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Streszczenie

W artykule bêd¹cym pierwsz¹ czêœci¹ cyklu przedstawiono charakterystykê ogóln¹ wykorzystywanych obecnie w Polsce maszyn
wielooperacyjnych stosowanych w procesie pozyskiwania drewna, zwanych powszechnie harwesterami. Zosta³y one opisane na
przyk³adzie modeli kilku wybranych, najpopularniejszych w naszym kraju firm, tj.: John Deere, Ponsse, Valmet. Omówiono
ró¿ne konstrukcje noœników tych maszyn, ich wady i zalety, zw³aszcza w odniesieniu do polskich warunków pozyskiwania
drewna.

HARWESTERY DO POZYSKIWANIA DREWNA
STOSOWANE W POLSKICH LASACH.
Cz. 1. Charakterystyka ogólna - noœniki

Harwestery nale¿¹ do grupy maszyn wielooperacyjnych,
wykonuj¹cych kilka operacji w trakcie procesu pozyskiwania
drewna. Zazwyczaj wykonuj¹ œcinkê, okrzesywanie i prze-
rzynkê (wyrób sortymentów), jednak zakres ich pracy czêsto
bywa inny - dostosowany do konkretnych wymagañ przyro-
dniczo-leœnych i technologicznych procesu pozyskiwania.

Pierwsze harwestery pojawi³y siê w Polsce pod koniec lat
80. XX. wieku. W ostatnich kilku latach ich liczba szybko
wzrasta³a (zw³aszcza w latach 2006-2008) i obecnie w Polsce
jest ich ponad 160 sztuk (tab. 1), przy czym znaczna ich wiêk-
szoœæ jest w³asnoœci¹ prywatnych firm œwiadcz¹cych us³ugi na
rzecz leœnictwa [2].

W okresie od marca 2006 roku do marca 2008 roku liczba
harwesterów w prywatnych rêkach zwiêkszy³a siê o ponad 120
sztuk. Œwiadczy to o du¿ym potencjale us³ugobiorców leœnych
i o silnej presji rynkowej, zwi¹zanej z brakiem ludzi do ciê¿kiej
pracy w leœnictwie oraz wzrostem kosztów pracy [3]. Od marca
2008 roku do chwili obecnej nast¹pi³o znaczne spowolnienie
tempa tego wzrostu wynikaj¹ce z ogólnoœwiatowego kryzysu

ekonomicznego, który odbi³ siê tak¿e na wielkoœci zapo-
trzebowania na drewno w Polsce. Przypuszcza siê jednak, ¿e
jest to sytuacja przejœciowa i stopniowo w polskich lasach
liczba harwesterów bêdzie ros³a. Bior¹c bowiem pod uwagê
fakt, ¿e w naszym kraju ponad 75% powierzchni lasów zajmuj¹
preferowane w pozyskiwaniu maszynowym drzewostany
iglaste oraz ¿e w latach 2005-2008 rocznie pozyskiwano oko³o
30 mln m drewna [4], mo¿na prognozowaæ stosowanie tych
maszyn w naszych lasach na szersz¹ skalê. Zwi¹zane jest to
g³ównie z przyjêtym systemem pozyskiwania drewna, jaki
dominuje w wiêkszoœci krajów europejskich.

Maszyny wielooperacyjne przeznaczone s¹ do pozyski-
wania drewna w systemie sortymentowym, czyli pozostawiaj¹
po sobie na zrêbie (tu¿ przy pniu lub szlaku zrywkowym) wa³ki,
wyrzynki, k³ody oraz niekiedy d³u¿yce. Takie maszyny najle-
piej nadaj¹ siê do pracy w drzewostanach wytwarzaj¹cych pieñ
w postaci strza³y, czyli w naszych warunkach w drzewostanach
gatunków iglastych, a z liœciastych - w olchowych i czasami
brzozowych.
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Tab. 1. Liczba harwesterów nale¿¹cych do firm prywatnych i nadleœnictw (wed³ug Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych)
Table 1. Number of harvesters owned by private companies and forest inspectorates (according to Regional Directorates of State
Forests)
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Tab. 2. Podzia³ harwesterów na klasy wielkoœci (przeznaczenia)
Table 2. Harvester classification according to size class (function

Rys. 1. Ogólna budowa harwestera ko³owego: 1 - ramiê tele-
skopowe ¿urawia, 2 - zawiesie, 3 - rotator, 4 - g³owica robocza
(harwesterowa), 5 - ko³a przednie w uk³adzie tandem, 6 - rama
przednia, 7 - przegub, 8 - rama tylna, 9 - ko³a tylne,
10 - silnik, 11 - kabina, 12 - zewnêtrzne oœwietlenie robocze,
13 - kolumna ¿urawia, 14 - podstawa ¿urawia, 15 - wysiêgnik
¿urawia
Fig. 1. General construction of wheel harvester: 1 - telescopic
arm of crane, 2 - lifting, 3 - rotator, 4 - operating head (of
harvester), 5 - front tandem wheels, 6 - front frame, 7 - joint,
8 - rear frame, 9 - rear wheels, 10 - engine, 11 - cab,
12 - external operating lighting, 13 - crane column, 14 - crane
base, 15 - crane boom

W polskich warunkach maszynowe pozyskiwanie drewna
rozpoczyna siê od trzebie¿y wczesnych, a koñczy na
u¿ytkowaniu rêbnym. Aby mo¿na by³o zastosowaæ harwester
na danej powierzchni nale¿y wzi¹æ pod uwagê kilka czyn-
ników: œrednicê œcinanych drzew, liczbê drzew na hektarze,
ukszta³towanie terenu, odleg³oœci miêdzy drzewami w po-
szczególnych kategoriach u¿ytkowania. St¹d producenci
maszyn maj¹ w swojej ofercie handlowej najczêœciej kilka
modeli ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹ i przeznaczeniem.
Poszczególne modele ró¿ni¹ siê m.in.: mas¹, moc¹ silnika,
uk³adem jezdnym, wysiêgiem ¿urawia i maksymaln¹ œrednic¹
ciêcia. Najczêœciej stosowany podzia³ harwesterów
wa¿niejszych firm na klasy wielkoœci przedstawiono w tab. 2.

G³ównymi zespo³ami sk³adowymi harwestera s¹: noœnik -
najczêœciej ko³owy lub g¹sienicowy wraz z ¿urawiem lub

innym elementem zawieszenia oraz g³owica harwesterowa.
Bardzo czêsto jest tak, ¿e do danego noœnika mo¿na zamon-
towaæ alternatywnie 2 lub nawet 3 g³owice, które cechuj¹ siê
ró¿n¹ maksymaln¹ œrednic¹ ciêcia oraz mas¹. Ogóln¹ budowê
harwestera ko³owego przedstawiono na rys. 1.

Jeœli g³owica harwesterowa zamontowana jest w przedniej
czêœci noœnika (zwykle na krótkim ramieniu, które umo¿liwia
jej podnoszenie, opuszczanie i obrót w jednej p³aszczyŸnie) -
mówimy o harwesterach czo³owych (rys. 2). Zarówno w Pol-
sce, jak i w ca³ej Europie, zastosowanie ich w chwili obecnej
jest incydentalne. Znacznie czêœciej wykorzystywane s¹ one
w USAi Kanadzie.

Gdy g³owica zamontowana jest na ¿urawiu hydraulicznym,
umo¿liwiaj¹cym zmianê jej odleg³oœci od noœnika - mówimy
o harwesterach wysiêgnikowych (rys. 3).

Harwestery wysiêgnikowe maj¹ mo¿liwoœæ œciêcia i obró-
bki kilku drzew z jednego ustawienia maszyny, co najczêœciej
zwiêksza wydajnoœæ ich pracy w stosunku do maszyn z czo³o-
wym mocowaniem g³owicy. Stanowi¹ one ogromn¹ wiêkszoœæ
maszyn stosowanych w Polsce oraz w ca³ej Europie. Negaty-

Rys. 2. Harwester czo³owy Makeri na noœniku ko³owym z za³o-
¿onymi pó³g¹sienicami
Fig. 2. Head (front) harvester Makeri on wheel carrier with
semi-caterpillars fitted
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wn¹ cech¹ harwesterów wysiêgnikowych jest to, ¿e przy tym
samym zakresie ciêcia maj¹ wiêksz¹ masê ni¿ maszyny
czo³owe. Wynika to z koniecznoœci zachowania statecznoœci w
momencie obalania œciêtego drzewa, które jest w tym czasie
trzymane w g³owicy obróbczej w pewnej odleg³oœci od noœni-
ka. Ta wiêksza masa powoduje wiêksze naciski kó³ na pod³o¿e
leœne. Dla wielu leœników by³o to powodem do spekulacji na
temat ich negatywnego wp³ywu miêdzy innymi na wzrost i roz-
wój kolejnego pokolenia drzewostanu. Badania prowadzone
w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leœnych SGGW rozwia³y te
obawy. Stwierdzono, ¿e po 30 latach nie ma istotnej ró¿nicy we
wzroœcie roœlin na powierzchniach, gdzie pozyskiwanie
drewna odbywa³o siê przy wykorzystaniu maszyn
wysokowydajnych oraz wy³¹cznie za pomoc¹ pilarek spalino-
wych [1].

Najpopularniejszymi klasami harwesterów w Polsce s¹
maszyny uniwersalne oraz trzebie¿owe starszej generacji.
Zarówno jedne jak i drugie przeznaczone s¹ do pracy w ciê-
ciach przedrêbnych. Harwestery uniwersalne cechuj¹ siê
zwykle du¿ym wysiêgiem ¿urawia (ok. 12 m) i niezbyt wielkim
momentem udŸwigu (130-200 kNm), gdy¿ poruszaj¹c siê po
szlaku zrywkowym œcinaj¹ drzewa œredniej gruboœci z g³êbi
drzewostanu (po obydwu stronach szlaku). Okrzesane ga³êzie
pozostawiane s¹ na szlaku (pod ko³ami maszyny), zaœ
wyrobione sortymenty uk³adane s¹ obok szlaku. Odleg³oœæ
miêdzy szlakami mo¿e byæ wiêksza, jeœli posiadamy harwester
z wiêkszym zasiêgiem ¿urawia. Harwestery zrêbowe
(najciê¿sze) s¹ wyposa¿ane w ¿urawie o mniejszym wysiêgu
(8-10 m), ale o du¿ym momencie udŸwigu (250-300 kNm),
poniewa¿ œcinaj¹ grubsze drzewa, ale nie musz¹ one byæ
wyci¹gane z g³êbi drzewostanu.

W polskich lasach coraz czêœciej spotyka siê harwestery
trzebie¿owe m³odszej generacji (najmniejsze i najl¿ejsze).
G³ówn¹ ich zalet¹ jest ma³a masa (oko³o 8-10 ton), ma³e
gabaryty i du¿a zwrotnoœæ, co bardzo u³atwia poruszanie siê
w gêstym drzewostanie trzebie¿owym, ale wad¹ jest
ograniczenie zakresu dzia³ania wy³¹cznie do m³odszych
drzewostanów. Ze wzglêdu na niewielkie mi¹¿szoœci drzew
pozyskiwanych w takich warunkach, zastosowania takich
harwesterów bardzo czêsto nie jest op³acalne ekonomicznie.
Stanowi to g³ówn¹ barierê wprowadzania tych maszyn do
lasów w Polsce. Wymagania dotycz¹ce zwrotnoœci maszyn
powoduj¹, ¿e harwestery tej klasy najczêœciej s¹ czteroko³owe.
Maszyny klas wy¿szych maj¹ 6 lub 8 kó³, a dla polepszenia ich
trakcji, w niektórych krajach, na ko³a w uk³adzie tandem
zak³adane s¹ pó³g¹sienice lub ³añcuchy antypoœlizgowe.

W Polsce stosowanie ich jest bardzo rzadkie ze wzglêdu na fakt,
¿e harwestery pracuj¹ce w lasach europejskich z regu³y po
pracy s¹ pozostawiane na powierzchni roboczej, a operator
doje¿d¿a do maszyny swoim samochodem. Natomiast w wa-
runkach polskich maszyna zawsze wraca do miejsca postoju.
Je¿eli jest to odleg³oœæ niewielka, wtedy maszyna jedzie samo-
dzielnie po drogach publicznych i nie mo¿e mieæ g¹sienic lub
pó³g¹sienic na ko³ach. W przypadku du¿ych odleg³oœci (rzêdu
kilkunastu kilometrów) powinna byæ wieziona na lawecie. Aby
harwestery mog³y poruszaæ siê po drogach publicznych ich
szerokoœæ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 m, a wysokoœæ po
z³o¿eniu ¿urawia (razem z lawet¹, na której s¹ przewo¿one) nie
wiêksza ni¿ 4 m. Wiêkszoœæ stosowanych w Polsce maszyn
spe³nia te wymagania, jednak niektóre (zwykle najwiêksze),
jak np.: Valmet 941 potrzebuj¹ specjalnej lawety z nisko
po³o¿on¹ platform¹ za³adowcz¹. Niektóre z maszyn maj¹
specjalne systemy odchylania kabiny operatora (zwykle do
ty³u), aby zapewniæ odpowiednie wymiary transportowe.

Harwestery stosowane w Polsce, podobnie jak w ca³ej
Europie, maj¹ noœniki specjalnie skonstruowane i przystoso-
wane do warunków leœnych. W zale¿noœci od wymiarów
œcinanych drzew i warunków terenowych mog¹ one byæ wspar-
te na ko³ach (rys. 3 i 6) lub na specjalnie zaprojektowanych
uk³adach g¹sienicowych montowanych w miejscu trady-
cyjnych uk³adów „tandem” (rys. 4). Takie rozwi¹zania stoso-
wane s¹ jednak tylko w warunkach górskich. W przypadku
maszyn wykorzystywanych w USA, Kanadzie, Australii
bardzo czêsto noœnikiem jest koparka na podwoziu g¹sienico-
wym, czasami nie wiele zmodyfikowanym (rys. 5).

G³ównymi czynnikami decyduj¹cymi o rodzaju i wielkoœci
noœnika harwestera s¹: wielkoœæ œcinanych drzew, odleg³oœci
miêdzy drzewami, stopieñ trudnoœci terenu. Do podstawowych
parametrów noœnika nale¿y zaliczyæ moc silnika, masê i wy-
miary gabarytowe, przeœwit, k¹t skrêcenia ramy, a tak¿e para-
metry ¿urawia hydraulicznego.

Specjalistyczny noœnik harwestera ma ramê sk³adaj¹c¹ siê
z czêœci przedniej i tylnej po³¹czonych przegubem (rys. 1),
gdzie (w wiêkszoœci firm) na przedniej ramie (w przedniej
czêœci) zamontowany jest ¿uraw (centralnie nad ko³ami) z za-
wieszon¹ na nim g³owic¹ obróbcz¹. Zazwyczaj w tylnej czêœci
ramy przedniej znajduje siê kabina operatora. Natomiast na
tylnej ramie zamontowany jest silnik. W celu zapewnienia
lepszej widocznoœci podczas pracy oraz dla podniesienia
komfortu kabina operatora jest obrotowa (pod¹¿a za ruchem

Rys. 4. Harwester wysiêgnikowy wsparty na czterech g¹sie-
nicach
Fig. 4. Boom harvester supported by four caterpillars
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¿urawia), samopoziomuj¹ca i ma dobre oœwietlenie zewnê-
trzne, umo¿liwiaj¹ce pracê równie¿ w nocy. Rozwi¹zania te-
chniczne umiejscowienia kabiny i zamontowania ¿urawia
w harwesterach ró¿nych firm mog¹ siê ró¿niæ doœæ znacznie.
Firma Valmet (rys. 4) stosuje jedn¹ wspóln¹ podstawê kabiny
i ¿urawia (obydwa elementy obracaj¹ siê razem), co sprawia, ¿e
zamocowany po prawej stronie kabiny ¿uraw w czasie pracy
nigdy nie zas³ania pola roboczego operatorowi. W harwe-
sterach firmy Ponsse (rys. 6) kabina operatora jest zamonto-
wana z ty³u harwestera, na tej samej ramie co silnik, i nie jest
obrotowa ani samopoziomuj¹ca. Dziêki takiemu umiejsco-
wieniu kabiny operator ma ograniczon¹ widocznoœæ w kie-
runku do przodu (w stronê ¿urawia) i dlatego, aby dobrze
widzieæ œcinane drzewo, musi ustawiæ siê obok niego, a nie na
wprost. Mo¿e to mieæ wp³yw na zachowanie statecznoœci
poprzecznej podczas pracy. Takie zamontowanie kabiny
pozwala jednak na jej bardziej przestronne wykonanie.
Pozwala tak¿e podczas jazdy po drogach publicznych (wtedy
harwester tego typu jedzie do ty³u) na znacznie lepsze
obserwowanie drogi (nie jest ona zas³aniana przez ¿uraw z g³o-

Rys. 5. Harwester wysiêgnikowy na noœniku g¹sienicowym
Fig. 5. Boom harvester on caterpillar carrier

HARVESTERS FOR WOOD LOGGING USED IN POLISH FORESTS.
Part 1. General description, carriers

Summary

This article, which is the first part of the cycle, presents the general description of multifunctional machines currently used in
Poland in the process of wood logging commonly called harvesters They have been described on the example of a few chosen
models of the most popular firms in our country, i.e. John Deere, Ponsse, Valmet. The article discusses various constructions of
these machines' carriers, their advantages and disadvantages, especially with reference to Polish circumstances of wood logging.

wic¹), co ma ogromne znaczenie np.: przy pokonywaniu ma-
szyn¹ tras wielojezdniowych.

Noœnik harwestera, mimo ¿e niezmiernie wa¿ny nie
odgrywa jednak tak du¿ego znaczenia w dostosowaniu
maszyny do konkretnych warunków leœnych jak g³owica
harwesterowa.Analizie rozwi¹zañ stosowanych w pracuj¹cych
w Polsce g³owicach harwesterowych bêdzie poœwiêcona druga
czêœæ artyku³u.
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Rys. 6. Harwester wysiêgnikowy Ponsse Ergo
Fig. 6. Ponsse Ergo boom harvester
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