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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
26/2008. (III. 7.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl
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A támogatott tevékenység
3. §

Támogatás vehetõ igénybe a 2. számú mellékletben
meghatározott gépkatalógus szerinti gépváltozatokhoz
tartozó mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.
A támogatás mértéke

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

4. §

A támogatás célja

(1) Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.
(2) A támogatás mértéke a tevékenység összes elszámolható kiadásának 35%-a.
(3) A tevékenység elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.

1. §

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

5. §

Fogalmak
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy
több termelõi szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel
rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelõi szervezet
vagy termelõi szervezetek társulásai célkitûzéseihez, ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több
zöldség-gyümölcs termelõi csoport rendelkezik részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelõi
csoport célkitûzéseihez;
b) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. §
a) pontja szerinti csoport (elõzetesen elismert TÉSZ);
c) termelõi szervezet: zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról
szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti szervezet (véglegesen elismert TÉSZ).
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) az a mezõgazdasági termelõ, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (TEÁOR’08) I. Melléklete szerinti 01.1–01.3. és
01.5. tevékenység valamelyikét végzi;
b) zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet vagy azok leányvállalata;
c) a kertészeti ágazatban mûködõ termelõi csoport
(a továbbiakban együtt: ügyfél).
(2) Az ügyfél mezõgazdasági üzeme méretének meg kell
haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Ez a szabály
nem vonatkozik az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.
(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási
kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben meg fog felelni a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
A támogatási kérelem benyújtása
6. §
(1) A támogatási kérelmet évente április 1–30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).
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(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) amennyiben az ügyfél õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány hiteles másolatát, illetve a hatósági igazolást az egyéni vállalkozói
igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni
vállalkozói tevékenységi körérõl,
b) az 1. számú mellékletben szereplõ értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat szükség szerint.
c) amennyiben az ügyfél zöldség-gyümölcs termelõi
csoport vagy termelõi szervezet leányvállalata, akkor a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazolását leányvállalati minõségérõl.
(3) A Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)–f) pontjaitól eltérõen, az ott meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.
(4) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét.
(5) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített
nyomtatványt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal falugazdászi hálózatának közremûködésével az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is fel lehet tölteni.
(6) E jogcím keretében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem elbírálása
7. §
(1) A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rangsor állításával bírálja el
az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.
(2) A Vhr. 9. § (3) bekezdés b) pontja nem vonatkozik a
jelen rendeletben szabályozott támogatási kérelem elbírálására.

Kifizetési kérelem
8. §
A kifizetési kérelmet
a) 2008. évben október 1–31.,
b) a 2009. évtõl kezdõdõen évente:
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31.,
bd) október 1–31.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.
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Jogkövetkezmények
9. §

(1) Amennyiben a mezõgazdasági üzem – a benyújtás
évétõl számított 4. évben – mûvelt területe 5%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtõl, az 5%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként az igénybe vett támogatási összeg 3%-át kell visszafizetni.
(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, köteles a támogatási összegbõl – hiányzó foglalkoztatottanként évente – az igénybe vett támogatási összeg 2%-át, de legalább
750 000 forintot visszafizetni.
(3) Amennyiben a zöldség-gyümölcs termelõi csoport
vagy termelõi szervezet által a benyújtás évétõl számított
4. évben realizált árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad
el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtõl, úgy a
30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként
az igénybe vett támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.
(4) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes
évben nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles az igénybe vett támogatás teljes
összegét visszafizetni.
(5) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal, illetve pénzügyi tervvel alátámasztott pontozási
szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem
valós adatot szolgáltatott, az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél
e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszûnik.

Záró rendelkezés
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §
Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet
26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Pontszám

Igazolás arról, hogy az ügyfél a
zöldség-gyümölcs termelõi
csoport (elõzetesen elismert
TÉSZ), vagy termelõi szervezet
(véglegesen elismert TÉSZ) tagja,
vagy azok leányvállalata. A
kertészeti ágazatban mûködõ
véglegesen elismert termelõi
csoport tevékenységérõl és az
ügyfél tagságról szóló igazolás

15

Szakmai szempontok
Az ügyfél zöldség-gyümölcs
termelõi csoport (elõzetesen
elismert TÉSZ), vagy annak tagja,
vagy leányvállalata, termelõi
szervezet (véglegesen elismert
TÉSZ), vagy annak tagja, vagy
leányvállalata, a kertészeti
ágazatban mûködõ véglegesen
elismert termelõi csoport vagy
annak tagja
Az ügyfél nem a dohánytermesztés
speciális gépére nyújtotta be
kérelmét
A beruházás keretében
megvásárolni kívánt gépek
mindegyike 1-es korszerûségi
mutatóval szerepel a
gépkatalógusban
Összesen:

10

Gépkatalógusban

10

max. 35
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12
hónap átlag létszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 Igényelt támogatás összege/új
hónap átlag létszámához képest a
munkahelyek száma
foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására
0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely
100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett

8

16
14
12
10
8
6
4
2
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Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés/ellenõrzés módja

Pontszám

Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási
programban. A támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes helyt adó,
vagy részben helyt adó támogatási
határozattal rendelkezik
Az ügyfél székhelye

7

A Vhr. szerinti hátrányos helyzetû
területen van
Ha az ügyfél nem természetes
személy
A helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vagy Országos
Cigány Önkormányzat nyilatkozata
arról, hogy támogatja a beruházást
Nõk foglalkoztatása

Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ
Az ügyfél roma származású
Az ügyfél csökkent
munkaképességû
Pénzügyi terv
Nem termelõi
csoport/zöldség-gyümölcs termelõi
csoport (elõzetesen elismert TÉSZ),
termelõi szervezet (véglegesen
elismert TÉSZ)
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Vállalatértékelés

Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata

7

Nyilatkozat

3

A foglalkoztatottak számának több, Nyilatkozat
mint 50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
Nyilatkozat
20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
Nyilatkozat
kevesebb, mint 20%-a nõ
Nyilatkozat

3

Nyilatkozat
Nyilatkozat

Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt
A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése
referenciaadatokkal
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezõség
Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mûködtetés alatt

2
1
2

3
3
2

1
1
2
2

2
2
1

2008/38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Összesen:
Mindösszesen:

Értékelés/ellenõrzés módja

Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezõség
Az üzem által a bázisévhez képest a
benyújtás évétõl számított 4. évre
vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont

Termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi csoport
(elõzetesen elismert TÉSZ),
termelõi szervezet (véglegesen
elismert TÉSZ)
A vállalkozás pénzügyi tervének
Befektetett eszközök változása
koherenciája
Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt
Vállalatértékelés
A vállalkozás bázisévében az egy
tagra jutó árbevétel értéke
meghaladja a

Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata
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16 millió forintot
12 millió forintot
8 millió forintot
A vállalkozás 1 tagra jutó
árbevétele a benyújtás évétõl
számított 4. évre nézve a benyújtás
évéhez képest több, mint
20%-kal bõvül
10%-kal bõvül
Ha az ügyfél a benyújtást követõ 3
évben tervezett árbevétele a
benyújtás évében tervezett
árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a
támogatás
1,4-szeresét
1,2-szeresét

Pontszám

1
1
1
5

2
2
2
2
Induló termelõi csoport esetében
a számítást a pályázat és az azt
követõ 2 év tervadatai alapján
kell elvégezni
6
3
2
Induló termelõi csoport esetében,
ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a

9,6 millió forintot
8,8 millió forintot

2
1

3
2
max. 65
max. 100
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2. számú melléklet
a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat
azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)
1111 Kerekes traktorok közül a 3. számú mellékletben
felsorolt traktorok
1112 Lánctalpas traktorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt lánctalpas traktorok
1113 Gumihevederes traktorok közül a 3. számú mellékletben szereplõ gumihevederes traktor
1121 Eszközhordozók közül a 3. számú mellékletben
szereplõ eszközhordozó
1123 Kertészetben alkalmazható többcélú traktorok
1212 Kukoricabetakarítók (csak a csemegekukoricabetakarítók)
1216 Paradicsombetakarítók
1217 Zöldborsó- és zöldbabbetakarítók
1218 Egyéb zöldségbetakarítók
1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek
(csak dohánybetakarítók)
1291 Gyümölcsbetakarítók
1292 Szõlõbetakarítók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1992 Dohány permetezõk közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
1999 Dohány kocsgátló közül a 3. számú mellékletben
felsorolt gépek
2152 Dohány sorközmûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2153 Ültetvénykultivátorok
2159 Dohány mûvelõ kultivátorok közül a 3. számú
mellékletben felsorolt gépek
2183 Talajmarók
2184 Ásógépek
2185 Bakhátkészítõk, ágyáskészítõk, burgonyatöltögetõk
2214 Zöldség- és aprómag-vetõ gépek
2221 Burgonyaültetõ gépek
2222 Palántázógépek
2223 Csemeteültetõ gépek
2229 Egyéb ültetõgépek
2293 Fóliafektetõk, fólia alagútkészítõk, fólia begyûjtõk
2311 Permetezõ-, porozó- és folyékony mûtrágya kijuttató gépek (csak az ültetvény permetezõk)
2441 Burgonyakiszedõk
2442 Burgonyafelszedõk, kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek

2008/38. szám

2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek,
adapterek
2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális
betakarítógépei
2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyûjtõernyõk
2492 Szõlõbetakarító gépek
2531 Törzstisztítók
2532 Metszõk, szõlõcsonkázók, -levéltépõk, -kötözõk
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szõlõ-, gyümölcsápolási
gépek
2591 Permetlékeverõk, keverõfeltöltõk
2592 Komposztálók, zúzók
3115 Csepegtetõ öntözõberendezések
3123 Öntözõ szivattyúk
3191 Szûrõk, víztisztítók
3192 Mûtrágya, növényvédõ szer stb. adagolók
3211 Szállítószalagok közül a 3. számú mellékletben
felsorolt gépek
3215 Beépített fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3216 Mobil fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei közül a
3. számú mellékletben felsorolt gépek
3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ- és rakodógépek közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
3324 Szõlõfeldolgozás gépei
3329 Dohány manipuláló gépek, gépsorok közül a
3. számú mellékletben felsorolt gépek
3329 Burgonya manipuláló gépek, gépsorok közül a
3. számú mellékletben felsorolt gépek
3334 Dohányszárítók
3335 Fûszer- és gyógynövényszárítók
3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális
gépei, berendezései
3993 Ködképzõ gépek
3999 Növénytermelés egyéb stabil- és kézi gépei közül
a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
5991 Mûszerek, laboratóriumi berendezések közül a gépek helyzetmeghatározására, irányítására szolgáló sorvezetõ, párhuzamos kormányzási és automatakormányzási
rendszerek és berendezések (GPS, DGPS, RTKGPS)

2008/38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

3. számú melléklet
a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

1823

Egyedi nyilvántartási szám

Típus/Márka/Megnevezés

11111432-1459

Lamborghini RS

11111460-1466

Lamborghini RV

11111472-1487

Landini Mistral

11111498-1520

Landini Powerfarm

11111533-1565

Landini Rex

1111 Kertészeti célra használható kerekes traktorok

11112491-2496

Landini Alpine

11110001-0034

AGT

11111569-1577

Landini Vision

11110035-0085

Antonio Carraro

11111579-1587

LG Gold Star

11110092-0180

BCS

11111612-1646

Massey Ferguson

11110231-0234

Case IH

11111730-1743

McCormick

11112694-2762

BCS

11111787-1796

MT8 132

11110289-0292

Claas Ares

11111797-1813

MTZ

11110314-0320

Claas Celtis

11111826-1829

New Holland T

11110321-0332

Claas Nectis

11111850-1853

New Holland TCE

11110374-0385

Deutz-Fahr AgroCompact

11111854-1858

New Holland TD

11110386-0387

Deutz-Fahr Agrofarm

11111863-1866

New Holland TL

11110388-0403

Deutz-Fahr Agrokid

11111873-1891

New Holland TN

11110404-0413

Deutz-Fahr Agrolux

11111912-1915

Pasquali Eos

11110432-0435

Deutz-Fahr Agroplus

11111916-1921

Pasquali Era

11110458-0460

Efsane

11111922-1923

Pasquali Mars

11110466-0467

Farmer

11111924-1940

Pasquali Orion

11110477-0480

Fendt 309 Vario

11111941-1952

Pasquali Vanth

11110481-0484

Fendt 310 Vario

11111954-1957

Prima

11110549-0554

Fendt Farmer

11111958-1973

Pronar

11112476-2479

Fendt Farmer

11112000-2022

Same Dorado

11110573-0575

Feng-Shou

11112037-2045

Same Frutteto

11110576-0653

Ferrari

11112093-2105

Same Solaris

11110667-0674

GianniFerrari

11112607-2630

Steyr Kompakt

11110675-0734

Goldoni

11112649-2652

Steyr 9080

11110751-0754

Jinma

11112653-2656

Steyr 9090

11110755-0805

John Deere

11112153-2155

Swaraj

11110811

John Deere

11112169-2169

TV 826 Ecotrac

11112545-2556

John Deere

11112170-2170

U-453 Hidas

11111067-1089

KIOTI

11112171-2176

U-483 DT/HC/L/V

11111090-1126

Kubota

11112177-2178

U-523 DT

11111128-1145

Lamborghini Crono

11112190-2196

URSUS

11111163-1182

Lamborghini F Plus

11112200-2347

Valpadana

11111193-1211

Lamborghini R1

11112348-2356

Valtra A sorozat

11111212-1251

Lamborghini R2

11112383-2384

VTZ

Lamborghini RF

11112519-2521

YTO

11112391-2427

Zetor

A támogatható kertészeti alkalmazású
gépek/berendezések egyedi nyilvántartási szám
szerint
Egyedi nyilvántartási szám

11111416-1431

Típus/Márka/Megnevezés

1824

MAGYAR KÖZLÖNY

Egyedi nyilvántartási szám

Típus/Márka/Megnevezés

2008/38. szám

Egyedi nyilvántartási szám

Típus/Márka/Megnevezés

1112 Kertészeti célra használható lánctalpas traktorok

3211 Szállítószalagok

1120021-0023

Lamborghini C

3211 0016-0024

1120024-0033

Lamborghini CF

Burgonyatárházi szállító
berendezések

1120034-0045

Lamborghini CV

3211 0025-0100

11120052-0061

Landini Trekker

Burgonyatárházi
szállítóberendezések

11120066-0066

McCormick T/F

3211 0172-0184

Burgonyatárházi
szállítóberendezések

11120069-0069

McCormick T/F

3215 Beépített garatok

11120072-0072

McCormick T/F

3215 0006-0007

Burgonya fogadógaratok

11120075-0075

McCormick T/F

3215 0018

Burgonya fogadógarat

11120081-0081

New Holland TK/FA

3215 0037-0038

Burgonya fogadógarat

11120083-0083

New Holland TK/FA

3216 Mobil fogadógaratok

11120091-0096

OMP

3216-0001-0002

11120098-0106

Same Krypton

3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei

11120108-0114

Valpadana CF/CFS

3217 0073-0082

1113 Gumihevederes járószerkezetû traktorok
11130042-0046

Same Rock C/N

Mobil garat burgonyához
Burgonya anyagmozgató gépek
kiegészítõ egységei

1121 Eszközhordozó alvázak

3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ és
rakodógépek

11210017-0032

3221 0085-0092

Pellenc Multifunction

3999 Növényvédelem egyéb stabil- és kézi gépei

Gumós termék halomfelszedõ
berendezések

39990065

Frustar rendszerû jégvédõ háló

3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását,
feldolgozását végzõ gépek

39990064

Frustar fittingek

3329 0038-0040

39990066

Frustar váz

De Cloet dohány manipuláló
gépek

3329 0117-0129

De Cloet dohánymanipuláló gépek

3329-0027

Burgonyamosó

1999 Egyéb magajáró gépek

3329-0035

Burgonya törlõ

1999 0090-0091

3329 0042-0043

Dobos burgonya mosó

3329-0089

Komplex burgonya feldolgozó
vonal

1992 Permetezõk
1992 0106-0108

De Cloet dohány permetezõk
De Cloet dohány kocsgátlók

2152 Sorközmûvelõ kultivátorok
2152 0056-0057

De Cloet dohány sorközmûvelõ
kultivátorok

1123 Kertészetben alkalmazható többcélú traktorok

2159 Egyéb kultivátorok

11230018-0026

Iseki

2159 0023-0027

11230091-0106

Iseki

De Cloet dohány mûvelõ
kultivátorok

