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A projekt keretében beszerzett gépek és adaptereik felhasználása 

a természetvédelmi területkezelés során 

 

 

Az ANPI természetvédelmi kezelési tervében, helyrajzi számonként 

meghatározott kezelési feladatok az alábbi, a projekt keretében beszerzett 

eszközökből összeállított gépsorok alkalmazásával teljesíthetők:  

 

Szárzúzás: 

 Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó gép - alapgép 

 Szártépő adapter 

 Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó - 

alapgép 

 Oldalazó mulcholó adapter 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Kalapácsos szárzúzó és nyesedékzúzó adapter 

 

Erdészeti szárzúzás: 

 Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó 

 Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Kalapácsos szárzúzó és nyesedékzúzó adapter 

 

Legelőápolás szárzúzással 

 Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó gép 

 Szártépő adapter 

 Rétkasza adapter 

 Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó 

 Oldalazó mulcholó adapter 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Kalapácsos szárzúzó és nyesedékzúzó adapter 

 

Szelektív cserjeírtás 

 Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó 

 Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Kalapácsos szárzúzó és nyesedékzúzó adapter 
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Talajegyengetés 

 Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó gép 

 Rugósfogas gyepápoló adapter 

 Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó 

 Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter 

 

Kaszálás 

 Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó gép 

 Fűkasza adapter 

 Rétkasza adapter 

 Multifunkcionális rézsűtraktor 

 Fűkasza adapter 

 

Bálázás 

 Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó gép 

 Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter 

 Takarmányterítő és szellőztető adapter 

 Rendképző adapter 

 Körbála fóliázó adapter 

 Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes 

 Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes 

 Fixkamrás körbálázó 

 

Szántóművelés vetésforgóval 

 A szántóföldi művelés eszközei 

 Váltvaforgató eke 

 Szántóföldi magágykészítő kombinátor 

 Szántóföldi talajművelő tárcsa 

 Szántóföldi henger 

 Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes 

 Szervestrágyaszóró, egytengelyes 

 Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes 

 

A területkezelési feladatok kiegészítő munkálatainak megvalósítása 

érdekében további gépek és berendezések beszerzése volt indokolt. Ezek 

a speciális feladatok ellátására is alkalmas eszközök hozzájárulnak a 

hatékony és eredményes munkavégzéshez: 

 Trágyadepó egyengetőlap 

 Útkarbantartó tolólap 

 Váltvaforgató eke 
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 Teleszkópos rakodógép 

 Gödörfúró adapter 

 Hótolólap adapter 

 Egyrotoros, nyolckaros rendsodró adapter 

 

A beszerzett gépek, berendezések és eszközök kiválasztása a projekt által 

érintett területek paramétereiből, az azokon szükséges beavatkozások 

figyelembe vételével teljesült. 


