
Albertirsa határában járunk, ahová egy vadonatúj 
fagyelhárító gép, a Fogdragon ködvető funkcionális 
bemutatójára vagyunk hivatalosak. Remélem, Önnek 
nem volt fagykára az ültetvénye területén 2016-ban! 
– mondja bevezetésképpen a Dolina Kft. tulajdonos-
ügyvezetője, Farkas László. Nekünk gyümölcs- és 
szőlőültetvényünk egyaránt van a település környe-
zetében. Korábban, és a 2016-os évben is a májusi 
fagyok nagyon megkeserítették az ország külön-
böző területein az ültetvény tulajdonosok életét, és 
persze nálunk is sok gondot okozott a fagy. Megun-
tam az örökös fagykárokat! A mérnökeimmel meg-
terveztük, és kiviteleztük ezt a megoldást, amely 
nem más, mint ez a teljesen új fejlesztésű gép, amit 
KÖDVETŐ-nek neveztünk el.

A KÖDVETŐ fŐbb jEllEmzŐi
Alkalmazási terület: szőlő és gyümölcs ültetvények 
talajmenti fagy elleni védelme

A gép a tűztérben meggyújtott tüzelőanyagot elégeti 
és a keletkező hőt, füstöt és vízpárát az ültetvényben 
elteríti (a géptől jobbra-balra kb. 30 méteres távolságra).

Az alkalmazható főbb tüzelőanyagok:
• széna-, szalma-, kukorica bála,
• szőlővenyige bála,
• nyesedék,
• rönkfa,
• kitermelt tuskó.

Munka közben az erőgéppel a sorok között hurok vo-
nalban kb. 60 m-es fordulókkal kell haladni. Az ültetvény 
adott pontjára a külső hőmérséklettől függően kell 
visszatérni. 

A gép hatása a környezetére:
• Mozgatja a levegőt, ezáltal elősegíti felső melegebb 

és a talajmenti hideg légrétegek keveredését.
• A tüzelőanyag elégetésével hőt termel, mellyel a 

környezeti levegő hőfokát emeli.
• A keletkező füstöt és párát elteríti az ültetvényben, 

mely visszatartja a földfelszínről kisugárzó hő egy 
részét.

 
Vontatási teljesítmény igény: 45 LE
Tűztér méretei: Ø1550 × 1450 mm
Kardán csatlakozás: 6 bordás Ø 1 ⅜ ” ≈ Ø 35 mm

Fagyölő sárkány – Fogdragon ködvető

Megoldás a májusi fagyok elhárítására!

Albertirsa, 40. számú főút 5–6 km között
Tel./fax: +36 53 371 368
dolina@t-online.hu | www.dolinakft.hu

irsa-therm
kazáncsalád

magyar fejlesztés, magyar gyártmány

A legtöbb típushoz vásárolható hasábfa 
tüzelését is lehetővé tevő kiegészítő egység. 

Megrendelésre összeállítunk konténerbe 
épített komplex fűtő egységet is.

http://www.agrarelet.hu/fogdragon-kodveto/


