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Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Streszczenie

Targi Leœne Elmia Wood 2009 w Bratteborg by³y najwiêkszymi targami bran¿y leœnej w tym roku. Odby³y siê one w kompleksach
leœnych w pobli¿u miejscowoœci Jönköping w Szwecji w dniach 2-6 czerwca. Targi organizowane s¹ co cztery lata. Przyjecha³o na
nie 574 wystawców z 56 krajów. Na Targach wystawiali czo³owi producenci maszyn leœnych i urz¹dzeñ zwi¹zanych z lasem,
najczêœciej prezentuj¹cy swe wyroby podczas pokazów w terenie. Tegoroczne targi odwiedzi³o ponad 50 tys. osób.

MIÊDZYNARODOWE TARGI LEŒNE
»ELMIA WOOD 2009«
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Ca³y œwiat, na przemian, co dwa lata œwiêtuje
„najwa¿niejsze wydarzenia”, jakimi s¹ Olimpiada i Pi³karskie
Mistrzostwa Œwiata. Leœni maj¹ jeszcze Miêdzynarodowe
Targi Leœne, albo organizowane przez KWF w Niemczech lub
Elmie Wood w Szwecji. Mimo, ¿e Elmia gromadzi wiêksz¹
iloœæ wystawców ni¿ Targi KWF iloœæ odwiedzaj¹cych jest
podobna. Mo¿na s¹dziæ, ¿e wynika to z bardziej centralnego
usytuowania w Europie tych drugich, a wiêc ³atwiej i szybciej
mo¿na siê na nie dostaæ. Zarówno jedne jak drugie s¹
usytuowane w lesie, a wiêc odbiór przedstawianych maszyn
leœnych jest zupe³nie inny ni¿ gdyby sta³y one pod dachem.
Prezentacja w halach czy namiotach ma tê zaletê, ¿e warunki
atmosferyczne nie maj¹ wp³ywu na zwiedzanie, jak to jest
w przypadku odkrytego terenu. Tak zdarzy³o siê w tym roku,
kiedy to w drugim dniu targów, deszcz zmusi³ odwiedzaj¹cych
do chowania siê pod zadaszone stoiska. Ca³e szczêœcie, ¿e tylko
na chwilê i nie sprawdzi³y siê prognozy meteorologów, którzy
g³osili, ¿e opady bêd¹ sta³e! Z drugiej strony prawie niemo-
¿liwe jest prezentowanie procesów technologicznych w halach
wystawienniczych czy namiotach.

W tym roku w dniach 3-6 czerwca „w sercu lasów
Po³udniowej Szwecji”, 30 km na po³udnie od Jönköping
odby³y siê kolejne targi leœne Elmia Wood 2009. Jest to tak
ogromne przedsiêwziêcie, ¿e do ich organizacji powo³ana jest
specjalna firma Elmia, zajmuj¹ca siê przygotowywaniem
miejsca, logistyki i zakwaterowania wystawców i goœci. Jej
oficjalnym partnerem w Polsce jest Oœrodek Rozwojowo-
Wdro¿eniowy Lasów Pañstwowych w Bedoniu. O randze
targów mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e odwiedzi³o je ponad 50 tys.
osób, w tym przedstawiciele z polskich instytucji
odpowiedzialnych za gospodarkê i przemys³ leœny oraz

Rys. 1. Wycinek parkingu dla goœci Targów Elmia Wood 2009
Fig. 1. Parking for guests of Forestry Fair Elmia Wood 2009

naukowcy z uczelni i instytutów badawczych. Z Polski swoj¹
ofertê zaprezentowa³o dwóch wystawców: Codima i Wood
Master z Kutna. Jak siê reklamuj¹ organizatorzy „¯adne inne
targi nie s¹ tak du¿e”.

Rzeczywiœcie na 150 ha powierzchni wystawienniczej,
w jednym miejscu i czasie, mo¿na zapoznaæ siê z szerok¹ tema-
tyk¹ gospodarki leœnej. Jest to najlepsze miejsce do inspiracji
du¿¹ iloœci¹ nowych pomys³ów, zaktualizowania swojej
wiedzy na temat najnowszych innowacji wprowadzanych
przez czo³owych producentów maszyn, porównania rozwi¹zañ
tego samego elementu przez ró¿nych producentów, rozsze-
rzenia i odœwie¿enia kontaktów. Bardzo obszerny wachlarz
producentów sprzêtu, maszyn czy ogólnie przemys³u
zwi¹zanego z lasem ma tutaj unikalne mo¿liwoœci prezentacji
swoich produktów i rozwi¹zañ technicznych.Aleœnictwo to nie
tylko technika leœna: maszyny, narzêdzia czy technologie. To
równie¿ szkolenia, prezentacje, konferencje z wszystkich
dziedzin wiedzy leœnej, jak chocia¿by edukacji, urz¹dzania
lasu, czy historii. Doradcy i specjaliœci podpowiadaj¹, jak
zwiêkszaæ dochodowoœæ firmy dzia³aj¹cej na rynku leœnym.

Najszerszy zakres prezentowanych maszyn obejmowa³
maszyny i urz¹dzenia do procesu pozyskiwania drewna. Nic
w tym dziwnego, gdy¿ w warunkach gospodarki rynkowej z tej
dzia³alnoœci s¹ najwiêksze pieni¹dze w lesie. Jak na ka¿dych
tego typu targach wszyscy czo³owi producenci harwesterów,
forwarderów, harwarderów, czy zwi¹zanych z tymi dzia³aniami
wytwórcy na œwiecie, pokazywali swoje maszyny w akcji. Co
zaskakuj¹ce, to od szeregu lat mo¿na zauwa¿yæ wzrastaj¹c¹
iloœæ producentów i prezentowanych przyczep do zrywki
drewna agregatowanych z ci¹gnikami rolniczymi. Prawie
wszystkie z nich to pojazdy bez uk³adów hamulcowych, choæ
niektóre, wyposa¿one w prymitywny wózek boogie, posiadaj¹
zewnêtrzny napêd (rys. 2).

Co zwróci³o nasz¹ szczególn¹ uwagê, to reklamowane, jako
„Nowoœæ”, g³owice z no¿owym systemem przerzynki drewna.
Z³oœæ a mo¿e bezsilnoœæ ogarnia cz³owieka, który „siedzi
w tym temacie” od d³u¿szego czasu, gdy widzi kilka a mo¿e
i nawet kilkanaœcie firm, które reklamuj¹ swoje najwiêksze
osi¹gniêcie „w postaci œcinki drzewa za pomoc¹ elementu
sta³ego - no¿owego” (rys. 3). Gdy na pocz¹tku lat 70. prof.
Jerzy Wiêsik zaprezentowa³ swoj¹ g³owicê no¿ow¹ ND 600,
doszukiwano siê tysiêcy powodów, aby udowodniæ jak
szkodliwy jest ten sposób prze¿ynki. Mimo ¿e ruch tych no¿y
by³ p³ywaj¹cy, o czym producenci obecnych „nowoœci” czêsto
nawet nie maj¹ zielonego pojêcia. Mo¿e nale¿a³oby przypom-
nieæ g³ównych oponentów tego typu ciêcia! Nagle po 40 latach
okaza³o siê, ¿e ten sposób œcinki jest nieszkodliwy? Czy¿by
budowa drewna siê zmieni³a? Czy mo¿e „mikropêkniêcia”
nikomu ju¿ nie przeszkadzaj¹?



Rys. 2. Ci¹gnik rolniczy z przyczep¹ do drewna k³odowanego
z ¿urawiem
Fig. 2. Tractor trailer with crane for logs

Rys. 3. G³owica œcinkowa z no¿ami p³askimi
Fig. 3. Felling head with plane cutting blades

Rys. 4. Quad z przyczepk¹ wyposa¿on¹ w mini ¿uraw jako
zestaw zrywkowy
Fig. 4. Skidding kit composed of quad, trailer and trailer crane

Inna rzecz, która rzuci³a siê nam w oczy to bardzo szeroka
gama prezentowanych quadów. Chyba wszyscy producenci
motocykli na œwiecie produkuj¹ teraz „motocykle na czterech
kó³kach” (rys. 4). I nagle okaza³o siê, ¿e wystarczy dorobiæ do
nich przyczepê lub dwukó³kê i mo¿na z tego zrobiæ „zestaw
zrywkowy” Znowu przypomnia³o nam siê jak parê lat temu pan
dr Botwin próbowa³ rekomendowaæ ten sposób zrywki
w Polsce i siê nie przyjê³o. „Bo na œwiecie tak siê nie robi”.
Musia³o min¹æ kilka lat, aby okaza³o siê, ¿e tak te¿ mo¿na
zrywaæ drewno. Abstrahujemy od wydajnoœci, iloœci przeja-

zdów i zwi¹zanych z tym zagêszczeniem gleby leœnej. Choæ
producenci tych pojazdów, aby ograniczyæ ich naciski, wypo-
sa¿aj¹ je w g¹sienicowe uk³ady jezdne (rys. 5).

Bardzo du¿e zainteresowanie zwiedzaj¹cych wzbudza³a
prezentacja zrywki konnej. Ale nie tej prymitywnej „na w³ók”,
tylko z wykorzystaniem profesjonalnych przyczep a w³aœciwie
wozów do zrywki drewna k³odowanego (rys. 6) czy pó³podwie-
szonego jako dwukó³ka (rys. 7).

Du¿¹ czêœæ uwagi skupia³a problematyka zwi¹zana z wyko-
rzystywaniem leœnych surowców energii odnawialnej i tema-
tów zwi¹zanych z bioenergi¹ „z lasu”. Jak na wszystkich

Rys. 5. Quad z g¹sienicowym uk³adem jezdnym
Fig. 5. Quad with caterpillar undercarriage

Rys. 6. Wóz konny do zrywki nasiêbiernej z mini ¿urawiem
Fig. 6. Horse carrier for felling with mini-crane

Rys. 7. Dwukó³ka (w tym przypadku pewnie czterokó³ka) do
zrywki pojedynczych d³u¿yc sposobem podwieszonym
przeznaczona do ci¹gniêcia przez konia
Fig. 7. Four-wheeled carrier for felling single logs by
underslung way, for pulling by horse
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organizowanych ostatnio targach pokazywano przeró¿ne
technologie, na widok których polskiemu leœnikowi „serce siê
kraje”. Pokazywano jak zbieraæ i dalej transportowaæ odpady
pozrêbowe (rys. 8), jak rozdrabniaæ d³u¿yce na drewno opa-
³owe (rys. 9), czy jak ³upaæ mechanicznie drewno. Z pewno-
œci¹ niektóre z tych sposobów wykorzystania surowców
odnawialnych nie s¹ najbardziej racjonalne i rozs¹dnie myœl¹-
cy cz³owiek nie powinien siê z nimi zgadzaæ. Na pewno nie
nale¿y zabieraæ ga³êzi ze zrêbów, a zw³aszcza igliwia. A w kra-
ju, który ma tak bogate z³o¿a wêgla, drewno tartaczne

powinniœmy wykorzystaæ bardziej racjonalnie, chocia¿by na
cele konstrukcyjne w budownictwie czy meblarstwie.

Rys. 8. Maszyna do pozyskiwania biopaliwa z pozosta³oœci
pozrêbowych
Fig. 8. Machine for producing biofuel of felling wastes

Rys. 9. Maszyna do rozdrabniania d³u¿ycy na zrêbki
energetyczne
Fig. 9. Machine for producing biofuel chips of wood logs

INTERNATIONAL FORESTRY FAIR »ELMIA WOOD 2009«

Summary

The Forest Wood Fair Elmia Bratteborg 2009 was the biggest fair in the forestry sector this year. Exhibitions were held from the 2

to the 6 of June 2009 in the forest complex near the town of Jönköping in Sweden. This event is organized every four years. 574
exhibitors from 56 countries attended the fair. Leading manufacturers of forest machinery and equipment exhibited various
products, most often presenting them in outdoor venues. Over 50 thousand people visited the fair this year.
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