
SZEZONNYITÓ SZEZONNYITÓ 
AKCIÓ AKCIÓ 

ELÉRHETŐ, ELŐRENDELT ÉS KÉSZLETES

GÉPEINK BEMUTATÁSA



VICON RV 5116 RN PLUS Változókamrás bálázó 

Előnyök:
·Új PowerBind közvetlen hálóadagolás a gyors és rendkívül megbízható hálózáshoz.
·2.0 vagy 2.2 m rendfelszedő, a kis átmérőnek köszönhetően hatékonyan szedi föl a terményt.
·Szimpla vagy dupla ujjas továbbító vagy rotoros továbbító egység.
·PowerFeed rotoregység a lenyűgöző behordórendszer működéséhez.
·Drop Floor rendszer az eltömődés elhárítására, alapfelszereltség a rotoros verzióhoz.
·3 különböző bála tömörség, melyet a traktor fülkéből előre beállíthatunk.
·Egyszerű és gyors hálócsere.
·Egyszerű kezelhetőség a Focus kezelőegységről.

A teljesen új Vicon RV 5100-as szériájú bálázó egy lépés felfelé a teljesítmény és a megbízhatóság felé és

minden elemet, ami az eredményes munkához szükséges, megtalál rajta. Beleértve a megbízható 

PowerBind haló- és madzagkötöző rendszert is. A Vicon RV 5116 a költséghatékonyságra és a nyereséges 

bálázásra le�ek tervezve. Fejlesztésének további szempontjai az egyszerű használhatóság és a nagy 

teljesítmény szenázsban, szénában és szalmában egyaránt. Mindkét bálázó seregnyi újítást tartalmaz, 

beleértve a bálatömörség szabályozhatóságát, amellyel 3 különböző zóna állítható elő a bálában.

Műszaki adatok:Szériakivitel:

Bálaméret:Szélesség: 1,20 m  Átmérő a 5116 modellnél: 0,6 - 1,65 m

Vonószerkezet:Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő:2,20 m szélesség, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger az "R" típusnál

TLT ford. szám:540 1/min

Bálakamra:5 heveder + 3 henger, lánckenés, Focus kezelőegység, széles szögki- térésű kardán

kuplunggal az R verzión Drop floor rendszer az R verzión

Továbbító szerk.:Rotoros továbbító

Egyéb:Proporcionális szelep

Világítás: Komplett közúti világítás 

Méretek: Hosszúság: 4.48 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,70 illetve 2,85 m RV 5116: 70 LE;

Tömeg:2650 - 2860 kg

Nem IsoBus-os kivitelben Focus III,.vezérlővel lletve IsoBus-os kivitelben 

Kerekek 15,0/55-17

Bála rámpa Fix & Változó kamrás

Lemezbetét száraz körülményekre R Var 35.000  Euró+Áfa-tól



VICON Extra 228 és 232 2,8 és 3,2 m munkaszélességű

függesztett tárcsás kaszák

A Vicon EXTRA 200 modellek könnyű, egyszerű kaszák kompakt, de tartós szerkeze�el a maximális 

teljesítményért versenyképes áron. 2,80 és 3,20 m munkaszélességet biztosítanak. Jellemzője az 

EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal, folyamatos és tökéletes vágási teljesítmény, 

különösen a nehéz termény körülmények közö�.

Előnyei:

·BreakAway

·Flexibilis felfüggesztés

·Könnyű kiemelés a forgón

·Teljesen egészében összehegeszte� EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal.

Függesztett tárcsás fűkasza 3,2 m munkaszélességgel

Szériakivitel:

- függesztett oldalt elhelyezkedő fűkasza, KAT II

- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni - hidraulikus emelés

- az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr. -emelés, süllyesztés

- szállítás: a traktor oldalán függőlegesen felhajtva

- biztonsági kardán 

Model:    

Munkaszél.:                                

Vágótárcsa sz.:                                     

Kések száma:                       

Vonóerőig.:                       

Tárcsa fordulat:                      

Önsúly:                                 

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

Express penge csere 8 tárcsás

       Extra 232   Extra 228

            3,20 m2,80 m

              8 db8 db 

24 db 24 db

            55 LE50 LE

 3000  3000

           643 kg 609 kg

8650 Euró+Áfa-tól



VICON RF 4225 RN �xkamrás bálázó

Az új Vicon RF 4225 fix karmas bálázók a maximális 

flexibilitásra le�ek tervezve, termény minőségtől 

függrtlenül. A tökéletesen alakhelyes bálák, kombinálva a 

megbízhatósággal, együ�esen biztosítják, hogy az új RF 

4225 széria, jövedelmező beruházás legyen az Ön 

számára.

A kombinált bálakamra koncepció - ahol hengerek vannak 

az első, láncos léces szerkezet a hátsó szekcióban - ideális 

kombináció a tömör és alakhelyes bálák készítéséhez, 

termény �pustól függetlenül. A rendszer biztosítja a 

maximális bálaforgást, száraz és nedves körülmények 

közö� egyaránt.

Előnyök:

· 2.0 és 2.2 m széles rendfelszedő kis átmérővel, a nagy teljesítmény érdekében.

· Ujjas továbbító, rotoros vagy 14 késes szeletelő egység.

· Új paralelogramma Drop Floor rendszer az eltömődés elhárítására.

· RotaMaX bálakamra kocepció, hengerekkel és láncos léces szerkeze�el.

· Új PowerBind háló- és madzagkötöző rendszer.

   Egyszerű és egyedi kezelhetőség a Focus kezelőegységről.

Bálaméret:Szélesség: 1,20 m  Átmérő: 1,25 m

Vonószerkezet:Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő:2,00 m szélesség, 4 sor bedobóujj, rendleszorító henger R gumi támasztókerék

TLT ford. szám:540 1/min

Bálakamra:Láncos léces kialakítás 24 (R)db léccel a bálakamra ajtóban, 

5 hengerrel a front szegmensben, lánckenés, Kezelőegység. Focus III. Monitor 

Széles szögkitérésű kardán nyírócsavarral az F verzión, kuplungal az R verzión

Továbbító szerk.:F verzió - Ujjas továbbító R verzió - Rotoros továbbító - Drop Floor nélkül

Kerékméret:11.5/80-15

Világítás:Komplett közúti világítás

Méretek:Hosszúság: 4.10 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,30 m

Min. telj. Igény:70 LE

Tömeg:2400 - 2710 kg

Bála rámpa Fix & Változó kamrás Kerék Méret:  11.5/80-15

Műszaki adatok:

Fixkamrás, teljes láncos-léces kialakításSzériakivitel:

31.800  Euró+Áfa-tól



VICON RV 5216 SC14 PLUS 14 késes szeletelős
Változókamrás bálázó 

Szériakivitel:

Bálaméret:Szélesség: 1,20 m  Átmérő: 0,6 - 1,65 m

Vonószerkezet:Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő:2,20 m szélesség, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger

TLT ford. szám:540 1/min

Bálakamra:5 végteleníte� heveder + 3 henger, lánckenés, ISOBUS kompa�bilitás

szélesszögkitérésű kardán kuplungos védelemel, Proporcionális szelep, 0 bar szelep, 

Drop floor rendszer, dupla meghajtóhenger az SC14 modellen!

Továbbító szerk.:14 késes vagy 25 késes szeletelő egység

Egyéb:Proporcionális szelep

Kuplung a 2. és a 3. hengeren

Kerékméret:Választás szerint

Világítás:Komple� közú� világítás

Méretek:Hosszúság: 4.48 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,70 m

Min. telj. Igény:90 LE

Tömeg:3250 kgNem IsoBus-os kivitel - Változó - Focus III monitorral

Kerekek 15,0/55-17

Bála rámpa - Változó

Vak kés készlet Sc14

Lemezbetét száraz körülményekre SC14 V - kötelező opció

Változókamrás bálázó

43.750.- Euró+Áfa-tól



VICON RF4325 SC14 Plus 14 késes szeletelős Fixkamrás bálázó

Bálaméret:Szélesség: 1,20 m  Átmérő: 1,25 m

Vonószerkezet:Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő:2,20 m szélesség, 2 db támkerék, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger

TLT ford. szám:540 1/min

Bálakamra:17 db tömörítő henger, lánckenés, közpon� egységről kenhető henger csapágyak,

széles szögkitérésű kardán kuplungos védelemmel

Drop flor rendszer!

Továbbító szerk.:Rotor vagy 14 késes szeletelő egység

Kerékméret:Választás szerint

Világítás:Komple� közú� világítás

Méretek:Hosszúság: 4.10 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,30 m

Min. telj. Igény:90 LE

Tömeg:2840 - 3040 kg

Nem IsoBus-os kivitel - Fix - Focus III monitorral

Kerekek 15,0/55-17

Bála rámpa Változó és Fix kamrás

Lemezbetét száraz körülményekre Sc14

Vak kés készlet SC14

Fixkamrás, tömörítőhengeres kialakítás

Szériakivitel:

40.150  Euró+Áfa-tól



Vicon Extra 332 Függesztett tárcsás fűkasza 3,2 m munkaszélességgel

Az előnyei:

·H idraulikus rugó-állítással kapható

·N onStop biztonsági retesz

·M ax. 125° függőleges szállítási helyzet

·K özépső felfüggesztésű

·5 40/1000 fordulatszámú hajtómű

·T eljes egészében hegeszte� EXTRA vágószerkezet háromszög alakú tárcsákkal.

Szériakivitel:

- függeszte� oldalt elhelyezkedő fűkasza, KAT II

- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni

- hidraulikus emelés - az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr. -emelés, süllyesztés

- Hidraulikus talajnyomás állítás - Opcionálisan

- Jobb oldali rendterelő tárcsa

- Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

- Express penge csere 8 tárcsás 

Model:Extra 332

Munkaszél.:   3,20 m

Vágótárcsa sz.: 8 db

Kések száma: 24 db

TLT ford.igény.: 540 1/min

Vonóerőig min.: 55 LE

Önsúly:760 kg

Munka tartomány:-15°/+15° 

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

Express penge csere 8 tárcsás

A Vicon EXTRA 300-as hátsó felfüggesztésű fűkaszák széles felhasználási terüle�el büszkélkedhet indulva 

a 2,8 m-től egészen a 4 m-ig, a hozzájuk tartozó súlyokkal összefüggésben, amelyek a 810-940 kg, amely 

azt jelen�, hogy ezek a munkagépek az 50 LE traktoroktól kezdődően üzemeltethetőek, így ezek a nagyon 

vonzó gépek a kisebb teljesítményű traktorokkal rendelkező gazdáknak való, akiknek elég jelentős 

területeket kell levágniuk.

Középső felfüggesztésű tárcsás fűkaszák

11.300  Euró+Áfa-tól



VICON Extra 124 Függesztett tárcsás fűkasza 2,4 m munkaszélességgel

- függeszte� oldalt elhelyezkedő fűkasza

- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni- 540 1/min TLT igény

- hidraulikus emelés- az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr. 

-emelés, süllyesztés- jobb oldali rendterelő

- szállítás: a traktor oldalán függőlegesen felhajtva

- szársértővel nem szerelhető

Extra 124

2,40 m

Kat. II. 6 db

18 db

33 kW

450 kg

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

Express penge csere 6 tárcsás

Rendterelő tárcsa Jobbos

6.600 Euró+Áfa-tól



VICON BW 2400 Vontatott bálacsomagoló bálafelszedővel

Szériakivitel:

- vontato� kivitel, körbálához

- 4 szíjjas, hidraulikus forgóasztallal, 

- 2 db állítható támasztógörgő

- 750 mm széles csomagolóanyag előfeszítő (50%-os á�edés)

- mechanikusan záródó forgóasztal 

- oldalt elhelyezkedő emelőkar 

- max. bálaméret (hossz x átmérő) 1,2 m x 1,5 m 

- max. bálasúly 1200 kg 

- bowdenes vagy joys�ckos vezérlés a traktor kabinból (3 m bowden)

- Bála és rétegszámláló, automa�kus megállás a beállíto� fordulat elérésekor 

- Behajtható kerék a bal oldalon - 10.0/75-15,3 kerekek

- Bowdenes vezérlés

- Szimpla fólia használat

- 10.0/80-12 kerék mére�el

- Bála á�ordító

14.700  Euró+Áfa-tól



VICON Andex 464 Egyrotoros rendkészítő 4,6 m munkaszélességben

Az új Andex egyrotoros rendrakók a ProLine hajtómű technológián alapulnak. Ezek a gépek 4.20m és 
4.60m munkaszélességet biztosítanak és a megújíto� Vicon ProLine hajtóművel szereltek, ennek 
karbantartásmentes olajfürdőjével. A kiegészítők, mint a kilengés csillapító, tandem tengely és HydroLi� 
magasság állítás fémjelzik ezen új egyrotoros rendrakókat.

Előnyök:

·M unkaszélesség 4.2 és 4.6 m

·P roLine olajfürdős hajtómű

·L engéscsillapító a sima járásért

·H ydroLi� magasságállítás

·4  kerekes tandem tengely

·H armadik kerék opcionálisan elérhető

Szériakivitel:

Munkaszélesség: 4,60 m

Rendelhelyezés: balra

Szálltási szél.: 2.14 m  leszerelt villakarokkal

Felfüggesztés: hárompont felfüggesztés, Kat: II, támasztóláb

Meghajtás: kardánhajtás biztonsági kuplunggal

TLT fodulatszám: 540 1/min

Rotor: karbantartásmentes (teljes olajfürdős) rotorhajtómű 13 leszerelhető villakar,

4 dupla rugósvilla karonként. 

Magasságállítás:hidraulikus magasságállítás a traktorvezetőülésből

Gumiköpeny:16 x 6,50   8lmp,  6RP, tandem tengelyTömeg:kb. 660 kg

1 garnitúra (52 db) rugósvilla biztosító

Támasztókerék a harmadik ponthoz

9.400  Euró+Áfa-tól



VICON Andex 705 Vario kétrotoros félig függesztett rendsodró

Leírás
Nagy teljesítményű rendsodró az igényes gazdaságoknak. Variálható egy oldali illetve kétoldali 
rendképzés. Nagy kiemelési magasság, így a kész rendek fele� forduló lehetséges. A széles 
hajlásszögű kardánnak köszönhetően kis táblavégi fordulók. A legjobb minőségű talajkövetés a két 
rotornak és rotoronkén� tandem futóműnek illetve tapogató kerekeknek köszönhetően. Megbízható 
prémium minőség a már 125 éves Holland VICON gyárból ami a KVERNELAND Group tagja.

Szériakivitel:

Munkaszélesség:6,65 - 7,85 m a VARIO változat esetén
Rendképzés:1 vastag rend képzése balra, + 2 kis rendképzése a VARIO esetén
Szállítási szél.:Szállítási szélesség: 2,8m, hossz: 8,65 m, magasság: 3,99 m
Csatlakoztatás: Függesztőkarokra vonólappal
Meghajtás:Széles szögkitérésű kardántengely szabadonfutóvalTLT fodulatszám:540  1/min
Rotor:kenhető rotorhajtómű, olajfürdős vezérlőpálya, 11/12 leszerelhető
villakar, 4 db dupla rugósvilla karonként, rotor átmérő: 3,35/3,23
Automa�kusan csukodó terelő ponyva - park pozícióval
Gumiköpeny:Rotoroknál: 16,5 x 6,50, hordozó váz: 380/55-17
Tömeg:kb.2240 -2300 kg
Terralink Plus - talajkövetés
Közúton:Figyelmeztető táblák és világítás.
1 garnitúra (100 db) rugósvilla biztosító
Oldalankén� rotor kiemelés
Tandemtengely 2 kerékhez
Tartalék kerék a felfogatással 16"
Mellső tandem tengely (önbeálló)

Vontato� rendkészítő

A leírásokban feltüntete� képek illusztrációk.

24.500  Euró+Áfa-tól



KÉPVISELŐINK TERÜLETI

MEGOSZTÁSBAN

Területi képviselő:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun

Szolnok, Nógrád megye, Pest megye

CSITÁRI Miklós

Mobil: +36/30/538-09-68

E-mail: csitari.miklos@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye,

Békés megye, Csongrád megye

FEKETE László

Mobil: +36/30/659-19-93

E-mail: fekete.laszlo@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Bács-Kiskun megye, Baranya, Tolna megye

Somogy megye

KAPITÁNY Sándor

Mobil: +36/30/611-41-75

E-mail: kapitany.sandor@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Fejér megye, Veszprém megye, Zala megye

Vas megye

GECSE Sándor

Mobil: +36/30/385-75-79

E-mail: gecse.sandor@keszenlet.hu 

Területi képviselő:

Komárom-Esztergom megye,

Győr-Moson-Sopron megye

FARKASDI Bence

Mobil: +36/30/331 6053

E-mail: farkasdi.bence@keszenlet.hu

Termékreferens:

STEFÁK Szabolcs

Mobil: +36 30 331 6061

E-mail: stefak.szabolcs@keszenlet.hu

8500 Pápa, Pápakovácsi út 3. 

www.keszenlet.hu

Tel.: +36 30 448 5662


