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FINNORSZÁGI TANULMÁNYÚT TAPASZTALATAI 

A z A G R O T R Ö S Z T Vállalat szervezésében és a Kiskunsági E F A G finanszíro
zásában, 1978. aug. 13—19. közötti időszakban az E F A G két dolgozójával egy
hetes finnországi tanulmányúton vettem részt. A tanulmányút célja volt a kísér
letre beszerzett két Makeri-gép kezelési, karbantartási-javítási és üzemeltetési 
alapismereteinek elsajátítása. A tanfolyamot a gépeket gyártó K y M. Laine 
magánvállalat székhelyén, Raumában rendezték. A z átfogó, körültekintően 
felépített program keretében az oktatási anyag elsajátításán túl lehetőséget 
kaptunk a részvénytársasági alapon működő kisüzem korszerű gyártmányai
nak, a fejlesztési koncepciók, a gyártásszervezés megismerésére. Ügy érzem, 
főleg az utóbbi tapasztalatok tarthatnak érdeklődésre számot a hazai szak
közönség körében. 

A „mammutvállalatok" korszakában, a K y M. Laine „mini"-üzemnek szá
mít, s mégis igen korszerű, a technika legújabb eredményeit megtestesítő ter
mékekkel hívta fel magára a figyelmet. A mindössze 12 éves múlttal rendel
kező üzem kezdetben traktorfülkék, különböző szerelvények előállításával fog
lalkozott és csupán hat évvel ezelőtt kezdték meg a hírnevüket megalapozó 
Makeri-gépek gyártását. A kis méretű, speciális erdészeti gépek a nevelővágá
sokban használhatók. Két változatuk az 1977. évi fagazdasági műszaki napokon 
került bemutatásra Magyarországon, s méltán váltotta ki a hazai szakem
berek elismerését. A gépek tökéletes konstrukciója, a vezetés kényelmét szol
gáló hidrosztatikus hajtás, a jó terepjáró képesség, fordulékonyság, a komfor
tot biztosító vezetőfülke igazolják, hogy nem pusztán felszínes szimpátiáról 
van szó. Egyébként a gépekből Finnországon kívül több példány üzemel Fran
ciaországban és Norvégiában, továbbá 2—2 db Svédországban és Magyarorszá
gon, kísérleti céllal. 

Rövid beszámolómban mindenekelőtt a gyártásszervezés néhány sajátossá
gára, a korszerűség titkára kívánom felhívni a figyelmet. 

1. ábra. Makeri döntő-rakásoló gép 2. ábra. Makeri szorítózsámolyos vonszoló 



— Az üzemben folyó termelés első és alapvető sajátossága, hogy a Makeri-
gépeket nem „gyártják", hanem különböző, nagy hírű cégektől beszerzett egy
ségekből szerelik össze (építőkocka elv szerint). így pl. a 30 LE-s motor 
N S Z K gyártmányú, igen elismert Hatz-diesel; a hidraulikarendszer korszerű 
szerelvényei (axiál dugattyús magasnyomású szivattyúk, hidromotorok) a v i 
lághírű svéd Volvo cég termékei és folytathatnám a felsorolást. Az üzemben 
csupán a gép vázát, a csatlakozóelemeket és az anyagmegmunkálást igénylő 
szerkezeti részeket készítik (pl. darugém, lánctalpak stb.). így érthető, hogy a 
mindössze 23 főt foglalkoztató kisüzem évente 40 db komplett gépegység elő
állítására képes. Ennek előfeltétele, hogy az alapgépre rendelkezésre álljon 
egy időtálló, sokoldalú gyártási dokumentáció . . . . 

— A Makeri-gép gyártás következő sajátossága a gépcsalád elv maximális 
érvényesítése és a folyamatos fejlesztés. 

A Makeri-gépek különböző változatait egy bázisgépből fejlesztették ki a 
megfelelő — és legtöbb esetben cserélhető — technológiai felszerelések adap
tálásával. 

A z alapgép geometriai méretei: 2600X1600X2200 mm, szabad magassága 
450 mm, önsúlya 2000 kg, energiaforrása 30 LE-s dízelmotor. A z alapgép bá
zisán jelenleg négy különböző rendeltetésű változat gyártása folyik: 
— döntő-rakásoló gép. 
— szorítózsámolyos vonszoló, 
— kis méretű forwarder és 
— harvester. 

A Makeri-harvester, mely dönt, gallyaz, darabol és rakásol, egyelőre még 
kísérleti szériában készül. A fejlesztők tájékoztatása szerint, az eddigi vizs
gálati eredmények biztatóak, a gép sorozatgyártása várhatóan a következő év
ben indul. 
— Megszívlelendő tanulságul szolgált az üzemen belüli munkaszervezés is. 

Feltűnő volt. hogy a műhelydolgozók körében alig van kötött munkakör, 
inkább az a jellemző, hogy a dolgozók több szakmában is foglalkoztatha
tók. Ez a körülmény a kis szériában folyó gépgyártás ésszerű munkaerő
gazdálkodásának egyik alapfeltétele. 

3. ábra. Makeri-forwarder 4. ábra. Makeri-harvester 



— Sajátos módját láttuk a kisüzemi körülmények között a hatékony munka
végzésnek és az intenzitás fokozásának. A z elterjedt általános közvélemény
nyel szemben ez nem a munkások hajszolását jelenti, hanem részben bo
nyolult, részben egyszerű gépek, praktikus segédeszközök alkalmazását, me
lyekkel a sokszor hosszadalmas kiegészítő művelet (formakáalakítás, hajlí
tás stb.) gyorsan elvégezhető. 

— A létszám ilyen szinten tartását elősegítette továbbá az ügyvitel, készlet
nyilvántartás teljes gépesítése. 

A teljességhez azonban hozzá tartozik, hogy kis szériákban folyó speciális gép
gyártás fődarab-összeszereléssel csak rugalmas, pontos alkatrészszállítással old
ható meg. Nem emberfeletti követelmények ezek, csupán körültekintő piac
kutatásra és dinamikus, tartós kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére van szük
ség. A korszerű gyártmánykibocsátás lehetőségét fenti módon a tanulmány
úton szerzett tapasztalaitok igazolják, úgy vélem, az ilyen irányú, többszöri 
hazai útkeresésre a leírtak jó példával szolgálnak. 
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KLAGENFURTI VÁSÁR-1978 

Idén huszonhetedszer rendezték meg Klagenfurtban az osztrák favásári, 
tizenhatodszor a fás szakma európai újságíróinak nemzetközi találkozóját, és 
azon mi, a vásár igazgatóságának meghívására, hatodízben vettünk részt 

A bemutatkozón erősen zsúfolódva, idén is felvonult a világ élenjáró erdő
gazdasági és faipari gépgyártása. A z előbbi vonatkozásban megelégedéssel ve 
hettük tudomásul, hogy amelyek közülük számunkra érdekesek lehetnek, azo
kat nagyrészt működés közben részletesen tanulmányozhattuk az idei mű
szaki napokon. Újdonságként mutatták többek között be a JONSEREDS dön-


