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1.

Bevezetés

A traktort alapvetően a mezőgazdaság vonóerő kifejtést igénylő tevékenységeinek ellátására
fejlesztették ki, de már a kezdetektől fogva mint mobil erőforrást is alkalmazták. A
traktorokkal szemben támasztott sokoldalú követelmények kielégítésére való törekvés,
valamint a gazdaságos kihasználhatóság iránti igény miatt a traktorok két fő irányba fejlődtek:
Az egyik arra irányult, hogy a traktor a munkák egy bizonyos körére, vagy egy-egy
növénykultúra termeléstechnológiai műveleteinek minél tökéletesebb elvégzésére legyen
alkalmas, így alakultak ki a célgépek. A másik fejlődési irányt az univerzalitásra való törekvés
jellemezi, ez vezetett az un. univerzális traktorok kialakulásához.
A mai, univerzális traktorok a teljesítmény leadó tengelyek, a kihelyezett hidromotorok,
munkahengerek révén valódi univerzális erőforrásokká alakultak. Ily módon a traktorokba
épített motor teljesítménye egyrészt a traktor vonóképessége révén vontatási teljesítményként,
másrészt TLT és hidraulikus (kis részben elektromos) teljesítményként hasznosul. Ezzel
alkalmassá váltak arra, hogy a vonóerő kifejtéssel egyidejűleg mechanikus és hidraulikus
működtetésű munkagépeket, eszközöket hajtsanak meg.
A közelmúltban a traktorokon is megjelentek az informatikai eszközök, az elektronikus
vezérlő, szabályozó berendezések, ezért a fő szerkezeti egységek részlegesen módosultak,
hogy alkalmassá váljanak a jeladók, beavatkozók fogadására. A korszerű traktorokon a
központi vezérlőegység (számítógép, ECU) az adatfeldolgozás, a logikai műveletek
elvégzésével felügyeli, irányítja az egyes rendszereket (motor, sebességváltómű, összkerékhajtás, differenciálzár, hidraulikus erő helyzet és vegyes szabályozás, stb.). A traktor fő
szerkezeti egységeinek számítógépes vezérlése, szabályozása mellett megjelent a fedélzeti
információs rendszer is, amely tájékoztat a fő szerkezeti egységek üzemállapotáról, a haladási
sebességről, a területteljesítményről, a megtett útról, a kerékcsúszásról, a hajtóanyagfogyasztásról és egyéb fontos üzemi jellemzőkről. Némi túlzással a traktor ma mechatronikai
eszköznek tekinthető, és a felhasználó minden igényéhez jól hozzáilleszthető mobil
erőforrássá vált.
A traktor, vázolt szolgáltatásainak összességére azonban a felhasználónak gyakran nincs
szüksége, ezért legtöbbször az általa alkalmazott termesztéstechnológiákhoz leginkább
illeszkedő, a gazdasága jövedelmezősége alapján még megfizethető szolgáltatásokat nyújtó
erőgépeket keresi a piacon.
A traktor kialakítása, a traktortól elvárt szolgáltatások döntő mértékben nem üzemméret,
hanem technológia függőek. Ugyanazon növények termesztéstechnológiáinak műszaki
eszközrendszere, függetlenül attól, hogy különböző üzemekben, eltérő nagyságú
földterületeken termesztik azokat, rendszerint azonos jellegű. Eltérést főként az alkalmazott
eszközök teljesítőképességében tapasztalhatunk. Az adott műveletek agrotechnikailag
optimális időszakban történő elvégzéséhez kisebb termőterületek esetén, kisebb
munkaszélességű gépek is elegendőek. A kisebb munkaszélesség csökkenti a vonóerő
szükségletet. Ennek megfelelően a traktor tömegét és a beépített motor névleges
teljesítményét kisebb értékűre lehet választani. Az erőgép előállítási költségei azonban nem
arányosan kisebbek a beépített tömeg vagy a geometriai méretek csökkenésével. A fejlesztés,
a gyártó berendezések költségei alapvetően nem tömeg, vagy geometriai méret függőek. Az
azonos minőségű és azonos szolgáltatásokat nyújtó kisebb teljesítményű gépek ára általában
fajlagosan magasabb.
A számos fontos üzemi jellemző közül az erőgép megválasztásakor ki kell emelni azt, hogy a
traktor hány üzemórát teljesít egy évben. A kisüzemekben általában 350-500, a közepes
üzemekben 750-1000, a nagyüzemekben 1500-2500 órát dolgoznak az erőgépek évente, de
ennél nagyobb kihasználtság mutatók is tapasztalhatók egyes esetekben. Ha bérmunkát is
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végeznek a traktorral, az éves üzemidő meghaladhatja a 3000 üzemórát is. Az erőgépberuházás megtérülési ideje pedig a kihasználtság növekedésével arányosan javul.

2.

A traktorokkal szemben támasztott követelmények

A követelmények meghatározásakor az elsődleges szempont, hogy a traktor, a számára
rendelt használati cél megvalósítására, alkalmas legyen. A használati célok (szántóföldi,
majori, erdészeti, kertészeti, ipari, kommunális, stb.) sokaságának megfelelően a traktor
konstrukciója is változatos. Az egy művelet vagy műveletcsoport végzésére kifejlesztett
traktorok a céltraktorok (pl. szántó traktorok), a több művelet, műveletcsoport
megvalósítására alkalmas traktorok az univerzális traktorok. A kis és közepes gazdaságokban
sokféle műveletcsoport elvégzését kell rendszerint egy traktorral megoldani viszonylag kis
éves kihasználtság mellett, ezért a céltraktorok alkalmazása nem célszerű. A fő
tevékenységként szántóföldi növénytermesztést folytató kis- és közepes méretű gazdaságok
számára az univerzális traktorok ajánlhatók.
2.1.

Agrotechnikai és műszaki követelmények

A mezőgazdasági traktorok használati céljaival összefüggő követelmények az agrotechnikai
követelmények.
Az agrotechnikai követelmények a traktor és a termesztéstechnológiák kapcsolatrendszeréből
vezethetők le. A traktort minden szántóföldi növény termesztéstechnológiájához optimálisan
illeszteni elég körülményes, mivel az, egy teljesítménykategórián belül is nagyszámú változat
kialakítását tenné szükségessé. Ezért az egyes technológiákban meg kell keresni az azonos
vagy hasonló műveleteket, műveletcsoportokat és meg kell próbálni olyan kompromisszumos
műszaki megoldásokat találni, amelyek elfogadható szinten alkalmassá teszik a traktort a
műveletek, műveletcsoportok által támasztott változatos igények kielégítésére.
A különféle növénytermesztési technológiákban és a kapcsolódó mellék tevékenységekben
alkalmazott műveleteket a következők szerint csoportosíthatjuk. A felsorolásra kerülő
műveletcsoportokhoz hozzárendeltük azokat a műszaki követelményeket, amelyeket az adott
műveletek elvégzése során a traktornak teljesítenie kell.
1. A talajmunkák (mélylazítás, szántás, szántás elmunkálás, magágy készítés,
felszínrendezés, tárcsázás, lazítózás, stb.) igénylik a legnagyobb vonóerő kifejtést kis
haladási sebesség mellett, ami egyben nagy traktortömeget, illetve pótsúlyozási igényt is
támaszt. Az agrotechnikailag optimális sebességtartomány szűk és ezen belül jelentős
vonóerő különbségek alakulhatnak ki egy táblán belül is, ezért a motorjellemzők kedvező
értéken tartása miatt a váltóművel kapcsolható sebességtartományokat nagy átfedéssel kell
megválasztani. Előnyös a nagy nyomatéki rugalmasságú, állandó teljesítményű motor.
Ezek a munkaműveletek, a megfelelő minőség biztosítása érdekében megkívánják az erőés helyzetszabályozós hárompont függesztést, a hidraulikus munkahenger működtetést,
esetenként a TLT- vagy hidromotoros hajtást is.
2. A tápanyag utánpótlás (szerves- és műtrágyázás, fejtrágyázás) vontatási
teljesítményszükséglete nem jelentős, TLT- vagy hidromotoros hajtás szükséglete van. A
munkagép kialakításától függően vonó- vagy függesztő szerkezetet, esetenként traktoron
elhelyezhető tartályt igényel. A taposási kár elkerülésére széles abroncsozás alkalmazása
célszerű. A hatóanyag kiadagolás pontossága a haladási sebesség precíz beállíthatóságát
igényli.
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3. A vetés, a vetéslezárás a tápanyag utánpótlásnál felsoroltakhoz hasonló jellegű
követelményeket támaszt a traktorral szemben. Fontos a csatlakozósorok pontos
illeszkedése, a traktor pontos nyomvonalon vezetése.
4. Az ültetés és a palántázás a nagyon kis sebességtartományt felölelő mászó
sebességfokozat csoport alkalmazását igényli.
5. A növényápolás (sorközművelés, töltögetés, kultivátorozás, stb.) a traktor pontos soron
vezethetőségét, a művelő eszközökre történő jó rálátást, a nyomtávnak a sorköztávolsághoz igazíthatóságát igényli. A nagy szabad magasságú erőgép kevésbé károsítja a
növényeket.
6. A növényvédelem (permetezés), a gyomirtás ugyancsak a hatóanyag pontos kijuttatásával
szemben támaszt fokozott követelményeket, TLT- vagy hidromotoros hajtást is igényel. A
vegyszerek káros hatásától meg kell védeni a kezelő személyzetet.
7.

A szálas anyag betakarítás (kaszálás, rendkezelés, rendfelszedés, szárzúzás, száraprítás,
bálázás, bálafelszedés, szecskázás, stb.) jelentős TLT teljesítményszükséglettel
rendelkezik.

8. A gyökér és gumós növények betakarítása (száreltávolítás, fejezés, kiszedés, felszedés,
stb.) pontos soron vezetést és jó rálátást kíván a művelő elemekre, jelentős hidraulikus
vagy TLT teljesítményt igényel.
9. A szállítás az egy- és kéttengelyes pótkocsik számára kialakított vonószerkezetet, és a
pótkocsik fékezéséhez szükséges levegőellátó rendszert igényel. A gazdaságos közúti
szállítás megkívánja a 40, 50 km/h haladási sebességet. A nagy haladási sebesség a traktor
fékberendezésével és rugózásával szemben fokozott követelményeket támaszt.
10. A majori munkák (szemes, szálas anyagok mozgatása, rakodása, silótaposás, silómarás,
stb.) különböző rakodóeszközök felszerelhetőségét és hidraulikus működtetést, és/vagy
TLT hajtást igényelnek. A gyakori irányváltás miatt követelmény az egyszerű előre-,
hátramenet kapcsolhatóság.
11. Az útkarbantartás, csatornatisztítás, vízelvezetés, hóeltakarítás a tolólapok,
markolókanalak felszerelhetőségét és azok hidraulikus működtetését igényli. Ugyancsak
gyakori az előre-, hátrameneti irányváltás szükségessége.
Ezek a különböző munkaműveletekhez kapcsolódó műszaki jellemzők a traktor alábbi
konstrukciós jellemzőivel kapcsolatosak:
o geometriai méretek (szabad magasság, nyomtáv, tengelytáv, magasság, szélesség)
o tömeg, tömegeloszlás (tömegközéppont helye, tengelyterhelések, pótsúlyozás,
vízfeltöltés),
o a haladási sebesség és a hozzátartozó vonóerő nagysága,
o a függesztő- és vonószerkezetek kialakítása, száma, teherbíró-képessége,
o a teljesítmény-leadó tengelyek száma, elhelyezése, fordulatszáma,
o a kihelyezhető hidraulikus munkahengerek, hidromotorok száma, csatlakozóinak
elhelyezése, teljesítménye,
o a sűrített levegőszükséglet kielégítése (pótkocsifékezés, abroncsfeltöltés, tisztítási
műveletek),
o ikerabroncsok, rácsos kerekek felszerelési lehetősége,
o rakodó, anyagmozgató berendezések felszerelési lehetőségei (tolólapok, markoló
kanalak, emelő villák, homlokrakodók)
o a gyakori irányváltásra való alkalmasság (az előre- és hátramenetnek a
főtengelykapcsoló-pedál működtetése nélküli kapcsolhatósága)
o a munkakörnyezet megvilágításának lehetőségei (munkalámpák száma, elhelyezése)
o a kormányzási módok (tengelycsonk-, összkerék-, törzscsuklós kormányzás)
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o
o

a mozgás geometriai jellemzői (fordulókör sugár, fordulási helyszükséglet),
egyéb speciális technológiai műveletek elvégzésére való alkalmasság.

Az agrotechnikai követelmények gyakran egymással ellentétes igényeket fogalmaznak meg.
(pl. a vonóerő növelése tömegnövelést, a káros talajtömörödés elkerülése tömegcsökkentést
kíván; ikerabroncsozással csökkenteni lehet a talajtömörödést, de ezzel a traktor
sorközművelésre alkalmatlanná válhat, stb.) Ezek az ellentmondások részben oldhatók azzal,
ha traktor egyes jellemzői az adott technológiai műveletekhez igazíthatóak. (Szántáskor a
gumiabroncsokat feltöltik vízzel és pótsúlyoznak, vetéskor pótsúly és vízfeltöltés nélkül
ikerabronccsal dolgoznak, stb.) E célból az erőgép vázszerkezetének, fődarabjainak
kialakításakor az univerzalitás lehető legteljesebb megvalósítására kell törekedni, vagyis az
alapgépen ki kell alakítani azokat a csatlakoztatási lehetőségeket, amelyek a különböző
felhasználói igényeknek megfelelően, a felsorolt követelmények jobb kielégítésére szolgáló
műszaki megoldások alkalmazását lehetővé teszik.
2.2.

Biztonsági, ergonómiai követelmények

Az agrotechnikai követelmények mellett a traktornak más követelményeket is ki kell
elégíteniük. Ezek közül ki kell emelni a biztonsági követelményeket, amelyeket az embertraktor-munkakörnyezet kapcsolatrendszer elemzéséből kell levezetni. A traktor egy adott
munkakörnyezetben látja el feladatát ember(ek) közreműködésével. A traktor és
munkakörnyezet különböző veszélyforrásokat tartalmaznak, amelyek az ott tartózkodó
személyeket, eszközöket, az épített és természeti környezetet, a munka tárgyát, a munka során
felhasznált anyagokat, vagy ezekkel az anyagokkal a munkakörnyezetet veszélyeztetik.
A biztonsági követelmények számbavétele során elsősorban a traktorban és a
munkakörnyezetben tartózkodó emberek védelméről, baleseti kockázatának csökkentéséről
kell gondoskodni. A különböző munkakörnyezetek (szántóföld, országút, major, stb.)
különböző veszélyforrásokat tartalmaznak és miután az univerzális traktorok szinte minden
mezőgazdasági és a hozzákapcsolódó munkakörnyezetben tevékenykedhetnek, nagyon széles
tartományt átfogó biztonsági követelménysornak kell, hogy megfeleljenek.
A járművekhez hasonlóan a traktornak is ki kell elégíteni az aktív és passzív biztonsági
követelményeket. Az aktív rendszerek a traktorüzem által okozható káros hatások, balesetek
bekövetkezésének valószínűségét csökkentik, míg a passzív rendszerek akkor lépnek
működésbe, amikor a baleset, a károsodás bekövetkezése már elkerülhetetlen és az a
feladatuk, hogy a sérülések mértékét a lehető legkisebb értéken tartsák.
A menetbiztonság fogalomkörébe tartozik az aktív biztonsági követelmények egyik nagy
csoportja, amely a traktor mozgáspályájának, mozgásállapotának befolyásolására irányul és
azokat a műszaki intézkedéseket tartalmazza, amelyek a vezetéstechnikai hibák számát és
mértékét hivatottak a legalacsonyabb értéken tartani. Ennek legfontosabb jellemzői:
• A traktor tömege és tömegközéppontjának helye, tengelyterhelések nagysága és
aránya, nyomtáv, tengelytáv, a vonószerkezet kialakítása, a bekötési pont helye
(borulékonyság)
• A gumiabroncs konstrukciója, belső nyomása (iránytartás, tapadás, kerékcsúszás)
• A kormányszerkezet kialakítása (kormányozhatóság),
• A fékszerkezet kialakítása, pótkocsifékezés (megállíthatóság),
• A TLT elrendezése
A menetbiztonságot általában növelik az elektronikus biztonsági berendezések (pl. amelyek
az összkerék hajtást, a differenciálzárat önműködően ki-, és bekapcsolják a haladási
sebességtől, a kormányzott kerék elfordítási szögétől függően).
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A menetkényelem fogalomkörébe tartozó műszaki intézkedések azok, amelyek arra
irányulnak, hogy a vezetéshez szükséges szellemi és fizikai tevékenységen kívül a vezetőt a
lehető legkevesebb traktorüzemből adódó fárasztó hatás érje. Ilyen hatások pl. a traktor
lengései, rezgései, a zaj, a fülke fényviszonyai, színvilága, hőmérséklete, mikroklímája,
légcseréje, a huzat, az ülés kialakítása, kárpitozása, stb. Ennek megfelelően:
Az ülés, esetenként a vezetőfülke és a mellső híd rugózott legyen, mellyel csökkenthetők a
vezetőt érő lengésgyorsulások.
A vezetőfülke a rezgésektől és a zajhatás ellen szigetelt legyen.
Tükröződés és vakításmentes fényviszonyokat kell a vezetőfülkében kialakítani.
A hőmérséklet szabályozható, a szellőzés huzat- és pormentesen megoldható legyen.
Az ülés, a kormánykerék jól beállítható legyen a traktoros testalkatához.
Az ergonómiai biztonság a vezetés közben végzett szellemi és fizikai munkát hivatott a
kedvező értéken tartani. Ennek érdekében a kezelőszervek (kormánykerék, pedálok, karok,
nyomógombok, billentyűk, stb.) működtetéséhez szükséges erőkifejtés munkavégzés értékét
optimalizálni kell. A kezelőszervek jól felismerhető logikai rendben legyenek elhelyezve,
számuk a lehető legkevesebb, a működtetésükhöz szükséges erő minimális legyen. Az
üzemállapot, hiba és vészjelző berendezések jól felismerhetőek és egyértelműek legyenek. Az
üvegfelületeket nagyra kell választani, hogy a munkakörnyezet akadálymentesen és jól
belátható legyen. Megoldott legyen az ablaktörlés, a páramentesítés és a kellő számú,
megfelelő elhelyezésű lámpával a munkaterület megvilágítása. A traktor fel legyen szerelve a
hatósági előírásoknak megfelelő jelző és világító berendezésekkel.
A passzív biztonsági elemek közül a borulásvédő keretet, a biztonsági fülkét, a biztonsági öv
alkalmazhatóságát kell kiemelni.
A biztonsági követelményeket törvények, rendeletek, szabványok és EU direktívák írják elő.

3.
A 60-90 kW teljesítményű univerzális traktorok értékelése a
vizsgálati eredmények alapján
Annak elemzésére, hogy az előzőekben vázolt, a kis- és középgazdaságok számára alkalmas
erőgéppel szemben támasztott követelmények a jelenleg Magyarországon forgalmazott
erőgép választékból milyen mértékben kerülnek kielégítésre, a következőkben összefoglaltuk
a 60-90 kW teljesítmény kategóriában, az FVMMI GM Kht. által végzett traktorvizsgálatok
eredményeit. Az értékelésbe, mint minden esetben, amikor a mezőgazdasági gépeket kell
értékelnünk, csak azokat a gépeket tudjuk bevonni, amelyekről hazai vizsgálati
eredményekkel rendelkezünk.
Az elmúlt években, a 60-90 kW teljesítmény kategóriában a következő traktorok vizsgálatát
végeztük el:
CASE IH CX80
JOHN DEERE 6110
MTZ 82
SAME SILVER 90
VALMET 900
ZETOR 9540
Ezen vizsgálatok célja egyrészt az egyes traktor típusok teljesítmény jellemzőinek (motor,
hidraulika, vontatási) a nemzetközi előírások (OECD) és a hazai vizsgálati módszerek
alkalmazásával történő meghatározása, másrészt a hazai munkagéppark egyes jellemző
típusainak és a traktor illeszthetőségének (mechanikus, hidraulikus, energetikai)
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ellenőrzésével a traktorok hazai alkalmazási lehetőségeinek, használati értékének feltárása
volt.
3.1.

A vizsgálatok körülményei és módszere

A motorvizsgálatokat az OECD előírásai szerint, TLT fékezéssel, a vontatási jellemzők
felvételét az OECD módszer alapján készült MGISz 39-1-72 sz. házi-szabvány szerint,
vályogtalajú tarlón végzett vontatási vizsgálatokkal, míg a kivezérelhető hidraulikus
teljesítmény vizsgálatát a külső hidraulika kör vezérlő szelepére csatlakoztatott hidroteszterrel
végeztük. A függesztő szerkezet emelőképességének vizsgálatát az OECD előírásai szerint, az
alsó függesztő pontokon hajtottuk végre.
A motor-, a külső hidraulika kör és a függesztő szerkezet emelőképesség vizsgálatokat az
FVMMI GM Kht. féklaboratóriumában végeztük.
A szántóföldi vontatási és munkagépes vizsgálatokra Cegléden, a Dél-Pest megyei
Mezőgazdasági Rt. területén, vályogtalajú gabonatarlón került sor.
A vontatási és munkagépes vizsgálatokon a traktorokat a Megbízók képviselőjének
jelenlétében az FVMMI GM Gépminősítő Kht. üzemeltette.
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3.2.

A vizsgálatok eredményei és az eredmények értékelése

3.2.1. A főbb műszaki jellemzők
A gyártók által az egyes traktor típusoknak a prospektusokban, kezelési utasításokban
megadott főbb műszaki jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk össze.
A vizsgált traktorok főbb műszaki adatai (gyári adatok)

1. táblázat

Traktortípus
Case IH
CX80
Motor
Hengerűrtartalom
Hengerek száma
Névleges teljesítmény
Névleges fordulatszám
Rugalmassági tényező
Sebességváltómű
Sebességfokozatok száma
- előre
- hátra
Sebességtartomány
- előre
Az 5-13 km/h sebességtartományba eső fokozatok
száma
Mellsőkerék hajtás
Max. bekormányzási szög
Hátsó TLT
- TLT fordulatszám /
motorfordulatszám
- Tengelycsonk bordák száma
- Útarányos TLT hajtás
lehetősége
Hidraulika rendszer
Max. nyomás
Max. térfogatáram
Külső hidraulika kör vezérlő
szelepek száma
Kívülről működtethető emelő
berendezés
Hátsó függesztő szerkezet
max. emelőképesség
méret

dm3
db
kW
1/min
Nm/Nm

John Deere MTZ 82
Same
6110
Silver 90

Valmet
900

Zetor
9540

4,0
4
59,0
2200
1,270

4,53
4
59,0
2300
1,335

4,75
4
58,0
2200
-

4,0
4
66,0
2500
1,300

4,4
4
66,0
2270
1,180

4,15
4
67,5
2200
-

16
8

16
16

18
4

60
60

16
8

18
6

1,9-31,1
2,1-37,9*

2,5-30,8

1.9-33,4

0,3-37,6

db

7 (7*)

7

9

13

6

6

fok

55

52

-

-

50

-

540/1994
1000/2000
540E/1450

540/2143
1000/2208
540E/1648

540/2080
1000/2158
-

540/2198
1000/2450
540E/1717

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

van

van

van

van

van

van

172
60,0

200
60,0

180
45,0

185
57,5

190
37,0

185
43,0

3

4

2

4

3

3

igen

igen

nem

igen

igen

igen

38,0
ISO II

39,9
ISO II

29,6
ISO II

43,3
ISO II

33,0
ISO II

52,0
ISOII

db
db
km/h

1/min

db

bar
dm3/min
db
kN
kategória

* - A Case IH CX80 traktor 40 km/h-ás változata.

10

3,5-40,2 1,8-34,4

540/1890 540/1913
1000/2074 1000/1950
540E/1594
-

1. táblázat folytatása
Case IH
CX80

Traktortípus
John Deere MTZ 82
Same Valmet
900
6110
Silver
90

Zetor
9540

Nyomtávolság
Mellső kerekek

mm

1299,1394,1499, 1516,1540,1616, 1350-1800 1600,1700, 1320,1415, 1635,1730,
1594,1599,1694, 1636,1720,1736, fokozatmentesen 1800,1900 1520,1615, 1805
2000 1720,1815
1799,1894 1820,1840,1916,
1940,2016,2036,
2136

Hátsó kerekek

mm

1424,1524,1625, 1600,1612,1634, 1400-2100 1600,1700,
1725,1824,1924 1700,1712,1734, fokozatmentesen 1800,1900
2000
1800,1812,1834,
1900,1912,1934,
2000,2034,2134

Gumiabroncsozás
Mellső kerekek
Hátsó kerekek
Homlokrakodó opció
Vonóberendezés opciók
pótkocsi légfékberendezés
2-tengelyes pótkocsi vonófej
1tengelyes pótkocsi vonóhorog
vonórúd
Össztömeg
(alapfelszereltség, pótsúly
nélkül)
kg

1410,1510, 1500,1575,
1610,1710, 1650,1725,
1810,1910, 1800
2010,2110

360/70R24
480/70R34
igen

13,6R24
16,9R34
igen

8,0-20
15,5-38
igen

420/70R24 13,6R24
480/70R34 16,9R34
igen
igen

13,6R24
16,9R38
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

3765

4017

3480

3850

3590

3822

A kiemelt főbb műszaki jellemzőket elemezve a következőket állapíthatjuk meg:
Motor
A maximális, illetve a névleges motorteljesítmény tekintetében a vizsgált erőgépek két
csoportba sorolhatók. Az egyik csoportot az 58-59 kW, míg a másikat a 66-67 kW
teljesítményű traktorok alkotják. A hűtési rendszerüket tekintve a Same Silver 90 traktorba
épített motor léghűtéses, míg a többi típus vízhűtéses motorral szerelt. A névleges
fordulatszám a traktormotoroknál legáltalánosabban használatos 2100-2300 1/min közötti,
kivéve a Same Silver 90 traktorba épített motort, amelynek névleges fordulatszáma ennél
magasabb, 2500 1/min.
A nyomatéki rugalmasság szempontjából a John Deere 6110, a Same Silver 90 és a Case IH
CX80 traktorba épített motor rendelkezik a legnagyobb értékekkel (1,270, 1,300 és 1,335
Nm/Nm). Az MTZ 82 és a Zetor 9540 traktormotorok kezelési útmutatói nem tartalmazzák a
nyomatéki rugalmasságra vonatkozó adatokat.
Sebességváltómű
A traktorokba épített sebességváltóművek igen változatos képet mutatnak, mind a kapcsolható
sebességfokozatok számának, mind a sebességváltómű típusok tekintetében. A legtöbb
sebességfokozattal (60 előre- és 60 hátrameneti) a Same Silver 90 traktor rendelkezik.
Általánosnak tekinthető a 16-18 előre- és 8-12 hátrameneti fokozat alkalmazása. Ami
számottevő különbséget jelent, az a sebességváltóművek felépítése, azaz a sebességfokozatok
kapcsolási módja. E tekintetben az egyes traktorokba épített sebességváltóművek a következő
jellemzőkkel rendelkeznek:
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Case IH CX80:

John Deere 6110:
MTZ 82
Same Silver 90:

Valmet 900:

Zetor 9540:

2 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességcsoport váltó
4 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességfokozat váltó
sebességfokozatonként 2 fokozatú, powershift nyomatéknövelő
Mechanikus irányváltó
4 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességcsoport váltó
4 fokozatú, powershift sebességfokozat váltó
terhelés alatt kapcsolható, mechanikus irányváltó
2 fokozatú szorzó váltó
5+4 előre és 2 hátrameneti fokozatú sebességfokozat váltó
4 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességcsoport váltó
5 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességfokozat váltó
sebességfokozatonként 3 fokozatú powershift nyomatéknövelő
elektronikus működtetésű, mechanikus irányváltó
2 előre- és 1 hátrameneti fokozatú sebességcsoport váltó
4 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességfokozat váltó
sebességfokozatonként 2 fokozatú, szinkron kapcsolású
nyomatéknövelő
2 fokozatú, szinkron kapcsolású sebességcsoport váltó
3 előre- és 1 hátrameneti fokozatú, szinkron kapcsolású
sebességfokozat váltó
előremeneti sebességfokozatonként 3 fokozatú, terhelés alatt
kapcsolható nyomatéknövelő

Az agrotechnikai szempontból kedvező, 5-13 km/h sebességtartományba eső
sebességfokozatok számát tekintve a Same Silver 90 traktor 13, az MTZ 82 traktor 9, míg a
többi traktortípus 7, illetve 6 sebességfokozattal rendelkezik.
TLT hajtás
Valamennyi géptípus rendelkezik 540 és 1000 1/min fordulatszámú, motorfordulatszám
arányos hátsó TLT hajtással, és a hozzájuk tartozó 6, illetve 21 bordás tengelycsonkkal. Ezen
kívül, az MTZ 82 és a Zetor 9540 típus kivételével, opciós tételként 540E TLT hajtás is
beszerelhető. Alapfelszereltségként, vagy opcióként mind a hét, vizsgált géptípus rendelkezik
útarányos TLT hajtással is.
Hidraulika rendszer
A traktorokba épített hidraulika szivattyúk szállítási teljesítményét tekintve a legkisebb
értékkel a Valmet 900 traktorba épített szivattyú rendelkezik, de még ez is kielégíti az ezen
traktorkategória munkagépeinek hidraulikus teljesítmény igényét.
A hátsó három-pont függesztő szerkezet emelőképessége az MTZ-82 típusú traktoron a
legkisebb, de még ez is elegendően nagy a traktorhoz illeszkedő munkagépek felemeléséhez.
A legnagyobb emelőerővel a Zetor 9540 típus rendelkezik, ugyanakkor ez már meg is haladja
az igényeket.
A külső hidraulika körök számát tekintve az MTZ-82 traktoron található 2 hidraulika kör
bekötésére szolgáló lehetőség egyes munkagépek esetén már kevésnek bizonyulhat.
A munkagépek fel- és lekapcsolásának megkönnyítésére szolgáló, kívül elhelyezett
emelőberendezés-működtető elemek ma már alapkövetelménynek tekinthetők, így azok
hiánya csökkenti a gépek használati értékét (MTZ 82).
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Nyomtávolság
Az egyes géptípusokon beállítható nyomtávolságokat szemlélve megállapíthatjuk, hogy
valamennyi vizsgált traktor alkalmas a kukorica sorközművelésre. Ugyanakkor ehhez a Same
Silver 95 és a Zetor 9540 típusú erőgépekre a rendelkezésre álló opciók közül a lehető
legkeskenyebb gumiabroncsozású kereket kell felszerelni, ami többlet költséget jelent.
Gumiabroncsozás
A traktorokra a John Deere 6110, a Valmet 900 típusok esetén, a teljesítmény kategóriának
megfelelő, hagyományosnak tekinthető 13,6R24 méretű mellső, illetve 16,9R34 méretű hátsó
gumiabroncsok kerültek felszerelésre. Ettől eltérő felszereltségű volt a többi géptípus,
amelyek közül a Case IH CX80 és a Same Silver 90 traktoron mind a mellső, mind a hátsó
gumiabroncs un. alacsony profilú volt. A Zetor 9540 és az MTZ 82 traktorra került a
legnagyobb átmérőjű (38") hátsó gumiabroncs felszerelésre. A legkisebb (8,0-20) méretű
mellső gumiabroncsozással az MTZ 82 traktor rendelkezett.
Homlokrakodó és vonóberendezés opciók
A traktorok univerzalitását nagymértékben fokozza a homlokrakodó felszerelésének
lehetősége, valamint a szállítási munkákra való alkalmazhatóságuk. Valamennyi traktor
kínálatában szerepelnek az ehhez szükséges felszerelések és berendezések.
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3.2.2 A motorvizsgálatok eredményei és értékelése
A traktorokba épített motorok értékeléséhez szükséges adatokat és mérési eredményeket a 2 4. táblázatokban foglaltuk össze.
A traktorokba épített motorok vizsgálati eredményei, TLT fékezéssel

2. táblázat

Traktortípus
Case IH
CX80
Max. üresjárási ford. szám
Névleges fordulatszám
A max. teljesítményhez
tartozó fordulatszám
A max. nyomatékhoz
tartozó fordulatszám
Névleges teljesítmény
Max. teljesítmény
Max. nyomaték
Rugalmassági tényező
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
- névleges teljesítménynél
- max. teljesítménynél
- legkisebb érték

1/min
1/min

2365
2209

John
Deere
6110
2468
2300

1/min

2209

1/min
kW
kW
Nm
Nm/Nm
g/kWh
g/kWh
g/kWh

Same
Valmet
900
MTZ 82 Silver 90

Zetor
9540

2350
2204

2700
2511

2476
2230

2383
2195

2020

2204

2511

2230

2016

1430
56,9
56,9
316,0
1,285

1400
52,7
54,8
303,0
1,386

1720
56,0
56,0
283,4
1,168

1450
63,8
63,8
312,5
1,288

1420
66,7
66,7
334
1,17

1550
62,0
63,4
334
1,237

257,1
257,1
226,9

246,3
232,0
226,7

270,8
270,8
253,6

254,0
254.0
223,2

245,1
245,1
228,0

248,4
241,3
241,3

A teljesítmény adatokat összevetve a két, már korábban említett teljesítmény csoport jól
elkülöníthető egymástól. A 70 kW névleges motorteljesítmény közelébe eső traktorok közül a
legnagyobb TLT teljesítménnyel a Valmet 900 típus rendelkezett, 66,7 kW névleges és
egyben maximális teljesítménnyel, ezt követte a Same Silver 90 és a Zetor 9540 típus, a
közel azonos maximális teljesítményével (63,8, illetve 63,4 kW). A 60 kW névleges
motorteljesítmény közelébe eső típusok közül a Case IH CX80 és az MTZ 82 maximális TLT
teljesítménye közel azonos volt (56,9, illetve 56,0 kW), míg a legkisebb TLT teljesítménnyel
a John Deere 6110 traktor rendelkezett.
A motorok teljesítmény jellemzői alapján a vizsgált traktorokat két csoportba sorolhatjuk. Az
egyikbe tartozik a John Deere 6110 és a Zetor 9540 típusú traktor, melyek un. állandó
teljesítményű motorral szereltek. A másik csoportot képezi a Case IH CX80, az MTZ 82,
Same Silver 90 és a Valmet 900 traktortípus, melyekbe "hagyományos", turbófeltöltős motor
került beépítésre, így a teljesítmény görbéjük lefutása is a megszokott képet mutatja.
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ezen utóbbi típusok közül a Case IH CX80 traktorba
épített motor megközelíti az állandó teljesítmény jelleget, hiszen a névleges, 2209 1/min
fordulatszámról az 1800 1/min fordulatszámra esés közben a motor teljesítménye csupán 3,4
%-ot esett.
Az állandó teljesítményű motorokra jellemző, hogy azok széles motorfordulatszám
tartományban képesek a névleges motorteljesítmény leadására, sőt a maximális
teljesítményük meg is haladhatja a névleges értéket. Az állandó teljesítményű
motorfordulatszám tartomány szélessége a John Deere 6110 traktor esetén 600 1/min, míg a
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Zetor 9540 traktoron ennél kisebb, 300 1/min. A maximális teljesítmény a John Deere 6110
traktornál 4 %-kal, a Zetor 9540 traktornál pedig 2,3 %-kal haladta meg a névleges értéket,
2020, illetve 2016 1/min motorfordulatszámnál.
Az állandó teljesítményű motoroknak a teljesítmény jellemzőknél ismertetett előnye a
rugalmassági tényező értékében is megmutatkozik. Ugyanis ahhoz, hogy a teljesítmény a
fordulatszám csökkenésével állandó maradjon a motor nyomatékának, a hagyományos
motorokhoz képest nagyobb mértékben kell emelkednie. Így ezek a motorok nagyobb
nyomatéki rugalmassággal kell, hogy rendelkezzenek, ami a mérési eredményekben is
megmutatkozott. A legnagyobb nyomatéki rugalmassággal (azaz a maximális nyomaték és a
névleges teljesítményhez tartozó nyomaték aránya) a John Deere 6110 traktorba épített motor
rendelkezett (1,386 Nm/Nm). Ezt követte a Same Silver 90 és a Case IH CX80, majd a Zetor
9540 típusú traktorokba épített motor. Végül a Valmet 900 és az MTZ 82 típusok képezték a
harmadik csoportot.
A nyomatéki rugalmasságnál azonban nem elegendő a legnagyobb nyomaték-növekedés (a
névleges teljesítményhez tartozó és a maximális nyomaték aránya) figyelembe vétele. Azt is
meg kell vizsgálni, hogy milyen a nyomatéki jelleggörbe egyes szakaszainak meredeksége. A
szokványos szántóföldi munkavégzés során a termelékenység, illetve a gazdaságos
gépüzemeltetés megköveteli, hogy amikor a terhelés hatására a motor fordulatszáma már
annyira lecsökken, hogy jelentős a motorfordulatszám esés miatti sebesség csökkenés, a
traktort eggyel alacsonyabb sebességfokozatba kell kapcsolni. Ugyanakkor, ha a traktormunkagép gépcsoport munkapontja a meredek nyomaték-emelkedés szakaszba esik (azaz a
nyomatékigény növekedésével csak kismértékben csökken a motor fordulatszáma és így a
gépcsoport munkasebessége), ritkábban kell visszakapcsolni. Ezért az átmeneti terhelés
növekedések leküzdésében nagy jelentőséggel bíró, a névleges fordulatszámon mért és a
névlegeshez képest 20%-os fordulatszám-esésnél mért nyomaték közötti nyomaték tartalék
értékeket is elemeztük (lásd a 3. táblázatot).
A motorok nyomaték tartaléka 20%-os fordulatszám esésnél

3. táblázat

Traktortípus

Névleges fordulatszám
A 20%-os fordulatszám
eséshez tartozó fordulatsz.
A névleges teljesítményhez
tartozó nyomaték
A 20%-os fordulatszám
eséshez tartozó nyomaték
Nyomaték tartalék

Case IH
CX80

John
Deere
6110

MTZ 82

Same
Valmet
Silver 90
900

Zetor
9540

1/min

2209

2300

2204

2511

2230

2195

1/min

1767

1840

1763

2009

1784

1756

Nm

246,0

218,8

242,4

242,6

285,6

270,0

Nm
%

295,0
19,9

282,0
28,9

280,0
15,5

279,0
15,0

318,1
11,4

321,7
19,1

Az eredményekből látható, hogy a legkedvezőbb nyomaték tartalékkal, ahogyan az az állandó
teljesítmény jellegből várható volt, a John Deere 6110, a Zetor 9540 és (a közel állandó
teljesítmény jelleget mutató) Case IH CX80 traktorokba épített motorok rendelkeztek. Ez azt
jelenti, hogy egy adott átmeneti terhelés növekedés okozta fordulatszám esés ezeknél a
traktoroknál okozza a legkisebb motorfordulatszám esést, azaz haladási sebesség, illetve
területteljesítmény (termelékenység) csökkenést.
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A teljesítmény jellemzők tekintetében igen fontos sajátosság még, hogy mekkora teljesítmény
áll rendelkezésre a szabványos (1000 és 540 1/min) TLT fordulatszámokon, illetve az, hogy
ezeken a pontokon mekkora a rendelkezésre álló nyomaték tartalék. A TLT hajtású
munkagépek hajtására, a szabványos TLT fordulatszámokon rendelkezésre álló teljesítményjellemzőket a 4. táblázatban foglaltuk össze.
Ebben a teljesítmény kategóriában, éppen azzal, hogy tulajdonképpen az 540 1/min
fordulatszámú hajtású munkagépek teljesítmény igényének felső határát közelítik, nem
követelmény, hogy számottevő különbség legyen a kétféle (540 és 1000 1/min) szabványos
TLT fordulatszámon elérhető teljesítmény között. A 4. táblázatból látható, hogy valamennyi
vizsgált traktortípusnál az 540 és az 1000 1/min TLT fordulatszámokon gyakorlatilag azonos
nagyságú teljesítmény áll rendelkezésre. A kis teljesítmény igényű munkagépek
üzemeltetésekor, a gazdaságos üzemmódhoz (a lehető legkisebb hajtóanyag felhasználással
járó gépüzemeltetéshez) a sebességfokozat megfelelő megválasztásával, célszerű a traktorokat
részterheléssel, azaz a gázkarnak a maximális töltésnél kisebb helyzetbe állításával
üzemeltetni és a valamennyi vizsgált géptípusnál rendelkezésre álló (vagy külön rendelhető)
540E (750) 1/min TLT hajtást használni.
A szabványos TLT fordulatszámokhoz tartozó teljesítményjellemzők

4. táblázat

Traktortípus

1000 1/min TLT
fordulatszámhoz tartozó
Motorfordulatszám
Teljesítmény
Nyomaték
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Nyomaték a 10%-os TLT
fordulatszámesésnél
Nyomaték tartalék
540 1/min TLT
fordulatszámhoz tartozó
Motorfordulatszám
Teljesítmény
Nyomaték
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Nyomaték a 10%-os TLT
fordulatszámesésnél
Nyomaték tartalék
540E 1/min TLT
fordulatszámhoz tartozó
Motorfordulatszám
Teljesítmény
Nyomaték
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás

Case IH
CX80*

John
Deere
6110

MTZ
82

Same
Silver
90

Valmet
900

Zetor
9540

1/min
kW
Nm

2000
55,5
265,0

2208
53,5
231,4

2150
55,6
246,5

2450
63,3
246,7

2074
64,1
295,2

1950
62,2
304,6

g/kWh

245,0

243,0

269,0

250,0

239,0

242,0

Nm
%

291,8
10,1

261,2
12,9

270,0
9,6

265
7,4

307,3
4,1

321,9
5,7

1/min
kW
Nm

1994
55,4
265,0

2143
53,9
242,3

2050
55,0
254,0

2198
61,2
265,9

1890
60,2
304,2

1913
61,8
308,5

g/kWh

245,4

239,2

255,0

237,2

235,6

242,2

Nm
%

290,9
9,8

272,6
12,5

273,7
7,7

279,2
5,0

318,5
4,7

325,5
5,5

1/min
kW
Nm

1450
48,0
316,2

1648
52,2
296,0

-

1717
53,0
294,8

1594
54,0
323,5

-

g/kWh

230

227,0

-

225,0

228,0

-
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A TLT hajtású munkagépek átmeneti túlterhelése miatt bekövetkező fordulatszámesésnek, a
munkagép eltömődésének megakadályozása érdekében, illetve a motor lefulladásának
veszélye miatt a lehető legkisebbnek kell lenni. Ennek alapvető követelménye, hogy a
szabványos TLT fordulatszám környezetében maximálisnak kell lenni a motornyomaték
emelkedésének. Ezt a nyomatékemelkedést tükrözik a szabványoshoz viszonyított, 10%-os
TLT fordulatszámeséshez tartozó nyomaték tartalék értékek, amik a John Deere 6110 és a
Case IH CX80 traktorok esetén a legkedvezőbbek, ezeket követi az MTZ 82 típusú gép.
A névleges, illetve a maximális TLT teljesítménynél mért fajlagos hajtóanyag fogyasztás
értékek a John Deere 6110 típusnál voltak a legkedvezőbbek. Ezt követően a Valmet 900 és a
Zetor 9540 típusnál mért eredmények mintegy 3-4%-kal kedvezőbbek, mint az átlagosnak
tekinthető Same Silver 90 traktor 253-254 g/kWh értéke. Ugyanakkor a Case IH CX80 traktor
eredménye 1-2%-kal elmarad az átlagostól. A legkisebb mért fajlagos hajtóanyag fogyasztás
értékeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legkedvezőbb értéket a Same Silver 90 típusú
traktor motorján mértük, ezt követi, 1,5-3,0 %-kal nagyobb értékkel a John Deere 6110, a
Case IH CX80 és a Valmet 900 traktormotor, illetve 8 %-kal nagyobb értékkel a Zetor 9540
traktor. Az MTZ-82 traktor motorja rendelkezett minden értékelt pontban a
legkedvezőtlenebb fajlagos hajtóanyag fogyasztással.
Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a legkisebb fajlagos hajtóanyag fogyasztást,
illetve az ahhoz közelítő értékeket (a névleges és a legkisebb fajlagos hajtóanyag
fogyasztáshoz tarozó motorfordulatszám közötti fordulatszám tartományban mért értékeket)
megfelelően hasznosítani, azaz a traktormotort ebben a fordulatszám tartományban
üzemeltetni főként az un. állandó teljesítményű motorral szerelt traktorok tudják.
A szabványos TLT fordulatszámokon mért fajlagos hajtóanyag fogyasztás értékek
meghatározzák a TLT hajtású munkagépek üzemeltetésének energia felhasználását. Az 1000
1/min, szabványos TLT fordulatszámnál mért eredmények között (nem számolva az MTZ-82
traktortípussal) a maximális eltérés nem haladja meg az 5%-ot. A legkedvezőbb eredményt a
Valmet 900 traktor mutatta. A Case IH CX80, a John Deere 6110 és a Zetor 9540 traktorok
közel azonos (242-245 g/kWh) fajlagos hajtóanyag fogyasztás értékeit követi a Same Silver
90, majd az MTZ-82 traktor.
Az 540 1/min szabványos TLT fordulatszámnál mért eredmények némiképpen különböznek
az 1000 1/min szabványos TLT fordulatszámon mért értékektől. Itt csupán arra szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy amennyiben lehetőség van a hajtás módok közötti választásra,
célszerű a kedvezőbb hajtóanyag fogyasztással járót használni, ha a munkagép üzemeltetését
a megfelelő nyomaték tartalék igény sem korlátozza. Erre jó példa a Same Silver 90 traktor,
melynek fajlagos hajtóanyag fogyasztás értéke az 1000 1/min TLT fordulatszámnál 250
g/kWh, míg az 540 1/min hajtásnál csupán 237,2 g/kWh.
Természetesen, ha csupán kis teljesítmény igényű, TLT hajtású munkagépet üzemeltetünk,
legcélszerűbb az 540E, gazdaságos TLT hajtást használni.

3.2.3. A szántóföldi vontatási vizsgálatok eredményei és értékelése
A traktorok vonóképessége
A traktorok vonóerő kifejtő képességét a tömeg-kihasználási tényezővel - a traktorral kifejtett
vonóerő és a traktortömeg arányával, azaz az egységnyi traktortömegre jutó vonóerővel jellemezhetjük. Ez a tényező a kerékcsúszás függvényében változik
Mivel gyakorlatilag 15%-nál nagyobb kerékcsúszással nem javasolt a traktorokat üzemeltetni
(energetikai szempontból kedvezőtlen, nagymértékű gumiabroncskopás, talajszerkezet
romboló hatás), ezért csak az 5-15 % kerékcsúszás tartományba eső tömeg-kihasználási
tényező változást értékeljük.
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E tekintetben a vizsgált gépeket két csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe tartozik a John Deere
6110, a Case IH CX80 (40 km/h) és a Valmet 900 traktortípus. A másik csoportot a Case IH
CX80 (30 km/h), az MTZ-82, a Same Silver 90 és a Zetor 9540 traktor alkotja.
Az egyes csoportokon belül, a géptípusok között szinte minimális a különbség a tömegkihasználási tényező tekintetében. A két csoport közötti különbség, a legfrekventáltabb
kerékcsúszás tartományban (10 és 15% között) 5-6%. A különbség okai összetettek, az
eredményeket azonban alapvetően a következők befolyásolták: a mellső és a hátsó tengelyre
eső tömeg aránya, a gumiabroncsozás, a gumiabroncsok belső nyomása, a tengelytávolság,
valamint ezek összhangja.
A vontatási teljesítmények alakulása
Az egyes géptípusokra kapott vontatási teljesítmény értékek, teljesítménygörbék
összehasonlítása során a következő szempontokat vettük figyelembe:
- Mekkora az egyes sebességfokozatokban elérhető maximális vontatási teljesítmény,
illetve a traktormotor teljesítmény kihasználási tényezője;
- Milyen haladási sebesség mellett érhető el az optimális vontatási teljesítménytartomány.
Az értékelés során az optimális vontatási teljesítménytartományon az egyes
sebességfokozatokban mért maximális vontatási teljesítmények burkoló görbéje és a traktor
maximális vontatási teljesítménye 90 %-ának megfelelő, teljesítménynél meghúzott egyenes állandó teljesítmény - közötti teljesítmény tartományt értjük.
A teljesítmény kihasználás tekintetében a legkedvezőbb értékekkel a John Deere 6110, a
Zetor 9540 és a 40 km/h változatú, Case IH CX80 traktor rendelkezett - 0,72-0,73 kW/kW
értékkel. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek az értékek a mért TLT teljesítményre és
nem a motor főtengely-teljesítményére vonatkoznak. A motorvizsgálatok eredményeinek
értékelésénél megállapítottuk, hogy az erőátviteli veszteség (a powershift sebességfokozat
váltómű miatt) a John Deere 6110 traktornál nagyobb, így ezt figyelembe véve, a motor
főtengely-teljesítményre számított teljesítmény kihasználás a John Deere traktor esetén
várhatóan kedvezőtlenebb lenne. A legkedvezőtlenebb eredménnyel az MTZ 82 és a 30 km/hás Case IH CX80 traktor rendelkezett. Ennek elsődleges oka az MTZ 82 traktor esetén a
kisebb méretű és így kisebb kapaszkodó képességgel rendelkező mellső kerék, míg a Case IH
CX80 (30 km/h) traktor esetén a kedvezőtlen sebességfokozat elosztás, azaz sebességlépcső.
A Valmet 900 és a Same Silver 90 traktorok mérési eredményei (0,705-0,707 kW/kW) csak
minimális mértékben maradnak el a korábban említett legkedvezőbb értékektől.
Másik fontos szempont annak elemzése, hogy milyen sebesség értékeknél kaptuk a maximális
teljesítmény kihasználást, illetve milyen sebességtartományban érhető el a maximális
vontatási teljesítmény 90%-os kihasználása. Figyelembe véve a traktorokhoz kapcsolható
munkagépek optimális, agrotechnikai szempontból kedvező, üzemi sebesség értékeit, az
optimális teljesítmény kihasználásnak a 8 km/h haladási sebesség közelébe kell esni. A
maximális teljesítmény kihasználás értéke a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktor
kivételével a 7,5-8,5 km/h sebességtartományba esett, az említett két traktortípusnál ez az
érték 9-10 km/h. Ez azt jelenti, hogy a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktor tömege a
beépített motorteljesítményhez viszonyítva nem volt elegendően nagy. A többi traktortípusra
kapott eredmény azt mutatja, hogy azok a beépített motorteljesítménynek közel megfelelő
mértékű pótsúlyozással voltak ellátva.
A vontatási vizsgálatok során az egyes traktortípusokra kapott elméleti, optimális
sebességtartományt, azaz ahol 90%-os mértékben kihasználható a traktor maximális vontatási
teljesítménye, az 5. táblázatban foglaltuk össze, illetve az 1. ábra teszi azt szemléletessé.
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Az energetikai szempontból optimális sebességtartományok
5. táblázat
Traktortípus
Optimális
sebességtartomány (km/h)
Case IH CX80 (30 km/h)
5,6 - 12,0
Case IH CX80 (40 km/h)
5,0 - 12,9
John Deere 6110
5,2 - 10,9
MTZ 82
5,4 - 11,7
Same Silver 90
5,7 - 13,7
Valmet 900
6,4 – 12,9
Zetor 9540
6,2 - 13,2

Z etor 9 5 4 0
V alm et 9 0 0
S am e S ilver 9 0
M T Z -8 2
J oh n D eere 6 1 1 0
C as e IH C X 8 0 (4 0 km /h )
C as e IH C X 8 0 (3 0 km /h )
0

2

4

6

8

10

12

14

16

H a la d á s i s e b e s s é g (k m /h )

1. ábra Az energetikai szempontból optimális sebességtartományok (a szaggatott vonal
az agrotechnikailag optimális sebességhatárokat szemlélteti).
Amint az 5. táblázat adataiból, illetve az 1. ábrán szemléltetve is látható, az energetikailag
optimális sebességtartomány ugyan valamennyi traktortípus esetén beleesik az agrotechnikai
szempontból kedvező sebességtartományba, de az, hogy hogyan fedik le az egyes típusok ezt
a tartományt, a sebességlépcső, a sebességfokozatok átfedésének vizsgálatával elemeztük.
A sebességfokozatok közötti áttétel, a sebességlépcső vizsgálata
A sebességeloszlás értékeléséhez először összehasonlítottuk a gépek műszaki adataiban
szereplő, a névleges motorfordulatszámhoz és az agrotechnikai szempontból előnyös
tartományba tartozó haladási sebesség értékeket (6. táblázat).
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Haladási sebességek az agrotechnikai szempontból
kedvező sebességtartományban a névleges motorfordulatszámon
Case IH CX80
(30 km/h)
haladási seb.
áttétel az
(km/h)
egymást követő
fokozatok
között
5,35

Case IH CX80
(40 km/h)
haladási seb.
áttétel az
(km/h)
egymást követő
fokozatok
között
5,35

1,20
6,45
1,06
6,88

1,02
8,50
1,46
12,41

1,12
9,80

1,34
13,55

1,19
11,70

1,21
14,96

1,23
14,40

1,03

1,08

1,06
9,51

1,10
13,57

1,09
10,36
1,05
10,89
1,02
11,06
1,14
12,62
1,05
13,20

20

1,17
11,05

1,15
14,00

8,93

12,33

1,05

1,11

1,10
11,46

1,17
9,40

12,20

8,65

1,07
8,01

1,15

1,04

1,12
10,44

1,15

11,60

7,80

1,17
7,50

10,10
1,03

1,05
9,33

1,17

1,16

1,10

áttétel az
egymást
követő
fokozatok
között

6,38

8,80

7,46

haladási seb.
(km/h)

5,43

7,60

7,21
1,12

áttétel az
egymást
követő
fokozatok
között

Zetor 9540

1,36

1,10

1,10

8,90

haladási seb.
(km/h)

5,60

6,52

1,08

1,09
10,12

1,07

7,97

Valmet 900

1,10
5,91

7,24

8,76

áttétel az
egymást
követő
fokozatok
között

5,42

1,12

1,10

haladási seb.
(km/h)

1,23

1,20

8,10

9,27

áttétel az
egymást
követő
fokozatok
között

6,73

7,25
1,09

1,18
8,30

haladási seb.
(km/h)

Same Silver 90

5,48

6,06

8,39

MTZ 82

1,22

1,19

1,02

áttétel az
egymást követő
fokozatok
között

4,97

7,69

7,04

haladási seb.
(km/h)

1,20
6,45

6. táblázat

John Deere 6110

1,27
14,04

Amint a táblázat adataiból látható, igen változatos képet mutat az egyes traktorok
sebességfokozatai közötti sebességlépcső alakulása. Az értékelés egyik szempontja az egyes
fokozatok közötti sebességlépcső egyenletessége és áttétele. Több típusnál is előfordult, hogy
szinte minimális a két, egymást követő haladási sebességet nyújtó sebességfokozat között az
áttétel (1,004 és 1,04 közötti). Ezért a 30 km/h-ás változatú Case IH CX80 és a Same Silver
90 traktornál a ténylegesen rendelkezésre álló sebességfokozatok száma, a minimális
sebességkülönbségek miatt kevesebbnek tekinthető a megadottnál. Ez a Case IH CX80 (30
km/h) típusnál két, míg a Same Silver 90 traktornál három sebességfokozat kiesést jelent. Az
említett kis sebességfokozat áttétellel szemben a túl nagy áttételi viszony ugyancsak
problémát jelent. A Case IH CX80 30 km/h-ás változatánál súlyos üzemeltetési problémát
okozhat a 8,5 és a 12,41 km/h haladási sebesség közötti sebességfokozat hiány. Már
kedvezőbb a helyzet a Case IH CX80 40 km/h-ás változatánál, bár itt is szükségesnek tűnik
egy sebességfokozat a 11-12 km/h tartományban, bár ezt a sebességfokozat hiányt nagyrészt
kiegyensúlyozza a motor nagy nyomatéki rugalmassága.
A sebességfokozatok elosztásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a több sebességváltó
karral, illetve a nyomatéknövelővel szerelt típusoknál, milyen sorrendben kapcsolhatók a
sebességfokozatok egyetlen kar elmozdításával, illetve a nyomatéknövelő működtetésével.
Ebből a szempontból a John Deere 6110 traktor sebességváltóművének használata,
működtetése a legegyszerűbb - ennél a traktornál csak a 7-9 km/h haladási sebesség közelében
kell a sebességváltáshoz a powershift váltón kívül a sebességcsoport váltókart is használni. A
következő, hasonlóan kedvező kapcsolást nyújtó sebességváltó-művel a Zetor 9540 traktor
rendelkezik. A táblázatban megadott sebességsorból csak a 7,5 és 8,01 km/h haladási
sebességet nyújtó fokozatok közötti váltáskor kell két kezelő elemet használni, a többi esetben
egyetlen mozdulattal kapcsolhatók az egymást követő fokozatok. A Case IH CX80 és a
Valmet 900 traktor közel azonos bonyolultsági fokú sebességváltó-művel rendelkezik váltakozva, hol egy, hol két kezelő elemet kell az egymást követő sebességfokozatok
kapcsolásához használni. Az egymást követő haladási sebességet nyújtó sebességfokozatok
kapcsolása az MTZ-82 traktornál már bonyolultnak tűnik, míg a túl sok sebességfokozattal
rendelkező Same Silver 90 traktornál már komoly felkészültséget és gyakorlatot kíván a
sebességváltómű használata.
A sebességváltómű paramétereinek elemzését követően a már korábban, a vontatási
vizsgálatok alapján meghatározott, energetikai szempontból kedvező sebességtartományban
(5. táblázat) megnéztük az egyes sebességfokozatok sebességtartományait és azok átfedését.
Az egyes géptípusokra kapott eredményeket a 2-8. ábrák szemléltetik.
A sebességfokozatok elosztása, a sebességlépcső akkor tekinthető jónak, ha az egyes
sebességfokozatokban elért optimális haladási sebesség, illetve vonóerő tartományok
megfelelő mértékben átfedik egymást, azaz mindig található olyan sebességfokozat, ahol
megvalósítható a traktor-munkagép gépcsoport optimális munkapontja. Az egyes
traktortípusokra kapott sebességfokozat elosztásokat, illetve átfedéseket vizsgálva láthatjuk,
hogy a legkedvezőtlenebb sebességfokozat elosztással a Case IH CX80 traktor 30 km/h-ás
változata rendelkezett. Mivel a 2 és a 3 jelű sebességfokozatot szinte teljesen átfedi a 4 jelű,
így gyakorlatilag csak két sebességfokozatot tudunk az energetikai szempontból kedvező
sebességtartományban kihasználni. Látható, hogy a korábban már említett sebességfokozat
hiány miatt éppen a legfontosabb, 8 km/h haladási sebesség közelében nem használható ki a
traktorba épített motorteljesítmény. A Same Silver 90 traktor sebességfokozat átfedéseiről (6.
ábra) viszont azt állapíthatjuk meg, hogy több sebességfokozat-pár is szinte teljesen átfedi
egymást, így az ábrán látható 9 sebességfokozatból 7 is elegendő lenne az energetikai
szempontból optimális sebességtartomány lefedésére. A Case IH CX80 traktor 40 km/h-ás
változata, a John Deere 6110, az MTZ-82, a Valmet 900 és a Zetor 9540 traktor
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sebességfokozatai megfelelően átfedik egymást és az optimális sebességtartományt.
Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a Case IH CX80 40 km/h-ás változatú típusából
továbbra is hiányzik egy sebességfokozat a 10-12 km/h sebességtartomány átfedésére. A John
Deere 6110 traktor esetén pedig ugyancsak problémát jelenthet a 10-13 km/h
sebességtartomány biztosító sebességfokozat hiánya. Ez az utóbb említett két hiányosság a
kisebb vonóerőt, de nagyobb munkasebességet igénylő munkagépek megfelelő sebességgel
történő üzemeltetésében jelenthet gondokat.
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2. ábra. A Case IH CX80 (30 km/h) traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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3. ábra. A Case IH CX80 (40 km/h) traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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4.ábra. A John Deere 6110 traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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5. ábra. Az MTZ-82 traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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6. ábra. A Same Silver 90 traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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7. ábra. A Valmet 900 traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései
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8. ábra. A Zetor 9540 traktor 90%-os teljesítmény kihasználását biztosító
sebességfokozatainak haladási sebesség átfedései

3.2.4 A hidraulika vizsgálatok eredményei és értékelése
A hidraulika vizsgálatok során először ellenőriztük a külső hidraulika körök (munkagépek)
felé kivezérelhető hidraulikus teljesítmény jellemzőket (térfogatáram, nyomás) és ebből
számítással határoztuk meg a kivezérelhető teljesítményt. Ezt követően meghatároztuk a
hárompont függesztő szerkezetek emelőképességét a teljes emelési tartományban.
Az egyes traktortípusok kivezérelhető hidraulikus teljesítményjellemzőit a 7. táblázatban
foglaltuk össze.
A traktorok külső hidraulika kör csatlakozóin mért
hidraulikus teljesítményjellemzők

7. táblázat
Traktortípus

Case IH
CX80

John
Deere
6110

MTZ
82

Same
Silver
90

Valmet
900

Zetor
9540

Max. térfogatáram

dm3/min

65,3

70,0

54,0

67,0

54,5

47,0

Max. nyomás

bar

165

185

193

195

192

210

Max. teljesítmény

kW

13,8

17,0

10,7

13,9

15,5

13,4

147

170

160

160

180

185

A max. teljesítményhez tartozó
- térfogatáram

dm3/min

- nyomás

bar

25

Mint a táblázat adataiból látható, a John Deere 6110, a Same Silver 90 és a Case IH CX80
traktorba épített hidraulika szivattyú rendelkezett a legnagyobb szállítási kapacitással.
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a Zetor 9540 traktoron mért kisebb szállítási
kapacitás is elegendően nagy a traktorhoz kapcsolható munkagépek, illetve az emelő
berendezés működtetéséhez. Az MTZ-82 traktoron mért, viszonylag kis kivezérelhető
hidraulikus teljesítmény egyes hidromotoros hajtású munkagépeknél üzemeltetési
nehézségeket okozhat. A maximális rendszernyomások a Zetor 9540 típus kivételével
megfelelnek a gyár által megadott értékeknek. A Zetor 9540 traktorba épített hidraulika
szivattyúnak az általunk mért nagyobb nyomása az emelőképesség megnövekedésével jár, az
ezzel kapcsolatos problémákra a függesztő szerkezet emelőképességének értékelésénél térünk
ki.
A függesztő szerkezetek emelőképességét a 8. táblázatban foglaltuk össze.
A hárompont függesztőszerkezet emelőképessége

8. táblázat

Emelési magasságok az alsó függesztőkar vízszintes helyzetéhez viszonyított állásokban, mm
-300
-200
-100
0
+100
+200
+300
+400
Emelőerők a hidraulika rendszer maximális nyomásán, az alsó függesztő karok függesztő pontjain,
daN
Traktortípus
Case IH CX80
2740
2980
3080
3150
3180
3100
John Deere 6110
2900
3170
3700
4120
4350
MTZ-82
2850
2900
2910
2950
2900
2750
Same Silver 90
3750
4150
4500
4750
4970
5100
5000
Valmet 900
2700
2830
2920
3000
3080
3120
3150
Zetor 9540
6000
6500
6600
6850
6920
6970
6800

A maximális és a teljes emelési tartományban legnagyobb emelőképességgel egyaránt a Zetor
9540 traktor rendelkezett. Ennél a traktor típusnál a gyártó által megadottaknál nagyobb
emelőerőt mértünk, aminek oka, hogy az emelő-berendezés hidraulika rendszere a
névlegesnél nagyobb nyomáson működött (lásd a 2. és a 10. táblázatot). Itt fel kell hívnunk a
figyelmet arra, hogy a traktor üzemeltetése során a megnövekedett emelőképesség a traktor
hátrafelé borulását okozhatja, ezért ellenőrizni kell és szükség esetén be kell állítani a
hidraulika rendszer maximális nyomását, illetve a stabilitás fenntartásához gondoskodni kell a
traktor mellső részének megfelelő pótsúlyozásáról.
A legkisebb emelő képességet az MTZ-82 traktoron mértük, de még ez is elegendően nagy a
traktorhoz kapcsolható munkagépek felemeléséhez és működtetéséhez.
A gyári adatokkal történt összehasonlítás alapján megállapíthatjuk, hogy a John Deere 6110
és az MTZ-82 traktorokon mért maximális emelőerő megegyezik a gyártók által megadott
értékekkel. A Case IH CX80 és a Valmet 900 traktoron kisebb, míg a Same Silver 90 és a
Zetor 9540 traktoron nagyobb emelőerőt mértünk.

3.2.5 A munkagépes vizsgálatok eredményei és értékelése
A munkagépes vizsgálatok során az egyes traktor-munkagép csoportokra kapott legkedvezőbb
területteljesítmény és területegységre eső hajtóanyag fogyasztás értékeit a 9. táblázatban
foglaltuk össze
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A kétféle bekötési- és üzemeltetési módú munkagép (vontatott és függesztett) vizsgálata során
megállapítottuk, hogy geometriai, illetve funkcionális szempontból mindkét gép
csatlakoztatható a vizsgált traktorokhoz, azaz a traktorok függesztő szerkezete,
vonóberendezése, illetve hidraulika rendszere kielégíti a rájuk vonatkozó szabvány
követelményeit.
A Same Silver 90, a Valmet 900 és a Zetor 9540 traktorok a többi típushoz viszonyítva
nagyobb területteljesítménye a beépített nagyobb motorteljesítmény eredménye. Ugyanakkor
a 35 cm fogásszélességű, 3 testű eke az adott körülmények között nem tudta teljes mértékben
leterhelni az ezen traktorokba épített motort, illetve csak viszonylag magas haladási sebesség
és kis kerékcsúszás mellett tudta azt megtenni. Az SDX-3,6 SASFORM vontatott tárcsás
borona valamennyi traktorral közel optimális gépterhelés mellet volt üzemeltethető természetesen a nagyobb motorteljesítményű erőgépekkel, nagyobb munkasebséggel.
A vontatási vizsgálatok során már említett, hiányzó sebességfokozatok - Case IH CX80 (30
km/h) - a munkagépes vizsgálatoknál is megmutatkoztak. A Case IH CX80 traktornak a
KÜHNE KMF-3-35 függesztett ágyekével alkotott munkapontjai éppen ezekhez a hiányzó
sebességfokozatokhoz tartozó sebességtartományba esnének. Ugyanakkor a traktor vizsgálata
során voltak olyan sebesség-fokozatok amelyekben, a szintén már korábban említett,
egymáshoz túl közeli sebességfokozatok miatt, szinte azonos paraméterekkel üzemeltethetők
a munkagépek. Ez utóbbi megállapítás a Same Silver 90 traktorra az előző két típusnál még
fokozottabban vonatkozik (itt 2-szer 2 fokozatban esett szinte egy pontba a traktor-munkagép
munkapontja).
A munkagépes vizsgálatok eredményei
9. táblázat
A kapcsolt munkagép
Traktortípus
Mutatószám
MértékKÜHNE KMFSDX-3,6
egység
3-35,
SASFORM,
függesztett eke
vontatott
tárcsás borona
Case IH CX80(30
km/h)
John Deere 6110

MTZ-82

Same Silver 90

Valmet 900

Zetor 9540

Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Kerékcsúszás
Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Kerékcsúszás
Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
kerékcsúszás
Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Kerékcsúszás
Területteljesítmény
Fajlagos hajtóanyag
fogyasztás
Kerékcsúszás

ha/h

0,80

2,48

dm3/h
%
ha/h

20,50
10,2
0,84

7,05
14,2
2,52

dm3/h
%
ha/h

18,10
7,5
0,81

6,17
13,5
2,41

dm3/h
%
ha/h

22,50
12,0
0,93

7,51
14,5
2,81

dm3/h
%
ha/h

20,60
11,5
0,87

6,77
13,5
2,70

dm3/h
%
ha/h

20,40
10,0
0,92

6,65
13,0
2,66

dm3/h
%

19,26
10,2

6,84
12,0
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A munkagépes vizsgálatok során nem kerülhetett sor minden munkaféleségnek megfelelő
traktor-munkagép kapcsolat ellenőrzésére, kipróbálására. Ugyanakkor a műszaki adatok
összehasonlító értékelésénél már említést tettünk a traktoroknak az univerzalitásukat növelő
opciós felszereltségéről. Ezek szerint mind a hét traktortípus rendelkezik a traktorok
sokoldalúságát, kihasználtságát növelő homlokrakodó felszerelésének lehetőségével. A
különböző szállítási feladatok megoldására valamennyi erőgép alapfelszereltsége a pótkocsi
légfékberendezés és rendelkezik alap-, vagy opciós felszerelésként egy- és kéttengelyes
pótkocsi vontatására alkalmas vonóberendezéssel, valamint vonórúddal.

4. Következtetések
A célkitűzésekben megfogalmazottak szerint elvégzett vizsgálatok eredményei alapján
levonható következtetéseinket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
A teljesítmény jellemzők ellenőrzésére végzett vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a
traktorokba épített motor teljesítménye, a Valmet 900 típusú kivételével, közel megegyezett a
gyártók által megadott értékkel. A Valmet 900 traktorba épített motor, mintegy 7-8 %-kal
nagyobb teljesítménnyel rendelkezett. A rugalmassági tényező értékében a legnagyobb eltérés
a gyári és az általunk mért adat között a Case IH CX80, a John Deere 6110 traktornál
mutatkozott - az általunk mért érték javára. Ugyanakkor a Same Silver 90 és a Valmet 900
traktormotorokon a gyári értéknél kisebb rugalmassági tényezőt tudtunk elérni. Az MTZ-82
és a Zetor 9540 traktorra vonatkozó rugalmassági tényezőről nem rendelkeztünk gyári
adatokkal. A fajlagos hajtóanyag fogyasztás értékeket egyik gyártó sem adta meg, így azokat
nem tudtuk a teljesítmény adatok ellenőrzésénél a gyári adatokkal összevetni.
A kivezérelhető hidraulikus teljesítmény jellemzők ellenőrzése során megállapítottuk, hogy
valamennyi traktor hidraulika szivattyúja a gyártók által megadottnál nagyobb teljesítményjellemzőkkel rendelkezett (szállítási teljesítmény, maximális rendszernyomás);
A függesztő szerkezet emelőképességének ellenőrzése során kapott eredmények azt mutatták,
hogy a John Deere 6110 és az MTZ-82 traktoron mért maximális emelőerő megegyezik a
gyártó által megadott értékekkel. A Case IH CX 80 és a Valmet 900 traktoron kisebb, míg a
Same Silver 90 és a Zetor 9540 traktoron a megadottnál nagyobb emelőerőt mértünk.
A teljesítmény jellemzők ellenőrzését követően összehasonlítottuk az egyes géptípusokra
kapott eredményeket, ezek szerint:
A traktorokba épített motorok közül a John Deere 6110, a Zetor 9540 és a Case IH CX 80 un.
állandó teljesítményű jelleggörbével rendelkezik (a nagyon lassú teljesítmény csökkenés miatt
a Case IH CX 80-ba épített motor is ilyennek tekinthető), a többi géptípusba "hagyományos"
teljesítmény lefutású motor került beépítésre. A névleges-, ill. az állandó teljesítményű
motoroknál, a maximális teljesítménynél mért fajlagos hajtóanyag fogyasztás a John Deere
6110 traktornál volt a legkedvezőbb, ezt követte a Zetor 9540 és a Valmet 900, majd a Same
Silver 90 és a Case IH CX 80 traktor. A legkedvezőtlenebb eredményt az MTZ-82 traktorba
épített motorra kaptuk. Az optimális, legkisebb fajlagos hajtóanyag fogyasztás tekintetében a
Same Silver 90 rendelkezett a legkedvezőbb értékkel, ezt követte a John Deere 6110 és a Case
IH CX 80 közel azonos, majd a Valmet 900 csak kis mértékben gyengébb eredménnyel. A
Zetor 9540 már számottevően gyengébb eredményt mutatott, míg a legkedvezőtlenebb
fajlagos hajtóanyagfogyasztás-jellemzővel ismét az MTZ-82 traktor rendelkezett.
A motor rugalmassági tényező, az állandó teljesítmény jellegnek köszönhetően, a John Deere
6110 traktoron volt a legnagyobb, ezt követte a Same Silver 90, a Case IH CX 80 és a Zetor
9540 (a Same Silver 90 nagy nyomatéki rugalmassága a viszonylag magas névleges
fordulatszám és az alacsony motorfordulatszámon adódó maximális nyomaték
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következménye). A leggyengébb rugalmassági tényezővel az MTZ-82 és a Valmet 900 traktor
zárja a sort.
A névleges fordulatszámhoz viszonyított 20 %-os fordulatszámesésnél mért nyomaték tartalék
tekintetében szintén a John Deere 6110 traktor mutatta a legkedvezőbb eredményt. Ezt
követte a Case IH CX 80 és a Zetor 9540, míg a többi géptípus gyengébb, közel azonos
eredményt produkált.
A kivezérelhető hidraulikus teljesítményjellemzők közül a legnagyobb szállítási
teljesítménnyel a John Deere 6110, a Same Silver 90 és a Case IH CX 80 traktor rendelkezett,
ezeket követte a Valmet 900 és az MTZ-82, majd a Zetor 9540 traktor. A legnagyobb
maximális nyomást a Zetor 9540 traktoron mértük, míg a legkisebbet a Case IH CX 80
erőgépen. A többi géptípus közel azonos nyomásértékekkel rendelkezett. Ugyanakkor azt is
megállapíthatjuk, hogy valamennyi gép hidraulikus teljesítménye elegendő a traktorokhoz
illeszthető munkagépek üzemeltetésére.
A három-pont függesztő szerkezet maximális emelőképessége a Zetor 9540 traktoron volt a
legnagyobb, míg a legkisebb értéket az MTZ-82 traktoron mértük, de még az is elegendően
nagy a traktorokhoz kapcsolható munkagépek felemeléséhez, szállításához és
üzemeltetéséhez. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a gyártó által megadottnál nagyobb
emelőképesség a traktor hátraborulását okozhatja, ezért be kell állítani a hidraulika rendszer
maximális nyomását, illetve megfelelő pótsúlyozással gondoskodni kell a stabilitás
fenntartásáról.
A vontatási teljesítményt a TLT teljesítmény kihasználásával, a vontatási teljesítmény és a
TLT arányával jellemeztük és hasonlítottuk össze, valamint meghatároztuk és összevetettük
az optimális teljesítmény-kihasználást biztosító sebességtartományokat. A teljesítménykihasználás tekintetében a legkedvezőbb értékekkel a John Deere 6110, a Zetor 9540 és a
Case IH CX 80 40 km/h-ás változata rendelkezett. Ettől csak kis mértékben volt gyengébb a
Valmet 900 és a Same Silver 90 traktorokra kapott eredmény. A legkedvezőtlenebb
teljesítmény kihasználással az MTZ-82 és a Case IH CX 80 30 km/h-ás változata
rendelkezett.
Az optimális teljesítmény kihasználás a Same Silver 90 és a Valmet 900 traktor kivételével a
8 km/h haladási sebesség közelébe esett, míg az említett géptípusoknál 9-10 km/h haladási
sebességnél mértük a maximális teljesítmény kihasználást. Ez azt jelenti, hogy a Same Silver
90 és a Valmet 900 traktor tömege a beépített motorteljesítményhez viszonyítva nem volt
elegendően nagy.
A traktorok univerzalitását, illetve használhatóságát döntően befolyásoló sebességváltómű
kialakítás, a sebességfokozatok elosztása tekintetében a következőket állapítottuk meg:
A Case IH CX 80 (30 km/h) traktorba épített sebességváltómű kedvezőtlen elosztású egyrészt túl nagyok az átfedések (túl kicsi az egyes, egymást követő haladási
sebességet nyújtó sebességfokozatok között az áttétel), másrészt túl nagy
sebességlépcsők is vannak, így sebességfokozat hiányok fedezhetők fel benne.
A Case IH CX 80 (40 km/h) traktor már kedvezőbb sebességfokozat elosztással
rendelkezik, bár a nagy haladási sebesség- és kis vonóerő-igényű munkagépek
üzemeltetésénél problémát okozhat a 10-14 km/h közötti névleges haladási
sebességtartományban hiányzó sebességfokozat.
A John Deere 6110 traktor sebességfokozat átfedései jók, ugyanakkor ennél a
géptípusnál is előnyös lenne egy sebességfokozat a 12,5 km/h névleges haladási
sebesség közelében.
A Same Silver 90 traktor fölöslegesen sok sebességfokozattal rendelkezik, amit a több
esetben is előforduló, az egymást követő sebességfokozatok közötti nagyon kis
áttétel (1,02, 1,03) igazol.
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Az MTZ-82, a Valmet 900 és a Zetor 9540 traktor sebességfokozataival elérhető
haladási sebességek jól átfedik egymást és lefedik a teljes üzemi
sebességtartományt.
A sebességváltóművek kezelhetőségét tekintve megállapítottuk, hogy a John Deere 6110 és a
Zetor 9540 traktor sebességváltóművének használata a legegyszerűbb. A John Deere 6110
csak a 7-9 km/h haladási sebesség közelében kell a sebességváltáshoz a powershift váltón
kívül a sebességcsoport váltókart is használni. A Zetor 9540 traktornál a megadott sebesség
sorból csak a 7,5 és 8,0 km/h haladási sebességet nyújtó fokozatok közötti váltáskor kell két
kezelő elemet használni, a többi esetben egyetlen mozdulattal kapcsolhatók az egymást
követő fokozatok. A Case IH CX80, az MTZ-82 és a Valmet 900 traktor közel azonos
bonyolultsági fokú sebesség-váltóművel rendelkezik (váltakozva hol egy, hol két kezelő
elemet kell az egymást követő sebességfokozatok kapcsolásához használni). A túl sok
sebességfokozattal rendelkező Same Silver 90 traktornál már komoly felkészültséget és
gyakorlatot kíván a sebességváltómű használata.
A kétféle bekötési és üzemeltetési módú munkagép (vontatott és függesztett) vizsgálata során
megállapítottuk, hogy geometriai, illetve funkcionális szempontból mindkettő
csatlakoztatható a vizsgált traktorokhoz, azaz a traktorok függesztő szerkezete,
vonóberendezése, ill. hidraulika rendszere kielégíti a rájuk vonatkozó szabvány
követelményeit. A munkagépes vizsgálatok eredményei is igazolták a vontatási vizsgálatok
során szerzett tapasztalatokat (hátrányokat és előnyöket).
Az egyes géptípusokon beállítható nyomtávolságokat szemlélve megállapítottuk, hogy
valamennyi vizsgált traktor alkalmas a kukorica sorközművelésre. Ugyanakkor ehhez a Same
Silver 95 és a Zetor 9540 traktorokra, a rendelkezésre álló opciók közül a lehető
legkeskenyebb gumiabroncsozású kereket kell felszerelni.
Mind a hat traktortípus rendelkezik a sokoldalúságukat növelő homlokrakodó felszerelésének
lehetőségével. A különböző szállítási feladatok megoldására valamennyi erőgép
alapfelszereltsége a pótkocsi légfékberendezés és rendelkezik alap-, vagy opciós
felszerelésként egy- és kéttengelyes pótkocsi vontatására alkalmas vonóberendezéssel,
valamint vonórúddal. Mindezek hozzájárulnak a vizsgált traktorok univerzalitásához.
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