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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI GÉPESÍTÉS

A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során átte-
kintettük a kisebb kapacitású közelítõ-
gépek elvi megoldásait, definiáltuk az
erdõtechnikai követelményeket, kije-
löltük a fejlesztési súlypontokat, vala-
mint meghatároztuk a tervezési alap-
adatokat. A fejlesztendõ erdõt kímélõ
közelítõgéppel szemben a következõ
elvárásokat fogalmaztuk meg:

• közelítési károk nélküli, kíméletes
faanyag-közelítést tegyen lehetõvé;

• elektromos árammal mûködjön;
• a tárolt árammennyiség legalább

fél mûszakra elegendõ legyen;
• az akkumulátor feltöltése 230 V-

os, 50 Hz-es hálózatról legyen
megoldható;

• kicsi, könnyû, egyszerû szerkeze-
ti kialakítású legyen;

• magas szintû mûszaki ismeretek
nélkül is szakszerûen lehessen
üzemeltetni, kezelni, szállítani, és
javítani;

• a faanyag-közelítési munkálato-
kon kívül más erdészeti munkála-
tok során (pl. erdõtelepítés, vadá-
szat), illetve a holtszezonban me-
zõgazdasági és háztáji munkák
során is alkalmazható legyen.

Elektromos hajtású közelítõgépet
eddig sem a hazai, sem a tágabb körû
erdészeti gyakorlatban nem fejlesztet-
tek, illetve nem alkalmaztak, ezért a fej-
lesztés újszerû és innovatív. Az elektro-
mos hajtás követelménye azért fogal-
mazódott meg, hogy a gép kipufogó-

gázzal, kiszivárgó olajjal és nem utolsó-
sorban zajjal ne szennyezze az erdõt.

Az erdészeti elektromos közelítõgép
tervezésekor az alábbi fontosabb mû-
szaki jellemzõkbõl indultunk ki:

• hossza: 2500-3000 mm;
• szélessége: 1300-1600 mm;
• magassága: 1000-1300 mm;
• járószerkezetet tartalmazó íves

vázrészek hosszirányú távolsága
kb. 1500 mm, de a fõ teherviselõ
rész, a gerinc túlnyúlik az íveken;

• íven belüli szabad távolsága (ra-
komány helye): min. 750 mm;

• gumiabroncsozású járókerék át-
mérõje: min. 700 mm;

• gumiabroncsozású járókerék szé-
lessége: min. 200 mm;

• egy menetben közelítendõ fa-
anyag tömege: max. 1000 kg;

• közelítés közbeni legnagyobb le-
gyõzendõ emelkedõ: 20%;

• sebessége: max. 4 km/h.

Az EEK-2 típusú erdészeti elekt-
romos közelítõgép jellemzése,

mûködése
A fejlesztés során elkészült a fenti köve-
telményeket kielégítõ gép (1. ábra) –
melynek prototípusa az EEK-2 típusú
erdészeti elektromos közelítõgép (2.
kép) –, mely a fakitermelés közelítési
mûveletének munkagépe. Faanyag kö-
zelítésére alkalmazható, a faanyag telje-
sen felemelt formájú mozgatását oldja
meg, kisebb volumenek esetében. Al-
kalmazása kifejezetten javasolható törzs-
kiválasztó és növedékfokozó gyéríté-
sekben, bontóvágásokban. A géppel a
közelítés történhet tõ mellõl gyûjtöget-
ve, vagy a közelítõnyom mellé elõköze-
lített állapotból is. A közelítõnyomon
való közlekedéskor a nyom gallyakkal
való terítésével, a nyom munkarend-
szerhez igazodó, kedvezõ vonalvezeté-
sével, a gép felterhelését könnyítõ

anyagelrendezéssel fokozható a kímé-
letesség.

Az erdészeti elektromos közelítõgép
mobil, sajátmotoros (elektromotoros)
célgép. Olyan konstrukciójú eszköz,
amely a vágásterületeken és a közelítõ
nyomokon távvezérelve képes mozgás-
ra, munkavégzésre. A gép fõ szerkezeti
részei: a vázszerkezet, az elsõ futómû, a
hátsó futómû, a hajtómûvek, az elektro-
mos rendszer, a csörlõk és a távvezérlõ
rendszer.

A vázszerkezet egy 88 mm átmérõ-
jû, 2,5 m hosszú központi hossztartó
(gerinc), amelynek elemei – a forgózsá-
moly-tartók, a csörlõtartók, az akkumu-
látor-tároló dobozok és a távvezérlõ
rendszer vevõ egységének tartója – le-
hetõvé teszik a további szerkezeti ré-
szek csatlakoztatását.

Az elsõ futómû hajtott, íves (fordí-
tott U alakú) váza forgózsámollyal kap-
csolódik a vázszerkezethez. A fordított
U alak biztosítja azt a befogadó térrészt,
melybe a szállított faanyag elhelyezke-
dik. Az U alak száraihoz belül az egyen-
áramú elektromotor és a hozzá kap-
csolt szöghajtómû, kívül pedig a
10,5/75-15,3 méretû, fúvott gumiabron-
csozású járókerék kapcsolódik. Nyom-
távolsága 1365 mm.

A hátsó futómû szabadonfutó, íves
(fordított U alakú) váza mereven (csa-
varkötésekkel) kapcsolódik a vázszer-
kezethez. Vázának kialakítása meg-
egyezik az elsõ futómû vázáéval.

A hajtómûvek (jobb- és baloldali)
az elsõ futómû kerekeinek meghajtását
biztosítják. A hajtómûvek a 600 W telje-
sítményû egyenáramú elektromotorból
és a hozzá kapcsolt kúp-homlokkere-
kes szöghajtómûbõl állnak.

Az elektromos rendszer a 100
Ah-s akkumulátorokból, a kerekeket
hajtó elektromotorokból, a csörlõket
hajtó elektromotorokból, az elektro-
mos vezérlõ elemekbõl és az elektro-
mos vezetékekbõl áll. Névleges fe-
szültsége 12 V.

A csörlõk a vázszerkezet központi
hossztartójának két végén helyezked-
nek el. Elektromotoros hajtásúak. 8 mm
átmérõjû sodronykötéllel szereltek.

A távvezérlõ rendszer vezeték
nélküli kapcsolatot teremt a gépkeze-
lõ és az erdészeti elektromos közelítõ-
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A Nyugat-magyarországi Egyetem

ERFARET Nonprofit Kft. szervezésé-

ben 2009-ben indult kutatás-fej-

lesztési projekt, melyben – az együtt-

mûködõ külsõ partnerek elvárásai-

val összhangban – több eredményes

gépfejlesztés is megvalósult. A pro-

jekt egyik részfeladata – együttmû-

ködve a HM Budapesti Erdõgazda-

ság Zrt.-vel – erdõt kímélõ közelítõ-

gép (erdészeti elektromos közelítõ-

gép) fejlesztését célozta, a gép ter-

vezésén, kísérleti fejlesztésén,

gyártásán, vizsgálatán, tesztelésén

keresztül.

1. ábra. A gép 3D-s képe
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gép között, távirányítással mûködteti a
közelítõgép elõre- és hátra mozgását,
fordulását és csörlõit. A gépen elhe-
lyezett vevõegységbõl és a gépkeze-
lõnél lévõ adóegységbõl áll. Az adó-
és a vevõegység – mûködés közben –
rádiófrekvenciás kapcsolatban áll egy-
mással. A távirányítás hatótávolsága
max. 400 m.

Az erdészeti elektromos közelítõgép
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalá-
nál 2012. október 31-én használati min-
taoltalmat kapott (lajstromszám: 4 182;
NSZO-jelzet: B60P 3/41). A gépet –
megrendelés esetén – a Bagodi MEZÕ-
GÉP Mezõgazdasági Gép- és Fémszer-
kezetgyártó Kft. gyártja.

Az EEK-2 típusú erdészeti 
elektromos közelítõgép üzeme

Az erdészeti elektromos közelítõgép
szerkezeti felépítése olyan, hogy bizto-
sítani tudja az alapfunkció ellátását. Ki-
vitele alkalmassá teszi a fejlesztés kez-
deti szakaszában megfogalmazott elvá-
rások kielégítésére.

A vizsgálat alatt a gép mechanikus
szerkezeti részei meghibásodás (törés,
repedés stb.) nélkül mûködtek. A gép
kényelmesen és egyszerûen irányítható
a rádió-távvezérléssel, kezelése könnye-
dén elsajátítható. Mint az új fejlesztések-
nél általában elõfordul, itt is jelentkez-
tek meghibásodások, de csak a távve-
zérlõ rendszernél, nevezetesen az elsõ
csörlõt vezérlõ elektronikánál. E hibák
már a prototípus gépen, a vizsgálatok-
kal, tesztelésekkel párhuzamosan javí-
tásra kerültek.

Az EEK-02 típusú erdészeti elektro-
mos közelítõgéppel minden eddigi er-
dészeti közelítõgépnél kíméletesebben
lehet végrehajtani az anyagmozgatást.

Az elektromos haj-
tásnak köszönhe-
tõen nincs káros-
anyag-kibocsátása.
Nincs hidraulikus
rendszere, a ke-
nést igénylõ alkat-
részek száma ele-
nyészõ, így nem
kell tartani a nö-
vényzet, a talaj és
az élõvizek szeny-
nyezésének veszé-
lyétõl. Szinte hang-
talanul lehet vele
az erdõben dol-
gozni, így sem az
állatok életterét
nem zavarja, sem a
gépkezelõnél nem

jelentkezik zajártalom. A gép méretébõl
és kialakításából adóan viszonylag kis
tömegû, így a talajra, a fák gyökerére, il-
letve az újulatra és az aljnövényzetre
minimális, elhanyagolható hatást gya-
korol. Helyes gépkezelés esetén a vá-
laszték nem szennyezõdhet talajjal, to-
vábbá sem a közelített faanyag, sem a
visszamaradó állomány nem szenved-
het el sérüléseket. A gépkezelõ vibráci-
ós ártalomnak nincs kitéve, csak az
esetleges kedvezõtlen klimatikus viszo-
nyoknak.

Az erdészeti elektromos közelítõgép
munkája közben a következõ mûvelet-
elemeket hajtja végre:

• üresjárat: a rakodótól a vágástéren
lévõ faanyagig történõ nagyobb
távolságú teher (rakomány) nél-
küli mozgás (3. kép);

• teherjárat (4. kép): a vágásterület-
tõl a rakodóig végrehajtott na-
gyobb távolságú anyagmozgatás
(a faanyag emelve, esetleg füg-
gesztve történõ közelítése);

• vágásterületi finom mozgás: a kö-
zelítendõ faanyag fölé állás / járás
(a faanyag elhelyezkedésétõl füg-
gõ, kis területre szorítkozó precí-
ziós mozgás);

• rakodói finom mozgás: az elõze-
tesen közelített faanyag elhelyez-
kedésétõl, illetve a rakodó adott-
ságaitól függõ, kis területre szorít-
kozó precíziós mozgás;

• a faanyag felterhelése: a csörlõkö-
telek leengedését, faanyagon tör-
ténõ rögzítését és a képzett rako-
mány felemelését magába foglaló
tevékenység;

• a faanyag leterhelése: a közelített
faanyag rakodón történõ lerakása
(a közelített faanyag csörlõk se-
gítségével történõ leengedését, a
faanyag lekötését és a kötél fel-
csörlõzését magában foglaló te-
vékenység);

• elõközelítés csörlõvel: a szaba-
donfutó csörlõkötél kihúzása a
több méterre lévõ elõközelítendõ
faanyaghoz, a kötél rögzítése,
majd a faanyag gép közelébe tör-
ténõ vonszolása a csörlõ segítsé-
gével;

• vágásterületi kézi anyagmozgatás:
az egységrakatok képzése (kettõ
vagy több választék koncentrálása
egy helyre);

• rakodói kézi anyagmozgatás: a le-
terhelést akadályozó faanyag kéz-
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2. kép. A gép prototípusa, az EEK-2 típusú erdészeti elektromos
közelítõgép

3. kép. Üresjárat vége (ráállás a rakományra)
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zel vagy kézi eszközzel történõ
mozgatása;

• pihenõ: a személyi szükségletek
kielégítése (pl. ebédszünet);

• karbantartás: a gép megfelelõ mû-
ködéséhez szükséges egyéb cse-
lekvések (pl. akkumulátorcsere);

• hibaelhárítás: a terepi körülmé-
nyek között kivitelezhetõ javítási
munkálatok;

• várakozás: a munkavégzést hát-
ráltató egyéb cselekvések (pl. be-
szélgetés, telefonálás).

Az erdészeti elektromos közelítõgép
egyszemélyes munkavégzést tesz lehe-
tõvé. A gép munkateljesítménye tekin-
tetében eltérések mutatkoztak a külön-
bözõ választékok közelítésekor, továb-
bá azonos faminõségeknél is, a befo-
lyásoló tényezõktõl függõen, melyek a
következõk:

• a közelítés átlagos távolsága;
• az átállások átlagos távolsága;
• a vágástéri melléktermék (áganyag)

mennyisége;
• az átlagos rakománynagyság;
• a rakatképzés ideje;
• a rakatnagyság;
• a gépkihasználási tényezõ.
A gép munkaidõ szerkezete véghasz-

nálatú akác közelítésekor az 5. ábra
szerinti. A fakitermeléssel érintett állo-
mány sarjeredetû 45 éves akácos, el-
szórtan csertölgy eleggyel. A fák átlagos
magassága 19 m, átlagos mellmagassági
átmérõjük 29 cm. Az állomány 200 m-es
tengerszint feletti magasságon helyez-
kedett el, domborzatát tekintve sík volt.
A fakitermelést motorfûrésszel végez-
ték, a faanyagot pedig 3 m-es hosszra
darabolták a vágásterületen. A közelíté-
si távolság 50-150 m között változott.

A munkaidõ számos mûveletelem-
bõl tevõdik össze, melyek közül az
üres- és teherjáratok részaránya emel-
kedik ki 20% körüli értékekkel. Jelentõs
részt képvisel a faanyag felterhelése
(11%), a vágásterületi finom mozgatás,
a faanyag leterhelése, a vágásterületi
kézi anyagmozgatás és a karbantartás
(8% körüli értékekkel).

A géptõl – a vizsgálati adatokból kö-
vetkeztethetõ – elvárható mûszakóra-
teljesítmény (függõen a befolyásoló té-
nyezõktõl): 0,4-2,0 m3/h közötti.

Az erdészeti elektromos közelítõgép
mûszakóra-önköltsége 1995- Ft/h, a kö-
zelítés mûveleti költsége pedig (a mû-
szakóra-teljesítménytõl függõen): 998-
4988 Ft/m3 közötti.

Összefoglalás
Kutatás-fejlesztési munkánk eredmé-
nyeképpen elkészült egy olyan erdõt
kímélõ közelítõgép (erdészeti elektro-
mos közelítõgép) prototípusa, amely az
adott munkakörülményekhez (terepvi-
szonyok, talajadottságok, fafaj stb.) jól
alkalmazkodik. A gép a faanyag telje-
sen felemelt formájú mozgatását oldja
meg, kisebb volumenek esetében. Az
EEK-2 típusú erdészeti elektromos kö-
zelítõgép tehát kielégíti a vele szemben
támasztott erdõtechnikai követelmé-
nyeket, alkalmas a rendeltetésének
megfelelõ feladatok elvégzésére.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû kutatás-
fejlesztési projekt.
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