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TECHNIKA

A technikai innovációk minden érintett vállalkozót érdekelnek, mivel

csak az újdonságok által képes hatékonyabban és perspektívikusan

mûködni az egyre növekvõ versenyharcban. Ezúttal sógorainknál há-

rom médium képviseltette magát hazánkból egy világtalálmány kap-

csán, amelyrõl szakmai kuriózumként tudósítjuk olvasóinkat.

Az ausztriai Ehrenhausen adott otthont
októberben egy elmés és hasznos gépésze-
ti újdonság bemutatásának. A hat ország-
ból érkezett újságírókat az egykori gazdál-
kodó Johann Gangl fogadta, akinek a ne-
véhez fûzõdik a róla elnevezett – Gangl-
féle – gyorskapcsolási rendszer (Gangl
docking system). A feltalálóhoz hasonlóan
a találmány gyártására vállalkozó Josef
Schober üzemtulajdonos is korábban gaz-
dálkodó volt, így a gyakorlatból ismerik
az új gyártmány kézzelfogható elõnyeit.
Az üzem ez évben indult be a stájerországi
Gleisdorfban, ahol tíz dolgozóval gyártják
a GDS-3 gyorskapcsolókat. A cégvezetõ
Alexander Lechner nyilatkozata szerint
egy eszköz ára a gépszerkezet konstrukci-
ójától és méretétõl függõen 2300-4700
euró között mozog.

A gyakorlatban bemutatott – lényegé-
ben egy újszerû gyorskapcsolás – talál-
mány igen nagy jövõ elõtt áll, mivel egy-
szerre nyújt kényelmet és munkabiztonsá-
got. A feltaláló abból indult ki, hogy a vi-
lágon naponta milliószor kell elvégezni a
traktorok és munkaeszközök össze- illetve
szétkapcsolását. Ennek a munkamûvelet-
nek veszélyességét jól jelzi, hogy egyedül
Ausztriában a traktoros balesetek 13
százaléka történik az erõ- és munkagé-
pek össze- valamint szétkacsolása so-
rán. A zseniális lényegében már tíz éve
megálmodott ötlet azon az egyszerû elven
alapszik, hogy a traktorosok a munkafül-

kébõl össze tudják a munkagépet a trak-
torral kapcsolni. Az egész rendszer lénye-
ge az, hogy méretre azonos modulok elsõ
és hátsó felfüggesztésével biztosítva van
az egymáshoz illeszkedés, így a szerkezet
automatikusan összekapcsolódik, vagyis
üzemképesé válik. Az összekapcsolás
mûvelete – miként a bemutatón errõl is
meggyõzõdhettünk – egyébként mind-
össze hat másodpercen belül elvégezhe-
tõ. Az ötlet megvalósítása lépésrõl lépésre
haladt elõre. A találmány feltalálója a be-
fektetõvel és a gyártóval szorosan együtt-
mûködve februárban indította be a
termelést. Az innováció nemcsak a gyártás
körzetében váltott ki nagy elismerést, és
vonzott vevõket a gazdák körében, még a
távoli Új-Zélandra is eljutott a praktikus
megoldás híre.

A GDS-3 két részegységbõl áll: a há-
romszög alakú fõmodul az erõgép
hárompont-függesztésére van szerelve.
Ezért a munkagépek egyenetlen terepen is
könnyen csatlakoztathatók. Ebbe a fõmo-
dulba be van szerelve az erõgép és a mun-
kagép összekapcsolásához szükséges
minden kellék. A mechanikus csatlakozá-
son túl a hidraulika és a kardántengely is
automatikusan csatlakozik anélkül,
hogy a traktorosnak ki kellene szállni a
vezetõ ülésbõl: csupán oda kell tolatnia a
munkagéphez és a fõmodult a hidrauliká-
val megemelni. A munkagépre szerelt el-
lendarab a csatlakozó modul, mely szintén

háromszög alakú. Ezt a részegységet a
Gangl cég méretezi, alakítja ki és készíti el
a csatlakoztatandó munkagépnek megfe-
lelõen.

Ez a rendszer minden traktorra és
munkagépre(eszközre) – átalakítás nél-
kül – felszerelhetõ, függetlenül attól,
hogy régi vagy új géprõl(eszközrõl) van
szó. A bázisegységhez tetszés szerint több
munkagép-modul alakítható ki, amely jó
minõségû acélból készül, sõt korrózióvé-
delemben is részesül. Valamennyi vonta-
tott és függesztett géphez, mindenféle
igénybevételhez megfelelõ.

A rendszer nemcsak a mezõgazdasági,
hanem a kommunális munkákban is alkal-
mazható. A vevõk kívánságuk szerint kü-
lönbözõ kialakítási formák között válogat-
hatnak. Aki csak az alapkivitel mellett
döntött, annak késõbb kardántengely csat-
lakozással való kiegészítésre is van lehe-
tõsége.

Következésképpen a gyors kapcsolá-
sok és a balesetmentesség mellett az is
nagy elõny, hogy az így megrövidült mo-
torüzemnek köszönhetõen nemcsak
üzemanyagot lehet megtakarítani, hanem
a környezeti légszennyezés is mérsékelhe-
tõ. Mindezek olyan nagy elõnyök, melyek
tudatában mind a feltaláló, mind a gyártó a
megrendelések növekedésével számolhat.
Ez évben még csak ezer gyorskapcsoló
gyártására rendezkedtek be, de jövõre
akár tízszeresére nõhet a gyártott eszkö-
zök száma. A jövõbeli vevõk között Ma-
gyarországra is joggal számíthatnak az
elõállítók, amirõl a meghívottak a látottak
alapján és személyes kipróbálásukkal
meggyõzõdhettek – méghozzá a szervezõ
Melzer Csoport jóvoltából.
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