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A fejlesztés folyamata
Kutatás-fejlesztési munkánk során átte-
kintettük a kihordók elvi megoldásait,
megfogalmaztuk az erdõtechnikai kö-
vetelményeket, kijelöltük a fejlesztési
súlypontokat, valamint meghatároztuk
a tervezési alapadatokat. 

A fejlesztendõ géppel szemben meg-
fogalmazott fõbb elvárások a követke-
zõk voltak:

• legyen alkalmas a vágástéri mel-
léktermék és egyéb vékony fa-
anyag közelítésére;

• a vékony faanyag szakaszos tö-
mörítését elvégezni tudó, mozgó
rakoncákkal rendelkezzen;

• tudjon közelíteni hengeres fa-
anyagot is;

• hidraulikus daruja a pótkocsi ele-
jén helyezkedjen el;

• az IKR Zrt. BPT-220 típusú pótko-
csijának az alvázára épüljön.

Pótkocsi alvázra épült hidraulikus
darus, mozgó rakoncás kihordót jelen-
leg sem a hazai, sem a tágabb körû er-
dészeti gyakorlatban nem alkalmaznak,
így a fejlesztés újszerû és innovatív. A
prototípus a BPT-10MOZ típusjelet kap-
ta.

Az erdészeti többcélú kihordó
jellemzése, mûködése

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömörítõ)
kihordó a fakitermelés közelítési, illetve
kiszállítási mûveletének munkagépe.
Szerkezeti kialakításánál fogva elsõsor-
ban a vágástéri melléktermék és egyéb
vékony faanyag (pl. rövid vágásfordu-
lójú energetikai faültetvények faanya-
ga) közelítésére alkalmas. Mozgatható
rakoncái segítségével a gyûjtéssel, ra-
kodással párhuzamosan a felterhelt vé-
kony faanyag szakaszos tömörítésére is
képes, amelynek következtében öko-
nómiai szempontból kedvezõbb az
anyagmozgatás. A vágásterületen a kö-
zelítõ nyomokon haladva gyûjti, tömö-
ríti, majd közelíti, illetve kiszállítja a vá-
gástéri mellékterméket (az apadék) és a
készletezõ helyen elvégzi a faanyag le-
terhelését. Természetesen nemcsak a
vékony, hanem a hengeres faanyag kö-
zelítésére is alkalmas a berendezés.
Olyankor a rakoncái a közelítés, illetve
a kiszállítás egész folyamatában rögzí-
tett helyzetûek. (A gép alkalmas továb-

bá egyéb mezõgazdasági szálas anya-
gok – bála, kukoricakóró, nádkéve stb.
– akár tömörített szállítására is.)

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömö-
rítõ) kihordó (1. ábra) hidraulikus da-
rus, mozgó rakoncás pótkocsi, amelyet
univerzális traktor üzemeltet. A gép fõ
szerkezeti részei a következõk (2.
ábra):

A vázszerkezet – melynek elsõ ré-
szét a vonórúd alkotja – hordja a továb-
bi szerkezeti elemeket. A vázszerkezet
a BPT-220 típusú pótkocsi alvázával
egyezik meg.

A stabilan rögzített mozgó rakon-
cás felépítmény hegesztett vázból, és
a hozzá csuklósan csatlakozó, hidrauli-
kusan mozgatható rakoncaoldalakból
áll. A hegesztett váz és a rakoncaolda-
lak négyszög keresztmetszetû zártszel-

vényekbõl készülnek. A rakoncaoldala-
kat 2-2 hidraulikus henger mozgatja. Ez
az elmozdulás biztosítja a rakomány tö-
mörítését. A stabilan rögzített mozgó ra-
koncás felépítmény elejét zártszelvény-
bõl és lapos acélból kialakított rácsszer-
kezet határolja.

A futómû a BPT-220 típusú pótkocsi
tandem járószerkezete. Oldalanként két
gumiabroncsozású kerékkel rendelke-
zik, azok tengelyei laprugókon keresz-
tül csatlakoznak az alvázhoz. A kerekek
mindegyike fékezhetõ, kétvezetékes
légfékrendszerrel. A gépen kézi rögzí-
tõfék is található.

A hidraulikus daru a vontatást vég-
zõ erõgép és a mozgórakoncás raktér
között, a vonórúd felett és a rakfelületet
határoló rácsszerkezet elõtt helyezke-
dik el. A hidraulikus daru komplett hid-
raulikus rendszerrel rendelkezik,
amelynek hidroszivattyúja az erõgép
teljesítmény-leadó tengelyérõl kapja
hajtását, kardántengelyen keresztül. A
hidraulikus daru a Kaposgép Kft. gyárt-
mánya.

A hidraulikus rendszer hidraulikus
munkahengerek segítségével biztosítja a
rakoncaoldalak mozgását. A kihordó a
felhasználási helyet illetõen nem rendel-
kezik teljes hidraulikus rendszerrel, csak
annak motoroldalával, amit a mûködte-
tést végzõ erõgép hidraulikus rendszeré-
vel kell összekapcsolni a kielégítõ mun-
kavégzés érdekében. A gyorscsatlako-
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A Nyugat-magyarországi Egyetem

ERFARET Nonprofit Kft. szervezésé-

ben 2009-ben indult kutatás-fej-

lesztési projekt, amelyben – az

együttmûködõ külsõ partnerek elvá-

rásaival összhangban – több ered-

ményes gépfejlesztés is megvaló-

sult. A projekt egyik részfeladata –

az IKR Zrt.-vel közösen – erdészeti

többcélú kihordó létrehozását cé-

lozta, a gép tervezésén, kísérleti

fejlesztésén, gyártásán, vizsgála-

tán, tesztelésén keresztül.

1. ábra. BPT-10MOZ típusú erdészeti többcélú kihordó
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zók révén könnyedén és rövid idõn be-
lül létrehozható a kapcsolat.

Az elektromos rendszer biztosítja
a hidraulikus daru vezérlését, továbbá
ellátja a gép jelzõ és világító funkcióit.
Az elektromos szerelvények héteres ká-
bellel csatlakoznak a traktorhoz. A gép
hátsó részén két kombinált helyzetjelzõ
lámpa, két oldalán két-két borostyán-
sárga, az elején pedig két fehér helyzet-
jelzõ lámpa található.

Az erdészeti többcélú kihordó
üzeme

Az erdészeti többcélú (gyûjtõ, tömörí-
tõ) kihordó mûszaki alkalmasságának
elemzése terepi (erdei) körülmények
között valósult meg, a Vértesi Erdõ Zrt.
Kisbéri Erdészetének területein, vala-
mint a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt. Bugaci Erdészetének terüle-
tén. Az erdészeti többcélú kihordó
munkájának értékelési módjai:

– szemrevételezés;
– az idõszerkezet meghatározása;
– a térfogat (ciklusonként közelített

faanyag laza térfogata [ürm], ill. tö-
mör fatérfogata [m3]) és közelítési,
ill. kiszállítási úthossz (üresjárat, te-
herjárat, ill. az átállások során meg-
tett útszakasz hossza [m]) mérése;

– a munkateljesítmény [ürm/h], ill.
[m3/h] meghatározása.

Az idõszerkezet meghatározásakor a
következõ mûveletelemeket különítet-
tük el:

– üresjárat: nagyobb távolságú, teher
(rakomány) nélküli mozgás a ra-

kodótól a vágástéren lévõ apadé-
kig, illetve a hengeres faanyagig;

– teherjárat: nagyobb távolságú
anyagmozgatás a vágásterülettõl a
rakodóig;

– felterhelés: a vékony faanyag
(gallyak, ágak), illetve a hengeres
faanyag felhelyezése a földrõl a rak-
térbe a letalpalt hidraulikus daruval 

– leterhelés: a közelített faanyag földre
vagy már ott lévõ faanyagra lerakása
a letalpalt hidraulikus daruval; 

– hidraulikus darukar-mozgás: a rak-
tértõl a felterhelendõ vágástéri mel-
léktermékig, illetve a hengeres fáig
történõ darukar-mozgás idõtartama;

– tömörítés: a felterhelt vékony fa-
anyag tömörítése a mozgatható
rakoncákkal; 

– átállás: a vágásterületen véghezvitt,
rövid távolságú mozgás, a felterhe-

lendõ faanyag hidraulikus daruval
történõ elérése érdekében.

Az elõzõ mûveletelemek igény sze-
rint további mûveletelemekkel bõvíthe-
tõk, ha indokolt, nevezetesen:

– letalpalás: a hidraulikus daru tá-
masztólábainak földre helyezése;

– feltalpalás: a daru támasztólábai-
nak alaphelyzetbe hozása;

– javítás: a terepi körülmények kö-
zött kivitelezhetõ javítási munká-
latok idõtartama;

– pihenõ: a személyi szükségletek
kielégítésének idõtartama (pl.
ebédszünet);

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

– egyéb: az elõzõ kategóriákba nem
sorolható tevékenységek.

Vágástéri melléktermék közelíté-
sének összesített eredményei

A gép vágástéri melléktermék gyûjtésé-
re, tömörítésére és közelítésére való al-
kalmasságát 10 alkalommal 6 erdõrész-
letben vizsgáltuk (3. ábra). Összesen
2792 percnyi adatsort rögzítettünk és
értékeltünk ki.

Az összesített munkaidõ közel 25%-a
volt a vágástéri melléktermék felterhelése,
18%-a a leterhelése. Az átállások összessé-
gében 13,5%-ot képviseltek. 7,2%-nyi idõ
fordítódott javításra. A tisztán megjelenõ
tömörítési idõ csak 0,5%-ot tett ki, ennek
oka, hogy a tömörítés a felterheléssel pár-
huzamosan zajlott (4. ábra).

Az erdészeti többcélú kihordó átla-
gos teljesítményei vágástéri apadék (vé-
kony faanyag) közelítése közben:

– mért produktívóra-teljesítmény:
25,4 ürm/h, ill. 5,4 m3/h;

– mért mûszakóra-teljesítmény:
20,8 ürm/h, ill. 3,3 m3/h;

– várható mûszakóra-teljesítmény:
14,7 ürm/h, ill. 3,2 m3/h.

2. ábra. Az erdészeti többcélú kihordó fõ szerkezeti részei: 1. vázszerkezet, 2. mozgó-
rakoncás felépítmény, 3. futómû, 4. hidraulikus daru, 5. hidraulikus rendszer

3. ábra. Az erdészeti többcélú kihordó vágástéri melléktermék közelítése közben
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A várható mûszakóra-teljesítmény
60%-os gépkihasználáskor valósul meg
(a mérések alatt a gépkihasználás ennél
jobb volt).

A hengeres fa közelítésének
eredményei

Az erdészeti többcélú kihordó használ-
hatóságának repertoárját bõvítendõ,
vizsgáltuk a gép hengeres fa közelítésé-
re való alkalmasságát. 2 m-es papírfa
közelítése folyt egy alkalommal, kb. 3
óra idõtartamban. A hengeres faanya-
got a vágástéren kisebb sarangokban
készletezték, a gép ezen faanyag rako-
dóra közelítését végezte (5. ábra).

A munkaidõ kb. 12-12%-át tette ki az
üres-, illetve a teherjárat. A felterhelés a
21%-át, a leterhelés (a sarangba igazga-
tás miatt) pedig a 36%-át. Egy-egy alka-
lommal kb. 6 m3 faanyag közelítését vé-
gezte el a gép (6. ábra).

Az erdészeti többcélú kihordó átla-
gos teljesítményei hengeres faanyag
közelítése közben:

– mért produktívóra-teljesítmény:
9,4 m3/h;

– mért mûszakóra-teljesítmény: 6 , 2
m3/h;

– várható mûszakóra-teljesítmény:
5,6 m3/h.

A várható mûszakóra-teljesítmény

60%-os gépkihasználáskor valósul meg
(a mérések alatt a gépkihasználás ennél
jobb volt).

Összefoglalás
Kutatás-fejlesztési munkánk eredmé-
nyeképpen elkészült egy olyan erdõt
kímélõ közelítõgép – erdészeti többcé-
lú (gyûjtõ, tömörítõ) kihordó – prototí-
pusa, amely az adott munkakörülmé-
nyekhez (terepviszonyok, a talaj adott-
ságai, fafaj stb.) jól alkalmazkodik. A
gép a vékony faanyag (vágástéri mel-
léktermék) teljesen felemelt formájú
mozgatását, illetve tömörítését oldja
meg. Továbbá alkalmas hengeres fa-
anyag közelítésére és egyéb mezõgaz-
dasági szálas anyagok szállítására is. Az
erdészeti többcélú kihordó tehát kielé-
gíti a vele szemben támasztott erdõ-
technikai követelményeket, alkalmas a
rendeltetésének megfelelõ feladatok
elvégzésére. Ezt igazolja, hogy a gép:

– a 2012. évi Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapokon Különdíjat,

– a 2013. évi AGROmashEXPO szak-
mai kiállítás és Agrárgép-show-n
Hazai Termékfejlesztési Díjat,

– a 2013. évi Bábolnai Nemzetközi
Gazdanapokon pedig MEGOSZ-
díjat kapott.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 jelû kuta-
tás-fejlesztési projekt.
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5. ábra. Az erdészeti többcélú kihordó hengeres fa közelítése közben

4. ábra. Munkaidõ-szerkezet vágástéri melléktermék közelítésekor, összesített




