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j j ' J a betakarítási idényt az AGROTRÖSZT és a 
megyei AGROKER vállalatok részéről. Csong-

rád megyei mezőgazdasági üzemei is számítanak arra, 
hogy a mezőgazdasági ellátó vállalat a lehetőségekhez 
merten legjobban kielégíti az igényeket. A kereslet azért 
növekszik meg a betakarítás során, mert növekszik a 
gépek kihasználtsága, egy-egy erő, vagy munkagép napi 
12—M órát is műszakban van. A fokozott igénybe vétel 
meggyorsítja az alkatrészek, tartozékok kopását, törését 
és azok pótlása azonnal szükségessé válik. Éppen ezért 
növelte az AGROKER raktárkészletét a nyári betakarí-
tásnál resztvevő gépek alkatrész és műszaki cikkekből. 
A gyors és zökkenőmentes ellátásra már ez év első ne-
gyedében felkészült a vállalat és gondoskodik arról, hogy 
az ú jabb szállítmányok érkezésének arányában kielégít-
sék a termelők igények. 

Cjabb szállítmány érkezett a jól bevált szovjet kombájntólból, amelyek tovább bővítik a megye gépparkjai 

Jcbmu! a z e l l a t a s E g y e több gép 

az alkatrészeknél, műszaki áruknál 
A felmérések szerint to-

vább javul az ellátás a nyá-
ri betakarítási munkáknál 
résztvevő erőgépek alkatré-
szeiből. Zetornál például 
bőseggtó van hengerhüvely, 
csapágy, kuplrmgtárcsa, ke-
rékagy, tengelykinyomó, fék-
rendszer és sebességváltó al-
katrész. Az utóbbi szállít-
mányokkal érkezett komp-
resszor is. 

Erőgépek 
Az MTZ 5-ös erőgepnél 

Melegíti a vállalat az vge-

motorikas alkatrészekből, 
kuplung és kormányszer-
kezeti tartozékokból, Uid-

Kbmbéjn vanátorszijból 
például eddig 540-et értéke-
sített az AGROKER, 100 van 
tartalékban és ú jabb 200 ér-
kezése várható. Ha a megye 
540-es kombájnparkjá t néz-
zük, egy gépre kereken más-
fél variátorszíj j u t A leg-
utóbbi szállítmányból 150 
került az üzemekhez. Ha-
sonló javulás van a szalma-
rázó láda, a kasza, a dob-
kosár, a szerelőház, a felhú-
zó lánc ellátásánál. Egyedül 
szalmarázó ládából 150-et 
vettek át az üzemek és 120 
a készlet Kaszából 85 ke-
rült értékesítésre, felhordó-
agyból 120, s még jön 300 
darab a közeljövőben. 

A gabonabetakarítással 

Valóságos gumitenger vau az AGROKER szegedi köz-
pontjának udvarán 

raulikus alkatrészekből, 
csövekből. olajszivattyúk-
ból, munkahengerekből. 

Az RS típusú gépekhez ki-
elégítőén érkezett minden 
járószerkezet! alkatrész. A 
A D—4—K erőgéphez csu-
pán hűtő nincs jelenleg. A 
motorellátás az autókerhez 
tartozik. 

Végeredményben 70 szá-
zalékban ítélhető meg az el-
látás jónak, 20 százalék-
ban történik központi ellá-
tás és csupán 10 százalék-
ban gyenge, hiányos a pót-
alkatrészek forgalmazása. 

Munka-
gépek 

A termelő gazdaságok ve-
zetői egyreszt a téli, a ta-
vaszi gépjavítások során fel-
újították. rendbe hozták a 
gépállományt egyben tarta-
lékoltak is a legfontosabb 
aLkatrészekből. Célszerű az 
ilyen előrelátás, de 

az AGROKER is megnö-
velte készleteit a legfon-
tosabb kombájn és egycb 
munkagép tartozékokból, 
alkatrészekből. 

Ezen kívül folyamatosan ér-
keznek a szállítmányok a 
gyorsjavításokhoz szükséges 
műszaki cikkekből és egyre 
több az olyan áru, amely a 
múlt évben hiánycikknek 
számított most viszont bő-
ségesen áH rendelkezésre. 

egyidöben igen jelentős me-
gyénkben a lucerna betaka-
rítása is. A fűkaszáknál 
igen jónak, a rendsodróknál 
jónak mondható az ellátás. 
Ugyanez mondható az ara-
tógépek. bálázók vonatko-
zásában is. 

A betakarítás egyik leg-
fontosabb mozzanata a ga-
bona beszállítása, az átvevő 
helyre történő eljuttatása. 
Fontos t ehá t hogy minden 
gazdaságban „ütőképes" le-
gyen a pótkocsipark, hiszen 
minden egyes teher járműre 
nagy szükség van. A válla-
lat azt közölheti vevőivel, 
hogy 

különösen a román típu-
sú pótkocsiknál jó az ellá-
tás és érkezett vonóhá-
romszög, forgózsámoly. 

Ugyancsak van raktárkész-
let, trapéz es fékrendszer al-
katrészekből, csapszegekből. 
A magyar gyártmányú pót-
kocsiknál is javul az ellátás, 
de nem minden esetben le-
het készletezni elegendő 
mennyiségű csatlakozó fejet. 
Jött viszont szállítmány lég-
fékhengerből. 

A nagyüzemi tapasztala-
tok szerint a kombájnok, 
bálázógépek után a szántás-
hoz, tarlóhántáshoz használt 
traktoroknak kell átvenni-
ük a terepet. Ezen a téren 
sem lehet eltekinteni a jó 
felkészüléstől és 

az AGROKER mar raktá-
rozta a nyári talajraun-
kákoál dolgozó gépekhez 
a szükséges ekevas, kos-

ra ánylemez, kapcsoló és 
járószerkezetet. 

Van raktárim tárcsalevél, 
csapágy, közdarab és ez azt 
jelenti, hogy ezekből a cik-
kekből is enyhült az ellátá-
si gond. Az elmúlt évben 
például nehezen jutottak a 
gazdaságok tárcsalevélhez. 

Műszaki 
áruk 

Az AGROKER időben fe-
lülvizsgálta rendeléseit a 
műszaki árucikkek: vonat-
kozásában és megtette a lé-
péseket a betakarításhoz 
szükséges igény kielégítésé-
re. 

A gumiabroncs-ellátás 
eddig mindig problémát 
okozott a nyári kampány-
időszakban. Most azt közöl-
heti a vállalat, hogy nem 
lesz probléma a betakarí-
tásnál, mert nagy mennyi-
ségű abroncs érkezett és 
újabb szállítmányok várha-
tók. Külön szót érdemel, 
hogy kielégítő az ellátás 

a 650x16-os, a 650x20-as. 
a 750x20-as. a 825x20-as, 
az 1000x15-ös, a 14x28-as 
és a 12x38-as méretekből. 

Azt lehet mondani, hogy a 
9x24-es és a 10x28-as mére-
tű abroncsokból felesleggel 
is rendelkezik a vállalat. 
Lesz elegendő pótkocsi ab-
roncs is 825x20-as méret-
ben. Ugyanez mondható a 
kombájnok vonatkozásában. 
Még a megemelt igényekre 
is kielégítően érkezik az áru, 
s ezt egyébként jól mutat ja 
a vállalat szegedi központ-
jának raktára, ahol meg-
számlálhatatlan mennyiség-
ben készleteztek gumi ab-
roncsot. 

Golyóscsapágyaknál az el-
látás jónak mondható. A 
vállalat felmérést végzett az 
igényekkel és a készletek-
kai kapcsolatban és intéz-
kedést tett ú jabb szállítá-
sokra. Csupán az elmúlt hó-
nap folyamán kétszer ka-
pott golyóscsapágy külde-
ményt a Csongrád megyei 
AGROKER. 

A műszaki cikkek közül 
akkumulátor. — az MTZ 
50-es kivételével — minden 
típusból elegendő van. Elek-
tróda nagy mennyiségben és 
választékban áll rendelke-
zésre. Az ékszíj ellátás ki-
elégítő. A silózóknál a leg-
több típus esetében megte-
lelő az alkatrészellátás, míg 
a KG és az E—065—067 tí- j 
pusúaknál központilag meg-
oldott az ellátás. 

összegezve; a kilátások 
azt mutatják, hogy 

a mezőgazdasági ellátó 
vállalat az elmúlt évek 
mindegyikénél jobban ké-
szült fel az idén a betaka-
rításhoz szükséges pótal-
katrészek, egyéb tartozé-
kok, műszaki áruk szezo-
nális forgalmára. 

Ez majd a betakarítás me-
netében érezteti gyakorlati 
hasznát es egyben továbt) 
erősíti a partneri viszonyt 
az ellátó vallalat es a gaz-
daságok között, 

a megye mezőgazdaságának 
Erő- és munkagép tekintetében is foko-

zott felkészülést igényel a betakarítási 
szezon a Mezőgazdasági Ellátó Vállalat-
tól. Az idén különösen jónak mondhatók 
az előkészületek, mert ha a gazdaságok, 
a termelök igényét 100 százaléknak vesz-
szük, akkor 95 százaléknak mondható a 
kereslet kielégítése. Az ellátási helyzetet 
megfelelően bizonyítja az év első négy 
hónapjának forgalma is. A megnöveke-
dett kereslet és a javufó áruellátás miatt 
a Csongrád megyei AGROKER 1971. ápri-
lis 30-ig 87 millió forint értékben forgal-
mazott gépeket és berendezéseket. Az el-
múlt esztendő első négy hónapjában vi-
szont 56 millió forint volt ez az összeg. 
Különösen a munkagépek tekintetében 
volt nagyobb a forgalmi emelkedés. 

Raktárkészlet 
betakarító gépekből 

A megye gazdaságai rendszeresen fel-
új í t ják kombájn parkjukat . Az idén ís 
nagy ütemben érkeztek be a szovjet 
gyártmányú arató-cséplő gépek, amelyek-
ből a Pankotai Állami Gazdaságban 5, a 
Székkutasi Űj Élet Mtsz-be 5 és a Csong-
rádi Tisza Mtsz-be 4 db került. A beta-
karítási idényig esedékes 50 kombájnból 
25 db érkezett meg, de a hátralevő meny-
nyiség a termelő gazdaságokhoz kerül a 
gabona betakarításáig. 

MAGTISZTÍTÓ GÉPEK: Az elmúlt 
esztendőben akadozott az ellátás a kom-
bájn szérűn alkalmazható magtisztító gé-
peknél. Most az összes igényelt mennyi-
ség megérkezett az OVF— 20, azaz órán-
ként 20 tonna teljesítménnyel dolgozó 
magtisztítókból. A megrendelők már most 
átvehetik a tisztító berendezéseket. 

ARATÓGÉPEKRE, különösen a szegedi 
járás termelő és szakszövetkezeteiben van 
szükség, A vállalat felhívja partnereinek 
figyelmét, hogv raktárról elégíti ki az igé-
nyeket a nagy teljesítményű, üzembiztos 
aratógépekből. , 

BÁLAzOGÉPEK FORGALMA: Raktá-
ron vannak a szovjet gyártmányú P S Z B — 
1,6 bálázógépek és a jövőbeni igényeket is 
kielégíti a vállalati Ezt különösen azért 
lehet ígérni, mert még nem kezdődött 
meg az NDK gyártmányú bálázók szállí-
tása, így e típusból ezután várható a gé-
pek beérkezése. A szovjet típusú bálázók-
hoz csévézett huzal, míg a K—442 típusú 
gépekhez bálakötöző zsineg áll rendelke-
zésre. A betakarításhoz van kellő meny-
nyiségű zsák, aratózsineg, ponyva. 

LUCERNABETAKARÍTÓ gépekből ls 
nagy Csongrád megyében a kereslet A 
gazdaságok nagy területeken folytatnak 
lucerna termelést és így az AGROKER. 
is növelte készleteit. 

(£) A hagyományos alternáló fűkaszák-
ból négyféle típusban van raktáron; 

(D Beérkezett 40 db rotációs kasza im-
portból és megkezdődött értékesítésük. Ez-
zel a megyei igényeket nagyrészt kielégí-
ti a vállalati 

(3) Rendsodrókból minden megrendeles-
nek eleget tud tenni a vállalati 

(D Várható, hogy a Kemper típusú re-
lációs fűkaszából is megkezdi a BMG a 
szállításokat. 

Szállító, telei-
előkészítő gépek 

Az esztendő eleje óta raktárról elégíti 
ki az igényeket az AGROKER, Jelenleg 
és a betakarítási idényben is forgalmaz 
a vállalat 5 tonnás kivitelben magyar es 
román gyártmányú, billenőplatós pótko-
csikat. A vállalat további megrendelése-
ket is elfogad. A Kiskundorozsmai ME-
ZŐGÉP megkezdte a 3,5 tonnás billenő-
platós pótkocsik átadását. 

Talajelőkészítő gépekből a következő 
statisztika jól mutat ja az AGROKER fel-
készültségéti A termelők rendelkezésére 
áll: 

50 db kétsoros tárcsa 
60 db egyirányú tárcsa 
40 db Lajta eke 

150 db függesztett és féligfüggesz-
tett eke 

13 db DT—75 lánctalpas 

Azonnali rendelést is kielégít a vállalat 
az újdonságnak számító K—700 és a D— 
4K—B erőgépből. Elegendő mennyiség áll 
rendelkezésre különféle vontatott és ön-
járó rakodógépekből, több típusú min-
dentfelhordó berendezésekből. 

ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK: Jelentős 
mennyiségben készletezett a vállalat a 
percenként 1200-as, a 2000 és 3000 literes 
teljesítményű komplett öntöző berendezé-
sekből. Az árak változatlanok és az ige-
nyeket azonnal kielégítik. \ gazdaságok-
nak azonban célszerű az ú j berendezések 
vásárlása mellett pótolni, felújítani a nyo-
móoldali csöveket, idomokat, s kiegészí-
teni a meglevő berendezéseket. 

ARATASI ÜGYELET 
A Csongrád megyei Agroker Vállalat aratási ügyeletet tart június végétől 3 

gabonabetakarítás teljes befejeződéséig AZ ÜGYELET SORÁN REGGEL 7-TŐL 
ESTE 7-IG FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK AZ ARUKIADAS. Szükség esetén Bu-
dapestről telex út ján rendeli meg a vállalat a pótalkatrészt, vagy egyéb tartozékot 
és az áru gyorsított szállítással érkezik meg a termelőüzembe. 

.A nagyteljesítményű 800 lóerős erősé* 


