
Új, vagy tizenéves traktorját is  
FELOKOSÍTJUK.

Traktorfelokosítás

Vlasits Attila szakoktató

„A Déli Agrárképzési Centrum Jánoshalmi Mg. Techniku-
mában a gépészeti képzés tananyagában megjelent a pre-
cíziós gazdálkodás témaköre is. Az elméleti oktatás mel-
lett gyakorlatban is meg szeretnénk mutatni a diákoknak 
a precíziós gazdálkodás alapjait. Ezért döntöttünk egy MTZ 
892.2-es traktor FJ Dynamics automata kormányzással 
történő felszereléséről. Ez a traktor termelő munkát nem 
végez, szinte csak ennek az automata kormányzásnak a 
bemutatására használjuk. Szeretnénk, ha az iskola elvég-
zéséig a gyerekek legalább az alapokkal tisztában legye-
nek. Álló helyzetben a traktoron átbeszéljük az automata 
kormányzás részegységeit, működési elvét. Kivonulunk a 
területre, határ kijelölése után minden tanuló valóságban 
beállítja a saját A-B egyenesét. Gyakorlat végére minden 
tanuló A-B egyenese elmentésre kerül. A gyerekeket ér-
dekli, nagy kedvel szoktak részt venni ezeken a gyakorla-
tokon. Tapasztalataink szerint az FJ Dynamics felhasználó 
barát, könnyen megérthető és tanulható a menüje. Bekap-
csolás után gyorsan betölt a menüje, hamar feláll az RTK 
hálózat. Területeinken jó az RTK lefedettség, eddig nem 
tapasztaltunk jel leárnyékolást.”
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Ifj. Merkly-Belus József

„Kettő kisebb John Deere traktorunkba vásároltunk FJD au-
tomata kormányzást. Tavaly ősszel és idén tavasszal műtrá-
gya szórást végeztünk. Tavasszal kukorica vetettünk ezekkel 
a traktorokkal. A kezelők részéről először idegenkedést ta-
pasztaltunk, de hamar beletanultak a fiúk. Pár nap után már 
azt kérdezték tőlem „Miért nem vettük meg már korábban?” 
Tapasztalataink szerint mivel nem kell nyomjelzőt használni, 
és a táblán haladás közben az egyenesekre figyelni nem fá-
radnak el estére a kezelők, precízebben végzik munkájukat. 
A rendszer használata előtt ugyanennek a két traktornak a 
napi teljesítménye kb. 40-42 ha volt vetésben. Az FJD hasz-
nálatával hasonló körülmények között a napi teljesítményük 
felment 50 ha körülire. Nagyobb táblákban most már nem 
kell gondolkodni a kezdő sor helyzetén, akár középen is 
kezdhetjük. A két traktor nem kerülgeti egymást, nem za-
varják egymást a forgókban. Nem kell egymásra várniuk. 
Hozzávetőlegesen 12 km/h-s sebességgel hozzák az elvárt 
pontosságot, és szépek, egyenesek a sorok. A nagyobb te-
rületteljesítményből adódóan számításaink szerint egy év 
alatt megtérül a befektetés. Az FJD kezelő felülete egyszerű, 
könnyen átlátható a menü, használatát könnyű megtanulni.”

„Nagykanizsától nem messze Molnári falu határában gaz-
dálkodunk. 2022 áprilisában vettük meg az FJD készletet 
nagy John Deere traktorunkba. Felhasználóbarát a kez-
elő felülete, jó minőségűnek tűnnek az alkatrészek. Pár 
napot használtuk talajmunkában, annyira megtetszett, 
hogy a kisebb traktorunkba is megrendeltük az automa-
ta kormányzást. Meredek domboldalakon 10 cm sodró-
dást tapasztalunk, a Valkonos szervizest várjuk és remél-
jük beállítás és finomhangolás után kiküszöbölődig ez a 
probléma. Elmondhatom, hogy szépen, egyenesen megy a 
traktor, nem kell koncentrálni az egyenes tartásra, jobban 
tudok figyelni a munkagépre és annak munkájára, kiseb-
bek az átfedések, emiatt hatékonyabb a gépüzem. Csak 
ajánlani tudom a többi gazdának.”

„2022 januárban vettük át a Valtra N 134H traktorunkat, 
amit a Valkon felokosított. Azóta folyamatosan használjuk 
a traktorban, műtrágya szórást, vegyszerezést, és jelen pil-
lanatban kukorica vetést végzünk. Hozzávetőlegesen 200 
üzemórát használtam. Nagyon tetszik, könnyen meg le-
het szokni! Korábban nem volt automatakormányzásunk, 
ahogy a Valkonos kollegák is mondták, most már látjuk az 
előnyeit. Csatlakozó sorokat és a sortávolságot is gyönyörű-
en, a leírt 2,5 cm-s pontossággal tökéletesen tartja. Moni-
torja kezelőbarát, tökéletesen átlátom. Aki valamennyire is 
ért az okostelefonhoz annak nem nagy dolog megtanulni, 
kezelni. Egyszer dobta el az RTK jelet, de ott a mobiltelefon 
sem kap jelet ahogy Gabi bácsi mondja „most már nem 
téved el a vadnyúl a sorokban” 

Szatmári Gábor gazdasága, Körösladány  
Pápa Benedek gépkezelő

Nagy Miklós vezérigazgató, Jászapáti 2000 Mg Zrt



BEMUTATÓ  
VIDEÓ:

Az FJ Dynamics globális robotikai vállalat, melynek célja az autonóm és 
digitális megoldások teljes skálájának biztosítása a gazdaság számos 
szereplőjének.  A cég elkötelezett amellett, hogy elősegítse a hagyomá-
nyos iparágak digitalizációra és intelligenciára való áttérését, a hatékony-
ság javítása és a költségek csökkentésének érdekében.

A felokosító készlet kialakításakor törekedtünk arra, hogy bármilyen gyárt-
mányú, típusú, és évjáratú traktorba beszerelhető legyen.

A KÉSZLET LEGFONTOSABB ELEMEI:

A termék szoftverje folyamatosan fejlesztjük. Az instal-
lálást és a szoftver frissítést WIFI kapcsolaton keresz-
tül végezhetjük el.

A monitor USB portján keresztül a táblákat, forgókat 
és nyomvonalakat is be- ki tudjuk olvasni. Hamarosan 
megérkezik az ISOBUS felokosító készlet is, mellyel to-
vábbi funkciókat végez el a készletünk. 

Antennák (GNSS, RTK)

Fülke belsejébe egy 
vízszintesen felszerelt 

giroszkópos vezérlő egység

A traktor eredeti 
kormánykerekének helyére 

kerül az elektromos kormány

Giroszkópos szenzor 
 a mellső hídon

10”-os monitort

„A kormányzási rendszere ezért a pénzért igazán megéri”

Mindent egy kézből: A készlet ára a 

beszerelés díját és 12 hónapos RTK 

előfizetést is magába foglalja. Termé-

szetesen teljeskörű garanciát és ter-

méktámogatást nyújtunk. Így biztosítjuk 

a zökkenőmentes működtetést. 

 Egy 20. századi tervezésű traktorba, ér-
demes 21. századi elektronikát beépíteni?

A több mint tíz éve használtan vásárolt 
Valtra traktorommal szerettem volna 
hatékonyabban dolgozni. Megoldásként 
Bittó Imre ajánlotta az új termékét. Az el-
mondottak meggyőztek, valami ilyesmit 
kerestem. A Valkonnal is jó a kapcsolat, 
korrekt alkut kötöttünk. Mivel a kormány-
zás a kormányrúdon keresztül történik, 
ezért beszerelés előtt felújítottam a 
gépen a kormányzási rendszert – kicse-
réltük a gömbcsuklókat, függőcsapokat, 
ami egyébként is ráfért a traktorra- így 
lecsökkent a kormányzás holtjátéka. 
Úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam, 
és érdemes a korosabb, megbízható 
erőgépjeinket elektronikával fejleszteni. 

 Mi volt a megfogalmazott elvárásod az 
elektronikával megerősített traktorodtól? 

Találkoztam az új gépekben elérhető 
gyári megoldásokkal, és megnéztem az 
utólag beszerelt eszközökkel is.  Egysze-
rűen, jól használható, átlátható, elérhe-
tő árú automata kormányzást akartam. 
A szántóföldön fontosnak tartom, hogy 
munka közben a munkagépre is figyel-
jek, és nyomjelzőkapa követésénél nap 
végén már kifolyt a szemem. Optima-
lizálni akartam az átfedéseket. Az FJD 
alkalmazásával elhagytam a nyomjelzőt. 
Ha úgy kényelmesebb minden második 
sorra fordulok. Tudok figyelni a munka-
gépre, a munkára. Az átfedések 5 cm 
alatt vannak. Nem kell figyelni a művelő 
utakra. Ezek az apróságok a nap végén 
összeadódnak, és azt tapasztaltam, hogy 
többet, gyorsabban, kevesebből tudtam 
elvégezni, mint korábban.  

 Milyen munkákban használtad eddig?

Az őszi munkák során gyakorlatilag min-
denre. Talajmunkák, vetés. Szántáskor 
ezzel húztam ki a nyílegyenes barázdát. 
Mivel csücskösre jött ki, a telekhatárral 
párhuzamosan húztam egy újat, és így 
sokkal szebb lett a szántásom is. A ga-
bonavetést az FJD-vel végeztük. A csatla-
kozó sorok 2-3 cm-en belül vannak. Ilyen 
minőségű munkát hagyományos vetési 
eljárással képtelenség végezni. Műt-
rágyaszórás után azon gondolkodtam: 
Hogy tudtam e nélkül eddig dolgozni?

 Akkor kimondható, hogy az eszköz hozza 
a kötelezőt!?

Mindenképpen. Vásároltam egy automa-
ta párhuzamvezetőt, ma pedig már egy 

„felokosított” traktorom van. A tavasz 
folyamán megérkező software frissíté-
sek eredményeként a műtrágyaszórás 
is hatékonyabb lett. Az új software már 
nem csak párhuzamvezetésre volt al-
kalmas. Rögzíteni tudom a területha-
tárokat, és a rendszer jelzi a forgókat. 
Térkép feltöltésre is van lehetőségem, 
de azt még nem alkalmaztam. Múlt hé-
ten -még vetés előtt- lejártam a terüle-
teket. Rögzítettem, és elmentettem a 
területhatárokat, valamint kijelöltem az 
A,B egyeneseket. A vetésnek úgy állok 
neki, hogy a tábla szélén kikeresem a 
múlt héten felvett adatokat. Az elektroni-
kával nincs több teendőm, csak töltöm, 
húzom a vetőgépet. A sorközművelés-

hez, már a vetésnek megfelelően térek 
vissza! Szakaszolni még nem tudok, és 
a vetőgépem sem alkalmas erre, de azt 
gondolom, hogy idén ősztől az új soft-
ware megérkezésével a permetezőmet 
már szakaszolni fogom. Elégedettsé-
gemet, mi sem mutatja jobban, mit az, 
hogy Imivel egy újabb eszköz beszerzé-
sét tervezem.

 Többen idegenkednek az elektronikától. 
Azoknak mit üzennél.

A digitalizáció mindennapunk része. Aki 
egy okos telefonon intézi az ügyeit, ban-
kol, levelez, navigál annak az FJD keze-
lése nem okozhat gondot. Én azok közé 
tartozom, aki szereti az új dolgokat, de 
van, amit nem érek el, és ennek megfe-
lelően igyekszem a régi eszközömmel jól 
dolgozni. A traktorfelokosítás nem luxus. 
Egy átlátható, józan ésszel kezelhető, 
érintőképernyős felületen kell dolgozni 
-amin egyszerre több mint 40 db mű-

holdat is látunk-, de félni nem kell tőle. 
Mint mindent, ezt is meg kell tanulni, de 
ebben segítségemre voltak a Valkonos 
szerelő kollégák. Bizonyos dolgokban 
szakítani kell a hagyományos, megszo-
kott eljárásokkal, de ezek megértése, és 
elsajátítása után leegyszerűsödik a hét-
köznapi munka. A jelenleg általam hasz-
nált FJD rendszer -kedvező áron- elégíti 
ki egy átlag magyar gazda igényeit. 
Most, a beszélgetés során tudtam meg, 
hogy már online software is elérhető 
(20 Euro/év-szerk.), mellyel térképeket 
készíthetek. Ennek fontosságát, amikor 
Imrénél megrendeltem az eszközt még 

nem láttam. Ez az egész technológia egy 
évvel ezelőtt számomra elérhetetlennek 
és feleslegesnek bizonyult volna. Bizto-
san azt mondom rá, hogy nem értek hoz-
zá, és nincs időm megtanulni! De az ősz 
folyamán megszerzett tapasztalatok, és 
ismeretek birtokában nagyon hasznos 
dolognak tartom, a térképkészítést. Ha 
hamarabb tudok az online térképkészí-
tés lehetőségről, akkor számítógépen 
március elején elkészítem a vetési terü-
letek térképeit. Az elkészült térképeket 
egyszerűen feltöltöm a rendszerembe. 
Nem lett volna szükség a múlt heti felvé-
telezésre, és ezzel együtt pl. a taposás-
ra. Sokat hallani manapság a precíziós 
gazdálkodásról. Tudom, hogy egy feloko-
sított traktor még nem az, de számomra 
óriási előrelépés, és ki kell használnunk 
a digitalizáció kínálta lehetőségek közöl, 
amennyit csak tudunk.     

Gyakorlati tapasztalatok Békésből
Zámbori Róbert, Lőkösházán az elsők között, 2021 júliusában építette Valtra 6400-as traktorjába az FJD 
kormányzási rendszert. Ma már közel 100 óra gyakorlati a háta mögött, osztotta meg tapasztalatait, és 
beszélt az eszköz softwarének fejlődéséről. 


