HT-300
nehéz, talajművelő
mezőgazdasági erőgép
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Múltból a jövőbe
A Rába-Steiger HT-300 egy újgenerációs nehéz,
talajművelő mezőgazdasági erőgép, mely a Huntractor
Kft. fejlesztéseként jött létre.
Cégünk célja, hogy a – bevált és méltán népszerű,
a mai napig használatban lévő – Rába Steiger traktorok
üzemidejét jelentős használati értéknövelés mellett
meghosszabbítsa. Munkánk során kifejezetten
törekedtünk arra, hogy hazai szellemi tőkét
mozgósítsunk és elsősorban magyar termékeket
használjunk.
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A Rába-Steiger traktor a győri székhelyű Rába
Gépgyár sikerterméke volt. A gépek gyártása 2001-ben
befejeződött, de számtalan példány a mai napig üzemel.
A magyar gazdák legendás gépe a kedvező
tömegeloszlásnak, a motorteljesítmény jó
kihasználásanak és egyszerű üzemeltetésének
köszönheti jó hírét. A gépek – döntően a robosztus
váz és a nagy teherbírású RÁBA hidak miatt - szinte
elnyűhetetlennek bizonyultak, de motorikusan már
elavultak. A motorok cseréjére számos terv született,
ezek közül sok meg is valósult, ami egyértelműen jelzi,
hogy ezeknek az erőgépeknek helye van a mai magyar
mezőgazdaságban.

huntractor@gmail.com

+36 20 9804 079

3

Műszaki tény
Műszaki tény azonban az, hogy csupán a motorok
cseréje nem elegendő!
A gépek korszerű átépítéséhez elengedhetetlen:
• a teljes hajtáslánc áttervezése
• a terhelés alatt nem kapcsolható váltómű – mely
az eredeti traktor egyik legnagyobb hátrányának
tekinthető - korszerű, terhelés alatt kapcsolható
gyártmánnyal történő helyettesítése,
• illetve a vezető munkahelyének - a mai kor
követelményei szerinti - átalakítása.
A Huntractor Kft. célja, hogy az eredeti traktor kedvező
tulajdonságait – optimális súlyeloszlásból következő
mérsékelt tengelyterhelés, kiváló vontatási készség,
könnyű szervizelhetőség – megtartva olyan átalakítást
dolgozzon ki, amely az új, korszerűbb motor szakszerű
beépítésével, a váltómű cseréjével valamint a vezető
munkahelyének modernizálásával nemcsak
az erőgép élettartamát, hanem a használati értékét is
komplexen növeli.

A teljes átépítési csomag tehát az alábbiakból áll:
• Új motor és új perifériák – hűtők, hidraulika
szivattyúk stb. - beépítése
• Automatikus sebességváltó és perifériáinak
beépítése
• Teljesen új, több verzióban választható hidraulika
rendszer
• A kardánhajtás megerősítése, új kardántengelyek
beépítése
• Az áthajtómű (osztómű) szükségszerű módosítása
• Digitális fedélzeti elektronika beépítése –
az elektronikus vezérlésű motor és váltó
következményeként
• Korszerű, tovább bővíthető 24 voltos elektromos
rendszer kiépítése
• A vezetőfülke modernizálása, hő- és hangszigetelése,
új korszerű légkondicionáló berendezés beépítése

Miért érdemes a HT-300-at választani?
Megfelelő szerviz- és
alkatrészellátás

Kedvező ár
A hasonló munkavégzésre alkalmas, 300 LE
teljesítményű, öszkerékhajtású, új erőgépeket ma
45-70 millió HUF áron kínálják a kereskedők, míg a HT300 ettől jóval kedvezőbb áron elérhető, mivel a donor
gépből a vázrészek újra felhasználásra kerülnek.

Alacsony
üzemanyag-fogyasztás
Az átépített géppel azonos feltételek mellett végzett,
nagy volumenű talajművelés 25-30% üzemanyagmegtakarítást mutat az eredeti gépészetű traktorhoz
képest. Például: 7,2 méteres tárcsával történő művelés
hektáronkénti átlagfogyasztása közép-kötött talajon
12-ről 8,5 literre csökkent.

Az alkatrészek kedvező áron, hazai beszállítóktól
elérhetőek. A szervizellátás hazai székhelyű
szakműhelyek és szakemberek segítségével megoldott.

Pontosan megtervezett
hajtáslánc
A hidrodinamikus nyomatékváltónak köszönhetően
a legnagyobb nyomaték akkor jön létre, amikor arra
a leginkább szükség van: az indulás pillanatában.
Mivel a motor és a váltó között nincs mechanikus
kapcsolat, ezért nincs “ kuplung megcsúszás”.
A nyomatékkorlátozó lehetővé teszi a kardántengelyek
és a futóművek maximális igénybevételét anélkül, hogy
túlterhelés miatt meghibásodna.

Garancia
A Huntractor Kft. az elvégzett átalakítási munkákra
- a megadott szervizciklusok dokumentált betartása
mellett - 1 év teljeskörű garanciát vállal.
A motor és a váltómű garanciája – a gyártók
magyarországi képviseletein keresztül állnak
rendelkezésre.

Széleskörű
kényelmi funkciók
(opcionálisan rendelhető)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elektrohidraulikus vezérlőtömb joystick irányítással
RTK robotkormány
GPS nyomkövetés
Opcionálisan +1, vagy+2 kihelyezett hidraulika kör
Fóliázott üvegek
A széria felszereltségtől magasabb számú
munkalámpa
Grammer típusú légrugós ülés
Segéd vezetői ülés
Új felni szett gumiabroncsokkal együtt
Tolatóradar
Differenciálzár beépítése bizonyos futómű
típusoknál
Fedélzeti hűtő

huntractor@gmail.com

+36 20 9804 079
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Az átépítési csomag részletezése
Motor
Az erőgépbe a Cummins TIER 3 környezetvédelmi
besorolású motorját választottuk. A motor cseréje
érintette a motor ágyazását, a kipufogó-, a
levegő-visszahűtő rendszert és a hűtőventilátort
is. A kiválasztott 300 lóerős – de nyilvánvalóan
nyomatékosabb - motor az eredetileg alkalmazott 245360 lóerős Rába motorok teljesítmény-tartományába
illeszkedik, amivel elkerülhető, hogy a hajtáslánc
elemeit a beváltnál nagyobb igénybevételnek tegyük ki.
Kicseréltük a motor ágyazását. A motor erre előkészített
tengelyére egy korszerű, szabályozható
visco-kuplungos ventilátort építettünk a fogyasztás
csökkentése érdekében. Az új, nagyobb átmérőjű
ventilátorhoz egy új konfúzor készült. A motor igényei
miatt beépítettünk egy új levegő-levegő visszahűtőt, és
át kellett dolgozni a szívó- és kipufogó vezetékeket is –
ez utóbbi egy megfelelő zajcsillapítású kipufogódobbal
is kiegészült. A motor elektronikus vezérlésű,
teljesítmény-szabályozása elektronikus gázpedál és kézi
gázkar segítségével történik.

cseréltük. A váltómű olajának
hűtését egy új levegő-olaj hűtő
végzi, a keringetést a váltóműbe
integrált olajszivattyú valósítja
meg. Az elérhető áttételi sor az
eredetinél „hosszabb”. A váltómű
alkalmazásával az erőgép a
továbbiakban – a hagyományos
értelemben vett - kuplung szerkezet
nélkül készül, a sebességfokozatok
kiválasztása a gépkezelő által és automatikusan
is lehetséges – a közúti járművekhez hasonló módon.
A váltómű elektronikus vezérlésű, így a hazai szoftver
segítségével a motor és a váltó kommunikációja
folyamatos. Ezért a kerekek által a talajra átvitt nyomaték
nagyon jól szabályozható, mindig az optimális közelében
van. Ez területteljesítmény növekedést, ugyanakkor
üzemanyagmegtakarítást eredményez. Az új szoftverrel
lehetséges a közúti ill. munkafokozatok különválasztása
és a különböző munkaműveletekhez legoptimálisabb
beállítások elérése.

Fő kardántengely
Az új váltóműhöz az eredeti, gyakran meghibásodó
kardántengely nem illeszthető, ezért azt egy korszerűbb
kivitelre kellett cserélni, amelynek terhelhetősége – és
ezáltal várható élettartama is - magasabb.

Áthajtómű
(osztómű)

Sebességváltó
– a traktor lelke
Az eredetileg alkalmazott kézi kapcsolású mechanikus
sebességváltót egy Allison gyártmányú, hazai
gyártásból származó, a világpiacon jelenleg
elérhető legkorszerűbb hidrodinamikus
konverterrel ellátott automata váltóegységre

A sebességváltó az eredetihez képest nagyobb kimenő
fordulatszámot hoz létre, ezért az áthajtómű áttételét
az eredeti 1:1-ről lassítani szükséges. Az eredeti
hajtóműszekrény és az eredeti beépítés megtartásával az
áttételt jelentősen növeltük. Az áthajtómű kenőolajának
hűtését önálló olaj-levegő hűtő és
keringetőszivattyú oldja meg..

Futóművek
Az áthajtómű két kihajtásától kezdve az
eredeti kardántengelyek és futóművek
teljeskörű átvizsgálás után változtatás nélkül
megmaradtak.

Fékszerkezet
Az új váltómű kialakítása lehetővé tette az eredeti
fékszerkezet és annak beépítési elve megtartását:
a féktárcsa a váltómű kihajtó tengelyére, a féknyereg
a váltómű zárófedelére van szerelve. Az áthajtómű
módosítása nagyobb féknyomatékot –így jobb fékhatást
- eredményez. Az egyetlen féktárcsára épített rögzítőfék
kialakítása változatlan maradt, de korszerűbbre
cseréltük a működtető kart. Összességében a
módosított áttételezésből adódó előny ebben az
esetben is számottevő.

Elektromos rendszer
A motor és a váltómű elektronikus
vezérlése - a két gyártó fejlesztési
céljainak megfelelően - eleve
összehangolt. A további, az erőgépre
jellemző funkciók, mint például
a teljesítményszabályozás, vagy
a munkasebesség stabilizálása
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indikálta a teljes elektromos
rendszer digitalizálását. Az
erőgépet egy hazai fejlesztésű
CAN-vezérléssel szereltük fel,
ami nem csak a motor, a váltómű
és tartozékainak összehangolt
működtetését biztosítja, hanem
a teljes elektromos hálózatot
irányítja, a színes, grafikus kijelzővel
a műszerezettséget is kiváltja, továbbá
a kijelzőn elérhető menürendszer segítségével
átfogó diagnosztikai feladatokat is ellát. Szintén a
CAN-vezérlés biztosítja a motor-nyomaték korlátozását
a hajtáslánc terhelhetőségének megfelelően és a
haladási sebesség korlátozását 25 km/óra értéken. A
traktor valamennyi fogyasztója – a 24/12V konverterrel
táplált rádión kívül - egységesen 24 voltos kialakítású.
A kábelezést teljesen kicseréltük egy új, vízmentes
csatlakozókkal szerelt garnitúrára.

Vezetőfülke
A felújítás/átépítés során a vezetőfülke rekonstrukciója
a jól bevált eredeti fülkeváz és fülke rögzítés megtartása
mellett valósult meg. A fülke fűtése / klimatizálása
új berendezésekkel egészült ki, a hűtőközeg: R134A
minőségű. Az elöregedett lámpatesteket azonos
funkciójú, korszerű kivitelű
egységekkel váltottuk fel.

huntractor@gmail.com

+36 20 9804 079

Főbb, módosított műszaki adatok
Motor

Áthajtómű

Típus
Leírás

Leírás

: Cummins QSL-300
: soros, hathengeres, közvetlen
befecskendezésű dízelüzemű,
turbófeltöltésű, levegő-levegő
visszahűtéssel
Hengerűrtartalom : 8,9 liter
Teljesítmény
: 224 kW (300 LE) @ 2100 rpm
Nyomaték
: 1369 Nm @ 1500 rpm
Környezetvédelmi
besorolás
: TIER 3 / STAGE III

Sebességváltó
Típus
Leírás

Áttételek

: Allison 4500 GEN5
: automatikus működésű,
hidrodinamikus konverterrel
felszerelt bolygóműves
nyomatékváltó
: 4,6957; 2,2130; 1,5291; 1,0000;
0,7643; 0,6718; R=5,5517

Áttétel

: homlokkerekes fogaskerékhajtómű
: lassító

Elektromos rendszer
Üzemi feszültség

: 24V

Fedélzeti elektronika
Leírás

: 1 db master node,
SAE J 1939 szerint
: 1 db 7” színes LCD-kijelző
a műszerfalon elhelyezve

Lámpatestek
Gyártmány

: Hella/ Hc Cargo/ Wessem
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Műszaki leírás

HT-300 Mezőgazdasági erőgép, a RÁBA-Steiger 245/250 átépítéseként

0.

JELLEMZŐ
Gyártó / Átépítő
Típus megnevezése
Építési mód

2.

EGYSÉG

LEÍRÁS
Huntractor Kft.
HT-300
Összkerékhajtású, ízelt kormányzású,
kerekes traktor

Tömeg adatok ¹
Menetkész tömeg
kg
12 270
Mellső tömeghányad kg
6 760
Hátsó tömeghányad kg
5 510
¹ A prototípus adatai alapján becsülve
3. Vázszerkezet
donor
Kialakítás
Hegesztett acéllemez konstrukció
Fémtiszta állapotról újból felépített
Felületkezelés
bevonati rendszer
4. Motor
Gyártó
Cummins
Típus
QSL9
Négyütemű, kompressziógyújtású,
turbófeltöltéssel és töltőlevegő
Működési mód
visszahűtéssel, közös nyomócsöves
tüzelőanyag-befecskendezéssel
Hengerek száma
6
Hengerelrendezés
soros, álló
Lökettérfogat
dm³
8,9
Max. teljesítmény
kW/min¯¹ 224 / 2100
Nm/
Max. nyomaték
1369 / 1500
minˉ ¹
Környezetvédelmi
Tier 3 / Stage IIIA
besorolás
A fülke jobb oldalán, magasan vezetett
szívóvezeték ciklon rendszerű előszűrővel és
Szívó rendszer
papírbetétes finomszűrővel (KLIMA 60-497
és No 2090 PC).
A fülke jobb oldalán magasan vezetett
Kipufogó rendszer
kipufogó, Donaldson zajcsökkentővel
Teljesítmény
Elektronikus gázpedál, illetve kézi
szabályozás
teljesítmény-szabályzó.
5. Tengelykapcsoló
n.a.
6. Sebességváltómű
Gyártmány
Allison
Típus
4500
Működési mód
Hidrodinamikus nyomatékváltóval
kombinált bolygóműves hajtómű
automatikus működéssel, elektronikus
vezérléssel
Üzemanyag/
Castrol Transmax DEX III multivehicle
Kenőanyag
7. Fő csuklóstengely
Gyártmány
Eurokardán Kft.
Maximális
Nm
15 500
terhelhetőség
8. Áthajtómű
Gyártmány
Eredetileg: Rába Magyar Vagon és Gépgyár,
módosítva: Huntractor Kft.
Működési mód
A mellső és hátsó tengelyre azonos
nyomatékot juttató, egyfokozatú,
homlokfogaskerekes hajtómű
Kenés
Önálló kenési kör mechanikus hajtású
szivattyúval
Kenőanyag
ENI Rotra MP SAE 10W-30
9. Kihajtó csuklóstengely donor
Gyártmány
Rába Magyar Vagon és Gépgyár
Típus
Rába 350.2
Maximális terhelhetőség Nm
2550 statikus / 5886 dinamikus
10. Mellső tengely
donor
Gyártmány
Rába Magyar Vagon és Gépgyár
Típus
Rába 598.31
Áttétel
24,88
Kenőanyag
Hykomol K-80 W90

JELLEMZŐ
EGYSÉG LEÍRÁS
11. Hátsó tengely
donor
Gyártmány
Rába Magyar Vagon és Gépgyár
Típus
Rába 598.21
Áttétel
24,88
Kenőanyag
Hykomol K-80 W90
12. Differenciálzár
donor
13. Abroncsozás
donor
30,5-32”
14. Max sebesség
fokozatonként
Motor fordulatszám minˉ¹
2100
1
km/h
4,5
2
km/h
9,5
3
km/h
13,7
4
km/h
21,0
5
km/h
27,5²
² elektronikusan korlátozva 25 km/h sebességnél (1912 min¯¹)
15. Kormányzás
donor
Gyártmány
Eaton
Típus
Orbit Power Patent Nr. R.E.25.291
Működési mód
Hidraulikus ízelt kormányzás, Orbit
rendszerű vezérléssel
Névleges olajnyomás bar
105
Üzemanyag
ENI Multitech JD/F SAE 80W-90
16. Fékberendezés
donor
Üzemi fék
Gyártmány
Kelsey Hayes
Működési mód
Hidraulikus működtetésű tárcsafék, 2 db
szegmens fékkel, mely a sebességváltó
kimenő tengelyére hat.
Hatásossága
%
57³
Rögzítő fék
Gyártmány
Rába Magyar Vagon és Gépgyár
Működési mód
Mechanikus működtetésű, az üzemi fékkel
közös tárcsára ható egy szegmenses
tárcsafék. Működtető berendezés: új
Hatásossága
%
12³
17. Vezetőfülke
donor
Gyártó
Rába Magyar Vagon és Gépgyár
Kivitel
Kétajtós, zárt, biztonsági kivitel, fűtéssel és
légkondicionálással
Fűtés, klimatizálás
Webasto-Spheros komponensekkel, R134A
hűtőközeggel feltöltve
Szigetelés
A fülke teteje, oldalfalai és az ajtók hő és
hangszigeteléssel ellátva
Burkolatok
Kárpitozott, szigetelt
18. Elektromos rendszer
Névleges feszültség V
24
Vezérlő elektronika
Silex gyártmányú, SAE J 1939 szabvány
szerint kommunikáló hálózat 1 db node-dal,
diagnosztikai funkciókkal
Műszerezettség
Színes, grafikus LCD kijelző,
menürendszerrel
Közúti világítótestek
Hella gyártmány
Munkalámpák
Hella gyártmányú fényszórók és villogófény
szerelve
19. Emelő berendezés
donor
Osztott építésű, szabványos
hárompontfüggesztő rudazattal és KAT III
emelőrendszerrel
Hidraulikus
dm³/min 92,2
teljesítmény
bar
145±5
Üzemanyag
ENI Multitech JD/F SAE 80W-90
Teheremelő képesség kN
40
20. Vonószerkezet
donor
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