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Újraerdõsítéskor az alföldi homoktala-
jokon teljes talaj-elõkészítésre van
szükség, amelynek egyik mûvelete a
vágástakarítás. Olyanfajta területrende-
zés a célja, amely nem akadályozza a
további munkákat. Általánosan elterjedt
módszer, amikor a vágástéri mellékter-
méket (ágakat, tuskókat stb.) további
feldolgozás vagy megsemmisítés (el-
égetés) céljából összetolják, vagy
összehúzzák. A területnagyságtól füg-
gõen a vágásterület szélére, vagy adott
távolságú és meghatározott szélességû
sávokba gyûjtik. Hazánkban csak a Kis-

kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. évente
átlagosan 700-800 ha-on végez tuskóki-
emelést a tarvágást követõen, elsõsor-
ban a természetesen nem felújítható
célállományú (EF, FF) véghasználati te-
rületeken. A mûvelet a helyi adottságok
között jól használható munkagépekkel
végezhetõ költséghatékonyan. 

A projekt keretein belül olyan vágás-
takarító fejlesztését tûztük ki célul,
amely alkalmas a tuskózott területeken
a tuskók és a visszamaradt vékonyfa
(áganyag) egymenetû összegyûjtésére
és rakodására.

A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során átte-
kintettük a vágástéren visszamaradt
áganyagot összegyûjtõ jelenlegi gépek,
berendezések elvi megoldásait, megfo-
galmaztuk az erdõtechnikai követelmé-

nyeket, kijelöltük a fejlesztési súlypon-
tokat, valamint meghatároztuk a terve-
zési alapadatokat. A fejlesztendõ gép-
pel szemben a következõ elvárásokat
fogalmaztuk meg:

• tuskós területeken is alkalmazha-
tó legyen;

• tuskózott területeken az áganyag
mellett a tuskókat is képes legyen
összetolni;

• az összegyûjtött anyagot szükség
esetén képes legyen szállítójár-
mûre rakni;

• felsõ részén rendelkezzen olyan le-
fogó elemmel, amely mozgás köz-
ben megakadályozza, hogy az
összegyûjtött áganyag, illetve tuskó
kihulljon belõle, amikor az a szállí-
tóeszközre vagy a depóba kerül;

• fésûs tolólap formájú legyen;
• alsó munkavégzõ (gyûjtõ) elemei

közel vízszintesen elõreálló fogak,
tolóvillák vagy tüskék legyenek;

• alsó munkavégzõ (gyûjtõ) elemei
egyenként cserélhetõk legyenek
az esetleges sérülések gyors javít-
hatósága érdekében;

• alsó vázrésze olyan kialakítású le-
gyen, amely lehetõvé teszi, hogy
a késõbbi munkák minõségének
javítása érdekében a vágástéren
lévõ gödröket, kisebb egyenetlen-
ségeket eltûntesse;

• homlokrakodóra (lehetõleg
derékcsuklós homlokrako-
dóra) szerelhetõ kivitelû le-
gyen;

• üzemeltetése külön gépke-
zelõt ne igényeljen (kezelé-
sét az erõgép-kezelõ el tud-
ja látni).

Homlokrakodóra szerelt válto-
zatú vágástakarítót eddig sem a
hazai, sem a tágabb körû erdésze-
ti gyakorlatban nem fejlesztettek
ki, illetve alkalmaztak, így e téren
is – nemcsak a munkagépre vo-
natkozóan – újszerû és innovatív.
A homlokrakodóra szerelhetõség

követelményként azért fogalmazódott
meg, hogy a gépcsoport:

• kellõ manõverezõ képességgel
rendelkezzen;

• szükség estén, az összegyûjtést
követõen, a rakodást is el tudja
végezni;

• a munkaterületek között, a lánc-
talpas járószerkezetû gépekhez
képest, könnyebben át tudjon áll-
ni.

A vágástakarító tervezésekor a kö-
vetkezõ fontosabb mûszaki jellemzõk-
bõl indultunk ki:

• a munkavégzõ elemek (közel víz-
szintesen elõreálló tolóvillák)
hossza kb. 1,5 m;

• a munkavégzõ elemek (közel víz-
szintesen elõreálló tolóvillák)
száma max. 8 darab;

• a gép hossza max. 2,5 m;
• a gép magassága szállítási hely-

zetben max. 2,5 m;
• a gép munkaszélessége 3,0-3,5 m;
• a gépet mûködtetõ erõgép (hom-

lokrakodó) közepes méretû;
• az egy menetben összetolt vágás-

téri melléktermék (áganyag és
tuskó) mennyisége 5-6 m3.

VT-02 vágástakarító mûködése
A fejlesztés során elkészült az említett
követelményeket kielégítõ gép (1.
ábra). Ennek prototípusa a VT-02 vá-
gástakarító (2. ábra), amely az erõsítési
technológiák vágástakarítási mûveleté-
nek munkagépe. A vágástéren vissza-
maradt vágástéri melléktermék (ága-
nyag) és a kiemelt tuskók összegyûjté-
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1. ábra. A gép kísérleti változata

A Nyugat-magyarországi Egyetem ERFARET Nonprofit Kft. szervezésében 2009-
ben indult kutatás-fejlesztési projekt, amelyben – az együttmûködõ külsõ part-
nerek elvárásaival összhangban – több eredményes gépfejlesztés is megvaló-
sult. A projekt egyik részfeladata – együttmûködve a Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt.-vel – a vágástakarító fejlesztését célozta, a gép kísérleti fejleszté-
sén, gyártásán, vizsgálatán, tesztelésén keresztül.

2. ábra. A gép prototípusa, a VT-02 típusú vá-
gástakarító gép
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sére és rakodására szolgál, a tolási, zá-
rási és emelési mozzanatok együttes al-
kalmazásával. Tuskózott és tuskózatlan
erdõsítési területeken egyaránt alkal-
mazható, mivel a fogrendszer az akadá-
lyokon (tuskó, kõ stb.) károsodás nél-
kül képes áthaladni.

A vágástakarító mobil, homlokrako-
dóval üzemeltethetõ munkagép. Olyan
konstrukciójú eszköz, amely a homlok-
rakodó karrendszeréhez csatlakoztatva
képes munkavégzésre. A gép fõ szerke-
zeti részei:

• fogas tolólap,
• rendezõ,
• hidraulikus rendszer.
A fogas tolólap mint vázkeret hordoz-

za a vágástakarító további szerkezeti ele-
meit, és biztosítja a homlokrakodó kar-
rendszeréhez kapcsolódást. A fogas to-
lólap váza hegesztett kivitelû, de a fogai
cserélhetõk, és olyan merevítésûek,
hogy az üzem közben fellépõ igénybe-
vételeknek ellenállnak. A rendezõ csuk-
lósan kapcsolódik a fogas tolólaphoz.
Az összetolt vágástéri melléktermék
(áganyag) és tuskók rögzítését biztosítja
a rakodás fázisában. A fogas tolólap és a
rendezõ együttes kialakítása olyan, hogy
azok között – a rendezõ félig zárt állapo-
tában, amikor a rakomány (áganyag,
tuskók) már nem hullhat ki – kb. 6 m3-es
a rakomány térfogata. A hidraulikus
rendszer teszi lehetõvé a vágástakarító
egészének mozgatását a homlokrakodó
karrendszeréhez, valamint a rendezõ
mozgatását a fogas tolólaphoz képest. A
hidrosztatikus energiát a homlokrakodó
hidraulikus rendszere szolgáltatja.

Üzemeltetés
A vágástakarító magajáró kivitelû (3.
ábra), illetve traktorra szerelt homlokra-
kodókkal üzemeltethetõ. Tekintetbe vé-
ve a vágástakarító öntömegét, valamint
az egy menetben összetolt vágástéri mel-
léktermék (áganyag, tuskó) tömegét, le-
galább 3 t teherbírású homlokrakodókat
célszerû alkalmazni. Ez a nagyságrend –

amely kb. 6 t öntömegû homlokrakodó-
kat jelent – az emelendõ teher tömegébõl
következõen mindenképpen megfelelõ,
a biztos terepjáró képesség azonban ettõl
nagyobb gépeket (akár 15 t öntömegig)
is indokolhat. A magajáró kivitelû hom-
lokrakodók esetén további követelmény
a jó terepjáró képesség (tuskózott, ese-
tenként áganyaggal borított területen va-
ló közlekedés), valamint a gép kellõ sza-
bad magassága és jó stabilitása.

A vágástakarító célszerûen három fé-
le munkarendben dolgozhat:

• a vágástéri mellékterméket (ága-
nyagot, tuskókat) a terület köze-
pére vagy adott helyére egy vagy
több nagy halomba közelíti (ha-
lomba összetolás) (4. ábra);

• a vágástéri mellékterméket (ága-
nyagot, tuskókat) – ha a területen
a tuskózás után tuskósávok ala-
kulnak ki – meghatározott rend
szerint egymásra áthelyezi;

• a vágástéri mellékterméket (ága-
nyagot, tuskókat) az összegyûjtést
követõen azonnal a mellette hala-
dó szállítójármûre rakja.

A géptõl elvárható átlagos területtel-
jesítmény – függõen a befolyásoló té-
nyezõktõl – 0,5-1,5 ha/mûszak (0,06-
0,19 ha/h). 

A vágástakarító területteljesítménye
függ:

• az átállások átla-
gos távolságától;

• a vágástéri mel-
léktermék (tus-
kó, áganyag)
hektáronként i
mennyiségétõl;

• a homlokrakodó
teljesítményétõl
(ami a rakatkép-
zés idejét befo-
lyásolja);

• a homlokrakodó
terepjáró képességétõl;

• a tuskók átlagos vágáslap átmérõ-
jétõl;

a gépkihasználási tényezõtõl.
A tuskókkal vegyes vékony gallyanyag

összetolása, mozgatása során nagy-
mennyiségû talaj (homok) hullik ki a vá-
gástakarító fogai között. Ennek követ-
keztében a halomban, illetve a tuskó-
sávban sokkal tisztább biomassza hal-
mozható fel, mint dózerokkal történõ
összetolásnál. Így az áganyag és a tus-
kók feldolgozásakor (pl. aprítás, szele-
telés) a tisztítási költségek alacsonyab-
bak lesznek. Mivel az összetolás mûve-
lete alatt a vágástakarító fogas tolólapja
a földfelszínen csúszik, a vágástakarító

tereprendezést is végez. A gép tisztára
takarított, elegyengetett területet hagy
hátra mind összetolásos, mind sávos át-
helyezéses munkarendben dolgozva.

Összefoglalás
Kutatás-fejlesztési munkánk eredmé-
nyeképpen a vágástakarító olyan proto-
típusa készült el, amely az adott mun-
kakörülményekhez (terepviszonyok,
talaj adottságai stb.) jól alkalmazkodik.
A munkagép egy menetben képes a te-
rületen maradt vágástéri melléktermé-
ket (vékonyfa, áganyag és tuskó) össze-
gyûjteni és szállítójármûre felterhelni,
valamint tereprendezést (kisebb gö-
drök betemetése) végezni. A VT-02 tí-
pusú vágástakarító tehát kielégíti a vele
szemben támasztott erdõtechnikai kö-
vetelményeket, alkalmas a rendelteté-
sének megfelelõ feladatok elvégzésére.

A GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû ku-
tatás-fejlesztési projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
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3. ábra. A magajáró homlokrakodóra
szerelt vágástakarító

4. ábra. Munka közben, halomba összetoláskor


