
A gépfejlesztés elõzményei
Napjainkban, elsõsorban a homokosabb területeken folyó erdõ-
sítésekben fokozott mértékû a pajorkár. Az eddig alkalmazott
technológiák nem bizonyulnak megfelelõnek a pajorkáros terü-
letek felújítására. Az ország több térségében a tuskózás-forgatás
nélkül végzett erdõsítések csak a mélyebb fekvésû helyeken és
humidabb idõjárás mellett fejezõdtek be 10 éven belül. Az el-
múlt 10-15 év homokon végzett erdõsítései általában tuskózás-
forgatás nélkül indultak, de 3-4-szeri pótlás után 5-7 év eltelté-
vel, forgatás után újra kellett azokat kezdeni. Újabb többszöri
pótlást követõen, 12-15 éves korban váltak befejezhetõvé.
Azokban az erdõsítésekben, ahol nem történt forgatás, nem volt
tartható a 10 éves befejezési határidõ. Az ilyen erdõrészletek egy
részének befejezése után a maradék területen hátralék alakult
ki, amit gyakran újra kellett erdõsíteni (Babics – Vízvári, 2006).

További problémát okozott a tuskózott-forgatott területe-
ken alkalmazott erdõfelújítási, ápolási és védelmi technológi-
ák hibája. A nagy költséggel elõkészített területek talajfertõt-
lenítése általában túl korán történt – amikor a pajorok (vagy
egy részük) még mélyen tartózkodtak. A hektáronkénti 10
ezer csemetét vagy fészkes makkvetést nem lehet megvéde-
ni a kereskedelmi forgalomban kapható rövid hatástartalmú
vegyszerekkel, a hosszú hatástartamú szereket – pl. Lindafor
(lindán) – pedig kivonták a forgalomból.

A cserebogárpajor ellen jelenleg jobbára kézi módszerek-
kel védekeznek, sok esetben nem nagy sikerrel. Több irány-
ból vetõdött fel az igény a gond gépi megoldására, olyan
géppel, amely megfelelõ hatékonysággal végzi a talajfertõtle-
nítést a gyomborított, tuskós területeken.

A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során áttekintettük az injektáló-
gépek elvi megoldásait, megfogalmaztuk az erdõtechnikai
követelményeket, kijelöltük a fejlesztési súlypontokat, vala-
mint meghatároztuk a tervezési alapadatokat. A fejlesztendõ
géppel szemben megfogalmazott fõbb elvárások a követke-
zõk voltak:

• legyen képes tuskós, gyomos, esetenként vágástéri
melléktermékkel borított területek kezelésére is, ezért
nem lehet folyamatosan a talajban járó munkaszerve;

• az injektálandó anyag halmazállapota folyadék;
• tartályméret: 100-150 dm3;
• injektálandó mennyiség alkalmanként: 10-20 cm3;
• sortáv: 1,5-2,5 m;
• injektálási vonal: a csemetesor mellett kb. 40 cm-re;
• injektálási lehetõség: a csemetesor egyik vagy mindkét

oldalán;
• injektálási távolság: 40-60 cm;

• injektálási mélység: 20-30 cm;
• könnyen szállítható legyen (traktorra függesztve vagy

terepjáró személygépkocsi rakfelületén);
• környezetbarát legyen a technológia, hogy talajfertõt-

lenítõ szerrel ne az egész erdõrészlet területét kelljen
kezelni, csak a csemeték gyökerének közvetlen kör-
nyezetét.

A fejlesztés eddigi folyamatában elkészült egy kísérleti
gép, egy prototípus gép és a sorozatgyártás elsõ gépe (HUNI-
PER-100).

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép 
jellemzése, mûködése

A forgókaros injektálógép (1. ábra) – amelyet a Huniper Kft.
(Herceghalom) gyárt – erdõsítések cserebogárpajorok elleni
talajfertõtlenítésre szolgál, folyékony vegyszer (injektálószer)
gyökérzónába juttatásával. Mûvelt és gyomborított, tuskózott
és tuskózatlan erdõsítési területen egyaránt alkalmazható,
mivel a forgókaros rendszer károsodás nélkül képes áthalad-
ni az akadályokon (tuskó, kõ stb.). 

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép mobil,
traktorral üzemeltethetõ munkagép. Olyan konstrukciójú
eszköz, amely szállításnál függesztett, munkavégzés közben
pedig részben a csúszótalpain, részben munkavégzõ eleme-
in – a forgókaros injektáló elem-páron – keresztül támaszko-
dik a talajra. A gép kétsoros, állítható sortávolságú, forgóka-
ros, a karok végein keresztül, a karok alsó, talajban járó 60º-
os szöghelyzetében injektáló berendezés.

A gép fõ szerkezeti részei:
• függesztett vázszerkezet;
• injektáló elemek;
• vegyszer-injektáló rendszer;
• hidraulikus rendszer.
A függesztett vázszerkezet hordozza a forgókaros injektá-

lógép további szerkezeti elemeit, és biztosítja az erõgéphez
kapcsolódást. A függesztett vázszerkezet hegesztett kivitelû és
a traktorhoz a három ponton – a két pár alsó, és az egy pár fel-
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szervezésében 2009-ben indult kutatás-fejlesztési pro-

jektben – az együttmûködõ külsõ partnerek elvárásaival

összhangban – több eredményes gépfejlesztés is megva-

lósult. A projekt egyik részfeladata forgókaros injektáló-

gép fejlesztését célozta – közösen a Nyírerdõ Zrt.-vel és a

KEFAG Zrt.-vel –, a gép tervezésén, kísérleti fejlesztésén,

gyártásán, vizsgálatán, tesztelésén keresztül.

1. ábra. HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép
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sõ függesztõ furaton – keresztüli csatlakozást teszi lehetõvé. Al-
só részét a munkamélység-tartást segítõ csúszótalp-pár alkotja.

Az injektáló elemek (kettõ) juttatják a folyékony vegy-
szert (talajfertõtlenítõ szer) a talajba. A függesztett vázszerke-
zethez keresztirányban állíthatóan csatlakoznak. Az injektá-
lószer az injektáló elemek forgó, íves késpárjának segítségé-
vel jut a talajba. Az injektáló elemek munkamélysége saját tö-
megük hatására áll be a tartókötél hossza által meghatározott
értékre. Kötöttebb talajok esetén a biztos munkamélység-tar-
tás pótsúlyozással érhetõ el.

A vegyszer-injektáló rendszer a
folyékony injektálószer (talajfertõtlenítõ
szer) szabályozott mennyiségû kijuttatá-
sát biztosítja. A folyékony injektálószert
a függesztett vázszerkezetre szerelt
vegyszertartály tárolja. Onnan az injek-
táló elemek forgó, íves késpárjának ten-
gelyéhez kapcsolt térfogat-kiszorításos
szivattyú juttatja azt – vezérlõelemen ke-
resztül – a forgó, íves késpárokhoz kap-
csolt vezetékbe, majd a talajba.

A hidraulikus rendszer az íves kés-
pár hajtását (forgó mozgását) teszi lehetõ-
vé. A hidrosztatikus hajtást a traktor teljesítmény-leadó tengelyé-
rõl kardántengely közbeiktatásával mûködtetett fogaskerék-szi-
vattyú biztosítja. Mindkét íves késpárt külön hidromotor hajtja.

A forgókaros injektálógép mûszaki és üzemeltetési adatai:
Szélessége:  minimum: 1200 mm, maximum: 1900 mm;
Hosszúsága: 1600 mm, Magassága: 1500 mm;  Tartálytérfo-
gata: 100 dm3; Öntömege: 390 kg, Tömege feltöltve: 490
kg, Tömege feltöltve és pótsúlyozva: max. 650 kg, Pótsúly
tömege: 20 kg, Pótsúlyok száma injektáló elemenként:
max. 4 db;  Injektálási sortávolság: 900-1500 mm, Injektá-
lási távolság: 400-600 mm, Egy adagban injektálható
mennyiség: 6-20 cm3, Munkamélység (injektálási mély-
ség): 250-300 mm, Egy menetben injektálható sorok száma:
2, Kezelt állomány sortávolsága: 1,5-2,5 m, Munkasebes-
ség: 1,5-2,5 km/h, Teljesítményigény: min. 30 kW, Teljesít-
mény-leadó tengely fordulatszám-igénye: 1000 1/min.

A HUNIPER-100 típusú forgókaros injektálógép
üzeme

A forgókaros injektálógépet egy gépkezelõ, az erõgép vezetõ-
je mûködteti. A gép kívánt munkamélysége – szükség esetén,
elsõsorban kötöttebb talajoknál – pótsúlyozással érhetõ el.

A forgókaros injektálógép a traktor függesztõberendezé-
sének úszóhelyzetében mûködik helyesen. Akkor tud a for-

gó, íves késpár a csúszótalpak által meghatározott mélységig
a talajba hatolni, illetve akkor képes a gép a kb. 300 mm-nél
nem magasabb akadályokon (pl. tuskók, kövek) külsõ be-
avatkozás nélkül áthaladni (2. ábra). Ezt az íves kések spe-
ciális kialakítása teszi lehetõvé. A tuskókon való áthaladást a
függesztõberendezés megemelésével a traktoros segítheti.

Üzem közben a traktor haladhat a csemetesor felett (ha a
csemeték mérete ezt megengedi) vagy a sorközben. Cseme-
tesor feletti haladáskor a két injektáló elem közrefogja a sort
(3. ábra), és két oldalról juttatja az injektálószert a csemeték

gyökérzete mellé. Sorközben haladás-
kor a két injektáló elem egyik-egyik ol-
dalról közelíti a sort (4. ábra), majd a
sor másik oldalát a szomszédos sorköz-
ben járva érinti.

A géppel elérhetõ mûszakidõ alatti
területteljesítmény: 0,5-1,0 ha/h, a mun-
kasebességtõl, a talajkötöttségtõl, a terü-
let jellemzõitõl, az injektálási szélesség-
tõl és a gépkihasználástól függõen.

Összefoglalás
Megvalósult a cserebogárpajor elleni vé-

dekezést megoldó injektálógép kialakítására irányuló erdõvé-
delmi gépfejlesztés, melynek során a kísérleti és a prototípus
gép vizsgálati eredményeit felhasználva elkészült a gép soro-
zatgyártását biztosító tervdokumentáció és a sorozatgyártás
elsõ gépe. A fejlesztés folyamatában kialakult gép mûszakilag
biztos megoldás a folyékony injektálószer kiadagolásához.

A GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû kutatás-fejlesztési pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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2. ábra. Az injektáló elem áthaladása a tuskón 3. ábra. Csemetesor felett haladó injektálás

4. ábra. Sorközben haladó injektálás


