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HSCS cséplőgépek beszerzése pályázat
szakmai beszámolója

Szakmai leírása, szerzeményezés indoklása
A pályázat keretében 2 db különböző típusú cséplőgépet vásárolt meg a múzeum.
1 db Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth típusú favázas cséplőgépet
1 db. Ferd. Janisch Landmaschinen Ilz, OstStmk favázas cséplőgép
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, ún. „Austro Hofherr” gyártmányú favázas
cséplőgép kb. az 1920-as évekből. Kisebb eltérésektől eltekintve a budapesti HSCS gyár 27
TD és 27 TDD jegyű cséplőgépével egyezik meg. Kisgazdák részéről felmerült igények
kielégítésére kifejlesztett egyszerűen épített, motorhajtású verőléces cséplőgép. Egyszerű
tisztítóműve ellenére a gabonát mégis jól tisztítja. A dob kovácsoltvas verőlécekkel van
ellátva. A cséplőkosár kétrészes. Önműködő, gyűrűs kenésű csapágyakkal van ellátva. A
szalmarázók végén utánrázót alkalmaztak. A felfestett eredeti gyári cégjegyek is megvannak,
látszanak. A kerekek, a tengelyek, a váz- és a vonószerkezet ép. A cséplés
munkafolyamatában közvetlenül résztvevő alkatrészek hiányosak, több helyen pótlásra,
kiegészítésre szorulnak. A teljes belső szerkezet a gép működtetése előtt átvizsgálásra szorul.
A szükséges javítások és karbantartási munkák elvégzése után lehet bemutatón alkalmazni a
gépet.
Az előzőhöz méretében és teljesítményében hasonló Ferd. Janisch Landmaschinen Ilz,
OstStmk favázas cséplőgép egy kisebb Kelet-Stájerországi mezőgazdasági gépgyár terméke.
Állapota az előbbi cséplőgéphez hasonló.
A nyár végén torlódó mezőgazdasági munkák közül a legsürgetőbb a gabona
kicséplése volt, elsősorban a magveszteség és a kártevők okozta veszteség elkerülése miatt. A
mezőgazdaság gépesítésnek történetében az egyik legnagyobb jelentőségű előrelépés a
szemnyerés terén történt. A cséplés, vagyis a gabonafélék magjának kinyerése a kalászból
hagyományos módszerrel, kézzel (kézi cséplés cséphadaróval), vagy állatok segítségével,
nyomtatással történt. A cséplés gépesítésének legfontosabb elemét, a cséplődobot 1786-ban
találták fel. Ezek az első cséplőgépek még kézi hajtással működtek. A későbbi, már több
funkciót ellátó cséplőgépek, melyek a magtisztítás szerepét is betöltötték, szétválasztották a
tisztított szemet, a polyvát, a töreket és a szalmát már nagyobb teljesítményt igényeltek.
Ezeket eleinte járgányos rendszerrel, állati erővel működtették. A cséplőgépek általános
elterjedését a gőzgépek megjelenése tette lehetővé. A géppel végzett cséplés a nyomtatáshoz
képest négyszeresre, a kézi csépléshez képest 8-10-szeresre növelte a munkateljesítményt.
1898-ban már közel 10.000 gőzcséplőgép működött az országban és a 19-20. századfordulóra
általánossá vált a cséplőgéppel történő cséplés. A belsőégésű motorok mezőgazdasági

megjelenésük után fokozatosan átvették a cséplőgépek hajtásának szerepét a gőzgépektől.
Eleinte stabil motorok, majd a traktorok szíjtárcsáján keresztül működtették a cséplőgépeket,
egészen a kombájnok megjelenéséig, melyek már egymenetben végezték a betakarítás és
tisztítás munkáját.
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