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CHWYTAKI ZRYWKOWE DO POZYSKIWANIA
DREWNA CI¥GNIKIEM ROLNICZYM
Streszczenie
Przegl¹d nowych modeli chwytaków zrywkowych, a tak¿e próba sklasyfikowania obecnie dostêpnych tego typu narzêdzi
ci¹gnikowych.
S³owa kluczowe: pozyskiwanie w trzebie¿y, sprzêt zrywkowy, chwytak zrywkowy
Wstêp
Na rynku europejskim pojawi³y siê nowe chwytaki zrywkowe, które stanowi¹ wyposa¿enie dla ci¹gników rolniczych.
W zastosowaniu s¹ one podobne do ci¹gnikowych kleszczy
zrywkowych, przez co czasem s¹ z nimi mylone - g³ównie
w prywatnych ofertach sprzeda¿y. To, co te narzêdzia zdecydowanie odró¿nia od siebie, to budowa g³ównego zespo³u roboczego. W chwytaku zrywkowym do chwytania i podnoszenia
drewna s³u¿y chwytak szczêkowy podwieszany do ¿urawia
przez zawiesie. Ma analogiczn¹ budowê jak chwytaki stosowane w maszynach leœnych typu: forwarder, skider chwytakowy, przyczepa k³onicowa czy rêbak samoza³adowczy.
Natomiast w kleszczach zrywkowych znajduj¹ siê szczêki
o masywnych pojedynczych zêbach, czêsto przytwierdzonych
do belki z pominiêciem zawiesia. Maszyny te, mimo ¿e pracuj¹
ju¿ w naszych lasach, to wydajnoœæ i op³acalnoœæ ich pracy [1,
2] oraz wp³yw na œrodowisko [4, 5] nie zosta³y jeszcze
okreœlone.

gnikowe s¹ dostêpne bez teleskopu lub jako teleskopowe
i wówczas maj¹ wysuwny cz³on wysiêgnika (lub wysiêgnicy).
Wystêpuj¹ dwa systemy wysuwania teleskopu: hydrauliczny
(z si³ownikiem teleskopu) lub rêczny. W rozwi¹zaniu z wysuwaniem rêcznym (jak np. w modelu Auer 1700 SW), cz³on
teleskopu blokowany jest sworzniem (rys. 2). Ma on kilka
otworów wywierconych z boku na swojej d³ugoœci co pozwala
na uzyskanie kilku d³ugoœci roboczych wysiêgnika. Mo¿na te¿
spotkaæ rozwi¹zanie (firmy Maxwalld), w którym nie ma
wysuwanego cz³onu teleskopu, ale mimo to mo¿na skracaæ
zasiêg pracy przez rêczne przewieszanie chwytaka szczêkowego. Na wysiêgnicy znajduje siê w tym przypadku listwa
z hakami, na których wiesza siê ³añcuch do zawieszania
chwytaka szczêkowego.

Klasyfikacja chwytaków zrywkowych
Chwytaki zrywkowe stanowi¹ grupê zawieszanych maszyn
ci¹gnikowych, za pomoc¹ których drewno jest zrywane w sposób pó³podwieszony. Podtrzymuj¹ one jeden koniec drewna
w uchwycie szczêkowym. Obecnie produkowane chwytaki
zrywkowe, z uwagi na kryterium budowy ¿urawia na jakim s¹
zbudowane, mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe grupy, tj.
wysiêgnicowe oraz wysiêgnikowe. Pierwsz¹ grupê stanowi¹
takie, w których chwytak szczêkowy zawieszony jest na nieruchomym wsporniku (rys. 1), zwanym wysiêgnic¹, scalonym
z ram¹ zawieszenia (zawieszan¹ na TUZ ci¹gnika). Rozwi¹zanie to nie daje mo¿liwoœci wychylania ¿urawia w ¿adnym
kierunku. Uchwycenie drewna mo¿liwe jest dopiero po podjechaniu ci¹gnika bezpoœrednio pod ³adunek, a unoszenie ³adunku nastêpuje tylko przy wykorzystaniu podnoœnika hydraulicznego ci¹gnika. Konstrukcja ¿urawia, z uwagi na brak elementów ruchowych, zapewnia jednak jego trwa³oœæ przez
wiele sezonów bez koniecznoœci codziennej konserwacji.
¯urawie wysiêgnicowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: do mocowania na TUZ (np.: Auer HRZ 1300 [6], BGU HRZ, Fore
Reinle RZ 170) oraz do mocowania na ramionach ³adowacza
czo³owego ci¹gnika (np.: BGU HVZ, Ritter FGL3).
Zasadnicz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ wysiêgnikowe chwytaki
zrywkowe od wysiêgnicowych jest to, ¿e chwytak szczêkowy
jest w nich zawieszony na wysiêgniku odchylanym bocznie
w prawo i w lewo, a ruch ten realizowany jest si³ownikiem
wychylenia (zasilanym z hydrauliki ci¹gnika). Rozwi¹zanie to
w znaczny sposób przyspiesza zrywkê, gdy¿ pozwala na chwytanie drewna bêd¹cego w niewielkim oddaleniu od ci¹gnika.
Zarówno chwytaki zrywkowe wysiêgnicowe, jak i wysiê-
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Rys. 1. Chwytak wysiêgnicowy Auer HRZ 1300 [6]
Fig. 1. Auer HRZ 1300 with a non-tilting arm [6]
Systemy podwieszania chwytaków szczêkowych
¯uraw chwytaka zrywkowego zakoñczony jest zawsze
otworem zwanym wieszakiem, na którym montowane jest tzw.
zawiesie (inaczej przegub krzy¿owy), które umo¿liwia swobodne wychylenia chwytaka szczêkowego w dwóch p³aszczyznach, co u³atwia chwytanie i zrywkê drewna. Stosowanych jest kilka systemów podwieszenia chwytaka szczêkowego. Pierwszy, to przez ³¹cznie bezpoœrednie - najprostsze
i najtañsze rozwi¹zanie. Drugie to podwieszenie przez
dodatkow¹ sprê¿ynê (np.: w modelach BGU HRZ Fix EZ oraz
Uniforest Scorpion pro 1) - chwytak uzyskuje wówczas
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mo¿liwoœæ czêœciowego obrotu (w zakresie np. do 160°).
Dziêki sprê¿ynie chwytak, przy chwytaniu k³ody, obraca siê
w wyniku wywieranego na niego nacisku (od chwytanego
drewna), co pozwala ³atwo uchwyciæ drewno le¿¹ce niewspó³osiowo do ¿urawia. Sprê¿yna stabilizuje te¿ po³o¿enie k³ody
(przy podwieszonym ³adunku). Najbardziej z³o¿onym systemem podwieszenia jest zastosowanie hydraulicznego rotatora,
który pozwala na pe³n¹ kontrolê ruchu obrotowego chwytaka.

Rys. 2. Chwytak Auer 1700 SW z rêcznie wysuwanym
teleskopem [6]
Fig. 2. Auer 1700 SW with manually extendable telescope [6]
Chwytaki zrywkowo-za³adowcze
Chwytaki zrywkowo-za³adowcze, w stosunku do chwytaków zrywkowych maj¹ mo¿liwoœæ wy¿szego unoszenia
³adunku, przez co mog¹ uk³adaæ wy¿sze myg³y czy stosy,
a nawet mog¹ byæ stosowane do za³adunku przyczep
zrywkowych. Jednak maj¹ one nieco mniejsze chwytaki
szczêkowe i nie mog¹ przewoziæ tak samo du¿ych i ciê¿kich
³adunków. Wœród chwytaków zrywkowo-za³adowczych
mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe typy (wszystkie s¹
wysiêgnikowe), tj.: kolumnowe oraz bezkolumnowe, gdzie
kryterium ich podzia³u stanowi mechanizm obrotu ¿urawia.
Chwytaki kolumnowe u podstawy ¿urawia maj¹ obrotow¹
kolumnê napêdzan¹ silnikiem hydraulicznym. Umo¿liwia ona
ruchy wysiêgnika ¿urawia w bocznych kierunkach (nie ma
w nich dodatkowego si³ownika wychylenia). Chwytaki kolumnowe mog¹ byæ jedno- lub dwuramienne. W jednoramiennych
(rys. 3) wysiêgnikiem, na którym podwieszony jest chwytak

Rys. 3. Jednowysiêgnikowy chwytak zrywkowy BGU HRZ [7]
Fig. 3. Single-armed skidding grapple BGU HRZ HG1700 [7]
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szczêkowy, jest ramiê unoszenia i jest ono przegubowo
po³¹czone z kolumn¹. Dziêki si³ownikowi unoszenia chwytak
unoszony jest wraz z ramieniem unoszenia. W takim przypadku
ramiê unoszenia ma budowê teleskopow¹ (z cz³onem
wysuwanym hydraulicznie). Z kolei w dwuramiennych (rys. 4)
na koñcu ramienia unoszenia jest dodatkowe ramiê zewnêtrzne
(i wówczas jest ono teleskopowe). Maszyny te mo¿na ³atwo
przerobiæ do innych celów przez wymianê chwytaka
manipulacyjnego np. na ultralekk¹ g³owicê œcinkow¹ [3] czy
³y¿ki do materia³ów sypkich.

Rys. 4. Chwytak dwuramienny BGU HRK [7]
Fig. 4. Two-armed skidding grapple BGU HRK [7]
Chwytaki zrywkowo-za³adowcze bezkolumnowe (nowoœæ
firmy Auer) do obrotu ¿urawia (a dok³adniej do jego
wychylenia „prawo/lewo”) wykorzystuj¹ trzecie dodatkowe
ramiê ¿urawia, które znajduje siê pod ramieniem unoszenia.
Wygl¹da to tak jak by na zwyk³ym ¿urawiu wysiêgnikowym
jednoramiennym nabudowaæ dodatkowo ¿uraw dwuramienny
(tyle ¿e bez kolumny).
Wyposa¿enie opcjonalne chwytaków zrywkowych
W celu przystosowania chwytaka zrywkowo-za³adowczego do œcinki mo¿na go rozbudowaæ o funkcjê hydraulicznego poziomowania chwytaka szczêkowego. Chwytak taki jest
wykorzystywany do uchwycenia drzewa przed œcink¹ i pozwala na kontrolowanie procesu obalania drzewa, a mo¿e tak¿e
s³u¿yæ do wynoszenia drzewa w pozycji pionowej w przypadku
pracy w gêstym drzewostanie. Wœród bogatego wyposa¿enia
opcjonalnego dostêpne s¹ p³yty oporowe (o ró¿nych szerokoœciach, np.: 1,5 m, 2,2 m) z klinem wspieraj¹cym mocowane
u podstawy ¿urawia, które przydaj¹ siê do podpierania drewna
w celu odci¹¿enia ¿urawia. Do p³yty u do³u mo¿na te¿ zastosowaæ zêby myg³uj¹ce przydatne do myg³owania drewna. Do
p³yty mo¿na tak¿e u¿yæ podpór ko³owych lub ³ap hydraulicznych. Najnowsz¹ opcj¹ wyposa¿enia jest prosta wci¹garka
linowa (ASW 1850F do BGU Fix-Euro/kombi) z napêdem
hydraulicznym, sterowana radiowo, przeznaczona do mocowania na ramieniu ¿urawia (wraz z adapterem monta¿owym
i rolk¹ prowadz¹c¹ dla liny). Umo¿liwia doci¹ganie drewna
z miejsc trudno dostêpnych, gdzie nie da siê dojechaæ ci¹gnikiem. Jego parametry techniczne s¹ nastêpuj¹ce: si³a uci¹gu 1850 kg, d³ugoœci liny - 30 m, œrednica liny 8 mm.
Producentami chwytaków zrywkowych s¹ firmy
austriackie: Auer, Binderberger, KMB, Lasco, Maxwald;
niemieckie: ATG, BGU, Dorn-Tec, Fore Reinle, Kinshofer,
Perzl, Ritter, a tak¿e A-Z Leœnik (Polska), Fransgard (Dania),
Uniforest (S³owenia).
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Tab. 1. Parametry techniczne wybranych wysiêgnicowych chwytaków zrywkowych [7]
Table 1. Technical parameters of selected armed skidding grapples [7]
Auer
HRZ 1300

Producent /
model

BGU HRZ
Fix

Fore Reinle
RZ 170

Si³a zacisku, kN

95

95

96

Zasiêg chwytaka, m

1,3

1,1

1,3

8-170

9-168

8-170

180

290

310

29-44

35-85

29-66

Zakres rozwarcia chwytaka, cm
Masa zestawu, kg
Zapotrzebowanie mocy, kW

Tab. 2. Parametry techniczne wybranych chwytaków zrywkowo-za³adowczych [7]
Table 2. Technical parameters of selected skidding-loading grapples [7]
Producent / model
Si³a zacisku, kN
UdŸwig, kg
Wysokoœæ podnoszenia, m
Zakres rozwarcia chwytaka, cm
K¹t obrotu ¿urawia
Teleskop, cm
Moment obrotu, Nm
Rotator Si³a obrotu, kN
Masa, kg
Masa zestawu, kg
Zapotrzebowanie mocy, kW

BGU HRZ Leader
95
1200
3,5
9-168
180°
60
1400
45
25
395
40-90
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LOGGING GRAPPLES FOR AGRICULTURAL TRACTOR
Summary
Article includes a review of new models of skidding grapples and attempts to classify such currently available tractor tools.
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A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING
IN SIX LANGUAGES
Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.
Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.
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