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1. BEVEZETÉS
Az EU-hoz való csatlakozás Magyarországon jelentős nagyságú mezőgazdasági területek beerdősítését igényli majd. Az ezzel foglalkozó előrejelzések 500 ezer ha körüli (egyesek még több) új erdő létesítését prognosztizálják
az elkövetkező kb. 30 évre. Ilyen nagyságrendű feladat biztonságosan csak akkor hajtható végre, ha megteremtődik annak műszaki, gépesítési háttere. Ennek
a háttérnek biztosítania kell az erdőtelepítéshez szükséges szaporítóanyag
(csemete) előállítását és a telepítés végrehajtását. A szükséges mennyiségű szaporítóanyagot szabadföldi csemetetermesztési technológiákra alapozva lehet
előállítani, melyeknek biztonságos és gazdaságos viteléhez olyan hazai fejlesztésű és gyártású csemetekerti gépsor lehet a garancia, mely a technológia meghatározó műveleteihez (tápanyag-utánpótlás, talajművelés, vetés, iskolázás, öntözés, ápolás, alávágás, kiemelés, vermelés) rendel munkagépeket.
A várható volumenű erdőtelepítést biztonságosan és gazdaságosan szintén hazai fejlesztésű és gyártású gépekre alapozottan lehet majd elvégezni. Ebben az esetben olyan gépesítést kell megvalósítani, amelynek egyik irányzata a
viszonylag kis területek erdősítésére, másika pedig az egybefüggő nagyobb területek hatékony erdősítésére alkalmas. Az erdőtelepítési technológia főbb műveleteihez (talajművelés, vetés, ültetés, ápolás) olyan gépek kellenek tehát,
amelyek a fenti elvárásokat kielégíteni tudják.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 2000-ben, elsők
között nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz,
„A nemzeti favagyon minőségi fejlesztése és bővítése, valamint a fahasznosítás
korszerűsítése” címmel, mely kutatási program támogatást kapott. A pályázat
egyik alprogramja „Új csemetetermesztési- és erdőtelepítési géprendszer kifejlesztése az erdőtelepítési program megvalósításának elősegítésére” címmel az
erdőművelés gépesítés-fejlesztését célozza. A kutatási-fejlesztési alprogram – a
területen eddig elért eddigi eredményekre építve – a szükséges gépekkel kapcsolatos alap- és fejlesztő kutatások elvégzését, a gépek tervezését és prototípus
gyártását tűzte ki célul, utóbbihoz bevonva hazai mezőgazdasági gépgyártókat,
közülük is elsősorban a Bagodi Mezőgép Kft-t, amely hasonló típusú gépek
gyártásában már bizonyított. Az elmúlt időszakban beindult az alprogram erdőtelepítési gépekkel kapcsolatos részének megvalósulása. A gépesítési információ az e résztémában eddig elért eredményekről ad számot.
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Az erdőtelepítési gépsor tehát a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kara által koordinált „Erdő-fa kutatási program” keretében jön létre,
alapvetően a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészetiműszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszéke és a Bagodi Mezőgép Kft. együttműködésével, esetenként bevonva külső tervezőket, gyártókat
és vizsgálati helyeket.
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2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSI GÉPSOR JELLEMZÉSE
2.1 AZ ERDŐTELEPÍTÉSI GÉPSOR FELÉPÍTÉSE
A kutatás-fejlesztés során olyan hazai fejlesztésű és gyártású erdőtelepítési gépsor kialakítását céloztuk meg, amely az erdőtelepítési technológiák
minden műveletéhez rendel munkagépeket, olyan munkagépeket, amelyek a
különböző sortávolságú erdősítésekben alkalmazhatók.
Az erdőtelepítési gépsor típusjelében:
− a kezdő „B” betű a Bagodi Mezőgép Kft-re utal, arra a cégre, amelyik
részese volt a géptervezéseknek és a prototípus gépek gyártásában meghatározó
szerepet vállalt, illetve vállal (a nem általa gyártott gépeket az anyag később
jelöli), és amely a teljes gépsor adott erdőtelepítési technológiára optimális öszszeállítását vállalja a jövőben;
− a második és a harmadik helyen álló „GT” betűk a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszékére utalnak, arra a tanszékre, amelyik az
erdőtelepítési gépsor kialakításának folyamatában a kutatás-szervezést, a koordinálást, a kutatási háttér biztosítását, az alapkövetelmények meghatározását, a
géptervezések részbeni vitelét és a gépek tesztelését végezte, illetve végzi;
− a középütt álló „ETG” betűk az erdőtelepítési gépsorra utalnak;
− a záró két betű pedig az „ERDŐ-FA kutatási program”-ot idézi, arra
utalva, hogy a gépek e kutatási program keretében kerültek kifejlesztésre.
A gépek típusjelében:
− három vagy négy kezdő betű található, amelyet (kötőjellel elválasztva)
egy vagy több szám követ, majd ismét kötőjellel elválasztva két betű következik;
− a három vagy négy kezdő betű közül az első mindig „B” betű, mely a
Bagodi Mezőgép Kft-re utal;
− a három vagy négy kezdő betű közül a továbbiak a gép típusára utalnak;
− a szám vagy számok a gép egyes meghatározó műszaki jellemzőire
utalnak;
− a táblázatban a törtvonallal elválasztott számok az alapgép különböző
munkaszélességű változatait jelölik;
− a táblázatban a gépcsaládoknál a számokat az „XXX” betűk helyettesítik, melyekre vonatkozó számértékek a gépcsalád egyes konkrét típusainál
nevesülnek;
− a záró két betű mindig „-EF”, mely jelzet az „ERDŐ-FA kutatási program”-ot idézi.
A köztes betűk és számok jelentése az egyes típusok ismertetésénél található.
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A BGT-EF típusú erdőtelepítési gépsor gépei a következők:
Talajművelő gépek:
− mélylazító (BEL-1-EF),
− mélyforgató eke (BMBT-180-EF),
− eke (BFE-3-EF),
− talajmaró (BTM-160-EF),
− kétsoros tárcsa (BXT-3-EF),
− fogasborona (BFB-3-EF),
− kombinátor (BPL-220-EF),
− sima henger (BSH-3-EF).
Vetőgépek:
− aprómagvető gépek (BAV-1/2/3-EF),
− nagymagvető gép (BNV-1-EF).
Ültetőgépek:
− csúszócsoroszlyás ültető gépek (BCSÜ-1/2/3-EF),
− lengőcsoroszlyás ültető gép (BLÜ-1-EF),
− gödörfúró család (BGF-XXX-EF),
− mély-gödörfúró (BPOP-3,5-EF).
Ápológépek:
− talajmaró (ápoló) család (BTM-XXX-EF),
− egysorközes tárcsa (ápoló) (BET-4-4-EF),
− kétsorközes tárcsa (ápoló) (BETS-2-EF),
− szárzúzó család (BVZ-XXX-EF),
− sorközpermetező gépek (BSP-1/2/3-EF),
− felületpermetező gépek (BFP-6/8/10-EF).
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2.2 AZ ERDŐSÍTÉSI GÉPSOR GÉPEI
2.2.01 Mélylazító
A gép típusjele: BEL-1-EF, ahol:
− EL:
az „erdészeti mélylazító” elnevezés jelölt betűiből adódik;
− 1:
a húzások száma, egy menetben.
A BEL-1-EF típusú erdészeti mélylazító (1. ábra) függesztett kivitelű, a
14 ÷ 30 kN vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel
rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A tömörödött erdei talaj ültetés előtti
lazítását végzi. Alkalmazható laza, középkötött és kötött talajokon, gyökeres és
tuskós területeken egyaránt. Az erdőtelepítési- és az erdőfelújítási technológiákban részleges-, esetleg teljes talaj-előkészítésre, valamint gyökérszaggatásra
(a sarjaztatás elősegítésére) használható. Forgatás nélküli művelést vagy mélyművelést végezhet.

1. ábra
BEL-1-EF típusú mélylazító
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A BEL-1-EF típusú mélylazító műszaki adatai:
Tömeg:
− pótsúlyok nélkül:
400 kg;
− pótsúlyokkal:
max. 1300 kg.
Lazítókés:
− hossza:
1600 mm;
− magassága:
800 mm;
− vastagsága:
20 mm;
− lazítószárnyainak száma:
2 × 3 db.
Munkaszélesség (lazítási szélesség): max. 0,6 m.
Munkamélység:
0,08 ÷ 0,60 m.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép (a talajkötöttségtől és a munkamélységtől függően):
− vonóerő-osztálya:
14 ÷ 30 kN;
− teljesítménye:
35 ÷ 100 kW;
− tömege:
2000 ÷ 5000 kg.
A mélylazító a függesztett vázból, a lazítókésből, a lazítószárnyakból és a
pótsúlyokból áll.
A függesztett váz hegesztett szerkezet, amely a keresztirányban húzódó,
négyszög-szelvényű csőtartóból, a hosszirányú tartólapból és a függesztőberendezés elemeiből áll. A csőtartó két végéhez kapcsolódnak az alsó
függesztőcsapok, amelyekkel a gép a traktor hátsó hárompontfüggesztő berendezésének alsó függesztőkarjaihoz kapcsolható. A tartólap a gép elemeinek öszszefogását biztosítja. Felső részéhez csatlakoznak a pótsúlytartó rudak, alsó felületéhez a lazítókés, elején pedig a függesztőberendezés felső csatlakozása található. A felső csatlakozást biztosító elemeken két függesztőfurat-pár került
kialakításra, lehetővé téve a munkagép optimális hosszirányú szintbe állítását.
A lazítókés váza megfelelő alakúra kivágott acéllemez, mely hegesztéssel
kapcsolódik a függesztett váz tartólapjának alsó felületéhez. A lazítókés éle
csavarkötéssel kapcsolódik annak vázához. A haladási irányhoz képest hátrahajló (azzal tompaszöget bezáró) élkialakítású.
A lazítószárnyak (három pár) a lazítókés oldalnyúlványai, ahhoz hegesztett kötéssel kapcsolódnak.
A pótsúlyok a gép tömegének növelését biztosítják. Segítségükkel állítható be a kívánt munkamélység a különböző kötöttségű talajokon.
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2.2.02 Mélyforgató eke
A gép típusjele: BMBT-180-EF, ahol:
− MBT: a gyártó által adott jelzet;
− 180:
a gép átlagos teljesítményigénye LE-ben.
A BMBT-180-EF típusú mélyforgató eke (2. ábra) függesztett kivitelű, a
30 kN vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. Minden talajféleség mélyforgatására alkalmas.

2. ábra
BMBT-180-EF típusú mélyforgató eke
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A BMBT-180-EF típusú mélyforgató eke műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1500 mm;
− szélesség:
1400 mm;
− magasság:
1000 mm.
Tömeg:
1100 kg.
Teljesítményigény:
110 ÷ 140 kW
(talajkötöttségtől függően).
Munkaszélesség:
0,7 m.
Munkamélység:
0,65 ÷ 0,70 m.
Munkasebesség:
3 ÷ 5 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 30 kN;
− teljesítménye:
min. 110 kW;
− tömege:
min. 5000 kg.
A mélyforgató eke a függesztett vázból, az ekefejből és az állítószerkezetből áll.
A függesztett váz biztosítja az erőgéphez kapcsolást és hordja a gép további szerkezeti elemeit. Zártszelvényből készül.
Az ekefej az eketörzsből, a szántóvasból, a kormánylemezből és az ekenádból áll.
Az állítószerkezet hidraulikus működtetésű, és az eke optimális beállítását biztosítja.
Megjegyzés: A gép gyártója: Pietro Moro Kft. (Olaszország). A gép magyarországi forgalmazója: Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. (Budapest, Késmárk u. 9. 1158). A kereskedő a gépet egyéb célokra MBT/180 típusjellel forgalmazza.

13

2.2.03 Eke
A gép típusjele: BFE-3-EF, ahol:
− FE:
a „függesztett eke” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 3:
a gép ekefejeinek száma.
A BFE-3-EF típusú függesztett eke (3. ábra) a 14 kN vonóerő-osztályú,
szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. Az eke laza, középkötött és kötött talajok szántására használható.
Az eke egyidejűleg lazítja, forgatja, keveri és porhanyítja a talajt.

3. ábra
BFE-3-EF típusú függesztett eke
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A BFE-3-EF típusú függesztett eke műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
2380 mm;
− szélesség:
1425 mm;
− magasság:
1465 mm.
Tömeg:
325 kg.
Max. művelési mélység:
250 mm.
Munkaszélesség:
1050 mm.
Ekefejek száma:
3 db.
Egy ekefej fogásszélessége:
350 mm.
Munkasebesség:
max. 6 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Szabad magasság szállítási helyzetben: min. 250 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett eke a függesztőberendezésből, a gerendelyből, az ekefejekből és a munkamélység-állító szerkezetből áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A gerendely üreges euroszelvényű, hegesztett kivitelű.
Az ekefejek az eketörzsből, a kormánylemezből és a szántóvasból állnak,
melyek csavarkötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
A munkamélység-állító szerkezet, mely a gerendelyhez képest szakaszosan állítható fém kerék, a szántási mélység beállítására szolgál.
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2.2.04 Talajmaró
A gép típusjele: BTM-160-EF, ahol:
− TM:
a „talajmaró” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 160:
a gép munkaszélessége cm-ben.
A BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró (4. ábra) a 14 kN vonóerőosztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A talajmaró mezőgazdasági
művelési ágból kivont és beerdősítésre szánt szántó, rét, legelő fellazítására,
gyomirtására alkalmas, amennyiben a területen nincs tuskó vagy más jelentősebb méretű fás szárú hulladék. A talajmaró alkalmazásakor figyelembe kell
venni a talaj nedvességtartalmát, erősen száraz talajokon alkalmazása nem ajánlatos.

4. ábra
BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró
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A BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1330 mm;
− szélesség:
1650 mm;
− magasság:
1200 mm.
Tömeg:
360 kg.
Max. művelési mélység:
250 mm.
Munkaszélesség:
1600 mm.
Meghajtó kardántengely fordulatszám-igény: 540 1/min.
Maróhenger:
− átmérője:
550 mm;
− fordulatszáma:
240 1/min.
Munkasebesség:
4 ÷ 5 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Szabad magasság szállítási helyzetben: min. 250 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros) + 1 fő (felszereléskor).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett talajmaró a függesztőberendezésből, a hegesztett keretből,
a munkamélység-állító szerkezetből, a hajtásrendszerből, a maróhengerből és a
maróhenger burkolatból áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja. A függesztőpontokat hordó elemek kétféle
mérettel készülnek, és a hegesztett kerethez képest keresztirányban elmozdíthatók, igazodóan az erőgép típusához.
A hegesztett keret a két oldallemezből és az őket összefogó két zártszelvényű főtartóból áll.
A munkamélység-állító szerkezetet két függőlegesen állítható támasztókerék alkotja.
A hajtásrendszer a kardántengelyből, a hajtóműből, a kihajtótengelyből és
a lánchajtásból áll. A hajtásrendszer elemei burkoltak.
A maróhenger a hegesztett keret oldallemezeihez mélyhornyú golyóscsapágyazáson keresztül kapcsolódik. A maróhenger dobrésze cserélhető. A
dob kapatartóihoz csavarkötéssel csatlakoznak a kapatestek.
A maróhenger burkolat a hegesztett keret hátsó főtartójához csatlakozik
csuklópántokkal és szemescsavarokkal.
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2.2.05 Kétsoros tárcsa
A gép típusjele: BXT-3-EF, ahol:
− X:
az „X” elrendezésű tárcsára utal;
− T:
a „tárcsa” elnevezés kezdőbetűjéből adódik;
− 3:
a gép munkaszélessége m-ben.
A BXT-3-EF típusú vontatott tárcsa (5. ábra) a 14 kN vonóerő-osztályú,
szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A tárcsa szántás utáni felületelmunkálásra, illetve tarlóhántásra alkalmas.

5. ábra
BXT-3-EF típusú kétsoros tárcsa
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A BXT-3-EF típusú kétsoros tárcsa műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
3200 mm;
− szélesség:
3100 mm;
− magasság:
800 mm.
Tömeg:
1100 kg.
Max. művelési mélység:
150 mm.
Munkaszélesség:
3000 mm.
Tárcsalevelek:
− átmérője:
550 mm;
− száma:
32;
− osztása:
210 mm.
Tárcsatagok:
− száma.
4;
− elrendezése:
„X”.
Munkasebesség:
4 ÷ 8 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BXT-3-EF típusú vontatott tárcsa fő szerkezeti elemei:
− a vonórúd;
− a keret;
− a tárcsatagok és
− a járószerkezet.
A vonórúd az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A keret hegesztett szerkezet, mely a további elemeket hordja.
A tárcsatagokat egy tengelyre felfűzött nyolc tárcsalevél és a csapágyazások alkotják.
A járószerkezet kétkerekes, a kerethez képest hidraulikusan mozgatható,
a munka- és a szállítási helyzet beállítása érdekében.
Megjegyzés: A gép gyártója: Agrikon Solt Rt. (Solt, Bartók B. u. 2. 6320).
A gyártó a gépet egyéb célokra XT-3 típusjellel forgalmazza.
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2.2.06 Fogasborona
A gép típusjele: BFB-3-EF, ahol:
− FB:
a „fogasborona” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 3:
a gép boronatagjainak száma.
A BFB-3-EF típusú fogasborona (6. ábra) a 14 kN vonóerő-osztályú,
szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A fogasborona szántás utáni felületelmunkálásra alkalmas.

6. ábra
BFB-3-EF típusú fogasborona
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A BFB-3-EF típusú fogasborona műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1400 mm;
− szélesség:
3750 mm;
− magasság:
200 mm.
Tömeg:
150 kg.
Max. művelési mélység.
150 mm.
Munkaszélesség:
3750 mm.
Tárcsatagok:
− száma.
3;
− elrendezése:
soros.
Munkasebesség:
6 ÷ 10 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BFB-3-EF típusú fogasborona fő szerkezeti elemei:
− a vonókeret és
− a boronatagok.
A vonókeret hegesztett szerkezet, melyhez a kapcsolófülek és a kapcsolóláncok csatlakoznak.
A boronatagok fogas kivitelűek.
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2.2.07 Kombinátor
A gép típusjele: BPL-220-EF, ahol:
− PL:
a „passzív lazító” fogalom kezdőbetűiből adódik;
− 220:
a gép munkaszélessége cm-ben.
A BPL-220-EF típusú függesztett kombinátor (passzív lazító) (7. ábra) a
14 kN vonóerő-osztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A függesztett kombinátor talajfelszín elmunkálásra, mag-, illetve gyökérágy készítésére alkalmas. Munkája olyan mag,
illetve gyökérágyat eredményez, melynél:
− a talaj hajszálcsövessége megfelelő;
− a lazított felszíni réteg egyenletes mélységű;
− a lazított felszíni réteg kellően morzsalékos;
− a magágy alapja tömör, jó vízvezető képességű.

7. ábra
BPL-220-EF típusú függesztett kombinátor
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A BPL-220-EF típusú függesztett kombinátor műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
2300 mm;
− szélesség:
2260 mm;
− magasság:
1020 mm.
Tömeg:
300 kg.
Max. művelési mélység:
150 mm.
Munkaszélesség:
2200 mm.
Kapasorok száma:
3.
Hengersorok száma:
2.
Munkasebesség:
8 ÷ 12 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett kombinátor fő szerkezeti elemei:
− a függesztőberendezés;
− a szántóföldi kultivátor egység és
− a léces henger egység.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A szántóföldi kultivátor egység három sorban elhelyezkedő, rugós szárú
kapákkal szerelt.
A léces henger egység a két sorban elhelyezkedő hengertagokból épül
össze.
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2.2.08 Sima henger
A gép típusjele: BSH-3-EF, ahol:
− SH:
a „sima henger” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 3:
a gép hengertagjainak száma.
A BSH-3-EF típusú vontatott sima henger (8. ábra) a 14 kN vonóerőosztályú, szabványos hárompont függesztőberendezéssel rendelkező erőgépekkel üzemeltethető. A sima henger a talajfelszín tömörítésére alkalmas.

8. ábra
BSH-3-EF típusú sima henger
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A BSH-3-EF típusú sima henger műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
2550 mm;
− szélesség:
4500 mm;
− magasság:
550 mm.
Tömeg:
950 kg.
Munkaszélesség:
4300 mm.
Hengertagok:
− száma.
3;
− átmérője:
550 mm;
− hossza:
1500 mm;
− elrendezése:
két sorban.
Munkasebesség:
2 ÷ 4 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BSH-3-EF típusú sima henger fő szerkezeti elemei:
− a vonórúd és
− a hengertagok.
A vonórúd rúdacélból hajlított, hegesztett szerkezet.
A hengertagok sima felületűek, tömegük növelése érdekében vízzel tölthetők.
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2.2.09 Aprómagvető gépek
A gépek típusjele: BAV-1-EF, BAV-2-EF vagy BAV-3-EF, ahol:
− AV:
az „aprómagvető” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 1, 2 vagy 3: a gépre szerelt vetőelemek száma.
A BAV-1/2/3-EF típusú függesztett, egy-, két- vagy három soros aprómagvető gépek (9. ábra) aprómagok (pl. erdeifenyő, feketefenyő, lucfenyő,
akác, kislevelű hárs stb.) sorba vetésére alkalmasak, elsősorban teljes talajelőkészítésű erdősítési területeken. A gépek vetőelemei megegyeznek a BGTEF típusú csemetekerti gépsor aprómagvető gépének, a BAV-5-EF típusú aprómagvető gépnek a vetőelemeivel.
Az aprómagvető gépek hornyos vetőszerkezettel rendelkeznek, ahol a
magok kiadagolását a palástján alkotóirányú hornyokkal rendelkező adagolóhenger végzi. A gépeken a különböző horonyméretű adagolóhengerek cserélhetők. A vetendő mag vetési normájának megfelelő beállítás az adagolóhenger
horonyméretének és a henger fordulatszámának változtatásával lehetséges.

9. ábra
BAV-1-EF típusú aprómagvető gép
1. függesztett váz; 2. vetőelem
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A BAV-1/2/3-EF típusú aprómagvető gépek műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1500 mm;
− szélesség:
1400 ÷ 3000 mm
(a vetőelemek számától függően);
− magasság:
1050 mm.
Tömeg:
200 ÷ 250 kg
(a vetőelemek számától függően).
Munkaszélesség:
max. 3000 mm.
Vetőelem:
− magtartályának térfogata: 15 dm3;
− vetőszerkezetének kivitele: hornyos;
− tömörítőkerekének átmérője:300 mm.
Vetőelemek száma:
max. 3 db.
Vethető magméretek:
∅5-nél kisebb méretű magvak.
Sortávolság:
min. 1400 mm.
Vetési sebesség:
max. 3 km/h.
Vetési mélység:
max. 30 mm.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 6 kN;
− teljesítménye:
min. 15 kW;
− tömege:
min. 1000 kg.
A BAV-1-EF, BAV-2-EF és a BAV-3-EF típusjelű változatok abban különböznek egymástól, hogy vázuknak kereszttartójára egy-, két- vagy három
vetőelem szerelt.
A BAV-1/2/3-EF típusú aprómagvető gépek a függesztett vázból és a vetőelemekből állnak.
A függesztett váz részei a gerendely és a függesztőszerkezet.
A vetőelemek a vázból, a felfüggesztésből, a magtartályból, a talajkerékből, a vetőszerkezetből, a hajtóberendezésből, a csoroszlyából, a takarószerkezetből és a tömörítő szerkezetből állnak.
Megjegyzés: A gép vetőelemeinek gyártója: Deltagro Kft. (Szada, Buckai u.52.
2111). A vetőelemek a Bagodi Mezőgép Kft. (Bagod, Gépállomás u. 9. 8992)
által gyártott keretre kerülnek.
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2.2.10 Nagymagvető gép
A gép típusjele: BNV-1-EF, ahol:
− NV:
a „nagymagvető” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 1:
a gép által egy menetben vetett sorok száma.
A BNV-1-EF típusú nagymagvető gép (10. ábra) kefés vetőszerkezettel
készül, és nagymagok (pl. kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, cser, bükk, dió
stb.) sorba vetésére alkalmas. A géppel végzett vetéskor egy zárólemezzel szabályozott nyíláson keresztül jut a mag a garatba, majd a magvezető csövön keresztül a csoroszlyába. A vetendő mag vetési normájának megfelelő beállítás a
nyílásméret és a kefehenger fordulatszáma változtatásával lehetséges. A nagymagvető gép számos eleme megegyezik a BGT-EF típusú csemetekerti gépsor
nagymagvető gépének, a BNV-5-EF típusú nagymagvető gépnek az elemeivel.

10. ábra
BNV-1-EF típusú nagymagvető gép
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A BNV-1-EF típusú nagymagvető gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1600 mm;
− szélesség:
1400 mm;
− magasság:
1800 mm.
Tömeg:
750 kg.
Munkaszélesség:
max. 3000 mm.
Sornyitó egység elemeinek száma: 1 db.
Sortávolság:
min. 1400 mm.
Magtartály térfogata:
1000 dm3.
Kefehenger hajtása:
talajkerékről.
Talajkerék átmérője:
550 mm.
Kefehenger-hajtás áttételei:
1 ÷ 0,4 (9 fokozatban).
Kefehenger:
− külső átmérője:
130 mm;
− belső átmérője:
60 mm;
− kefemagassága:
35 mm;
− szélessége:
95 mm;
− kefesorainak száma:
5;
− fordulatszáma:
29 1/min (3 km/h-s vetési sebességnél);
Vethető magméretek:
∅5-nél nagyobb méretű magvak.
Vetési sebesség:
max. 3 km/h.
Vetési mélység:
30 ÷ 200 mm.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN,
− teljesítménye:
min. 35 kW,
− tömege:
min. 2000 kg.
A BNV-1-EF típusú nagymagvető gép a függesztett vázból, a vetőegységből, a hajtóberendezésből és a sornyitó egységből áll.
A függesztett váz részei a keret, a függesztőszerkezet és a talajkerekek.
A vetőegység a magtartályból, a szabályozó szerkezetből, a kefés vetőszerkezetből, a garatból és a magvezető csőből áll.
A hajtóberendezés lánc- és fogaskerekes hajtások kombinációja.
A sornyitó egység csúszócsoroszlyás kivitelű.
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2.2.11

Csúszócsoroszlyás ültetőgépek

A gépek típusjele: BCSÜ-1-EF, BCSÜ-2-EF vagy BCSÜ-3-EF, ahol:
− CSÜ: a „csúszócsoroszlyás ültetőgép” elnevezés kezdőbetűiből
adódik;
− 1, 2, 3: a géppel egy menetben ültethető sorok száma.
A BCSÜ-1/2/3-EF típusú függesztett, egy-, két- vagy három soros
csúszócsoroszlyás ültetőgépek (11. ábra) csemeték (esetleg suhángok) ültetésére alkalmasak, elsősorban teljes talaj-előkészítésű erdősítési területeken. A gépek által készített ültető-barázdákba a csemetéket (suhángokat) közvetlenül helyezik be a kiszolgáló dolgozók. A csemeték (suhángok) gyökérzete körül a gépek az ültetőbarázdát zárják, és a talajt tömörítik.

11. ábra
BCSÜ-1-EF típusú csúszócsoroszlyás ültetőgép
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A BCSÜ-1/2/3-EF típusú csúszócsoroszlyás ültetőgépek műszaki adatai:
Tömeg:
max. 400 kg.
Sorok száma:
1, 2 vagy 3.
Sortávolság:
min. 1400 mm (állítható a többsoros változatoknál).
Munkasebesség:
max. 3 km/h.
Ültetési mélység:
50 ÷ 300 mm.
Ültetőbarázda szélessége:
120 mm.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros) + max. 3 fő kiszolgáló.
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BCSÜ-1-EF, a BCSÜ-2-EF és a BCSÜ-3-EF típusjelű változatok abban különböznek egymástól, hogy vázuknak kereszttartójára egy-, két- vagy
három ültetőelem szerelt.
A BCSÜ-1-EF típusú csúszócsoroszlyás ültetőgép a függesztett vázból, a
sortartó csoroszlyából, az ültető csoroszlyából, a tömörítő szerkezetből, a kezelőhelyből és a csemetetárolóból áll.
A gép váza idomacélból készül. Hozzá mereven kapcsolódnak a további
szerkezeti részek. Részei a keresztgerenda, a tartógerenda, a merevítő bordák és
a függesztőberendezés elemei.
A sortartó csoroszlya – mely egy egyszerű kés – feladata a gép egyenes
vonalú haladásának biztosítása, továbbá az ültetőbarázda előnyítása.
Az ültető csoroszlya feladata az ültetőbarázdák nyitása a talajban. Mérete
igazodik a géppel ültethető csemete méretéhez.
A tömörítő szerkezet a csoroszlya által nyitott barázda zárására szolgál,
miután abba a csemete belekerült. A tömörítő szerkezet két csapágyazott, szabadonfutó, kifele döntött kerékből áll, melyek csapágyháza a vázhoz mereven
kapcsolódik.
A kezelőhely – melyen a kiszolgáló dolgozó helyezkedik el – a kezelőülésből és a lábtámaszból áll. Egy-egy sor kiszolgálását a gépeken egy dolgozó
végzi.
A csemetetároló hálóborítású acélkeretes tálca, amely a kezelőhely közelében úgy helyezkedik el, hogy azt a kiszolgáló dolgozó könnyen elérje. Adott
mennyiségű, minimálisan egy táblahosszra elegendő csemete hordására alkalmas. A vázhoz a tartószerkezetén keresztül kapcsolódik.
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2.2.12 Lengőcsoroszlyás ültető gép
A gép típusjele: BLÜ-1-EF, ahol:
− LÜ: a „lengőcsoroszlyás ültetőgép” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 1: a géppel egy menetben ültethető sorok száma.
A BLÜ-1-EF típusú függesztett, egysoros lengőcsoroszlyás ültetőgép (12.
ábra) a beállításától függően csemeték vagy suhángok ültetésére alkalmas, elsősorban teljes talaj-előkészítésű erdősítési területeken. A gép által készített
ültető-barázdákba a csemetéket (suhángokat) közvetlenül helyezi be a kiszolgáló dolgozó. A csemeték (suhángok) gyökérzete körül a gép takarószerkezete az
ültetőbarázdát zárja.

12. ábra
BLÜ-1-EF típusú lengőcsoroszlyás ültetőgép
1. váz; 2. függesztőberendezés; 3. lengőcsoroszlya; 4. csemetetároló; 5. takarószerkezet; 6. kezelőhely
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A BLÜ-1-EF típusú lengőcsoroszlyás ültetőgép műszaki adatai:
Tömeg:
600 kg.
Ültetési mélység:
200 ÷ 500 mm.
Ültetőbarázda szélessége:
300 mm.
Munkasebesség:
max. 3 km/h.
Kezelő személyek száma:
1 fő (a traktoros) + 1 fő kiszolgáló.
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A BLÜ-1-EF típusú lengőcsoroszlyás ültetőgép részei: a váz, a
függesztőberendezés, a lengőcsoroszlya, a csemetetároló, a takarószerkezet, a
hidraulikus munkahenger és a kezelőhely.
A gép váza idomacélból készül. Hozzá a csoroszlya elfordíthatóan, a további szerkezeti részek pedig mereven kapcsolódnak.
A függesztőberendezés a traktorhoz a három ponton – a két alsó
függesztőcsapon és a felső függesztőfuraton – keresztüli csatlakozást teszi lehetővé. A felső csatlakozást biztosító elemeken két függesztőfurat-pár került kialakításra, lehetővé téve a munkagép optimális hosszirányú szintbe állítását.
A lengőcsoroszlya feladata az ültetőbarázda nyitása a talajban. Mérete
igazodik a géppel ültethető csemete vagy suháng méretéhez.
A csemetetároló acélkeretes lemezborítású tálca, amely a kezelőhely közelében úgy helyezkedik el, hogy azt a kiszolgáló dolgozó könnyen elérje.
Adott mennyiségű, minimálisan egy táblahosszra elegendő csemete (suháng)
hordására alkalmas.
A takarószerkezet a csoroszlya által nyitott barázda zárására szolgál, miután abba a csemete belekerült.
A hidraulikus munkahenger – melyet az erőgép hidraulikus rendszere
működtet – a lengőcsoroszlya mozgatását végzi.
A kezelőhely – melyen a kiszolgáló dolgozó helyezkedik el – a kezelőülésből és a lábtartóból áll.
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2.2.13 Gödörfúró család
A gépcsalád típusjele: BGF-XXX-EF, ahol:
− GF:
a „gödörfúró” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− XXX: a gépre szerelt fúróspirál átmérője (250, 450, 600) mm-ben.
A függesztett gödörfúró család gépei (közülük a BGF-600-EF típus a 13.
ábrán látható) a 14 kN vonóerő-osztályú, szabványos hárompontfüggesztő berendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgéppel 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.

13. ábra
BGF-600-EF típusú gödörfúró
1. kiemelőkar; 2. támasztókar; 3. mélységállító talp; 4. szöghajtómű;
5. fordulstszámváltó kar; 6. fúróspirál; 7. kardántengely
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A BGF-XXX-EF típusú gödörfúró család gépeinek műszaki adatai az 1.
táblázat szerintiek.
1. táblázat. A BGF-XXX-EF gödörfúró család főbb műszaki adatai
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]
Kardántengely meghajtó fordulatszám-igény
[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]

-250-EF
1100
400
500
100
4500 ÷
5900
800

-450-EF -600-EF
3000
800
1550
220
260
6400 ÷ 7800
900
600

150, 250

540
csavar
350, 450

2

350, 450,
600
1

2
30°
10 (14)
18 (24)
600 ÷ 1500
max. 15
min. 250
függesztett
1 (traktoros)

22 (30)

A gödörfúró fő részei a gépváz, a hajtószerkezet és a fúrótest.
A gépváz a kiemelőkarból, a támasztókarból és a mélységállító talpból
áll.
A hajtószerkezet az erőgép teljesítmény-leadó tengelye és a fúrótest közötti erőátvitelt valósítja meg. A kardántengelyből és a lassító áttételű fogaskerekes szöghajtóműből áll.
Fúrótest a fúrószárból, a fúróspirálokból, a vágókésekből, a vezetőelemből és a rögzítőcsavarból áll.
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2.2.14 Mély-gödörfúró
A gép típusjele: BPOP-3,5-EF, ahol:
− POP: a gyártó által adott jelzet;
− 3,5:
a gép max. fúrási mélysége m-ben.
A mély-gödörfúró alacsony vízállású területek erdősítési technológiáiban
az ültetés műveletét segíti. Elsősorban a hosszú nyárdugványok (csúcsrügyes
karódugványok) ültető gödreinek elkészítésére alkalmas.

14. ábra
BPOP-3,5-EF típusú mély-gödörfúró
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A gép műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
− szélesség:
− magasság:
Tömeg:
Fúróátmérő:
Fúrót hajtó hidromotor típusa:
Fúrási mélység:
Szállítási sebesség:
Kezelő személyek száma:
Traktorkapcsolat:
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
− teljesítménye:
− tömege:

1500 mm;
920 mm;
3400 mm.
300 kg.
120 mm.
MH2-122.R.
max. 3,5 m.
max. 15 km/h.
1 fő (a traktoros).
függesztett.
min. 14 kN;
min. 30 kW;
min. 2000 kg.

A BPOP-3,5-EF típusú mély-gödörfúró a függesztőberendezésből, a gépvázból, a fúrószárból és a működtető szerkezetből áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A gápváz hegesztett szerkezet, amely a további elemeket hordja.
A fúrószár hegesztett kivitelű, állandó menetemelkedésű.
A működtető szerkezet hidraulikus, biztosítja a fúrószár forgatását és előtolását.
Megjegyzés: A gép gyártója: „Pletenyik” Kft. (Kiskőrös, Tavasz u. 16.
6200.). A gyártó a gépet egyéb célokra POPULUS típusjellel forgalmazza.
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2.2.15 Talajmaró (ápoló) család
A gépcsalád típusjele: BTM-XXX-EF, ahol:
− TM:
a „talajmaró” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− XXX: a gép munkaszélessége (80, 100, 120, 160) cm-ben.
A talajmaró család gépei (közülük a BTM-160-EF típusú a 15. ábrán látható) szabványos hárompont függesztőberendezéssel és hátsó TLT csatlakozással rendelkező erőgépekkel üzemeltethetők. A talajmarók erdőtelepítések, mezőgazdasági művelt területek, gyümölcsösök, szőlők, erdészeti csemetekertek
talajának művelésére, talajok fellazítására, gyomirtására, szerves és műtrágyák
talajba keverésére, illetve zöldtrágyák egy menetű talajba juttatására alkalmasak. Jól alkalmazhatók kisgazdaságokban a magágy-készítéshez. A talajmarók
alkalmazásakor figyelembe kell venni a talaj nedvességtartalmát, erősen száraz
talajokon alkalmazásuk nem ajánlatos.

15. ábra
BTM-160-EF típusú függesztett talajmaró
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A BTM-XXX-EF típusú talajmaró család gépeinek műszaki adatai a 2.
táblázat szerintiek.
2. táblázat. A BTM-XXX-EF talajmaró család főbb műszaki adatai
BTM
-160-EF -120-EF -100-EF -80-EF
Kialakítás
függesztett
Hosszúság [mm]
920
Szélesség [mm]
1700
1425
1030
930
Magasság [mm]
1100
945
Tömeg [kg]
200
170
150
130
Max. művelési mélység [mm]
130
Munkaszélesség [mm]
1600
1200
1000
800
Kardántengely meghajtó
fordulatszám-igénye [1/min]
540
Maróhenger átmérője [mm]
450
Maróhenger fordulatszáma [1/min]
260
Min. teljesítményigény [kW (LE)]
15 (20)
11 (15)
Munkasebesség [km/h]
4÷5
Szállítási sebesség [km/h]
max. 10
Szabad magasság szállítási
helyzetben [mm]
min. 250
Kezelő személyzet [fő]
1 (traktoros)
A függesztett talajmaró a függesztőberendezésből, a hegesztett keretből,
a munkamélység-állító szerkezetből, a hajtásrendszerből, a maróhengerből és a
maróhenger burkolatból áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A hegesztett keret a két oldallemezből és az őket összefogó két zártszelvényű főtartóból áll.
A munkamélység-állító szerkezetet két függőlegesen állítható támasztókerék alkotja.
A hajtásrendszer a kardántengelyből, a hajtóműből, a kihajtótengelyből és
a lánchajtásból áll. A hajtásrendszer elemei burkoltak.
A maróhenger a hegesztett keret oldallemezeihez mélyhornyú golyóscsapágyazáson keresztül kapcsolódik.
A maróhenger burkolat a hegesztett keret hátsó főtartójához csatlakozik
csuklópántokkal és szemescsavarokkal.
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2.2.16 Egysorközes tárcsa (ápoló)
A gép típusjele: BET-4-4-EF, ahol:
− ET:
az „egysorközes tárcsa” elnevezés kezdőbetűiből adódik;
− 4-4:
a gép egy-egy sorban lévő tárcsaleveleinek száma.
A BET-4-4-EF típusú kétsoros „V” elrendezésű egysorközes tárcsa (16.
ábra) 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 –, továbbá 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.

16. ábra
BET-4-4-EF típusú egysorközes
tárcsa

40

A BET-4-4-EF típusú egysorközes tárcsa műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
2300 mm;
− szélesség:
1200 mm;
− magasság:
800 mm.
Tömeg:
570 kg.
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:
2 ÷ 10 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 30 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A függesztett egysorközes tárcsa a függesztőberendezésből, a keretből és
a lengő tárcsalevelekből áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A keret üreges szelvényű, hegesztett kivitelű.
A lengő tárcsalevelek a tartókaron keresztül, csuklósan kapcsolódnak a
kerethez.
Megjegyzés: A gép gyártója: Agrikon Solt Gépgyártó Rt. (Solt, Bartók B.
u. 2. 6320.). A gyártó a gépet egyéb célokra ET-4/4 típusjellel forgalmazza.
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2.2.17 Kétsorközes tárcsa (ápoló)
A gép típusjele BETS-2-EF, ahol:
− ETS: a gyártó által adott jelzet;
− 2:
a gép által egy menetben művelt sorközök száma.
A BETS-2-EF típusú V” elrendezésű, függesztett kétsorközes tárcsa (17.
ábra) alapvetően az erdősítések ápolására szolgál. 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.

17. ábra
BETS-2-EF típusú kétsorközes tárcsa
1. függesztőberendezés; 2. tárcsatag
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A BETS-2-EF típusú kétsorközes tárcsa műszaki adatai:
Befoglaló méretek:
− hosszúság:
1720 mm;
− szélesség:
2070 ÷ 2680 mm;
− magasság:
1160 mm.
Tömeg:
735 kg.
Tárcsatagok:
− száma:
2 × 2 db;
− tengelyei által bezárt szög: 34 ± 18 °;
− hossza:
900 mm.
Tárcsatag beállítási szöge:
17 ± 9°.
Tárcsalevelek:
− száma egy tagban:
4 db;
− egymástól való távolsága: 250 mm;
− átmérője:
600 mm;
− vastagsága:
7 mm;
− görbületi sugara:
580 mm.
Munkaszélesség (sorközönként):
950 mm.
Munkamélység:
max. 100 mm.
Minimális sortávolság, amelyen belül alkalmazható:
− három tárcsalevéllel:
1100 mm;
− négy tárcsalevéllel:
1400 mm.
Munkasebesség:
3 ÷ 6 km/h.
Szállítási sebesség:
max. 15 km/h.
Megengedett akadálymagasság (tuskómagasság): max. 200 mm.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Traktorkapcsolat:
függesztett.
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN,
− teljesítménye:
min. 30 kW,
− tömege:
min. 2000 kg.
A kétsorközes tárcsa a függesztőberendezésből, a tárcsatagokból és a főtartókból áll.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A tárcsatagok (4 db) négy tárcsalevelesek, állítható kivitelűek.
A főtartók (2 db) a két tárcsatagot kapcsolják a függesztőberendezéshez.
Megjegyzés: A gép gyártója: Erdőgép Kft. (Kaposvár, Cseri út 20. 7400).
A gyártó a gépet egyéb célokra ETS-2 típusjellel forgalmazza.
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2.2.18 Szárzúzó család
A gépcsalád típusjele: BVZ-XXX-EF, ahol:
− VZ:
a „vízszintes tengelyű szárzúzó” elnevezés megjelölt betűiből
adódik;
− XXX: az egyes gépek munkaszélessége (100, 110, 125, 140, 155,
170, 185, 200, 215) cm-ben.
A BVZ-XXX-EF típusú szárzúzó család gépei (18. ábra) lágy szárú
gyomok és fás szárú növények (max. 5 cm átmérőig) zúzására alkalmazhatók.
Elsősorban az erdősítési technológiák ápolási műveletének gépei, segítségükkel
a csemetesorok közötti gyomok és hajtások zúzhatók össze. Alkalmazási területeik:
− erdősítések (erdőtelepítések és erdőfelújítások) sorközi ápolása;
− terület-előkészítési munkák;
− útszegélyek, árokpartok karbantartása.
A gépek működésük közben a teljesítmény-leadó tengelyről hajtott, lengőkésekkel szerelt, vízszintes tengely körül forgó rotorjuk segítségével összezúzzák a munkaszélességükön belüli, eléjük kerülő növényzetet. Adott sortávolság műveléséhez a biztonsági távolságok figyelembe vételével lehet megválasztani az optimális munkaszélességű gépet.

18. ábra
BVZ-XXX-EF típusú szárzúzó
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A BVZ-XXX-EF típusú szárzúzó család gépeinek műszaki adatai a 3.
táblázat szerintiek.
3. táblázat. A BVZ-XXX-EF szárzúzó család főbb műszaki adatai
BVZ
Kialakítás
Hosszúság [mm]
Szélesség [mm]
Magasság [mm]
Tömeg [kg]
Munkaszélesség [mm]
Kardántengely meghajtó
fordulatszámigény [1/min]
Min. teljesítmény-igény [kW]
Zúzókalapácsok száma [db]
Rotor fordulatszám [1/min]
Munkasebesség [km/h]
Szállítási sebesség [km/h]
Szabad magasság száll. helyzetben
[mm]
Kezelő személyzet [fő]

-100EF

1220
200
1000

16
14

BVZ
Kialakítás
Hosszúság [mm]
Szélesség [mm]
Magasság [mm]
Tömeg [kg]
Munkaszélesség [mm]
Kardántengely meghajtó fordulatszám-igény
[1/min]
Min. teljesítmény-igény [kW]
Zúzókalapácsok száma [db]
Rotor fordulatszám [1/min]
Munkasebesség [km/h]
Szállítási sebesség [km/h]
Szabad magasság szállítási helyzetben [mm]
Kezelő személyzet [fő]

-110EF

-125- -140EF
EF
függesztett
720
1340 1480
1660
800
207
220
233
1100
1250
1400
540
22
18
2200
2÷4
max. 15

18
16

28
20

155EF
920
1820
256
1550

36
22

min. 250
1 (traktoros)
-170EF

1930
269
1700

-185- -200EF
EF
függesztett
920
2150
2280
800
282
295
850
2000

-215EF

2380
318
2150

540
42
24

48
26

54
28

60
30

2200
2÷4
max. 15
min. 250
1 (traktoros)
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A BVZ-XXX-EF típusú szárzúzó fő szerkezeti részei:
− a váz;
− a függesztőberendezés;
− a hajtómű;
− a rotor;
− a támhenger és
− a védőberendezések.
A váz hegesztett szerkezet, amely a további elemeket hordja.
A függesztőberendezés szabványos kialakítású, és az univerzális traktorhoz való kapcsolódást biztosítja.
A hajtómű a kardántengelyből, a szöghajtóműből és az ékszíjhajtásból
áll. Kapcsolatot biztosít az erőgép teljesítmény-leadó tengelye és a rotor között.
A rotor két végén csapágyazott szerkezet, melyet ékszíjhajtás hajt. A rotorra csavarkötéssel vannak a zúzókalapácsok felerősítve.
A támhenger a talajkövetést biztosítja, a gép vázának hátsó részéhez csatlakozva.
A védőberendezések a hajtómű és a rotor forgó elemeivel szembeni védelmet biztosítják. A védőberendezéseket a kardántengely, az ékszíjhajtás, valamint a rotor védőburkolatai alkotják.
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2.2.19 Sorközpermetező gépek
A gépek típusjele: BSP-1-EF, BSP-2-EF vagy BSP-3-EF, ahol:
− SP:
a „sorközpermetező” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 1, 2 vagy 3: a gép sorközpermetező elemeinek száma.
A BSP-1/2/3-EF típusú sorközpermetező gépek sorközi ápolásra (vegyszeres gyomirtásra) alkalmasak. A permetező alapgéphez (19. ábra) olyan
szétosztóberendezés készült, mely:
− árnyékoló lemezzel szerelt és
− egy-, két- vagy három sorköz átfogására alkalmas.

19. ábra
BSP-1/2/3-EF típusú sorközpermetező gépek permetező alapgépe
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A BSP-1/2/3-EF típusú sorközpermetező gépek műszaki adatai:
Befoglaló méretek (az alapgépre vonatkozóan):
− hosszúság:
1520 mm;
− szélesség:
1400 ÷ 3000 mm
(a szétosztóberendezés sorközpermetező elemeinek számától függően);
− magasság:
1520 mm.
Tömeg:
200 ÷ 240 kg
(a szétosztóberendezés sorközpermetező elemeinek számától függően).
Permetlétartály térfogata:
300 dm3
Permetlé-szivattyú:
− típusa:
APS-60;
− üzemi víznyomása:
max. 40 bar;
− folyadékszállítása:
max. 71 dm3/min.
Munkasebesség:
2 ÷ 10 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A sorközpermetező gép szerkezeti részei: a váz, a permettartály, a permetlé-szivattyú, a szabályozó elemek, a vezetékek és a szétosztóberendezés.
A váz hajlított csőből készül.
A permetlétartály anyaga polietilén, a tartály menetes zárófedéllel,
beöntőszűrővel, szintjelzővel és keverővel van felszerelve.
A permetlé-szivattyú membrán-szivattyú.
A szabályozó elemek közé a nyomásszabályozó, az útirányító és a manométer tartozik.
A vezetékek összekötik a permetező körfolyam szerkezeti elemeit, biztosítva a permetlé áramlását.
A szétosztóberendezés árnyékoló lemezzel szerelt és egy-, két- vagy három sorköz átfogására alkalmas.
Megjegyzés: A gép permetező alapgépének gyártója: Farmgép Kft. (Debrecen,
Szoboszlói u. 50. 4031). A gyártó a permetező alapgépet egyéb célokra FSZ300 típusjellel forgalmazza.
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2.2.20 Felületpermetező gépek
A gépek típusjele: BFP-6-EF, BFP-8-EF vagy BFP-10-EF, ahol:
− FP:
a „felületpermetező” elnevezés megjelölt betűiből adódik;
− 6, 8 vagy 10: a gépek felületpermetező keretének munkaszélessége mben.
A BFP-6/8/10-EF típusú felületpermetező gépek teljes felületű ápolásra
(vegyszerezésre) alkalmasak. A felületpermetező keretek (20. ábra) egy menetben a szélességüknek megfelelő sorköz permetezését végzik.

20. ábra
BFP-6/8/10-EF típusú gépek felületpermetező keretei
1. kertváz; 2. csatlakozó elemek; 3. szórófejek
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A BFP-6/8/10-EF típusú felületpermetező gépek műszaki adatai:
Befoglaló méretek (az alapgépre vonatkozóan):
− hosszúság:
1520 mm;
− szélesség szállítási helyzetben: 1210 mm;
− szélesség munkahelyzetben: 5700 ÷ 9700 mm
(a felületpermetező kerettől függően);
− magasság:
1520 mm.
Tömeg:
190 ÷ 230 kg
(a felületpermetező kerettől függően).
Permetlétartály térfogata:
300 dm3
Permetlé-szivattyú:
− típusa:
APS-60;
− üzemi víznyomása:
max. 40 bar;
− folyadékszállítása:
max. 71 dm3/min.
Munkaszélesség:
6 ÷ 10 m
(a felületpermetező kerettől függően).
Felületpermetező keret:
− szélessége:
5700 ÷ 9700 mm;
− szórófejeinek száma:
12 ÷ 20 db;
− szórófejeinek osztása:
500 mm.
Munkasebesség:
2 ÷ 10 km/h.
Kezelő személyzet:
1 fő (a traktoros).
Üzemeltető erőgép:
− vonóerő-osztálya:
min. 14 kN;
− teljesítménye:
min. 35 kW;
− tömege:
min. 2000 kg.
A felületpermetező gép szerkezeti részei:
− a váz;
− a permettartály;
− a permetlé-szivattyú;
− a szabályozó elemek;
− a vezetékek;
− a felületpermetező keret.
A felületpermetező gép szerkezeti részei közül csak a felületpermetező keret tér
el a sorközpermetező gép szerkezeti részeitől. A felületpermetező gép alapgépe
ugyanaz, mint a sorközpermetező gépé.
A felületpermetező keret fő részei a keretváz, a csatlakozó elemek és a
szórófejek.
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