
Maszyny i urządzenia do pracy leśnej. 

Maszyny do szkółek leśnych. 

I. PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Łopata mechaniczna 

2. Maszyna do parowania gleby 

3. Rozsiewacz substratu 

II. FORMOWANIE GRZEDY SIEWNEJ 

1. Formowanie grzędy siewnej 

2. Siewnik 

a. Do nasion lekkich 

b. Do nasion ciężkich i dużych 

c. Do siewu punktowego 

3. Do okrywania i odkrywania nasion po siewie 

a. Piaskarka – pokrywa nasiona piaskiem, torfem 

b. Okrywanie – agrowłóknem albo siatką, aby chronić przed słońcem (siatka), zimnem oraz 

zabieraniem przez ptaki i przyśpieszanie wschodu (agrowłókna) 

c. Odkrywanie – zwijanie siatki, włókna 

d. Szparownik/bruzdownik szkółkarski – wykonuje bruzdy w kształcie litery V. 

 
III. PIELĘGNACJA 

1. Kultywator – ręczne i mechaniczne spulchnianie oraz nawożenie sadzonek 

2. Chwastownik – mechaniczne niszczenie chwastów 

3. Nawadnianie 

  



IV. PRACE KONCOWE 

1. Podcinacz grzędowy: formowanie korzeni – przycinanie w celu formowania bocznych drobnych korzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wyorywacz grzędowy: wyjmowanie sadzonek – otrząsa korzenie z ziemi 

 
 

3. Usuwanie pozostałości pozrębowych 

a. Zgrabiarki [zęby pionowe lub poziome]– zbieranie i przemieszczanie odpadów 
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b. Rozdrabniacze [bierne lub aktywne – wirniki o poziomej/pionowej osi obrotu]– rozdrabniają i 

pozostawiają odpady na powierzchni  

 
 

c. Pakieciarki – pakuje odpady drewna po użyciu zgrabiarki 

 

V. PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Pług aktywny talerzowy – wykonuje bruzdę, ściera wierzchnią warstwę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pług do wywyższania dna bruzdy 

3. Pług odkładnicowy 

4. Frez leśny 

5. Wał trójzębny do placówek 

6. Wiertło do placówek 

 

VI. SADZENIE DRZEWEK (15% mechanicznie) 

a. Kostur rurowy – sadzonka w rurkę, bęc w dziurkę i zasypać 

 

b. Sadzarka 
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Maszyny do pozyskiwania drewna 

I. Ścinkowo – układające 

- nośnik kołowy/gąsienicowa 

- urządzenie tnące 

* ścinarka czołowa lub wysięgnikowa 

 
II. Okrzesująco – przerzynające PROCESORY 

- jednochwytakowe – głowica na żurawiu hydraulicznym, układ szeregowy 

- dwuchwytakowe – głowica na ramieniu maszyny, żuraw hydrauliczny do podawania, układ równoległy 

* składa się z : zespołu podającego, okrzesującego, tnącego 

 

 
  

file:///H:/RYNEK SPRZĘTU ROLNICZEGO 2010 EKONOMIA/maszyna scinkowo-układajaca.avi


 

III. Ścinkowo – okrzesujące – przerzynające Harwestery 

- jednochwytakowe – koła/gąsienice/kroczące, żuraw hydrauliczny z głowicą obróbkową 

- dwuchwytakowe – głowica na ramieniu żurawia, po ściśnięciu głowica obróbkowa 

Przed zakupem sprawdzamy: średnice drzew, dystans między nimi, ukształtowanie terenu, liczbę drzew na 1ha 

Dodatkowo wykonują: korowanie, znaczenie kolorami i spryskiwanie pniaków chemikaliami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport leśny drewna 

I. Skidery – do zrywki półpodwieszonej, pracują w bardzo ciężkich warunkach, raczej brak formy 

gąsienicowej.  

* wyposażone we wciągarkę, płytkę oporową i myglarkę. 

- liniowy – do całych drzew 

- chwytakowy – większe niż liniowe, wykorzystywane w trzebieżach, z tyłu jest wysięgnik i chwytak 

hydrauliczny przez co jest b. komfortowy dla operatora (nie wysiada z kabiny) 

 

Skider liniowy i chwytakowy 
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II. Klembanki – przegubowe, 3,4 osiowe z wydłużoną tylną częścią ramy. Wyposażone w kleszcze zrywkowe 

i żuraw hydrauliczny, który umieszcza drewno na chwytakach. 

 

 

III. Forwardery  do pracy w trudnych warunkach terenowych w nachyleniu do 35*, 4,6,8 kołowe z żurawiem 

hydraulicznym, zrywka do 6-8m 

 

IV. Kolejka liniowa 
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