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Avagy újabb lépés a kíméletes, ergono-
mikus, hatékony és gazdaságos faanyag-
közelítés felé az utolsó tisztításoktól az
elsõ bontásokig

A Pilisben a 60-as évek óta megfogal-
mazott igény mutatkozott arra, hogy
ahol ez lehetséges, természetes felújítás-
ra kell törekedni. Ezzel egy idõben elõ-
deink azért is mindent megtettek, hogy
az elõhasználatok során a visszamaradó
állományokban okozott kárt, amennyire
lehet, csökkentsék. Ennek a folyamat-
nak voltak állomásai (a teljesség igénye
nélkül) a munkarendszerek megváltoz-
tatása (a teljesfás termeléstõl az egység-
csomagos technológia bevezetéséig),
egyre kíméletesebb technikai eszközök
beszerzése (a lánctalpas traktoroktól in-
dulva a kötéldaruig).

Az ezredforduló környékén merült
fel komolyabban egy forwarder beszer-
zésének igénye többek közt az egyre
szigorúbb természetvédelmi elõírások,
valamint a fakitermelésben dolgozó kö-
zelítõ traktorok mûszaki állapota miatt.
Információk, tapasztalatok gyûjtése, ta-
nulmányutakon való részvétel után
2003 augusztusában került sor a Tim-
berjack 1410D típusú gép beszerzésére,
melynek üzemeltetését vállalkozóként a
gépet a Parkerdõtõl bérelve végeztem. 

Már az elsõ fakitermelési szezon
meggyõzõ eredményeket hozott. A
közremûködõ erdészetek szakemberei-
vel, átalakítva az addigi technológiát, 7
hónap alatt közel 18 ezer m3 faanyagot
közelítettünk ki átlagosan 1000 méter
távolságra, 10-15 %-os termelési költség
megtakarítás mellett. A megfelelõ idõjá-
rási viszonyokat kihasználva az újulat
és a talaj kímélete is bizonyítást nyert.

A fenti jó tapasztalatokra támaszkod-
va gyérítésekben is próbára tettük a ki-
hordót. Ezekben a termelésekben azon-
ban a forwarder elõnyös tulajdonságai
kevésbé érvényesültek. Az adott állo-
mánysûrûség mellett ez a gép nem fért
el a szûkebb közelítõnyomokon, és a
hatékonysága is visszaesett. 

Több kolléga véleménye az volt,
hogy kisebb, a gyérítési korú állomá-
nyokban jobban elférõ gépeket kellene
alkalmazni. 

Ezek a tapasztalatok, valamint más
erdõgazdaságoknál dolgozó forwarde-
res ismerõseim hasonló jelzései sarkall-
tak arra, hogy a problémára választ ke-
ressek, azonban az országban látott 8 t-s
raksúlyú gépek még túl nagynak bizo-
nyultak.

Kovács László barátom segítségével
találtam rá a megoldásra az ENTRA-
CON forwarderben, ami paramétereivel
rögtön meggyõzött, hogy ebben az
irányban kell kutatni. Az ENTRACON
lehetséges versenytársait keresve láttam
meg az interneten ALSTOR-t, ami mé-
retébõl adódóan a vastagabb tiszítások-
tól az elsõ NFGY-ig alkalmazható. Ter-
mészetesen az ALSTOR-t és konkuren-
seit is összehasonlítottam egymással. Az
elemzések után a fent megnevezett két
gépet tartottam a legalkalmasabbnak a
magyarországi körülményekhez. A
gyártókkal való kapcsolatfelvétel, gyár-
látogatás és a gépek megtekintése után
én lettem a gépek hazai kereskedõje.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. segítségével
2011.10.18.-án tartottunk egy bemuta-
tót, ahol az érdeklõdõ szakközönség
keményfás állományban is megnézhet-
te a kihordókat munka közben. A látot-
tak meggyõzõek voltak annak ellenére
is, hogy a két gép idõnként az alkal-
mazhatóságának a felsõ tartományában
dolgozott. Most röviden szeretnék a két
gépcsaládról írni.

ALSTOR
A gépcsalád jelenleg egy eszközhordó
alapgépbõl és felépítményeibõl, vala-
mint három forwarderbõl (810, 820,
830) áll, motorválasztéka két benzines
(16 és 18 LE) és egy dízel (15,7 LE).

Gépet az erdõhöz

1. kép (forwarder): ALSTOR 820

2. kép (forwarder): ENTRACON EF45
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Üzemanyag-fogyasztás 1-1,5 l/üó (dí-
zel), 1,5-2 l/üó (benzines). Hossza 4,56-
5,36 m, szélessége 1,49 m.

A forwarderek önsúlya 1490-1690
kg, a raksúlya 2000 kg. Végsebessége
25 km/ó. A meghajtás érdekessége,
hogy kuplung helyett variátor van be-
építve a 4+1 sebességes váltó elé, vala-
mint az, hogy a nyolc kerék mindig
hajtva van, mert nincs se osztómû, se
differenciálmû. A daru 3 m-en 300kg-t
emel. Célszerû kiegészítõje lehet a da-
rura szerelt távvezérlõs csörlõ.

Az ALSTOR mini forwardert elsõsor-
ban TI, TKGY, elsõ NFGY kíméletes,
ergonomikus, gazdaságos, hatékony
kiközelítéséhez ajánlom. Kíméletes,
mert méretébõl adódóan a kezelõ átlát-
ja még megrakva is, és kíméletes azért
is, mert a talajnyomása üresen 0,2
kg/cm2 (bogilánccal 0,11 kg/cm2), rak-
va pedig 0,5 kg/ cm2 (bogilánccal 0,25
kg/cm2). Ergonomikus, mert a nevelõ-
vágásokban is lehetõvé teszi, hogy be-
fejezõdjék a kézi sarangolás (egység-
csomag) vagy a kézi fel-, illetve leter-
helés (UAZ-ra, utánfutóra), ergonomi-
kus azért is, mert elõre-hátra egyfor-
mán kormányozható és a 830-as válto-
zat kabinnal van ellátva. Gazdaságos,
mert a 18 l-es gázolajtartályt még 12
órai munkával sem tudták kiszárítani,
és gazdaságos, mert a szervizét bárki,
bárhol elvégzi, akinek jogosítványa
van. Hatékony, mert például NFGY
anyagból 50-300 m közelítési távról 3
m-es választékból 4 nap alatt (4x8 ó)
kb. 200 t faanyagot hordtak ki vele
(You Tube). Fakitermelõ vállalkozók-
kal beszélve egyöntetû volt a véle-
mény, hogy a gép állománytól függõen
napi 20-40 m3 teljesítményre képes 3
fõvel (1 gépkezelõ, 2 motorfûrészes).

ENTRACON
A gépcsalád jelenleg alapvetõen három
forwarderbõl (EF45, EF60, EF75) és há-
rom harvesterbõl (EH30, EH40, EH50)
áll. Ezeken kívül processzor és kombi

gépek szélesítik a palettát. Mi az EF45
típust mutattuk be, ezért ezt ismertet-
ném röviden.

Motorja egy 73 LE Kubota dízel. Üzem-
anyag-fogyasztása 4-6 l/üó. Szélessége
1,8 m, hossza 7,2 m, magassága 2.6 m.
Az önsúlya 5450 kg, a raksúlya 4500 kg.
Végsebessége 22 km/ó. A hajtáslánc
különlegessége, hogy itt négy külön
hydromotor hajtja meg a négy bogit. A
legerõsebb daruval szerelve 450 kg-t
emel 6,5 m-en. Csehországban egy öt
éves gépet néztünk meg, ami már 60
ezer m3-t termelt. A gépkezelõ szerint
napi 7 órai munkával 50-60 m3-t vitt ki
2-6 méteres fenyõbõl.

Az EHTRACON EF45 kis forwardert
a NFGY, elsõ bontás és a szálalások
megkezdésekor kikerülõ faanyag köze-
lítésére javasolom. Ezek a vágásmódok,
illetve az ezekhez kapcsolódó állomány-
sûrûségek valamint a kivágott fatömeg
aránya (m3/ha) szükségessé teszik egy
keskenyebb, rövidebb kihordó alkal-
mazását. Itt már nincs technológiavál-
tás, „csak” megkíméljük a visszamaradó
állományt, „csak” gazdaságosabban tu-
dunk dolgozni (adott esetben 50 l gázo-
lajjal vihetjük ki azt a m3-t, amit a na-
gyobb géppel 80-100 l-rel sikerül),
„csak” hatékonyabban dolgozunk (azt a
gépet, ami mûszakonként 100-140 m3

kihordására képes nem dolgoztatjuk
70-80 m3-ért), „csak”nem törjük össze
termelõeszközeinket. CSAK AZ ERDÕ-
HÖZ IGAZÍTJUK A GÉPET.

Véleményem szerint a két gépcsa-
ládnak van (még betöltetlen) helye a
magyar erdõkben.

Amennyiben tájékoztatóm felkeltette
érdeklõdését, vagy további információk-
ra van szüksége kérem, jelentkezzen
elérhetõségeimen: 

e-mail: timberwald@gmail.com 
mobil: 06 20 222 75 44
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