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A G&G vasúti permetező rendszer gyors és hatékony: egyidejűleg 
képes felvételezni és lepermetezni a gyomokat; így a pályák 
gyomosodásának előzetes felmérése nem szükséges.

A technológia éjszakai munkavégzésre is alkalmas. 

Csak arra a felépítményszektorra jut ki permetlé, amelyben 
gyomosodást észlelt a kamera és akkor, amikor az adott 
fúvókaegység elhalad a gyom felett. 

A G&G vasúti gyomirtási rendszer használata 50-70%-kal csökkenti 
a vasúti pályákra kijuttatott vegyszer és vízmennyiségét. 

A kijuttatott gyomirtószer mennyisége állandó, nem befolyásolja a 
munkasebesség változása.  

Szektoronként egymástól függetlenül szabályozható a vegyszerek 
dózisa, amely négy különböző hatóanyagú herbicid tetszőleges 
kombinációja. A permetezési szélesség az igényeknek megfelelően 
állítható.

GPS adatok vagy szelvényszámok segítségével a berendezés 
automatikusan kikapcsol védett területeknél: hidaknál, élővizeknél, 
mezőgazdasági területeknél. 

Az útátjárók automatikus érzékelésével elkerülhetők a közúti 
balesetek. Adjuváns szerek használatával nő a hatékonyság 
és csökken az elsodródás veszélye. A pontosan beállított 
fúvókasoroknak köszönhetően a sínszálakra nem kerül permetlé. 

GPS koordináták megadásával minden permetezési adat rögzítésre 
kerül: a kijuttatott vegyszer mennyisége, időjárásadatok és a vasúti 
szakaszra vonatkozó információk. A nyomtatható szakaszjelentés 
alapján a munka ellenőrizhető, nyomon követhető.
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2007 - kezelés hagyományos módszerrel
2008-2015 - kezelés gyomfelismerő rendszerrel (weed recognition) 
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A rendszer igazolhatóan csökkenti a vegyszerfelhasználásból eredő ökológiai lábnyomot. 
2008 és 2015 között 50% feletti vegyszer megtakarítás valósult meg Belgiumban.
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•  Nyomtáv független 
•  Elsősorban nyílt vágányon
•  Könnyű tárolás vasúton vagy azon kívül
•  Egyszerű szállítás közúton is
•  Gyomfelismerő rendszer
•  Gyomtérképezés
•  Valós idejű permetezés 
•  ISO szabvány konténerbe beépítve
•  Akár 70%-os víz és vegyszer megtakarítás 
•  Nagy pontosságú GPS
•  Jelentések, visszakövethetőség 
•  Munkasebesség: 40-60 km/h
•  Transzfersebesség: 100 km/h
•  24 órás munkavégzés
•  2 operátor
•  Áramforrás: dízel generátor 
    (aktuális EU Stage minősítés)
•  Szaniter helyiség (WC, tusoló)
•  Tiszta- és szennyvíztartály
•  A permetezőkeret rögzítése szorítókötéssel és 
    biztosító lánccal a pőrekocsi átalakítása nélkül

•  Elsősorban állomási és mellékvágányokon 
•  A felépítmény könnyen fel- és leszerelhető
•  Gyomfelismerő rendszer
•  Gyomtérképezés
•  Valós idejű permetezés
•  Permetezés gyomfelismerő rendszerrel 6 m-ig
•  Vágányszéthúzódások permetezése 
    max. 15 km/h-val
•  Nagy pontosságú GPS
•  Jelentések
•  Visszakövethetőség 
•  Munkasebesség: 25-50 km/h
•  1 operátor



GYOMIRTó KOCSI SZOCIÁLIS KOCSI

•  Elsősorban nyílt vágányon 
•  Gyomfelismerő rendszer
•  Gyomtérképezés 
•  Valós idejű permetezés 
•  Akár 70%-os víz és vegyszer-megtakarítás 
•  Nagy pontosságú GPS
•  Jelentések
•  Visszakövethetőség
•  Munkasebesség: 40-60 km/h
•  Transzfersebesség: 100 km/h
•  24 órás munkavégzés
•  2 operátor
•  Áramforrás: dízel generátor
    (aktuális EU Stage minősítés)
•  Fekete öltöző
•  Szaniter helyiség

•  Transzfersebesség: 100 km/h
•  4 vagy több hálófülke –  2 férőhely/fülke
•  Jól felszerelt konyha: mosogatógép, hűtő, 
    mosó- és szárítógép, elektromos tűzhely 
    és sütő, mikrohullámú sütő
•  Társalgó 
•  Vizes helyiség
•  Fűtés és légkondicionáló
•  A burkolatok UIC szabványnak megfelelőek
•  Gyűjtőtartályos WC
•  Szaniter, konyha helyiségek vízellátása 
    külön víztartályból
•  Fehér öltöző



A G&G Kft. 2013 óta vállalja akár sorozatgyártott, akár speciális vasúti kocsik teljes körű 
felújítását és átalakítását.

   • Teljeskörű tervezés

   • Karosszéria javítás, korrózióvédelem, fényezés és anti-graffiti lakkozás

   • Belső szerkezet, hőszigetelés, válaszfalak kialakítása

   • Külső és belső nyílászárók javítása, cseréje, kialakítása 

   • Hűtő-, fűtő- és légkezelő rendszer felújítása, korszerűsítése

   • Vízellátó- és szaniterrendszer felújítása, korszerűsítése 

   • Áramellátó rendszer telepítés 

   • Világítás-, hangosítás-, kommunikációs és adatátviteli rendszer kiépítés; GPS alapú 

      illetve kamerás biztonsági- és megfigyelőrendszer telepítés 

A kívánt exkluzív, nosztalgikus vagy éppen modern hangulatot rozsdamentes acél, szálcsiszolt 
alumínium, keményfa, nagy kopásállóságú famintázatú és uni dekorborítások, valamint 
CORIAN burkolatok célszerű kombinációival érjük el.

A beépítésre kerülő anyagok megfelelnek az EN és UIC vasúti szabványainak. Mindezekről, 
illetve a teljes munkafolyamatról kiterjedt dokumentációt biztosítunk a hatósági engedélyeztetési 
eljárások lefolytatásához.
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