdonos. 

Megbízható partnerség
A cég egyik legfontosabb partnerével, az Axi-
ál Kft.-vel a kezdetek óta kapcsolatban állnak. 

„Evezni jártunk, azt a hajót, amiben Harsányi 
Zsolt (az Axiál Kft. tulajdonosa – a szerk.) eve-
zett, én kormányoztam, innen ered az ismeret-
ség – meséli Mezei. Aztán egy gimnáziumba 
jártunk és az egyetemi évek után is megmaradt 
a barátság. A munkakapcsolat egy kicsit később 
kezdődött, de az is több mint tízéves múltra te-
kint vissza.” 

Amikor az EMEL Kft. új beruházásokat haj-
tott végre, a gépeket természetesen az Axiál-
tól vásárolták meg, és a kölcsönösség jegyé-
ben az EMEL az Axiál Kft. gépforgalmazó 
telephelyeinek (Pécs, Üllő, Dombóvár, Baja) 
építésénél nyújtott hathatós segítséget. 

„Az Axiáltól vásárolt gépek, a Hyundai 
R140W-7A/PC gumikerekes gép (ami azért is 
különleges, mert ez volt a húszezredik Axiál 
Kft. által eladott motoros gép) és a Hidromek 

generációra

„Generálkivitelezőként főleg 
kereskedelmi létesítményeket – 
multinacionális cégeknek áruházakat 
– építünk, és egyéb irodaház-
beruházásokon veszünk részt”
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Minőség generációról

102S kotró-rakodó, rendkívül univerzálisak, 
ezért sokféle területen tudjuk az építésben 
használni. A mélyépítési részeknél rendkívül 
jó hasznát vesszük. Megbízható, jó ár-érték 
arányú és alacsony szervizdíjigényű gépek” – 
állítja a tulajdonos.

Amikor a cég nehezebb időszakairól kér-
dezzük, megemlíti 2006 végét, amikor elő-
fordult, hogy megrendelőik nem fizették ki 
az elkészített projekteket. „Reméljük, hogy 
nem fogunk hasonló cipőben járni az elkö-
vetkezendő években. Sajnos a megrendelők 
körében egyre sűrűbben fordul elő tisztes-
ségtelen magatartás, ez az egyik legnagyobb 
problémája ennek a piacnak. Küzdünk a nyo-
mott árakkal, hogy munkához is jussunk, ki 
is jöjjünk belőle, eredményt is tudjunk elérni 
és fizetést is tudjunk adni a dolgozóknak vagy 
alvállalkozóknak” – mondja a tulajdonos.

nyugatra tartanaK
Idén az EMEL Münchenben is vállalt 
generálkivitelezési feladatokat. Tavasszal alapí-
tották meg a kinti leányvállalatot, szeretnének 
a Lajtán túlra is terjeszkedni. 

2007-ig szép lassan növekedett a cég, 2008-
ban közel 5 milliárdos árbevételt ért el. 2009-
ben a válság hatására jelentősen visszaesett a 
forgalom, de 2011 végére már 3 milliárd fe-
letti árbevétellel büszkélkedhetett ismét a cég. 
A tulajdonos bízik benne, hogy a 2012-es év 
még jobb lesz. 

Napjainkban az EMEL Kft. 60 jól képzett 
munkatársat foglalkoztat főállásban. Alvál-
lalkozóik száma még egyszer ennyi, így meg-
közelítőleg 100–150 embernek adnak stabil 
munkát, ezáltal tervezhető és kiszámítható 
megélhetést a környéken és az ország szinte 
valamennyi régiójában.

„Édesapám kezdte el Baján az úszóutánpót-
lás támogatását, ezt a szponzorációt azóta is 
folytatjuk, ezenkívül műfüves futballcsapa-
tot, a városban működő több egészségügyi 
intézményt, valamint rendezvényeket, bálo-
kat támogatunk” – emeli ki a társadalmi fele-
lősségvállalás fontosságát Mezei.  (x)

MEZEI GáBoR
„1970-ben születtem. Kölyökkoromban tudtam, hogy gépészmérnök 
szeretnék lenni, így a gimnázium után a Műszaki Egyetem Közlekedés-
mérnöki Karára mentem, ahol 1994-ben végeztem. Ekkor már három éve 
működött az EMEL Kft. – nyaranként besegítettem édesapámnak. Nem az 
építőiparban terveztem a jövőmet, de megtetszett a szakma, így a diploma 
megszerzése után ide jöttem dolgozni. Két évig Baja környékén dolgoztunk, 
1996-tól vettem át a vidéki munkavégzések irányítását, ma is ez a felada-
tom. Családommal Baján élünk, két lányunk van, ők 8 és 11 évesek.”
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A 2012-es „körúton” összesen öt helyszínen 
– közülük négy ausztriai és egy csehorszá-
gi – mutatta be a Liebherr építőipari gép-

kínálatának legújabb modelljeit, köztük számos 
világújdonságot is. A rendezvény öt helyszínén 
a Liebherr aktuális építőipari termékkínálatá-
ból tizennyolc gépet vehettek szemügyre az ér-
deklődők. A kiállított gépek közül hattal most 
találkozhatott először a nagyközönség, ezek 
közül mutatunk be hármat olvasóinknak. 

Debütáló homlokrAkoDók
A 2012-es RoadShow-n a látogatók a nagy hom-
lokrakodók közül az 5 m3-es depókanállal fel-
szerelt L580-as modellt láthatták (üzemkész tö-
meg 24,6 tonna, billenési súlya kikormányozva 
18,5 tonna), és szintén bemutatkozott az L566-
os típusjelzésű gép (üzemkész tömege 22,5 ton-
na, billenési súlya kikormányozva 15,8 tonna). 

Mindkét típusban a Liebherr hathengeres 
új dízelmotorjai dolgoznak, az L580-as hom-
lokrakodókban 215 kW-os (292 LE), míg az 
L566-osban 190 kW-os (259 LE). A kipufogó-
gáz utókezelése egy dízel oxidációs katalizátor, 

valamint egy dízel részecskeszűrő kombináció-
jával történik. A részecskeszűrő aktív regenerá-
ciója többnyire munkavégzés alatt elvégezhető, 
ezáltal is biztosított a gép folyamatos használata.

NAgy teljesítméNy kompAkt méretbe zárvA
A németországi Kirchdorfban található gyár-
tóüzemet új termékei közül az A914 Compact 
Litronic modell képviselte. Az új gumikerekes 
homlokrakodó kompakt méreteivel és a 15 ton-
nás üzemkész tömegével ideális szűk helyeken 
történő és nagy teljesítményt igénylő klasszi-
kus földmunkákhoz. 

A tetszetős forma a Liebherr kotróktól már 
megszokott jó tulajdonságokkal együtt egy ki-
váló teljesítményű, megbízható, gazdaságos és 
kényelmes munkagépet takar. A legfontosabb 
komponensek ennél a gépnél is – akárcsak a 
konstruktőr többi munkagépénél – a Liebherr 
saját fejlesztésében és gyártásában készülnek. 
Az A914 Compact Litronic kotrót 95 kW-os 
(129 LE) D834-es Liebherr-motor hajtja. A mo-
tor közismerten jó üzemanyag-hatékonysá-
gú, nagy lökettérfogatú és hosszú élettartamú. 
A  RoadShow-n látható gépet LIKUFIX gyors-
cserélő rendszerrel látták el, amellyel az eszköz-
csere – függetlenül attól, hogy mechanikus vagy 
hidraulikus – a fülkéből egyszerűen elvégezhe-
tő. A „Liebherr Tool Control” rendszere segíti a 
különféle eszközök cseréjét követően egy gomb-
nyomással az eszközhöz szükséges nyomásérté-
kek és a szállítandó olajmennyiségek beállítását. 

A Liebherr RoadShow-ra idén már harmadik 
alkalommal került sor, és reméljük, hogy há-
rom év múlva ismét nagyszabású rendezvény-
sorozat keretében ismerhetjük meg a konstruk-
tőr legújabb fejlesztéseit.

liebherr roadshow 2012
Május elején a Magyar Építő Fórum munkatársa az ausztriai 
Markgrafneusiedlben látogatta meg a Liebherr RoadShow utolsó állomását.
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Nehéznek mondható három év után gyűlt 
össze ismét a francia fővárosban az épí-
tőgépes szakma színe-java. A kontinens 

második legnagyobb építőgép-kiállítása idén 
igazán nemzetközire sikeredett: a kiállítók 
67%-a és a látogatók 34%-a külföldről érkezett. 
Fajsúlyos erőkkel képviseltették magukat a kí-
nai gépgyártók, amelyek úgy tűnik, fokozott 
erővel szállnak ringbe a kontinens piacaiért. Az 
Intermat résztvevőinek listáját vizsgálva kide-
rül, hogy a kiállítók 9%-a a távol-keleti mamut 
országból érkezett. 

Az idei kiállítás mind kiállítói, mind pedig 
látogatói létszámban felülmúlta a három év-
vel ezelőtti rendezvényt, és olyan óriásgyár-
tókat üdvözölhettünk ismét Párizsban, mint 
az Atlas Copco, a JLG, a Sandvik, a Terex és a 
WackerNeuson. Mindeközben a Manitou és a 
Metso továbbra is távol maradtak az Intermat-
tól, akárcsak három évvel ezelőtt.

Ami a gépújdonságokat illeti: ezúttal a brüsz-
szeli bürokrácia is jócskán ludas abban, hogy 
az eszközök palettáján komoly mozgás várható. 
A dízelmotorokra vonatkozó, a károsanyag-kibo-
csátást lejjebb szorító európai normák lépcsőze-
tes szigorítása ugyanis ez év elején érte el a kisebb, 
az 57 és 129 kW-os teljesítménytartományba 
sorolható erőforrások hajtotta gépeket. Így az 
Intermat-n különösen gazdag felhozatal várható 
a 8 és 20 tonna közötti kotrógépekből, az 1–3 m3-
es űrtartalmú kanállal felszerelt kerekes rako-
dókból, az 5 és 16 tonna közötti kompaktorokból, 
a legfeljebb 18 tonnás gréderekből, de ez a mo-
torméret dolgozik számos dömperben, valamint 
a kotró- és teleszkópos rakodók többségében is.

Intermat

Sikeres évet tudhatnak maguk mögött 
a 2012-es Intermat szervezői, akik 
szerint több mint kétszázezres 
látogatói létszámmal és 1350 kiállítóval 
büszkélkedhetett idén a párizsi géptárlat. 

Az Intermat résztvevőinek listáját 
vizsgálva kiderül, hogy a kiállítók 9%-a 
a távol-keleti mamut országból érkezett. 

2012
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nem méret  
kérdése

HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.   Tel.: (06-23) 504-200  Fax: (06-23) 504-300  
Kirendeltségek: Békéscsaba, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szombathely                                      www.huntraco.hu

Egyeztessünk! 
Kiváló kotrási teljesítményüknek és rendkívüli  
vonóerejüknek köszönhetően az új Cat® C-sorozatú  
csúszókormányzású- és gumihevederes minirakodók 
bármilyen feladattal gyorsabban végeznek.

SŐT! A gumihevederes minirakodógép futómű-fel-
függesztése az év 365 napján, bármilyen időjárási 
viszonyok között lehetővé teszi Önnek a munkavégzést.

További jellemzők:
•Praktikus, új vezetőfülke
•  Az iparág első szigetelt és túlnyomásos vezetőfülkéje  

– opcióként
• Légrugós ülések
•  Az ülés kartámaszába szerelt, állítható joystick-alapú 

kezelőszervek
•  Egyszerű karbantartás, amely mérsékli az állásidőt

Ne feledje!
A csúszókormányzású minirakodókhoz csatlakoz-
tatható sokféle munkaeszközzel több gép munkáját 
is elvégezheti.

Hívjon minket! (06-23) 504-204
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Sokoldalú öSz vérgépek
Trendek a kotró-rakodók piacán
Honnan és hová fejlődtek, milyen a 
felépítésük, mire használják őket és 
mennyire népszerűek az építőgépek népes 
táborában? Cikkünkben a kotrórakodók 
után nyomoztunk.

öSSzehaSonlíTó Tábl á zaT
Ezúttal a 8-8,5 tonnás kotró-rakodókat 
hasonlítottuk össze táblázatos formában. 
Íme a hazai kínálat.

a Tak arékoSSág jegyében
Termelékenység és üzemanyag-
takarékosság jellemzi a JCB legújabb 3CX 
ECO és 4CX ECO kotró-rakodóit.

bemuTaTkozik a vF18.63-aS 
homlokrakodó
Cikkünkben a konstruktőr által gyártott 
eddigi legnagyobb homlokrakodót, 
a VF18.63-at mutatjuk be, amely szintén 
a párizsi tárlaton debütált.

új mobilTörők a 
kleemannTól
A párizsi Intermat kiállításon debütált 
a Contractor Line sorozatának két tagja, 
ezeket mutatjuk be olvasóinknak.

építőgépek

kotró-rakodók 
Sokoldalú öszvérgépek
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ha építőgépekről van szó, a hazai átlagem-
ber legtöbbször kotró-rakodó gépekkel 
találkozik: ezekkel ássák ki a családi há-

zak alapjait, csatornát építenek, csőtörést hárí-
tanak el. Ha megkérdezzük, ugyan ki ne ismer-
né a kanalakkal felvértezett sárga „traktort”, 
amelyet a homokozóban játszó gyermekek és a 
mellettük ülő anyukák nemritkán csak marko-
lógépként emlegetnek.

kezdeTben volT a TrakTor
Akárcsak a mai építőgépek ősének többsége, a 
kotró-rakodó prototípusa is a múlt század öt-

venes éveiben született. Az első öszvérgépet 
Joseph Cyril Bamford, a JCB alapítója építette 
1953-ban, amikor egy traktor elejére és hátul-
jára homlokrakodó és kotró szereléket aggatott. 
Négy évvel később az első saját gyártású kotró-
rakodó már a Case nevéhez fűződik. A furcsa 
termelőeszköz összes komponense az ame-
rikai konstruktőr gyártóegységeiben készült. 
A gyártók hamar rájöttek, hogy hiába a hason-
lóság, az eltérő felhasználási mód eltérő felépí-
tésű gépeket kíván, így aztán a kotró-rakodók 
fejlesztési iránya elég hamar eltávolodott a me-
zőgazdasági traktorokétól. Az 1970-es években 

Sokoldalú 
öszvérgépek

TrEndEk A kOTró-rAkOdók pIACán

Honnan és hová fejlődtek, milyen a felépítésük, mire használják őket és 
mennyire népszerűek az építőgépek népes táborában? Cikkünkben a kotró-
rakodók után nyomoztunk.
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például több építőgépgyártó is derékcsuklós 
változattal rukkolt elő, melyek azonban mára 

– főképpen áruk és méretük miatt – szinte tel-
jesen eltűntek a kínálatból. (A kivétel erősíti 
a szabályt, az olasz Venieri mind a mai napig 
a derékcsuklós kotró-rakodók széles kínála-
tával van jelen a piacon – a szerk.) Akárhogy 
is, a kotró-rakodók továbbra is az építőgépek 
egyre népesebb táborának meghatározó tagjai, 
és alig-alig akad olyan konstruktőr, amelynek 
kínálatában ne lenne megtalálható a leginkább 
7,5-9 tonna körüli önsúlyú, elöl kisebb, hátul 
nagy kerekű, öszkerékhajtású, 90 lóerő körüli 
teljesítményű öszvérgép.

univerzáliS gép
A kotró-rakodó a kontinens déli és keleti fél-
tekéjén örvend a legnagyobb népszerűségnek, 
tőlünk nyugatabbra és északabbra pedig a „sze-
gény ember” gépének számít. Ami mindenre jó, 
az semmire nem jó, vallják a fejlett nyugatiak, 
és van ebben némi ráció, hiszen tény és való, 
hogy a látszat ellenére a kettő az egyben konst-
rukció nem teljes értékű homlokrakodó és kot-
ró. Viszont árban verhetetlen – mind az 1 m3-es 
kategóriájú homlokrakodó, mind a 7-8 tonnás 
minikotró drágább – és nem elhanyagolható 
szempont, hogy két gép munkáját egy géppel 
és egy kezelővel lehet megoldani. A kotró-ra-
kodók további előnye, hogy lassú járműként 
vizsgáztathatók, így a munkaterületek között 
önállóan tud közlekedni, akár 40 km/órás se-
bességgel.

Ezeket a gépeket legtöbbször mélyépítési mun-
káknál vetik be. A legfőbb területet a csatorná-
zási, kábelfektetési munkálatok jelentik, ahol 
egy adott szélességű árkot kell kiásni vagy rézsű-
ző kanállal csatornát tisztítani, majd a kitermelt 
talajt a szállítójárműre felrakni. A zuhanásgátló 
szeleppel felszerelt gépekkel még kisebb daru-
zási munkálatok is elvégezhetők (pl. a csövek 
beemelése a munkagödörbe). Mivel a hátsó szél-
védő felhúzható, így a gépkezelő jobban látja a 
munkaterületet, precízebben tud dolgozni és a 
többi munkással is tud kommunikálni. Családi 
ház építésénél a gép teljes tudása kihasználha-
tó. Kiemelhető vele a ház vagy a kerítés alapja, 
villával a raklapos áruk (tégla, térkő stb.) moz-
gathatók, a nyitható rakodókanál segítségével 
terepet lehet vele rendezni. A kotró-rakodók 
nem hiányozhatnak az építőanyag-kereskedések 
telephelyeiről sem. Ebben a felhasználási körben 
a hidraulikus eszközgyorscserélő tehet jó szol-
gálatot, jelentősen meggyorsítva az adapterek 
cseréjét. Egyre népszerűbbek a betonkeverő ka-
nalak, amiket a homlokrakodó szerelékre lehet 
illeszteni. Ezt egyaránt használják földmunká-
nál, útfelújításoknál, térkövezésnél.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a kotró-rako-
dók nem alkalmasak nehéz, nagy volumenű 
földmunkák elvégzésére. Fordulási sugaruk és 
manőverezőképességük, és így rakodási ciklus-
idejük rosszabb, mint egy derékcsuklós hom-
lokrakodóé. A fordítható gém ellenére az árok-
ásó rész flexibilitása messze elmarad egy forgó 
felsővázas kotrógépétől.
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hívjuk TrakTorkoTrónak?
Ha definiálni akarjuk a kotró-rakodót, akkor 
önjáró, elöl homlokrakodó gémszerkezettel, 
hátul árokásó szerelékkel ellátott, hidraulikus 
működtetésű gépről beszélünk. Sokan – téve-
sen – traktorkotrónak is nevezik, de technikai 
érzékkel rendelkező embernek már ránézésre is 
feltűnik számos lényeges különbség a mezőgaz-
dasági traktorokhoz képest. A főként építőipari 
munkákhoz használt kotró-rakodóknak masz-
szív vázszerkezetük van, a gémszerkezetek nem 
távolíthatók el és a vázszerkezethez kapcsolód-
nak, akárcsak a hátsó letalpalók, nem vontat-
hatnak utánfutót és nincs teljesítményleadó ten-
gelyük (TLT). Természetesen a szerelékkínálat 
az építési feladatokhoz igazodik: elöl (nyitható) 

rakodókanál, raklapvilla, seprő vagy be-
tonkeverő, hátul a kotrószerelékhez 

különböző szélességű mélyásó és 
rézsűző kanalak, bontókalapács, 
talajfúró. Sok márka kínál kiegé-

szítő hidraulikakört és csatlako-
zási lehetőséget hidraulikus 

kéziszerszámok működ-
tetéséhez.

hajTáSl ánc éS kormányzáS
A gépek hajtáslánca egy – javarészt turbófel-
töltős – dízelmotorból áll, ami nyomatékvál-
tón keresztül hozza működésbe a hajtóművet. 
A  dízel erőforrások teljesítménye rendszerint 
70–100 lóerő között mozog, kiviteltől és gyártó-
tól függően. Vezérlésük ma még nem elektroni-
kus, de az új Stage IIIB károsanyag-kibocsátási 
normái hamarosan ezekre a gépekre is hatályba 
lépnek, és az elektronikus motorvezérlés beve-
zetése elkerülhetetlen lesz. Kényes pont ez a 
kotró-rakodóknál, mert az egyelőre kedvezőbb 
árkategóriába tartozó öszvérgépek elkerülhe-
tetlenül drágábbá válnak majd. 

A hajtómű lehet négy előre- és négy hátra-
meneti fokozatot kínáló Power-Shuttle vagy 
automatikus Powershift is, ez utóbbi általában 
opcionális. Az európai modellek kivétel nélkül 
összkerékhajtásúak. A csúcsváltozatokban né-
hány konstruktőr (pl. JCB, Caterpillar) a nagy 
homlokrakodókból és csuklós dömperekből is-
mert, úgynevezett lock-up funkciót kínál: nagy 
sebességnél való aktiváláskor a motor a váltót 
közvetlenül hajtja, nem emésztődik fel energia 
a nyomatékváltóban, így jelentősen csökken az 
üzemanyag-fogyasztás. 

A gépek kormányzása hidraulikus. A hagyo-
mányos, elöl kicsi, hátul nagy kerekeken guru-
ló változatoknál a hátsó kerekek külön-külön 
is fékezhetők, és a gép – az egyik oldali kerék 
fékezésével, jelentős gumikopás mellett – majd-
nem egy helyben meg tud fordulni. A négy nagy, 
egyforma átmérőjű kerekekkel rendelkező kot-
ró-rakodók első és hátsó tengelye is kormány-
zott, így a kisebb társaikhoz viszonyítva és nagy 
méretük ellenére szűk fordulási sugárral rendel-
keznek. Ez utóbbi kategóriánál szintén előnyös, 
hogy a két tengely azonos irányba történő kor-
mányzása esetén oldalazni is lehet a gépekkel.

hidraulik a-rendSzer éS gémSzerkezeT
A hidraulika-rendszer nem elsősorban a kotró-
rakodó méretétől, sokkal inkább a márkától függ. 
A hazai kínálatot tüzetesebben szemügyre véve 
az eltérő típusoknál egyaránt megtalálhatók a 
nyitott rendszerű, fogaskerék-szivattyús és a zárt, 
terhelésérzékelős (load sensing), axiáldugattyús 
szivattyús hidraulika-rendszerek.

A kotrórész gémszerkezetének felépítése ha-
sonló elvet követ az összes gyártónál: mindkét 
oldalon megtalálható a függőleges letalpaló, a 
gémszerkezet sínen eltolható és a kisgém telesz-
kópos kialakítású. A kotrógém cca. 5 m mély-
re tud leásni. A klasszikus mélyásó kanalak 
250–900 mm közötti méretrendben készülnek, 
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A HAzAI MEzőNy éLLoVASA
Az építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetségének (éBSz) statisztikái 
azt mutatják, hogy idehaza a legnépszerűbb gépkategória a kotró-rakodó-
ké. Az elmúlt 6-8 év statisztikáit átböngészve gyorsan kiderül, hogy évről 
évre ebből az építőgépből értékesítenek a legtöbbet a hazai kereskedők. 
Az építőgép-forgalmazás csúcsévében, 2006-ban közel négyszáz darab új 
kotró-rakodó talált gazdára, majd a későbbi években némiképp csökkent 
az éllovas előnye a többi építőgép-kategóriával szemben. Ennek láttán 
a kereskedők egy része azt jósolta, hogy a minikotrók és midirakodók 
mindinkább kiszorítják majd a piacról a kotró-rakodókat, ez a jóslat 
azonban eddig nem vált valóra, mi több, a 2011-es statisztikák szerint az 
öszvérgépek értékesítése ismét növekedésnek indult, és továbbra is stabi-
lan vezetik az élmezőnyt.

ennél szélesebbek lehetnek a gépekre szerelhe-
tő rézsűző kanalak, amelyek rendszerint 1200, 
1500 mm-esek. Hidraulikus bontókalapácsok-
ból pedig 330–440 kg közötti darabok használ-
hatók hatékonyan a 8-9 tonnás gépeknél. 

A homlokrakodó gémkialakításánál nem any-
nyira homogén a helyzet, mint a kotrórész eseté-
ben. A legtöbb gyártó párhuzamos kinematikát 
alkalmaz. A rendszer egyszerűen kezelhető, vi-
szont a szerviz és karbantartás szempontjából 
hátrányos, hogy több elemből áll. Néhány konst-
ruktőr (pl. Terex, John Deere, Volvo) egykaros ka-
nálbillentési rendszert fejlesztett ki, amely keve-
sebb elemből áll, és így könnyebb karbantartani, 
javítani, hátránya viszont, hogy nehezebben ke-
zelhető és a kanálbillentő mechanizmus és mun-
kahenger sokat takar a munkaterületből. A hom-
lokrakodó kanalak térfogata 1-1,2 m3, nyithatók 
az univerzális használhatóságot elősegítendő.

konFiguráljuk!
Akárcsak az összes építőgép esetében, a kotró-
rakodók specifikációját is a pontos felhasználás 
függvényében kell összeállítani. Akad azonban 
néhány olyan funkció – a hazai gépkereskedők 
egy része alapfelszerelésként kínálja ezeket –, 
amelyeket semmiképpen nem érdemes kifelej-
teni a konfigurációból. Mivel a gép közúton is 
közlekedik, ezért a gémrugóztatás elengedhe-
tetlen. Azt azonban mindenképp jó tudni, hogy 
Magyarországon csak lassú járműként vizsgáz-
tatható, így közúton legfeljebb 25 km/óra a meg-
engedett sebessége. Sárga forgó lámpát pedig 
menet közben akkor lehet működtetni, ha az a 
forgalmiba be van jegyezve. Annak érdekében, 
hogy a gépkezelő ne fáradjon gyorsan, a CD-s 
rádió alap, és sokat javít a komforton a légrugós 
vezetőülés. Ezzel szemben a klímaberendezés 
eléggé megosztja a tulajdonosokat: hosszabb 
útnál nyáron előnyös lehet, de a legtöbb gépke-
zelő nyitott ablakkal dolgozik a munkaterüle-
ten lévő többi emberrel történő kommunikáció 
miatt, így úgysem használja. Nem mindegy az 
sem, hogy a gépkezelő korábban milyen gépen 
dolgozott, ugyanis a háromféle kotróvezérlés: 
ISo (a többség ilyen), SAE (főleg a Caterpillar 
használja) és X (JCB-ken) jelentősen eltér egy-
mástól. Előfordulhat, hogy a gépkezelő nehezen 
tud átszokni egyik rendszerről a másikra, és ez 
még balesetveszélyes helyzeteket is okozhat. 
A közvetlen szelepvezérlésű kezelőkarok kiosz-
tása nem változtatható, de sok gyártó kínál át-
alakító szelepet a kiosztás megváltoztatásához. 
Jó tudni, hogy a joystickos, elővezérelt karokon 
gombbal válthatunk a SAE-ISo kiosztás között. 

Nyitható rakodókanál és teleszkópos kisgém 
nélkül Európában nem gép a gép. (Ameriká-
ban a kotró-rakodók műszaki színvonala ala-
csonyabb. ott kapható csak hátsókerék-hajtás-
sal, fülke nélkül, bukókerettel ellátott változat 
is. A letalpalók kialakítása szintén eltérő, az 
árokásó gém nem csúsztatható, sokszor telesz-
kóp nélküli.) Mélyásó kanalat bármikor lehet 
venni, a hidraulikakiépítéseket viszont jobb 
gépvételkor eldönteni. A plusz hidraulikakört 
egyedül abban az esetben érdemes megspó-
rolni, ha biztosak vagyunk benne, hogy nem 
akarunk törő, bontó munkálatokat végezni a 
géppel. érdemes azt is észben tartani, hogy ha 
később értékesíteni szeretnénk a gépet, sokat 
nyomhat a latban a plusz hidraulikakör. A hát-
só eszközgyorscserélő megkönnyíti a kanalak 
cserélését, az első eszközgyorscserélő viszont 
csak annak javasolt, aki gyakran raklapvillázik 
vagy egyéb speciális eszközt kíván használni 
(pl. rönkmarkolót).
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GépTÍpuS caSe 695ST caT 432F hidromek 102b jcb 4cX eco komaTSu Wb97S-5e0 neW holland b110 TereX Tlb 840 venieri vF8.23d volvo bl71b

ÜzEmI TömEG (kg) 8840 8988 8900 8586 8700 cca. 8500 kg cca. 8000 7200–8000 7700–9800

mAX. rAkOdókApACITáS (m3) 1,2 1,03 1,1 1,3 1,03 1,2 1,2 1,1 (std. kanál) 1

mAX. áSáSI méLySéG (mm) 5910 5807 (6277 hosszú kanálszárral) 5793 5880 6465 5750 5390 5400 mm (kitológémmel) 5320

röVÍd LEÍráS Full power-Shift sebességváltó, Auto-ride 
Control (első kanál lengéscsillapítás), 
6x1 nyitható kanál palettavillával, Super 
deLuxe kezelőülés, 4-féle kormányzási 
mód, hidraulikus bontókalapács-csövezés

A Caterpillar joystick vezérlésű árokásó-
rakodó elöl kis, hátul nagy kerékkel

n. a. A JCB 1953-ban gyártotta az első 
kotró-rakodót. Az elmúlt hat évtized 
fejlesztéseinek köszönhetően ma a 
világon mindenütt eladott öt gépből kettő 
JCB-gyártmány.

4x1 nyitható kanál, raklapvilla, LSS (ka-
nál-lengéscsillapítás), teleszkópos kanál-
szár, ppC vezerlés elöl-hátul, hidraulikus 
kalapácskör-kiépítés, komtrax műholdas 
ellenőrző és diagnosztikai rendszer

A new Holland B110 gumikerekes kotró-
rakodó összkerékhajtással, olajfürdős 
lamellás fékkel, terhelésérzékelős 
hidraulika-rendszerrel,  rOpS/FOpS 
védelemmel ellátott ergonomikus kabin

Angol gyártmány, perkins motor , 
rexroth hidraulika, Carraro hidak

105 LE max. teljesítmény, hidrosztatikus 
hajtás, 2 seb. fokozat automata kapcsolású, 
2 seb. fokozat elektrohidraulikus kapcsolá-
sú. derékcsuklós kialakítás, oszcilláló hátsó 
tengely proporcionális differenciálműve

powerShuttle váltó, nyitható rakodó-
kanállal, hidraulikus gémlengés-csilla-
pítással, joystick rakodó kezelőkarral, 
teleszkópos árokásó gémmel, mechanikus 
eszközcserélővel

mOdELLEk SzámA 4 4 n. a. 2 4 3 5 5 2

mérETEk

HáTSó VázSzéLESSéG (mm) 2230 2352 2292 2360 2320 2325 2300 2200 2300

TELJES SzáLLÍTáSI mAGASSáG (mm) 2950 3740 2990 3540 3005 3825 3600 2845 2960

TELJES SzáLLÍTáSI HOSSz (mm) 5499 5972 5965 5910 5895 5825 6120 5900 5830

nyOmTáV (mm) 2230 1826 2240 1930 1934 2000 2060 n. a.

rAkOdóJELLEmzők

LEGnAGyOBB EmELéSI mAGASSáG (mm) 3460 3440 3470 3180 3530 3460 3370 3200 3460

ÜrÍTéSI mAGASSáG (mm) 2685 2758 3260 2690 2840 2693 3370 2690 2860

mAX. rAkOdókApACITáS (m3) 1,2 1,03 1,1 1,3 1,03 1,2 1,2 1,1 1

FELSzAkÍTó Erő (kn) 66,5 60,4 7890 kgf 64,62 63,83 7400 dan 44,8 69 57,1

kOTróJELLEmzők

mAX. áSáSI méLySéG (mm) 5887 5807 (6277opcionális hosszú 
kanálszárral)

5793 5880 6465 5750 5390 5400 4290 behúzva, 5320  kitolva

kInyúLáS TALAJSzInTEn (mm) 7960 6583  (7081 opcionális hosszú 
kanálszárral)

7456 7880 7175 6820 6666 5780 5860 behúzva, 6830  kitolva

mAX. ÜrÍTéSI mAGASSáG (mm) 6243 4595 / 5276 (opcionális hosszú 
kanálszárral)

5530 4730 6675 mélyásókanál alsó pereme felső 
helyzetben 4585

4215 4150 3920 behúzva, 4530  kitolva

kAnáLSzéLESSéG (mm) 300–1500 305/457/610/762/910/1400/1600 600 950 igény szerint 305–905 400, 600, 800, 900,  1200–1500 500 300–1500

FELSzAkÍTóErő (kn) 61 63,4 6358 kgf 67,95 59,8 6400 dan 52,5 45,6 62,4

mOTOr

mOdELL/ErőáTVITEL TÍpuSA CnH 4500 cm3-es common rail turbódízel 
intercoolerrel

CAT C4.4 turbódízel intercooler motor/
autoshift automata sebességváltó

John deere 4045 HF280 JCB 444 Tier3 Turbo Intercooler komatsu / Iveco SAA4d104E-1 B110 / powerShift vagy powerShuttle 
váltó

perkins 1104d-44TA perkins 1104d-44T, stage 3 Volvo d5d CdE3  közvetlen befecskende-
zéses, turbófeltöltős

FOrduLATSzám (1/perc) 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

néVLEGES TELJESÍTmény (kW/LE) 82/110 71/95 vagy 75/(kiviteltől függően) 74/99 74,2/100 74/99,2 81/110 70/93,8 77/10 max., 69/94 nettó 70/94 (opció 75 kW/100 LE)

mAX. nyOmATék (nm/ford.) 516/1400 395 vagy 400 (kiviteltől függően) 395 440/1300 420/1200 520/1400 395/1400 392/1400 400/1600 (opció 420 nm/1600)

HEnGErűrTArTALOm (L)/HEnGErEk SzámA 4,5/4 4,4/4 4500/4 4,4/4 4,485/4 3,6/4 4,4/4 4,4/4 4,8 /4 

HIdrAuLIkA-rEndSzEr

TÍpuS, mAXImáLIS OLAJSzáLLÍTáS 
(l/perc)

Terhelésérzékelős, axiáldugattyús 
hidraulika-rendszer, 156

Axiáldugattyús terhelésérzékelő 
hidraulikus rendszer, 158

81 főszivattyú, 64 kisegítő szivattyú 155 Syncrosystem,165 165 142 dupla fogaskerék szivattyú, 
„combined flow”,  120

zárt rendszerű, load-sensing hidrau-
lika axiáldugattyús szivattyúval 160

HIdrAuLIkA-rEndSzEr nyOmáSA (Bar) 205 250 230 251 250 205 250 230 250

HIdrAuLIkAOLAJ TArTáLy  (l) 140 42 120 132 41 40 92 110 48

EGyéB

SzErVIzInTErVALLumOk (üzemóra) 500 500 250 500 500 500 500 200 500

OpCIOnáLIS LEHETőSéGEk pilot Control joystickos mélyásó-
irányítás, klíma, hidraulikus 
gyorscsatlakozó, daruzó szerelék

direkthajtás, bontókalapács, talajfúró, 
aszfaltmaró, hótoló lap, seprőhenger, 
emelőhorog

Gyorscsatoló előre/hátra, 
joystickvezérlés előre/hátra, 
klímaberendezés, különböző kanalak és 
egyéb adapterek

rakodókanalak, raklapvillák, hidraulikus 
seprűk, hótolók, hidraulikus kalapácsok, 
hidraulikus földfúró, aszfaltmarók, 
kompaktorok (tömörítők)

Automata klíma, off-set (törtgém), 
központi zsírzó, üzemanyag-szivattyú, 
gyorscsatlakozók (elöl-hátul)

Légkondicionáló rendszer, kalapácskör-
kiépítés, Glide ride rakománystabilizáló, 
munkaeszközök széles választéka, 
kiegészítő munkalámpák, légrugós ülés

klima, hidraulikus kiépítések, különféle 
szerelékek és tartozékok

4 az 1-ben kanál, raklapvilla, 
betonkeverő kanál, aszfaltmaró, 
szárzúzó, seprőhenger, törőfej, fúró, 
hóeke, hómaró stb.

különböző szerelékek, joytick 
árokásó kezelókarok, deluxe 
fülke, légkondicionáló, hidraulikus 
eszközgyorscserélő powerShift váltó  
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8–9 tonnás kotró-rakodók
GépTÍpuS caSe 695ST caT 432F hidromek 102b jcb 4cX eco komaTSu Wb97S-5e0 neW holland b110 TereX Tlb 840 venieri vF8.23d volvo bl71b

ÜzEmI TömEG (kg) 8840 8988 8900 8586 8700 cca. 8500 kg cca. 8000 7200–8000 7700–9800

mAX. rAkOdókApACITáS (m3) 1,2 1,03 1,1 1,3 1,03 1,2 1,2 1,1 (std. kanál) 1

mAX. áSáSI méLySéG (mm) 5910 5807 (6277 hosszú kanálszárral) 5793 5880 6465 5750 5390 5400 mm (kitológémmel) 5320

röVÍd LEÍráS Full power-Shift sebességváltó, Auto-ride 
Control (első kanál lengéscsillapítás), 
6x1 nyitható kanál palettavillával, Super 
deLuxe kezelőülés, 4-féle kormányzási 
mód, hidraulikus bontókalapács-csövezés

A Caterpillar joystick vezérlésű árokásó-
rakodó elöl kis, hátul nagy kerékkel

n. a. A JCB 1953-ban gyártotta az első 
kotró-rakodót. Az elmúlt hat évtized 
fejlesztéseinek köszönhetően ma a 
világon mindenütt eladott öt gépből kettő 
JCB-gyártmány.

4x1 nyitható kanál, raklapvilla, LSS (ka-
nál-lengéscsillapítás), teleszkópos kanál-
szár, ppC vezerlés elöl-hátul, hidraulikus 
kalapácskör-kiépítés, komtrax műholdas 
ellenőrző és diagnosztikai rendszer

A new Holland B110 gumikerekes kotró-
rakodó összkerékhajtással, olajfürdős 
lamellás fékkel, terhelésérzékelős 
hidraulika-rendszerrel,  rOpS/FOpS 
védelemmel ellátott ergonomikus kabin

Angol gyártmány, perkins motor , 
rexroth hidraulika, Carraro hidak

105 LE max. teljesítmény, hidrosztatikus 
hajtás, 2 seb. fokozat automata kapcsolású, 
2 seb. fokozat elektrohidraulikus kapcsolá-
sú. derékcsuklós kialakítás, oszcilláló hátsó 
tengely proporcionális differenciálműve

powerShuttle váltó, nyitható rakodó-
kanállal, hidraulikus gémlengés-csilla-
pítással, joystick rakodó kezelőkarral, 
teleszkópos árokásó gémmel, mechanikus 
eszközcserélővel

mOdELLEk SzámA 4 4 n. a. 2 4 3 5 5 2

mérETEk

HáTSó VázSzéLESSéG (mm) 2230 2352 2292 2360 2320 2325 2300 2200 2300

TELJES SzáLLÍTáSI mAGASSáG (mm) 2950 3740 2990 3540 3005 3825 3600 2845 2960

TELJES SzáLLÍTáSI HOSSz (mm) 5499 5972 5965 5910 5895 5825 6120 5900 5830

nyOmTáV (mm) 2230 1826 2240 1930 1934 2000 2060 n. a.

rAkOdóJELLEmzők

LEGnAGyOBB EmELéSI mAGASSáG (mm) 3460 3440 3470 3180 3530 3460 3370 3200 3460

ÜrÍTéSI mAGASSáG (mm) 2685 2758 3260 2690 2840 2693 3370 2690 2860

mAX. rAkOdókApACITáS (m3) 1,2 1,03 1,1 1,3 1,03 1,2 1,2 1,1 1

FELSzAkÍTó Erő (kn) 66,5 60,4 7890 kgf 64,62 63,83 7400 dan 44,8 69 57,1

kOTróJELLEmzők

mAX. áSáSI méLySéG (mm) 5887 5807 (6277opcionális hosszú 
kanálszárral)

5793 5880 6465 5750 5390 5400 4290 behúzva, 5320  kitolva

kInyúLáS TALAJSzInTEn (mm) 7960 6583  (7081 opcionális hosszú 
kanálszárral)

7456 7880 7175 6820 6666 5780 5860 behúzva, 6830  kitolva

mAX. ÜrÍTéSI mAGASSáG (mm) 6243 4595 / 5276 (opcionális hosszú 
kanálszárral)

5530 4730 6675 mélyásókanál alsó pereme felső 
helyzetben 4585

4215 4150 3920 behúzva, 4530  kitolva

kAnáLSzéLESSéG (mm) 300–1500 305/457/610/762/910/1400/1600 600 950 igény szerint 305–905 400, 600, 800, 900,  1200–1500 500 300–1500

FELSzAkÍTóErő (kn) 61 63,4 6358 kgf 67,95 59,8 6400 dan 52,5 45,6 62,4

mOTOr

mOdELL/ErőáTVITEL TÍpuSA CnH 4500 cm3-es common rail turbódízel 
intercoolerrel

CAT C4.4 turbódízel intercooler motor/
autoshift automata sebességváltó

John deere 4045 HF280 JCB 444 Tier3 Turbo Intercooler komatsu / Iveco SAA4d104E-1 B110 / powerShift vagy powerShuttle 
váltó

perkins 1104d-44TA perkins 1104d-44T, stage 3 Volvo d5d CdE3  közvetlen befecskende-
zéses, turbófeltöltős

FOrduLATSzám (1/perc) 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

néVLEGES TELJESÍTmény (kW/LE) 82/110 71/95 vagy 75/(kiviteltől függően) 74/99 74,2/100 74/99,2 81/110 70/93,8 77/10 max., 69/94 nettó 70/94 (opció 75 kW/100 LE)

mAX. nyOmATék (nm/ford.) 516/1400 395 vagy 400 (kiviteltől függően) 395 440/1300 420/1200 520/1400 395/1400 392/1400 400/1600 (opció 420 nm/1600)

HEnGErűrTArTALOm (L)/HEnGErEk SzámA 4,5/4 4,4/4 4500/4 4,4/4 4,485/4 3,6/4 4,4/4 4,4/4 4,8 /4 

HIdrAuLIkA-rEndSzEr

TÍpuS, mAXImáLIS OLAJSzáLLÍTáS 
(l/perc)

Terhelésérzékelős, axiáldugattyús 
hidraulika-rendszer, 156

Axiáldugattyús terhelésérzékelő 
hidraulikus rendszer, 158

81 főszivattyú, 64 kisegítő szivattyú 155 Syncrosystem,165 165 142 dupla fogaskerék szivattyú, 
„combined flow”,  120

zárt rendszerű, load-sensing hidrau-
lika axiáldugattyús szivattyúval 160

HIdrAuLIkA-rEndSzEr nyOmáSA (Bar) 205 250 230 251 250 205 250 230 250

HIdrAuLIkAOLAJ TArTáLy  (l) 140 42 120 132 41 40 92 110 48

EGyéB

SzErVIzInTErVALLumOk (üzemóra) 500 500 250 500 500 500 500 200 500

OpCIOnáLIS LEHETőSéGEk pilot Control joystickos mélyásó-
irányítás, klíma, hidraulikus 
gyorscsatlakozó, daruzó szerelék

direkthajtás, bontókalapács, talajfúró, 
aszfaltmaró, hótoló lap, seprőhenger, 
emelőhorog

Gyorscsatoló előre/hátra, 
joystickvezérlés előre/hátra, 
klímaberendezés, különböző kanalak és 
egyéb adapterek

rakodókanalak, raklapvillák, hidraulikus 
seprűk, hótolók, hidraulikus kalapácsok, 
hidraulikus földfúró, aszfaltmarók, 
kompaktorok (tömörítők)

Automata klíma, off-set (törtgém), 
központi zsírzó, üzemanyag-szivattyú, 
gyorscsatlakozók (elöl-hátul)

Légkondicionáló rendszer, kalapácskör-
kiépítés, Glide ride rakománystabilizáló, 
munkaeszközök széles választéka, 
kiegészítő munkalámpák, légrugós ülés

klima, hidraulikus kiépítések, különféle 
szerelékek és tartozékok

4 az 1-ben kanál, raklapvilla, 
betonkeverő kanál, aszfaltmaró, 
szárzúzó, seprőhenger, törőfej, fúró, 
hóeke, hómaró stb.

különböző szerelékek, joytick 
árokásó kezelókarok, deluxe 
fülke, légkondicionáló, hidraulikus 
eszközgyorscserélő powerShift váltó  
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aligha szükséges bemutatni a JCB-t a 
kotró-rakodók terén, hiszen az angol 
építőgépgyártó volt az, amelyik 1953-

ban elsőként rukkolt elő olyan „öszvérgéppel”, 
amely rakodási és ásási feladatokat egyaránt el 
tudott végezni. A kotró-rakodó nagy sikert ara-
tott, és az elmúlt hat évtized folyamatos fejlesz-
téseinek köszönhetően ezen a téren a JCB azóta 
is töretlenül őrzi vezető helyét, jelenleg mintegy 
40%-os piaci részesedést tudva magáénak. 
Az angol gépgyártó a 2008 őszén kibontakozó 
gazdasági és pénzügyi válság ellenére sem állí-
totta le termékfejlesztéseit, hanem arra koncent-
rált, hogy olyan gépeket kínálhasson partnerei-
nek a válság elmúltával, melynek révén előnyhöz 
juthat a többi piaci szereplővel szemben.

megújulT Formavil ág
Első pillantásra feltűnik a gép új formavilá-
ga, amely az új ellensúlyoknak és a függőleges 
hűtőrácsoknak köszönhetően robusztusságot 
és erőt sugároz. A tervezők megváltoztatták a 
kotrószár kialakítását, a profilok élesebb vonal-
vezetésűek lettek, és szembetűnő az előrefele 
lejtő, ferde motorháztető. Az újítások révén a 
gép markánsabb, „huszonegyedik századibb” 
külsőt kapott. 

áTTervezeTT kezelőFülke
A kezelőfülke belső terének alsó részein a fekete 
szín lett a domináns, ami a korábbinál elegán-
sabb megjelenést eredményez, míg a mennyezet 
világosabb szürke színe a kezelőfülkében a tá-
gasság érzetét kelti. A JCB mérnökei odafigyeltek 
az apróságokra is, a kormánykerék új bevonatot 
kapott, a kezelőszervek elhelyezését ergonómiai 
és funkcionális szempontok határozták meg. Új-
donságnak számít a szélvédőfűtés, amely gyor-
san eltávolítja a jeget és a párát hideg időben. 

Forradalmi válTozáSok a moTorházTeTő alaTT
Az ECo szériás gépeknél a legnagyobb változások 
a gép belsejében történtek. Az új EcoDig hidrau-
lika-rendszer a korábbi modelleknél alkalma-
zott kettő helyett három szivattyúval szavatolja 
a megfelelő hidraulikus teljesítményt. A  motor 
alacsonyabb fordulatszámon dolgozik, és ennek 
köszönhetően akár 15%-os üzemanyag-megtaka-
rítás is elérhető egy átlagos munkanap folyamán.

Szintén a háromszivattyús kivitelnek kö-
szönhetően gyorsabb lett a gémmozgás, ami a 
csökkenő ciklusidők révén nagyobb termelé-
kenységet eredményez. Nem elhanyagolható az 
sem, hogy az alacsonyabb motorfordulatszám 
mind a kezelőfülkén belüli, mind külső általá-
nos zajszintjének csökkentéséhez vezet.

Az új kotró-rakodók a Smooth Ride System 
(SRS) EcoRoad opciójával és nyomatékzárral 
felszerelve érkeznek. Ez utóbbi az üzemanyag-
fogyasztást cca. 25%-kal csökkenti menetelés 
közben, és a gép haladási sebessége mintegy 
10%-kal megnő. A Smooth Ride System pedig a 
teher rázkódását küszöböli ki szállítás közben. 
Az új 3CX és 4CX modellek egyaránt szervofék-
kel lettek ellátva. A rendszer arányos fékezést 
biztosít a teljes pedálszakaszon, így a kezelő 
számára nagyobb fékhatás kisebb erőkifejtéssel 
elérhető. Szintén a termelékenység fokozását 
szolgálja a JCB EcoLoad opciós csomagja. A ka-
nál-visszaállító opció révén a kanál automati-
kusan ásási helyzetbe áll vissza, megkönnyítve 
a gépkezelő munkáját. 

A gépek magyarországi forgalmazója a Terra 
Hungária építőgépek Kft. (x)

Termelékenység és üzemanyag-takarékosság jellemzi a 
JCB legújabb 3CX ECO és 4CX ECO kotró-rakodóit.

a takarékosság jegyében
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VERBIS Kft.
A minőségi gép és AlkAtrész 

kereskedelem

1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/e.
Telefon: +36 1 306 37 70, +36 1 306 37 71

Fax:  +36 1 306 61 33
Honlap: www.verbis.hu

E-mail: verbis@verbis.hu

A VerBis kft. kínálAtA:
•	AVANT	TECNO	univerzális	
minirakodók	

•	 VF	VENIERI	kotró-rakodók	
és	homlokrakodók

•	 IHI	minikotrók	és	kompakt	
rakodók

•	 FEELER	villástargoncák
•	SANY	lánctalpas	
kotrógépek,	gréderek,	
betonpumpák

•	D’AVINO		önjáró	
betonmixerek

•	MIKASA	talajtömörítő	
gépek

•	 ENAR	tűvibrátorok	és	
vibrátorgerendák

•	OPTIMAL	földlabdás	
fakienelők	

•	BF	CRUSHER	pofás	
törőkanalak	

•	MANTOVANIBENNE	
roppantó-,	örlő-,	vágóollók

•	GARBIN	láncos	árokmarók
•	 TABE	bontókalapácsok
•	AUGER	TORQUE	hidraulikus	
talajfúrók

•	ATLAS	COPCO	hidraulikus	
kéziszerszámok

•	SIMEX	aszfalt	és	
betonmarók,	törőkanalak	

•	 IMER	keverő	és	vakológépek,	
esztricht-	és		betonpumpák	

•	 ITECO	ollós	személyemelők
•	 LOTUS	alurámpák
•	 JUNTTAN	ÉS	ENTECO	
cölöpöző	gépek

•	HANJIN	geotermikus	és	
kútfúró	berendezések

•	 TSURUMI	merülőszivattyúk	
és	motoros	szivattyúk

•	DAB	keringtető,	Jet,	
nyomásfokozó	szivattyúk

•	BBA	PUMPS	dízelmotoros	
átemelő	és	öntöző		
szivattyúk

•	SIRMEX	betonacél	hajlító-
vágó	berendezések

•	 EMZ	áramfejlesztők	
•	 POWERBARROW	motoros	
talicskák

•	REMU	rostakanalak
•	MORSELLI	hóekék	és	
sószórók

•	GROUNDSMAN	
gyepfelszedő	és	
gyepkezelő	berendezések

•	GF	Gordini	adapterek	
kompakt	rakodókhoz	és	
kotró-rakodókhoz

•	 FERRI	hidraulikus	szárzúzó	
adapterek

•	MALAGUTI	hidraulikus	
tömörítők

VAlAmint mOtOrikUs és egYéB AlkAtrészek 
szinte minden ismert erőgépHez

az olasz Venieri által gyártott derékcsuklós, hidrosztatikus erőátvitelű hom-
lokrakodók és kotró-rakodók a hagyományostól eltérő filozófia szerint ké-
szülnek, az általánosnál jóval szélesebb körű használhatóságot biztosítva. 

A Venieri a 2012-es Intermat kiállításon a városüzemeltetőknek szánt VF8.23D 
Communal kotró-rakodó mellett elsősorban a legújabb fejlesztésű, derékcsuklós 
homlokrakodók bemutatására helyezte a hangsúlyt. Cikkünkben a konstruktőr 
által gyártott eddigi legnagyobb homlokrakodót, a VF18.63-at mutatjuk be, amely 
szintén a párizsi tárlaton debütált. 

A VF18.63 homlokrakodót kompakt szerkezeti kialakítás jellemzi, és a Venieri 
új üdvöskéje rövidebb a hasonló kategóriájú versenytársainál, ennek előnye pedig 
az, hogy jóval meredekebb lejtőszögek leküzdésére képes, mivel nem akad fel az 
ellensúly, és a sarokpontokba kihelyezett kerekek miatt a gép rendkívül stabil.

A közel 20 tonnás építőgépet hathengeres, turbófeltöltésű, intercooleres, elektro-
nikus vezérlésű, direkt befecskendezésű Perkins erőforrás hajtja, amelynek maxi-
mális teljesítménye 165 kW (225 LE). A standard rakodókanál szélessége 2900 mm, 
térfogata pedig 3,5 m3. A konstruktőr z rendszerű 
kinematika-rendszert épített az új modellbe, ami a 
parallel rendszerű homlokrakodókhoz képest na-
gyobb felszakító erőt eredményez, és jobb kilátást 
biztosít a kabinból. A hidrosztatikus erőátvitel ké-
nyelmes és gyors kezelhetőséget és fokozatmentes 
váltást szavatol a legnehezebb terepviszonyoknál 
is, és lehetővé teszi bármilyen hidraulikus adapter 
(aszfaltmaró, hómaró stb.) használatát a hidro-
sztatikus teljesítmény csökkenése nélkül.

A VF18.63-as homlokrakodó esetében a terve-
zők külön figyelmet szenteltek a gépkezelők ké-
nyelmének, az alapfelszereltség része lett a CD-s 
rádió és a klímaberendezés. Az elsőrangú anya-
gokból készülő RoPS/FoPS minősítésű kabinból 
pedig 360°-os irányban jó rálátás nyílik a mun-
katerületre.

A VENIERI gépek magyar importőre  
a VERBIS Kft.  (x)

bemutatkozik 
a VF18.63-as homlokrakodó 

max. működő tömeg: 19 500 kg
Felszakító erő a kanálon: 15,62 kn
billentőterhelés egyenesben:
15 500 kg,  teljes aláfordításnál 
(40°): 13 800 kg
max. emelőkapacitás teljes 
magasságra: 12 780 kg
hidraulika-rendszer: 
változtatható térfogatáramú 
dugattyús szivattyú „p.c.S.” 
teljesítményszabályozással 
a homlokrakodóhoz, külön 
fogaskerék szivattyúval a 
kormánykörhöz.

a vF18.63-aS homlok-
rakodó Számokban



40 építőgépek

   

KONCENTRÁLT ERŐ AZ 
 ÚTÉPÍTÉSBEN – EGY KÉZBŐL.

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

A négy vezető márka Wirtgen, Vögele, Hamm és Kleemann cégek élenjáró technológiát kínálnak 
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s parttnerei

a Kleemann a párizsi Intermat kiállításon 
mutatta be Contractor Line sorozatának 
két tagját: a Mobicat MC 100 R típusú po-

fástörő berendezést és a Mobirex EVo MR 110 
zS típusú röpítőtörő berendezést.

mc 100 r poFáSTörő
Az MC 100 R pofástörő kompakt, robusztus 
felépítésével tűnik ki a sorból. A 36 tonnás 
tömegének és a törőegység hidraulikus ma-
gasságállításának köszönhetően viszonylag 
könnyen szállítható. A 228 kW-os motortel-
jesítmény elegendő erőtartalékot biztosít a 
törőberendezés működtetésére még teljesen 
feltöltött garat esetén is. A hidraulikus hajtá-
sú törőegység akár 200 t/h-s törőteljesítmény 
elérésére is képes. Amennyiben valami aka-
dály miatt a törőegység megszorulna, a törő 
ellenkező irányban történő mozgatásával a 
probléma külső beavatkozás nélkül is meg-
oldható. 

mobireX evo mr 110 zS röpíTőTörő
Az EVo sorozat fejlesztésénél nagy hangsúlyt 
fektettek a rugalmasságra. Ennek szellemében 
teljesen automatikussá tették a feladórész oldal-
falainak reteszelését, vadonatúj érintőpaneles 
vezérlő rendszer került beépítésre és megújult 
a törőegység is. A rotor „törőkörének” újfajta 
kialakításával folyamatosabbá tették az anyag 
törőbe való bejutását, továbbá a C típusú verőlé-
cek formájukból adódóan hosszabb ideig hasz-
nálhatók és az ugyancsak új rögzítési rendsze-
rüknek köszönhetően könnyebben cserélhetők.

Az MR 110 zS röpítőtörő alapfelszereltség-
ként tartalmaz egy kétsíkú előrostát, amely a 
törőegység tehermentesítésével a berendezés 
költséghatékonyságát növeli. 

Egy eredeti Kleemann-fejlesztés a teljesen 
hidraulikus és automatikus, az érintőképer-
nyőn mozgó rotornál is állítható, fix visszacsa-
pó részek helyzete, amivel a szemcseméret pon-
tosan beállítható.  (x) 

új mobiltörők a kleemanntól
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