
Ausztriában a traktoros balesetek 13 
százaléka történik az erő- és munkagépek 
össze- és szétkapcsolása során. J. Gangl 
nagyszerű, lényegében már 10 éve 
megálmodott ötlete azon az egyszerű 
elven alapszik, hogy a traktorosok 
kényelmesen, a munkafülkéből – tehát ki-
és beszállás nélkül – össze tudják a 
munkagépet a traktorral kapcsolni.

GDS3 - Új találmány az erő- és munkagépek össze- és szétkapcsolásához

Forrás: Agroinform Hírszolgálat/ Dr. Kölcsei Tamás
Létrehozva: 2012-10-18 17:03:07  

Október 16-án a szlovén határtól pár kilométerre lévő hangulatos kis osztrák város, Ehrenhausen adott otthont egy igen 
érdekes és hasznos gépészeti újdonság bemutatásának. A hat országból érkezett újságírókat elsőként a feltaláló, az egykori 
gazdálkodó: Johann Gangl üdvözölte, akinek a nevéhez fűződik a róla elnevezett – Gangl-féle – kapcsolási rendszer 
(Gangl docking system – GDS).

Nemcsak maga a feltaláló, de a találmány gyártására vállalkozó Josef Schober üzemtulajdonos is korábban gazdálkodó 
volt, tehát mindketten a gyakorlatból ismerik az új gyártmány kézzelfogható előnyeit. J.Schober üzeme 2012-ben indult be 
a stájerországi Gleisdorfban, ahol is (kezdetnek) 10 dolgozóval gyártják a GDS-gyorskapcsolókat. Miként a cégvezetőtől, 
Alexander Lechner úrtól megtudtuk, egy eszköz ára a gépszerkezet konstrukciójától, méretétől függően 2300-4700 
euró között változik.
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A helyszínen ismertetett és bemutatott – lényegében egy újszerű gyorskapcsolás – találmány igen nagy jövő előtt áll, 
minthogy egyszerre nyújt kényelmet és munkabiztonságot. A feltaláló abból indult ki, hogy a világon naponta milliószor 
kell elvégezni a traktorok és munkaeszközök fáradságos, időigényes  (és balesetveszélyes) össze- ill. szétkapcsolását.

Ennek a munkaműveletnek veszélyességét jól jelzi, hogy egyedül Ausztriában a traktoros balesetek 13 százaléka 
történik az erő- és munkagépek össze- és szétkapcsolása során. J. Gangl nagyszerű,  lényegében már 10 éve 
megálmodott ötlete azon az egyszerű elven alapszik, hogy a traktorosok kényelmesen, a munkafülkéből – tehát ki- és 
beszállás nélkül – össze tudják a munkagépet a traktorral kapcsolni. Az egész rendszer lényege az, hogy méretre azonos 
pontos modulok első és hátsó felfüggesztésével biztosítva van az egymáshoz illeszkedés, így a szerkezet automatikusan 
összekapcsolódik, egyben üzemképes.

Az összekapcsolás művelete – miként a bemutatón erről is meggyőződhettünk – 6 másodpercen belül végezhető el. A 
feltalálótól azt is megtudtuk, hogy ötlete megvalósításában lépésről lépésre haladt előre, amíg piacképes termékkel tudott 
előállni. A találmánya tökéletesítésében a befektetővel, gyártóval (J.Schober úrral) együttműködve 2012-ben indult be a 
termelés. Az innováció nemcsak a gyártás körzetében váltott ki nagy elismerést – mondhatni csodálatot –, és vonzott 
vevőket a gazdák körében, de külföldre is, még a távoli Új-Zélandra is eljutott. 

A GDS 3 két részegységből áll: a háromszög alakú főmodul az erőgép hárompont-függesztésére van szerelve. Ezért a 
munkagépek egyenetlen terepen is könnyen csatlakoztathatók. Ebbe a főmodulba be van szerelve az erőgép és a munkagép 
összekapcsolásához szükséges minden kellék. A mechanikus csatlakozáson túl a hidraulika és a kardántengely is 
automatikusan csatlakozik anélkül, hogy a traktorosnak ki kellene szállni a vezető ülésből. A traktorosnak csak oda kell 
állni a munkagéphez és a főmodult a hidraulikával megemelni.

A munkagépre szerelt ellendarab a csatlakozó modul, mely szintén háromszög alakú. Ezt a részegységet a Gangl cég 
méretezi, alakítja ki és készíti el a csatlakoztatandó munkagépnek, eszköznek megfelelően.

Ez a rendszer minden traktorra és munkagépre/eszközre – átalakítás nélkül – felszerelhető, függetlenül attól, hogy régi vagy 
új gépről/eszközről van szó. A bázisegységhez tetszés szerint több munkagép-modul alakítható ki, mely jó minőségű 
hazai acélból készül, és korrózióvédelemben részesül. Valamennyi vontatott és függesztett géphez, mindenféle teherhez 
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és erő-igénybevételhez megfelelő.

A rendszer nemcsak a mezőgazdasági, hanem a kommunális munkákban is alkalmazható. A vevők kívánságuk szerint 
különböző kialakítási formák között válogathatnak. Aki csak az alapkivitel mellett döntött, annak később kardántengely
csatlakozással való kiegészítésre is van lehetősége.

Az előbbiekben már említettek szerint a gyors kapcsolások és a balesetmentesség mellett az is nagy előny, hogy az így 
megrövidült motorüzemnek köszönhetően nemcsak üzemanyagot lehet megtakarítani, hanem a környezeti légszennyezés is 
mérsékelhető. Mindezek tehát olyan nagy előnyök, melyek tudatában mind a feltaláló, mind a gyártó a megrendelések 
megugrásával bizton számol. Idén – a beindulás évében – még csak 1000 gyorskapcsoló gyártására rendezkedtek be, de 
jövőre akár tízszeresére nőhet a gyártott eszközök száma. A jövőbeli vevők között hazánkra is számítanak. A helyszínen 
látottak alapján ebben nem lehet kétségünk.
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