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Májustól elérhető a Repossi világújdonsága,
jelentkezzen a bemutatóra!
2019.03.17.

A tavasz nem csak a vetésről szól, hanem a szálastakarmányok
betakarításáról is. Ezen munkálatok során jelenthet nagy segítséget
a Repossi világújdonsága, amit májustól vásárolhatnak meg a
gazdálkodók a Lakkos Kft.-nél, a magyarországi kizárólagos
forgalmazónál. Ebből az apropóból beszélgettünk Kézér Zsolttal, a
cég értékesítési régióvezetőjével.

MitMitől különleges a RA-Rake rendsodró?l különleges a RA-Rake rendsodró?

Gabriele Repossi olasz gépészmérnök találmányának, az új rendsodró gépnek a lényege,
hogy javítja a begyűjtött szálastakarmány minőségét. Teszi mindezt egy dupla csillagkerekes
megoldás segítségével. A RA-Rake rendképzRA-Rake rendképző hátsó kerekeinek átmérője nagyobb, mint
az elülsőké, ezért csak azok érintkeznek a talajjal, és a haladási sebességnek megfelelően
forgatják meg a kisebb kerekeket, melyek összegyűjtik a takarmányt. Így jóval kevesebb
szennyeződés kerül a takarmányba, ezáltal annak minősége jobb, a fehérje tartalma
magasabb lesz.
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A RA-Rake rendképző hátsó kerekeinek átmérője nagyobb, mint az elülsőké, ezért csak azok
érintkeznek a talajjal

Ha jól tudjuk, nem csak ez a gép elHa jól tudjuk, nem csak ez a gép előnye.nye.

Valóban az új gép újdonságot jelent azért is, mert munkasebessége elérheti a piacon
megszokottnak a kétszeresét is, akár a 23 km/órát. Mivel pedig az EU úgy ítélte meg, hogy
a találmány az európai mezőgazdaság fejlődése szempontjából stratégiai fontosságú, a
Horizon 2020 kutatási program keretében támogatást is elnyert, és ez tette lehetővé, hogy
szabadalmaztathassák az egész világra kiterjedően.

Mikortól tudják megvásárolni  a magyar gazdák?Mikortól tudják megvásárolni  a magyar gazdák?

Büszkék vagyunk rá, hogy itthon a RA-Rake rendsodrókatRA-Rake rendsodrókat kizárólagosan a Lakkos Kft.
fogja értékesíteni és mi nyújtjuk majd a szervizszolgáltatást is. A rendeléseket már most
fogadjuk, a gépeket viszont csak ez év május 1-től tudjuk szállítani a vevőinknek.
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A Repossi RA-Rake munka közbenő

Mennyibe fog majd kerülni  összehasonlítva a piacon kapható egyébMennyibe fog majd kerülni  összehasonlítva a piacon kapható egyéb
rendképzrendképzőkhöz viszonyítva?khöz viszonyítva?

Egy 7,5 méteres munkaszélességű, dupla csillagkerekes gép várhatóan nettó 4,7 millió Ft-
ba kerül majd, ami alig haladja meg a szintén Repossi 6 méter széles fésűs rendképző nettó
4 millió Ft-os árát. Ugyanakkor előbbi előnyei, a munkasebesség és a munkaszélesség,
csak a nagy egybefüggő táblákban érvényesülnek, így oda ajánljuk.
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