
14 Mezőgazdasági Technika, 2017. június

Új mezőgazdasági gumiabroncsfejlesztések
Az európai nagy mezőgazdaságigép-kiállítások (Agritechnica, EIMA, SIMA) a 

nagy vonzerő mellett eltérő specifikumokkal is bírnak. Az Agritechnica az új trak-
torfejlesztéseket és a nagy teljesítményű betakarítógépek fejlesztéseit vonzza. 
Az EIMA a permetezéstechnikában és az öntözésben, valamint a kertészeti kultú-
rák gépesítésében emelkedik ki. A SIMA leginkább a talajművelés, vetés, betaka-
rítás és a szállítás technikai újdonságait vonultatja fel, illetve itt lehet találkozni 
a legtöbb újdonsággal a mezőgazdasági gumiabroncsok fejlesztőitől. Ez utóbbi 
talán azért alakult így, mert a gyártók a világ vezető gumiabroncsgyártójának 
számító Michelin hazájában kívánják leginkább megmérettetni magukat. Az idei 
SIMA kiállításon is számos újdonságot vonultattak fel a gumiabroncsgyártók. 
A látottak alapján a mezőgazdasági gumiabroncs-fejlesztéseknél érvényesülő 
főbb tendenciák a következőkben foglalhatók össze:
–  Talajkímélés a szántóföldön és gyepterületen a talajtömörítés minimalizálásá-

val.
–  Kedvező vonóerőkifejtés alacsony szlip mellett, alacsony gördülési ellenállás.
–  Jó menetstabilitás különböző útfelületeken.
–  A gumiabroncsok terhelhetőségének növekedése.
–  A változó út- és terepviszonyokhoz alkalmazkodó gyors és automatikus gumi-

nyomás-szabályozások terjedése.
–  A megengedett sebességek növelése.
–  Az abroncsok élettartamának meghosszabbítása.

A gumiabroncsoknál a belső guminyomás szabályozásával azok felfekvő fe-
lülete és ezáltal a talajtömörítés mértéke, valamint a kedvező szlip melletti vo-
nó erőkifejtés, sőt az abroncs terhelhetősége és megengedett sebessége is szoro-
san összefüggő értékek, amelyek kihatnak az abroncs élettartamára is. A kö-
vetkezőkben a legnagyobb gumigyárak újdonságait vesszük számba.

Michelin
A világ vezető gumiabroncsgyártójá-

nak kiállításán az aranyéremmel is elis-
mert EvoBib 2 az 1-ben gumiabroncs inno-
vá ció volt a középpontban, amelynek 
kedvező paramétereit egy féltraktor-szi-
mulátor és a különböző útfelületeken 
képzett felfekvőfelület és mintázatlenyo-
mat is jól szemléltette. A szimulátorban a 
gumiabroncsnak a traktorvezetőre áta-
dódó lengéscsillapító hatását és a vo nó-

erő ki fej tés mértékét lehetett követni vál-
tozó út- és terepviszonyok mellett. A kiál-
lítási stand szőnyegburkolatán pedig a 
kerekek nyomprofilját és lenyomatát le-
hetett megszemlélni közúton (szürke sző-
nyeg) és szántóföldön (barna szőnyeg). 
Az új EvoBib gumiabroncsfejlesztésben 
egy speciális futófelület és kapaszkodó-
borda-kialakítás jelenik meg, amely ki-
emelkedően jó, vibrációmentes, nyugodt 
járást és jó vontatási hatásfokot eredmé-

nyez terepen, földúton és épített úton 
egyaránt. A megszokott, többnyire két 
nyílalakban futó kapaszkodóbordák he-
lyett több részre osztott bordatagok al-
kotják a gumiabroncs kapaszkodófelüle-
tét. Közúton az erősebb karkasz és a spe-
ciális övszalagok következtében nagyobb 
(1,2-1,8 bar) gumiabroncsnyomással a 
középső három bordatagra támaszkodva, 
kisebb felületen, jobb tapadással és ala-
csonyabb szlippel fejti ki a traktor kereke 
a szükséges vonóerőt. Terepen (pl. a szán-
tóföldön) alacsonyabb (0,6-0,8 bar) ab-
roncsnyomás mellett 20 %-kal nagyobb 
felfekvőfelületen a gumiabroncs vala-
mennyi bordatagja felfekszik a talajon, és 
így jobb kapaszkodással, megosztott ta-
lajnyírással, nagyobb felületen, kisebb 
csúszással, nagyobb vonóerőt képes át-
vinni a kerekeken keresztül a traktor mo-
torja a vonószerkezetre. Az új mintázatú 
gumiabroncs bordázata, valamint felfek-
vőfelülete alkalmazkodik az útburkola-
tokhoz és maximálisan kíméli a talajt, il-
letve kevésbé tömöríti azt. Az új EvoBib 
gumiabroncsok VT 710/70 R42 és VT 600/ 
60 R30 méretekben a New Holland trak-
toron is bemutatkoztak DRA (Druck Regel 
Anlage) központi guminyomás-szabály-
zóval kiegészítve.

A Michelinnél újdonság volt még az új 
generációs AxioBib 2 traktorgumiabroncs 
is, amelyek VF 650/85 R42 és VF 620/75 
R30 méretekben NRO (Narrow Rim Op -
tion) változatban voltak láthatók egy Mas-
  sey Ferguson 8730-as és egy New Hol land 
autonóm irányítású T 8.400-as traktoron. 
Ugyancsak újdonság volt a Michelin stan-
don a rendfelszedő és szecskaszállító pót-

A Michelin EvoBib gumiabroncs kedvező tulajdonságait bemutató
féltraktor-szimulátor

Az EvoBib 2 az 1-ben gumiabroncs nyomprofil-lenyomata 
közúton és szántóföldön

Nemzetközi szemle



15Mezőgazdasági Technika, 2017. június

kocsikra kifejlesztett, központi guminyo-
más-szabályzóval felszerelt Cargo XBig 
HF flotációs gumiabroncs, amely szántó-
földön és gyepen 0,8 bar nyomás mellett 
talajkímélő üzemmódban használható.

Trelleborg/Mitas
A nemrégen fuzionált két jelentős me-

zőgazdasági gumiabroncsokat gyártó kö-
zül a Trelleborg VIP (Variable Inflation Pres-
sure) intelligens, automatikus nyomás sza-
bályzóval felszerelt kombájngumiabron-
csot és hajtott kombájnkereket állított ki 
a SIMA-n, amely szintén aranyérmet ka-
pott. A VIP megoldás egy Fendt 9490X ga-
bonaarató, -cséplő gépen mutatkozott be 
a Trelleborg által kifejlesztett TM 3000-es 
szériájú gumiabronccsal, fel ni és kerék-
agy, valamint számos beépített szenzor, 
intelligens vezérlőszelepek, komp resszor, 
számítógép és generátor együttesében. 
A kombájnkeréken szenzorok érzékelik a 
ránehezedő terhelést, a sebességet, a hő-
mérsékletet, a szlipet, a gumiabroncs fel-
fekvőfelületét stb.. Ezeket az adatokat  
szá mítógép dolgozza fel és automatiku-
san beállítja a gumiabroncs nyomását. 
A rendszer reagál a talaj- és az útfelület 
vál tozásaira, a kombájn magtartályának 
feltöltöttségi szintjére (tömegváltozására) 
vagy a munkasebesség változtatására. 
Lejtőn való munkavég zéskor érzékeli a tö-
megváltozásokat, az átterhelődéseket az 
egyik kerékről a másikra, és ennek függ-
vényében állítja be a jobb és bal oldali 
kerekek guminyomását.

A Trelleborg másik újdonsága egy fle-
xibilis gumiabroncs volt. A VF 1050/50 R32 

R25 méretű, különböző betakarítógépe-
ken alkalmazható flotációs gumiabroncs 
mutatkozott be, amely 65 km/h sebes-
ségre is képes. A karkasz magasságánál 
kétszer szélesebb abroncs 2,4 bar nyomá-

jelzésű gumiabroncs 3,6 bar nyomáson 
13.200 kg-mal terhelhető és 65 km/h max. 
sebességre alkalmas, 1 bar nyomáson 
6.500 kg a terhelhetősége és 20 km/h a 
megengedett sebessége. A gumiabroncs 
sajátossága, hogy 40 %-kal nagyobb le-
het a terhelhetősége kisebb talajtömörí-
tés mellett a többi hasonló méretű radiál-
ab roncs hoz képest. Kiváló a lengéscsilla-
pítása és a terepjáró képessége is.

A Trelleborg új traktorgumiabroncsot 
is kiállított Párizsban. A VF 750/70 R44TM 
1060 gumiabroncsot a 400 LE fe letti telje-
sítményű univerzális nagytraktorokhoz 
fej lesztették ki. Jelenleg az egyik legna-
gyobb átmérőjű traktorgumiabroncs a vi-
lágon. A permetezőgépek járószerkezeté-
re a szintén új fejlesztésű VF 380/105 R50 
TM50 sorközjáró gumiabroncsot ajánlot-
ták. A konszernhez tartozó Mitas fejlesz-
tésében egy szuperflexibilis, SFT 1000/50 

A 13 tonnáig terhelhető Trelleborg VF 1050/50 R32
Blue Tire szuperabroncs

A Trelleborg VIP nyomásszabályzó automatikával felszerelt 
kombájnkerék intelligens agya

A Michelin AxioBib 2 NRO gumiabroncsai Massey Ferguson 8730 traktoron

A Mitas SFT 1000/50 R25 egyedülálló 
szuperflexibilis gumiabroncsa
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son 10.080 kg-mal terhelhető. A Mitas egy 
új flotációs High-Tech (HTFR) 680/80 R38 
CHO SFT kombájngumiabroncsot is kiál-
lított.

Apollo-Vredestein
A gumigyártó tömörülés szuper flo tá-

ciós, 22.5 collos gumiabroncs-családot 
vo nultatott fel Párizsban, amelynek a leg-
ballonosabb tagjai a 800/40 R 22,5 és a 
710/40 R 22.5 méretűek. Rajtuk kívül még 
a kiváló talajkíméléssel dolgozó, 600/50 
R22.5 és 680/50 R 22.5 jelzésű modellek 
is felkeltették – különösen – a szállító jár-
műveket gyártók figyelmét.

ATG
Az ATG csoporthoz tartozó Alliance is 

új flotációs gumiabroncs-családdal ruk-
kolt ki a VF kategóriában, amely újdonság-
nak számít a portfóliójukban. A család tag-
jai elsősorban a szállító járművek talajkí-
méléséhez képesek hozzájárulni. Az Ag ri-
flex +389 gumiabroncs-családot a VF 650/ 
55 R26.5; a VF 600/50 R 26.5 és a VF 750/ 

Olaszországban is vannak üzemei – új Ag-
rimax V Flecto VF 600/60 R30NRO és VF 
710/60 R42NRO Acryglas traktorgumiab-
roncsokat állított ki, amellyel feljebb tol-
ták a nagytraktorok irányába az Agri max 
traktorgumiabroncsok kínálatát.

Bridgestone/Firestone
A konszern Bridgestone tagja a VT 

Com bine kombájngumiabroncsainak vá-
lasztékát bővítette egy új IF 800/70 R38 
CFO modellel, valamint a nagytraktorok-
hoz is kínált új fejlesztésű, VF 710/70 R42-
es méretű, VT-Tractor sorozatba illeszke-
dő gumimodellt. A másik csoporttag, a 
Fi restone is egy új traktorabronccsal, a VF 
650/60 R42 Traction 65 típusal vonult fel.

Nokian
A finn gumigyár egy különleges ter-

helhetőségű, szállító járműveken változó 
terep- és útviszonyok között is jól használ-
ható CT flotációs gumiabroncsszériát mu-
tatott be a SIMA kiállításon. A négy tagból 
álló CT család közül a 600/55 R22.5, az 

45 R26.5 méretű abroncsok alkotják. Új-
donságnak számít az is, hogy az ATG (Al-
li ance, Galaxy) csoport a Yokohama japán 
gumigyárral bővült, amely egyelőre Euró-
pában még nem mutatkozott be.

BKT
A piacait dinamikusan építő, indiai 

gyökerű gumiabroncsgyártó – amelynek 

Vredestein kiállítási stand az újdonságokkal

Az indiai BKT nagyméretű standján a VF traktorgumiabroncsok 
voltak a főszereplők A BKT legújabb fejlesztésű Agrimax V Flecto NRO traktorabroncsai

A piacon kapható legszélesebb, 22.5 collos 
Flotation Trac gumiabroncs

Az Alliance Agriflex +389 VF 650/55 R26 
nehézpótkocsi-gumiabroncs
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560/60 R22.5, a 600/55 R26.5 és a 600/60 
R 30.5 gumiabroncsok szerepeltek. A Good 
Year/Titan, a Continental, a Kleber nem 
ho zott újdonságokat Párizsba, elmondá-

suk szerint az idei Agritechnica-ra készül-
nek. Olcsóbb, klasszikus gumiabroncso-
kat kínáltak a SIMA-n a szakmában kevés-
bé ismert, újnak számító indiai (MRL és 

KRM), valamint kínai (Tianli) gumigyárak, 
amelyek még kóstolgatják ezt a nehéz 
piacot Európában.

Dr. Hajdú József

A Bridgestone új JF 800/70 R38 CFO kombájngumiabroncsa A Nokian új CT flotációs gumiabroncsszériája
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