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Streszczenie

W dniach 3-5 wrzeœnia 2009 roku ju¿ po raz dziewi¹ty odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Leœne w Rogowie. Zgromadzi³y one
ponad 80 wystawców z kraju i zagranicy. Oferta wystawców by³a w tym roku skierowana przede wszystkim do przedstawicieli
ma³ych i œrednich zak³adów us³ug leœnych. Dominowa³y maszyny i urz¹dzenia do zrywki i podwozu drewna agregatowane
z ci¹gnikiem uniwersalnym, choæ nie brakowa³o i innych, bardziej zaawansowanych technicznie i technologicznie maszyn. Przy
okazji targów, jak co roku, najciekawszym i najbardziej innowacyjnym produktom przyznane zosta³y nagrody „Sowy
z Rogowa”.

NOWOCZESNE MASZYNY I TECHNOLOGIE
DLA LEŒNICTWA

W dniach 3-5 wrzeœnia 2009 roku na terenie Leœnego
Zak³adu Doœwiadczalnego SGGW w Rogowie odby³y siê
Miêdzynarodowe Targi Leœne. Odbywaj¹ siê one w cyklu
dwuletnim w latach nieparzystych.

Organizatorem tegorocznych targów by³ Leœny Zak³ad
Doœwiadczalny SGGW (LZD) w Rogowie. Partnerami LZD
byli: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, Oœrodek Rozwo-
jowo-Wdro¿eniowy Lasów Pañstwowych w Bedoniu i Stowa-
rzyszenie Przedsiêbiorców Leœnych w Go³uchowie.

W roku 2009 na targach wystawia³o ponad 80 firm z kraju
i zagranicy reprezentuj¹cych bran¿ê leœn¹ i drzewn¹. Na tar-
gach pojawili siê równie¿ producenci i dystrybutorzy mebli,
quadów, wyposa¿enia dla motocyklistów itp. Najwiêksz¹
grupê stanowi³y w tym roku ró¿nego rodzaju maszyny i urz¹-
dzenia do zrywki (wci¹garki, p³yty zrywkowe, przyczepy
samoza³adowcze itp.) i pierwiastkowej obróbki drewna
(rêbarki, ³uparki, rozdrabniacze, traki przewoŸne, pi³y itp.).
Szczególnie bogata oferta dotyczy³a przyczep do wywozu
i zrywki drewna, wci¹garek i p³yt zrywkowych a tak¿e ³uparek
i rozdrabniaczy do drewna.

Nale¿y wspomnieæ o szacownym jubilacie, obchodz¹cym
85-lecie swego powstania, którym by³y Lasy Pañstwowe. We
w³asnym zakresie zorganizowa³y one bardzo ciekaw¹ wystawê
tematyczn¹ prezentuj¹c¹ jak¿e imponuj¹cy dorobek z ca³ego,
prawie wiekowego okresu swojej dzia³alnoœci, dodatkowo
ilustrowan¹ licznymi fotografiami i atrakcyjn¹ w formie
prezentacj¹ mundurów leœnych, zarówno historycznych, jak
i wspó³czesnych.

Oprócz typowych dla targów leœnych maszyn i urz¹dzeñ do
pracy w lesie nie zabrak³o na stoiskach równie¿ i wystawców
prezentuj¹cych technologie informatyczne stosowane w leœni-
ctwie, zarówno ju¿ wdro¿one, jak i te, które stanowi¹ nowoœæ,
a ich wdro¿enie jest tylko kwesti¹ czasu.

Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³a siê przy-
gotowana przez Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy Lasów
Pañstwowych w Bedoniu (ORWLP) wystawa tematyczna
„Bezpieczeñstwo i jakoœæ”. Oprócz prezentacji dokonañ
ORWLP w dziedzinie badania i propagowania bezpieczeñstwa
u¿ytkowania maszyn leœnych, zaprezentowa³y siê tak¿e inne
firmy i instytucje zwi¹zane z bezpieczeñstwem u¿ytkowania
maszyn i wspó³pracuj¹ce z ORWLP w Bedoniu. Mo¿na by³o
zasiêgn¹æ fachowej porady dotycz¹cej pilarek spalinowych
(stoisko firmy Husqvarna), zapoznaæ siê z nowymi przepisami
dotycz¹cymi zakresu badañ maszyn leœnych objêtych
obowi¹zkiem rejestracji (stoisko Urzêdu Dozoru Technicz-
nego). Bogat¹ ofertê przedstawi³a firma Grube, która ma
najwiêkszy w Polsce asortyment wyposa¿enia technicznego
dla leœnictwa, ogrodnictwa, zak³adów us³ug leœnych i utrzy-
mania zieleni wspó³pracuj¹c z wieloma uznanymi

producentami tego typu produktów (Stihl, Fiskars, Bahco,
Spencer, Basf, Leica i wiele innych). Zaprezentowano równie¿
ofertê handlow¹ firmy Peltor, producenta doskona³ej jakoœci
kasków i ochronników s³uchu, niezbêdnych przy maszynowym
pozyskiwaniu drewna. Równie du¿e zainteresowanie budzi³y
polskiej konstrukcji dwa symulatory nowoczesnych maszyn do
pozyskiwania drewna: forwardera i harwestera. Urz¹dzenia te
stanowi¹ nieroz³¹czn¹ czêœæ wstêpnego szkolenia przysz³ych
operatorów wysokowydajnych maszyn leœnych, a ich koszt
zakupu jest znacznie mniejszy ni¿ tego typu profesjonalnych
urz¹dzeñ produkowanych przez firmy zagraniczne. Swoje
stoisko mia³o niedawno powo³ane do ¿ycia Stowarzyszenie
Instruktorów Obs³ugi Maszyn Ogrodniczych i Leœnych,
którego celem jest dba³oœæ o bezpieczeñstwo i zdrowie osób
zwi¹zanych ze œrodowiskiem leœnym i ogrodniczym przez
organizowanie szkoleñ i kursów bran¿owych zwi¹zanych
z bezpieczn¹ i w³aœciw¹ obs³ug¹ i eksploatacj¹ maszyn stoso-
wanych w lesie i ogrodzie.

W hali bezpieczeñstwa i jakoœci znajdowa³y siê równie¿
trzy stanowiska symulacyjne: stanowisko do symulacji
naprê¿eñ w przerzynanej k³odzie (rys. 1), stanowisko umo¿li-
wiaj¹ce pokazanie odbicia pilarki oraz stanowisko do
symulacji uderzeñ i skutków powsta³ych podczas uderzenia
w nieos³oniêt¹ i os³oniêt¹ kaskiem g³owê operatora, przez
drewniany ko³ek imituj¹cy spadaj¹c¹ ga³¹Ÿ.

Integraln¹ czêœci¹ tegorocznych targów w Rogowie by³y
seminaria tematyczne dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem pracy wybranych maszyn leœnych i problema-

Rys. 1. Symulator naprê¿eñ w przerzynanej k³odzie (pokaz
przerzynki)
Fig. 1. The simulator of tensions in sawed log (the demon-
stration of cross sawing)
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tyki zwi¹zanej z chorobami zawodowymi w leœnictwie,
g³ównie borelioz¹.

Punktem kulminacyjnym targów by³o wrêczenie nagród
„Sowa z Rogowa 2009”. W tym roku Komisja Nagród
wyró¿ni³a nastêpuj¹ce produkty:
- zestaw aplikacji komputerowych do wprowadzania

i kontroli danych dla powierzchni ko³owych PK, MPK,
MPK-kontrola przedstawionych przez Biuro Urz¹dzania
Lasu z Warszawy;

- ci¹gnik Valtra N 121 HiTech z g³owic¹ harwesterow¹ Kesla
18 RH zaprezentowane przez firmêAGO z Paczkowa;

- serwis internetowy LASY HCVF opracowany przez firmê
SmallGis z Krakowa;

- siewnik SZU Sobañskiego skonstruowany i produkowany
przez Oœrodek Techniki Leœnej w Jarocinie;

- forwarder Gremo 1050F zaprezentowany przez firmê
ForTech System z Nowego Bedonia.
Zestaw aplikacji komputerowych do wprowadzania i kon-

troli danych dla powierzchni ko³owych PK, MPK i PK-kontrola
ma na celu ³atwiejsze wprowadzanie danych i bardziej sprawne
obliczanie parametrów powierzchni pomiarowych i kontrol-
nych w metodzie stosowanej od wielu ju¿ lat w Lasach
Pañstwowych, której g³ównym celem jest zebranie informacji
o zapasie drewna (mi¹¿szoœci, wysokoœci, pierœnicy i stanie
liczebnym drzew) na danej powierzchni leœnej.

Nagrodzony ci¹gnik Valtra N121 HiTech (rys. 2) wypo-
sa¿ony jest w czterocylindrowy, turbodo³adowywany silnik
firmy Sisu o mocy 98 kW (106 kW w trybie transportowym)
i pojemnoœci 4,4 litra. UdŸwig podnoœnika wynosi tu a¿
7700 kg a wydajnoœæ pompy hydraulicznej 73 l/min przy
ciœnieniu 200 barów. Jest on fabrycznie dostosowany do pracy
w lesie. Posiada przeszklon¹ kabinê kierowcy z zabezpiecze-
niem otworów okiennych za pomoc¹ siatki metalowej oraz
przeszklony dach, co umo¿liwia ³atwiejsz¹ obserwacjê
œcinanych koron drzew przez operatora ci¹gnika. Dodatkowo
ci¹gnik wyposa¿ono w specjalistyczne opony leœne i przydatny
w trudnych warunkach terenowych uk³ad do jazdy ty³em typu
TwinTrac oraz zastosowano specjalne obramowanie i oœwie-
tlenie przydatne do pracy w warunkach leœnych. Pozosta³e wy-
posa¿enie ci¹gnika zwiêkszaj¹ce komfort pracy i eksploatacji
to klimatyzacja kabiny kierowcy, system podgrzewania bloku
silnika i sterowanie elementami hydrauliki z pod³okietnika
fotelu kierowcy. Agregatowana z tym ci¹gnikiem niewielkich

Rys. 2. Ci¹gnik Valtra N 121 HiTech z zamontowan¹ na
wysiêgniku g³owic¹ harwesterow¹ Kesla 18 RH
Fig. 2. The tractor Valtra N 121 HiTech with harvester head
18 RH installed on the jib

rozmiarów g³owica harwesterowa Kesla 18 RH (rys. 3) o masie
450 kg sprawia, ¿e jest to idealna maszyna przeznaczona do
prac trzebie¿owych. Wymiary tej g³owicy to oko³o 1,10 m
wysokoœci i 1,14 m szerokoœci. Maksymalna œrednica œcina-
nych drzew wynosi 45 cm. G³owica wyposa¿ona jest w 18
calow¹ prowadnicê, po której przemieszcza siê napêdzana

przez silnik hydrauliczny o pojemnoœci 19 cm pi³a ³añcuchowa
o podzia³ce 0,404 cala. Przemieszczania drzew miêdzy trzema
no¿ami okrzesuj¹cymi (dwoma ruchomymi i jednym sta³ym)
dokonuj¹ stalowe, a¿urowe walce posuwowe z prêdkoœci¹
5 m/s i momentem posuwu równym 19 kN. Maksymalna œre-
dnica okrzesywania wynosi 38 cm. Zgodnie z zaleceniami
producenta agregatowany z ni¹ ci¹gnik powinien dysponowaæ
moc¹ w granicach 60-80 kW i wydajnoœci¹ pompy hydrauli-
cznej w zakresie 170-200 l/min przy ciœnieniu oko³o 200 barów.

Firma Smallgis z Krakowa na zlecenie Regionalnej Dyre-
kcji Lasów Pañstwowych w Krakowie opracowa³a serwis inter-
netowy „Lasy HCVF” traktuj¹cy o tzw. szczególnych warto-
œciach przyrodniczych lub kulturowych (

), gdzie oprócz wyznaczonej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi kryteriami w standardzie HCVF utworzonym
przez FSC ( ), czyli Miêdzy-
narodowy System Certyfikacji Gospodarki Leœnej, tzw.
„Mapie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych
(HCVF)”, utworzono dodatkowo internetowy serwis mapowy
zawieraj¹cy równie¿ informacjê na temat form ochrony
przyrody w postaci warstw informacyjnych mapy numerycznej
oraz zintegrowane i przetworzone warstwy numeryczne LMN
(Leœnej Mapy Numerycznej) z Nadleœnictw bêd¹cych w obsza-
rze administracji RDLPw Krakowie.
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Rys. 3. G³owica harwesterowa Kesla 18 RH
Fig. 3. Harvester head Kesla 18 RH

Rys. 4. Siewnik SZU Sobañskiego podczas pracy

High Conservation
Value Forest

Forest Stewartship Council

Fig. 4. The SZU Sobañski' s seeder working
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Kolejna nagroda przypad³a Oœrodkowi Techniki Leœnej
w Jarocinie za siewnik SZU Sobañskiego (rys. 4). Siewnik ten
przeznaczony jest g³ównie do zak³adania upraw metod¹ siewu
sosny w trakcie odnawiania powierzchni. Pozwala on równie¿
na równoczesny, dodatkowy wysiew nasion dêbu lub innych
nasion grubych, np. lipy, jaworu lub buka, szczególnie na
powierzchniach zrêbowych lub gruntach porolnych z jedno-
czesn¹ upraw¹ gleby wykonywan¹ p³ugiem LPz-OTL (lub
P1T). W zasadzie sam siewnik mocowany jest do p³uga dziêki
specjalnej ramie, co umo¿liwia jednoczesny wysiew nasion
podczas wykonywanej orki z mo¿liwoœci¹ wyboru któregoœ
z piêciu zbiorników (rys. 5). Zastosowane rozwi¹zanie
konstrukcyjne napêdu poszczególnych aparatów wysiewaj¹-
cych umo¿liwia ich czasowe wy³¹czenie podczas wykony-
wania siewu przez roz³¹czenie któregoœ z piêciu sprzêgie³ lub
zatrzymanie pracy któregoœ z dwóch silników elektrycznych
napêdzaj¹cych aparaty wysiewaj¹ce (napêdzaj¹cy aparat
wysiewaj¹cy do nasion grubych, tzw. siewnik du¿y, lub
napêdzaj¹cy zespó³ czterech aparatów wysiewaj¹cych do na-
sion drobnych lub grubych, tzw. siewnik ma³y - rys. 5) sterowa-
nych z kabiny operatora ci¹gnika. Nasiona grube wysiewane s¹
na g³êbokoœci 5-8 cm (z dwóch zbiorników), a pozosta³e po-
wierzchniowo z mo¿liwoœci¹ przykrycia warstw¹ gleby i jej
przywa³owania. Podczas siewu z jednoczesnym wykonaniem
orki w przypadku tego siewnika nie wykonuje siê pog³êbiania
dna bruzdy ze wzglêdu na negatywny wp³yw tej czynnoœci na
udatnoœæ siewu. Iloœæ wysianych na hektar powierzchni nasion
mo¿e byæ w przypadku siewnika SZU regulowana na szeœæ
sposobów przez:
- zmianê iloœci otworów w bêbnie wysiewaj¹cym siewnika

g³ównego (du¿ego),
- zmianê prêdkoœci jazdy,
- wy³¹czenie pracy silnika na odcinkach, gdzie wysiew nie

jest po¿¹dany,

- zamkniêcie otworu tarcz¹ w którejœ z czterech sekcji siew-
nika ma³ego,

- zmianê wielkoœci otworu w tarczy aparatu w którejœ z czte-
rech sekcji siewnika ma³ego,

- zmianê liczby szczoteczek wygarniaj¹cych aparatu
wygarniaj¹cego w którejœ z czterech sekcji siewnika
ma³ego.
Podstawowe parametry omawianego siewnika to: masa

475 kg, d³ugoœæ oko³o 3,4 m, szerokoœæ oko³o 1,5 m, wysokoœæ
oko³o 1,4 m. W przypadku siewnika g³ównego zastosowano
aparat wysiewaj¹cy bêbnowy z dwoma gniazdami a w przy-
padku siewnika ma³ego cztery aparaty typu szczoteczkowego.
Aparaty wysiewaj¹ce napêdzane s¹ dwoma silnikami
elektrycznymi o prêdkoœci obrotowej 54 obr/min. Pojemnoœæ

zbiornika siewnika du¿ego wynosi 60 dm , natomiast ma³ego

cztery razy po 2,5 dm . Uzupe³nieniem konstrukcji s¹ p³oza do
zagarniania gleby i ogumione kó³ko wciskaj¹ce.

Ostatnim nagrodzonym produktem by³ szwedzki forwarder
Gremo 1050 F wystawiany przez polskiego dystrybutora -
firmê ForTech System z Nowego Bedonia (rys. 6).
Prezentowana na targach w Rogowie maszyna to nastêpca
znanego na rynku europejskim forwardera 950 F. W po-
równaniu do swojego poprzednika w nowym zwiêkszono
znacznie jego ³adownoœæ do 10,5 tony, co pozwoli³o na
zaklasyfikowanie tego modelu do wy¿szej klasy ³adownoœci.
Forwarder napêdzany jest 4,5 litrowym turbodo³adowanym
silnikiem wysokoprê¿nym Cummins o mocy 120 kW i momen-
cie obrotowym ponad 600 Nm. Pozwala to na uzyskanie du¿ej
si³y uci¹gu, ponad 120 kN.
Masa forwardera gotowego do pracy wynosi oko³o 12 100 kg.
Pojemnoœæ zbiornika paliwa to ponad 120 litrów. Mimo tego, ¿e
forwarder ten jest maszyn¹ oœmioko³ow¹, to nominalny k¹t
skrêtu wynosi w przypadku tej maszyny 44°, dziêki zastoso-
waniu innowacyjnego rozwi¹zania technologicznego wózków
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Rys. 5. G³ówne elementy siewnika SZU Sobañskiego: a - zbiornik siewnika du¿ego, b - redlica do wysiewu nasion grubych, c - zbior-
niki siewnika ma³ego, d - tarcze aparatów wysiewaj¹cych siewnika ma³ego
Fig. 5. Main elements of the SZU Sobañski' s seeder: a - reservoir of the large seeder, b - drill coulter for sowing the large seeds,
c - reservoirs of the small seeder, d - discs of sowing mechanism in small seeder

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 2/2010



tandemowych typu bogie. W niektórych warunkach, szczegól-
nie podczas prac trzebie¿owych, istnieje mo¿liwoœæ uniesienia
wózków tandemowych typu bogi w taki sposób, ¿e tylko jedno
z kó³ ka¿dego z czterech wózków ma styk z pod³o¿em (staje siê
zatem wtedy maszyn¹ czteroko³ow¹), dziêki zamontowanym
do tych wózków si³ownikom hydraulicznym (rys. 7). Standar-
dowo maszyna wyposa¿ona jest w hydrauliczny ¿uraw Loglift
o wysiêgu 7,2 m i momencie udŸwigu brutto 78 kNm, chwytak
Cranab oraz wyjmowane zespo³y k³onic umo¿liwiaj¹ce
przezbrojenie forwardera w klembank (po zamocowaniu
opcjonalnej ³awy k³onicowej). Dodatkowo w maszynie tej za-
stosowano nowe oprogramowanie GreControl, które oprócz
zmniejszenia zu¿ycia paliwa, ³atwiejszej obs³ugi i zmniej-
szenia ha³asu umo¿liwia sterowanie hydraulicznie napêdza-
nego wentylatora ch³odnicy w taki sposób, ¿e co oko³o 30 min
nastêpuje zmiana kierunku jego obracania siê w celu przeczy-
szczenia radiatora ch³odnicy.

Oprócz wy¿ej wymienionych laureatów konkursu „Sowa
z Rogowa 2009” ciekaw¹ ofertê zaprezentowa³a firma BL
System z Nowego S¹cza. Firma ta zajmuje siê sprzeda¿¹
³uparek, rêbarek, wci¹garek, pi³, pi³o-³uparek, pelleciarek i bry-
kieciarek firm Iross i Woodmax. W jej ofercie znajduj¹ siê m.in.
leœne wci¹garki linowe (tzw. p³yty zrywkowe rys. 8) firmy
Uniforest. Urz¹dzenia tej firmy posiadaj¹ znak bezpieczeñstwa
nadany przez Austriacki Urz¹d Certyfikacyjny. W zakresie

Rys. 6. Forwarder Gremo 1050 F
Fig. 6. Forwarder Gremo 1050 F

Rys. 7. Forwader Gremo 1050 F z uniesionymi przednimi wózkami bogie (a), si³ownik hydrauliczny unoszenia prawego przedniego
ko³a wózka tandemowego (b)
Fig. 7. Forwader Gremo 1050 F with raised front carts bogie (a), the hydraulic servo-motor for lifting out the right front wheel of
tandem cart (b)

bezpieczeñstwa i jakoœci pracy wyroby Uniforest otrzyma³y
równie¿ certyfikat niemiecki KWF.

Rozwi¹zania techniczne zastosowane we wci¹garkach tej fir-
my nie odbiegaj¹ od produktów firm konkurencyjnych, ale jest
kilka ciekawych rozwi¹zañ, o których warto wspomnieæ. W bo-
gatej ofercie Uniforest znajduje siê oko³o 15 ró¿nych typów
tych maszyn o sile uci¹gu od 30 do 80 kN. Czêœæ z nich
sterowanych jest mechanicznie, a czêœæ elektro-hydraulicznie.
Wszystkie z nich maj¹ w³asny uk³ad hydrauliczny (w maszy-
nach konkurencyjnych jest to rzadkoœci¹), co u³atwia agrega-
townie urz¹dzenia z ci¹gnikiem. W maszynach o sile uci¹gu od
60 do 80 kN zastosowano sprzêg³a z wysokiej jakoœci
trójlamelowymi tarczami sprzêg³owymi charakteryzuj¹cymi
siê znacznie wiêksz¹ trwa³oœci¹ i wytrzyma³oœci¹ na przeci¹-
¿enia (przegrzanie) od tradycyjnych. Zastosowana w uk³adzie
sterowania sprzêg³em sprê¿yna talerzowa zapewnia znacznie

Rys. 8. Jeden z modeli wci¹garek firmy Uniforest o sile uci¹gu
80 kN
Fig. 8. One of Uniforest' s models of hoisting winches of draw-
bar power 80 kN
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nawijaniu siê na jego oœ korzeni, ga³êzi, drutów i lin.
Podstawowe parametry techniczne tej maszyny to: g³êbokoœæ
robocza 50 cm, szerokoœæ rowu oko³o 60 cm, zapotrzebowanie
na moc 66-118 kW, masa w³asna 850 kg, wydajnoœæ
0,4-1,5 ha/8 h.

Konkurencj¹ dla firmy Fao Far s¹ maszyny hiszpañskiej
firmy Ventura, której dystrybutorem jest firma Centrum Leœne
z Trzcianki. Produkty firmy Ventura to przede wszystkim
profesjonalne rozdrabniacze bijakowe i frezarki krusz¹ce do
pozosta³oœci zrêbowych. Na uwagê zas³uguj¹ tu dwa
rozwi¹zania. Przede wszystkim rozdrabniarka pozosta³oœci
zrêbowych z no¿ami sta³ymi agregatowana na wysiêgniku
ci¹gnika g¹sienicowego i frezarka krusz¹ca z oryginalnym
mocowaniem no¿y skrawaj¹cych przypominaj¹cym po³¹cze-
nia elementów puzli.

Podsumowuj¹c tegoroczne Targi w Rogowie mo¿na stwier-
dziæ, ¿e oferta maszyn i urz¹dzeñ z bran¿y leœnej jest nie-
zmiernie bogata i ró¿norodna. Zdaniem autora nale¿y tylko
ubolewaæ nad faktem, ¿e niewielu jest naszych rodzimych
producentów tego typu asortymentu, a oferowane na rynku
produkty tych nielicznych, mimo porównywalnej jakoœci i na
pewno znacznie ni¿szej ceny w stosunku do produktów
uznanych firm zagranicznych, nie znajduj¹ wiêkszej iloœci
nabywców. Wœród tegorocznych wystawców wyraŸnie widaæ
tendencjê skierowania oferty dla mniej zamo¿nych ma³ych
i œrednich firm z bran¿y leœnej. Oferuje siê mniejsze i tañsze
maszyny agregatowane z ci¹gnikiem uniwersalnym oraz
maszyny u¿ywane, zarówno proste, jak i skomplikowane
(forwardery i harwestery). Nieliczne pokazy prezentowanych
maszyn i technologii, mimo bezpoœredniego s¹siedztwa powie-
rzchni leœnej, podnosi³y walory poznawcze targów i wzbudza³y
zainteresowanie wielu zwiedzaj¹cych.

Rys. 10. P³ugofrezarka PF 100 firmy Fao Far podczas wykony-
wania rabatowa³ków
Fig. 10. The Fao Far' s milling machine PF 100 executing the
rollborder
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Summary

For the ninth time since the 3th till the 5 of September 2009, the International Forest-Trade Fair took place in Rogów. About 80
exhibitors from our country and foreign lands gathered there. The fair was visited by nearly 3000 visitors. This year the offer was
addressed, first of all, to the representatives of small and average forest service works. For the most part, the machines and devices
for wood skidding set with universal tractor were presented but also more technically and technologically advanced ones were
shown there. The fair was the occasion, such as every year, to award the prize “Sowa z Rogowa” for the most interesting and
innovative products.
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delikatniejsze (bez szarpniêæ) jego w³¹czanie i wy³¹czanie.
W ka¿dej z wci¹garek zastosowano doln¹ rolkê zwrotn¹,
u³atwiaj¹c¹ przemieszczanie siê liny zarówno z ³adunkiem, jak
i bez obci¹¿enia. Ciekawostk¹ jest seryjne wyposa¿anie p³yt
zrywkowych w uchwyty umo¿liwiaj¹ce zawieszanie narzêdzi
pomocnych przy zrywce (haki zaczepowe, capiny itp.) oraz
opcjonalne uchwyty na pilarkê spalinow¹ (rys. 9) i mo¿liwoœæ
radiowego sterowania prac¹ wci¹garki.

Ciekaw¹ ofertê zaprezentowa³a firma Fao Far z Cieszyna,
czterokrotny laureat rogowskich targów. Jest to jedna z nie-
licznych prywatnych firm w bran¿y leœnej ca³kowicie z kapi-
ta³em polskim. Oprócz w³asnych produktów zajmuje siê ona
równie¿ sprzeda¿¹ maszyn i urz¹dzeñ uznanych producentów
z bran¿y leœnej (Logman, Nokka,Atila). Firma ta jako pierwsza
w kraju ju¿ w 1996 roku wprowadzi³a na nasz rynek produkty
znanej duñskiej firmy Fransgart (wci¹garki linowe, kleszcze
zrywkowe). Obecnie firma specjalizuje siê w produkcji freza-
rek i p³ugofrezarek leœnych do przygotowania gleby oraz ma-
szyn do uprz¹tania powierzchni zrêbowych (frezarek krusz¹-
cych i rozdrabniaczy bijakowych). Jedn¹ z ciekawszych
maszyn jest znana na rynku polskim p³ugofrezarka PF 100
(rys. 10). Maszyna ta posiada niespotykany w podobnych
rozwi¹zaniach uk³ad napêdowy. Moc przekazywana jest z ci¹-
gnika do przek³adni k¹towej, a nastêpnie do zwolnicy
planetarnej znajduj¹cej siê wewn¹trz bêbna frezuj¹cego.

Zalet¹ tego rozwi¹zania jest obni¿enie prêdkoœci obrotowej
g³owicy frezowej przy zastosowaniu napêdu od ci¹gnika 1000
obr/min. Element roboczy (frez) wykonany jest jako
jednoczêœciowy element spawany a no¿e robocze wykonane s¹
z trudnoœcieralnego materia³u Hardox 500 z mo¿liwoœci¹ ich
regeneracji przez napawanie lub dospawanie nak³adek.
Dodatkowo labiryntowe uszczelnienie bêbna frezuj¹cego za-
pobiega dostawaniu siê do œrodka zanieczyszczeñ i zapobiega

Rys. 9. Rozwi¹zania stosowane we wci¹garkach Uniforest:
a - mocowanie narzêdzi pomocniczych, b - mocowanie pilarki
spalinowej
Fig. 9. Practical solutions in Uniforest' s hoisting winches:
a - fastening of auxiliary tools , b - fastening of chain saw
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