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A gépesítési információ készült:
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest) és a Mecseki Erdészeti Rt. (Pécs) támogatásával.

A kutatást végezte:
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdészeti-műszaki
és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszéke.

A kutatásban közreműködők:
Czupy Imre egyetemi tanársegéd,
Csalló Rudolf szakoktató,
Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató,
Juhász Gábor tanszéki mérnök,
Major Tamás egyetemi tanársegéd,
Remenyik Imre műszaki igazgató (TAEG Rt.).

A gépesítési információt írták:
Czupy Imre egyetemi tanársegéd,
Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató,
Major Tamás egyetemi tanársegéd.

A sorozatot szerkeszti:
Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató.
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BEVEZETÉS
Az ismert előzmények után, a közelmúltban elkészült a Dr. Káldy József
Erdőgépfejlesztő Központ (a továbbiakban: EGK) épülete. Az EGK fő feladatai:
− erdészeti gépfejlesztő bázis működtetése az APV Rt. alá tartozó erdőgazdasági részvénytársaságok és a magánerdőkben működő egyéni- és társult
erdőgazdálkodók műszaki fejlesztési igényeinek kielégítésére,
− a felső- és a középfokú erdészeti gyakorlati oktatás gépészeti tanműhely
igényének kielégítése.
A két terület (gépfejlesztés, illetve tanműhely) szakmailag önálló tevékenységet
folytat, de az objektumon belül fizikailag nem különül el egymástól, azaz az
épületet, berendezéseket, gépeket, műszereket stb. közösen használja.
Az EGK gépfejlesztési tevékenysége az állami tulajdonú erdőket kezelő
erdőgazdasági részvénytársaságok és a magánerdőkben működő egyéni- és társult erdőgazdálkodók műszaki fejlesztési feladatainak összefogását, gazdaságosabb vitelét célozza. A cél érdekében felmerülő fő feladatkörök a következők:
− gépesítési adatbank létrehozása és fenntartása,
− konstrukciós gépfejlesztések, gép-üzemeltetés fejlesztések,
− kapcsolattartások,
− szaktanácsadás,
− közös gépbeszerzések,
− önfenntartó működtetés.
Az EGK-t működteti az APV Rt. Agrárgazdasági Ügyvezető Igazgatósága
és az FVM Erdészeti Hivatala megbízásából és támogatásával:
− a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki
és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszéke és
− a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.
A működés beindításának elsődleges feladata a gépesítési adatbank létrehozása, melynek alapjai 2000. őszén – az FVM Erdészeti Hivatala támogatásával – létrejöttek. Az adatbank tartalmazza – többek között – a hazai erdészeti
gépgyártók és termékeik paramétereit is. Erre a háttérre épülve született a jelen
katalógus, mely a hazai gyártású gépek rövid műszaki leíráson keresztüli bemutatásával olyan összegző anyagot ad az erdőgazdálkodók kezébe, melyet eredményesen használhatnak gépberuházásaik megvalósításakor. Igény esetén mindehhez további segítséget ad a Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ, személy szerint:
− Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató (a NYME EMKI
Géptani Tanszéke részéről);
− Remenyik Imre műszaki igazgató és Szima György gépfejlesztési vezető (a TAEG Rt. részéről).
A katalógus csak erdészeti gépeket tartalmaz. Nem szerepelnek benne az
olyan hazai gyártású mezőgazdasági gépek (pl. számos talajművelő gép, nö7

vényvédelmi gép), amelyek az erdőgazdálkodás területén is alkalmazhatók. A
katalógus csak a jelenleg gyártott, illetve gyártási háttérrel rendelkező (megrendelés esetén gyakorlatilag azonnal gyártható) erdészeti gépeket mutatja be. Nem
szerepelnek benne azok a korábban idehaza gyártott típusok, amelyek addigi
gyártási háttere az elmúlt évek átszervezéseinek következtében megszűnt, és
amelyeket a jelenlegi erdészeti gépgyártók még nem vettek fel a gyártási palettájukra. Közülük számosnak a gyártása, a szükséges mértékű fejlesztések után –
kellő számú megrendelés esetén – viszonylag hamar megszervezhető.
A katalógus – egységes szerkezetben – a benne szereplő gépek rövid műszaki leírását adja, a gépek:
− termékazonosítóinak,
− rendeltetésének, alkalmazási területének (ezen belül a gép vonalas ábrájával vagy fotójával) és
− főbb műszaki adatainak
közlésével.
A katalógus három fő részre tagolt, és a fő részeken belül az egyes típusok
– újabb címek nélkül – a alábbi, zárójeles felsorolás szerinti tartalomnak megfelelően követik egymást:
− erőgépek (traktorok, egyéb erőgépek),
− fatermesztési gépek (talaj-előkészítés- és talajművelés gépei, erdészeti
szaporítóanyag-termesztés gépei, terület-előkészítés gépei, vetés gépei, ültetés
gépei),
− erdőhasználati gépek (közelítés gépei, szállítás gépei, rakodás gépei,
felkészítés gépei).
A katalógusban összesen 19 gyártó erdészeti gépei találhatók (két további
gyártóról van még tudomásunk, akiktől azonban nem kaptunk érdemi információt). Ezen gyártók mindegyike egyéb gépeket, berendezéseket is gyárt (ennek
alapvető oka, hogy az erdészeti gépigény nem folyamatos). A katalógusban szereplő – megközelítőleg a jelenleg Magyarországon gyártott – erdészeti géptípusok száma 67 db (külön típusnak tekintve a gépcsaládok tagjait). A gyártott típusok összesen 27 erdészeti művelethez kapcsolódnak, annak gépi kivitelezését teszik lehetővé (a géptípus-számnál kisebb műveletszám azt jelzi, hogy ugyanahhoz a művelethez több gyártó is készít gépet, illetve egy gyártó több típust is
javasol).
Jelen katalógusunkat a hazai gyártású erdészeti gépek katalógusa első kiadásának tekintjük, melyet időszakosan – néhány évenként – ismételten kiadni
tervezünk. Az újabb kiadások gyakorisága attól függ, hogy milyen gyorsan változik a gyártói háttér, illetve az általuk kínált típusválaszték.
A katalógus mindazoknak akar elérhető segítséget nyújtani, akik felelősek
az erdőgazdálkodás műszaki-, ezen belül gépesítés-fejlesztéséért. Abban a reményben, hogy ezt a célját eléri, ajánljuk az anyagot a tisztelt felhasználóknak.
Sopron, 2000. december
A Szerzők
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STEMAG-74H ERDÉSZETI ESZKÖZHORDOZÓ CÉLGÉP
Termékazonosítók
Típus:
STEMAG-74H.
Gyártó és forgalmazó: Produker Kft. Szolnok, Kossuth L. u. 7. 5001. Telefon:
56/377-804. Telefax: 56/341-908. (2001-től: Sirokkó1000 Bt., Szolnok, Fazekas M. u. 28. 5001. Telefon:
60/473-411. Telefax: 56/500-106.).
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293124 50 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A STEMAG-74H típusú erdészeti eszközhordozó célgép – hidas traktor –
alapvetően az erdőművelési
munkagépek erőgépe. Alapkivitelében elől függesztett
sorközápoló adapterek (vízszintes tengelyű szárzúzók
/más elnevezéssel cserjevágók/) üzemeltetésére alkalmas úgy, hogy egy csemetesor fölött halad, és egy menetben két sorközt művel.
Kialakítása további más, első-, illetve hátsó csatlakozású munkagépek kapcsolását is lehetővé teszi.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
4950 mm.
Szélesség:
2500 mm.
Magasság:
2950 mm.
Legkisebb szabad magasság:
400 mm.
Legnagyobb szabad magasság (a gép középvonalában): 1200 mm.
Tömeg (a cserjevágó adapterekkel): 4770 kg,
Mellső tengelyterhelés:
3110 kg.
Hátsó tengelyterhelés:
1660 kg.
Megengedett lejtviszonyok:
− keresztirányban (mindkét oldalra): 16º,
− hosszirányban (lefele):
25º.
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Alváz alagút:
− szélessége:
450 mm,
− szabadmagassága (a gép középvonalában): 1200 mm.
Dízelmotor:
− típusa:
ZETOR 8002.12,
− névl. teljesítménye (SAE szerint, 2000/min-nél): 74 kW (100 LE),
− hengereinek száma:
6,
− üzemanyag tartályának térfogata: 120 dm3.
Az erőátvitel hidraulikus rendszerének:
− névleges nyomása:
250 bar,
− max. nyomása:
325 bar,
− max. leadott teljesítménye az első munkagéphajtásoknál: 57 kW,
− max. leadott teljesítménye a hátsó munkagéphajtásnál: 60 kW,
− főszivattyújának típusa:
SAUER SPV-22,
− segédszivattyújának típusa: SAUER SPV-20,
− kerékagymotorjainak típusa: REXROTH MCR-05680/34,
− kerékagymotorjainak száma: 4 db,
− hátsó TLT-hajtás hidromotorjának típusa: SAUER SMF-24,
− hátsó TLT-hajtásának fordulatszáma: 540 ÷ 1000/min,
− első munkagép-hajtó hidromotorok típusa: REXROTH AZFM-28,
− első munkagép-hajtó hidromotorok száma: 2 db,
− tartálytérfogata:
200 dm3,
− olajminősége:
Hidrokomol U46.
Járószerkezet:
− nyomtávolsága:
2200 mm,
− tengelytávolsága:
2500 mm,
− gumiabroncsainak mérete: 4 × 12,4 R24,
− gumiabroncsainak levegőnyomása: 2,5 ÷ 3,5 bar,
− sebességtartománya lassú fokozatban: 0 ÷ 3,7 km/h,
− sebességtartománya gyors fokozatban: 0 ÷ 7,2 km/h,
− sebességtartománya országúti fokozatban: 0 ÷ 20 km/h.
Kormánymű:
− jellege:
hidrosztatikus,
− névleges nyomása:
120 bar,
− max. nyomása:
160 bar,
− kormánygépének típusa:
ORBITROL-DANFOSS OSPB-800N.
Elektromos rendszer:
− feszültsége:
12/24 V,
− akkumulátorainak száma: 2 db,
− akkumulátorainak kapacitása: 105 Ah.
Vezetőfülke típusa:
TF-72 (H-25-T).
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RÁBA FA 27.235-6.6 JÁRÓKÉPES ERDÉSZETI ALVÁZ-CSALÁD
Termékazonosítók
Típusváltozatok:
RÁBA FA 27.235-6.6-000 (szóló),
RÁBA FA 27.235-6.6-001 (pótkocsis).
Gyártó és forgalmazó: Rába Jármű és Busz Gyártó Kft. Győr, Budai út 1-5.
9002. Telefon: 96/412-111, 96/414-711. Telefax: 96/414311.
Referencia hely:
Szóló: Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax: 82/505-133. Pótkocsis: Kisalföldi Erdőgazdaság
Rt. Győr, Corvin u. 9. 9023. Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A járóképes erdészeti alváz a faanyag-szállítás alaperőgépe. Hidraulikus
daruval (fülke mögötti- vagy fardaruval) és rakoncás felépítménnyel szerelve alkalmas a faanyag-szállítási feladatok ellátására.
13

Főbb műszaki adatok
RÁBA FA 27.235-6.6
-000
-001
Hosszúság [mm]
8620
9475
Szélesség [mm]
2490
Magasság [mm]
3170
3070
Szabadmagasság [mm]
400
Legkisebb fordulókör átmérő [m]
21,2
Saját tömeg [kg]
10000
10200
Mellső tengelyterhelés [kg]
5450
5400
Hátsó tengelyterhelés [kg]
4550 (2 × 2275) 4800 (2 × 2400)
Megengedett mellső tengelyterhelés [kg]
7500
Megengedett hátsó tengelyterhelés [kg]
16000 (2 × 8000)
Dízelmotor:
RÁBA-D10 TLL-235 E-2
− típusa:
Euro II.
− minősítése:
235 (ISO szerint)
− névleges teljesítménye [kW]
2100
− névleges fordulatszáma [1/min]
1334 (1250/min fordulatszámnál)
− max. forgatónyomatéka [Nm]
3
10,35
− össz-lökettérfogata [dm ]
3
Üzemanyag tartály térfogata [dm ]
280
600
Sebességváltó típusa
ZF 16S-151
Sebességfokozatok száma
16 + 2
Osztómű típusa
STEYR VG-1600
Osztómű-fokozatok száma
2
Sebességtartománya (névleges motorfordulatszámnál) [km/h]:
4,0 ÷ 65,3
− az osztómű terepfokozatában
6,9 ÷ 112,8
− az osztómű országúti fokozatában
Kormánymű típusa
TRW TAS-75
Keréktárcsák mérete [”]
10,0-20
8,5-20
Gumiabroncsok mérete [”]
14.00 R20 MPT 12.00 R20 RFT1
Kerekek száma [db]
6+1
10 + 1
Vezetőfülke típusa
DAF 85
Elektromos rendszer:
24
− feszültsége [V]
2
− akkumulátorainak száma [db]
182
− akkumulátorainak kapacitása [Ah]
Kiszolgáló személyzet [fő]
1 (gépkezelő)
Megjegyzés: igény esetén az alaptípustól eltérő típusú motorral, sebességváltóval és osztóművel is gyártják.
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ETL-3 ERDÉSZETI TALAJLAZÍTÓ
Termékazonosítók
Típus:
ETL-3.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. Nagykanizsa, Múzeum tér
6. 8800. Telefon: 93/500-200. Telefax: 93/500-251.
BTO szám:
293215 30 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

Az ETL-3 típusú erdészeti talajlazító a tömörödött erdei talaj ültetés előtti
lazítását végzi. Alkalmazható laza, középkötött és kötött talajokon, gyökeres és
tuskós területeken. Az erdőtelepítési- és az erdőfelújítási technológiákban részleges-, esetleg teljes talaj-előkészítésre, valamint gyökérszaggatásra (a sarjaztatás elősegítésére) használható. Forgatás nélküli művelést vagy mélyművelést
végezhet.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1700 mm.
Szélesség:
970 mm.
Magasság:
1350 mm.
Tömeg (pótsúlyok nélkül):
350 kg.
Max. tömeg (pótsúlyokkal):
1250 kg.
Hossza az üzemeltető traktorral:
5100÷6500 mm (traktortípustól függően).
Alsó függesztőcsapok egymástóli alaptávolsága: 830 mm.
Alsó függesztőcsapok és a középső felső függesztőfurat egymástóli függőleges
távolsága: 635 mm.
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Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
36 mm,
− hossza:
70 mm.
Felső függesztőfuratok átmérője:
32 mm.
Felső függesztőfuratokat hordó lemezek egymástóli távolsága: 60 mm.
Lazítókés:
− hossza:
1700 mm,
− élezési mélysége:
36 mm,
− magassága:
800 mm,
− vastagsága:
20 mm.
Lazítószárnyak:
− száma:
2 × 3 db,
− hossza:
270, 350, 450 mm,
− élezési mélysége:
36 mm,
− vastagsága:
20 mm,
− egymástóli függőleges távolsága: 170 mm.
Pótsúlyokat tartó rudak:
− száma:
4 db,
− magassága:
325 mm,
− átmérője:
56 mm,
− egymástóli távolsága:
280, 355, 280 mm.
Pótsúlyok össztömege:
900 kg.
Lazítókés vágóélének a talajfelszínnel bezárt szöge, optimális beállításkor: 35°.
Lazítószárnyak talajfelszínnel bezárt szöge, optimális beállításkor: 20°.
Munkaszélesség (lazítási szélesség): max. 600 mm.
Sávszélesség (az egyes húzások középvonalának egymástóli távolsága):
min. 1400 mm.
Munkamélység:
80 ÷ 600 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Területteljesítmény műszakóránként: 0,144 ÷ 0,468 ha/h, a munkasebességtől (2
÷ 4 km/h) és a sávszélességtől (1,4 ÷ 2,6
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
35 ÷ 100 kW, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Vonóerő-igény:
14 ÷ 30 kN, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BEL-1 ERDÉSZETI TALAJLAZÍTÓ

Termékazonosítók
Típus:
BEL-1.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
BTO szám:
293215 30 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A BEL-1 típusú erdészeti talajlazító a tömörödött
erdei talaj ültetés előtti lazítását végzi. Alkalmazható laza, középkötött és kötött talajokon, gyökeres és tuskós
területeken. Az erdőtelepítési- és az erdőfelújítási technológiákban részleges-, esetleg teljes talaj-előkészítésre,
valamint gyökérszaggatásra
(a sarjaz-tatás elősegítésére)
használható. Forgatás nélküli
művelést vagy mélyművelést
végezhet.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg (pótsúlyok nélkül):
Max. tömeg (pótsúlyokkal):
Hossza az üzemeltető traktorral:

1600 mm.
880 mm.
1100 mm.
330 kg.
1230 kg.
5000 ÷ 6400 mm (traktortípustól függően).
Alsó függesztőcsapok egymástóli alaptávolsága: 830 mm.
Alsó függesztőcsapok és a középső felső függesztőfurat egymástóli függőleges
távolsága: 630 mm.
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Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
36 mm,
− hossza:
70 mm.
Felső függesztőfuratok átmérője:
32 mm.
Felső függesztőfuratokat hordó lemezek egymástóli távolsága: 60 mm.
Lazítókés:
− hossza:
1600 mm,
− magassága:
800 mm,
− vastagsága:
20 mm.
Lazítószárnyak:
− száma:
2 × 3 db,
− hossza:
270, 350, 450 mm (lentről felfele),
− vastagsága:
20 mm.
A két felső lazítószárny egymástóli függőleges távolsága: 190 mm.
A két alsó lazítószárny egymástóli függőleges távolsága: 180 mm.
Pótsúlyok össztömege:
900 kg.
Lazítószárnyak talajfelszínnel bezárt szöge, optimális beállításkor: 20°.
Munkaszélesség (lazítási szélesség): max. 600 mm.
Sávszélesség (az egyes húzások középvonalának egymástóli távolsága): min.
1400 mm.
Munkamélység:
80 ÷ 600 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Területteljesítmény műszakóránként: 0,15 ÷ 0,45 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷
4 km/h) és a sávszélességtől (1,4 ÷ 2,6 m)
függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
35 ÷ 100 kW, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Vonóerő-igény:
14 ÷ 30 kN, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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NT-6 ERDÉSZETI NEHÉZTÁRCSA
Termékazonosítók
Típus:
NT-6.
Gyártó és forgalmazó: Diaz Kft. Szentendre, Szentlászlói út 78/d. 2000. Telefon:
26/312-288. Telefax: 26/315-796.
Referencia hely:
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Győr, Corvin u. 9. 9023. Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293211 53 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az NT-6 típusú erdészeti nehéztárcsa tuskós területek talajművelésére készült, a heterogén erdei körülmények messzemenő figyelembevételével. A gép
művelőelemei „V” elrendezésű, simatárcsás tárcsatagok, melyek a haladási
irányhoz képest állíthatók,
valamint rugóterhelés ellenében vízszintes tengely körül is elfordulhatnak és így a
tuskókon könnyebben tudnak
áthaladni.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Tárcsatag elrendezés:
Tárcsalevelek:
− átmérője:
− száma:
Munkaszélesség:
Munkamélység:
Teljesítményigény:
Traktorkapcsolat:
Kiszolgáló személyzet:

2500 mm.
2200 mm.
1300 mm.
2050 kg.
egysoros, „V”.
800 mm,
2 × 3 db.
2,2 m.
max. 300 mm.
min. 50 kW.
vontatott.
1 fő traktoros.
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VNT-14 ERDÉSZETI NEHÉZTÁRCSA

Termékazonosítók
Típus:
VNT-14.
Gyártó és forgalmazó: Diaz Kft. Szentendre, Szentlászlói út 78/d. 2000. Telefon:
26/312-288. Telefax: 26/315-796.
Referencia hely:
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Győr, Corvin u. 9. 9023. Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293211 53 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A VNT-14 típusú erdészeti nehéztárcsa tuskós területek talajművelésére
készült, a heterogén erdei körülmények messzemenő figyelembevételével. A gép
művelőelemei „V” elrendezésű tárcsatagok, melyek a haladási irányhoz képest
állíthatók.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Tárcsatag elrendezés:
Tárcsalevelek:
− átmérője:
− száma:
Munkaszélesség:
Munkamélység:
Teljesítményigény:
Traktorkapcsolat:
Kiszolgáló személyzet:
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2700 mm.
2800 mm.
1100 mm.
5000 kg.
kétsoros, „V”.
800 mm,
2 × 7 db.
2,8 m.
max. 300 mm.
min. 100 kW.
vontatott.
1 fő traktoros.

NT-3,3 SZUPERNEHÉZ ERDÉSZETI TÁRCSA
Termékazonosítók
Típus:
NT-3,3.
Gyártó és forgalmazó: Agrikon Solt Gépgyártó Rt. Solt, Bartók B. u. 2. 6320.
Telefon: 78/486-016. Telefax: 78/486-152.
Referencia hely:
Erdőszöv Rt. Pilis, Vasvári Pál u. 35. 2721. Telefon:
29/498-122. Telefax: 29/696-029.
BTO szám:
293211 53 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az NT-3,3 típusú szupernehéz erdészeti tárcsa rendeltetése, hogy ekéket helyettesítve
egy menetben végezzen forgatást, rögaprítást, szármaradvány
földbe munkálást, talajfelszín
egyengetést.
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Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Tárcsatag:
− elrendezés:
− szögállítás elöl:
− szögállítás hátul:
Tárcsalevelek:
− jellege:
− átmérője:
− száma:
Munkaszélesség:
Munkamélység:
Munkamélység állítás:
Szintszabályozás:
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Teljesítményigény:
Traktorkapcsolat:
Javasolt erőgép:
Teljesítmény műszakóránként:
Kiszolgáló személyzet:

4270 kg.
kétsoros „V”,
12 ÷ 33°,
14 ÷ 26°.
csipkés,
900 mm,
16 db.
3,1 ÷ 3,3 m.
max. 30 cm.
hidraulikával, fékezett hidraulikus munkahengerrel.
rugós mechanizmussal, mely a vonórész
és a váz közé van szerelve.
3 ÷ 7 km/h.
max. 15 km/h.
180 kW.
vontatott.
RÁBA STEIGER vagy K-700.
2,0 ÷ 2,5 ha/h, a munkasebességtől függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
1 fő traktoros.

Megjegyzés: Külön tartozékként elmunkáló adapter is szállítható hozzá, amelynek tömege: 500 kg.
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ET-8 ERDÉSZETI TÁRCSA
Termékazonosítók
Típus:
ET-8.
Gyártó és forgalmazó: Agrikon Solt Gépgyártó Rt. Solt, Bartók B. u. 2. 6320.
Telefon: 78/486-016. Telefax: 78/486-152.
Referencia hely:
Erdőszöv Rt. Pilis, Vasvári Pál u. 35. 2721. Telefon:
29/498-122. Telefax: 29/696-029.
BTO szám:
293211 70 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
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Az ET-8 típusú erdészeti tárcsa az erdőtalajok művelésére készült, a heterogén erdei körülmények messzemenő figyelembevételével. A tárcsa felépítése
eltér a megszokottól, bár a tárcsalevelek egy sorban helyezkednek el, de különkülön kapcsolódnak a kerethez, egymástól függetlenül dolgoznak, illetve akadály (pl. gyökér, tuskó stb.) esetén egyenként is ki tudnak térni (felemelkedve
átgördülnek az akadályon).
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Felső függesztőfuratok átmérője:
Alsó függesztőcsapok:
− száma:
− átmérője:
Tárcsatag elrendezés:
Tárcsalevelek:
− jellege:
− átmérője:
− száma:
− osztása
Munkaszélesség:
Munkamélység:
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Teljesítményigény:
Traktorkapcsolat:
Javasolt erőgép:
Kiszolgáló személyzet:
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2700 mm.
2150 mm.
850 mm.
550 kg.
25 mm.
2 db,
28 mm.
egysoros.
sima,
610 mm,
8 db,
280 mm.
2 m.
max. 150 mm.
3 ÷ 7 km/h.
max. 15 km/h.
59 kW.
függesztett.
MTZ-80 vagy MTZ-82.
1 fő traktoros.

ETB-2 ERDÉSZETI TÁRCSA
Termékazonosítók
Típus:
ETB-2.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Győr, Corvin u. 9. 9023. Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293211 70 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az ETB-2 típusú erdészeti tárcsa
(1. váz, 2. függesztőszerkezet, 3. tárcsatagok) rendeltetése,
hogy talajművelést
és
mechanikus
gyomirtást végezzen
erősítések
sorközi
ápolásában. A gép
olyan talajokon is
alkalmazható, ahol a
hagyományos mezőgazdasági
kivitelű
tárcsás borona az elakadások
miatt
gyakran meghibásodik.
Csemetesorok
közötti üzemeltetéshez a művelési sáv
szélessége a sortávnak megfelelő értékre állítató be. A csemetéket tárcsasoronként egy-egy védőelem óvja meg attól,
hogy a tárcsalevelek
megsértsék őket.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Váz:
− hosszúsága:
− szélessége:
− magassága:
Felső függesztőfuratok:
− átmérője:
− egymástóli távolsága:
Alsó függesztőcsapok:
− száma:
− átmérője:
− hossza:
− egymástóli távolsága:
A felső függesztőfuratok és az alsó

1960 mm.
1690 mm.
1160 mm.
485 kg.
1960 mm,
120 mm,
60 mm.
25 mm,
55 mm.

2 db,
28 mm,
100 mm,
675 mm.
függesztőcsapok egymástóli függőleges távolsága: 650 mm.
Tárcsatagok száma:
2 db.
Tárcsatag-tengely csapágyazási helyeinek:
− száma:
2 db,
− egymástóli távolsága:
1245 mm.
Tárcsatagok tengelyei által bezárt szög: 42°.
Tárcsatagok hossza:
1500 mm.
Tárcsalevelek:
− száma egy tagban:
7 db,
− egymástóli távolsága:
240 mm,
− átmérője:
530 mm,
− vastagsága:
6 mm,
− görbületi sugara:
580 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 1500 ÷ 2400 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható: 1600 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 8 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Teljesítmény műszakóránként:
0,230 ÷ 0,691 ha/h, a munkasebességtől (3
÷ 8 km/h) és a sortávolságtól (1,6 ÷ 2,4 m)
függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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ET-4/4 ERDÉSZETI TÁRCSA
Termékazonosítók
Típus:
ET-4/4.
Gyártó és forgalmazó: Agrikon Solt Gépgyártó Rt. Solt, Bartók B. u. 2. 6320.
Telefon: 78/486-016. Telefax: 78/486-152.
Referencia hely:
Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Rt. Nyíregyháza, Kótaji u.
29. 4400. Telefon: 42/501-177. Telefax: 42/501-170.
BTO szám:
293211 70 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az ET-4/4 típusú kétsoros
„V” elrendezésű tárcsa erdősítések
sorközművelésre alkalmas, a sorközben található gyomnövények és
sarjak irtására szolgál. A tárcsa kis
munkaszélességű, így a kis sortávolságú erdősítések sorközművelésére kiváló. Alkalmazható a gép
tuskózás nélküli területeken is – az
erdőfelújításokban – a sorközi ápoláson kívül az ültetést megelőző
pásztás talajművelésben is.
A tárcsa felépítése eltér a
megszokottól, a tárcsalevelek egymástól függetlenül dolgoznak, az
útjukba kerülő akadály esetén
egyenként felemelkednek és az
akadályon átgördülnek, ezáltal a
tárcsázás egyenletessé válik.
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Főbb műszaki adatok
Tömeg:
570 kg.
Felső függesztőfuratok átmérője:
25 mm.
Alsó függesztőcsapok:
− száma:
2 db,
− átmérője:
28 mm.
Tárcsatag elrendezés:
kétsoros „V”.
Tárcsalevelek:
− jellege az első tagon:
csipkés,
− jellege a hátsó tagon:
sima,
− átmérője:
610 mm,
− száma:
2 × 4 db,
− osztása az első tagon:
230 mm,
− osztása a hátsó tagon:
205 mm.
Munkaszélesség:
1,0 ÷ 1,2 m.
Munkamélység:
max. 100 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 6 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
30 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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ETS-2 ERDÉSZETI TÁRCSA

Termékazonosítók
Típus:
ETS-2.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293211 70 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
Az ETS-2 típusú
„V” elrendezésű, kétsoros függesztett erdészeti
sorközművelő tárcsa (1.
függesztőberendezés, 2.
tárcsatag, 3. főtartó)
alapvetően az erdőfelújítások ápolására szolgál. Ugyanakkor alkalmas laza, középkötött és
kötött talajokon a gyökeres felső réteg porhanyítására, lazítására és a
gyomok irtására, valamint a mélylazított
pászták elsimítására. A
gép olyan talajokon is
alkalmazható, ahol a
hagyományos mezőgazdasági kivitelű tárcsa az
elakadások miatt gyakran meghibásodik.
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Főbb műszaki adatok
Szélesség:
2100 ÷ 2680 mm.
Magasság:
1160 mm.
Hosszúság:
1720 mm.
Tömeg:
735 kg.
Felső függesztőfuratok:
− száma:
2 db,
− átmérője:
25 mm,
− távolsága:
60 mm,
− tartólapjainak egymástóli távolsága: 55 mm.
Alsó függesztőcsapok:
− száma:
2 db,
− átmérője:
30 mm,
− távolsága:
680 mm.
A felső függesztőfuratok és az alsó függesztőcsapok egymástóli legnagyobb
függőleges távolsága: 680 mm.
Tárcsatagok:
− száma:
2 × 2 db,
− tengelyei által bezárt szög: 34 ± 18 °,
− hossza:
900 mm,
− kereszttartóinak szelvénye (keresztmetszete): 100 × 60 mm.
Tárcsatag beállítási szöge:
17 ± 9 °.
Tárcsalevelek:
− száma egy tagban:
4 db,
− egymástóli távolsága:
250 mm,
− átmérője:
600 mm,
− vastagsága:
7 mm,
− görbületi sugara:
580 mm,
− távtartóinak átmérője:
70 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 1500 ÷ 3000 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható:
− három tárcsalevéllel:
1500 mm,
− négy tárcsalevéllel:
1600 mm.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 6 km/h.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Terület-teljesítménye műszakóránként: 0,244 ÷ 0,790 ha/h, a munkasebességtől
(3 ÷ 6 km/h) és a sortávolságtól (1,5 ÷ 3,0
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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EFE-1 PÁSZTAKÉSZÍTŐ EKE

Termékazonosítók
Típus:
EFE-1.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293211 55 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
Az EFE-1 típusú
pásztakészítő eke (1. kereszttartó, 2. mélységállító
berendezés, 3. alapkeret, 4.
tárcsás csoroszlya, 5. eketest, 6. szállítókerék, 7. tömörítő szerkezet) ültetési
sávok készítésére szolgál
mindenfajta erdősítési területen (tuskózás nélküli erdőfelújítások esetén is), továbbá lehet használni tűzvédelmi pászták készítésére,
erdőtűz elleni védekezésnél.
A gép által készített ültetési
sávok olyan módon jönnek
létre, hogy az eke a sáv felső talajrétegét két oldalra kifordítja.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Hossza az üzemeltető traktorral:

2750 mm.
1750 mm.
1300 mm.
530 kg.
6200 ÷ 6600 mm (traktortípustól függően).
Kereszttartó alapkerethez képesti elfordulási lehetősége: ± 30°.
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Az alsó és a felső függesztőfuratok egymástóli függőleges távolsága: 370 + (3 ×
65) mm.
Alsó függesztőfuratok:
− átmérője:
30 mm,
− egymástóli középtávolsága: 625 mm,
− száma:
2 × 4 db.
Mélységállító görgők:
− átmérője:
325 mm,
− szélessége:
90 mm.
Mélységállító görgőpár teljes szélessége: 240 mm.
A mélységállító görgők talpa és az eketest szántóvasának éle között beállítható
függőleges távolság: 0 ÷ 140 mm, (fokozat
nélkül változtatható).
Alapkeret:
− hossza:
2280 mm,
− szélessége:
310 mm,
− hosszirányú gerendelyének keresztmetszeti mérete: 110 × 120 mm.
Felső függesztőfurat átmérője:
28 mm.
Tárcsás csoroszlya:
− átmérője:
420 mm,
− szélessége:
10 mm.
Eketest:
− szélessége:
970 mm,
− munkamélysége:
50 ÷ 140 mm (fokozat nélkül állítható).
Tömörítő henger:
− átmérője:
325 mm,
− szélessége:
290 mm.
Tömörítő hengerek egymástóli középtávolsága: 1260 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége):
– barázdaszélesség:
900 ± 70 mm,
– pásztaszélesség:
1800 ± 140 mm.
Pászták középvonalának egymástóli távolsága: min. 1600 mm.
Munkamélység:
50 ÷ 140 mm, (fokozat nélkül állítható).
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Területteljesítménye műszakóránként: 0,16 ÷ 0,42 ha/h, a munkasebességtől (2
÷ 4 km/h) és a pásztaszélességtől (1,6 ÷
2,4 m ) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigénye:
min. 37 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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MECSEKI PKE PÁSZTAKÉSZÍTŐ EKE

Termékazonosítók
Típus:
MECSEKI PKE.
Gyártó és forgalmazó: Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293211 55 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A MECSEKI PKE típusú pásztakészítő eke ültetési sávok készítésére
szolgál mindenfajta erdősítési területen (tuskózás nélküli erdőfelújítások esetén
is). A gép által készített ültetési sávok olyan módon jönnek létre, hogy az eke a
sáv felső talajrétegét két oldalra kifordítja.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1150 mm.
Szélesség:
600 mm.
Magasság:
1000 mm.
Tömeg:
200 kg.
Hossza az üzemeltető traktorral:
4600÷5000 mm (traktortípustól függően).
Az alsó és a felső függesztőfuratok egymástóli függőleges távolsága: 370 + (3 ×
65) mm.
Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
30 mm,
− egymástóli középtávolsága: 625 mm.
Felső függesztőfurat átmérője:
28 mm.
Eketest:
− szélessége:
600 mm,
− munkamélysége:
50 ÷ 100 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 600 ± 70 mm.
Munkamélység:
50 ÷ 100 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Területteljesítménye műszakóránként: 0,12 ÷ 0,20 ha/h, a munkasebességtől (2
÷ 4 km/h) és a szomszédos húzások középvonalának egymástóli távolságától (1,6
÷ 2,4 m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigénye:
min. 37 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BPG-600 PÁSZTÁZÓGÉP
Termékazonosítók
Típus:
BPG-600.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293215 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A BPG-600 típusú pásztázógép (1. vázszerkezet; 2. hajtóberendezés; 3.
passzív művelőelem /pásztanyitó eke/; 4. forgó művelőszerszám) alapvetően a
tuskózás nélküli erdőfelújítási technológiák talaj-előkészítésének eszköze. Segítségével részleges (pásztás) talaj-előkészítés végezhető. Alkalmas továbbá az erdővel borított területek alátelepítéskori-, valamint egyéb erdősítendő területek
pásztás talaj-előkészítésére.
A gép – a rászerelt passzív művelőelem típusától függően – letisztítja a
pászta felületét, eltávolítva arról a kisebb méretű vágástéri hulladékokat, sarjakat
és lágyszárú aljnövényzetet. Forgó művelőszerszámával a talaj felső humuszos
rétegét az alsóbb rétegekkel keveri. Porhanyóssá teszi a pászta talaját, ezáltal
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megkönnyíti az ültetést és nagyban megnöveli a talaj vízelnyelő és -megtartó
képességét, amivel elősegíti a csemeték hatékonyabb megeredését, biztonságosabb megmaradását.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Hossza az üzemeltető traktorral:

1900 mm.
900 mm.
1400 mm.
680 kg.
5300 ÷ 6700 mm (traktortípustól függően).
Alsó függesztő csapok egymástóli alaptávolsága: 720 mm.
Az alsó függesztő csapok és a felső függesztő furat egymástóli függőleges távolsága: 520 mm.
Alsó függesztő csapok átmérője:
28 mm.
Alsó függesztő csapok hossza:
76 mm.
Felső függesztő furat átmérője:
25 mm.
Kardántengely típusa:
600 Nm-es, nyomaték-határolós.
Szöghajtómű áttétele:
9,3.
Lánchajtás áttétele:
1,9.
Forgó művelőszerszám:
− külső átmérője:
800 mm,
− szélessége:
600 mm.
Késrendszer kazettás késtartóinak száma: 3 db.
Egy kazettás késtartóba rögzítendő kések száma: 4 db.
Munkaszélesség (művelési szélesség): 600 mm.
Sávszélesség (az egyes húzások középvonalának egymástóli távolsága):
min. 1200 mm.
Munkamélység:
max. 250 mm.
Munkasebesség:
1 ÷ 2 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Forgó művelőszerszám tengelyének névleges fordulatszáma: 58/min.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Területteljesítmény műszakóránként: 0,067 ÷ 0,257 ha/h, a munkasebességtől (1
÷ 2 km/h) és a sávszélességtől (1,2 ÷ 2,5
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
max. 35 kW, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igénye: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BMB-900 MAGBEDOLGOZÓ GÉP

Termékazonosítók
Típus:
BMG-900.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293215 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A BMG-900 típusú magbedolgozó gép segítségével állomány alatti, részleges (pásztás) talaj-előkészítés végezhető. Alkalmas az erdővel borított területek talajának keverésére, lazítására, hogy a majd lehulló mag (makk) kedvezőbb
feltételek közé kerüljön. Alkalmas továbbá a már lehullott magok talajba keverésére, bedolgozására is.

39

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Hossza az üzemeltető traktorral:

1550 mm.
1250 mm.
1400 mm.
630 kg.
4700 ÷ 6000 mm (traktortípustól függően).
Alsó függesztő csapok egymástóli alaptávolsága: 720 mm.
Az alsó függesztő csapok és a felső függesztő furat egymástóli függőleges távolsága: 520 mm.
Alsó függesztő csapok:
− átmérője:
28 mm,
− hossza:
76 mm.
Felső függesztő furat átmérője:
25 mm.
Kardántengely típusa:
600 Nm-es, nyomaték-határolós.
Szöghajtómű áttétele:
9,3.
Lánchajtás áttétele:
1,9.
Forgó művelőszerszám:
− külső átmérője:
800 mm,
− szélessége:
900 mm.
Munkaszélesség (művelési szélesség): 900 mm.
Sávszélesség (az egyes húzások középvonalának egymástóli távolsága):
min. 1200 mm.
Munkamélység:
max. 180 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 3 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Forgó művelőszerszám tengelyének névleges fordulatszáma: 58/min.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Területteljesítmény műszakóránként: 0,1 ÷ 0,3 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷ 3
km/h) és a sávszélességtől (1,2 ÷ 2,5 m)
függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
max. 35 kW, a talajkötöttségtől, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igénye: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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HTT-1 HÚSOS TERMÉS TISZTÍTÓ GÉP
Termékazonosítók
Típus:
HTT-1.
Gyártó és forgalmazó: Sáskalaposi Erdészeti Kft. Balotaszállás, Ady E. u. 30.
6412. Telefon: 77/442-072. Telefax: 77/442-027.
Referencia hely:
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központja. Kecskemét, Külső-Szegedi
út 135. 6000. Telefon: 76/501-600. Telefax: 76/321-048.
BTO szám:
293264 20 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A HTT-1 típusú húsos
termés tisztító gép a húsos
termésű fák, cserjék magjainak tisztítására (a húsos rész
és a mag különválasztására)
alkalmas berendezés. Elsősorban cse-metekertek szaporítóanyaggal való ellátását
szolgálja.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Elektromos motor:
− teljesítménye:
− feszültsége:
− fordulatszáma:
Verőtengely fordulatszám:
Rostahenger perforációk:
Víz csatlakozás:
Garattérfogat:
Üzemeltetési adatok:
− teljesítmény:
− kiszolgáló személyzet:

1570 mm.
400 mm.
1020 mm.
150 kg.
0,75 kW,
3 × 380 V,
2850 l/min.
750 l/min.
∅1, ∅2, ∅4 és ∅8 mm.
3
/4"- vagy 1"-os tömlőről.
10 dm3.
50 kg/min,
1 fő gépkezelő.
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GRC MAGTISZTÍTÓ
Termékazonosítók
Típus:
GRC.
Gyártó és forgalmazó: SZIE Kertészmérnöki Kar Műszaki Tanszéke. Budapest,
Villányi u. 29-31. 1114. Telefon/telefax: 1/372-6200.
Referencia hely:
SZIE Kertészmérnöki Kar Műszaki Tanszéke. Budapest,
Villányi u. 29-31. 1114. Telefon/telefax: 1/372-6200.
BTO szám:
293264 10 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A GRC típusú magtisztító
(1. lengő vályú, 2-3. lengőrosták,
4. szívó áramú légcsatorna, 5. durva szennyezők gyűjtőtartálya, 6.
apró szennyezők gyűjtőtartálya, 7.
tisztított mag gyűjtőtartálya, 8.
magmennyiséget
szabályozó
tolólemez, 9. ellenőrző ablak, 10.
légszállítást szabályozó tolólemez)
alapvetően a kisüzemek (csemetekertek) gépe. Megfelelő rosták beépítésével alkalmas különböző
méretcsoportokba tartozó magfélék durva és apró szennyezőinek
eltávolítására. Előnyei: az univerzalitás, az egyszerű kezelhetőség,
a könnyű áttekinthetőség, a tág beállíthatósági sáv, a kis géptömeg és a gyors áttelepíthetőség.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Mag-tömegáram:
Hajtó villamos motorok:
− száma:
− teljesítménye:
− üzemi feszültsége:
− fordulatszáma:
− szigetelési osztálya:
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1400 mm.
900 mm.
1820 mm.
64 kg.
1 ÷ 4 kg/min.
2 db,
0,55 kW,
3 × 380 V,
1440/min,
B.

ALV-1 ÁGYÁSALÁVÁGÓ

Termékazonosítók
Típus:
ALV-1.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület

Az ALV-1 típusú ágyásalávágó egy menetben több csemetesor – egy
egész ágyás, mely lehet sík- vagy kiemelt ágyás – alávágására szolgáló berendezés. A gép a művelet során a csemeték gyökérzetét a felszíntől meghatározott
mélységben, vízszintesen elmetszi, biztosítva ezzel a megfelelő szár - gyökér
arány, illetve a megfelelően bolyhos, kellő számú hajszálgyökeret tartalmazó
gyökérzet kialakulását.
A gép a szabadföldi csemetetermesztés többéves csemetét előállító technológiáinak munkagépe. Akkor szükséges alkalmazni, ha:
− a magágyi csemetét megfelelő gyökér - szár aránnyal, garantáltan dús
gyökérzettel akarjuk előállítani, illetve ha
− a csemetét több éven keresztül a magágyban szükséges tartani (tárolni).
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Hossza az üzemeltető traktorral:
Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
− hossza:
− egymástóli alaptávolsága:
Az alsó függesztőcsapok és a felső

350 mm.
1350 mm.
1260 mm.
130 kg.
3800 ÷ 4200 mm (traktortípustól függően).
28 mm,
76 mm,
780 mm.
függesztőfurat egymástóli függőleges távolsága: 500 mm.
25 mm.

Felső függesztőfurat átmérője:
Alávágókés:
− hossza:
150 mm,
− élezett hossza:
120 mm,
− szélessége:
1350 mm,
− vastagsága:
20 mm,
− beállítási helyzeteinek száma: 3.
Alávágókés beállítási helyzeteihez tartozó távolságok a kés talppontja és a váz
csőtartójának tengelye között: 620 mm,
570 mm és 520 mm.
Kiemelési szélesség:
1310 mm.
Ágyásszélesség (az ágyások középvonalának egymástóli távolsága):
min. 1500 mm.
Munkamélység:
max. 350 mm.
min. 50 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Területteljesítmény műszakóránként: 0,15 ÷ 0,27 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷
4 km/h) és az ágyásszélességtől (1,5 ÷ 1,8
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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KÖCS-560 KÖZPONTOS, RÁZÓVILLÁS CSEMETEKIEMELŐ

Termékazonosítók
Típus:
KÖCS-560.
Gyártó és forgalmazó: Neolit Kft. Pécs, Megyeri út 26. 7623. Telefon: 72/514000. Telefax: 72/332-752. (A gyártás a Mecseki Erdészeti
Rt-nél megvalósított fejlesztés alapján folyik.).
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A KÖCS-560 típusú központos,
rázóvillás csemetekiemelő a sorba ültetett csemeték kiemelése alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Munkaszélesség:
Munkamélység (kiemelési mélység):
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Vonóerő-igény:

270 kg.
560 mm.
max. 250 mm.
2 ÷ 4 km/h.
max. 15 km/h.
25 ÷ 40 kN, a kiemelési mélységtől és a
talajkötöttségtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igény: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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CSÁK-1350 RÁZÓVILLÁS ÁGYÁSKIEMELŐ

Termékazonosítók
Típus:
CSÁK-1350.
Gyártó és forgalmazó: Neolit Kft. Pécs, Megyeri út 26. 7623. Telefon: 72/514000. Telefax: 72/332-752. (A gyártás a Mecseki Erdészeti
Rt-nél megvalósított fejlesztés alapján folyik.).
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A CSÁK-1350 típusú
központos, rázóvillás ágyáskiemelő több csemetesor –
az egész ágyás – egy menetben történő kiemelése alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Munkaszélesség:
Munkamélység (kiemelési mélység):
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Vonóerő-igény:

680 kg.
1350 mm.
max. 300 mm.
2 ÷ 4 km/h.
max. 15 km/h.
25 ÷ 40 kN, a kiemelési mélységtől és a
talajkötöttségtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igény: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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SUK-450 KÜLPONTOS, RÁZÓVILLÁS SUHÁNGKIEMELŐ

Termékazonosítók
Típus:
SUK-450.
Gyártó és forgalmazó: Neolit Kft. Pécs, Megyeri út 26. 7623. Telefon: 72/514000. Telefax: 72/332-752. (A gyártás a Mecseki Erdészeti
Rt-nél megvalósított fejlesztés alapján folyik.).
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A SUK-450 típusú
külpontos, rázóvillás suhángkiemelő a sorba ültetett
suhángok kiemelése alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Munkaszélesség:
Munkamélység (kiemelési mélység):
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Vonóerő-igény:

450 kg.
450 mm.
max. 300 mm.
2 ÷ 4 km/h.
max. 15 km/h.
35 ÷ 48 kN, a kiemelési mélységtől és a
talajkötöttségtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igény: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BCSK-1-KR KÜLPONTOS, RÁZÓVILLÁS CSEMETE-SUHÁNG
KIEMELŐ
Termékazonosítók
Típus:
BCSK-1-KR.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Somogyi & Somogyi Bt. Mohács, József Attila út 15.
7700. Telefon: 69/322-966. Telefax: 69/322-966.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A BCSK-1-KR típusú
külpontos, rázóvillás csemete-suháng kiemelő a sorba
ültetett csemeték vagy suhángok kiemelése alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Munkaszélesség:
Munkamélység (kiemelési mélység):
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Vonóerő-igény:

600 mm.
2550 mm.
1400 mm.
180 kg.
400 mm vagy 550 mm (késcserével).
max. 350 mm.
2 ÷ 4 km/h.
max. 15 km/h.
10 ÷ 40 kN, a kiemelési mélységtől és a
talajkötöttségtől függően.
Meghajtó TLT fordulatszám-igény: 540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.

48

ERZ-1 ERDÉSZETI ZÚZÓ
Termékazonosítók
Típus:
ERZ-1.
Gyártó és forgalmazó: Mefi Bt. Budapest, Temesvár u. 19-21. 1116. Telefon:
1/204-7948, 20/3204-702. Telefax: 1/204-7938.
Referencia hely:
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. Nagykanizsa, Múzeum tér
6. 8800. Telefon: 93/500-200. Telefax: 93/500-251.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
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Az ERZ-1 típusú erdészeti zúzó (1. váz, 2. függesztőszerkezet, 3. hajtás,
4. vágószerkezet, 5. csúszótalp) rendeltetése, hogy lágyszárú gyomnövények irtását és sarjirtást végezzen. Alkalmazási területe:
− terület-előkészítési munkák,
− erdősítések sorközi ápolása,
− útszegélyek, árokpartok karbantartása.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1520 mm.
Szélesség:
1088 mm.
Maximális magasság:
1015 mm.
Tömeg:
245 kg.
Alsó függesztőcsapok:
− száma:
2 × 2,
− átmérője:
29/22 mm,
− hossza:
60/46 mm,
− középtávolsága:
600/750 mm.
Felső függesztőfuratok átmérője:
26 mm.
Felső függesztőfuratokat hordó lapok közötti távolság: 55 mm.
Az alsó függesztőcsapok és a felső függesztőfuratok egymástóli függőleges távolsága: 600 mm.
Hajtómű áttétele:
2,22.
Kardántengely típusa:
UKM REKARD.
Lengőkések száma:
2 × 2 db.
Ellenkések száma:
2 × 1 db.
Vágószerkezet külső átmérője:
1010 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 1010 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható: 1400 mm.
Vágási magasság:
140 ÷ 250 mm.
Vágható maximális gallyátmérő:
50 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 6 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 15 kW.
Behajtó fordulatszám-igény:
540/min.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Vágószerkezet üzemi fordulatszáma: 1200/min.
Teljesítmény műszakóránként:
0,20 ÷ 0,48 ha/h, a munkasebességtől (3 ÷
6 km/h) és a sortávolságtól (1,4 ÷ 2,0 m)
függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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ZÚZÓ-1 ERDÉSZETI ZÚZÓ

Termékazonosítók
Típus:
ZÚZÓ-1.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Sopron, Honvéd út 1.
9400. Telefon: 99/506-810. Telefax: 99/312-083.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A ZÚZÓ-1 típusú erdészeti zúzó (függőleges tengelyű szárzúzó) aljnövényzettel benőtt gyomos, cserjés területek növényzetének eltávolítására, zúzására, aprítására alkalmas. Alkalmazási területe:
− terület-előkészítési munkák,
− erdősítések sorközi ápolása,
− útszegélyek, árokpartok karbantartása.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Hossza az üzemeltető traktorral:

2200 mm.
1700 mm.
1000 mm.
460 kg.
5600 ÷ 7000 mm (traktortípustól függően).
1,6.
UKM REKARD.

Hajtómű áttétele:
Kardántengely típusa:
Vágóelemek:
− fajtája:
szemes lánc,
− száma:
2 × 2 db.
Vágószerkezet:
− külső átmérője:
1350 mm,
− üzemi fordulatszáma:
864/min.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 1350 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható: 1800 mm.
Vágási magasság:
100 ÷ 250 mm.
Gépváz vízszintessel bezárt szöge üzem közben: ± 15°.
Vágható maximális gallyátmérő:
50 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 6 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 45 kW.
Behajtó fordulatszám-igény:
540/min.
Javasolt erőgép:
MTZ-80 vagy MTZ-82.
Teljesítmény műszakóránként:
0,25 ÷ 0,65 ha/h, a munkasebességtől, a
sortávolságtól és a gépkihasználástól függően.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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VTZ-1 VÍZSZINTES TENGELYŰ ZÚZÓ
Termékazonosítók
Típus:
VTZ-1.
Gyártó és forgalmazó: Mefi Bt. Budapest, Temesvár u. 19-21. 1116. Telefon:
1/204-7948, 20/3204-702. Telefax: 1/204-7938.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293265 35 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A VTZ-1 típusú vízszintes tengelyű zúzó a rászerelt vágószerkezet – mely
kétféle lehet – kialakításától függően lágy szárú gyomok vagy fás szárú növények zúzására alkalmazható. Elsősorban az erdősítési technológiák ápolási műveletének gépe, segítségével a csemetesorok közötti gyomok és hajtások zúzhatók össze. Alkalmazási területe:
− erdősítések (erdőtelepítések és erdőfelújítások) sorközi ápolása,
− terület-előkészítési munkák,
− útszegélyek, árokpartok karbantartása.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
990 mm.
Szélesség:
1200 mm.
Maximális magasság:
1040 mm.
Tömeg:
− lengőkéses dobbal:
250 kg,
− zúzókalapácsos dobbal:
320 kg.
Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
22 mm,
− tartólapjai közötti távolság: 36 mm,
− középtávolsága:
720 mm.
Felső függesztőfuratok átmérője:
20 mm.
Felső függesztőcsap átmérője:
19 mm.
Felső függesztőfuratokat hordó lapok közötti távolság: 45 mm.
Az alsó függesztőcsapok és a felső függesztőfurat egymástóli függőleges távolsága: 570 mm.
Támhenger átmérője:
150 mm.
Támhenger hossza:
1000 mm.
Döntőkeret:
− csőtartóinak külső átmérője: 60 mm,
− hossza:
600 mm,
− szélessége:
1100 mm,
− magassága:
560 mm.
Hajtómű áttétele:
1:2,2 (kúpkerekes hajtómű).
Kardántengely típusa:
REKARD.
Lengőkések felfogó körének sugara: 102 mm.
Lengőkések száma:
23 db.
Vágószerkezet külső átmérője:
456 mm.
Vágási magasság:
72 mm.
Munkaszélesség (a művelt sáv szélessége): 1000 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható: 1400 mm.
Vágható maximális gallyátmérő lengőkéses dobnál: 20 mm.
Vágható maximális gallyátmérő zúzókalapácsos dobnál: 50 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 5 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Behajtó fordulatszámigény:
1000/min.
A vágószerkezet üzemi fordulatszáma: 2200/min.
Teljesítménye műszakóránként:
0,16 ÷ 0,53 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷
5 km/h) és a sortávolságtól (1,4 ÷ 2,0 m)
függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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HIDROT HPK-1000 VÍZSZINTES TENGELYŰ ZÚZÓ
Termékazonosítók
Típus:
HIDROT HPK-1000.
Gyártó és forgalmazó: Hidrot Kft. Pécs-Cserkút, Csárdakörnyék 6. 7673. Telefon: 72/313-066. Telefax: 72/333-080.
Referencia hely:
Szombathelyi Erdészeti Rt. Szombathely, Zanati u. 26.
9700. Telefon: 94/329-977. Telefax: 94/329-973.
BTO szám:
293265 35 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A HIDROT HPK1000 típusú vízszintes tengelyű zúzó az erőgép hátsó
hárompont-függesztő berendezésére szerelhető, oldalkinyúlású kaszáló adapter,
mely lágy szárú gyomok és
fás szárú növények zúzására
alkalmazható. Elsősorban útszegélyek, árokpartok karbantartása alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1100 mm.
Szélesség (szállítási helyzetben):
1300 mm.
Magasság:
1350 mm.
Tömeg:
515 kg.
Hidraulikus rendszer névleges nyomása: 25 MPa.
Hidraulikus rendszer olajmennyisége:70 dm3.
Lengőkések száma:
24 db.
Vágószerkezet külső átmérője:
400 mm.
Vágószerkezet kinyúlása a függesztőberendezés középvonalától: 2 m.
Vágószerkezet üzemi fordulatszáma: 2100 ÷ 2500/min.
Munkaszélesség:
1000 mm.
Vágható maximális gallyátmérő:
40 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 5 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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HIDROT CS-1000 CSERJEIRTÓ FEJ
Termékazonosítók
Típus:
HIDROT CS-1000.
Gyártó és forgalmazó: Hidrot Kft. Pécs-Cserkút, Csárdakörnyék 6. 7673. Telefon: 72/313-066. Telefax: 72/333-080.
Referencia hely:
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Sopron, Honvéd út 1.
9400. Telefon: 99/506-810. Telefax: 99/312-083.
BTO szám:
293265 35 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A HIDROT CS-1000
típusú cserjeirtó fej – mely
egy vízszintes tengelyű zúzó
– gémszerkezetekre vagy
függesztett, kifordítható keretre szerelhető. Az alapgépre szerelve lágy szárú gyomok és fás szárú növények
zúzására alkalmas. Elsősorban útszegélyek, árokpartok
karbantartása használható.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
800 mm.
Szélesség:
1300 mm.
Magasság:
800 mm.
Tömeg:
180 kg.
Lengőkések száma:
24 db.
Vágószerkezet:
− külső átmérője:
400 mm,
− meghajtása:
hidraulikus.
Munkaszélesség:
1000 mm.
Vágható maximális gallyátmérő:
40 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 5 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő gépkezelő.
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LKV-1 LENGŐKAROS VÁGÁSTAKARÍTÓ

Termékazonosítók
Típus:
LKV-1.
Gyártó és forgalmazó: Diaz Kft. Szentendre, Szentlászlói út 78/d. 2000. Telefon:
26/312-288. Telefax: 26/315-796.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület

Az LKV-1 típusú lengőkaros vágástakarító rendeltetése, hogy a véghasználati vágás után a területen visszamaradó gallyakat és egyéb fás hulladékot öszszegyűjtse, sávokba vagy halomba összetolja. A gép az univerzális traktor elejére szerelve üzemeltethető. Működése közben az akadálynak (tuskónak) ütköző
lengőkarok kitérnek, majd az akadály elhagyása után eredeti helyzetükbe térnek
vissza, így biztosított a folyamatos, gépsérülés nélküli üzem.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság (tartókerettel):
2500 mm.
Hosszúság (a traktorból kinyúló hossz): 1385 mm.
Szélesség:
2480 mm.
Magasság:
1750 mm.
Tömeg:
820 kg.
Hossza az üzemeltető traktorral:
4800 ÷ 5200 mm (traktortípustól függően).
Lengőkarok:
− száma:
5 db,
− orrának max. felemelkedése: 470 mm.
Munkaszélesség:
2500 ÷ 3000 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Teljesítményigény:
min. 37 kW.
Javasolt erőgép:
MTZ-50, MTZ-80 vagy MTZ-82.
Teljesítménye műszakóránként:
0,1 ÷ 0,2 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷ 4
km/h) és a munkaszélességtől (2,5 ÷ 3,0
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Traktorkapcsolat:
hordozott.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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VÁGTA VÁGÁSTAKARÍTÓ
Termékazonosítók
Típus:
VÁGTA.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Sopron, Honvéd út 1.
9400. Telefon: 99/506-810. Telefax: 99/312-083.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület

A VÁGTA típusú vágástakarító (1. pajzslemez, 2. rugós fog, 3. fogvezető
elem, 4. feszítő rugó, 5. terelő rúd, 6. csatlakozó fül) rendeltetése, hogy a véghasználati vágás után a területen visszamaradó gallyakat és egyéb fás hulladékot
összegyűjtse, sávokba vagy halomba összetolja. A gép az erdészeti csuklós traktor elejére szerelve üzemeltethető. Működése közben az akadálynak (tuskónak)
ütköző fogak kitérnek, majd az akadály elhagyása után eredeti helyzetükbe térnek vissza, így biztosított a folyamatos, gépsérülés nélküli üzem. A munkagép
minden olyan területen működhet, ahol az üzemeltető traktor munkája megengedett. A gép célszerűen az LKT típusú traktorok első tolólapjára szerelhető.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
850 mm.
Szélesség:
2310 mm.
Magasság:
1800 mm.
Tömeg:
650 kg.
Hossza az üzemeltető traktorral:
7550 mm (LKT-81 esetén).
Rugós fogak:
− száma:
4 db,
− osztása:
650 mm,
− mozgásútja:
500 mm.
Traktorkapcsolatot biztosító alsó csatlakozó fülek távolsága egymástól:
2000 mm.
Alsó csatlakozó csapok átmérője:
30 mm.
Traktorkapcsolatot biztosító felső csatlakozó fülek távolsága egymástól:
2000 mm.
Felső csatlakozó csapok átmérője: 16 mm.
Munkaszélesség:
2500 ÷ 3000 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 300 mm.
Teljesítményigény:
min. 59 kW.
Javasolt erőgép:
LKT-80, LKT-81 vagy LKT-81T.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Teljesítménye műszakóránként:
0,2 ÷ 0,3 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷ 4
km/h) és a munkaszélességtől (2,5 ÷ 3,0
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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TF-800 TUSKÓFÚRÓ
Termékazonosítók
Típus:
TF-800.
Gyártó és forgalmazó: „Pletenyik” Kft. Kiskőrös, Tavasz u. 16. 6200. Telefon:
78/312-274. Telefax: 78/312-274.
Referencia hely:
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. Szolnok, József A.
út 34. 5002. Telefon: 56/512-110. Telefax: 56/512-120.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A TF-800 típusú tuskófúró a tuskómagok forgácsolással történő eltávolítására alkalmas. Elsősorban a nyarasok tarvágását követően visszamaradt tuskók
eltávolítására használható.
Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Hajtóművének fokozatszáma:
Fúróátmérő:
Fúróelőtolás:
Forgácsvastagság:
Fúrási mélység:
Behajtó fordulatszám-igény:
Teljesítményigény:
Javasolt erőgép:
Munkateljesítménye:
Traktorkapcsolat.
Kiszolgáló személyzet:

2040 kg.
3.
800 mm.
120 mm/fordulat.
60 mm.
max. 850 mm.
540/min.
min. 110 kW.
T-150K.
60 db tuskó/h.
függesztett.
1 fő traktoros.
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MECSEKI GYÖKÉRSZAGGATÓ ÉK
Termékazonosítók
Típus:
MECSEKI ÉK.
Gyártó és forgalmazó: Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A MECSEKI ÉK típusú gyökérszaggató ék az
akácosok természetes sarjaztatásának gépe. Tetszőleges
sortávolságban húzott barázdák készítése alkalmas, mindenfajta erdősítési területen
(tuskózás nélküli erdőfelújítások esetén is). A gép által
készített barázdákon keresztül javul az erdősítési munka
eredménye.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1000 mm.
Szélesség:
650 mm.
Magasság:
900 mm.
Tömeg:
150 kg (pótsúlyokkal növelhető).
Ék:
− szélessége:
100 mm,
− munkamélysége:
max. 450 mm.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Területteljesítménye műszakóránként: 0,12 ÷ 0,20 ha/h, a munkasebességtől (2
÷ 4 km/h) és a szomszédos húzások középvonalának egymástóli távolságától (1,6
÷ 2,4 m ) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigénye:
min. 37 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
62

BGYV-2 GYÖKÉRSZAGGATÓ

Termékazonosítók
Típus:
BGYV-2.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A BGYV-2 típusú gyökérszaggató az akácosok természetes sarjaztatásának gépe. Egy menetben két barázda készítése alkalmas, mindenfajta erdősítési
területen (tuskózás nélküli erdőfelújítások esetén is). A gép által készített barázdákon keresztül javul az erdősítési munka eredménye.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság: 800 mm.
Szélesség szállítási helyzetben:
1800 mm.
Magasság:
1120 mm.
Tömeg:
225 kg.
Vágókések:
− szélessége:
40 mm,
− száma.
2 db,
− munkamélysége:
max. 450 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Területteljesítménye műszakóránként: 0,3 ÷ 0,50 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷
4 km/h) és a szomszédos húzások középvonalának egymástóli távolságától (1,8 ÷
2,8 m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigénye:
min. 59 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BODOR-FÉLE MAKKVETŐGÉP

Termékazonosítók
Típus:
BODOR-FÉLE.
Gyártó és forgalmazó: Bodor Bt. Sellye, Ifjúság út 1/a. 7960. Telefon: 73/480585, 30-2265-795, 60-623-136.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon:
72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293213 35 23.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A BODOR-féle egysoros makkvetőgép a maggal történő erdősítések gépe.
Tetszőleges sortávolságú vetésre alkalmas, mindenfajta erdősítési területen (állományok alatt és tuskózás nélküli területeken is). A gép vetőbarázdát készít, vetőmagot adagol és takar.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
1450 mm.
Szélesség:
1100 mm.
Magasság:
900 mm.
Tömeg:
340 kg.
Hossza az üzemeltető traktorral:
4900÷5300 mm (traktortípustól függően).
Az alsó és a felső függesztőfuratok egymástóli függőleges távolsága: 370 mm.
Alsó függesztőcsapok:
− átmérője:
30 mm,
− egymástóli középtávolsága: 625 mm.
Felső függesztőfurat átmérője:
28 mm.
Vetőbarázda:
− szélessége:
100 mm,
− mélysége:
max. 200 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 5 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Területteljesítménye műszakóránként: 0,2 ÷ 0,4 ha/h, a munkasebességtől (2 ÷ 5
km/h) és a szomszédos húzások középvonalának egymástóli távolságától (1,6 ÷ 2,4
m) függően, 60 %-os gépkihasználásnál.
Teljesítményigény:
min. 37 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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BCSSÜ-1 CSEMETE-SUHÁNG ÜLTETŐGÉP
Termékazonosítók
Típus:
BCSSÜ-1.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Agroherba Kft. Herencsény, Béke út (Hrsz.: 0213) 2677.
BTO szám:
293213 55 20.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A BCSSÜ-1 típusú
függesztett, egysoros csemete-suháng ültetőgép a beállításától függően csemeték
vagy suhángok ültetésére alkalmas, mindenfajta erdősítési területen (tuskózás nélküli területeken is). A gép
ültetőbarázdát készít, melybe
a csemetét (suhángot) közvetlenül helyezi be a kiszolgáló dolgozó. A csemeték
(suhángok) gyökérzete körül
a gép az ültetőbarázdát zárja
és a talajt tömöríti.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
2700 mm.
Szélesség:
1500 mm.
Magasság:
1250 mm.
Tömeg:
150 kg.
Egy menetben ültetett sorok száma: 1.
Ültetőbarázda:
− szélessége:
120 mm,
− mélysége:
max. 300 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Teljesítményigény:
min. 30 kW.
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros + 1 fő kiszolgáló dolgozó.
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BCSSÜ-2 CSEMETE-SUHÁNG ÜLTETŐGÉP
Termékazonosítók
Típus:
BCSSÜ-2.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Perpetum Progkes Kft. Legénd, Dózsa György út 71.
2619.
BTO szám:
293213 55 20.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A BCSSÜ-2 típusú
függesztett, kétsoros csemete-suháng ültetőgép a beállításától függően csemeték
vagy suhángok ültetésére alkalmas, elsősorban teljes talaj-előkészítésű erdősítési területeken. A gép ültetőbarázdákat készít, melyekbe
a csemetéket (suhángokat)
közvetlenül helyezik be a kiszolgáló dolgozók. A csemeték (suhángok) gyökérzete körül a gép az
ültetőbarázdát zárja és a talajt tömöríti.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:
Egy menetben ültetett sorok száma:
Ültetőbarázdák:
− szélessége:
− mélysége:
Munkasebesség:
Szállítási sebesség:
Teljesítményigény:
Traktorkapcsolat:
Kiszolgáló személyzet:
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2700 mm.
2300 mm.
1250 mm.
260 kg.
2.
120 mm,
max. 300 mm.
2 ÷ 4 km/h.
max. 15 km/h.
min. 37 kW.
függesztett.
1 fő traktoros + 2 fő kiszolgáló dolgozó.

BGF GÖDÖRFÚRÓ-CSALÁD
Termékazonosítók
Típus:
BGF-250, -450, -600.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskola. SomogyzsitfaSzőcsénypuszta, Ady E. u. 8. 8734. Telefon: 85/310-389.
Telefax: 85/312-051.
BTO szám:
293213 55 90.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A BGF típusú függesztett gödörfúró-család gépei az alkalmazott fúróspirál átmérőjétől és a talajkötöttségtől függően a 0,6, illetve az 1,4 vonóerőosztályú, szabványos hárompont-függesztő berendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethetők. A gödörfúrók elsősorban az
erdészeti- és a mezőgazdasági üzemekben a nagyméretű facsemeték, suhángok
és sorfák ültetésénél a talaj-előkészítés (gödörkészítés) elvégzésére alkalmasak.
Előnyösen használhatók kerítésoszlopok és egyéb oszlopok talaj-előkészítési
munkáihoz is. Sík és lejtős területeken, előkészített és előkészítetlen talajoknál
egyaránt alkalmazhatók. A kiemelt földet nem szórják szét, hanem a gödör mellé rakják, így a föld gyors kiszáradása elmarad, a visszatakarás pedig egyszerűen
elvégezhető.
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Főbb műszaki adatok
BGF
-250
Hosszúság [mm]
1100
Szélesség [mm]
400
Magasság [mm]
500
Tömeg [kg]
95
Hossza az üzemeltető traktorral [mm] 4500 ÷ 5900
Max. munkamélység [mm]
800
Max. talaj szétszóródási távolság a gödör szélétől [mm]
Kardántengely meghajtó fordulatszámigény [1/min]
Fúrófej típusa
Fúrófej fúróspiráljának átmérője [mm]
150, 250

Fúrófej fúróspiráljának menetszáma
Fúrófej fúróspiráljának bekezdésszáma
Fúrófej vágóvasának hajlásszöge
Min. teljesítményigény [kW (LE)]
Terület-teljesítmény [gödör/nap]
Szállítási sebesség [km/h]
Szabad magasság szállítási helyzetben
[mm]
Traktorkapcsolat
Kezelő személyzet [fő]
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-450

-600
3000
800
1550

220
260
6400 ÷ 7800
900
600
540
csavar
150, 250,
350, 450

2

8 (11)

150, 250,
350, 450,
600
1

2
30°
18 (24)
600 ÷ 1500
max. 15
min. 250
függesztett
1 (traktoros)

22 (30)

BGF KIFORDÍTHATÓ GÖDÖRFÚRÓ-CSALÁD
Termékazonosítók
Típus:
BGF-450K, -450K2.
Gyártó és forgalmazó: Bagodi Mezőgép Kft. Bagod, Gépállomás u. 9. 8992. Telefon: 92/360-002. Telefax: 92/360-002.
Referencia hely:
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. Szolnok, József A.
út 34. 5002. Telefon: 56/512-110. Telefax: 56/512-120.
BTO szám:
293213 55 90.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A BGF típusú függesztett, kifordítható gödörfúró-család gépei kialakításuktól függően egy- vagy két oldalra kifordíthatók, ezáltal az üzemeltető traktor
nyomtávolságán kívül eső gödrök készítésére is alkalmasak. A talajkötöttségtől
függően a 0,6, illetve az 1,4 vonóerő-osztályú, szabványos hárompont-függesztő
berendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethetők. A gödörfúrók elsősorban az erdészeti- és a mezőgazdasági üzemekben a
nagyméretű facsemeték, suhángok és sorfák ültetésénél a talaj-előkészítés (gödörkészítés) elvégzésére alkalmasak. Előnyösen használhatók erdősítések pótlási
munkáiban, továbbá kerítésoszlopok és egyéb oszlopok talaj-előkészítési munkáihoz is. Sík és lejtős területeken, előkészített és előkészítetlen talajoknál egyaránt alkalmazhatók. A kiemelt földet nem szórják szét, hanem a gödör mellé rakják, így a föld gyors kiszáradása elmarad.
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Főbb műszaki adatok
BGF
Hosszúság [mm]
Szélesség [mm]
Magasság [mm]
Tömeg [kg]
Hossza az üzemeltető traktorral [mm]
Max. munkamélység [mm]
Max. talaj szétszóródási távolság a gödör szélétől [mm]
Oldal kifordulási szög [º]
Kardántengely meghajtó fordulatszámigény [1/min]
Fúrófej típusa
Fúrófej fúróspiráljának átmérője [mm]
Fúrófej fúróspiráljának menetszáma
Fúrófej fúróspiráljának bekezdésszáma
Fúrófej vágóvasának hajlásszöge
Min. teljesítményigény [kW (LE)]
Terület-teljesítmény [gödör/nap]
Szállítási sebesség [km/h]
Szabad magasság szállítási helyzetben
[mm]
Traktorkapcsolat
Kezelő személyzet [fő]
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-450K

-450K2
2800

1000

1050
1300

250

260
6200 ÷ 7600
800
600

30

±30

540
csavar
180, 250, 350, 450
1
2
30°
18 (24)
600 ÷ 1500
max. 15
min. 250
függesztett
1 (traktoros)

POPULUS MÉLYGÖDÖRFÚRÓ
Termékazonosítók
Típus:
POPULUS.
Gyártó és forgalmazó: „Pletenyik” Kft. Kiskőrös, Tavasz u. 16. 6200. Telefon:
78/312-274. Telefax: 78/312-274.
Referencia hely:
„Pletenyik” Kft. Kiskőrös, Tavasz u. 16. 6200. Telefon:
78/312-274. Telefax: 78/312-274.
BTO szám:
293213 55 90.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A POPULUS típusú mély-gödörfúró alacsony vízállású területek erdősítési technológiáiban az ültetés műveletét segíti. Elsősorban a hosszú nyárdugványok (csúcsrügyes karódugványok) ültető gödreinek elkészítésére alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Szélesség: 920 mm.
Magasság: 3400 mm.
Tömeg:
Fúróátmérő:
Fúrót hajtó hidromotor típusa:
Fúrási mélység:
Teljesítményigény:
Javasolt erőgép:
Munkateljesítmény:
Traktorkapcsolat.
Kiszolgáló személyzet:

300 kg.
120 mm.
MH2-122.R.
max. 3,5 m.
min. 37 kW.
MTZ-50.
60 db lyuk/h.
függesztett.
1 fő traktoros.
73

POPULUS AQUA-20 MÉLYGÖDÖRFÚRÓ

Termékazonosítók
Típus:
POPULUS AQUA-20.
Gyártó és forgalmazó: „Pletenyik” Kft. Kiskőrös, Tavasz u. 16. 6200. Telefon:
78/312-274. Telefax: 78/312-274.
Referencia hely:
„Pletenyik” Kft. Kiskőrös, Tavasz u. 16. 6200. Telefon:
78/312-274. Telefax: 78/312-274.
BTO szám:
293213 55 90.

Rendeltetés, alkalmazási terület
A POPULUS AQUA-20 típusú
vízbefecskendezéses
mélygödörfúró alacsony vízállású területek erdősítési
technológiáiban az ültetés
műveletét segíti. Elsősorban
a hosszú nyárdugványok
(csúcsrügyes
karódugványok) ültető gödreinek elkészítésére és a gödrök vízbefecskendezés közbeni, levegőmentes töltésére alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Víztartályok:
− száma:
− térfogata:
Fúróátmérő:
Fúrási mélység:
Teljesítményigény:
Javasolt erőgép:
Munkateljesítmény:
Traktorkapcsolat.
Kiszolgáló személyzet:
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2,
1000 dm3.
120 mm.
max. 3,5 m.
min. 37 kW.
MTZ-50.
60 db lyuk/h.
függesztett.
1 fő traktoros + 1 fő kisegítő.

ERDŐHASZNÁLATI GÉPEK

75

76

RP KIHORDÓ-CSALÁD

Termékazonosítók
Típusok:
RP-6 és RP-12.
Típusváltozatok:
igény szerinti traktorral és hidraulikus daruval szerelt
megoldások.
Gyártó és forgalmazó: Diaz Kft. Szentendre, Szentlászlói út 78/d. 2000. Telefon:
26/312-288. Telefax: 26/315-796.
Referencia hely:
Balatonfelvidéki Erdészeti és Faipari Rt. Keszthely, Kastély u. 8. 7623. Telefon: 72/508-200. Telefax: 72/508201.
BTO szám:
293265 33 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület

Az RP típusú kihordók rendeltetése, hogy a faanyagot a vágástéren a kitermelési hely, illetve az előközelítési hely és a közúti járművekkel már járható
területek között mozgassák. Elsősorban véghasználatokban, sík- és enyhe lejtésű
területeken, különböző hosszúságú választékok (legallyazott hosszúfa, rönk és
rövidválaszték) kiszállítására alkalmasak, 4000 m alatti közelítési távolságra.
A kihordó traktorból, hidraulikus daruból és rakoncás utánfutóból álló,
vonószemes, rakodáskor kitámasztó lábakkal stabilizált, rönkközelítő rakodó és
szállító szerelvény. A kisebb teherbírású változat rakoncás utánfutója egytengelyes, a nagyobbé tandem futóműves.
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Főbb műszaki adatok
RP
Teljes hosszúság* [mm]
Legnagyobb szélesség [mm]
Legnagyobb magasság:*
− daruval, szállítási helyzetben [mm]
− daruval, rakodási helyzetben [mm]
Rakomány max. tömege [kg]
Öntömeg (traktor + hidraulikus daru + rakoncás utánfutó)* [kg]
Erőgép motor névleges teljesítménye [kW]
Javasolt erőgép
Rakoncás utánfutó:
− hosszúsága [mm]
− szélessége [mm]
− magassága [mm]
− nyomtávolsága [mm]
− vonófejének kapcsolási magassága
[mm]
− hasmagassága [mm]
− rakfelület-magassága a talajtól [mm]
− rakfelület-hossza [mm]
− rakfelület-szélessége [mm]
− öntömege [kg]
− rakonca-száma [pár]
− gumiabroncs-mérete ["]

-6
9000 ÷ 9500
2400

-12
11500 ÷ 12000
2440

3700 ÷ 3900
6000 ÷ 6300
6000

3800 ÷ 4000
6600 ÷ 6900
12000

6500 ÷ 7000
min. 49
MTZ-82

12000 ÷ 13000
min. 110
T-150K

5980
2400
2980
1980

8000
2440
3000
1860

525
460
890
4000
2150
2100
6
16,00-20

530
410
900
6000
2300
3280
6
1300×530-533
12 PR
egyvezetékes légfék

− fékberendezése
Hidraulikus daru:*
igény szerinti
− típusa
max. 1300
max. 1600
− tömege [kg]
min. 4
min. 6
− legnagyobb gémkinyúlása [mm]
min. 30
min. 60
− névleges emelőnyomatéka [kNm]
Vontatási sebesség [km/h]
2 ÷ 25
Szállítható anyag max. hossza [m]
4,5
6,5
3
Teljesítmény műszakóránként [m /h]
2÷6
4 ÷ 10
(a közelítési távolságtól (500 ÷ 4000 m), az átlagsebességtől (4 ÷ 12 km/h) és az
egy darufogással mozgatott anyagtérfogattól (0,1 ÷ 0,5 m3) függően)
Kiszolgáló személyzet [fő]
1 (traktoros)
* a traktor és a hidraulikus daru típusától függően.
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SR-6 (VALTRA VALMET 800 / ESSEL 60.9) KIHORDÓ
Termékazonosítók
Típus:
SR-6 (VALTRA VALMET 800 / ESSEL 60.9).
Típusváltozatok:
az alapváltozattól eltérő típusú traktorral és hidraulikus
daruval szerelt megoldások.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
HM Verga Erdőgazdaság Rt. Veszprém, Jutasi u. 10.
8200. Telefon: 88/591-510. Telefax: 88/591-549.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az SR-6 típusú kihordó rendeltetése, hogy a faanyagot a vágástéren a kitermelési hely, illetve az előközelítési hely és a közúti
járművekkel már járható területek között mozgassa. Elsősorban véghasználatokban,
sík- és 20°-ot meg nem haladó lejtésű területeken, nehéz
terep- és talajviszonyok mellett, 1 ÷ 5 m-es választékok
(legallyazott hosszúfa, rönk
és rövidválaszték) kiszállítására alkalmas, 4000 m alatti közelítési távolságra. A
természetközeli erdőgazdálkodás gépe.
A kihordó traktorból (VALTRA VALMET 800), hidraulikus daruból
(ESSEL 60.9) és rakoncás utánfutóból álló, központi csuklós, rakodáskor reteszelt kialakítású, rönkközelítő rakodó és szállító szerelvény. Alkalmazási területét alapvetően meghatározza a gépcsoport szerkezeti kialakítása, az erőgép és a
rakoncás utánfutó összekapcsolódásának módja, a hajtott tengelyek száma, a
gumiabroncsok fajtája és mérete, a gépcsoport stabilitása. Terepjáró képességét
jelentős mértékben fokozza a rakoncás utánfutó tandem kialakítású futóműve,
melynek hátsó kerekei hidraulikusan hajtottak. A szerelvény még abban az esetben is mozgásképes, amikor a vontató traktor adhéziós súlya alapján kifejthető
vonóerő már nem elegendő a rakomány mozgatásához.
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Főbb műszaki adatok
Teljes hosszúság:
10450 mm.
Legnagyobb szélesség:
2500 mm.
Legnagyobb magasság:
− daruval, szállítási helyzetben: 3700 mm,
− daruval, rakodási helyzetben: 8800 mm.
Rakományának max. tömege:
6000 kg.
Öntömeg:
9260 kg,
− ebből a traktor tömege:
3240 kg,
− ebből a rakoncás utánfutó tömege: 4060 kg,
− ebből a hidraulikus daru tömege: 1960 kg.
Össztömeg:
15260 kg.
Erőgép motor névleges teljesítménye: 59 kW.
Rakoncás utánfutó:
− hosszúsága:
6200 mm,
− szélessége:
2500 mm,
− magassága:
3000 mm,
− nyomtávolsága:
2050 mm,
− hasmagassága:
600 mm,
− rakfelület-hossza:
3760 mm,
− rakonca-száma:
6 pár,
− gumiabroncs-mérete:
16,0/70-20″ 14 PR,
− fékberendezése:
üzemi fék: egyvezetékes, indirekt vezérlésű nyomólégfék, rögzítőfék: mechanikus,
sodronykötéllel, csavarorsós hajtókarral
működtethető,
− levegőrendszer nyomása:
0,6 MPa,
− hidraulikus rendszer névleges nyomása: 19 MPa, illetve 32 MPa,
− szivattyújának belső térfogata: 50 cm3,
− hidromotorjainak belső térfogata: 55 cm3.
Hidraulikus daru:
− típusa:
ESSEL 60.9,
− legnagyobb gémkinyúlása: 6,85 m,
− névleges emelőnyomatéka: 59 kNm.
Vontatási sebesség:
2 ÷ 25 km/h.
Szállítható anyag max. hossza:
5 m.
Teljesítmény műszakóránként:
1 ÷ 7 m3/h, a közelítési távolságtól (500 ÷
4000 m), az átlagsebességtől (4 ÷ 12
km/h) és az egy darufogással mozgatott
anyagtérfogattól (0,1 ÷ 0,4 m3) függően.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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SR-8 (Z-16245/CRANAB-450) KIHORDÓ
Termékazonosítók
Típus:
SR-8 (Z-16245/CRANAB-450).
Típusváltozatok:
az alapváltozattól eltérő típusú traktorral és hidraulikus
daruval szerelt megoldások.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Mecseki Erdészeti és Faipari Rt. Pécs, Rét u. 8. 7623. Telefon: 72/508-200. Telefax: 72/508-201.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

Az SR-8 típusú kihordó rendeltetése, hogy a faanyagot a vágástéren a kitermelési hely, illetve az előközelítési hely és a közúti járművekkel már járható
területek között mozgassa. Elsősorban véghasználatokban, sík- és 20°-ot meg
nem haladó lejtésű területeken, nehéz terep- és talajviszonyok mellett, 1 ÷ 6,5
m-es választékok (legallyazott hosszúfa, rönk és rövidválaszték) kiszállítására
alkalmas, 4000 m alatti közelítési távolságra. A természetközeli erdőgazdálkodás gépe.
A kihordó traktorból (Z-16245), hidraulikus daruból (CRANAB-450) és
rakoncás utánfutóból álló, központi csuklós, rakodáskor reteszelt kialakítású,
rönkközelítő rakodó és szállító szerelvény. A szerelvény még abban az esetben
is mozgásképes, amikor a vontató traktor adhéziós súlya alapján kifejthető vonóerő már nem elegendő a rakomány mozgatásához.
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Főbb műszaki adatok
Teljes hosszúság:
10650 mm.
Legnagyobb szélesség:
2500 mm.
Legnagyobb magasság:
− daruval, szállítási helyzetben: 3000 mm,
− daruval, rakodási helyzetben: 8800 mm.
Rakományának max. tömege:
8000 kg.
Össztömeg:
18350 kg.
Erőgép motor névleges teljesítménye: 118 kW.
Rakoncás utánfutó:
− hosszúsága:
6480 mm,
− szélessége:
2500 mm,
− magassága:
3000 mm,
− nyomtávolsága:
2050 mm,
− hasmagassága:
600 mm,
− rakfelület-magassága a talajtól: 1100 mm,
− rakfelület-hossza:
4500 mm,
− öntömege:
5350 kg,
− rakonca-száma:
8 pár,
− gumiabroncs-mérete:
16,0-20″ 14 PR,
− fékberendezése:
üzemi fék: egyvezetékes, indirekt vezérlésű nyomólégfék, rögzítőfék: mechanikus,
sodronykötéllel, csavarorsós hajtókarral
működtethető,
− légtartály űrtartalma:
35 dm3,
− levegőrendszer nyomása:
0,6 MPa.
− hidraulikus rendszer névleges nyomása: 19 MPa.
Hidraulikus daru:
− típusa:
CRANAB-450,
− tömege:
740 kg,
− legnagyobb gémkinyúlása: 5,85 m,
− névleges emelőnyomatéka: 40,4 kNm.
Vontatási sebesség:
2 ÷ 25 km/h.
Szállítható anyag max. hossza:
6,5 m.
Teljesítmény műszakóránként:
1,4 ÷ 9,6 m3/h, a közelítési távolságtól
(500 ÷ 4000 m), az átlagsebességtől (4 ÷
12 km/h) és az egy darufogással mozgatott
anyagtérfogattól (0,2 ÷ 0,5 m3) függően.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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SR-8N (VALTRA VALMET 8550 / ESSEL 80.1) KIHORDÓ
Termékazonosítók
Típus:
SR-8N (VALTRA VALMET 8550 / ESSEL 80.1).
Típusváltozatok:
az alapváltozattól eltérő típusú traktorral és hidraulikus
daruval szerelt megoldások.
Gyártó és forgalmazó: Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
HM Verga Erdőgazdaság Rt. Veszprém, Jutasi u. 10.
8200. Telefon: 88/591-510. Telefax: 88/591-549.
BTO szám:
293265 33 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
Az SR-8N típusú
kihordó – mely az SR-8
növelt teherbírású változata – rendeltetése, hogy a
faanyagot a vágástéren a
kitermelési hely, illetve az
előközelítési hely és a
közúti járművekkel már
járható területek között
mozgassa.
Elsősorban
véghasználatokban, síkés 20°-ot meg nem haladó
lejtésű területeken, nehéz
terep- és talajviszonyok mellett, 1 ÷ 6,5 m-es választékok (legallyazott hosszúfa,
rönk és rövidválaszték) kiszállítására alkalmas, 4000 m alatti közelítési távolságra. A természetközeli erdőgazdálkodás gépe.
A kihordó traktorból (VALTRA VALMET 8550), hidraulikus daruból
(ESSEL 80.1) és rakoncás utánfutóból álló, központi csuklós, rakodáskor reteszelt kialakítású, rönkközelítő rakodó és szállító szerelvény. Alkalmazási területét alapvetően meghatározza a gépcsoport szerkezeti kialakítása, az erőgép és a
rakoncás utánfutó összekapcsolódásának módja, a hajtott tengelyek száma, a
gumiabroncsok fajtája és mérete, a gépcsoport stabilitása. Terepjáró képességét
jelentős mértékben fokozza a rakoncás utánfutó tandem kialakítású futóműve,
melynek hátsó kerekei hidraulikusan hajtottak. A szerelvény még abban az esetben is mozgásképes, amikor a vontató traktor adhéziós súlya alapján kifejthető
vonóerő már nem elegendő a rakomány mozgatásához.
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Főbb műszaki adatok
Teljes hosszúság:
12000 mm.
Legnagyobb szélesség:
2500 mm.
Legnagyobb magasság:
− daruval, szállítási helyzetben: 3700 mm,
− daruval, rakodási helyzetben: 8800 mm.
Rakományának max. tömege:
10000 kg.
Öntömeg:
11820 kg,
− ebből a traktor tömege:
5200 kg,
− ebből a rakoncás utánfutó tömege: 4500 kg,
− ebből a hidraulikus daru tömege: 2100 kg.
Össztömeg:
21820 kg.
Erőgép motor névleges teljesítménye: 118 kW.
Rakoncás utánfutó:
− hosszúsága:
7200 mm,
− szélessége:
2500 mm,
− magassága:
3000 mm,
− nyomtávolsága:
2050 mm,
− hasmagassága:
600 mm,
− rakfelület-magassága a talajtól: 1100 mm,
− rakfelület-hossza:
4900 mm,
− rakonca-száma:
8 pár,
− gumiabroncs-mérete:
16,0/70-20″ 14 PR,
− fékberendezése:
üzemi fék: egyvezetékes, indirekt vezérlésű nyomólégfék, rögzítőfék: mechanikus,
sodronykötéllel, csavarorsós hajtókarral
működtethető,
− hidraulikus rendszer névleges nyomása: 19 MPa, illetve 32 MPa,
− szivattyújának belső térfogata: 50 cm3,
− hidromotorjainak belső térfogata: 55 cm3.
Hidraulikus daru:
− típusa:
ESSEL 80.1,
− legnagyobb gémkinyúlása: 7,0 m,
− névleges emelőnyomatéka: 79,2 kNm.
Vontatási sebesség:
2 ÷ 25 km/h.
Szállítható anyag max. hossza:
6,5 m.
Teljesítmény műszakóránként:
2 ÷ 12 m3/h, a közelítési távolságtól (500
÷ 4000 m), az átlagsebességtől (4 ÷ 12
km/h) és az egy darufogással mozgatott
anyagtérfogattól (0,2 ÷ 0,5 m3) függően.
Kiszolgáló személyzet:
1 fő traktoros.
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EKD-90/8 ELŐKÖZELÍTŐ KÖTÉLPÁLYA
Termékazonosítók
Típus:
EKD-90/8.
Gyártó és forgalmazó: Kötélpályás Kft. Eger, Hell M. u. 7. 3300. Telefon:
36/364-282, 30/2299-837. Telefax: 36/364-282.
Referencia hely:
Egererdő Erdészeti Rt. Eger, Kossuth L. u. 18. 3300. Telefon: 36/413-166. Telefax: 36/413-207.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az EKD-90/8 típusú
előközelítő kötélpálya rendeltetése, hogy a faanyagot
a vágástéren a kitermelési
hely, illetve az előközelítési hely között mozgassa.
Elsősorban 20°-ot meghaladó lejtésű területeken,
nehéz terep- és talajviszonyok melletti közelítésre alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Hatótávolság:
Teherbírás:
Tartókötél:
− típusa:
− átmérője:
Vonókötél:
− típusa:
− átmérője:
Meghajtó motor:
− típusa:
− jellege:
− hengereinek száma:
Erőátvitel:
− típusa:
− jellege:
Kiszolgáló személyzet:

90 m.
800 kg.
zártpászmás, acélbetétes Seale,
14 mm.
zártpászmás, acélbetétes Seale,
8 mm.
SLAVIA,
léghűtéses dízel,
2.
DANFOSS és HIDROMATIC,
hidrosztatikus.
1 fő gépkezelő + 1 fő kötöző.
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EHK-300/10 KÖTÉLPÁLYA
Termékazonosítók
Típus:
EHK-300/10.
Gyártó és forgalmazó: Kötélpályás Kft. Eger, Hell M. u. 7. 3300. Telefon:
36/364-282, 30/2299-837. Telefax: 36/364-282.
Referencia hely:
Egererdő Erdészeti Rt. Eger, Kossuth L. u. 18. 3300. Telefon: 36/413-166. Telefax: 36/413-207.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az EHK-300/10 típusú, univerzális traktor által
működtetett erdészeti hidraulikus kötélpálya rendeltetése,
hogy a faanyagot a vágástéren a kitermelési hely, illetve
az előközelítési hely között
mozgassa. Elsősorban 20°-ot
meghaladó lejtésű területeken, nehéz terep- és talajviszonyok melletti közelítésre
alkalmas.
Főbb műszaki adatok
Hatótávolság:
Teherbírás:
Tartókötél:
− típusa:
− átmérője:
Vonókötél:
− típusa:
− átmérője:
Szerelőkötél átmérője:
Árbócmagasság:
Futókocsi tömege:
Meghajtó teljesítmény-igény:
Erőátvitel:
− típusa:
− jellege:
Kiszolgáló személyzet:
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300 m.
1000 kg.
zártpászmás, acélbetétes Seale,
16 mm.
zártpászmás, acélbetétes Seale,
10 mm.
5,5 mm.
7 m.
200 kg.
min. 40 kW.
DANFOSS és HIDROMATIC,
hidrosztatikus.
1 fő gépkezelő + 1 fő kötöző.

RÁBA FA 27.235-6.6-000 ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI
(szóló, fülke mögötti darus)
Termékazonosítók
Típus-változatok:
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S,
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F65S;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F81S;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / ESSEL-80.1;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / KCR-70;
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / CRANAB-700.
Gyártó és forgalmazó: Rába Jármű és Busz Gyártó Kft. Győr, Budai út 1-5.
9002. Telefon: 96/412-111, 96/414-711. Telefax: 96/414311., illetve
Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21. 7400. Telefon: 82/505-100. Telefax:
82/505-133.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A szóló, fülke mögötti
darus erdészeti tehergépkocsi
(1. járóképes alváz, 2. hidraulikus daru, 3. rakoncás felépítmény) 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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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Szabadmagasság:
Legkisebb fordulókör átmérő:
Saját tömeg:
Teherbírás:
Megengedett össz-gördülőtömeg:
Hidraulikus daru tömege:
Rakoncás felépítmény tömege:
Dízelmotor:
− típusa:
− minősítése:
− névleges teljesítménye:
Sebességváltó:
− típusa:
− fokozatainak száma:
Keréktárcsák mérete:
Abroncsok:
− mérete:
− száma:
Vezetőfülke típusa:
Rakfelület hossza:
Homlokfal magassága:
Rakoncák:
− szelvénymérete:
− száma:
Rakománynagyság:
Szállítási távolság:
Naponkénti fordulószám:
Naponkénti teljesítmény:
Évenkénti teljesítmény:
Kiszolgáló személyzet:

88

8620 mm.
2490 mm.
3820 mm.
400 mm.
21,2 m.
13150 kg.
10050 kg.
23200 kg.
1430 kg (LOGLIFT F60S esetén).
1720 kg.
RÁBA-D10 TLL-235 E-2,
Euro II,
235 kW (ISO szerint).
ZF 16S-151,
16 + 2.
10,0-20”.
14.00 R20 MPT,
6 + 1 db.
DAF 85.
5500 mm.
1800 mm.
100 × 80 × 5 mm,
4 pár (kétoldalt), 4 db (hátul).
9 ÷ 10 m3.
5 ÷ 25 km.
4 ÷ 6.
40 ÷ 60 m3.
12.000 ÷ 15.000 m3/év, illetve
90.000 ÷150.000 m3km/év.
1 fő gépkezelő.

RÁBA FA 27.235-6.6-001 ERDÉSZETI TEHERGÉPKOCSI
(pótkocsis, fardarus)
Termékazonosítók
Típus-változatok:
RÁBA FA 27.235-6.6-001 / EPSILON 10.91Z,
RÁBA FA 27.235-6.6-001 / LOGLIFT FRZ.
Gyártó és forgalmazó: Rába Jármű és Busz Gyártó Kft. Győr, Budai út 1-5.
9002. Telefon: 96/412-111, 96/414-711. Telefax: 96/414311., illetve
Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Győr, Corvin u. 9. 9023. Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A pótkocsis, fardarus erdészeti tehergépkocsi rendeltetése, hogy a faanyagot (rönköt, tűzifát stb.) az erdei úthálózaton keresztül elérhető előközelítési
hely és a vasúti feladóállomás, illetve a végfelhasználó között mozgassa úgy,
hogy a fel- és a leterhelést is ellátja.
Max. 6 m hosszúságig minden választék kiszállítására és szállítására
használható.
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Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Szabadmagasság:
Legkisebb fordulókör átmérő:
Saját tömeg:
Teherbírás:
− az alapgépen:
− a pótkocsin:
Megengedett össz-gördülőtömeg:
Hidraulikus daru tömege:
Rakoncás felépítmény tömege:
Dízelmotor:
− típusa:
− minősítése:
− névleges teljesítménye:
Sebességváltó:
− típusa:
− fokozatainak száma:
Keréktárcsák mérete:
Abroncsok:
− mérete:
− száma:
Vezetőfülke típusa:
Rakfelület hossza:
Homlokfal magassága:
Rakoncák:
− szelvénymérete:
− száma:
Kiszolgáló személyzet:
Rakománynagyság:
− az alapgépen:
− a pótkocsin:
Szállítási távolság:
Naponkénti fordulószám:
Naponkénti teljesítmény:
Évenkénti teljesítmény:
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8620 mm.
2490 mm.
3820 mm.
400 mm.
21,2 m.
13150 kg.
10050 kg,
13100 kg.
40000 kg.
1430 kg (LOGLIFT F60S esetén).
1720 kg.
RÁBA-D10 TLL-235 E-2,
Euro II,
235 kW (ISO szerint).
ZF 16S-151,
16 + 2.
10,0-20”.
14.00 R20 MPT,
6 + 1 db.
DAF 85.
5500 mm.
1800 mm.
100 × 80 × 5 mm,
4 pár (kétoldalt), 4 db (hátul).
1 fő gépkezelő.
9 ÷ 10 m3,
12 ÷ 13 m3.
5 ÷ 25 km.
3 ÷ 5.
70 ÷ 110 m3.
20.000 ÷ 27.000 m3/év, illetve
150.000 ÷270.000 m3km/év.

RÁBA 572.51-003 ERDÉSZETI PÓTKOCSI
Termékazonosítók
Típus:
RÁBA 572.51-003.
Gyártó és forgalmazó: Rába Jármű és Busz Gyártó Kft. Győr, Budai út 1-5.
9002. Telefon: 96/412-111, 96/414-711. Telefax: 96/414311., illetve
Erdőgép Kft. Kaposvár, Cseri út 20. 7400. Telefon:
82/319-422. Telefax: 82/320-767.
Referencia hely:
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Győr, Corvin u. 21. 9023.
Telefon: 96/329-822. Telefax: 96/313-923.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A RÁBA 571.51-003
típusú kéttengelyes erdészeti
pótkocsi rendeltetése, hogy a
RÁBA FA 27.235-6.6-001
típusú alapgéphez kapcsolva
annak kapacitását növelje.
Alkalmas faanyag (rönk, tűzifa stb.) szállítására, az erdei úthálózaton keresztül elérhető előközelítési hely és a
vasúti feladóállomás, illetve
a végfelhasználó között.
Max. 6 m hosszúságig minden választék kiszállítására
és szállítására használható.
Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Saját tömeg:
Teherbírás:
Megengedett össz-gördülőtömeg:
Keréktárcsák mérete:
Abroncsok:
− mérete:
− száma:

8175 mm.
2490 mm.
mm.
3700 kg.
max. 16300 kg.
20000 kg.
8,5-20”.
12.00 R20,
8 + 1 db.
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RA-1000M RAKODÓÁLLVÁNY

Termékazonosítók
Típus:
RA-1000M.
Gyártó és forgalmazó: Mefi Bt. és Budamobil Kft. Budapest, Temesvár u. 19-21.
1116. Telefon: 1/204-7948, 20/3204-702. Telefax: 1/2047938.
Referencia hely:
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Kecskemét, József A.
u. 2. 6000. Telefon: 76/510-443. Telefax: 76/328-318.
BTO szám:
293265 90 00.

Rendeltetés, alkalmazási terület
Az RA-1000M típusú áthelyezhető
rakodóállvány az EAS sorozatjelű, magas
oldalfalú, nyitott vasúti kocsiknál alkalmazható. Segítségével megoldható, hogy a
hidraulikus daruval történő faanyagrakodás befejező szakaszában az irányító
munkás biztonságosan tudjon elhelyezkedni. A szerkezettel biztosíthatók a vagonba
történő faanyag-rakodás alapvető munkabiztonsági előírásai.

Főbb műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Saját tömeg:
Teherbírás:
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600 mm.
700 mm.
3000 mm.
60 kg.
200 kg.

KCR HIDRAULIKUS DARU-CSALÁD
Termékazonosítók
Típusok:
KCR-4010, -5010, -70, -70L.
Gyártó és forgalmazó: Kaposgép Kft. Kaposvár, Jutai út 45. 7400. Telefon:
82/319-593. Telefax: 82/311-811.
Referencia hely:
Szombathelyi Erdészeti Rt. Szombathely, Zanati u. 26.
9700. Telefon: 94/329-977. Telefax: 94/329-973.
BTO szám:
293265 33 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület

A KCR típusú hidraulikus daruk rendeltetése, hogy a faanyagot a szállítójárműre fel-, illetve arról leterheljék. A hidraulikus daruk igény szerint felszerelhetők traktorra, kihordóra és tehergépkocsira.
Különböző típusú munkavégző eszközökkel szerelhetők. Faanyag rakodásához az E-441 (a KCR-4010 típushoz), az E-441 és az E-550 (a KCR-5010 típushoz), az E-45 és az E-550 (a KCR-70 típushoz) és az E-45 (a KCR-70L típushoz) típusú rönkmarkolók javasolhatók.
A hidraulikus daruk garantált emelőképességgel, munkateljesítménnyel és nagy manipulációs készséggel rendelkeznek.
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Főbb műszaki adatok
KCR
Üzemkész tömeg [kg]
Hidraulikus rendszer:
− üzemi nyomása [MPa]
− olajmennyiség-igénye [dm3/min]
Névleges emelőnyomaték [kNm]
Daruoszlop:
− elfordulási tartománya [º]
− forgató nyomatéka [kNm]
Darukar max. kinyúlása:
− hidraulikus toldattal [mm]
− hidraulikus toldat nélkül [mm]
Teherbírás max. gémkinyúlásnál [kg]
Kitámasztó lábak fesztávolsága [mm]
Kiszolgáló személyzet [fő]
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-4010
1700

-5010
1650

-70

-70L

14
40
40

15,5
45
50

17,5
60
60

18,5
60
60

410

410
11

390
18

390
18

4430
3630
920
4000

6250
820
3450

6400
960
3450

7045
870
3450

1

HORIZONT KÉRGEZŐGÉP-CSALÁD
Termékazonosítók
Típusok:
HORIZONT-600V, -600T.
Gyártó és forgalmazó: Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. Szolnok, József A.
út 34. 5002. Telefon: 56/512-110. Telefax: 56/512-120.
Referencia hely:
Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Rt. Nyíregyháza, Kótaji u.
29. 4400. Telefon: 42/501-177. Telefax: 42/501-170.
BTO szám:
293265 90 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
A HORIZONT típusú kérgezőgépek hengeres
faanyag kérgezésére alkalmasak. A gépek munkája
során rovátkolás- és bemaródás mentes felület keletkezik. A gépeknek elektromotoros (-600V) és kardántengelyen
keresztüli
traktorhajtású (-600T) változata létezik.

Főbb műszaki adatok
HORIZONT
Hajtásmód
Hosszúság [mm]
Szélesség [mm]
Magasság [mm]
Tömeg [kg]
Teljesítményigény [kW]
Kérgezhető faanyag:
− minimális átmérője [mm]
− maximális átmérője [mm]
− minimális hossza [m]
− maximális hossza [m]
Kiszolgáló személyzet [fő]

-600V
villamos

-600T
TLT
3800
1650
1920

850

880
13
50
260
1
5
2
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EA-F APRÍRÓGÉP
Termékazonosítók
Típus:
EA-F.
Gyártó és forgalmazó: Optigép Kft. Békés, Vésztői út 1/1. 5630. Telefon:
66/341-833. Telefax: 66/341-045.
Referencia hely:
Optigép Kft. Békés, Vésztői út 1/1. 5630. Telefon:
66/341-833. Telefax: 66/341-045.
BTO szám:
293265 35 00.
Rendeltetés, alkalmazási terület
Az EA-F típusú függesztett, kardánhajtású aprítógép aljnövényzet, bozót és
nyesedék fás részeinek, továbbá véghasználatok másodlagos faanyagának aprítására alkalmas.

Főbb műszaki adatok
Tömeg:
Teljesítményigény:
Behajtó fordulatszám-igény:
Aprítható max. átmérő:
Apríték átlagos szemcsemérete:
Javasolt erőgép:
Teljesítmény műszakóránként:
Traktorkapcsolat:
Kiszolgáló személyzet:
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670 kg.
min. 35 kW.
540/min.
22 cm.
50 mm.
MTZ-80 vagy ZETOR-6245.
2 ÷ 12 t/h, (az aprítandó anyag minőségétől és a gépkihasználástól függően).
függesztett.
1 fő traktoros + 1 fő kisegítő.

AZ EDDIG MEGJELENT GÉPESÍTÉSI INFORMÁCIÓK
1996.

1.
2.
3.
4.

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.).

1997.

5.
6.
7.
8.

ALV-1 ágyásalávágó (Dr. Horváth B.).
ETL-3 erdészeti talajlazító (Czupy I. - Dr. Horváth B.).
BPG-600 pásztázógép (Dr. Horváth B. - Spingár P.).
Függesztőberendezések LKT típusú erdészeti traktorokhoz
(Dr. Horváth B. - Vargovics J.).
VTZ-1 vízszintes tengelyű zúzó (Major T.).

9.
1998.

10.

CASE POCLAIN 1188 CK tuskózógép
(Czupy I. - Dr. Horváth B. - Major T.).

1999.

11.

JAVO Mini töltőgép (konténerezőgép)
(Czupy I. - Dr. Horváth B. - Major T.).
JAVO Standard töltőgép (konténerezőgép)
(Czupy I. - Dr. Horváth B. - Major T.).
RÁBA FA 27.235-6.6-000 / LOGLIFT F60S erdészeti tehergépkocsi (Dr. Horváth B. - Juhász G.).
ETS-2 erdészeti sorközművelő tárcsa (Major T.).

12.
13.
14.
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