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Streszczenie

W bie¿¹cym roku po raz jedenasty odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Leœne w Rogowie. Jak zwykle by³y one okazj¹ do
zaprezentowania oferty producentów maszyn i urz¹dzeñ dla leœnictwa. Oferta dotyczy³a maszyn szkó³karskich, do hodowli lasu,
pozyskania i transportu drewna. WyraŸnie swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³y tak¿e firmy dostarczaj¹ce wyposa¿enie dla leœników.
Du¿¹ grupê stanowi³y maszyny i urz¹dzenia stosowane ju¿ szeroko w polskich lasach. Kilku producentów i dostawców
zaprezentowa³o tak¿e nowe rozwi¹zania konstrukcyjne. Dotycz¹ one w szczególnoœci urz¹dzeñ do zrywki drewna (przyczep
samoza³adowczych) oraz maszyn do ochrony szkó³ek i upraw. Wa¿ne i obiecuj¹ce jest to, ¿e du¿a czêœæ innowacji
konstrukcyjnych powsta³a w polskich przedsiêbiorstwach.
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NOWE ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE MASZYN
LEŒNYCH NA TARGACH W ROGOWIE

Ju¿ po raz jedenasty na terenie Leœnego Zak³adu Doœwiad-
czalnego SGGW w Rogowie odby³y siê Miêdzynarodowe
Targi Leœne. Niew¹tpliwie impreza ta ma mniejszy zasiêg od
odbywaj¹cych siê co cztery lata targów u naszych zachodnich
s¹siadów. Wielu uczestników podkreœla, ¿e organizowanie
takich spotkañ co roku - przemiennie w Rogowie i Mostkach
ko³o Œwiebodzina to zbyt du¿y wysi³ek organizacyjny i fi-
nansowy na tak specyficznym, ma³o dynamicznym rynku,
jakim jest rynek maszyn i urz¹dzeñ dla leœnictwa. Mimo to
organizatorom uda³o siê zgromadziæ grupê ponad 80
wystawców. Zaprezentowali oni maszyny i urz¹dzenia
stosowane praktycznie w ca³ym cyklu technologicznym
produkcji leœnej oraz sektorach pokrewnych. Wielu
wystawców wystawi³o maszyny i urz¹dzenia ju¿ dobrze znane
w leœnictwie i pierwotnym przerobie drewna. Du¿¹ uwagê
zwróci³o jednak na siebie wiele firm prezentuj¹cych
nowatorskie rozwi¹zania oraz maszyny znacz¹co rozszerza-
j¹ce dotychczasow¹ ofertê danego producenta.

Rosn¹cy z roku na rok popyt na drewno kominkowe by³
przyczyn¹ bardzo du¿ej oferty ³uparek. Wœród nich znaleŸæ
mo¿na by³o zarówno proste urz¹dzenia z rêcznym podawaniem
wa³ków, jak i rozbudowane maszyny z systemem podaj¹cym
surowiec oraz przenoœnikami odbieraj¹cymi szczapy i poda-
j¹cymi je do worków.

Rys. 1. £uparka o podwójnej mo¿liwoœci zasilania
Fig. 1. Log splitter with dual power supply

Firma POSCH zaprezentowa³a bardzo szerok¹ gamê
urz¹dzeñ o napêdzie elektrycznym oraz zasilanych od wa³ka
odbioru mocy ci¹gnika. W ofercie znalaz³a siê tak¿e maszyna
z w³asnym silnikiem elektrycznym oraz z mo¿liwoœci¹
napêdzania od wa³ka odbioru mocy ci¹gnika (rys. 1).

Ciekawe rozwi¹zania konstrukcyjne zastosowano tak¿e
w maszynie wytwarzaj¹cej drobne szczapy wykorzystywane
do rozpalania ognia (rys. 2). Dziêki specyficznemu uk³adowi
no¿y pozwala ona na uzyskanie szczap o niewielkich i sta³ych
rozmiarach (przekrój kwadratowy oko³o 20 x 20 mm). Jest to
urz¹dzenie elektryczne, z rêcznym podawaniem surowca.
Bardzo u¿yteczn¹ jego cech¹ jest zastosowanie mechanizmu
podaj¹cego rozdrobnione drewno do worków.

Wœród maszyn do rozdrabniania drewna du¿o miejsca na
targach w Rogowie zajê³y tak¿e rêbarki. Wœród nich maszyny
do zrêbkowania ga³êzi i pozosta³oœci zrêbowych oraz du¿ej
mocy urz¹dzenia przeznaczone do rozdrabniania drewna
wielkowymiarowego. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê,
jak zwykle, mobilny trak, wyrabiaj¹cy deski i krawêdziaki,
wyposa¿ony w pi³ê taœmow¹.

Wœród maszyn do zrywki drewna uwagê przyci¹ga³y
miêdzy innymi przyczepy samoza³adowcze z ¿urawiem
hydraulicznym zaprezentowane przez firmê FAO-FAR.

Rys. 2. Urz¹dzenie do produkcji szczap rozpa³kowych
Fig. 2. Machine for production of fire splinters
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Propozycja ta zawiera a¿ osiem rodzajów tych coraz bardziej
popularnych w Polsce œrodków do transportu drewna. Naj-
mniejszy FAO-FAR 51 (rys. 3), o ³adownoœci 5 ton z ¿urawiem
2241 o zasiêgu 4,5 m i momentem udŸwigu 22 kNm, przezna-
czony jest do agregatowania z ci¹gnikiem o mocy 22-44 kW.

Taki zestaw stanowi bardzo zwrotny i o stosunkowo nie-
wielkich wymiarach zewnêtrznych œrodek zrywkowy, który
dobrze radzi sobie na powierzchniach trzebie¿owych. Nieco
wiêksz¹ ³adownoœci¹, wynosz¹c¹ 6 ton, charakteryzuje siê
przyczepa FAO-FAR 61. Wymaga ona zestawienia z ci¹gni-
kiem o mocy 33-48 kW. Przyczepa ta mo¿e wspó³pracowaæ
z ¿urawiem 2241 lub nieco silniejszym 2250. Przestrzeñ ³adun-
kowa umo¿liwia zrywkê k³ód o d³ugoœci do 3,6 m. Podobnie,
jak w powy¿ej omawianym modelu, zastosowano w niej jedn¹
centralnie po³o¿on¹ belk¹ noœn¹.

Konstrukcja czêœci ³adunkowej wy¿ej omówionych modeli
przyczep do zrywki drewna firmy FAO-FAR opiera siê na
jednej belce umieszczonej równolegle do kierunku poruszania
siê zestawu. Sprawia to, ¿e przyczepa jest stosunkowo lekka,
mo¿na jednak mieæ w¹tpliwoœci co do jej sztywnoœci w trakcie
przemieszczania siê z ³adunkiem po nierównym terenie po-
wierzchni leœnej.

Kolejne dwie, w typoszeregu, przyczepy o symbolach 71
i 81 musz¹ wspó³pracowaæ z ci¹gnikami o mocy odpowiednio
37-59 i 40-63 kW. Charakteryzuj¹ siê one wzmocnion¹
konstrukcj¹ belki noœnej, zapewniaj¹c¹ jej wiêksz¹ sztywnoœæ.
W obu przypadkach przestrzeñ ³adunkowa mo¿e mieæ d³ugoœæ
od 3,6 do 4,4 m. Model 81 produkowany jest w wariancie
podstawowym i wzmocnionym. W drugim przypadku mo¿liwa
jest zrywka sortymentów o ³¹cznej d³ugoœci 5 m. Zarówno
model 71 jak i 81 wyposa¿one s¹ w ¿uraw Fao-Far 2554.

Do œredniej wielkoœci, z punktu widzenia noœnoœci, zali-
czono przyczepê 942K. Przeznaczona jest ona do agre-
gatowania z ci¹gnikiem o mocy 55-88 kW. Zastosowano do
niej ¿uraw nowej generacji (Fao-Far 4367) o zasiêgu 6,7 m
z teleskopowym ramieniem o wysuwie 1,4 m oraz momencie
udŸwigu 43 kNm. £adownoœæ takiego agregatu wynosi od 9 do
13 ton. Przeznaczony jest on do pracy na powierzchniach
zrêbowych starszych klas wieku.

Trzy najwiêksze modele przyczep przeznaczone s¹ do
zrywki sortymentów wielkowymiarowych. Modele 1042K,
1142 oraz 1442 mog¹ jednorazowo zerwaæ ³adunek o masie
odpowiednio 10, 11 i 14 ton. Przyczepy te zosta³y wyposa¿one
w ¿urawie o najwiêkszym momencie udŸwigu. W przypadku
przyczepy 1442 jest to Cranab EC7 z chwytakiem CR 250.
Budowa ramy noœnej, zastosowany ¿uraw hydrauliczny oraz
zastosowany uk³ad jezdny sprawiaj¹, ¿e maszyna mo¿e
pracowaæ w drzewostanach rêbnych w ciê¿kich warunkach
terenowych, transportuj¹c k³ody o d³ugoœci 6 m.

Rys. 3. Przyczepa do zrywki drewna FAO-FAR 51 [1]
Fig. 3. Self-loading wood trailer FAO-FAR 51 [1]
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Rys. 4. Napêd hydrauliczny przyczep do zrywki drewna FAO-
FAR [1]
Fig. 4. Hydraulic drive of wood trailer FAO-FAR [1]

joystick

Wa¿nym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym w przypadku tych
modeli przyczep jest mo¿liwoœæ zastosowania (opcjonalnie)
hydraulicznych silników napêdu kó³ (rys. 4).

Umieszczono je bezpoœrednio w piastach kó³ dziêki czemu
unikniêto znacz¹cego zwiêkszenia masy przyczepy oraz roz-
budowania mechanicznego uk³adu przeniesienia napêdu.
Oferta, jak¹ przedstawi³a firma FAO-FAR, stanowi odpowiedŸ
na zró¿nicowane potrzeby w zakresie zrywki drewna w ró¿-
nych drzewostanach, w postaci sortymentów o ró¿nej d³ugoœci.
Jest ona bardzo dobr¹ alternatyw¹ dla specjalistycznych
leœnych ci¹gników zrywkowych charakteryzuj¹cych siê
wprawdzie lepszymi parametrami technicznymi, lecz znacznie
dro¿szych.

We wszystkich omówionych wy¿ej modelach przyczep
zastosowano ciekawe rozwi¹zanie konstrukcyjne zwi¹zane ze
sterowaniem ¿urawiem. W zale¿noœci od indywidualnych
potrzeb odbiorca urz¹dzenia mo¿e wybraæ jeden z trzech rodza-
jów sterowania: mechaniczny, elektromechaniczny lub hydrau-
liczny . Ta wydawa³oby siê prozaiczna ewentualnoœæ
pozwala na dostosowanie wariantu wyposa¿enia przyczepy do
œwiadomoœci i kultury technicznej przysz³ych jej operatorów.

Oferta FAO-FAR nie by³a jedyn¹ w zakresie sprzêtu
zrywkowego. Zró¿nicowan¹ pod wzglêdem ³adownoœci ofertê
zaprezentowa³a tak¿e firma Uniforst. Szczególnie du¿e
maszyny - o ³adownoœci 10, 12 i 14 ton - cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem zwiedzaj¹cych.
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Interesuj¹c¹ propozycj¹ maszyn do pozyskania i zrywki
drewna zaprezentowan¹ przez firmê For Tech Serwis (FTS) s¹
urz¹dzenia marki MALWA. Harwester MALWA 460H to
maszyna przeznaczona do pracy w drzewostanach m³odszych
klas wieku (w trzebie¿ach) wyposa¿ona w g³owicê KETO
FORST ECO (rys. 5) o maksymalnej œrednicy œcinanego drze-
wa do 30 cm. Ciekawym rozwi¹zaniem g³owicy jest zasto-
sowanie g¹sienicowego urz¹dzenia posuwowego. Du¿a
powierzchnia styku z okrzesywan¹ strza³¹ zapobiega poœli-
zgowi, co z kolei poprawia jakoœæ wyrabianych sortymentów.
Uzupe³nieniem zestawu jest MALWA 460 - ci¹gnik zrywkowy
nasiêbierny (forwarder) o ³adownoœci do 5 ton. Umo¿liwia on
transport sortymentów o d³ugoœci 2,5 m (w dwóch stosach).
Producent proponuje równie¿ wiêksze modele o symbolach
560H (rys. 6) i 560F. W ich przypadku harwester posiada
g³owicê umo¿liwiaj¹c¹ œcinkê drzew o œrednicy do 41 cm,
a forwarder ³adownoœæ 5,5 tony.

Targi Leœne w Rogowie by³y tak¿e okazj¹ do zaprezento-
wania maszyn do ochrony chemicznej roœlin na niewielkich
powierzchniach - w ogrodach, parkach, szkó³kach roœlin
ozdobnych, uprawach choinek a nawet uprawach warzyw.
Niemiecka firma MANKAR pokaza³a rodzinê opryskiwaczy
do herbicydów z aplikacj¹ metod¹ ULV.

Specjalna g³owica rozpylaj¹ca, za pomoc¹ tarczy
obrotowej, wytwarza drobne krople o œrednicy oko³o 150 µ.
Krople s¹ rozpylane bezciœnieniowo bezpoœrednio w dó³ przez
dysze o regulowanej szerokoœci. Producent proponuje cztery
warianty urz¹dzenia. MANKAR Carry to urz¹dzenie rêczne do
pracy na niewielkich powierzchniach, MANKAR-P
wyposa¿ony jest w ma³e ko³o przystosowane do pracy na
równych, dobrze utrzymanych powierzchniach. Jego odmiana
to MANKAR-GP (rys. 7). Dziêki zastosowaniu du¿ego ko³a
przeznaczony jest on na nierówne powierzchnie. Najwiêksze
z urz¹dzeñ - MANKAR-Drive - jest przeznaczone do zawie-
szenia na noœniku - ma³ym ci¹gniku ogrodniczym lub quadzie.
Urz¹dzenia firmy MANKAR posiadaj¹ dwa mechanizmy
wymagaj¹ce napêdu. Jednym z nich jest pompa podaj¹ca
œrodek chemiczny do dysz, drugim zaœ obrotowa tarcza dyszy
rozpylaj¹cej. Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest zastosowanie
bezpoœredniego napêdu pompy od ko³a podporowego (rys. 8).
W przypadku MANKAR-Carry odbywa siê to grawitacyjnie.

Korzyœci¹ z zastosowania takiego sposobu napêdu pompy
jest uzale¿nienie iloœci podawanej cieczy od prêdkoœci
poruszania siê - powoduje to, ¿e dawka preparatu pozostaje
sta³a. Obrotowa tarcza dyszy rozpylaj¹cej napêdzana jest
natomiast elektrycznie z ma³ego akumulatora umieszczonego
na ramie urz¹dzenia. Producent proponuje szerok¹ gamê os³on

Rys. 6. Harwester MALWA 560H
Fig. 6. Harvester MALWA 560H

dyszy rozpylaj¹cej i ich os³on umo¿liwiaj¹cych ochronê
ró¿nych rodzajów roœlin.

Korzyœci¹ z zastosowania takiego sposobu napêdu pompy
jest uzale¿nienie iloœci podawanej cieczy od prêdkoœci
poruszania siê - powoduje to, ¿e dawka preparatu pozostaje
sta³a. Obrotowa tarcza dyszy rozpylaj¹cej napêdzana jest
natomiast elektrycznie z ma³ego akumulatora umieszczonego
na ramie urz¹dzenia. Producent proponuje szerok¹ gamê os³on
dyszy rozpylaj¹cej i ich os³on umo¿liwiaj¹cych ochronê
ró¿nych rodzajów roœlin.

Na uwagê zas³uguje tak¿e propozycja maszyn do ochrony
szkó³ek i upraw leœnych przygotowana przez Oœrodek Techniki
Leœnej w Jarocinie. W opryskiwaczu OS-1 zastosowano ato-
mizery z wiruj¹c¹ tarcz¹. Jest to rozwi¹zanie znane chocia¿by
z urz¹dzeñ Herbaflex oraz atomizerów lotniczych. Opry-
skiwacz OS-1 (rys. 9) przeznaczony jest do pracy w szkó³kach
leœnych jako maszyna zawieszana na uniwersalnym ci¹gniku
rolniczym.

Urz¹dzenie wyposa¿ono w szeœæ g³owic zawieszonych na
samopoziomuj¹cej belce. Dziêki takiej konstrukcji mo¿liwe
jest opryskiwanie trzech „taœm” siewek jednoczeœnie. W celu
zapewnienia jak najlepszego oprysku roœlin po³o¿enie ka¿dej
z g³owic mo¿na regulowaæ niezale¿nie. Opryskiwacz wyposa-
¿ony jest w 300 litrowy zbiornik. Producent zaleca agrega-
towanie urz¹dzenia z ci¹gnikiem klasy 0,6 lub wiêkszym.
Silniki elektryczne poszczególnych g³owic mog¹ byæ zasilane
z akumulatora umieszczonego na ramie maszyny lub z gniazda
elektrycznego ci¹gnika.

Rys. 7. Opryskiwacz do herbicydów MANKAR-GP
Fig. 7. Herbicide sprayer MANKAR-GP

Rys. 8. Pompa podaj¹ca œrodek chemiczny
Fig. 8. Chemical agent feeding pump
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Rys. 9. Opryskiwacz OS-1
Fig. 9. Sprayer OS-1

Konstruktorzy z Jarocina przygotowali tak¿e przystawkê
do kultywatora uniwersalnego, leœnego (KUL) do oprysku
g³owicami wiruj¹cymi OS-W (rys. 10). Opryskiwacz przezna-
czony jest do zwalczania chwastów miêdzy rzêdami sadzonek
na grzêdzie oraz na œcie¿kach roboczych. Wykonane z tworzyw
sztucznych os³ony dysz wyposa¿one dodatkowo w fartuchy
szczotkowe skutecznie zabezpieczaj¹ roœliny przed pora-
¿eniem herbicydami. Dziêki zastosowaniu wiruj¹cych g³owic
œrednica kropel preparatu waha siê w granicach 200-300
mikrometrów.

Du¿¹ zalet¹ przystawki OS-W jest mo¿liwoœæ wspó³pracy
z maszynami pielêgnacyjnymi: kultywatorem, opielaczem.
Wiruj¹ce tarcze dysz napêdzane s¹ silnikami elektrycznymi.
Istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania gniazda ci¹gnika lub te¿
dodatkowego akumulatora o napiêciu 12 V.

NEW DESIGN SOLUTIONS OF FOREST MACHINES PRESENTED AT THE FAIR
IN ROGÓW

Summary

The International Fair of Forestry in Rogów took place this year, for the eleventh time. As usual, it was an opportunity for
manufacturers to present machinery and equipment for forestry. Wide range of machinery for forest nurseries, sylviculture,
harvesting and transportation of wood was presented. Companies providing equipment for foresters clearly marked their presence
as well. A large group of machinery and equipment have been already used widely in Polish forests. A few manufacturers and
suppliers presented the new design solutions which refer mostly to skidding equipment (self-loading trailers) and machinery to
protect nurseries and young forest stands. Important and encouraging is that a large part of the design innovations was created in
Polish enterprises.

: forest machines, logging, plant nursery protection, crop protection, fair, PolandKey words

Oferta maszyn i urz¹dzeñ dla leœnictwa zaprezentowana
w roku 2013 na targach w Rogowie, jak ju¿ wspomniano, nie
by³a szczególnie bogata. Odpowiada ona jednak niew¹tpliwie
na potrzeby istniej¹ce we wszystkich segmentach produkcji
leœnej. Nie zabrak³o na przyk³ad œrodków ochrony osobistej dla
pilarzy. Firma Hubertech na przyk³ad pokaza³a pierwszy polski
but zabezpieczaj¹cy stopê drwala, za który otrzyma³a nagrodê
SOWA z ROGOWA. Mo¿na z powodzeniem stwierdziæ, ¿e XI
Miêdzynarodowe Targi Leœne w Rogowie by³y imprez¹ udan¹
i interesuj¹c¹. Oprócz ekspozycji na terenie leœnym oraz w hali
targowej, drugiego dnia odby³ siê cykl spotkañ poœwiêconych
aktualnym, najbardziej „gor¹cym” problemom polskiej spo³e-
cznoœci leœnej.
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