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A NYÍRERDÕ Zrt. és az AXIÁL Kft.
együttes rendezésében (társszerve-
zõk: az Országos Erdészeti Egyesület
Gépesítési Szakosztálya és Megújuló
Energia Szakosztálya, az Alföldi Er-
dõkért Egyesület Mûszaki Szakbi-
zottsága, továbbá a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Agrárkamara Er-
dészeti, Vadászati és Halászati Osztá-
lya, a Magánerdõ Gazdálkodók Sza-
bolcs Szatmár-Bereg Megyei Szerve-
zete) 2008. október 22-én országos
szakmai rendezvényt és gépbemuta-
tót tartott a NYÍRERDÕ Zrt. Baktaló-
rántházi Erdészetének területén,
alapvetõen a FENDT típusú nehéz
univerzális traktorokra és lehetsé-
ges erdészeti munkagépeikre építve.

A résztvevõket Fekete György vezéri-
gazgató-helyettes (NYÍRERDÕ Zrt.) kö-
szöntötte, majd Chrapavy Vitezslav
(Fendt országfelelõs), Nagy Tibor (AXIÁL
Kft.), prof. dr. Horváth Béla egyetemi ta-
nár, intézetigazgató (NymE) és Bíró Imre
erdészeti igazgató (NYÍRERDÕ Zrt.) elõ-
adásai hangzottak el. Délután az AXIÁL
Kft. színvonalas gépbemutatójára került
sor, melyet Nagy Róbert vezetett.

Az erdészeti gépesítés helyzete, fej-
lesztésének irányelvei, nehéz univerzális
traktorok használatának lehetõségei az
erdõgazdálkodási technológiákban
(prof. dr. Horváth Béla) c. elõadás vázol-
ta az erdészeti gépesítés közelmúltját, je-
lenlegi helyzetét, fejlesztésének irányel-
veit, szólt a hazai erdészeti gépfejleszté-
sekrõl és az ezekre épülõ hazai erdészeti
gépgyártásról, ismertette a fejlett külföldi
technikák honosításának lehetõségeit,
továbbá megfogalmazta az elvárható
gépüzemeltetés-fejlesztéseket. A jelen és
a közeljövõ feladatai között kiemelte:

– az eddig is gyártott gépek folyama-
tos fejlesztésének szükségességét;

– a hagyományos erdõgazdálkodás
néhány eddig itthon nem vagy csak sok
éve gyártott típusának fejlesztését (pl.
vágástakarító, injektálógép, vegyszer-
kenõ-gép, kérgezõgép); valamint

– a fa energetikai hasznosítását segítõ
gépfejlesztéseket (rövid vágásfordulójú
energetikai faültetvény telepítõ és beta-
karító gépsor, hengeresfa-termelõ ener-
getikai faültetvény-telepítõ és -betakarí-
tó gépsor, ártéri erdõk alsó fás szárú
szintjét betakarító gépsor kialakítását).

Bemutatta a nehéz univerzális trak-
torok használatának lehetõségeit a kü-
lönbözõ erdõgazdálkodási technológi-
ákban, hangsúlyozva, hogy azok a hoz-
zájuk energetikailag helyesen illesztett
és optimálisan kihasznált munkagépek-
kel fajlagosan kisebb üzemeltetési költ-
ségûek, mint a kisebb kategóriájú
gépek. A jövõ tehát az erõdgazdálkodá-
si technológiákban is a nagygépeké
mindazokon a helyeken, ahol optimális
kihasználtságuk biztosítható.

A nehéz univerzális traktorok hasz-
nálatának lehetõségei az erdészeti
munkákban, kiemelten a FENDT trak-
torokra, illetve azok munkaeszközeire
(Chrapavy Vitezslav) c. elõadás ismer-
tette a Fendt cég kialakulásának törté-
netét, az ott megvalósult, hosszú múltra
visszatekintõ traktorfejlesztést és gyár-
tást, valamint a mai, korszerû univerzá-
lis FENDT traktorok sokirányú alkalma-
zásának lehetõségeit.

Az AXIÁL Kft. tevékenysége, külö-
nös tekintettel az alkatrészellátásra és
az országos szervizhálózatra (Nagy Ti-
bor) c. elõadás bemutatta az AXIÁL Kft.
múltját, jelenét és jövõbeli terveit. Szólt
arról, hogyan vált egy kisvállalkozás a

hazai mezõgazdasági gépesítés, gépke-
reskedelem egyik meghatározó nagy-
vállalatává.

A forgókaros injektálógép kísérleti
fejlesztése, a kísérleti gép gyártása, tesz-
telése (prof. dr. Horváth Béla) c. elõ-
adásban az elõadó ismertette az injektá-
lógép fejlesztésének indokait, vázolta
azokat a követelményeket, amelyek a
megvalósítandó új injektálási technoló-
giával és technikával szemben fennáll-
nak, rendeltetésén, szerkezeti felépíté-
sén, fõbb mûszaki és üzemeltetési ada-
tain keresztül bemutatta a kifejlesztett
forgókaros injektálógépet, továbbá
szólt a kísérleti gép eddigi üzemeltetési
tapasztalatairól.

A terepi gépbemutatón (Nagy Róbert)
üzem közben mutatta be a gépeket.

Összességében megállapítható, hogy
egy tartalmas, alapvetõen a nagy gépek-
re, nehéz univerzális traktorokra épülõ
gépbemutatót láttunk, mely gépek alap-
vetõen hozzájárulhatnak az erdõgazdál-
kodás gépesítés-fejlesztéséhez. Alkalma-
zásuk feltétele azonban az optimális
mértékû kihasználtságuk biztosítása,
mely nélkül gazdaságos üzemük elkép-
zelhetetlen. Megfelelõ kihasználtságuk-
hoz területnagyság és magas színvonalú
munkaszervezés szükséges.

Eredménye a gépbemutatónak egy
hosszú ideje hiányhelyes terület gépesí-
tés-fejlesztésére tett hazai kísérlet, a
cserebogárpajor károsítása ellen való
védekezésre alkalmas injektálógép kí-
sérleti példányának elkészülte és ered-
ményes bemutatása. A jelenlegi fejlesz-
tési eredményekbõl továbblépve olyan
színvonalú gép születhet, amely a prob-
léma hosszú távú megoldására képes.
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Nagygépek az erdészeti technológiákban
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