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Streszczenie

Aby sprostaæ wymaganiom rynku producenci unowoczeœniaj¹ istniej¹ce konstrukcje i wprowadzaj¹ nowe maszyny do
mechanizacji prac leœnych. Najnowsze rozwi¹zania techniczne przedstawiono na Targach Leœnych w Rogowie, które trwale
wpisa³y siê w kalendarz wystawienniczy firm dzia³aj¹cych w tym sektorze.

NOWE ROZWI¥ZANIA MASZYN LEŒNYCH
WPROWADZANYCH NA POLSKI RYNEK

W dniach 11-13 wrzeœnia 2007 r. po raz kolejny odby³y siê
Miêdzynarodowe Targi Leœne. W tym roku gospodarzem by³
Leœny Zak³ad Doœwiadczalny w Rogowie. Impreza ta jest
okazj¹ dla wytwórców do zaprezentowania najnowszych
maszyn leœnych oraz nowych technologii w mechanizacji prac
leœnych. W Targach wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu wystawców
z kraju i zagranicy oferuj¹cych bogat¹ ofertê wyrobów i us³ug
dla leœnictwa, obejmuj¹c¹ m.in. maszyny i urz¹dzenia do prac
leœnych (do przygotowania gleby, pielêgnacji i ochrony upraw,
pozyskiwania drewna), us³ugi oraz sprzêt do urz¹dzania i zago-
spodarowania lasu, czy specjalistyczne samochody leœne.
Stoiska wystawowe z maszynami i sprzêtem leœnym zosta³y
wkomponowane w drzewostan.

Jak co roku, podczas imprezy targowej odby³ siê konkurs
maj¹cy na celu wyró¿nienie towarów i us³ug prezentowanych
na targach, które odznaczaj¹ siê szczególnymi walorami
jakoœciowymi, oraz przyznanie nagrody „Sowa z Rogowa”.
G³ównymi kryteriami oceny podczas przyznawania nagród s¹:
znaczenie dla gospodarki leœnej, wykorzystanie surowca
drzewnego, wp³yw na œrodowisko leœne, nowoczesnoœæ
produktu i przydatnoœæ praktyczna. W tym roku Komisja
Konkursowa przyzna³a szeœæ równorzêdnych nagród „Sowa z
Rogowa”. Otrzyma³y je:
- firma AgroLas ze Skierniewic za ³opatê mechaniczn¹ do

przygotowania gleby Gramegna 84/30 B-190,
- KOMPTECH GMBH Frohnleiten Austria za wolno-

obrotow¹ rozdrabniarkê do odpadów drewna Crambo 6000
Forest,

- firma FAO-FAR z Puñcowa za miniharvester,
- firma Techmex z Bielska Bia³ej za Ortofotomapê sateli-

tarn¹,
- firma Small Gis z Krakowa za oprogramowanie „Sprint

Map-Las” s³u¿¹ce do kompleksowej obs³ugi leœnej mapy
numerycznej.
Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a firma Anita z £odzi za bogat¹

i urozmaicon¹ ofertê prezentowanych wyrobów oraz wspó³-
pracê przy organizacji wszystkich edycji targów.

Pierwsz¹ z nagrodzonych maszyn leœnych jest ³opata
mechaniczna s³u¿¹ca do przygotowania gleby w szkó³kach
leœnych (rys. 1). Jest ona alternatyw¹ dla p³ugów odk³adni-
cowych. W zale¿noœci od typu ³opaty szerokoœæ robocza
wynosi od 0,8 m (przy g³êbokoœci uprawy do 20 cm) do 4 m
(przy g³êbokoœci uprawy do 38 cm). Maksymaln¹ g³êbokoœæ
pracy, wynosz¹c¹ 48 cm, uzyskuj¹ ³opaty o szerokoœci 3,2 m.
Do wspó³pracy z ³opat¹ mechaniczn¹ mo¿na u¿ywaæ ma³ej i
œredniej mocy ci¹gników rolniczych. Zu¿ycie paliwa jest ok.
50% mniejsze ni¿ przy porównywalnym zabiegu wykony-
wanym p³ugiem trzyskibowym. Napêd przenoszony jest za
poœrednictwem wa³u odbioru mocy. Cech¹ charakterystyczn¹
uprawy gleby ³opat¹ w porównaniu z p³ugiem jest to, ¿e gleba
nie jest odwracana i maszyna nie wyrzuca martwej gleby na

powierzchniê, co ma istotne znaczenie przy stosowaniu
kompostów w szkó³kach leœnych. Po przygotowaniu gleba jest
równa, bez wyoranych bruzd. G³êbokie spulchnianie gleby
niszczy podeszwê p³u¿n¹ i nie ma potrzeby stosowania
g³êboszy.

Drug¹ nagrodzon¹ maszyn¹ jest rozdrabniarka „Crambo
6000 Forest” (rys. 2). Przeznaczona jest ona do rozdrabniania
ró¿nego rodzaju drewna i odpadów zielonych. Maszyna osi¹ga
wydajnoœæ do 125 t/h. Jest to wolnoobrotowa, dwuwalcowa
rozdrabniarka, w której istnieje mo¿liwoœæ regulacji wielkoœci
rozdrobnionych odpadów. Stopieñ rozdrobnienia jest regulo-
wany, a wolnoobrotowe walce wyposa¿one w œlimakowo
u³o¿one narzêdzia rozdrabniaj¹ce pozwalaj¹ na minimalizacjê
frakcji drobnej, jak równie¿ obni¿aj¹ ha³as i ograniczaj¹
powstawanie zapylenia. Ustawienie odpowiedniej wielkoœci

Rys. 1. £opata mechaniczna GRAMEGNA 84/30 B-190

Rys. 2. Rozdrabniarka do odpadów drewna CRAMBO 6000
FOREST



frakcji w zakresie od 80 do 300 mm odbywa siê za pomoc¹
wymiennych, sitowych koszy klasyfikacyjnych. Poszczególne
elementy robocze maszyny napêdzane s¹ przez silniki hydrau-
liczne. Napêd ten wyposa¿ony jest w regulacjê prêdkoœci
obrotowej uzale¿nion¹ od obci¹¿enia maszyny, co pozwala na
wykorzystanie ca³kowitej mocy silnika. Rozdrabniarka
posiada w³asne podwozie, przez co jest maszyn¹ mobiln¹,
mog¹c¹ pracowaæ zarówno bezpoœrednio na powierzchniach
leœnych, jak równie¿ u odbiorcy. Sercem rozdrabniarki jest
silnik wysokoprê¿ny o mocy 429 kW.

Trzeci¹ z nagrodzonych maszyn jest miniharvester
zaprezentowany przez firmê Fao-Far (rys. 3). Ci¹gnikiem
bazowym jest ³adowarka czo³owa wyposa¿ona w ¿uraw
hydrauliczny o udŸwigu (przy maksymalnym wysiêgu) min.
400 kg. Na ¿urawiu zawieszona jest g³owica harwesterowa.
G³owica w systemie „Arbro” pozwala na agregatownie jej z
innymi noœnikami, np. ³adowark¹ leœn¹, kopark¹ lub
ci¹gnikiem rolniczym. Miniharwester FAO-Far jest maszyn¹
niewielkich rozmiarów przeznaczon¹ g³ównie do prac w
gêstych drzewostanach trzebie¿owych. G³owice pozwalaj¹ na
œcinkê drzew o œrednicy w miejscu ciêcia do 40 cm.
Okrzesywanie odbywa siê poprzez posuwisto-zwrotny ruch
czêœci g³owicy z ramionami trzymaj¹cymi drzewo i przeci¹-
ganie go przez no¿e sta³e. Skok si³ownika wynosi 75 cm. Ciêcie
drewna wykonywane jest przez pi³ê ³añcuchow¹ poruszaj¹c¹
siê po 16-calowej prowadnicy. Uk³ad hydrauliczny napêdza-
j¹cy ruchome czêœci g³owicy ma wydajnoœæ do 90 l/min oraz
ciœnienie robocze do 200 bar. Sterowanie g³owic¹ poprzez
uk³ad elektroniczny odbywa siê z kabiny za pomoc¹ manetki.
Podobnie jak w wy¿szej klasy harwesterach, „Arbro” posiada
system pomiarowy z dostêpnymi wieloma programami
optymalizuj¹cymi przerzynkê drewna wed³ug œrednic czy
d³ugoœci sortymentów.

Oprócz nagrodzonych, na targach prezentowano jeszcze
wiele innych maszyn i urz¹dzeñ godnych uwagi.

Nowoœæ w maszynach szkó³karskich zaprezentowa³a firma
„Agrolas” prezentuj¹c najnowszy szkó³karski noœnik maszyn i
narzêdzi „Egedal” (rys. 4). Jest on wielofunkcyjnym samo-
jezdnym urz¹dzeniem zastêpuj¹cym u¿ywane w szkó³kach
ci¹gniki rolnicze. Przeznaczony jest przede wszystkim do
stosowania w szkó³kach polowych. Noœnik posiada trzy
miejsca mocowania maszyn i narzêdzi na trójpunktowym
uk³adzie zawieszenia: z przodu, z ty³u i miêdzy osiami. Napêd z
silnika standardowo jest przenoszony na dwa ko³a tylne. Jako
opcja istnieje mo¿liwoœæ zastosowania i w³¹czania
dodatkowego napêdu na oœ przedni¹. Napêd na tylny wa³ek
odbioru mocy przenoszony jest w sposób tradycyjny przez

Rys. 3. Miniharvester FAO-FAR

skrzyniê przek³adniow¹, natomiast na dodatkowe wa³ki na osi
przedniej za pomoc¹ przek³adni hydrostatycznych. Aby
zapewniæ uniwersalnoœæ noœnika i mocowanie miêdzy osiami
szerokich i d³ugich narzêdzi roboczych rama noœnika ma
mo¿liwoœæ zmiany d³ugoœci, przez co zwiêksza siê rozstaw
miêdzy osiami przedni¹ i tyln¹. Istnieje te¿ trzystopniowa
regulacja rozstawu kó³ w zakresie 1500 - 1800 - 2050 mm.
Przeœwit noœnika wynosi 800 mm, co umo¿liwia pracê przy
produkcji kilkuletniego materia³u sadzeniowego. Konstrukcja
noœnika umo¿liwia zamocowanie trzech ró¿nych narzêdzi i
równoczesne wykonywanie kilku zabiegów, np. z przodu wa³
g³adki ugniataj¹cy glebê przed siewem, w œrodku siewnik wy-
konuj¹cy siew pe³ny lub rzêdowy, z ty³u piaskarka przykry-
waj¹ca nasiona kompostem. Metoda ³¹czenia kilku czynnoœci
wykonywanych w tym samym czasie pozwala na znaczne
obni¿enie kosztów zabiegu.

Ciekawostk¹ by³ zaprezentowany przez firmê „Rokon”
motocykl o nazwie „Trawl-Breaker”. Jest on napêdzany cztero-

suwowym jednocylindrowym silnikiem o pojemnoœci 172 cm ,
rozwija moc 4,85 kW przy 4000 obr/min. Napêd przenoszony
jest przez trzystopniow¹ automatyczn¹ skrzyniê biegów na
przednie i tylne ko³o. Du¿e piêtnastocalowe obrêcze kó³ wypo-
sa¿one w niskociœnieniowe opony ze specjalnym bie¿nikiem
terenowym zapewniaj¹ dobr¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a oraz
przeœwit 38 cm. W œrodkowej czêœci felg znajduj¹ siê dodatko-
we zbiorniki, w których mo¿na transportowaæ np. zapas wody
lub paliwa.

Sta³y napêd na dwa ko³a oraz odpowiedniej konstrukcji
rama pozwala na transportowanie ³adunków o du¿ych
wymiarach. Przystosowanie motocykla do prac leœnych
pozwala na zawieszenie z ty³u na uk³adzie
zawieszenia ró¿nych maszyn do uprawy gleby, np. p³uga, lub
zaczepienie na zaczepie transportowym wózka do transporto-
wania drewna.

Firma Eko-Tech-Las zaprezentowa³a gamê rozdrabniaczy
do pozosta³oœci zrêbowych, frezów do rekultywacji powierz-
chni trudnych i frezów do pniaków firmyAHWI Maschinenbau
GmbH (rys. 5). Na uwagê zas³uguje frez do pniaków AHWI SF
900. Zawieszany na trójpunktowym uk³adzie zawieszenia frez
o masie 1300 kg wymaga do wspó³pracy ci¹gnika o mocy 60-
110 kW. Napêd na tarczê frezuj¹c¹ przekazywany jest od ci¹-
gnika przez wa³ odbioru mocy. Na tarczy frezuj¹cej obracaj¹cej
siê z prêdkoœci¹ 1000 obr/min osadzonych jest po 8 frezów z
ka¿dej strony. Sterowanie mo¿e byæ prowadzone z kabiny
kierowcy lub za pomoc¹ panelu sterowania wyprowadzonego
na zewn¹trz ci¹gnika. Dziêki zastosowaniu przegubu i si³owni-
ków hydraulicznych frez mo¿e byæ przemieszczany poprze-

Rys. 4. Noœnik maszyn i narzêdzi szkó³karskich EGEDAL
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cznie i wzd³u¿nie do osi ci¹gnika. Zakres szerokoœci roboczej
dochodzi do 2660 mm, a przemieszczanie wzd³u¿ osi 2100 mm.

Wspó³czeœnie, gdy coraz szerzej wykorzystuje siê
odnawialne Ÿród³a energii, w du¿ej mierze Targi zdominowane

Rys. 5. Frez do pniaków AHWI SF 900

by³y przez maszyny do produkcji drewna na cele energetyczne.
Firma Bl System zaprezentowa³a maszyny i systemy do
produkcji drewna kominkowego. Ze wzglêdu na du¿e
wydajnoœci coraz wiêcej nabywców znajduj¹ stacjonarne i
przewoŸne przerzynarko-³uparki. Urz¹dzenia przewoŸne
napêdzane s¹ z WOM ci¹gnika rolniczego, natomiast
stacjonarne napêdzane s¹ silnikami elektrycznymi. Przerzynka
drewna na odcinki o regulowanej d³ugoœci, najczêœciej w
zakresie 30-60 cm wykonywana jest za pomoc¹ pi³y
³añcuchowej lub pi³y tarczowej. Maksymalna œrednica ciêcia,
zale¿nie od modelu maszyny i od zastosowanego narzêdzia,
dochodzi do 30 cm. Drewno ³upane jest na 2, 4 lub 6 szczap
przez przemieszczany si³ownikiem hydraulicznym klin.
Wyrobione szczapy trafiaj¹ na przenoœnik taœmowy, który
transportuje je na stos lub do urz¹dzenia pakuj¹cego.

Oprócz opisanych wy¿ej wystawcy zaprezentowali jeszcze
szerok¹ gamê maszyn i narzêdzi dla leœnictwa oraz do
zastosowañ przydomowych. Zaprezentowano wiele ró¿nych
modeli rozdrabniaczy do odpadów zrêbowych, frezów do
przygotowania gleby, ³uparek do drewna, przyczep do zrywki
drewna, czy samochodów i przyczep do wywozu drewna
stosowego i d³ugiego, których integraln¹ czêœci¹ s¹ ¿urawie
hydrauliczne do za³adunku i roz³adunku.

New solutions of forest machines introduced on Polish market

Summary

The more competitive market of forest machines in Poland force manufacturers to design and produce new modified forest
machines. These new machines were presented this year at forest fair at Rogów that are a meaningful entry in promotion schedule of
forest machines manufacturers and dealers.
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