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KI A PROFI KERTÉSZ?

Aki a piaci igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű 

gyümölcsöt termel, elsősorban üzleti céllal.

Fagyvédelmi gépeinket a profiknak ajánljuk.



MITŐL PROFI A FAGYVÉDELEM?

• A lehető legnagyobb biztonságot kínálja

• A leggazdaságosabb megoldást nyújtja

• A legnagyobb tapasztalatra építve dolgozták ki

• A legtöbb kutatási eredmény felhasználásával fejlesztették ki

• A legegyenletesebb légkeverést biztosítja

• A legkiválóbb munkafeltételek mellett

Az Orchard Rite gépei ezt nyújtják a vevőik számára.



MŰKÖDÉSI ELV

A szélgép a tavaszi, éjszakai, sugárzó fagyok idején hatásos.

A torony magasságában elhelyezkedő, általában valamivel melegebb 

levegőt keverik az ültetvényben lévő fagyos levegőhöz. 

• Olyan, mint egy asztali ventilátor, csak nem fúj, hanem szív

• A gyártónk több típust kínál, ezek közül a leggazdaságosabbnak 

(legkedvezőbb költség/hektár) értékűnek a 2600 Caterpillar 7,1 

dízelmotors modelljét tartjuk

• A torony magassága (és a rotor tengelyének pozíciója) a földtől 10,4 

méter magasságban van

• Itt a hőmérséklet akár 3,5-4 fokkal magasabb a gyümölcsösben 

mérhetőnél 



MŰKÖDÉSI ELV

• A kevert levegő hőmérséklete mellett alapvetően fontos a 

mozgatott levegő mennyisége is, ami ennél a gépnél 13-14.000 

m3/perc 

• A „fújt levegő” mennyisége a (45 év mérnöki munkájával kialakított)

rotoron mért teljesítménytől függ, amely ennél a gépnél 170 LE

• Ezt a teljesítményt a 

• megfelelően erős motor és a

• motor illetve a légcsavar közötti optimális erőátvitel biztosítja

• Az erőforrás a világ talán legjobbjának tekinthető Caterpillar

dízelmotor, melyet speciálisan erre a célra fejlesztettek ki.  



MIÉRT FONTOS A TORONY MAGASSÁGA?

Mert az optimális magasságban 

• magasabb a hőmérséklet és 

• az onnan elérhető kúp forma nagyobb levegőmennyiséget jelent.

Sugár 150 m

Légszállítás kb. 290.000 m3

Magasság 10,4 m

Magasság 6,0 m

Sugár 100 m

Légszállítás kb. 90.000 m3



LEFEDETT TERÜLET

• Az általunk ajánlott szélgép egy 150 m sugarú 

körben fejti ki hatását (ami megfelel elvben 7,2 

hektár felületű körnek) és a gyümölcsös alakjától 

függően 5,5-6,5 hektár területnek 

• Az érdeklődők egy számítógép által tervezett 

gép-elrendezési javaslatot kapnak, melynek 

elfogadásáról vagy módosításáról dönthetnek

• A kisebb kör a -5, a nagyobb -3 Celsius foknál 

várható védelem hatókörét jelzi

• Az érdeklődők javaslatot arra is, hogy a konkrét 

terepviszonyokhoz esetleg hatékonyabb-e, a 

„döntött” vagy „kontur” fejes megoldás, amely 

nagyobb védelmet biztosíthat az adott 

gyümölcsösben



GAZDASÁGOSSÁG

• Meghatározó, hogy a berendezés hektáronkénti bekerülési ára 

mennyi?

• Számításaink szerint gépünknél (támogatás nélkül) egy hektár 

megvédésének beruházási költsége 3-3,5 m Ft

• Ehhez számítandó az alapozás és a daru bérlésének, illetve 

szerelésnek – nem jelentős – díja 

• Vagyis támogatás nélkül is egy jó ültetvény 1 éves bevételének kb. 

feléért megvédhető a fagykároktól az ültetvény

• És nem egy hanem 20-25 éven keresztül

• Sikeres pályázat esetén a 80%-os intenzitás csupán 600-700.000 Ft 

önerő igényét jelenti hektáronként

• Ismétlem: 20-25 évre jó esélyt adva a fagykár elkerülésére



GAZDASÁGOSSÁG

A gép árához számítandó (vevő feladata):

• 2,7x2,7x1 méteres alapozás helyének 

kiásása

• Kb. 7,5 m3 beton betöltése 

• A daru bérlése (kb. 2 óra időtartamra)

• A torony felállításának  (alvállalkozónk

által végzendő) díja kb. 200.000 Ft/torony



MAGYARORSZÁGI MÉRÉSEK

• Magyarországi felhasználónk által 

végzett mérések szerint voltak olyan 

napok (pl. 2020 április 1.), amikor a 

szélgépünkkel védett területen a 

hőmérséklet nem esett -3 Celsius fok alá

• Ugyanakkor a 10 km-re lévő, géppel 

nem védett területen -6,2 Celsius fok 

hőmérséklet alakult ki

• Ez az akkori körülmények között mintegy 3 

fok többletet jelent, ami az adott 

fenológiai helyzetben a termés 100%-os

megvédését jelentette



PROFIZMUS A MUNKAFELTÉTELEKBEN

• Az ajánlott berendezés automatikusan indítja és állítja le a szélgép 

működését

• Nincs télen, ködben, fagyban végzendő munka, amelyre egyre 

nehezebb embert találni

• Nem keletkezik égéstermék, csak a motor működéséhez szükséges 

óránként felhasználandó 35-40 liter gázolaj égéstermékének 

környezetkímélő módon történő kibocsátása

• A működéshez nem szükséges a víz vagy egyéb segédanyag



MIÉRT EZ A LEGBIZTONSÁGOSABB MEGOLDÁS?

Mert…

• … mintegy 45.000 ilyen berendezést használnak megelégedetten 

világszerte

• … Európában és Észak-Afrikában mintegy 1500 van forgalomban

• … Magyarországon (2021 második feléig) már 10 gép működőképes

• … az Orchard Rite szélgépek 45 év kutató és gyártási munkájának 

tapasztalatával készülnek

• … a hazai gépek felhasználói nyugodt álmot és maximális 

termékbiztonságot élvezhetnek



SZÉLGÉP TELEPÍTÉS



SZÉLGÉP HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYE



TECHNIKAI ÖSSZESÍTŐ
Orchard Rite 2600 Model 7,1

Toronymagasság 10,4 m

Motor teljesítmény 170 LE

Rotoron mért teljesítmény 170 LE

Hatáskör 150 m

Védett terület 6 hektár

Automatikus indítás/leállítás Igen

Vízigény Nincs

Levegőszennyezés Alacsony

Piaci tapasztalatok 45 év

Kutatás-fejlesztés 55 év

Működő berendezések száma ~ 45.000 db

Nehéz téli munkavégzés igénye Nincs 

Tényleges ár / ha 3-3,5 mFt



MÉG IDŐBEN VAGYUNK!
AZ ASZTALUNKRÓL ELVEHETŐ KÉRDŐÍV VISSZAKÜLDÉSE 

UTÁN AZONNAL KÜLDÜNK AJÁNLATOT A PÁLYÁZATHOZ!

FÜREDI GÁBOR

+36 20 944 7099

hand@t-online.hu

KURTOS LÁSZLÓ

+36 30 910 1471

hand.laszlo@t-online.hu

www.hand.hu


