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Streszczenie

W artykule przedstawiono bie¿¹ce modele no¿owych g³owic œcinkowych. Opisano budowê g³owic scinkowych przeznaczonych
do stosowania do ci¹gników rolniczych, forwarderów, harwesterów czy koparek.

NO¯OWE G£OWICE ŒCINKOWE
MOCOWANE NA WYSIÊGNIKACH

W Polsce do œcinki drzew coraz czêœciej stosuje siê
wysokowydajne pojazdy œcinkowe - harwestery. W naszym
kraju jest ich ju¿ ponad 200 sztuk. Pojawiaj¹ siê te¿ znacznie
tañsze, choæ mniej wydajne, rozwi¹zania w formie
miniharwesterów [5], czy maszyn œcinkowych montowanych
na ci¹gnikach rolniczych [4]. Zdecydowana wiêkszoœæ g³owic
stosowana do tego typu maszyn to g³owice œcinkowo-
okrzesuj¹ce z pi³¹ ³añcuchow¹. W œwiecie popularne s¹ te¿
g³owice tarczowe [1]. No¿owe g³owice œcinkowe s¹ w Polsce
stosunkowo ma³o znane i w³aœciwie nie wystêpuj¹, a jest to
ca³kiem interesuj¹ca propozycja maszyn œcinkowych. Na
rynku europejskim mo¿emy spotkaæ kilku producentów takich
g³owic: fiñskie AFM oraz Naarva-Grip, austriacki Westtech,
czy angielski Dymax. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ g³owice
jedno lub dwuno¿owe.

W g³owicach no¿owych Naarva-Grip elementem œcina-
j¹cym drzewo jest opatentowany przez firmê typ gilotyny,
w którym pojedynczy stalowy têpy nó¿ wciskany jest swoim
ostrzem w drewno. W czasie tego procesu p³ywaj¹cy nó¿ poru-
sza siê po specjalnych prowadnicach wykonanych w ramio-
nach obejmuj¹cych drzewo. W rozwi¹zaniu tym si³a pocho-
dz¹ca z si³ownika (tylko jednego) dzia³a wzd³u¿ kierunku
zag³êbiania siê ostrza i dziêki temu ca³a przekazywana jest na
proces ciêcia. Firma ma szerok¹ ofertê modeli dzia³aj¹cych na
tej zasadzie. Wystêpuj¹ wœród nich takie, które pozwalaj¹ na
œcinkê drzew o maksymalnej œrednicy 23-40 cm - w przypadku
drzew miêkkich. Dla drzew twardych (d¹b, buk) maks.
œrednica ciêcia jest mniejsza o 30%. Wszystkie modele Naarva-
Grip przeznaczone s¹ do mocowania na ¿urawiu hydrauli-
cznym, ale dedykowane s¹ do ró¿nych pojazdów bazowych.

Podstawowym modelem jest Naarva-Grip 1000-23 o masie
zaledwie 200 kg, przeznaczonym do wspó³pracy ze zwyk³ym
ci¹gnikiem rolniczym. Mo¿e byæ tak¿e montowany w miejsce
chwytaka manipulacyjnego do k³onicowych przyczep
zrywkowych. Wymaga ciœnienia w uk³adzie hydraulicznym
ci¹gnika 20 MPa i wydajnoœci pompy 30-80 l/min. Cyfra po
myœlniku w oznaczeniu modelu oznacza maksymaln¹ œrednicê
œcinki, co dla Naarva-Grip 1000-23 oznacza, ¿e nadaje siê on
do wyrêbu o maksymalnej œrednicy drzew do 23 cm. Dziêki
temu, ¿e g³owica posiada parê ramion manipulacyjnych chwy-
taka, z powodzeniem mo¿na j¹ stosowaæ do prac za³adunko-
wych.

G³owice oznaczone dodatkowym symbolem E jak model
Naarva-Grip 1000-23E, czy 1600-40E (rys. 2) umo¿liwiaj¹
œcinkê drzew w paczkach, mimo ¿e nie s¹ wyposa¿one w zaso-
bnik na œcinane drzewa, jak g³owice firmy John Deere, czy
Quadco [2]. Kolejno œcinane drzewa w g³owicy Naarva-Grip s¹
gromadzone w obrêbie ramion. Maj¹ one trzy pary ramion:
dolne prowadz¹ce nó¿, œrodkowe gromadz¹ce drzewa i górne
krótkie akumulacyjne. Chwytaki akumulacyjne przytrzymuj¹
ju¿ œciête drzewa, podczas gdy chwytaki gromadz¹ce maj¹ za
zadanie uchwycenie kolejnego œcinanego drzewa. G³owica ta
mo¿e przenosiæ z powodzeniem 10-15 drzew w paczce. Wa¿y

250 kg - jest ciê¿sza o 50 kg od niepaczkuj¹cej i o 45 cm
wy¿sza. Znaczny odstêp pomiêdzy ramionami dolnymi i gór-
nymi zapewnia stabilne przenoszenie drzew w paczce.

Modele oznaczone dodatkowym symbolem S: Naarva-Grip
23ES s¹, poza œcink¹, szczególnie predestynowane do prac
manipulacyjnych. S¹ one ni¿sze, o szerzej rozstawionych
górnych ramionach, które s¹ te¿ bli¿ej ramion gromadz¹cych.
Umo¿liwiaj¹ paczkowanie wiêkszej iloœci drzew w tym samym
cyklu, ni¿ modele 23E i dziêki temu uzyskuj¹ wy¿sz¹
wydajnoœæ transportu pozyskanego materia³u.

Najmniejsze modele g³owic Naarva-Grip zasilane s¹ przez
zaledwie dwa przewody hydrauliczne (w komplecie) pod³¹-
czane bezpoœrednio do hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika. W ta-
kim przypadku nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy
uk³ad hydrauliczny napêdzany od WOM ci¹gnika. Równie¿
sterowanie funkcjami, takimi jak pochylanie, œcinka, czy
akumulacja, jest tutaj bardzo uproszczone - odbywa siê przez
jednostkê kontroluj¹c¹ wyposa¿on¹ w zaledwie 3 przyciski -
mocowan¹ w kabinie ci¹gnika. G³owice wyposa¿one s¹ w za-
wór w³¹czaj¹cy g³ówny oraz zawory w samej g³owicy, w tym
zawór funkcji otwórz-zamknij ramiona; zawór rotatora
pozwalaj¹cy na obrót g³owicy i na podejœcie do œcinanego
drzewa z dowolnej strony. Mo¿liwe jest tu ciêcie i nachylenie
g³owicy niezale¿nie od ruchu chwytaka. W zaworach steruj¹-
cych mo¿na ustawiæ pocz¹tkow¹ wartoœæ ciœnienia dla ramion
gromadz¹cych i ramion wspó³pracuj¹cych z no¿em giloty-
nowym.

Naarva-Grip Steg-Master 2000-25, o masie 290 kg, prze-
znaczona jest do wyrêbu drzew o maksymalnej œrednicy ciêcia
25 cm (rys. 1). Jednak nie œrednica œcinki wyró¿nia tê g³owicê
spoœród innych konstrukcji, lecz to ¿e pozwala ona dodatkowo
na okrzesywanie (z dwoma prêdkoœciami posuwu dla drzew
o ró¿nej twardoœci), a tak¿e na przerzynkê drzew. Posuw

Rys. 1. G³owica œcinkowa Naarva Steg-Master 2000-25 [6]
Fig. 1. The felling head Naarva Steg-Master 2000-25 [6]
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drewna realizowany jest w niej w oparciu o budowê telesko-
pow¹ ramy: g³owica wyd³u¿a siê i skraca, co przy prze-
miennym otwieraniu no¿y okrzesuj¹cych pozwala na przesu-
wanie drewna. Nie nadaje siê do œcinki drzew w paczkach, ani
do prac za³adunkowych, z uwagi na brak typowych ramion
gromadz¹cych. Wymaga ciœnienia w uk³adzie hydraulicznym
14 MPa i wydajnoœci pompy 40-70 l/min. G³owica ta jest chyba
najprostszym na œwiecie rozwi¹zaniem g³owicy œcinkowej
z funkcj¹ okrzesywania. Sterowana jest jednostk¹ kontroluj¹c¹
o 4 przyciskach.

Firma Naarva ma tak¿e g³owicê no¿ow¹, œcinkowo-okrze-
suj¹c¹ pozwalaj¹c¹ na p³ynne okrzesywanie, gdy¿ jest ona
wyposa¿ona w rolki posuwu drewna (stalowe, zêbate) i no¿e
okrzesuj¹ce. Rozwi¹zanie takie wystêpuje w najnowszym
modelu g³owicy RS25 przeznaczonym do wspó³pracy z ci¹gni-
kiem rolniczym (rys. 3). G³owica pozwala na œcinkê drzew
o œrednicy do 25 cm. Jest ona stosunkowo lekka, jak na g³owicê
wielooperacyjn¹. Jej masa wynosi 380 kg. Wymaga ona ciœnie-
nia zasilania 16-18 MPa i wydatku pompy zasilaj¹cej 40-
70 l/min. G³owica RS25 uzyskuje prêdkoœæ okrzesywania
w zakresie od 0,8 do 1,35 m/s. W g³owicy mo¿na od³¹czyæ rolki
posuwu przez ich zakotwiczenie stalowymi linami do obudo-
wy, wówczas zaoszczêdzona energia w uk³adzie hydrauli-
cznym przekazywana jest na nó¿ i tym samym uzyskuje siê si³ê
ciêcia wiêksz¹ o 12-33 kN.

G³owice œcinkowe o maksymalnej œrednicy œcinki 25 cm,
takie jak 1500/25 i 1500/25E, przeznaczone s¹ do wiêkszego
ci¹gnika rolniczego lub do mniejszych forwarderów, a te ozna-
czone dodatkowym symbolem H: Naarva-Grip 1500-25EH s¹
przeznaczone do ma³ych i œrednich harwesterów, forwarderów
i koparek. Mog¹ one wspó³pracowaæ z komputerem maszyny
bazowej lub mog¹ byæ wyposa¿one w kontroler PLC firmy
Naarva i w sterownik o piêciu przyciskach. Wszystkie g³owice
no¿owe firmy Naarva mog¹ byæ sterowane radiowo.

Rys. 2. G³owica paczkuj¹ca Naarva-Grip 1600-40E [6]
Fig. 2. The accumulating felling head Naarva-Grip 1600-40E
[6]

Rys. 3. G³owica œcinkowa Naarva-Grip RS25 [6]
Fig. 3. The felling head Naarva-Grip RS25 [6]

G³owice no¿owe austriackiej firmy Westtech przeznaczone
s¹ do wspó³pracy z koparkami o ró¿nej wielkoœci. Oferowane
s¹ trzy nastêpuj¹ce modele ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹
no¿y: Woodcracker C 250, Woodcracker C 350 i Woodcracker
C 550 (rys. 4). Zastosowano w nich system ciêcia z dwoma no-
¿ami, z których tylko jeden jest ruchomy. Ka¿dy nó¿ w kszta³cie
zbli¿onym do po³ówki ko³a jest przykrêcony do dolnych
ramion obejmuj¹cych drzewo. Wad¹ takiego rozwi¹zania jest
to, ¿e podczas ciêcia krzywizna drzewa poprzez chwytaki
przenosi siê na dodatkowe niepo¿¹dane ruchy no¿y i w konse-
kwencji œcinane drewno nie jest idealnie g³adkie i ma postrzê-
pione brzegi. Si³ownik poruszaj¹cy no¿em przekazuje si³ê
stycznie do kierunku ruchu no¿a, przez co nie ca³a moc si³owni-
ka jest wykorzystywana do ciêcia. G³owice Woodcracker
wystêpuj¹ w ró¿nej konfiguracji ramion gromadz¹cych. Mog¹
mieæ jedn¹ lub dwie pary ramion. Model C350 standardowo
wyposa¿ono w ramiona o maksymalnym rozwarciu 75 cm.
Jednak¿e oferuje siê tak¿e opcjê o rozwarciu a¿ 143 cm. Model
C350 wa¿y 750 kg i wymaga ciœnienia zasilania 27 MPa oraz
wydatku 50 l/min.

Wœród bogatej oferty g³owic œcinkowych fiñskiej firmy
AFM znajduje siê jeden typ g³owicy no¿owej - AFM 220
(rys. 5), która jest g³owic¹ paczkuj¹c¹ o budowie kompaktowej,
pozwalaj¹cej na pracê przy gêstym zadrzewieniu. Mo¿e byæ
mocowana do ró¿nych pojazdów bazowych, takich jak ma³e
harwestery, koparki, kombi-maszyny, czy forwardery. Posiada
ona dwa ruchome no¿e, które maj¹ wspóln¹ oœ obrotu.
Zewnêtrzna czêœæ ka¿dego no¿a posiada niewielkiej wysokoœci
ko³nierz ograniczaj¹cy zag³êbianie siê no¿y i poprawiaj¹cy
stabilizacjê przenoszonego ³adunku. W g³owicy znajduj¹ siê
dwie pary ramion: wiêksze - akumulacyjne i mniejsze - groma-
dz¹ce drzewo. G³owica z powodzeniem nadaje siê do prac
za³adunkowych. Mo¿e byæ doposa¿ona w rotator pozwalaj¹cy
na pe³ny obrót g³owicy. Standardowo wyposa¿ona jest ona
w system kontrolny CAN-bus, a w opcji w system Motomit IT.

Rys. 4. G³owica œcinkowa Westtech Woodcracker C 350
i C550 [7]
Fig. 4. The felling head Westtech Woodcracker C 350
i C550 [7]
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Wyszczególnienie Masa,
[kg]

Maks. œrednica
ciêcia, [cm]

Wysokoœæ,
[cm]

Rozwarcie
chwytaka,

[cm]

Chwytak
akumulacyjny

(rozwarcie), [cm]

Wymagane
ciœnienie,

[MPa]

Wymagany
wydatek pompy,

[l/min]

1000-23

1000-23E

23ES

1500-25

1500-25E

1500-25EH

1500-40

1500-40E

1600-40

2000-25

RS25

200

250

275

300

390

445

520

635

600

300

380

23/95

23/95

23/95

25/95

25/95

25/95

40/140

40/140

40/140

25/108

25/108

70

115

b.d.

90

95

95

122

122

165

173

173

60

60

b.d.

90

90

90

90

90

90

80

80

-

65

b.d.

-

90

90

-

90

90

-

-

20

20

17-20

20

20

16-20

20

20

b.d.

16-18

b.d.

30-80

30-80

40-70

80-140

80-140

80-140

80-150

80-150

80-160

40-70

40-70

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne g³owic œcinkowych Naarva
Table 1 Basic technical data of Naarva felling heads

Wyszczególnienie Masa,
[kg]

Wymagane
ciœnienie zasilania,

[MPa]

Œrednica no¿y,
[cm]

Minimalna masa
pojazdu bazowego,

[t]

Wymagany
wydatek pompy,

[l/min]

Woodcracker C 250

Woodcracker C 350

Woodcracker C 550

500

750

1700

25

27

30

45

70

90

12

18

18-25

50

30-80

40-70

Tab. 2. Podstawowe dane techniczne g³owic œcinkowych Westtech
Table 2 Basic technical data of Westtech felling heads

FELLING HEADS WITH CUTTING KNIVES MOUNTED ON CRANES

Summary

The article reviews new solutions of felling heads with cutting knives. Described heads are designed to be used in tractors,
forwarders and excavators.

Tab. 3. Podstawowe dane techniczne g³owicy œcinkowej AFM

Table 3 Basic technical data of the AFM felling head

Wyszczególnienie Masa,
[kg]

Maks. œrednica
ciêcia,
[cm]

Wymagany
wydatek pompy,

[l/min]

Optymalna
œrednica ciêcia,

[cm]

Wymagane
ciœnienie,

[MPa]

AFM 220 450 28 3-18 20 160-200

Rys. 5. G³owica œcinkowa AFM 220 [8]
Fig. 5. The felling head AFM 220 [8]

Do zalet g³owic no¿owych, poza ni¿sz¹ od innych g³owic
cen¹, nale¿y zaliczyæ ich du¿¹ niezawodnoœæ, wynikaj¹c¹
z prostoty konstrukcji, jak te¿ to, ¿e nie iskrz¹ w czasie ciêcia
i wyró¿niaj¹ siê cich¹ prac¹. Natomiast ich wad¹ jest niemo¿li-
woœæ œcinki drzew o du¿ych œrednicach i ma³a maksymalna

œrednica ciêcia przy œcince drzew twardych. Maj¹ te¿ one ten-
dencjê do mia¿d¿enia i strzêpienia drewna, która nie wystêpuje
w g³owicach z gilotynowym no¿em p³ywaj¹cym (pozostawiaj¹
g³adk¹ powierzchniê ciêcia). Ponadto prosta i masywna
budowa no¿y pozwala na pracê w ciê¿kich warunkach, gdzie
wystêpuj¹ kamienie, czy piasek. Nó¿ mo¿e te¿ pracowaæ pod
okryw¹ œnie¿n¹ czy z mchem, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ
niski pieniek. G³owice no¿owe z powodzeniem nadaj¹ siê do
chirurgii drzew wzd³u¿ ulic, autostrad lub obszarów
trudnodostêpnych.
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Pokaz miniharwestera.
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