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1. A
HAZAI
ERDÉSZETI
TEHERGÉPKOCSI
MEGVALÓSULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

GYÁRTÁS

Az erdészeti szállítójármű park egészen a közelmúltig meghatározó
arányban az orosz KAMAZ tehergépkocsikra épült (Horváth, 1996).
Tekintettel arra, hogy e gépek beszerzése az utóbbi időben egyre nehezebb,
valamint, hogy az európai műszaki normákat nem minden tekintetben elégítik
ki, szükségessé vált a terület gépesítését más forrásból megoldani. A várható
problémára mintegy három éve az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési
Szakosztálya és a Soproni Egyetem Erdészeti Géptani Tanszéke hívták fel
először a figyelmet, és tették meg a kezdő lépéseket a megoldás érdekében. A
tehergépkocsi kérdés megoldásához érdemben csatlakozott a Somogyi
Erdészeti és Faipari Rt. is. A probléma felvetését követő viszonylag rövid időn
belül megfogalmazódtak azok az elvárások, amelyeket egy hazai gyártású
erdészeti tehergépkocsinak teljesítenie kell. Az elvárások a következő fő
gondolatok köré csoportosultak (Horváth, 1997):
− a tehergépkocsi kiváló terepjárási tulajdonságokkal rendelkezzen;
− legyen kb. 10 t teherbírású, és a további műszaki paraméteri ezen
alapelváráshoz illeszkedjenek;
− a gép műszaki és üzemeltetési paraméterei közelítsék, illetve érjék el a
hasonló kategóriájú külföldi gépekét, igazodjanak az európai normákhoz;
− beruházási és üzemeltetési költségvonzata legyen kisebb, mint a
hasonló kategóriájú külföldi gépeké.
Az elvárások a fenti kezdeményezőkön keresztül, az 1997. év végén –
némi kitérővel – eljutottak a Rába Rt. illetékeseihez, akik nagy aktivitással
csatlakoztak az ügyhöz, és az általuk már korábban gyártott polgári- és katonai
járművekből továbblépve, rekordgyorsasággal, kb. fél év alatt fejlesztették ki az
FA 27.235-6.6-000 típusú háromtengelyes, összkerékhajtású erdészeti alvázat,
amelyre a Mezőgépfejlesztő Ipari Rt. tervei alapján, az ERDŐGÉP Kft.
kivitelezésében került felépítmény, és alakult ki egy korszerű erdészeti
tehergépkocsi, mely ma a kissé nehézkes RÁBA FA 27.235-6.6-000 /
LOGLIFT F60S típusjelet viseli. A prototípus gép – melyet a szakközönség
először 1998. augusztusában, a soproni WOOD TECH Erdészeti Kiállításon
ismerhetett meg (itt a gép vásári különdíjat kapott) – a múlt év szeptembere óta
folyamatosan dolgozik a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. területén. A
gépesítési információ alapvetően e gép műszaki jellemzésével és
üzemeltetésének első tapasztalataival foglalkozik.
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2. AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI MŰSZAKI JELLEMZŐI
2.1 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI TERMÉKAZONOSÍTÓI
Típusa:

RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S,

Gyártója és forgalmazója: Rába Magyar Vagon és Gépgyár Rt.,
9002. Győr, Budai út 1-5.
Telefon: 96/412-111, 96/414-711.
Telefax: 96/414-311.
Referencia helye:

Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.,
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 7400.
Telefon: 82/505-100.
Telefax: 82/505-103.

ITJ száma:

39-57.

BTO száma:

293265 33 00.

2.2 AZ

ERDÉSZETI
TERÜLETE

TEHERGÉPKOCSI

RENDELTETÉSE,

ALKALMAZÁSI

Az erdészeti tehergépkocsi rendeltetése, hogy a faanyagot (rönköt, tűzifát
stb.) az erdei úthálózaton (ide értve a földutakat és a közelítőnyomokat is)
keresztül elérhető előközelítési hely és a vasúti feladóállomás, illetve a
végfelhasználó között mozgassa úgy, hogy a fel- és a leterhelést is ellátja.
Szükség esetén – bizonyos terepviszonyok mellett – a gép alkalmas a tő mellőli
kiszállításra is.
Max. 6 m hosszúságig minden választék kiszállítására és szállítására
használható. Nehéz terepviszonyok mellett is, gyakorlatilag az időjárástól
független munkavégzésre képes.
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2.3 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
Az erdészeti tehergépkocsi (1. ábra):
− a járóképes alvázból (1),
− a hidraulikus daruból (2) és
− a rakoncás felépítményből (3) áll.

1. ábra. Az erdészeti tehergépkocsi szerkezeti felépítése
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A járóképes alváz – mely háromtengelyes, összkerékhajtású és az
erdőgazdasági igények kielégítésére készült – részei:
− a dízelmotor,
− az alvázkeret,
− az erőátvitel (tengelykapcsoló, sebességváltó, osztómű),
− a járószerkezet (felfüggesztések, mellső futómű, hátsó futómű,
kerekek),
− a kormánymű,
− a fékrendszer,
− az elektromos rendszer és
− a vezetőfülke.
A dízelmotor négyütemű, soros, állóelrendezésű, hat hengeres,
vízhűtéses, cserélhető hengerperselyekkel, közvetlen befecskendezéssel,
kombinált feltöltéssel, levegő-levegő visszahűtéssel. Hűtése zárt rendszerű,
szivattyús vízhűtés, rövidrezáró termosztáttal, VISCO ventilátorral. A
dízelmotor egésze zajvédő burkolattal rendelkezik.
Az alvázkeret nagyszilárdságú, sajtolt „U” profilú hossztartókból
készült, betétekkel merevített, kereszttartókkal összekötött, létraváz kialakítású.
Az alvázkeret elöl lökhárítóval, hátul kereszttartóval van lezárva.
Az erőátvitel a tengelykapcsolóból, a sebességváltóból és az osztóműből
áll. A tengelykapcsoló egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű,
pneumatikus rásegítéssel. A sebességváltó szinkronizált kivitelű, 18 fokozatú
(16 előre, 2 hátra fokozat). Az osztómű kétfokozatú (terepfelezős), és a
futóművek meghajtását biztosítja, lehetővé téve a mellső futómű be- és
kikapcsolását is.
A járószerkezet a mellső futóműből, a hátsó futóműből, a mellső- és a
hátsó felfüggesztésekből és a kerekekből épül össze. A mellső futómű RÁBA
típusú hajtott tengely, sajtolt hídházas kivitellel, differenciálzárral. A mellső
futómű felfüggesztése kétoldali felső félelliptikus laprugós kivitelű,
lengéscsillapítókkal kombinálva. A hátsó futómű sajtolt hídházas, kétfokozatú,
merev tandem tengelyegység. Az összáttétel két lépcsőben, a kiegyenlítőműben
(differenciálműben) kúptányérkerekekkel, a kerékagyban bolygóművel van
kialakítva. A tandem hátsó futómű mindkét egysége kiegyenlítőművel és belső
differenciálzárral van ellátva, és további differenciálzár van a mellső- és a hátsó
futómű közötti kiegyenlítőmű zárására. A differenciálzárak bekapcsolt állapotát
a műszerfalon jelzőlámpák mutatják. A hátsó futómű felfüggesztése kétoldali
felső, félelliptikus laprugókon keresztül történik. A kerekek tömlő nélküli
gumiabroncsosak, egyedi abroncsozással.
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A kormánymű hidraulikus, golyósoros szervókormány.
A fékrendszert az üzemi fékberendezés, a rögzítőfék és a motorfék
alkotja. Az üzemi fékberendezés kétkörös, kétvezetékes, direktműködésű
légfékberendezés. A légfékberendezés üzemi nyomása a nyomásszabályozó
szelep kikapcsolási nyomása. Az üzemi fékberendezés a hátsó tengelyek
terhelésétől függő automatikus fékerő-szabályozóval van ellátva. A rögzítőfék –
kielégítve a biztonsági fékre vonatkozó követelményeket – rugóerő-tárolós
rendszerű, indirekt működtetésű, a hátsó tengelyekre épített kivitelű. A
tehergépkocsit a tüzelőanyag adagolás csökkentésekor a motorfék is fékezi.
Az elektromos rendszer indítási, világítási és vezérlési funkciókat lát el.
A vezetőfülke DAF gyártmányú, 85-ös típusú, normál kialakítású,
háromszemélyes, panorámás vezetőfülke, hidraulikus billentéssel. Gyárilag
fehérre fényezett. Sérülékeny részeit védőrács és ágterelő védi. Tartalmazza az
összes mérőműszert (egynapos menetírót, sebességmérőt, fordulatszámmérőt),
jelző és működtető szerelvényt (kapcsolókat, ellenőrző lámpákat), illetve
biztonsági és kényelmi berendezést (ablakmosót, ablaktörlőt, fűthető
visszapillantó tükröket, a motor fűtőkörébe kapcsolt fülkefűtést, rádiót),
amelyek a jármű üzemeltetéséhez és felügyeletéhez szükségesek. Az
indítókapcsoló kormányzáras. A vezető kényelmét szolgálja a vezető súlyához
automatikusan beálló, mechanikus rugózású vezetőülés, amely csak az
alacsonyfrekvenciás rezgéseket viszi át.
A hidraulikus daru – mely a vezetőfülke és a rakoncás felépítmény
közötti térbe került beépítésre – a talpból, a kétoldali támasztólábakból, az
oszlopból, a főgémből, a mellékgémből, a gémtoldatból és a markolóból áll.
Hidraulikus rendszerét axiáldugattyús szivattyú látja el folyadékkal, mely
hajtását a járóképes alváz erőátvitelének sebességváltójára szerelt
mellékhajtóműről kapja. A mellékhajtómű be- és kikapcsolása elektropneumatikusan történik. A tehergépkocsi műszerfalán elhelyezett
billenőkapcsoló működteti a távkapcsoló elektromágneses légszelepét, amely a
levegőnyomás segítségével összekapcsolt állapotba hozza és tartja a
mellékhajtómű fogaskerék-kapcsolatát. A légnyomás oldásakor a kapcsolat
megszűnik. A kétoldali támasztólábak kihúzása és a letámasztás is hidraulikus.
A hidraulikus daru szállítási helyzetében az űrszelvényen belül, a kocsi
hossztengelyével párhuzamosan helyezkedik el. A gémeket és a markolót –
szállítási helyzetben – üres jármű esetén behúzva és a rakfelületre letéve lehet
elhelyezni. Terhelt jármű esetén pedig a gémeket hátrafelé kinyújtva a
rakományra lefektetve, míg a markolót a rakomány mögé szorosan leengedve
lehet elhelyezni. A hidraulikus daru kezelése un. felső vezérlésből történik,
ahová a kezelő erre a célra kialakított lépcsőzeten kapaszkodhat fel.
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A rakoncás felépítmény a segédalvázból, a rakfelületből, a homlokfalból
és a rakoncákból épül össze. A segédalváz a rakoncás felépítmény és a
járóképes alváz közötti kapcsolatot biztosítja. A rakfelület a kereszt- és a
hossztartókból, valamint a bordás acéllemez borításból áll. A rakfelület
teherviselő elemei a kereszttartók (keresztirányban elhelyezett U-tartók),
amelyek úgy vannak kialakítva, hogy az oldalsó rakoncák fogadására is
alkalmasak. A hátsó, zárt kereszttartó a hátsó rakoncákat is fogadni tudja. A
segédalváz és a rakfelület kereszttartói hegesztéssel vannak egymáshoz
rögzítve. A kereszttartók felső síkja bordás acéllemezzel van borítva, amelyet
alulról hossztartók merevítenek a behorpadás elkerülése érdekében. A rakoncás
felépítmény mellső részén keret rendszerű, rácsozott homlokfal található, amely
szintén hegesztéssel van rögzítve a mellső kereszttartóhoz. A rakoncák fel- és
leszerelhetők, a szállított faanyag méreteihez igazodóan.

2.4 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI
2.41 Befoglaló méretek
Az erdészeti tehergépkocsi:
− hossza:
− szélessége:
− magassága:
− szabadmagassága:

8620 mm;
2490 mm;
3820 mm;
400 mm.

Legkisebb fordulókör átmérő:

21,2 m.

Legkisebb nyomkör átmérő:
− a külső körön:
− a belső körön:

19,6 m;
14,2 m.

2.42 Tömegadatok
Az erdészeti tehergépkocsi:
− saját tömege:
13150 kg;
− mellső tengelyterhelése, üresen:
6600 kg;
− mellső tengelyterhelése, max. rakománynál:
7200 kg;
− hátsó tengelyterhelése, üresen:
6550 kg (2x3275 kg);
− hátsó tengelyterhelése, max. rakománynál: 16000 kg (2x8000 kg);
− teherbírása:
10050 kg;
− megengedett összgördülőtömege:
23200 kg;
− megengedett összgördülőtömege pótkocsival: 40000 kg.
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A járóképes alváz:
− saját tömege:
− mellső tengelyterhelése:
− hátsó tengelyterhelése:

10000 kg;
5450 kg;
4550 kg (2x2275 kg).

A hidraulikus daru tömege:

1430 kg.

A rakoncás felépítmény tömege:

1720 kg.

2.43 Jellemző szerkezeti méretek
2.43.1 A járóképes alváz szerkezeti elemeinek műszaki adatai
A dízelmotor:
− típusa:
− minősítése:
− jellege:
− névleges teljesítménye (ISO) szerint:
− névleges fordulatszáma:
− max. nyomatéka:
üresjárati fordulatszám-tartománya:
hengereinek száma:
hengereinek furatátmérője:
hengereinek lökethossza:
össz-lökettérfogata:
üzemanyag tartályának térfogata:

RÁBA-D10 TLL-235 E-2;
Euro II.;
4 ütemű, turbófeltöltéses;
235 kW;
2100 1/min;
334 Nm
(1250/min fordulatszámnál);
900 ÷ 1000 1/min;
6;
121 mm;
150 mm;
10,35 dm3;
280 dm3.

Az alvázkeret:
− „U” profilú hossztartóinak mérete:
− pótkocsi vonókészülékének típusa:

310x75x7 mm;
Rockinger 260 G 150.

Az erőátvitel tengelykapcsolójának:
− jellege:

egytárcsás, száraz.

−
−
−
−
−
−

Az erőátvitel sebességváltójának:
− típusa:
ZF 16S-151;
− sebességfokozatainak száma:
16 + 2;
− áttételei:
az 1. táblázat szerintiek.
Az erőátvitel sebességváltójára felszerelhető mellékhajtómű:
− típusa:
ZF N71/1C;
− fordulatszáma:
(0,77 ÷ 0,92) x motorfordulatszám.
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Az erőátvitel osztóművének:
− típusa:
− fokozatainak száma:
− áttétele országúti fokozatban:
− áttétele terep fokozatban:

STEYR VG 1600;
2;
1,0:0,89;
1,0:1,536.

Az osztómű tachométer kihajtásának áttétele:

1,0:1,551.

1. táblázat. Az erőátvitel jellemzői
Sebességváltó

Haladási sebesség [km/h]
1250 1/min 2100 1/min
motorfordulatszámnál
of
tf
of
tf
4,1
2,3
6,9
4,0
4,9
2,8
8,2
4,7
5,9
3,4
9,9
5,7
7,0
4,1 11,8
6,8
8,3
4,8 14,0
8,1
9,9
5,7 16,7
9,6
12,3
7,1 20,7 12,0
14,7
8,5 24,8 14,3
18,7 10,8 31,5 18,2
22,4 13,0 37,6 21,8
27,0 15,6 45,3 26,2
32,2 18,6 54,1 31,3
37,8 21,9 63,6 36,8
45,5 26,3 76,4 44,2
56,4 32,7 94,7 54,
67,1 38,9 112,8 65,3
4,3
2,5
7,2
4,2
5,1
3,0
8,6
5,0

Kapaszkodó-képesség
[%]
A
B
of
tf
of
tf
49,5 86,2 28,3 49,5
41,3 72,0 23,5 41,3
34,1 59,6 19,4 34,1
28,3 49,7 16,0 28,4
23,9 43,0 14,4 24,0
19,9 35,0 12,1 19,9
15,8 28,0
8,7 17,8
13,0 23,2
7,1 13,0
10,0 18,1
5,4 10,1
8,2 15,0
4,3
8,3
6,7 12,2
3,4
6,7
5,4 10,1
2,7
5,4
4,4
8,5
2,2
4,5
3,5
6,8
1,6
3,5
2,6
5,3
1,1
2,7
2,0
4,3
0,8
2,1
47,2 82,2 27,0 47,3
39,3 68,6 22,4 39,4

fokozata áttétele
1.
13,74
2.
11,51
3.
9,55
4.
7,99
5.
6,78
6.
5,68
7.
4,57
8.
3,82
9.
3,01
10.
2,52
11.
2,09
12.
1,75
13.
1,49
14.
1,24
15.
1,00
16.
0,84
R1.
13,12
R2.
10,98
Jelmagyarázat:
− of: országúti fokozat;
− tf: terepfokozat;
− A: 23,2 t összgördülő tömegnél;
− B: 40,0 t összgördülő tömegnél (pótkocsival).
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A járószerkezet (felfüggesztések, mellső futómű, hátsó futómű, kerekek):
− tengelytávolsága:
4000 + 1350 mm;
− nyomtávolsága:
2040 mm.
A járószerkezet mellső futóművének:
− típusa:
− max. terhelhetősége:
− összáttétele:

RÁBA;
7200 kg;
5,648.

A járószerkezet hátsó futóművének:
− típusa:
− fokozatszáma:
− max. terhelhetősége:
− összáttétele:

RÁBA;
2;
2x10000 kg;
5,648.

Kerekek:
− kivitele:
− száma:

egyedi;
6+1.

Keréktárcsák:
− mérete:
− száma:

10,0-20”;
6+1 db.

Abroncsok:
− mérete:
− száma:

14.00 R20 MPT;
6+1 db.

A kormánymű:
− típusa:

TRW TAS 75.

A fékrendszer üzemi fékjének:
− jellege:
− üzemi nyomása:

légfék;
10 bar.

Az elektromos rendszer akkumulátorainak:
− száma:
− feszültsége:
− kapacitása (egyenként):
− üzemállapota:
− üzemi névleges feszültsége:

2 db;
12 V;
182 Ah;
sorba kötött;
24 V.

Az elektromos rendszer generátorának:
− feszültsége:

28 V;
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− áramerőssége:

35 A.

Az elektromos rendszer indítómotorjának:
− feszültsége:
− névleges teljesítménye:

24 V;
5,4 kW.

A vezetőfülke:
− típusa:
− billenthetősége:

DAF 85;
46º.

2.43.2 A hidraulikus daru műszaki adatai
A hidraulikus daru:
− típusa:
− helyzete a mellső tengelytől:
− max. gémkinyúlása:
− max. emelőnyomatéka:
− szivattyújának folyadékszállítása:
− névleges nyomása:
− max. teljesítményigénye:

LOGLIFT F60S;
945 mm;
7000 mm;
60 kNm.
64 dm3/min;
200 bar;
22 kW.

2.43.3 A rakoncás felépítmény műszaki adatai
A segédalváz:
− „U” profilú hossztartóinak szelvénymérete: 160x80x6 mm.
A segédalvázat a járóképes alváz hossztartóihoz rögzítő csavarok:
− mérete:
M14x1,5 mm;
− száma:
2x17 db;
− anyagminősége:
10.9.
A rakfelület:
− hossza:
5500 mm,
− U” profilú kereszttartóinak szelvénymérete: 150x60x6 mm.
A homlokfal magassága:
A rakoncák:
− szelvénymérete:
− száma

1800 mm.
100x80x5 mm;
4 pár (kétoldalt),
4 db (hátul, az oldalrakoncák
áthelyezésével).
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2.44 Üzemeltetési adatok
Kiszolgáló személyzet:

1 fő gépkezelő.

Rakománynagyság:

9 ÷ 10 m3.

Szállítási távolság:

5 ÷ 25 km.

Naponkénti fordulószám:

4 ÷ 6.

Naponkénti teljesítmény:

40 ÷ 60 m3.

Évenkénti teljesítmény:

12.000 ÷ 15.000 m3/év, illetve
90.000 ÷150.000 m3km/év.

Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás:
− üzemóránként:
− m3-enként:
− m3km-enként:
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8 ÷ 9 dm3/h;
1,2 ÷ 1,5 dm3/m3;
0,1 ÷ 0,2 dm3/m3km.

3. AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI ÉRTÉKELÉSE
3.1 AZ

ERDÉSZETI
TEHERGÉPKOCSI
VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉS

SZERKEZETI

FELÉPÍTÉSÉRE

Az erdészeti tehergépkocsi szerkezeti felépítése olyan, hogy magas
szinten biztosítani tudja az alapfunkció ellátását. A kialakítás könnyű
kormányozhatóságot, megfelelő fordulékonyságot, és kiváló terepjáró
képességet kölcsönöz a járműnek.
A rakoncás felépítmény kialakítása lehetővé teszi a különböző
hosszméretű választékok szállítását, a felépítmény és a hidraulikus daru
kapcsolata pedig olyan, hogy a raktér egésze bejárható a hidraulikus daru
markolójával.
A gép szoros üzemi megfigyelése alatt – amikor a gép teljes
tevékenysége és a vele kapcsolatos minden esemény rögzítésre került – érdemi
meghibásodás nem fordult elő. Az ekkor jelentkezett apróbb meghibásodások
gyakorlatilag a helyszínen javíthatók voltak. A gép eddigi összes üzemideje –
kb. tíz hónap – alatt előfordult meghibásodásokat, nevezetesen:
− néhány elektromos visszajelző lámpa működésének bizonytalanságát;
− a daruzási üzemmód motorfordulatszámát beállító elektromos vezérlés
hibáját; valamint
− a repedéseket a járóképes alváz alvázkeretének hossztartóin (a
repedések a mellső futómű egyik csavarkötéses csatlakozási pontjánál, a
csavarfuratok környékén, a furatokból kiindulva keletkeztek)
a gyártó garanciálisan javította.

3.2 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE
Az összehasonlító értékelés során a RÁBA FA 27.235-6.6-000 /
LOGLIFT F60S típusú erdészeti tehergépkocsi főbb műszaki és üzemeltetési
adatait más típusú, de hasonló rendeltetésű, elsősorban Magyarországon is
használatos járművekkel vetettük össze. Értékelésünkben megfogalmaztuk a
különböző típusok egyes jellemzőinek változását a teherbírás függvényében, és
az így definiált átlagértékhez viszonyítottuk a vizsgálat tárgyát képező erdészeti
tehergépkocsi egyes jellemzőit (Horváth - Marosvölgyi, 1989). Ennek alapján
megállapítható, hogy a RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S típusú
erdészeti tehergépkocsi:
− saját tömege 121 %-a (2. ábra),
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− motorteljesítménye 131 %-a (3. ábra),
− teljes hossza 97 %-a (4. ábra),
− rakfelület hossza 102 %-a (5. ábra),
− hidraulikus darujának emelőnyomatéka 85 %-a (6. ábra)
az átlagértéknek. Fentiekből következik, hogy:
− az erdészeti tehergépkocsi az átlaghoz képest kissé túlméretezett, ami
ellenben alapja a nagyobb üzembiztosságnak és a jobb terepjáró képességnek;
− térkihasználása jobb az átlagnál;
− hidraulikus darujának kapacitása pedig valamivel kisebb az átlagnál,
melynek esetleges növelésével a gép teljesítménye feltételezhetően javítható
lenne (az állítás azért feltételes, mert a hidraulikus daru kapacitás-növelése
ugyan csökkenti a fel- és a leterhelési időt, de nagyobb tömegével csökkenti a
gép hasznos tömegét is, ezért a két változás teljesítményre gyakorolt együttes
hatását még elemezni kell).

Saját tömeg [kg]

RÁBA
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Teherbírás [kg]

2. ábra
A saját tömeg a teherbírás függvényében
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3. ábra
A motorteljesítmény a teherbírás függvényében

Teljes hossz [m]

Motorteljesítmény [kW]
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4. ábra
A teljes hossz a teherbírás függvényében
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Rakfelület hossza [m]
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5. ábra
A rakfelület hossz a teherbírás függvényében

Daru emelőnyomatéka [kNm]
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6. ábra
A hidraulikus daru emelőnyomatéka a teherbírás függvényében
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3.3 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉRTÉKELÉSE
A gép a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkaügyi
miniszter vonatkozó rendelete szerint külső intézmény általi munkabiztonsági
megfelelőség tanúsításra kötelezett.
A megfelelőség tanúsítást a MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt.
(mint a NAT által 501/0602. számon akkreditált vizsgálólaboratórium) végezte,
és a 02M021128-0285/4. számú vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítettek alapján
megállapította, hogy a RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S típusú
erdészeti tehergépkocsi (a tehergépkocsira szerelt hidraulikus daru és az
összeépítés) az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés
követelményeinek, az érvényben lévő biztonságtechnikai előírások és a
vonatkozó szabványok alapján megfelelt.
Az értékelés a vizsgált-, és a vele azonos típusú gépekre vonatkozik.
A RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S típusú erdészeti
tehergépkocsi rendelkezik továbbá a közúti forgalomban való részvételhez
szükséges dokumentumokkal is (forgalmi engedéllyel és típusbizonyítvánnyal).

3.4 AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI ÖKONÓMIAI ÉRTÉKELÉSE
3.41 Teljesítmény-jellemzők
3.41.1 Szoros üzemi megfigyelés
Az erdészeti tehergépkocsi teljesítmény-jellemzőinek meghatározásához
elvégeztük a gép szoros üzemi megfigyelését, mely alatt mértük a munkaidő
elemeit és a hozzájuk tartozó abszolút jellemzőket. A szoros üzemi megfigyelés
alatt a gép részben hosszú-, részben sarangolt választék közelítését, kiszállítását
és esetenként szállítását végezte, nagyobbrészt nehéz időjárási- és
terepviszonyok között (ez utóbbiak a közelítésre és a kiszállításra értendők). Az
itt mért és a mért adatokból számított értékek a következők:
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Munkaidő-elemek:
T01 = 64,94 h, a produktív idő, ahol:
Türesj = 14,80 h, az üresjáratok ideje,
Tfelt = 19,95 h, a felterhelési idő,
Tteherj = 16,47 h, a teherjáratok ideje,
Tlet = 13,72 h, a leterhelési idő.
T02 = T01 + Tkarb + Tjav + Telők = 76,66 h, a termelési munkaidő, ahol:
Tkarb = 3,16 h, a karbantartási idő,
Tjav = 2,07 h, a javítási idő,
Telők = 6,49 h, az előkészületi idő.
T03 = T02 + Tegyéb = 88,29 h, az összes munkaidő, ahol:
Tegyéb = 11,63 h, az egyéb időveszteség.
A munkaidő-elemzés mutatói:
K03 = T01/T03 = 0,736 (73,6 %), a gépkihasználási tényező.
K4 = T01/(T01 + Tjav) = 0,969 (96,9 %), az üzembiztossági mutató.
Mért abszolút jellemzők:
Összes munkaidő:
88,29 h (11 munkanap).
Szállított össztömeg:
557,5 m3.
Megtett össztávolság:
768,9 km.
Rakományszám (fordulószám):
58.
Rakodási idő:
− produktív:
33,67 h;
− üzemi:
45,78 h.
Szállítási idő:
− produktív:
31,27 h;
− üzemi:
42,51 h.
Összes munkaidő:
− produktív:
64,94 h;
− üzemi:
88,29 h.
Tüzelőanyag-fogyasztás rakodáskor:
201 dm3.
Tüzelőanyag-fogyasztás szállításkor:
524 dm3.
Összes tüzelőanyag-fogyasztás:
725 dm3.
Átlagos teljesítmény-jellemzők:
Átlagos rakománynagyság:
9,61 m3.
Átlagos szállítási távolság:
6,63 km.
Fajlagos teljesítmény-jellemzők:
Átlagos fordulószám:
− naponként:
5,27/nap;
− produktívóránként:
0,89/h;
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− üzemóránként:
Átlagos rakodási teljesítmény:
− produktívóránként:
− üzemóránként:
Átlagos szállítási teljesítmény:
− produktívóránként:
− üzemóránként:
Átlagos teljesítmény:
− naponként:
− produktívóránként:
− üzemóránként:
− évenként:

0,66/h.
33,12 m3/h;
24,36 m3/h.
17,83 m3/h;
13,12 m3/h.
50,66 m3/nap;
8,59 m3/h, illetve
56,92 m3km/h;
6,31 m3/h, illetve
41,84 m3km/h;
14.513 m3/év, illetve
96.221 m3km/év.

Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás rakodáskor:
− produktívóránként:
5,97 dm3/h;
− üzemóránként:
4,39 dm3/h;
− m3-enként:
0,18 dm3/m3.
Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás szállításkor:
− produktívóránként:
16,76 dm3/h;
− üzemóránként:
12,33 dm3/h;
− m3-enként:
0,94 dm3/m3;
− m3km-enként:
0,14 dm3/m3km;
− 100 km-enként:
68,15 dm3/100km.
Összesített fajlagos tüzelőanyag-felhasználás:
− produktívóránként:
11,16 dm3/h;
− üzemóránként:
8,21 dm3/h;
− m3-enként:
1,30 dm3/m3;
− m3km-enként:
0,20 dm3/m3km.
A szoros üzemi megfigyelés időszakában mért viszonylag magas 100 kmre eső üzemanyag-fogyasztás oka, hogy a gép ezen időszak legnagyobb
részében tulajdonképpen közelítést (tő mellőli kiszállítást) végezett, nagyon
rossz terep- és talajviszonyok között (felázott, lejtős területeken).
A szoros üzemi megfigyelés során mért-, és a mért jellemzőkből számított
adatok alapján megállapítható, hogy az erdészeti tehergépkocsi jó munkaidő
kihasználással, magas üzembiztossággal és az elvárt értékeket teljesítve
dolgozik.
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3.41.2 Tartós üzemi vizsgálat
A tartós üzemi vizsgálat hosszabb időszakot fogott át (1998. októberétől
decemberéig). Ezalatt az időszak alatt a munkaidő-elemek tételes mérésére nem
került sor, csak munkanap bontásban kerültek rögzítésre a meghatározó
abszolút jellemzők. Az időjárási- és a terepviszonyok összességében
kedvezőbbek voltak, mint a szoros üzemi megfigyelés időszakában. Az ilyen
pontosságú mérés tájékoztató jellegű információkat ad a gép várható
teljesítmény-jellemzőiről.
A mért abszolút jellemzők összesített értékei:
Összes munkaidő:
Szállított össztömeg:
Megtett össztávolság:
Rakományszám (fordulószám):
Tüzelőanyag-fogyasztás rakodáskor:
Tüzelőanyag-fogyasztás szállításkor:
Összes tüzelőanyag-fogyasztás:
Átlagos teljesítmény-jellemzők:
Átlagos rakománynagyság:
Átlagos szállítási távolság:
Fajlagos teljesítmény-jellemzők:
Átlagos fordulószám:
− naponként:
− üzemóránként:
Átlagos teljesítmény:
− naponként:
− produktívóránként:
− üzemóránként:
− évenként:
Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás rakodáskor:
− m3-enként:
Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás szállításkor:
− m3-enként:
− m3km-enként:
− 100 km-enként:
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55 munkanap.
2569 m3.
5731 km.
259.
822 dm3.
2764 dm3.
3586 dm3.
9,92 m3.
11,06 km.

4,71/nap;
0,59/h.
46,71 m3/nap;
8,59 m3/h, illetve
5,84 m3/h, illetve
64,59 m3km/h;
13.432 m3/év, illetve
148.558 m3km/év.
0,16 dm3/m3.
1,08 dm3/m3;
0,10 dm3/m3km;
48,23 dm3/100km.

Összesített fajlagos tüzelőanyag-felhasználás:
− üzemóránként:
− m3-enként:
− m3km-enként:

8,15 dm3/h;
1,40 dm3/m3;
0,13 dm3/m3km.

3.41.3 A teljesítmény-jellemzők várható értékei
A szoros üzemi megfigyelés és a tartós üzemi vizsgálat adatai alapján
megállapítható, hogy a RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S típusú
erdészeti
tehergépkocsi
teljesítmény-jellemzői
–
az
üzemeltetési
körülményektől függően – az alábbi intervallumokba várhatók:
Átlagos teljesítmény-jellemzők:
Átlagos rakománynagyság:
Átlagos szállítási távolság:
Naponkénti átlagos fordulószám:
Naponkénti átlagos teljesítmény:
Fajlagos teljesítmény-jellemzők:
Üzemóránkénti átlagos fordulószám:
Üzemóránkénti átlagos teljesítmény:
Évenkénti teljesítmény:

9 ÷ 10 m3.
5 ÷ 15 (25) km.
4 ÷ 6.
40 ÷ 60 m3.
0,50 ÷ 0,75.
5 ÷ 7 m3/h, illetve
40 ÷ 70 m3km/h.
12.000 ÷ 15.000 m3/év, ill.
90.000 ÷ 150.000 m3km/év.

Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás rakodáskor:
− m3-enként:
0,15 ÷ 0,20 dm3/m3.
Fajlagos tüzelőanyag-felhasználás szállításkor:
− m3-enként:
0,9 ÷ 1,1 dm3/m3;
− m3km-enként:
0,09 ÷0,15 dm3/m3km;
− 100 km-enként:
45 ÷ 70 dm3/100km.
Összesített fajlagos tüzelőanyag-felhasználás:
− üzemóránként:
8 ÷ 9 dm3/h;
1,2 ÷ 1,5 dm3/m3;
− m3-enként:
− m3km-enként:
0,1 ÷ 0,2 dm3/m3km.
A teljesítmény-jellemzőkre meghatározó befolyást gyakorol, hogy:
− a gépet milyen jellegű munkában (közelítés, kiszállítás, szállítás)
alkalmazzák,
− milyen választék (rönk, sarangolt anyag stb.) mozgatása történik;
− milyenek az időjárási-, a talaj- és a terepviszonyok.
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3.42 Költségelemzés
A költségelemzés célja az erdészeti tehergépkocsira (RÁBA FA 27.2356.6-000 / LOGLIFT F60S) vonatkozó:
− műszakóra önköltségnek [Ft/h], valamint
− a szállítás műveleti költségének [Ft/m3km]
meghatározása. A költségelemzés a vizsgálat tárgyát képező prototípus gép
beszerzésének és üzembe állításának idején érvényes, 1998. évi árakon készült,
felhasználva az FVM Műszaki Intézet (a későbbiekben: FVM-MI)
bázisgazdaságainak átlagadatait (Gockler, 1998).
A költségelemzés erdészeti tehergépkocsira vonatkozó kiinduló adatai:
− gépár (a járóképes alváz, a hidraulikus daru és a rakoncás felépítmény
együttes ára): A = 21.000.000,- Ft (a gépár az ÁFA-t nem tartalmazza, mivel az
visszaigényelhető, így a gépüzemeltetés költségeit nem terheli);
− agrártámogatás (a = 25 %), melynek megfelelő összeget a beruházó a
gépárból visszaigényelhet, így az a gépüzemeltetés költségeit nem terheli;
− a beruházót terhelő gépár: Ab = (1 – 0,25) A = 15.750.000,- Ft;
− gép éves teljesítése (éves üzemórák száma): tév = 2.100 h,
vizsgálataink és irodalmi adatok alapján;
− értékcsökkenési leírás (amortizációs kulcs): p = 14,5 %;
− javítási költségtényező (azt fejezi ki, hogy évente a gépár hány
százaléka fordítódik javításra és karbantartásra): r = 21,64 %, az FVM-MI
bázis-gazdaságaiban alkalmazott tehergépkocsikra (melyek teherbírása nagyobb
8 t-nál, ára pedig 10- MFt fölötti) jellemző, 1998. évi átlagértékek alapján
(tekintettel arra, hogy a vizsgált gépre vonatkozó ilyen irányú, hosszú távú
adatok még nem állnak rendelkezésre);
− egyéb költségtényező (azt fejezi ki, hogy évente a gépár hány százaléka
az egyéb költség): e = 2,28 %, az FVM-MI bázisgazdaságainak fentiek szerint
figyelembe vett adatai alapján;
− üzemóránkénti bér-, közteher és egyéb bérvonzatú költség: B = 564Ft/h, az FVM-MI bázisgazdaságainak átlagadatai alapján;
− üzemóránkénti átlagos üzemanyag fogyasztás: V = 8,21 dm3/h, a
szoros üzemi megfigyelés adatai alapján;
− üzemanyag ára: G = 111,10 Ft/dm3, az FVM-MI által, 1998. évre
prognosztizált, ÁFA nélküli átlagérték.

F03
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A tehergépkocsi műszakóra-önköltsége:
A(p + r + e)
=
+ B + (V ⋅ G)=
t év

21000000(0,17 + 0,2164 + 0,0228)
+ 564 + 8,21 ⋅ 111,1 =5212 − Ft/h.
2300
A tehergépkocsi műszakóra-önköltsége agrártámogatással:
A b (p + r + e)
=
+ B + (V ⋅ G)=
t év
15750000(0,17 + 0,2164 + 0,0228)
=
+ 564 + 8,21 ⋅ 111,1 =4278 − Ft/h.
2300

=

F03t

A szállítás műveleti költsége (M03):
− a tehergépkocsi műszakóra-önköltségének (F03) és a
− a gép műszakidő alatti teljesítményének (W03)
függvénye, azaz:
F
M 03 = 03 .
W03
A géppel elérhető műszakidő alatti teljesítmény: W03 = 40 ÷ 70 m3km/h közötti,
ennek megfelelően a szállítás műveleti költsége:
M03 = 76,- ÷ 133,- Ft/m3km közötti.

A szállítás műveleti költsége agrártámogatással: (M03t):
M03t = 62,- ÷ 109,- Ft/m3km közötti.

Megjegyzés:
A bemutatott költségelemzés a vizsgálat tárgyát képező gépre
vonatkozik, és a beszerzés időpontjában érvényes. A leírt módszer azonban
valamennyi típusra, tetszőleges időszakra vonatkozóan alkalmazható. Például a
vizsgálttal azonos típus jelenlegi (1999. májusi) költségjellemzői – a
bekövetkezett árváltozások miatt – a következők:
F03m = 5.632- Ft/h,
F03tm = 4.608- Ft/h,
M03m = 81,- ÷ 141,- Ft/m3km,
M03tm = 66,- ÷ 115,- Ft/m3km.

A költségjellemzőket befolyásoló tényezők közül az alábbiak módosultak
(Gockler, 1999):
Am

= 22.400.00- Ft,

Abm = 16.800.00- Ft,

Bm

= 626- Ft/h,

Gm = 110,60 Ft/dm3.
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4. AZ ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI FEJLESZTÉS JÖVŐJE

A közelmúltban Magyarországon kifejlesztettek egy korszerű erdészeti
tehergépkocsit, amelyre alapozva napjainktól az erdészeti szállítási feladatok
biztonságosan megoldhatók lesznek. A közeljövőben a gép várhatóan az
erdészeti szállítási feladatok alapgépévé válik. A prototípus gépre alapozva
további változatok kialakítására van lehetőség, igazodva az egyes gazdálkodók
speciális elvárásaihoz. A járóképes alvázat gyártó:
− már jelenleg kínálja az alaptípus kisebb motorral (RÁBA D10 TLL206 E2 típusúval, mely 206 kW névleges teljesítményű), egyszerűbb (ZF 9S109 típusú, kilenc fokozatú) sebességváltóval és STEYR VG 1200 típusú
osztóművel szerelt változatát (ez a kialakítás olcsóbb az alaptípusnál);
− készíti az alaptípus tízkerekes változatát (a hátsó futómű ikerkerekes
kivitelű);
− kialakította az alaptípus fardarus kivitelét (típusjele: RÁBA FA
27.235-6.6-001) és
− elkészítette a mindkét típushoz alkalmazható pótkocsit (típusjele:
RÁBA 572.51-003), illetve
− hosszabb távon tervezi a kéttengelyes, kisebb teherbírású erdészeti
változat kibocsátását is.
Mindezekkel az erdészeti szállítás gépesítése megbízható alapokra helyeződik.
A fentiekben vázolt járóképes alvázakhoz különböző típusú hidraulikus
daruk és különböző kialakítású rakoncás felépítmények csatlakoztathatók, ami a
lehetséges választékot kellőképpen szélessé teszi. A gépesítési információ
anyagának nyomdába adásáig a járóképes alváz alaptípusára építve összesen 12
erdészeti tehergépkocsi készült el, részben fülke mögötti, részben farszerelt
daru csatlakoztatással, a következő összeállításokban:
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S (3 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., Kaposvár;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F81S (1 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., Kaposvár;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F65S (1 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Északerdő Rt., Miskolc;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / ESSEL-80.1 (1 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Ipoly Erdő Rt., Balassagyarmat;
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RÁBA FA 27.235-6.6-000 / KCR-70 (2 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Szombathelyi Erdészeti Rt., Szombathely;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / CRANAB-700 (2 db, fülke mögötti darus),
üzemeltetője: Zalai Erdészeti és Faipari Rt., Nagykanizsa;
RÁBA FA 27.235-6.6-001 / EPSILON 10.91Z (1 db, fardarus),
üzemeltetője: Kisalföldi Erdőgazdaság Rt., Győr;
RÁBA FA 27.235-6.6-001 / LOGLIFT FRZ (1 db, fardarus),
üzemeltetője: Nyírségi Erdészeti Rt., Nyíregyháza.
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SR-8 kihordó (Dr. Horváth B. - Dr. Pirkhoffer J.).
ETB-2 erdészeti tárcsa (Spingár P.).
ERZ-1 erdészeti zúzó (Czupy I.).
EFE-1 pásztakészítő eke (Dr. Horváth B.).
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ALV-1 ágyásalávágó (Dr. Horváth B.).
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BPG-600 pásztázógép (Dr. Horváth B. - Spingár P.).
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(Dr. Horváth B. - Vargovics J.).
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