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Streszczenie

Firma Kaiser AG (Lichtenstein) jest wiod¹cym producentem, z ustalon¹ mark¹ na œwiatowych rynkach, koparek krocz¹cych
i pojazdów stosowanych do czyszczenia kanalizacji i usuwania odpadów. Maszyny tej firmy znalaz³y zastosowanie tak¿e
w leœnictwie, gdzie s¹ u¿ywane jako harwestery do œcinki drzew. Dziêki oryginalnej, innowacyjnej konstrukcji napêdu
charakteryzuj¹ siê one wysok¹ mobilnoœci¹.

MASZYNY FIRMY KAISER
MASZYNAMI PRZYSZ£OŒCI

Firma Kaiser AG (Lichtenstein) jest wiod¹cym produ-
centem, z ustalon¹ mark¹ na œwiatowych rynkach, koparek
krocz¹cych i pojazdów stosowanych do czyszczenia kanali-
zacji i usuwania odpadów. Stosuj¹c ró¿norodne innowacje
firma ta w ci¹gu kilku dziesiêcioleci wprowadzi³a swe wyroby
w obu ga³êziach produkcji na czo³owe pozycje.

Wœród wielu maszyn do prac leœnych szczególn¹ uwagê
zwracaj¹ maszyny w³aœnie tej firmy. Pracuj¹ one w najtrud-
niejszych warunkach: zarówno g³êboko pod ziemi¹, w kana-
³ach górniczych, jak i na stromych stokach. U¿ywane s¹ tak¿e
przy zabudowie potoków górskich oraz do prac melioracyjnych
niewielkich cieków. Maszyny tej firmy znalaz³szy zasto-
sowanie w leœnictwie, s¹ u¿ywane jako harwestery do œcinki
drzew (rys. 1). Maszyny firmy Kaiser, co prawda, nie stanowi¹
znacz¹cego odsetku w liczbie specjalistycznych maszyn
leœnych, niemniej jednak sposób napêdu oraz ich mobilnoœæ
stanowi¹ asumpt do ich przybli¿enia.

Sekret wysokiej mobilnoœci maszyn firmy Kaiser tkwi
w konstrukcji ich napêdu. S¹ one produkowane, w zale¿noœci
od wersji i przeznaczenia, z napêdem na dwa oraz cztery ko³a.
Napêd kó³ odbywa siê za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego. Ko³a
maszyny znajduj¹ siê na czterech wysiêgnikach, które maj¹
wszechstronn¹ regulacjê. W zale¿noœci od potrzeb mog¹ one
powodowaæ podnoszenie lub opuszczanie ca³ej maszyny. Ma
to szczególne znaczenie podczas pracy w wodzie, gdzie
g³êbokoœæ brodzenia jest zmienna. Ponadto same ko³a maj¹

Rys. 1. Harwester firmy Kaiser podczas pracy w terenie gór-
skim (fot. firmowa)
Fig. 1. Harvester from Kaiser Company while working in the
mountainous terrain (company's photo)

mo¿liwoœæ skrêtu na boki bez koniecznoœci poruszania ca³ego
wysiêgnika.

W terenach o du¿ym nachyleniu, w miejscach, w których
konieczna jest du¿a stabilizacja maszyny, dodatkowo operator
ma do dyspozycji wysiêgnik zakoñczony p³yt¹ stabilizacyjn¹
(rys. 2). Oparta o pod³o¿e pozwala ona maszynie zachowaæ nie-
zmienn¹ pozycjê podczas pracy (rys. 3). Z pewnoœci¹ element
ten zwiêksza bezpieczeñstwo pracy w trudnych warunkach.

Rys. 2. Jeden z czterech wysiêgników maszyny (fot. firmowa)
Fig. 2. One of four booms machine (company's photo)

Producent przewidzia³ równie¿ mo¿liwoœæ regulacji
p³aszczyzn pracy poszczególnych wysiêgników, z podzia³em
na strony lewa-prawa oraz przód-ty³ (rys. 4).

Poza tym maszyny Kaiser maj¹ jeszcze inne zalety.
Operator pracuje w komfortowych warunkach. Kabiny tych
maszyn s¹ klimatyzowane oraz znakomicie wyciszone.
Operator siedzi na ergonomicznym, wyprofilowanym i regu-
lowanym w wielu p³aszczyznach fotelu. Zapewnia on
wielogodzinn¹ pracê bez oznak zmêczenia. Sterowanie
maszyn¹, jak przysta³o na wspó³czesne standardy, odbywa siê
za pomoc¹ dwóch . Pozosta³e przyciski i prze-
³¹czniki znajduj¹ siê w zasiêgu r¹k. Do zalet nale¿y równie¿
mechanizm samopoziomuj¹cy kabinê. Pozwala on na nie
nara¿anie operatora na przechy³y podczas pracy na stoku.
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Rys. 3. Maszyna firmy Kaiser podczas pracy przy zabudowie
potoku górskiego (fot. firmowa)
Fig. 3. Kaiser's Company machine working on building up a
mountain stream (company's photo)

Maszyny Kaiser zdumiewaj¹ swoimi mo¿liwoœciami mo-

bilnymi. Praktycznie trudno wyobraziæ sobie warunki, w któ-

rych nie mog³yby pracowaæ. Niestety, s¹ one w polskim

leœnictwie praktycznie nie spotykane. Na dzieñ dzisiejszy nie

znamy ani jednej maszyny Kaiser pracuj¹cej przy œcince drzew.

Z pewnoœci¹ stanowi³yby one interesuj¹cy udzia³ w mecha-
nizacji prac leœnych w Polsce.
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Materia³y firmowe KAISER AG Fahrzeugwerk, Vorarlbergerstrasse 220,
FL-9486 Schaanwald.

Rys. 4. Maszyna podczas pog³êbiania kana³u wodnego (fot.
firmowa)
Fig. 4. Machine during water channel excavating (company's
photo)

KAISER'S MACHINES ARE ONES FOR THE FUTURE

Summary

Kaiser AG has established a strong international market position as the leading manufacturer of mobile walking dragline as well as
sewer cleaning and disposal vehicles. Machinery from this company have been applied in forestry, where harvesters are used for
tree felling. Due to original, innovative drive design, they are characterized by high mobility.
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