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 Mezőgazdasági berendezések, zöldség rakodó gépsorok, tároló- és feldolgozó

berendezések egyetlen gyártótól;

 2-50 tonna/óra teljesítmény;

 átlátható költségek;

 személyreszabott zöldségfeldolgozó berendezések;

 a gépek igény szerint rozsdamentes acélból is készülnek;

 kompatibilitás az összes mérő- és csomagológéppel;

 többek között vetőburgonya, étkezési burgonya, ipari burgonya, sárgarépa,

fehérrépa, paszternák, hagyma, cékla, zeller, kelbimbó, valeriana gyökér,

virághagyma tárolása, feldolgozása.
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Integrált gépsorok

 Az Allround integrált gépsorok különböző fajtájú zöldségek, egy vonalon történő

feldolgozására képesek.

 A következő zöldségfélék kombinálhatók 1-30 tonna/óra teljesítménnyel (a

teljesítmény múltbéli tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a talaj

minőségétől): sárgarépa, bébirépa, cékla, burgonya, paszternák, zeller, hagyma.

INTEGRÁLT GÉPSOR TELJESÍTMÉNYE KÖNNYŰ ÉS NEHÉZ TALAJON (tonna) 

AIPL170 AIPL300 AIPL450 AIPL500 

sárgarépa 1-2 2-3 4-8 8-16 

bébirépa 1-1,5 2-3 3-6 6-12 

cékla 1,5 2-3 5-9 15-17 

burgonya 2-3 5-7 12-17 25-30 

paszternák 1-1,5 2-3 4-6 7-11 

zeller 1,5-2,5 2,5-3,5 6-10 8-15 

hagyma 3-5 3-5 6-10 10-15 
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Káposzta gépsorok 

 A káposzta tisztítása könnyű, egyszerű;

 teljesítmény: 1 tonna káposzta/óra/fő;

 a gép elvágja a törzset és eltávolítja a külső leveleket;

 opcionálisan képes a káposzta osztályozására és zsákolására is.
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Hagyma gépsorok

 A hagyma értékesítése előtt fontos a szár és a héj eltávolítása. Ezt a gép elvégzi, majd

a hagymát kiválogatja, osztályozza és előkészíti a csomagolásra.

 Teljesítmény géptípustól függően: 3-12 tonna (a teljesítmény múltbéli

tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a talaj minőségétől).

Burgonya gépsorok 

 Az Allround burgonya gépsor megoldást kínál a burgonya osztályozására és mosására

is.
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Sárgarépa gépsorok 

 A sárgarépa az egyik legnehezebben tisztítható zöldségféle. A talaj eltávolítása növeli

a mosási időt. Az Allround olyan sárgrarépa gépsort kínál, mely a mosást a

leghatékonyabban végzi.

 Teljesítmény géptípustól függően: sárgarépa esetén 1-16 tonna, bébirépa esetén 1-

12 tonna (a teljesítmény múltbéli tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a

talaj minőségétől).
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Sugaras osztályozógép 

 A sugaras osztályozógép a legalkalmasabb

gumós és gyökeres zöldségfélék

osztályozására, a gép a legkisebb mérettel

kezd.

 A hátráló hengereknek köszönhetően a

zöldségek egyáltalán nem sérülnek.

 A rendszer rendkívül magas teljesítményre

képes (a teljesítmény múltbéli

tapasztalatokból származik és függ a

zöldségek és a talaj minőségétől).

SUGARAS OSZTÁLYOZÓGÉPEK MÉRETE MIN-MAX 

Hengerátmérő Pitch 63 Pitch 80 Pitch 90 Pitch 100 

57 mm 6-69 mm - - - 

70 mm - 10-90 mm 20-110 mm 30-130 mm 

76 mm - - 14-104 mm - 

84 mm - - - 16-116 mm 

SUGARAS OSZTÁLYOZÓGÉPEK BECSÜLT TELJESÍTMÉNYE (tonna) 

R80 R120 R150 R180 R200 R240 

répa 3-4 8 14 20 25 35 

bébirépa 3-4 5-8 10-12 14-16 18-22 25-30 

cékla 5-6 8-10 14-16 22-30 35 45 

burgonya 6-7 8-10 15-18 22-30 35-40 45-50 

paszternák 2-3 3-4 6-8 12 18 24 

hagyma 6-7 8-10 15-18 22-30 35-40 60 
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Zöldségmosó gépek 

DOB HOSSZA 170x180 cm 300x100 cm 450x120 cm 500x160 cm 600x190 cm 

dob űrtartalom 0,85 m3 2,36 m3 5,09 m3 10,05 m3 17 m3 

C-típus (csak 
sárgarépához) elérhető elérhető elérhető - - 

U-típus elérhető elérhető elérhető elérhető elérhető 

UK-típus - elérhető elérhető elérhető - 

PD-típus - elérhető elérhető - - 

PDK-típus - elérhető elérhető - - 

ZÖLDSÉGMOSÓ GÉPEK BECSÜLT TELJESÍTMÉNYE (tonna) 

170-es 300-as 450-es 500-as 600-as 

sárgarépa 1-2 2-3 4-8 8-16 22-25 

bébirépa 1-1,5 2-3 3-6 6-12 10-20 

cékla 1,5-2 2-3 5-9 15-17 20-23 

burgonya 2-3 5-7 12-17 25-30 32-40 

paszternák 1-1,5 2-3 4-6 7-11 10-15 

zeller 2 2,5-3,5 6-10 8-15 12-20 
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ZÖLDSÉGMOSÓ GÉPEK C-típus (csak sárgarépához) U-típus UK-típus PD-típus PDK-típus 

vízvisszavezető rendszer - opció opció opció opció 

vízvisszavezető rendszer 
(szennyeződés eltávolítása) - opció opció opció opció 

vízvisszavezető rendszer 
(rostázó) - opció opció opció opció 

kefe a dobban opció opció opció opció opció 

sarkcsap gumi a dobban opció opció opció opció opció 

beállítható vízszint - standard standard standard standard 

automatikus vízkiigazítás - opció opció opció opció 

rozsdamentes acéldob standard standard standard standard standard 

Kőkiszedő gép 

 A zöldségek közül eltávolítja a földet és a

köveket;

 teljesítmény: 25-80 tonna/óra;

 típusok: D110, D150, D200.

Nedves fogadógarat 

 Előáztató-módszer a nehéz talajból szedett

zöldségfélékhez;

 opcionálisan beépített kőkiszedő;

 típusok 6 m3 és 12 m3, J2T, J4T.
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Ládakiürítő gép 

 A ládát a garabta billenti;

 láda maximális szélessége: 2.500 mm;

 típusok: Z160, Z180, Z250.

Káposzta ládakiürítő gép 

 A káposztát leejtés nélkül önti a gépsorra;

 más zöldségfélékhez is használható;

 típus: ZC160
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Fogadógaratok

 A zöldséget kíméletesen adagolja a gépsorra;

 ládák és nagyméretű zsákok kiöntésére is

alkalmas;

 típusok: B100-300, B120-450, B160-500,

B230-800

 Fingerroller szett: eltávolítja a szennyeződést

a zöldségekről, a csillag alakú gumihengerek

megóvják a zöldségeket a sérülésektől;

 teljes űrtartalom: B100-300 – 2 m3, B120-450

– 5,5 m3, B160-500 – 11 m3, B230-800 – 20

m3, ténlyeges űrtartalom: B100-300 – 1,5 

m3, B120-450 – 3,5 m3, B160-500- 7 m3, 

B230-800 – 14 m3. 

Rázó osztályozógép 

 Teljesítmény: akár 30 tonna/óra;

 először a nagy méretű zöldségféléket

osztályozza;

 típusok: SG80-4, SG120-5.
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Hagymaszártalanító gép 

 A gépen belül egy propeller légáramlást kelt, mely a hagymát egy rostához irányítja.

 A propelleren található kés levágja a hagyma szárát a gumójától.

 A hulladékot egy hulladékszalagon gyűjti össze.

HAGYMASZÁRTALANÍTÓ GÉP PROPELLEREK SZÁMA HULLADÉKSZALAG FEDŐBURKOLAT KERÉK TELJESÍTMÉNY

A1 1 standard standard opció 3-4 tonna/óra 

A1+ELŐOSZTÁLYOZÓ 1 standard standard - 3-4 tonna/óra 

A2 2 standard standard - 6-8 tonna/óra 

A2+ELŐOSZTÁLYOZÓ 2 standard standard - 6-8 tonna/óra 

A3 3 standard standard - 
9-12 

tonna/óra 

A3+ELŐOSZTÁLYOZÓ 3 standard standard - 
9-12 

tonna/óra 
* A teljesítmény múltbéli tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a talaj minőségétől.
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Ellenőrző egység 

 Ellenőrző asztal és ellenőrző szalagok is

elérhetőek;

 opciók: egységes platform, dupla platform,

frekvenciaváltó, középfolyosó,

hulladékszalag, szemétledobó.

Kefe, szárító, darab/hossz osztályozógépek 

Burgonya kefe: 

 Puha kefe, száraz szennyeződés eltávolítására;

 típusok: BR60-9, BR100-13, BR120-15.

Burgonyaszárító: 

 Típusok: DR60-10, DR100-12, DR140-17.

Darab/hossz osztályozógépek: 

 Törött sárgarépák szétválogatása;

 a sárgarépát 2-3 méret szerint osztályozza;

 az ellenőrző asztalnál felváltja 1-2 ember

munkáját;

 opció: hulladékszalag
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DARAB/HOSSZ 
OSZTÁLYOZÓGÉPEK TELJESÍTMÉNY 

L100 2-3 tonna/óra 

L120 3-5 tonna/óra 

L150 4-7 tonna/óra 

L180 6-9 tonna/óra 

L200 8-11 tonna/óra 

BURGONYA KEFE TELJESÍTMÉNY 

BR60-9 6 tonna/óra 

BR100-13 10 tonna/óra 

BR120-15 15 tonna/óra 

BURGONYA SZÁRÍTÓ TELJESÍTMÉNY 

DR60-10 6 tonna/óra 

DR100-12 10 tonna/óra 

DR100-17 14 tonna/óra 

DR140-17 20 tonna/óra 

* A teljesítmény múltbéli tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a talaj minőségétől.
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Polírozó 

 Elérhető félkör és kör alakú dobbal;

 kefe méretek: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45,

0,50, 0,60, 0,70;

 a kefék és a tengelyek könnyen szerelhetők;

 opciók: lábak, vízitsztító rendszer,

vízvisszavezető rendszer.

RM300-8 TD250-12 TD300-14 TD350-18 

KEFE RÉSZEINEK 
SZÁMA 

8 12 14 18 

DOB HOSSZA 3000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 

BUROGNYA 8-10 tonna 
15-18 
tonna 

15-17 tonna 25 tonna 

SÁRGARÉPA 3-5 tonna 6-8 tonna 8-10 tonna 
15-20 
tonna 

BÉBIRÉPA 2-4 tonna 5-7 tonna 6-8 tonna 
10-15 
tonna 

* A teljesítmény múltbéli tapasztalatokból származik és függ a zöldségek és a talaj minőségétől.
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Hidrohűtő 

 A hidrohűtő jéghideg víz segítségével tárolás és szállítás előtt, azonnal lehűti 3-4

fokra a zöldségféléket.

 A szükséges gép típusa a következő képlettel számolható ki: AT / C x tonna termék /

óra) x 1,36 = kW.

Például:

Bejövő hőmérséklet: 16˚C

Kimenő hőmérséklet: 4C

Tonna óránként: 5 t / h

(16˚-4˚ =) 12˚ x 5 x 1,36 = 814,6 kW
*A szükséges hűtőteljesítmény kiszámítása csak megközelítő érték, függ a levegő hőmérsékletétől és a

páratartalmától. 
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Ládatöltő, nagyméretű zsáktöltő, raklap formáló 

Függőleges ládatöltő VBF70: 

 Automatikus ládatöltés;

 alkalmas nagyméretű zsákok töltésére is.

Nagyméretű zsáktöltő BBF01, BBF02: 

 Cikk-cakk alakú csúszda a zöldségek sértetlenségéért;

 csúszda automatikusan visszahúzható a zsákból;

 egyszeres és dupla rendszer.

Raklap formáló: 

 Egyszerű megoldás a raklapok pakolásához;

 forgó platform.
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Mérlegek és zsákológépek 

Mérleg és zsákológép AWBS25: 

 Mérőtartomány: 5-25 kg;

 automatikus mérés és zsákolás;

 1 és 2 mérleggel is elérhető;

 típusok: Single AWBS25, Dupla AWBS25.

Mázsázó AW50: 

 Mérőtartomány: 5-50 kg;

 egy szalag a gyökeres zöldségfélékhez;

 két szalag a gumós zöldségfélékhez;

 legegyszerűbb megoldás a zsákok megtöltésére;

 típusok: AW50-01, AW50-02.

TEMPEL KFT. 

H-6060 Tiszakécske, Magyarország  

Oláhházi dűlő 18.  

 www.tempel.hu 

www.agroshop.hu 

A másolás joga a TEMPEL KFT. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL KFT. engedélyével lehetséges. 

http://www.tempel.hu/
http://www.agroshop.hu/


19 

+ 
Betároló és kitároló gépek 

Előosztályozó gép: 

 Kiválogatja a méreten aluli zöldségeket;

 18-50 mm-ig állítható;

 PVC kaparó eltávolítja a hengerek szennyeződéseit.

Duo szalag ATC750: 

 Szalag szélesség: 800 mm;

 szállító hossza: 2x7.500 mm;

 min. hossz: 8.000 mm;

 max. hossz: 14.000 mm
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Halomrakó gép ASF950 

 Szalag szélesség: 600 mm;

 max hossz: 9.500 mm;

 min. hossz: 6.350 mm;

 max. rakodó magasság: 5.400 mm.

Fogadógarat ARH160-500 

 Bemenet szélessége: 3.000 mm;

 szalag szélessége: 1.600 mm;

 szalag hossza: 4.500 mm;

 opciók: 2.400 mm szalag szélesség, előosztályozó és előtisztító, lapos alsó rész.
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Önjáró felszedőgép APS250 

 Szalag szélessége: 500 mm;

 min. hossza: 6.900 mm;

 max. hossza: 9.100 mm;

TÁROLÁS 

A mezőgazdasági termények tárolása minden esetben optimális klímát igényel. 

Szükséges a hőmérséklet, páratartalom és a szén-dioxid szint szabályozása. Megfelelő 

feltételek mellett a mezőgazdasági termények akár 10-11 hónapig is tárolhatók. 

TEMPEL KFT. 

H-6060 Tiszakécske, Magyarország  

Oláhházi dűlő 18.  

 www.tempel.hu 

www.agroshop.hu 

   A másolás joga a TEMPEL KFT. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL KFT. engedélyével lehetséges. 
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Rendkívül fontos a mezőgazdasági termények csírázásának és megbetegedésének elkerülése. 

Szakszerű tárolással a gazdálkodók versenyképessé válnak a piacokon. 

Tároló rendszerek 

A mezőgazdasági terményeket elsősorban ládákban, vagy zsákokban tárolják. A tároló 

rendszer az ügyfél igényeinek és lehetőségeinek megfelelően lehet természetes, vagy 

mesterséges levegőztetésű. Az Allround tároló rendszer minden követelménynek 

megfelelnek.  

A lehető legjobb áron kínálunk: 

 légcsatornákat;

 motorizált levegőztető nyílásokat;

 párásítókat;

 fűtés nélküli ventillátorokat;

 mechaniks hűtőket;

 szén-dioxid frissítő rendszereket;

 szellőztetőket;

 tároló vezérlőket;

 szenzorokat;

 kapcsolópanelokat.
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Burgonyakombájn HR1-B2 

 Egy soros, két tonnás bunker kombájn;

 a legkisebb fordulókör átmérővel rendelkezik;

 teljesen hidraulikus;

 önjáró tengely;

 egy darab 40 lábas konténert tölt meg;

 55 HP teljesítményű traktort igényel;
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Alkatrészek raktárról: 

Faragó István 

Tel: +36 20 937 6007 

E-mail: farago.istvan@tempel.hu 

Gépek, alkatrészek webáruházunkból: 

www.agroshop.hu 

Elérhetőség: Tempel Kft. 

6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. 

www.tempel.hu 

www.agroshop.hu 
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