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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2007.
május 9-én az Optigép Kft.-nél Békésen
tartott ülést. Az ülés résztvevõit köszön-
tötte Hégely Ferenc igazgató, aki ezt
követõen tájékoztatást adott az Optigép
Kft-rõl, a cégnél folyó gépfejlesz-
tésekrõl és gépgyártásról.

Az OPTIGÉP Gépgyártó és Kereske-
delmi Kft. 1993-ban alakult. Tevékeny-
ségi köre a mezõgazdasági és erdészeti
gépek gyártására és értékesítésére ter-
jed ki. A dolgozók sokéves gépfejlesz-
tési, -gyártási tapasztalattal rendelkez-
nek. A cég elsõsorban a napraforgó be-
takarításához, az intenzív szántóföldi
zöldség- és gyümölcstermesztéshez, a
biomassza hasznosításához, valamint a
szénaféleségek és cséplési mellékter-
mékek bálázásához fejleszt és gyárt gé-
peket.

A cég által gyártott gépek közül a
megújuló források felé forduló energia-
ipar számára is érdekes az üzembiztos
4-16 soros NAS típusú napraforgó-
adapter és a 4-8 soros Opti-Corn típusú
csõtörõ adapter. A rostkender betakarí-
tására készített gép a kendernövényt 50
cm-es darabokra vágja és a traktor mö-
gött rendre rakja.

Az Optigép Kft. az energiacélú faül-
tetvényekhez két-, illetve egymenetes
betakarítási lehetõséget kínál.

A kétmenetes betakarítás (1. képsor)
esetén elõször a fatörzseket a tuskótól el-
választják és a traktor mögött rendre rak-
ják az OG-FD típusú döntõgéppel, majd
az EA-F típusú függesztett aprítógéppel
aprítják. Az OG-FD és EA-F típusú gépek
egyaránt legfeljebb 15 cm átmérõjû fákat
tudnak kezelni, meghajtásukhoz min. 57

kW-os (80 LE-s) erõgép szükséges. Az
EA-F típusú aprítógépbõl nyerhetõ
apríték mérete 3-5 cm.

Az OPTI-VFA energiafa-betakarító
géppel történõ egymenetes betakarítás
(2. kép) esetén a maximálisan 10 cm
átmérõjû fatörzseket a tuskótól elvá-
lasztják, a gép aprítószerkezetéhez to-
vábbítják, majd az aprítékot szállítójár-
mûre juttatják. A gép teljesítményigé-
nye min. 132 kW (180 LE). A beállítható
sortávolság 1,5 m, illetve 2,4 m. Az
apríték mérete 5-6 cm. Haladási sebes-
ség 2-3 km/h.

Az Optigép Kft. honlapján (www.opti-
gep.hu) gépeikrõl mûködés közben ké-
szített videók is találhatók.

A tájékoztató után a szakosztály tag-
jai megtekintették az Optigép Kft. üze-
mét, melyre példaértékû rend és tiszta-
ság, illetve a kor követelményeinek
megfelelõ színvonalú gyártástechnoló-
gia és gépesítettség a jellemzõ. Ezt
követõen az Optigép Kft. által gyártott
konkrét mezõ- és erdõgazdasági gépek
(a bioenergetika területéhez köthetõ
gépek is) bemutatására, megtekintésére
került sor, majd a szakosztály egyéb
ügyeket tárgyalt.

Köszönet az Optigép Kft.-nek a jól
sikerült rendezvényért.
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1. kép. a) OG-FD döntôgép, b) OG-FD gép
után hagyott rend, c) EA-F függesztett aprí-
tógép
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2. kép: OPTI-VFA energiafa-betakarító gép

Az ülés résztvevõit köszöntötte Szabó Ti-
bor vezérigazgató-helyettes, aki ezt
követõen tájékoztatást adott a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-rõl, a
cégnél folyó tevékenységekrõl és fejlesz-
tési elképzelésekrõl. Ezt követõen Ráko-
si József mûszaki osztályvezetõ vázolta a
KEFAG Zrt. gépesítési helyzetét, tájékoz-
tatást adva gépesítés-fejlesztési elképze-
léseikrõl is. Ismertette továbbá a Bugaci
Erdészet Faipari Üzeme technológiáit,
gyártmánystruktúráját.

A nap délutánján a
résztvevõk meglátogatták a
KEFAG Zrt. Bugaci Erdészeté-
nek Faipari Üzemét, ahol köz-
vetlenül szemlélhették az üzem
gépesítését és termékeit. Az
üzem fõ profilja a raklapgyár-
tás, melynek gépesítés-fejlesz-
tése keretében a közelmúltban
állítottak üzembe egy új, kor-
szerû szegezõ gépsort.

Az ülés végén a szakosz-
tály elnöke méltatta Rákosi

József tagtársunk több évtizedes, az er-
dészeti gépesítési gyakorlatban eltöl-
tött eredményes tevékenységét, tekin-
tettel ez év végi nyugállományba vo-
nulására.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti a KEFAG Kiskunsá-
gi Erdészeti és Faipari Zrt.-t – 18 fõ vett
részt.
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