
Erdészeti Lapok CXLV. évf. 2. szám (2010. február) 61

A „Robuszta” Kft. szervezésében be-
mutatót tartottak az egyik legkor-
szerûbb fakitermelõ gép terepi mun-
kájáról. A finn gyártmányú PONNSE
Dual nem egyszerû fakombájn, ha-
nem egyben szállítóeszköz is. 

Az elegyetlen természetes fenyõer-
dõk adottságaihoz konstruált gép szem-
mel láthatóan otthon érezte magát az
olykor villás, ágas-bogas alföldi feny-
vesben is.

Elsõre a gép rakodó tudományát
mutatta be a finn gépkezelõ, aki egy-
ben oktatója is a magyar kezelõ sze-
mélyzetnek. A vágástéren lévõ rakato-
kat pillanatok alatt a szállító adapterre
helyezte, majd „kígyószerû” manõver-
rel pakolta le a rakodón. Ezt a munka-
folyamatot már többször láttam hasonló
bemutatókon. Ám amikor átállt a „har-
veszteri” feladatra, tátva maradt a szám.
A produkció láttán, sejtem hogy a gépé-
szek is megnyalták volna mind a tíz uj-
jukat, vagy legalábbis hangosan csettin-
tettek volna. A két részbõl álló szállító
„pótkocsit” a munkagép nem egészen
egy perc alatt a vágófej mellé helyezte,
majd azzal a mechanikus és hidraulikus
kapcsolatot megteremtve már pöfögött
is halkan az új bemutatóhely felé. A
precízen kidolgozott részletmûveletek
láttán tudatosult, hogy a konstruktõrök
semmit nem bíztak a véletlenre. 

A termelés helyén aztán elemében
volt a masina. A vágó- és gallyazófej lá-
gyan átölelte, erõsen magához szorította
a soron következõ törzset, majd a puha,
sivító hang jelezte, hogy itt többrõl van
szó, mint egy ölelésrõl. A fej elfordult,
majd puhán elfektette a törzset. A toló-
hengerek azonnal mûködésbe léptek és
élesebb-tompább reccsenéssel hullottak
is a gallyak a földre. Még egy-két tologa-
tás jobbra-balra, és a számítógépbe kó-
dolt méret szerinti hosszúságra darabo-
lódott a törzs. Ha villás volt az áldozat, az
sem jelentett gondot a vágófejnek. Fel-
váltva gallyazott, majd a villás résznél ki-
vágást hossztolt. Késõbb megtetszett egy
sudár törzs a kétségtelenül csodaszépen
formatervezett berendezésnek, mert, az
ölelés után lassan kúszott felfelé és sza-
badította meg ágaitól az eladósorba ju-
tott egyedet. Mielõtt a csúcsra ért volna,
még egy utolsó tisztogatás a törzsön,
azután jött a puha, sivító hang. 

A rutinfeladatok után mutatta be iga-
zi tudományát a fakombájn. Egy ágas-
bogas szürkenyár-egyedet éppúgy mé-
retre vágott, mint a sudár fenyõket.
Igaz kicsit többet bajlódott vele. A két-
kedésre, hogy vajon egy tölgyesben
ugyanezt meg tudná-e csinálni, egy
Dunántúlon járt kollégánk megerõsítet-
te, hogy igen. 

Tóbi István igazgató elmondta, hogy
most kóstolgatják a gép teljesítményé-
nek lehetõségét, de az már biztosnak
látszik, hogy az alföldi állományokban
is megállja helyét. A családi vállalkozás-
ban több tízmillióért megvett géppel
nemcsak saját erdejében fog dolgozni,
hanem bérmunkát is vállal.

A bemutató végeztével a gépkocsi-
hoz menet láttam, hogy az éppen dara-
bolást végzõ fakitermelõ vállalkozók
aggódva pillantanak a gép felé.
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