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Tématerületek
Az ötnapos vásáron az erdészeti gépesí-
tés teljes vertikuma képviseltette magát.
A kiállításon gyakorlatilag valamennyi
erdészeti mûvelethez, munkafolyamat-
hoz látható volt több, különbözõ típusú
gép, eszköz, berendezés. A vásáron a
használt gépek is helyet kaptak. A tel-
jességre törekvés igénye nélkül a ren-
dezvény leginnovatívabb, a technoló-
gia transzfert lehetõvé tevõ részei a kö-
vetkezõk voltak:

– konferenciák;
– a fa energetikai hasznosítását

megvalósító erdészeti technika;
– a többcélú fakitermelõ gépekkel

kapcsolatos fejlesztések;
– a korszerû terepi mérõ és adatrög-

zítõ eszközök;
– a motorfejlesztések;
– a magyar résztvevõk kiállítása.

Konferenciák
Az INTERFORST kiállításon és vásáron
az erdõgazdálkodás és az erdészeti
technika tudományos és elméleti kér-
déseivel foglalkozó fórumokat évtize-
dek óta a KWF (Kuratórium für Wald-
arbeit und Forsttechnik) szakemberei
szervezik, külföldi szakemberek bevo-
násával (1. kép). Az ottlétünk alatt álta-
lunk meglátogatható idei fórumok fõ
témái a következõk voltak:

– Az erdei- és faanyagkészletek és
az emberi erõforrások.

– Vállalkozási stratégiák az erdõ- és
faiparban.

– Az erdõtalaj kímélete a nehéz
gépek alkalmazásakor.

– Folyamatorientált fakitermelés.
– Logisztika az erdõgazdálkodás és

faipar területén.
– Energia – fából.
– Innovációk a munkabiztonság fo-

kozására.
– Egészségvédelem az erdészeti

üzemekben.

A csoport több tagja fõleg a hazánk-
ban is felhasználható, új ismereteket
ígérõ elõadásokat hallgatta meg, me-
lyek az innovációval és a technológiai
transzfer kérdéseivel foglalkoztak. Az
elõadásokat követõ hozzászólások és a
vita a gyakorlati szakemberek vélemé-
nyének megismerésére is lehetõséget
nyújtott.

A fórumok fontosabb megállapí-
tásai, javaslatai:

A közhiedelemmel ellentétben Euró-
pa erdõterülete fokozatosan növekszik,
faanyagkészlete ugyancsak; míg a faki-
termelés jelentõsen elmarad a lehetõsé-
gektõl, miközben a felmerülõ igényeket
teljes mértékben kielégítik. A nehéz és
balesetveszélyes erdei munkákat egyre
növekvõ arányban sikerült gépekkel
elvégezni, méghozzá gazdaságosan. A
faanyag energetikai hasznosítása azon-
ban újabb, egyre növekvõ piacot bizto-
sít a gyenge minõségû faanyagnak. A
vállalkozások eredményessége azon-
ban nem szerencse kérdése, hanem a jó
szakemberek minõségi munkájának
köszönhetõ; többek között az új felve-
võ piacok feltárásának.

Az erdõtalaj kíméletének kérdése
volt a német szakemberek legfontosabb
aktuális problémája az elmúlt években.
A fokozott kímélet azonban költségtöbb-
lettel jár. Ki fizesse a „zechet” – volt a
fórum fõ kérdése, melyrõl homlok-

egyenesen eltérõ véleményt hallottunk
az ágazati vezetõtõl, az erdészetvezetõ-
tõl, a faipari szakembertõl és a fakiter-
melési vállalkozótól. Az ágazatvezetõ
szerint a talajkímélet az állomány minõ-
ségét fokozza, tehát késõbb gazdasági-
lag az erdõ tulajdonosának megtérül a
többletköltség. Az erdészetvezetõ sze-
rint, ha a tavaszi idõszak felpuhult tala-
ján tilos lesz a közelítés, a gyérítési
anyag nyáron már csupán veszteséggel
értékesíthetõ. A faipar elvárná a „just in
time” szerinti ütemes szállítást, ezt vi-
szont az idõjáráshoz igazodó faanyagel-
látás felborítja. A vállalkozó nem tudja
átvállalni a kíméletes technika és tech-
nológia többletköltségeit, az adott díja-
zási rendszer erre nem is ösztönzi. Egy
poszteren a göttingeni kutatók egy
szántalpas közelítõ eszközre vonatkozó
fejlesztési tervüket mutatták be, melyet
nagy vonóerejû lánctalpas traktor von-
szolna.

A logisztikával foglalkozó fórumon –
az elméleti alapvetés után – az újabb rész-
eredmények ismertetésére került sor: az
adatcsere módszerei az erdõgazdaság
és a faipar között; az „intelligens” fa-
anyag; folyamatvezérlés a logisztiká-
ban; az információáramlás szerepe a
logisztikában; konkrét logisztikai rend-
szerek a gyakorlatban és ezek gazdasá-
gi haszna. A rendszerek elterjedésének
gátja azonban a kis erdõtulajdonosok
összefogásának nehézsége, valamint a
keletkezõ haszon szétosztása körüli vi-
ták a résztvevõk között.

Az energetikai célú faanyag-haszno-
sítás eljárásairól, ökonómiai és ökoló-
giai hatásáról tartott elõadások során a
kisebb teljesítményû erõmûvek, hõköz-
pontok elõnyeit hangsúlyozták; vala-
mint az energiafû és -plantázsok hasz-
nosításának többletlehetõségeit az er-
dõk túlterhelésének kivédése céljából.
Vitát váltott ki, hogy az erdõgazdálko-
dók „energiarönköt” vagy aprítékot
szállítsanak a felhasználóknak.

A munkabiztonság fokozása fõleg
magasabb szintû gépesítéssel érhetõ el,
de a motormanuális szinten még napja-
inkban is fontos a megfelelõ szakisme-
ret, valamint a biztonsági és védõfelsze-
relések elõírásszerû alkalmazása. Az er-
dészeti munkák további gépesítésével
kapcsolatban csak egyetlen elõadás
hangzott el: „Forsttechnik – Quo vadis?”
címmel, ahol a csúcstechnika (a
hardware) további fejlesztése helyett a
szervezés, az informatika és a logisztika

INTERFORST 2010 erdészeti gépkiállítás
Az ez évi INTERFORST (München) erdészeti gépkiállítás és konferencia-soro-
zat a korábbiakhoz hasonlóan magas részvétellel és sikerrel valósult meg. A
kiállítás helyszíne (a müncheni vásárközpont), megrendezése, szervezettsé-
ge példaértékû volt. A rendezvényen közel félezer kiállító vett részt. A kiál-
lítási terület úgy volt kialakítva, hogy a kiállítók pavilonjai, sátrai mögött
(mellett) több esetben rögtön lehetõség kínálkozott a gépek üzem közbeni
bemutatására is. A rendezvény az erdészeti gépek és technológiák egyik leg-
nagyobb európai bemutatója volt, ahol szinte valamennyi erdészeti gépgyár-
tó és kereskedõ jelen volt gépeivel, eszközeivel. A rendezvényen a résztve-
võk a legkorszerûbb, világszínvonalú erdészeti technikával találkozhattak. A
vásáron a kilencven nevezett különbözõ termék közül a független szakér-
tõkbõl álló bizottság 64-et vett fel az újdonságok listájára.

1. kép. KWF Fórum
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(a software) lehetõségeinek fokozot-
tabb kiaknázását tartották fontosnak.

Az INTERFORST alatt zajlott a KWF
24. rendes Közgyûlése, ahol a szerve-
zeti kérdések mellett a kutatók az el-
múlt két évben elért eredményeiket
foglalták össze. Itt is a talajvédelemmel
kapcsolatos eredmények és a faanyag
energetikai hasznosítása kapott na-
gyobb hangsúlyt. Ismertették a KWF
2020-ig kidolgozott programját, mely-
nek érdekessége, hogy a lakosság új-
ból növekvõ tûzifaigénye miatt a la-
kossági tûzifatermelés lehetséges mó-
dozatai is vizsgálandó témaként szere-
peltek, valamint a faápolás és a veszé-
lyes fák kitermelése, a koronában vég-
zett munkákkal együtt. Természetesen
a fentebb említett központi témák ku-
tatása és fejlesztése továbbra is felada-
tot képez. A KWF taglétszáma mára
elérte a 2000 fõt.

A fa energetikai hasznosítását
megvalósító erdészeti technika

A rendezvény középpontjában – napja-
ink elvárásának megfelelõen – a fa
energetikai hasznosítása, valamint az
ezt megvalósító erdészeti technika sze-
repelt (2. kép). Szembetûnõ volt a kiál-
lításon a tûzifa és az erdei biomassza
felhasználását szolgáló gépek, eszkö-
zök széles kínálata. Számos különbözõ
kapacitású aprító, hasító, gyûjtõ-köte-
gelõ és szállító gép, valamint fatüzelésû
berendezés volt látható, egy részük a
kisebb üzemi méreteket kielégítõ válto-
zatban. Jelen voltak a pelletáló gépeket
gyártók is (3. kép).

A többcélú fakitermelõ gépekkel
kapcsolatos fejlesztések

A kiállításon számos többcélú fakiter-
melõ gépet és hozzájuk tartozó adapte-
reket gyártó és forgalmazó cég képvi-
seltette magát.

A John Deere cég az új E szériás gu-
mikerekes harvesztereit mutatta be:
1070E, 1170E, 1270E és 1470E. A John
Deere céghez hasonlóan a Valmet cég
is felsorakoztatta legújabb gépeit:
911.4, 931, 941.1. A Ponsse standon az
új fejlesztésû Fox, valamint Ergo har-
veszteren kívül kiállították a H6 és H7-
es harveszterfejeket.

A WFW, azaz a Waldburg Forstma-
schinen Wolfegg kiállítóhelyén bemutat-
ta az Eco Log cég az új D szériás 570-es
harveszterét Tidue Track (gumilánctal-
pas) járószerkezettel és Waratah harvesz-
terfejjel (4. kép). A nagy értékû gépet
négy darab gumilánctalpas járószerke-

zettel szerelték fel, így javítva a gép te-
repjáró képességét, valamint csökkentve
a talajnyomást. A lánctalpas többcélú fa-
kitermelõ gépek kategóriában pedig a
Neuson Ecotec GmbH 9002HV, 182 HVT
és 132HVT típusú gépeit kínálta.

A Hohenloher Spezial-Maschinen-
bau (HSM) GmbH a 405-ös gumikere-
kes harveszterek legújabb H3-as válto-
zatait ismertette. A 405 H3-as harveszte-
reknek két változata létezik, a 6WD és a
8WD. Az elõbbi 6, az utóbbi 8 kerékkel
készül. A gépeken kívül az újdonságok
sorát bõvítette a kiállított CTL 40HW
harveszterfej, valamint a CTL KS2 dön-
tõ-gyûjtõ fej. A CTL 40HW harveszterfe-
jet kifejezetten keménylombos állomá-
nyok kitermeléséhez fejlesztették ki. A
fejlesztésben a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karának Erdé-

szeti-mûszaki és Környezettechnika In-
tézete is részt vett.

A Konrad Forsttechnik GmbH stand-
ján a Highlander (5. kép) nevû különle-
ges harveszter volt megtekinthetõ. Kü-
lönlegessége a járószerkezet kialakítá-
sában rejlik. A hátsó kerekei külön-kü-
lön 1,8 m-rel hátratolhatók, ill. a víz-
szinteshez képest ±1,35 m-re elforgat-
hatók. Ezen mûszaki megoldásoknak
köszönhetõen könnyen közlekedik ta-
golt, meredek terepen. Mind a négy ke-
reke 57°-os szögben elforgatható, ez is
elõsegíti a terepen való mozgékonysá-
gát. Woody 50H, ill. Woody 60H típusú
harveszterfejjel kérhetõ a 20,5 t-ás har-
veszter. Az említett adapterek segítsé-
gével maximálisan 55 cm, ill. 65 cm tõ-
átmérõjû fákat lehet kitermelni. A faki-
termelõ gép rendelkezik még egy szorí-
tózsámolyos berendezéssel is, ennek
segítségével a kitermelt és legallyazott
faanyagot hosszúfában ki lehet közelí-
teni a felsõ rakodóra. A rakodón a gép
a harveszterfej segítségével választékol-
ja és darabolja a kiközelített faanyagot.

A SENNEBOGEN cég által gyártott,
Magyarországon pedig a KUHN Rako-
dógép Kft. által forgalmazott Green Li-
ne gépcsalád egyik legújabb tagja, a
SENNEBOGEN 718M (6. kép). Az új gép
különbözõ adapterek által alkalmassá
válik fakitermelésre, energiaültetvé-
nyek betakarítására, parkerdõk ápolá-
sára, távvezetékek melletti területek
tisztítására, kommunális munkákra, va-
lamint gátak, folyópartok, utak, parkok,
karbantartási munkálataira. Jelentõs
mértékben megkönnyíti és meggyorsít-
ja a nehezen elérhetõ helyeken lévõ
fák, gallyak kitermelését és biztonságos
begyûjtését, továbbá energiaültetvé-
nyek betakarítását, valamint kiválóan
alkalmas rönkök és számos egyéb
anyag átrakodására is. Harveszterfejjel
akár 55 cm-es átmérõjû fák is könnye-
dén kitermelhetõk. A harveszterfejjel
nemcsak a fák tõtõl való elválasztása
hajtható végre, hanem a faanyag gallya-
zása, választékolása, darabolása és kö-
bözése is. Döntõ-gyûjtõfejjel felszerelve
alkalmazható energiaültetvények beta-
karítására, valamint ápolási, karbantar-
tási munkákra. A gyártó a Bracke cég
által kifejlesztett C16A típusú gyûjtõfejet
ajánlja. Ez a típus többek között még
felszerelhetõ rönkfogó kanállal és bio-
massza kanállal is. A 718M típusú gép
erõs, stabil alvázra épült, s így letalpalás
nélkül is igen nagy tömegeket képes
megmozgatni, illetve felterhelt állapot-
ban is képes haladni. A széles kerekek-
nek köszönhetõen laza talajon is kivá-

4. kép. Eco Log D570 Tidue Track har-
veszter

2. kép. Aprítógép

3. kép. Pelletáló hengerek
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lóan mozog. Egyedülálló a hidrauliku-
san, 4,5 m-es szemmagasságig emelhe-
tõ komfortos kezelõfülke, amely min-
den körülmények között a legideáli-
sabb rálátást biztosítja a munkaterület-
re. Maximális gémkinyúlása 13 m, és
ezen a gémhosszon 1,6 t tömeg emelé-
sére képes. A SENNEBOGEN 718M 19,5
t-ás tömegének köszönhetõen nagyobb
távolságra fekvõ munkaterületekre is
egyszerûen, és költségkímélõen szállít-
ható.

Az EMB Baumaschinen Handelsge-
sellschaft GmbH a legújabb fejlesztésû
gépükkel, az Elliatorral (7. kép) érkezett
a kiállításra. Az Elliator verhetetlen a
nehezen hozzáférhetõ, meredek és mo-
csaras területeken, ugyanis két nagy-
méretû lánctalpon mozog a kezelõfül-
két, a manipulátorkart, a motort és a
rakfelületet magába foglaló gépegység.
A lánctalpak összesen 15 m2-en érint-
keznek a talajjal, ennek következtében

a gép talajnyomása a rakománnyal
együtt sem haladja meg a 2 N/cm2-t. A
gép tömege 23,9 t. Rakoncás rakfelüle-
tének, valamint szorítózsámolyának kö-
szönhetõen a kitermelt faanyagot rövid-
fában, hosszúfában és szálfában is ké-
pes kiközelíteni. Az Elliator rendelkezik
egy beépített csörlõvel is, melynek se-
gítségével a gép számára megközelíthe-
tetlen helyekrõl is képes a faanyagot
magához elõközelíteni. A manipulátor-
karra – számos más adapter mellett –
harveszterfej is felszerelhetõ. Ez eset-
ben a gép már harwarderként mûködik,
azaz a faanyag kitermelésén és felkészí-
tésén (gallyazás, választékolás, darabo-
lás) kívül a közelítést is el tudja végez-
ni. Az Elliator kezelõfülkéje megemel-
hetõ a munkaterületet jobb belátása ér-
dekében.

Számos kisebb cég is képviseltette ma-
gát, amely többcélú gépek gyártásával és
értékesítésével foglalkozik, ilyen pl. a
Rottne, a Sampo, a Silvatec, a Logset.

A BRUNNERHandels GmbH svájci
cég mutatta be mûködés közben az álta-
luk kifejlesztett tûzifaprocesszort
(Brennholz Prozessor), amely különbö-
zõ hosszúságú hasított tûzifát állít elõ (8.
kép). Az adapter erdészeti, ill. építõipari
gépek manipulátorkarjára szerelhetõ. Az
adapter fogókarjaival ráfog a feldolgo-
zandó faanyagra, a hidraulikus meghaj-
tású fûrészláncos vágószerkezet elõre
beállított méretû darabot levág a fa-
anyagból. A hasítószerkezet a levágott és
a fogókarok által rögzített rönkdarab elé
leereszkedik, majd hidraulikus munka-
henger a faanyagot áttolja a négyzetrá-
csos hasítószerkezeten, amely max. 16
db-ra hasítja a fát. A hasítószerkezet hid-
raulikus munkahenger segítségével fel-
emelkedik. Ezt követõen újabb rönkda-
rab levágására kerülhet sor. Az adapter
tömege 1,7 t. Az adapter várható teljesít-
ménye 10-15 m3/h. Három változata lé-
tezik: P45, KSS 80 és KS 40.

A Vreten AB svéd cég által gyártott
Vreten Cut 18 típusjelzésû vágófej (dön-

tõfej) különbözik az eddigi hidraulikus
munkahengerekkel mozgatott nyo-
mottkéses megoldásoktól (9. kép). En-
nél a döntõfejnél nem a fát elvágó kés
mozog. A kivágandó kis átmérõjû fákat
az adapter fogókarjai szorítják az álló
késhez. A konstrukció elõnye, hogy a
kés könnyen cserélhetõ, és a hidrauli-
kus munkahengerek számának csök-
kentésével csökkentek a meghibásodá-
si lehetõségek. 160 mm-es átmérõig al-
kalmazható a 150 kg tömegû döntõfej.

Korszerû terepi mérõ és 
adatrögzítõ eszközök

A kiállításon nagy számban voltak lát-
hatók a korszerû, innovatív terepi mérõ
és adatrögzítõ eszközök (digitális átla-
lók, digitális mérõszalagok, speciális,
terepi körülményekre kifejlesztett (tö-
rés-, ütés- és vízálló) PDA-k), illetve az

6. kép. SENNEBOGEN 718M harveszter

5. kép. Highlander harveszter

8. kép. Brennholz Prozessor

7. kép. Elliator harwarder

9. kép. Vreten Cut 18 döntôfej
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ezekre telepíthetõ, az erdészeti munkát
segítõ, különbözõ szoftverek.

Számos (14) termelési tervezõ és irá-
nyító (TTI) rendszert (német rövidítése:
EDV) mutattak be a különbözõ stando-
kon. Ezek jellemzõje, hogy összefogják
a termelési folyamat fõbb komponense-
it, segítséget nyújtanak a középvezetõi,
közvetlen termelésirányítással foglalko-
zók operatív munkájához, döntéseihez.
Lehetõvé teszik az erdõgazdálkodói te-
vékenység erdõrészlet szintû éves ter-
vezését, nyilvántartását és elemzését.
Ezen szoftverek számára szolgáltatnak
adatokat a különbözõ terepi fatérfogat-
becslési, készletkezelési szoftverek,
amelyek a készletkezelõ erdész terepi
munkáját támogatják. A fenti, az erdé-
szeti munkákat segítõ szoftverek szoro-
san integrálódnak a különbözõ navigá-
ciós, összetett térképezési feladatokra
és térinformatikai mûveletekre alkal-
mas szoftverekkel.

Nagy volt a választék az egyedi rönk-
azonosításra alkalmas jelöléstechnikai
eszközökbõl is. A rönklapkák nagy ré-
sze már rádiófrekvenciás rönkazonosí-
tásra alkalmas RFid chip-et tartalmaz.
Ezek 13,56 MHz-es rádiófrekvencián
mûködõ, újrafelhasználható chipek,
melyek azonosítása RFid olvasóval ellá-
tott PDA-kal lehetséges.

Újdonságként megjelentek a PDA-k
mellett mobiltelefonra írt erdészeti al-
kalmazások (rönkköbözõ, rönk átvevõ,
becslõ és fûrészüzemi készletezõ) is.
Ezeket Sonim típusú ütés- és vízálló
mobiltelefonokra ajánlják.

Ma még a fahasználati munkák során
a választékolás, készletezés, hagyomá-
nyosan papíralapon történik. A közeljö-
võben a technológia transzfer követ-
keztében – melynek megvalósulásához
ez a tanulmányút is hozzájárult – Ma-
gyarországon is számítani kell a terepi
adatrögzítõ eszközök elterjedésére, ál-
talánossá válására.

Motorfejlesztések
A teljesítmény és gazdaságosság mellett
az utóbbi években kiemelt szerep jut a
környezetvédelemnek a motorfejleszté-
sek terén. Az évrõl évre szigorodó elõí-
rások nyomán a dízelmotorok és a hoz-
zájuk kapcsolódó környezetvédelmi
megoldások legújabb generációja
menthetetlenül elérte az erdészeti erõ-
gépeket és szállítójármûveket is.

Elsõként a dízelbefecskendezõ rend-
szerek legújabb generációját, a com-
mon rail befecskendezést kell említe-
nünk. A common rail rendszert a Fiat
csoport nápolyi Elasis nevû kutatócso-

portja fejlesztette ki. 1993-ban készült el
az új befecskendezés prototípusa. A
common rail rendszer központi elemei
az injektorok. A common rail elnevezés
onnan származik, hogy minden injektor
a railcsõre, azaz egy „közös” csõre van
csatlakoztatva. A hagyományos dízel-
motoroknál a porlasztónyomás minden
injektornál külön jön létre, a nyomás cik-
likusan generálódik, a befecskendezés
ideje, idõtartama, száma az azt létreho-
zó szivattyútól függ. A common rail
elvén mûködõ közvetlen befecskende-
zésû motor esetében elkülönül a nyo-
más létrehozása és a befecskendezés. A
folyamatos nyomást egy különálló, a
motoron bárhova beépíthetõ szivattyú
hozza létre. A tüzelõanyagot az úgyne-
vezett közös nyomócsõ (common rail)
nagy nyomás (1500-1800 bar) alatt tá-
rolja, amely csak akkor kerül az egyes
befecskendezõ szelepekhez (injektor),
amikor az szükséges. Ennek a nagy
nyomásnak köszönhetõen a tüzelõa-
nyag rendkívül finom részekre oszlik,
amely jobb és tisztább égéshez vezet. A
befecskendezés idõpontja és idõtarta-
ma nem kötött (mint a régi hagyomá-
nyos motoroknál), szabadon válaszható
az optimális égés, és a káros anyag ki-
bocsátás érdekében, egy munkaütem-
ben így akár 4-5 befecskendezéssel is
operálhat a rendszer. A hagyományos
motorokkal szemben a common rail
rendszer elõnyei a motor zajszintjének
drasztikus csökkenése, a nagyobb telje-
sítmény és a hatékonyabb mûködés,
amely kevesebb káros anyag kibocsá-
táshoz és gazdaságosabb tüzelõanyag-

felhasználáshoz vezet. A common rail
rendszer minden elõnye és korszerûsé-
ge ellenére két olyan tétellel terheli kör-
nyezetünket, mint a korom és a nitrogén-
oxidok, igaz a hagyományos dízelek-
hez mérten jóval kisebb mértékben.

A koromkibocsátás csökkentése ör-
vendetes eredmény, azonban a com-
mon rail korszerûségének van egy átka
is: a finomabbra porlasztott gázolaj saj-
nálatos módon finomabb koromrésze-
ket eredményezett. A finomabb korom-
részek pedig – tüdõnkbe jutva – jóval
nagyobb egészségi kockázatot jelente-
nek. A finom koromrészek kiszûrésére
a részecskeszûrõt (DPF-Diesel Particu-
late Filter) alkalmazzák. A porózus szer-
kezetû szûrõ felfogja a részecskéket,
majd a motorirányító rendszer a szûrõ
eltömõdöttségét észlelve magas hõmér-
sékleten regenerálja azt (kiégeti).

A nitrogénoxidok csökkentése az
EU5-ös elõírások miatt már érdekesebb
feladat, melyet az SCR technológiát
használó jármûvek teljesítenek. Az SCR
technológiának (szelektív katalitikus re-
dukció) az alapja az optimális égés biz-
tosítása a motorban, majd a kipufogó
gázok utókezelése, hogy a nitrogéno-
xid-kibocsátás csökkenjen. Az SCR
technológia az utókezeléshez az Ad-
Blue nevû adalékanyagot (karbamid vi-
zes oldata) alkalmazza, amelyet a kipu-
fogógázba fecskendeznek, mielõtt az a
katalizátoron áthaladna. A katalizátor-
ban a nitrogénoxidok ártalmatlan nitro-
géngázzá és vízgõzzé alakulnak, olyan
anyagokká, amelyek természetes kör-
nyezetünkben is megtalálhatók. Az Ad-

10. kép. A magyar kiállítás részlete
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Blue folyadék már hazánkban is meg-
vásárolható a legtöbb tüzelõanyag-töltõ
állomáson, így nem okoz gondot annak
utántöltése sem.

Magyar résztvevõk kiállítása
A kiállításnak – az INTERFORST történe-
tében elõször – kiállítóként magyar
résztvevõi is voltak. Az ITD Hungary Zrt.
és a Mezõgépgyártók Országos Szövet-
ségének szervezésében hét magyar kiál-
lító közös standon vett részt a rendezvé-
nyen (10. kép). A magyar kiállítók:

Bagodi Mezõgép Kft. (Bagod),
CGP Instruments Kft. (Budapest),
Cont-Eco Kft. (Szombathely),
Farmgép Kft. (Debrecen),
FerroFlex Gépszerkezetgyártó Kft.

(Lengyeltóti),
Huniper Kft. (Herceghalom),
NymE Erdészeti-mûszaki és Környe-

zettechnikai Intézet.
A látványosan berendezett, magyar

motívumokkal is díszített körstandon és
a mellette lévõ szabad területen a Bago-
di Mezõgép Kft. csemetekerti és erdõ-
mûvelési gépeket mutatott be, melyek
egy részét a NymE Erdészeti-mûszaki és
Környezettechnikai Intézetével közö-

sen fejlesztette. A CGP Insruments Kft.
erdészeti területen alkalmazható mobil-
informatikai eszközöket állított ki. A
Cont-Eco Kft. különbözõ méretû és ki-
alakítású vadkerítésekkel és villany-
pásztorokkal volt jelen. A Farmgép Kft.
gyorsbeavatkozó erdõtûz-oltó berende-
zést, a Huniper Kft. pedig injektálógé-
pet mutatott be, amelyek szintén közös
fejlesztések a NymE Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézetével. A
FerroFlex Gépszerkezetgyártó Kft. ra-
koncás pótkocsit, hidraulikus emelõ-
szerkezetet és különbözõ kivitelû mar-
kolóelemeket mutatott be. A NymE Er-
dészeti-mûszaki és Környezettechnikai
Intézete egy tablón keresztül adott tájé-
koztatást közelmúlti és jelenlegi kuta-
tás-fejlesztési tevékenységérõl.

Összefoglalás
Az INTERFORST – melyet több tízezren
látogattak meg – az Európa minden ré-
szérõl érkezõ erdészeti mûszaki szak-
emberek fontos találkozóhelye is volt.
A rendezvényen Magyarországról láto-
gatóként – az Országos Erdészeti Egye-
sület Gépesítési Szakosztályának szer-
vezésében – 17 fõ*, egyéb szervezések-

ben kb. további 80 fõ vett részt. A részt-
vevõk az erdõgazdasági mûszaki terü-
leten tevékenykedõ szakemberek, az
oktatás, az erdõgazdaságok és az erdé-
szeti mûszaki vállalkozások mûszaki
(gépesítési) vezetõi voltak. A kiutazó
szakember-csoport a tanulmányúton
szerzett tapasztalatait a napi munkájá-
ban, az erdészeti gépberuházások meg-
valósításakor, a gépüzemeltetések fej-
lesztésekor tudja hasznosítani.

Összességében megállapítható,
hogy a konferenciák és a kiállítás jó át-
tekintést adott a korszerû erdészeti
technikáról, a legújabb innovatív fej-
lesztésekrõl, az ezekez kapcsolódó mû-
szaki és egyéb szolgáltatások széles kö-
rérõl, ezzel jelentõsen bõvítette a láto-
gatók szakmai látókörét.

Prof. Dr. Rumpf János
Prof. Dr. Horváth Béla

Juhász Gábor
Major Tamás

Horváth Attila
Vágvölgyi Andrea

* Közülük a hat egyetemi résztvevõ
tanulmányútja a TÁMOP-4.2.1 projekt
segítségével valósult meg.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Karának Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézete és az
Országos Erdészeti Egyesület Gépesíté-
si Szakosztálya 2010. 09. 9-10-én ren-
dezte a IV. Országos Erdészeti Gépesí-
tési Konferenciát: A fa energetikai hasz-
nosítása (egyben Dr. h.c. Dr. Kovács Je-
nõ professzor köszöntése 80. születés-
napján) témakörben.

A fa energetikai hasznosítása témate-
rület napjainkban kiemelt jelentõségû, te-
kintettel a faalapúak megújuló energiá-
kon belül elfoglalt helyére. E tématerület-
hez kötõdõen a Nyugat-magyarországi
Egyetemen meghatározó kutatások foly-
nak, melyek közül az alábbiakkal ismer-
kedhettek a konferencia résztvevõi:

Prof. Dr. Marosvölgyi Béla: Faener-
getika és erdõgazdálkodás a klímavál-
tozás tükrében.

Dr. Jung László: Tûzifa alapú nagyerõ-
mûvi áramtermelés és decentralizált fûtõ-
mûvek az erdõgazdálkodás szemszögébõl.

Dr. Erdõs László: A fatermelés szere-
pe a vidékfejlesztésben.

Prof. Dr. Horváth Béla: A fa energe-
tikai hasznosítását segítõ gépfejleszté-
sek Magyarországon.

Héder Miklós: Energetikai faültet-
vény-betakarító gépcsalád fejlesztése a
Bagodi Mezõgép Kft.-nél.

A konferencián köszöntöttük Dr.
h.c. Dr. Kovács Jenõ professzort, a me-
zõgazdasági tudomány doktorát. 80.
születésnapján, az alábbi elõadásokkal:

Prof. Dr. Faragó Sándor: Köszöntõ.
Prof. Dr. Horváth Béla: Prof. Dr. Ko-

vács Jenõ – a tudós tanár.

Schmotzer András: Prof. Dr. Kovács
Jenõ – a gyakorlati szakember, a kolléga.

Kovács professzor a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kara Erdésze-
ti-mûszaki és Környezettechnikai Intézeté-
nek, illetve jogelõdeinek, 1973 óta címze-
tes docense, 1983 óta címzetes tanára,
2001 óta a Nyugat-magyarországi Egyetem
tiszteletbeli doktori doktora (h.c. Dr.),
2010-ben a „Nyugat-magyarországi Egye-
temért Emlékérem” kitüntetettje. Kovács
professzor meghatározó egyénisége az er-
dõgazdálkodás mûszaki szakterületének,
az erdészeti tudomány, az erdészeti gépe-
sítés, az erdõhasználat, az elsõdleges fafel-
dolgozás és a faenergetika nemzetközileg
is ismert, kiemelkedõ tudósa és oktatója.

Kovács professzor korát megelõzve
ismeri fel az innováció szükségességét,
ugyanis már 1982-ben „Az innovációs
folyamat jellemzõi, felgyorsításának le-
hetõségei” címmel tart elõadást a fagaz-
dasági vállalatok vezetõi részére szerve-
zett továbbképzõ tanfolyamon. Minde-
zért nemcsak szakterületének kutatói,
hanem az innovációval, tudás-és tech-
nológia transzferrel foglalkozó szakem-
berek is példaképüknek tekinthetik.

Prof. Dr. Horváth Béla

IV. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencia




