
80%-OS INTENZITÁSÚ ÁLLAMI 
GÉPTÁMOGATÁS A FAGYKÁR 

ELLENI VÉDELEMBEN



ILYEN TALÁN MÉG NEM VOLT! 
Kimagasló intenzitású pályázat

Az Agrárminisztérium várhatóan 2021 októberében nyit-
ja meg a „Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló 
beruházások támogatása” elnevezésű pályázatot. Kü-
lönlegessége, hogy most először kínál támogatást egyéni 
pályázók eszközbeszerzésére 80%-os intenzitás mel-
lett. További előnye, hogy egyéni gazdálkodók is pályáz-
hatnak, nem csak konzorciumok.

A 2021-es pályázati szezon már az eddigiekben is kedve-
ző volt a kertészeti termelők szempontjából, az év végé-
hez közeledve azonban egy új pályázati lehetőség nyílik 
egyedülálló feltételek mellett. A tavaszi fagy elleni véde-
kezés kritikus kérdés a gyümölcstermesztők számára. Ez 
a pályázat lehetőséget teremt olyan gépek és eszközök 
beszerzésére, amelyekkel hatékonyan lehet védekezni 
a fagyok károsító hatásai ellen. A hiánypótló gépek és a 
magas pályázati intenzitás egy olyan kombináció, mely 
egyértelművé teszi azt, hogy aki komolyan gondolkodik a 
gyümölcstermesztésben, annak érdemes kihasználni ezt 
a lehetőséget. A KITE Zrt. ehhez nyújt egy komplex szol-
gáltatási csomagot.

A Tow&Blow vontatható szélgépek a légáramlás elvén működve, a talajból felszálló meleg levegőt visszajuttatva képe-
sek hatékonyan megvédeni az ültetvényt a kisugárzási fagyoktól.

Közös jellemzők: A szélgépek ventilátora szögében állítható és vízszintes oszcilláló mozgást is végez, akár  
360°-ban, ezért széles felhasználhatóságot biztosít. Telepítésük nem igényel betonalapot vagy építési engedélyt. A mű-
ködése csendes, károsanyag-kibocsátása alacsony. Könnyen szállítható, traktorral vagy más járművel is vontatható. A  
Tow&Blow szélgépek a manőverezőkészség, a rugalmasság és a fenntarthatóság szempontjából is magasra tették a mércét.

SZÉLGÉPEK A FAGYVÉDELEMÉRT 

Tow&Blow a prémium kategória
Minden ültetvénytulajdonos gazda rémálma a virágzás és terméskötődés idején fellépő fagy, amely napok vagy akár 
órák alatt képes végzetes pusztítást végezni. A terméskiesés akkora lehet, hogy az addig befektetett költségek az ár-
bevétel kiesése miatt nemcsak hogy nem térülnek meg, hanem tetemes veszteséget okoznak, bizonytalan helyzetbe 
hozva a termelőt.

A KITE Zrt. ütős megoldást kínál a fagyvédelem területén!

Automatikus indítás
Ez a funkció lehetővé teszi a hőmérséklettől függő indí-
tást és leállást. A ventilátor és a torony mozgása egyaránt 
elindul a beállított alacsony hőmérséklet érzékelése ese-
tén, és automatikusan leáll, amennyiben a hőmérséklet 
emelkedni kezd.

Rotáció és oszcilláció
A ventilátor és a torony bármilyen szögben képes osz-
cillálni, 360°-ban rotációs mozgást végezni, hidraulikus 
funkcióit egy DC hidraulikaegység látja el. A szög állítása 
egyszerű, mechanikus lépésekkel történik. 



A TOW&BLOW SZÉLGÉPEK KÉT VÁLTOZATBAN 
ÉRHETŐK EL 

Tow&Blow 250h típus Tow&Blow 650i típus
Terület lejtése legfeljebb: 6o legfeljebb: 6o

Hidraulikatartály térfogata: 5 liter 5 liter

Üzemanyagtartály térfogata: 2x30 liter 190 liter

Motor: Kohler, 23,7 LE, 3 hengeres, diesel Kubota, 65 LE, 4 hengeres, diesel

Fogyasztás: 5 liter/óra 20 liter/óra

Ventilátorfej maximális  
dőlésszöge: 25o 8o

Ventilátor légsebessége: 23 m/s 36 m/s

Ventilátor magassága: 7800 mm 7800 mm

Szállítási magasság: 2775 mm 2800 mm

Szélesség  
(visszahúzott letalpalókkal): 2315 mm 2315 mm

Hosszúság: 6090 mm 6300 mm

A Tow&Blow szélgépek legfontosabb előnyei
Mobilitás
Normál sortávú ültetvé-
nyekben a sorok kivágása 
nélkül elhelyezhető, trak-
torral vagy pick-up-pal 
vontatható, áthelyezhető, 
telepítése nem engedély-
köteles.

 Hatékonyság 
A közvetlen meghajtás 
hatékonyabb erőátvitelt, 
a burkolt ventilátor irányí-
tott légmozgást biztosít 
alacsonyabb üzemanyag- 
fogyasztás mellett.

Környezeti terhelés
Alacsony zajszint 
(50-60 dBA 170 méternél).

 Szerviz és alkatrész
A KITE Zrt. a Tow&Blow 
gépek mellé teljes körű  
szervizszolgáltatást és  
alkatrészellátást biztosít.

FINANSZÍROZÁS EXTRA KONDÍCIÓK MELLETT
Teljes körű ügyintézés

A KITE Zrt.–től vásárolt beruházási termékek (jelen esetben a szélgép) kapcsán felmerült finanszírozási igényeket a KITE Hitel-
iroda egyablakos kiszolgálás keretében, kiszámítható, kényelmes és rugalmas finanszírozási megoldásokkal szolgálja ki.
Mint ismeretes, a hitelkamatok emelkedő tendenciát mutatnak. A KITE Zrt. azonban az akciós szélgép finanszírozását 
most minimális önerő mellett és garantált 2,5%-os fix kamatozású finanszírozással támogatja.
A konstrukció 80%-os intenzitású vissza nem térítendő beruházási támogatással kombinálható. A finanszírozá-
son túl, a vagyonbiztosítási ügyintézést is a KITE Hiteliroda végzi.

A konstrukció paraméterei
Finanszírozási forma: Hitel

Futamidő: 3 év

Sajáterő: ÁFA

Díjfizetés: ÁFA visszaforgatás, normál 
díjak évente 2x

Devizanem: HUF

Kamat: 2,50%
Vagyonbiztosítás  

ügyintézés:
A finanszírozással együtt a 
KITE Hitelirodán keresztül.

Az ajánlat nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek!

Egyszerűsített hitelkérelem,  gyors és átlátható ügymenet, folyamatos ügyfélkapcsolat- 
tartás – ezt kínálja parterei részére a KITE Zrt. Érdemes élni az egyedi lehetőséggel! 
Részletekkel kapcsolatban keresse kertészeti üzletkötőinket!
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Kérjük, keresse országszerte elérhető kertészeti üzletkötőinket!

Kertészeti gépértékesítési menedzser Kelet-Magyarország
Lizák Gábor +36 20 362 3372

Kertészeti gépértékesítési menedzser Nyugat-Magyarország
Pálffy Ottó +36 20 362 3413

Központi információs vonal:
+36 20 261 8937


