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A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

Támogatást igénylők köre 

- Mezőgazdasági termelő 

- Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-

gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása 

révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek

összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása 

céljából. 

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és

kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója 

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

A támogatás mértéke, összege 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív

projekt esetén maximum 2 milliárd Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes

elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes 

elszámolható költség 50%-a.  

3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

5. A kedvezményezett - eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére,

de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az 

igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét, amely egyéni projekt esetén maximum 1 

milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

2020. április 1. 

2020. augusztus 3. 



Technikai információk FM 5500 H:

A tömlő mérete: max 1000 m /125 mm
Teljes hossz: 10.60 m
Legrövidebb hosszúság : 7.75 m

4.40 mMagasság:
Teljes tömeg vízzel együtt: 16,590 kg
Teljes tömeg víz nélkül: 7,940 kg 
Kerék nyomtáv: közép-közép: 2.00 m
Teljes szélesség,  hátsó kerék: 2.60 m

         első kerék: 2.45 m
Kerekek mérete: hátsó kerék: 600/65-28   

Első kerék: 16.0/70-20

Forgalmazó

 Gyártó: 
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A teljesen horganyzott tömlődob egy biztonsági kilincsműves 
szerkezet egy része (amelyet a jobb kezelhetőség érdekében 
leengedtek), ami azt jelenti, hogy ez lecsatlakoztatható még 
terheléskor is. Az új dugattyús szivattyú automatikusan kikapcsol 
a tömlő lerakásakor és biztosítja a tömlő optimális tekercselését. 

A kényszerített kormányzáshoz szolgáló erős első hidraulikus 
munkahenger biztosítja, hogy a gép tömlő lefektetésével helyesen 
kövesse a traktort. Ez is mutatja a tömlővezető erős keresztirányú 
tengelyét. 
Az FM 5500 hidraulikus fékekkel van felszerelve. Itt van a 
fékhenger és a tömör hátsó tengely. A fékhenger szállítás 
közben közvetlenül a traktor fékszelepéhez van csatlakoztatva. 

A számítógépen Nortoft Program Regn 10 szoftver fut, 
akkumulátorral, és vezetéknélküli rendszerrel is fel van felszerelve 
a tömlődob vezeték nélküli távoli fékéhez. Az elektronika jól 
védett a víz, és az időjárás ellen egy zárt szekrényben.
A nyomásesés és a turbulencia minimalizálása érdekében az FM 
5500 H csak néhány könyökkel csatlakozik a dob vízkiömlő 
nyílásaitól a robusztus és megbízható Nelson típusú szórófejből 
kiinduló vízig.
A traktorral vontatott az "A drive" hatására az erős hátsó 
kormányhenger olajat nyom az első kormányhengerre, így a gépet 
probléma nélkül közvetlenül a Hidránshoz lehet csatlakoztatni. A 
tömlők lerakásakor a gép követi a traktor nyomvonalait.
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Részletek: Józan Imre +36-70/479-5487 jozan.imre@tempel.hu





FM 5500H

Szeretné növelni csévélődobos öntöző berendezésének a hatékonyságát?

Csökkenteni szeretné a telepítési időt? 

A nem szabályos téglalap alakú tábláit is szeretné megöntözni?

A MEGOLDÁS AZ ÖN SZÁMÁRA: 
FASTERHOLT  FM széria

Az öntöződob behúzási technikája eltér a "hagyományos" csévélődobos megoldástól.
Itt rögzítve van a csővezeték hidráns felőli része, majd a dobot a traktorhoz kapcsolva lehet 

lehúzni a csővezetéket.
Így akár 125mm átmérőjű PE csőből 1000 méterig tudunk az öntözhető területet növelni.
A vízturbina által hajtott hidraulikus szivattyú, a differenciálművel, és fékberendezéssel 

ellátott hídegység szolgál a nagyobb kerekek hajtásáról.
Még a kisebb hidraulikusan kormányzott kerekek pedig követik a csővezeték útját, ami 

akár lehet ívben visszafordított lefektetett módban is.
Követve a nem négyszög alakú táblák formáját is.

Elérhetőség:               Józan Imre         06-70/479-5487         jozan.imre@tempel.hu
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FM 5500H

Előnyei között szerepel a konkurenciához képest , hogy hosszabb csőhosszt is be tud vontatni, 
így a géptelepítés ideje 18-26 óra között optimalizálható.

Kisebb ellenállással tudja a csővezetéket felcsévélni a hajtott dob, és kerekek révén. Alacsonyabb 
súlypont és stabil vontatási képesség a négykerekes vázszerkezet miatt.
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