Fûrészüzem szlovákiában

Pozsonyból Dunaszerdahely felé autózva a Csallóköz vidékének gazdag termõtalajú síkságán felkerestük Vajasvatán (Maslovèe) a HOFA Kft.-t. A fafeldolgozó kisüzem egy volt termelõszövetkezet állattenyésztõ telepének lepusztult épületeiben mûködik. Éppúgy,
mint itthon is megannyi tõkeszegény
vállalkozás. Horvát Zoltán, a Kft.
vezetõje (képünkön) és munkatársai
kalauzoltak végig a technológiai folyamatokon. A teljesen saját erõbõl beindult vállalkozás évi 2500 m3 rönköt dolgoz fel, melyet túlnyomórészt az
államer-dészettõl
vásárolnak,
de
magánerdõ tulajdonosoktól és egyéb
engedélyezett fakitermelésekbõl is jut a
feldolgozó üzembe. Fõleg akác gömbfa
kerül a fûrész alá, német megrendelésre, készárúvá feldolgozva. A megrendelõ sörgyár által leszállított vasvázakra
székeket és asztalokat szerelnek össze,

igényesen kidolgozott faelemekbõl. Az
Olaszországból használtan vásárolt horizontális rönkvágó szalagfûrészrõl lekerült anyagot a helyszínen gõzölik,
méretre szabják, majd csiszolják. A székek háttámlájához szükséges íves elemeket speciális sablonokkal fûrészelik.

Emisszió okozta foltosodás gôzölt akácon
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A csiszolást – német festékkel – felületkezelés követi. A festék két évig károsodás nélkül bírja a többnyire szabadtéren használatos termékeket érõ
esõvizet, vagy a használat közben kiloccsanó habos nedût.
Érdekességként említette Horvát Zoltán, hogy nem is olyan rég feltûnt hogy a
felületkezelt félkész árukon a sötét tónusú felületen világos pöttyök jelentek
meg. Sokáig kutatták a megrendelõvel a
rejtélyes „pulykatojás” jelenséget, mígnem kiderült, hogy a több, mint 30 km-re
fekvõ Pozsony melletti olajfinomítóból
származó emissziós termék permetét
hordja szét a környéken a szél. Hosszas
kísérletezés és vegyvizsgálat után a festékhez való adalékanyag hozzáadásával
küszöbölik ki a foltosodást.
Horvát Zoltán elégedett a megrendelõvel és a jövõben való bizakodását
jelzi, hogy az õsszel fedett gépszínt alakított ki, teljesen saját erõbõl. A Kft. alkalmazottjai tízórás mûszakban dolgoznak és érdeklõdésemre elmondták,
hogy a magyar átlagbér feletti keresetbõl tarthatják el családjukat.
Sok sikert kívánunk a HOFA Kft.-nek!
Kép és szöveg: Pápai Gábor

A decemberi számban ismertetett
„Ora et labora” HCS-rendezvényünk
pannonhalmi teljes képanyaga +
erdészeti ökológiai szakdolgozataim
+ magyarságunkkal kapcsolatos 5
dolgozatom (köztük a pannonhalmi:
II. Szilveszterrel foglalkozó is) található helye: http://www.webservice.hu/palmito/.
Bolla Sándor
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