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chipamentul individual de protec ie
chipamentul individual de protec ie n sectorul forestier are următoarele caracteristici

Comunicare sigură
și clară prin stații de
emisie—recepție

Viziera din plasă metalică
optimizează vederea și
protecţia lucrătorului

Ochelari cu sticlă galbenă,
aici aceștia sunt integrați în
cască, îmbunătăţesc acuitatea vizuală prin luminozitate și mărirea contrastului

Mers sigur datorită
elementelor antiderapante
(cu zimţi) și crampoane
sau ţinte

Genunchiere integrate,
sporesc confortul și
securitatea lucrătorului

Exemplu pentru echipament personal
de protecţie în cadrul lucrărilor cu
motoferăstrăul

Jambiera interioară
cu elastic sporește
protecția împotriva
căpușelor
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chipamentul individual de protec ie
rotec ie mpotriva tăieturilor
O protecţie eficientă împotriva tăieturilor în zona
picioarelor oferă un material special de fleece
ranforsat cu mai multe straturi de protecţie: dacă
lanţul mașinii taie primul strat de la suprafaţă,
atunci apar șuviţe de fibre care blochează lanţul,
iar motorul se oprește.

ategorii pentru protec ia mpotriva
tăieturilor
Clasa 0
Clasa 1
Clasa 2
Clasa 3

(= 16 m/s)
(= 20 m/s)
(= 24 m/s)
(= 28 m/s)
Testul dovedește: șuviţele de fibre opresc
imediat lanţul!

T

la acest simbol

Pantaloni din material special de fleece,
testaţi și standardizaţi
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Pericolul de recul!

Regulă de bază

Aplicare corectă a lamei la executarea tapei!
Folosirea turaţiei corecte la tăiere
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Uneltele de lucru
Uneltele și echipamentele de lucru folosite
în sectorul forestier trebuie să fie de cea mai
bună calitate pentru a reduce la minim riscul
producerii de accidente.
legerea uneltelor i a echipamentelor
Utilizați numai produse testate și verificate
Utilizați produse a căror fiabilitate și eficienţă
a fost dovedită în practică (este recomandat
să folosiţi produse de cea mai bună calitate)
tilizarea uneltelor i a echipamentelor

Echipamentul de bază pentru lucrările de doborâre
cu motoferăstrăul.

Respectaţi indicaţiile și specificaţiile
producătorului, utilizaţi uneltele numai
conform cu destinaţia lor
Respectaţi limitele de utilizare – de ex.
la operaţiunea de doborâre se va utiliza
doborâtorul cu pârghie mare doar pentru
un diametru la înălţimea pieptului de
maxim 25 cm
Uneltele și echipamentele se vor verifica
periodic și înainte de utilizare, privind uzura
și defectele și se vor repara sau înlocui,
după caz
Ţapină cu gheară și pene de doborâre, pentru îmbunătăţirea ergonomiei în cadrul lucrărilor forestiere.
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regătirea lucrărilor
mportant
O comandă scrisă răspunde
în mod clar și inteligibil
la cele mai importante întrebări: cine și când face
lucrarea? unde? ce? cum?
cu ce? cât? cât durează?
mai trebuie făcut ceva
înainte/după lucrări?
Zona de cădere = dublul înălţimii arborelui, calculată în
toate direcţiile = zona de siguranţă

T
În raza zonei de siguranţă
este permis numai accesul
lucrătorilor care execută
doborârea.

NU!

X
Respectarea strictă a zonei de siguranţă (dublul înălţimii arborelui)
previne producerea multor accidente.
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Executarea doborârii
Direcția de doborâre
Tăietura oblică a tapei

Deschiderea tapei:
45° – 60°
Tăietură de doborâre

Baza tapei: 1/5 până
la 1/3 din diametrul
trunchiului

Prag: 1/10 din diametrul
trunchiului (min. 3 cm)

Balama: 1/10 din
diametrul trunchiului

Dimensiuni corespunzătoare ale butucului pentru tapă, prag și balama

ten ie
Cea mai frecventă greșeală este tăierea prea
scurtă a bazei tapei și a tăieturii oblice a tapei,
astfel este periclitată funcția de ghidare a
balamalei!
Tăietura de dobor re pragul
Tăietura de doborâre se efectuează mai sus de
baza tapei, pentru a obține un prag (1/10 din
diametru trunchiului, cel puțin 3 cm).
Tăietura de dobor re balamaua
Tăietura de doborâre este o tăietură orizontală
și se termină la balama (minim 1/10 din
diametrul arborelui).

mportant
Tapa indică direcția de cădere
a arborelui. Ea trebuie tăiată
până la atingerea fibrelor
perpendiculare.
Tăietura bazei tapei și tăietura
oblică trebuie să se împreuneze
pe întreaga lungime și formează astfel tendonul tapei (dacă
este necesar se ajustează).
Pragul are ca efect o basculare
ușoară și o îndoire punctuală a
fibrelor de lemn.
Pragul este o culee, previne
alunecarea peste butuc în
spate.
Balamaua ghidează arborele în
timpul căderii, efect de balama.
Balamaua este la fel de lată
pe toată lungimea (cu excepția
arborilor înclinați lateral).
Butucii tăiaţi de jos previn riscul
de crăpare a lemnului.
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Executarea doborârii
Tehnica dobor rii n siguran ă
tehnica de dobor re cu bandă
de sus inere bandă suport
Prin tehnica doborârii în siguranță, utilizatorul motoferăstrăului stabilește momentul
în care arborele va începe să cadă. Prin
păstrarea benzii de siguranță (bandă de
susținere/suport) se asigură stabilitatea
arborelui. Doar după secţionarea benzii de
siguranță, arborele poate să cadă. Utilizatorul motoferăstrăului nu este sub presiunea timpului la aplicarea tăieturilor de doborâre și poate asigura zona de cădere a
arborelui în mod efectiv. De asemenea se
diminuează și riscul de crăpare a arborelui. Tehnica de doborâre în siguranță este
momentan cea mai sigură tehnică de doborâre. Ea trebuie utilizată în mod uzual.

Tehnica de dobor re cu o bandă
de sus inere
Pentru ”arborii normali” drepți și ușor
de doborât cu pene.
tăietura de doborâre, drept tăietură de
împungere pentru stabilirea balamalei
arborii groși se vor tăia pe ambele părți
cu tăieturi de împungere în cazul în
care lungimea garniturii de tăiere nu
este suficientă
în timpul tăierii de fasonare se fasonează banda de susținere și se fixează
pana de siguranță
introducerea penelor ca inițiere a pretensionării este destinată și diminuării
lucrărilor cu pene
Stând lateral lângă arbore, banda
de susținere se taie orizontal pentru a
refixa eventual penele suplimentare

Imaginea butucului în cazul doborârii cu bandă de susținere

Tăierea benzii de susținere
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Prelucrarea
de regulă se lucrează pe partea muntoasă; în cazul unui trunchi foarte gros,
prima tăietură se poate efectua de pe
partea văii (tăietură de îngustare)
lucrul se efectuează din lateral –
nu dedesubt
Lucrul în doi oameni

Important!
Utilizatorul motoferăstrăului trebuie
să stăpânească tehnicile generale
de secționare/de îndepărtare a
crengilor.
Crengile nu se taie cu vârful șinei –
pericol de recul!

comunicare clară (prin stația de
emisie-recepție în cască)

Lucrările de-a lungul versanților se
efectuează din partea muntoasă.

comunicare cu colegul de echipă în
cazul secționărilor efectuate, dacă ambii
lucrează la același trunchi.

În cazul lucrărilor efectuate de două
persoane, se asigură siguranța
coechipierului prin comunicarea cu
colegul de echipă (lucru în echipă).

Regulă: lucrările se efectuează de pe partea muntoasă
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Tehnică de tăiere
Reguli de bază

Tăietură combinată

Zonă în tensiune

Zonă în compresie

Zonă în compresie

Zonă în tensiune
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Trolii forestiere
Cerin e
VSG 3.1 § 50 (4) Înnodarea
nu este permisă
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Transportul cu cabluri
Ochiul flamand

Despletirea cablului și separarea firelor

Împletirea celor două capete
și formarea unei bucle

Alăturarea capetelor și formarea unei
legături – înainte de fixarea clemei,
trebuie scurtate capetele ieșite în afară
(1/2 din diametrul cablului)

Cabluri din material sintetic
Îmbunătățire sesizabilă a ergonomiei
Uzură sporită, de aceea utilizarea nu
este recomandă în toate cazurile
Garnitură specială de cabluri (elemente
de glisare, îmbinare, role de retragere
etc.)

Informații suplimentare:
Informație DGUV
214-060, „Lucrări cu cabluri
în domeniul forestier”
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emorci forestiere cu sau fără macara, de cea mai naltă calitate,
adecvate pentru orice tip de operaţiune
Toate remorcile sunt certificate de către KWF și corespund cerinţelor prevăzute de
legislaţia C.E.

Macara robustă, comenzi multiple, utilizare versatilă, gamă extinsă de dotări și accesorii
Gama de remorci forestiere
Model

OL EHK 80

OL THK 80 S

OL THK 90 S

103078

124579

1041110

1041111

102658

104730

102655

Greutatea totală admisă kg

8000

8000

9000

8000/1000

11000

13000

16000

Lungime încărcare mm

3550

3000

3500

4000

4100

4100 – 5100

4100 – 5100

Înălţime încărcare mm

1470

1270

1300

1300

1300

1400

1800

Lăţime încărcare mm

1230 – 1800

830 – 1730

900 – 1650

900 – 1650

800 – 1800

800 – 1900

830 – 2120

BPW

ADR

ADR

ADR

BPW

BPW

BPW

8

6

8

8

8

10

12-14

Număr articol

Axe
Stâlpi

OL THK 90 P OL THK 110 E OL THK 130

Mai multe detalii puteţi obţine de la personalul de la stand şi de la firma E LE ME AN A:
OEHLER MECANICA SRL
Str. Uzinei Nr. 1, RO – 555250 Mârșa-Avrig,
Jud. Sibiu, România
Tel: 0040 - 269 - 526110, Fax: 0040 - 269 - 526502
Departament Vânzări, Iosif Konrad,
Mobil: 0040 - 752 - 114300,
E-mail: konrad@oehlermecanica.ro

AGROWEST BMB S.R.L.
Str. Principală Nr. 654C,
Cernat, Jud. Covasna, CP 527070
Tel.: +40 267 369 026
E-mail: agrowest@agrowest.ro,
Web: www.agrowest.ro

Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH
Windschläger Straße 105 – 107
77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: 0781 9139-0, Telefax: 0781 9139-30
E-Mail: info@oehlermaschinen.de,
www.oehlermaschinen.de

OL THK 160
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Trolii forestiere de cea mai naltă calitate, adecvate pentru toate
operaţiunile
Toate echipamentele sunt certificate KWF și corespund cerinţelor prevăzute de
legislaţia C.E.
Scut de protecţie robust
și de dimensiuni mari
Timp redus de montaj
Cuplaj de remorcare
Dotări și accesorii

Model

SW 3000P SW 3500P SW 4500P SW 4500P SW 5500P SW 5500P SW 7500P SW 4500P SW 4500P SW 5500P SW 5500P SW 6500P SW 6500P
G
G
EH
EH SA
EH
EH SA
EH
EH SA

Număr articol

119626

119627

119628

119629

119632

119633

119640

119630

119631

119634

119635

119638

119639

Tracţiune, în t

3,0

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

7,0

4,5

4,5

5,5

5,5

6,5

6,5

Viteza de derulare
a cablului, în m/s

0,9

0,9

0,9

0,6

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Lungime standard
a cablului m/dm

50/8

70/9

70/10

70/10

70/11

70/11

80/12

70/10

70/10

70/11

70/11

80/12

80/12

Rolă cu cablu m/dm

80/8

75/10

85/11

85/11

90/11

90/11

100/12

100/10

100/10

90/11

90/11

100/12

100/12

Necesar putere
cca. kW/CP minimum

11 – 25/
16 – 34

11 – 33/
16 – 45

22 – 40/
30 – 54

22 – 40/
30 – 54

33 – 50/
45 – 70

33 – 50/
45 – 70

40 – 66/
55 – 90

22 – 40/
30 – 54

22 – 40/
30 – 54

33 – 50/
45 – 70

33 – 50/
45 – 70

40 – 66/
55 – 90

40 – 66/
55 – 90

Lăţime, în mm

1000

1200

1400

1400

1500

1500

1600

1500

1500

1600

1600

1620

1620

Înălţime cu grilaj

2000

2000

2100

2100

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Grilaj pliabil

Nu este
posibil

Serie

Greutate fără cablu

180

232

345

351

381

396

520

367

402

386

421

535

570

Greutate cu cablu

198

263

384

390

425

440

578

406

441

430

465

593

628

Echipament remorcare

Accesorii

Rolă de ghidare, inferioară

Nu este
posibil

Serie
Serie

Serie

Mai multe detalii puteţi obţine de la personalul de la stand şi de la firma E LE ME AN A:
OEHLER MECANICA SRL
Str. Uzinei Nr. 1, RO – 555250 Mârșa-Avrig,
Jud. Sibiu, România
Tel: 0040 - 269 - 526110, Fax: 0040 - 269 - 526502
Departament Vânzări, Iosif Konrad,
Mobil: 0040 - 752 - 114300,
E-mail: konrad@oehlermecanica.ro

AGROWEST BMB S.R.L.
Str. Principală Nr. 654C,
Cernat, Jud. Covasna, CP 527070
Tel.: +40 267 369 026
E-mail: agrowest@agrowest.ro,
Web: www.agrowest.ro

Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH
Windschläger Straße 105 – 107
77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: 0781 9139-0, Telefax: 0781 9139-30
E-Mail: info@oehlermaschinen.de,
www.oehlermaschinen.de
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Moritz – utilaj şenilat autopropulsat, cu troliu
Firma Pfanzelt Maschinenbau

Noul utilaj a fost conceput pentru diferite
operaţiuni, care presupun flexibilitate, în
condiţii diferite de exploatare.

Date tehnice

Peste tot unde trebuie prevenite accidentările, de exemplu în cazul tăierilor
de siguranţă, când este necesar un troliu,
se poate apela la noul utilaj șenilat, ca
mijloc ajutător pentru tăieri, pentru mai
multă siguranţă în activitatea forestieră.

Mai multe detalii puteţi obţine de la personalul de la stand
şi de la firma PFANZELT:
Pfanzelt Maschinenbau GmbH
Frankau 37, 87675 Rettenbach am Auerberg
www.pfanzelt-maschinenbau.de

Motor: Motor diesel Kubota cu
4 cilindri, putere 26 kW/ 35 CP
Propulsie: Sistem de propulsie
hidrostatic, viteza de deplasare
0 – 6,5 km/h (continuu)
Comandă: Telecomandă prin radio
pentru toate funcţiile
Greutate: 1.400 kg
Troliu: Forţa de tracţiune 5.000 kg

