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Bevezetés
2012. június 13-16. közt rendezték Né-
metországban a 16. KWF erdészeti gép-
kiállítást és vásárt. A négyévente ismét-
lõdõ rendezvénynek ezúttal a Baden-
Württembergi Bopfingen térsége, illet-
ve az ottani Állami Erdészeti Hivatal
adott otthont. A kiállításnak magyar
résztvevõje is volt a CGP Instruments
Kft. személyében.

A KWF-napok hagyományosan há-
rom elembõl állt:

– gépkiállítás (KWF-Expo),
– terepi bemutatók (Fachexkursion),

és
– szakmai konferencia (Fachkongress).

Gépkiállítás
Erdei környezetben, 100 hektáros terü-
leten, több mint 20 ország, több mint
400 kiállítója mutatta be az erdõgazdál-
kodáshoz kötõdõ legújabb fejlesztéseit.
A kiállításon valamennyi erdészeti mû-
velethez, munkafolyamathoz – beleért-
ve a fa energetikai hasznosítását, a
munkavédelmet és az információs és
kommunikációs technológiát is – látha-
tó volt több különbözõ típusú gép, esz-
köz, illetve berendezés.

A kiállítás egyik nagy újdonága az
Unseld Technic által gyártott Bio-Mas-
se-Presse BPM 2212 (1. ábra) és BPM
4585. A gép egy vontatott mobil aprító-

bálázó, amely darus erõgéppel (2.
ábra) üzemeltethetõ. Az aprító-bálázó
elején található aprítóegységhez mani-
pulátorkar segítségével mozgatják a fa-
anyagot, majd az a behordóasztal és be-
húzóhenger közvetítésével jut a dobos

aprítószerkezetbe. Az elõállított apríté-
kot futószalag továbbítja a középen el-
helyezkedõ tömörítõ egységbe. A bála
formájúra alakított biomasszát a szerke-
zet hátulján mûanyaghálóval rögzítik.
Az apríték így könnyen kezelhetõ, szál-
lítható és tárolható. A tömörítésnek kö-
szönhetõen kisebb helyen elfér, és a
hálós rögzítésbõl adódóan ki is tud szá-
radni az apríték. Elsõsorban vágástéri
melléktermék (apadék) és energerikai
ültetvényekbõl származó faanyag fel-
dolgozására fejlesztették ki.

A MenSe cég által kifejlesztett Clearing
Head (3. ábra) termékcsalád elektro-
mos vezetékek, utak és vasutak nyom-

vonala mellett a fás növényzet nyírásá-
ra, kivágására, ill. tisztítási munkálatok
elvégzésére alkalmas. Az adapterek
bármilyen hidraulikus rendszerrel ren-
delkezõ darus erõgépre felszerelhetõk.
Az egyedi fogkialakítású kések egymá-
son elcsúszva alternáló mozgást vé-
geznek. A tisztítófejek két oldalán egy-
egy vágóegység található. A termék-
család paraméterei az 1. táblázatban
láthatóak.

A MenSe cég által gyártott másik ter-
mék a Clearing Blade (4. ábra). Mûkö-
dését tekintve teljesen megegyezik a
Clearing Headdel. Az adapter kisméretû
harveszterfejekre (5. ábra) szerelhetõ
fel. Elsõ gyérítések alkalmával a nemkí-
vánatos, ill. a fadöntést akadályozó vé-
kony tõátmérõjû faegyedek, cserjék ki-
vágása gyorsan és egyszerûen elvégez-
hetõ vele. Az adapter 70 kg tömegû, vá-
gási szélessége 90 cm és maximálisan 6
cm átmérõjû faanyag kivágására alkal-
mas.

Járószerkezeti újdonságokban is bõ-
velkedett a kiállítás. Számos cég kínálta
új fejlesztésû termékét. A fejlesztések
közös célja a nagyobb járófelület kiala-
kítása, ennek következtében a talajnyo-
más csökkentése, továbbá a vonóerõ
növelése, a terepjáróképesség és kom-
fortos vezetés fokozása.

A Voschtrack járószerkezet (6. ábra)
különlegessége abban nyilvánul meg,
hogy az ikerjárószerkezettel rendelke-
zõ gépekre (harveszter, forwarder)
könnyedén és gyorsan felszerelhetõ. A
Voschtrack tulajdonképpen egy gumi-
hevederes járószerkezet, amely a bo-
nyolult szerkezeti kialakítást redukálta
egy fémvázas két lánckerekes megol-
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dásra, csökkentve ezzel a meghibáso-
dási lehetõségeket. A két kerékagyhoz
közvetlenül csavarkötéssel csatlakoz-
tathatóak a fémvázban található lánc-
kerekek, melyek a gumihevederrel
vannak szoros kapcsolatban. Az Uni-
tracks járószerkezet (7. ábra) a láncos
és a hevederes un. Bogi track-ok to-
vábbfejlesztett változata. Felszerelhetõ-

ségük és alkalmazhatóságuk tekinteté-
ben teljesen megegyeznek az elõdeik-
kel, az újdonságuk abban áll, hogy a já-
rófelületük a gumiabroncsokéhoz ha-
sonló, mind kialakításuk, mind anya-
guk tekintetében. A gumis járófelületi
megoldásnak köszönhetõen kímélete-
sebb közelítés végezhetõ, kevésbé ká-
rosítja a talaj felsõ rétegét, az újulatot és
az aljnövényzetet. A Street rubbers já-
rószerkezet (8. ábra) járófelülete szin-
tén gumiabroncs jellegû, azonban ezt a
speciális kialakítású gumihevedert nem
a gyári gumiabroncsokra kell felszerel-
ni, hanem kerékagyanként két-két
egyedi kialakítású gumikerékre. A

Ponsse cég (9. ábra) egyszerûen meg-
oldotta a talajnyomás kérdéskörét. Az
általuk gyártott forwarderek hátsó szé-
les gumiabroncsait és kerékagyait úgy
alakították ki, hogy szükség esetén to-
vábbi kerekek legyenek felszerelhetõ-
ek, így a járószerkezet szélessége 90-
100 cm-re is növelhetõ.

A kiállítás területén látható volt egy
nagyon egyedi gépkonstrukció is. Egy
Timberjack harvesztert építettek össze
egy TST 400-as kötélpályával (10.
ábra). A harveszter hátsó részén, a mo-
tor fölé épített tartószerkezeten egy kis
gémkinyúlású hidraulikus vezérlésû da-
ru található. A darukar végére erõsítet-
ték a TST 400-as kötélpályát. A manipu-
látorkar segítségével a megfelelõ helyre
helyezik a kötélpálya fõegységét, ezt
követõen felépítik a mobil kötélpályát.
A teljes fákat kötélpályával közelítik, a
harveszter segítségével elvégzik a fa-
anyag gallyazását, választékolását, da-
rabolását és rakásolását. A faanyagot ki-
hordóval közelítik a rakodóra, vagy te-
herautóval elszállítják. A kötélpálya le-
szerelését követõen a fõegységet a da-
rukar segítségével megemelik és a har-
veszter után kapcsolható – speciálisan
erre a célra kialakított – utánfutóra he-
lyezik.

Terepi bemutatók
A terepi bemutatók 28 helyszínen zaj-
lottak, az egyes helyszínek között autó-
busz szállította az érdeklõdõket. Min-
den megállóhelyen 30-45 perces pre-
zentációkat tartottak, melynek során
elõször ismertették az adott technológi-
át, az alkalmazott gépeket, eszközöket,
majd üzem közben mutatták be azokat.
Részletes tájékoztatást kaptunk a gépek
teljesítményérõl, a költségekrõl, a tech-
nológia környezeti hatásairól (pl. talaj-
ra, állományra) az ergonómiai, és a
munkabiztonsági kérdésekrõl. A hely-
színeken a technológia részletes doku-
mentációját is kifüggesztették.

A bemutatók 4 fõ tématerület köré
csoportosultak. Ezek az erdõsítés, a fia-
talos ápolás, a fakitermelés és az idén
kiemelt hangsúlyt kapó a munkavéde-
lem, környezetvédelem, logisztika hár-
masa.

Ahogyan a gépkiállításon túlsúlyban
voltak a fahasználati gépek a fatermesztés
gépeivel szemben, úgy a terepi bemuta-
tókon is háttérbe szorult az erdõsítés és
fiatalosok ápolása, elõzõvel 1, utóbbival 2
helyszínen foglalkoztak. A másik két té-
mának (a fakitermelés és a kiemelt téma-
csoport) közel azonos teret adtak.

A látottak közül két fakitermelési
munkarendszert ismertetünk.

Egyik helyszínen bemutatásra került
egy folyamatgépesített egyszemélyes
teljesfás munkarendszer. Egy fiatal lu-
cos állományban a gyérítés során a faki-
termelés és a közelítés harwarderrel
(11. ábra) történt. A tõtõl elválasztott
faegyedek a harwarder rakfelületére
kerültek. A rakfelület telítõdését köve-
tõen a faanyagot kiközelítették az állo-
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11. ábra. HSM harwarder Nisula har-
veszterfejjel
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mány szélén várakozó teherautóra sze-
relt aprítógéphez. A harwarder gépke-
zelõje az aprítógéphez közelítve rádió-
távirányítással üzembe helyezte azt. Az
aprításra kész aprítógép mellé állt a
harwarderrel, majd a közelített teljesfá-
kat a manipulátorkar segítségével az
aprítógépbe adagolta (12. ábra). A

kész aprítékot konténerbe fújta. Az ap-
rítógép vezérlése teljes mértékben a
harwarder kezelõje által valósult meg,
anélkül, hogy ki kellett volna szállni a
kezelõfülkébõl. Az aprítás befejeztével
kikapcsolta az aprítógépet és a harwar-
der folytatta a fakitermelést.

Egy másik helyszínen egy Timber
Pro TL735-B típusú csörlõvel felszerelt
lánctalpas harveszterre alapozott mun-
karendszert mutattak be. Meredek hegy-
oldalon a bükkös állomány döntését
motorfûrésszel végezték. A harveszter
manipulátorkarjára szerelt csörlõ köte-
lét egy kisegítõ munkás lehúzta a ki-
döntött fához, majd rögzítette a kötelet
a fa tõrészén. A gépkezelõ felcsörlõzte
a fát. A kisegítõ munkás elvégezte a fa-
anyag lekapcsolását, ez követõen a har-
veszterfej segítségével megtörtént a tel-
jes fa gallyazása, választékolása, dara-
bolása és rakásolása (13. ábra). A vá-
lasztékolt faanyagot forwarderrel köze-
lítették.
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13. ábra. Timber Pro TL735-B munka
közben

12. ábra. Rádió-távvezérlésû Jenz aprító-
gép

A négyévenként megrendezésre kerülõ
KWF-Tagung kiállításain és terepi be-
mutatóin kívül az erdõgazdálkodás és
az erdészeti technika tudományos és el-
méleti kérdéseivel foglalkozó fórumo-
kat is szerveznek, külföldi szakemberek
bevonásával. Az ottlétünk alatt általunk
is meglátogatható idei fórumok fõ témái
a következõk voltak:

– Az erdei munkák balesetveszélyé-
nek csökkentési lehetõségei.

– A nõk szerepe az erdõgazdálko-
dásban.

– Újdonságok a balesetelhárítás és az
egészségvédelem területén.

Csoportunk német nyelven beszélõ
tagjai fõleg a hazánkban is felhasznál-
ható, új ismereteket ígérõ elõadásokat
hallgatták meg. Az elõadásokat követõ
hozzászólások és a vita a gyakorlati szak-
emberek véleményének megismerésé-
re is lehetõséget nyújtott.

A fórumok fontosabb megállapí-
tásai, javaslatai

– A fadöntés során bekövetkezett ha-
lálos baleset példáján keresztül részlete-
sen kiértékelték az erdõtulajdonos, a fa-
kereskedõ, a kerületvezetõ erdész, a fa-
kitermelési vállalkozó, az alvállalkozó és
a fakitermelõ munkás szerepét, feladatát
és felelõsségét a balesettel kapcsolatban.
Különösen a vállalkozók felelõsségét
hangsúlyozták, vagyis hogy csak megfe-
lelõen és elégségesen kiképzett, kvalifi-
kált, a szakmáját értõ munkaerõt alkal-
mazzanak az összetett és veszélyes mun-
kák végzésére.

– A nõk erdõgazdálkodásban betöl-
tött szerepét tágabban értelmezve fõleg
az erdõmérnöki hivatás általános gond-
jai kerültek terítékre. A valamikori
„álomhivatás” (a nõgyógyászok után a

második helyre tették a hivatások nép-
szerûségi, megbecsültségi sorrendjé-
ben!), napjainkra alulfizetett, megterhe-
lõ munkakörré változott. Az irányító
szakszemélyzet feladata radikálisan
megváltozott a mûszaki fejlesztések kö-
vetkeztében. A szervezeti átalakítások
egyre nagyobb feladatok ellátását köve-
telik meg. Fokozatosan nõtt az általuk
irányított erdõterület nagysága s ezzel a
munkaterhelésük, melyen az informati-
kában bekövetkezett forradalmi válto-
zások eredményei sem könnyítettek so-
kat. Az olyan tartományok képviselõi,
ahol nem folyik erdõmérnök-képzés,
neheztelték, hogy az újonnan felvett,
frissen végzett szakembereik tájéko-
zottsága fõleg az egyetemet befogadó
tartomány szakmai problémáira korlá-
tozódik. A nõk szerepe alapvetõen az
erdõk természet- és környezetvédelmi
szolgáltatásainak felértékelõdésével fo-
kozódik, mely területeken jobban tud-
ják ellátni az adódó új feladatokat.

– A munkabiztonság fokozása fõleg
magasabb szintû gépesítéssel érhetõ el,
de motormanuális szinten is fontos a
megfelelõ szakismeret, valamint a biz-
tonsági intézkedések betartása és a vé-
dõfelszerelések elõírásszerû alkalmazá-
sa. Alapvetõ jelentõségûnek tartják a
szigorúbb és egyértelmûbb törvények
és rendeletek kidolgozását és azok be-
tartásának ellenõrzését.

Csoportunk két tagja (a KWF jelenle-
gi elnökségi tanácsadója és felkért utód-
ja) részt vett a KWF 16. Rendes Közgyû-
lésén is, ahol a szervezeti kérdések mel-
lett a kutatóik, fejlesztõ szakembereik el-
múlt két évben elért eredményeit foglal-
ták össze. Megemlékeztek a szervezet
ötvenedik születésnapjáról is. A KWF
taglétszáma mára elérte a 2300 fõt.

Beszámoló a Kuratórium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
fórumairól és közgyûlésérõl
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Alexandra egyéb felsõfok; Balassagyarmati HCs:
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Csoport: Vereczkey Márton erdõmérnök


