
Á következőkben az elhangzott előadások, s bemutatott poszterek anyagából 
adunk egy kis ízelítőt. Valamennyi anyag egyebekben (357 előadás és poszter) 
— az erdészeti szekció 14 anyagával együtt — kinyomtatásra kerül, s a szak
emberek rendelkezésére áll. Kinyomtatásáról és terjesztéséről a MEM Műszaki 
Intézete gondoskodik. 

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK ÉS GÉPGYÁRTÁS AZ ERDŐGÉP-NÉL 
MADOCSAI ZSIGMOND 

Az Erdészeti Gépgyártó Vállalat Szentendrén átlag 250—300 fővel dolgo
zik. Termelési értéke 120—200 millió Ft között változik a piaci lehetőségek 
függvényében. Legfontosabb termékei: pótkocsik, szervestrágyaszórók, sze
mélygépkocsi-utánfutók és erdészeti gépek. Az utóbbiak sokféleségére jellem
ző, hogy a pótkocsikból és szervestrágyaszórókból a legfrissebb fejlesztésekkel 
együtt is 4—4-félét, a személygépkocsi-utáfutóból kétfélét, míg az erdészeti 
gépekből 15-félét gyártottunk az utóbbi években. 

Mindamellett a gyártmányskála további bővítése kívánatos. Ez elhatározott 
szándékunk annak ellenére, hogy az erdészeti gépek termelési értékünkből 
mindössze 10—20 millió Ft-ot tesznek ki. Felmerül a kérdés: miért foglalko
zunk ilyen kis mennyiségben erdészeti gépek gyártásával? A válasz kézen
fekvő: nevünk 1980 óta Erdészeti Gépgyártó Vállalat. Itt tehát ilyen gépeket 
kell gyártani, a főhatóság ezt határozta meg számunkra. Csakhogy ez rész
igazság. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy megítélésünk szerint is érde
mes erdészeti gépeket gyártani. Nyilvánvaló azonban, hogy más szervezeti fel
állást kívánnak a kissorozatban és sorozatban gyártott gépek, mint az egyedi 
gyártású erdészeti gépek. Az erdészeti gépgyártás vonalának erősödését mu
tatja, hogy a kísérleti műhely kibővítésével megalakult az egyedi gépgyártó 
üzem, önálló üzemvezetővel és 10 fő szakmunkással. Ezt az irányt bővíteni, 
erősíteni szeretnénk, de az egyedi gépgyártáshoz fejlesztő mérnökök, kitűnő 
szakmunkások és jól felszerelt műhely kell. Mindezekhez pedig pénz, amiből 
manapság elég szűken állunk, és ez behatárolja lehetőségeinket. Hosszabb tá
von úgy ítéljük meg, hogy a hazai piacon értékesíthető erdészeti gépek vo
lumene mintegy 30 millió forintig emelhető, tehát továbbra is fenn kell tar
tanunk jelenlegi gyártmányszerkezetünket. 

Erdészeti gépajánlatunk, gyártmányfejlesztésünk négy fő pillérre épül: 

1. Külső dokumentáció átvétele 

A névváltozással egy időben számos dokumentációt vettünk át különböző 
vállalatoktól. Ezek zömét érdeklődés híján nem gyártottuk. Belőlük két gép él 
ma is: a GYF—1 gyökérfésű és az ÜLT—2 ültetőgép. A közelmúltban az 
ERTI-től két újabb gépet vettünk át gyártásra: a DRP—40 rönkszállítót és 
az LKV vágástakarítót. Minkettőt jó gyártmánynak tartjuk. A fejlesztésnek 
ezt az útját járhatónak ítéljük, de kis volumene miatt nem építhetjük rá 
gyártmányfejlesztésünket. 

2. Erdőgazdasági újítások átvétele 

Benyújtott újításként került a gyártmányaink közé a vértesi láncos pászta-
készítő és a gemenci rugós tárcsa. Ez a módszer nem bizonyult igazán jónak. 
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ItP—6 forwarder 

Egyik gép sem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk. Talán a javító
műhelyben összehozott konstrukció és a gyári kivitel között nem sikerült meg
találni az összhangot és ennek a minőség látta kárát. Továbbra sem zárkó
zunk el a külső újításoktól, de követendőnek azt tartjuk, amit harmadikként 
ismertetek. 

3. Erdőgazdasági feladatmeghatározás, vállalati fejlesztés 

Erre a módszerre eddig egy példa akadt. A Kisalföldni Erdő- és Fafeldol
gozó gazdaság vezetője megkeresett bennünket, hogy tervezzünk és gyártsunk 
számukra egy ültetőgépet 1,5—2,5 m-es suháng ültetésére, tőzeg talajba, 30 cm 
ültetési mélységgel, DT 7 5 erőgépre. A gépnek meg kell védenie önmagát, ha 
a csoroszlya akadályba ütközik. Vállalták, hogy a kísérleti gépet megvásá
rolják, ezzel vesznek részt a fejlesztés finanszírozásában. Többszöri konzultá
ció és terepszemle után megterveztük és legyártottuk a kísérleti gépet, majd 
próbaüzemre átadtuk. Az első kísérlet csak részeredményeket hozott, az ön
védelem nem működött. Szezon végén a gépet visszahoztuk, a tapasztalatokat 
megbeszéltük, újabb számításokat végeztünk, majd átépítettük a gépet. A 
próbaüzem a kezdeti nehézségek után sikeres volt, a gazdaság azóta újabb 
példányokat rendelt a HLÜ—1 típusjelű gépből. 

A módszert azért tartjuk jónak, mert a közös haszon reményében közös a 
kockázatvállalás, s közös a munka. A munkából mindenki azt a részt végzi, 
amihez a legjobban ért. A végeredményt — a gépet — a felhasználó más 
szemmel látja akkor, ha végigkísérte annak születését, végigkínlódta a kísér
letek buktatóit. Reálisan értékel, nem vár csodát a géptőL 

4. Fejlesztés saját erőből — saját kezdeményezésre 

A legfontosabb módszer gyártmányszerkezetünk bővítésében. Az Ötlet a fel
használótól ered, a kísérletek az erdészeteknél folynak, de minden anyagi és 
szellemi forrás vállalati. Ilyen módszerrel fejlesztettük ki első saját gyárt
mányainkat: az RP—6 és RP—12 forwardereket. 

A szállítógép-tradícióra épülő gyártmányokat ma is fontos területnek tart
juk és folyamatosan fejlesztjük. A továbbfejlesztés egyik fontos állomása volt 
az SR—8 segédhajtású rönkszállító kifejlesztése. Sajnos a kerékagymotorok 
nem hozták a várt eredményt és kezdetben — mint minden új elemeket tar-



HG—20 hasítógép 

talmazó gépnél — elég sok probléma adódott. Ma már elmondhatjuk, hogy 
ZETOR 120.45 traktorral egy megb'zható szerelvényt alkot segédhajtás nélkül. 
Az SR—8-nál kidolgozott megoldásokat azóta bevezettük, illetve be fogjuk 
vezetni az RP—6/A gépünknél is. Ezek: önbeálló csőrakonca, speciális csukló
rendszer, felső csuklós bekötés a traktorra, letalpalás helyett, reteszelés. 

Jelentős önálló fejlesztésünk a HG—20 hasítógép, melyhez a tűzifaprogram 
kapcsán komoly piaci reményeket fűztünk. A gép finomításában, javításában 
jelentős segítséget nyújtott a Zalai EFAG, üzemi tapasztalatai átadásával. A 
nullszéria után a gépet átterveztük. Előnyei megtartása mellett egy üzembiz
tosabb, komplett gép született. 

Saját kezdeményezésű gépfejlesztésünkben a legnagyobb lépést akkor tet
tük, amikor csatlakoztunk a Közúti Gépellátó Vállalat VARITRAK-program-
jához. A fejlesztendő gépek kiválasztásánál fő szempont volt, hogy azok ne 
csak VARíTRAK-kal, hanem az erdőgazdaságokban használatos más erőgépek
kel is üzemeltethetők legyenek. Három gép készült: 
— A VÁG-TA vágástakarítót az LKT tolólapjának helyére szerelve használ

ják. Gyártása megkezdődött. Az anyagminőség betartására gondosan kell 
ügyelnünk ahhoz, hogy megbízható gép legyen. 

VÁG—TA vágástakarító 



NT—6 nehéztárcsa 

Az NT—6 nehéz tárcsa az erdőfelújítás előtti teljes talajművelés eszköze. 
Kétéves fejlesztő munka eredményeként elmondhatjuk, hogy jó gépet si
került konstruálnunk. Ezt bizonyítja az is, hogy a kísérleteket végző Kis
alföldi EFAG megvásárolta a gépet és a nullszériából további két darabot 
rendelt. Sikerült megoldanunk a tárcsalevelek gyártását: BT-jelű spe
ciális anyagból, 16 mm-es lemezből csipkézve. 
A fejlesztői szívósság és kitartás példája lehet a ZÜZÓ—1 jelű zúzó-tisz-
tító gép. Ismeretes, hogy vállalatunk gyártotta az ELT—1,5 típusú gépet, 
amely sikeresnek nem volt nevezhető. Arra viszont kitűnő lehetőséget biz
tosított, hogy megismerjük az erdőben végzett szárzúzás nehézségeit. A 
tapasztalatokat összegezve létrehoztunk egy könnyű, de a fontos részeken 
igen masszív gépet. Egy sor újszerű megoldást alkalmaztunk. Joggal vár
tunk a próbaüzemtől sikert, ezzel szemben a tapasztalat: a zúzómunka 
nem jó, a gép balesetveszélyes, önmagát teszi tönkre, egyszóval használ
hatatlan. Elemeztük a jelenségek okait, s megoldást kerestünk azok ki
küszöbölésére. Az eredményt láthatták azok, akik részt vettek a mura
keresztúri gépbemutatónkon. A gép nagy tuskókon haladt át jól hallható 

ZÜZÓ—1 zúzó-tisztító gép 
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csörömpölés közepette anélkül, hogy számottevő károsodást szenvedett vol
na. Minősítése és a nullszériagyártás megtörtént. 

Elképzeléseink között szerepel egy hajtott kerekű rönkszállító pótkocsi, s 
igény esetén két forgórészes, valamint oldalt vezetett zúzógép kialakítása. 

AZ ERDŐGAZDASÁGI GÉPEK FEJLESZTÉSE ÉS GYÁRTÁSA 
A MÁTRA-NYUGAT-BÜKKI EFAG-BAN 

DR. KOVÁCS JENŐ 

A fejlesztés célja gazdaságunknál minden időben a rendelkezésre álló fa-
vagyon minél gazdaságosabb (komplex) hasznosítása, továbbá a terepadottsá
gok miatt a nehéz fizikai munka gépesítése és a természetes felújítás védel
mén keresztül a tartamos erdőgazdálkodás biztosítása. Röviden megkísérlem 
felvázolni erdőgazdaságunk fejlesztési tevékenységét, a kísérleti munkától a 
termelési rendszer létrehozásáig, különböző gépcsoportokra, munkaművelek
re, ill. ágazatokra konkretizálva és a művelet-, a folyamatgépesítés, a termelési 
rendszer kialakításának jegyében. 

Műveletgépesítés 

Kérgezőgépek 

A keménylombos papírfa faveszteség mentes kérgezésének napjainkig első 
típusa az egri gumikalapácsos kérgezőgép, mely 1963-tól már ismert és mint
egy 1000 db került legyártásra. Ezzel megoldódott a munkaigényes feladat
nak számító, keménylombos, szabálytalan palástú, részben hasított faanyag 
veszteség nélküli kérgezése. Ez egyben 20%-os iparifakihozatal emelkedést je
lentett, tőkés exportban pedig többszörös árbevételt a korábbi tűzifaválasz
tékhoz viszonyítva. 
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