
Do pracy harwesterem i forwar-
derm mogą być dopuszczone 

jedynie osoby, które spełniają poniższe 
warunki: 
• posiadają aktualne badania lekar-

skie, zezwalające na pracę tego typu
maszynami,

• zdały egzamin przed komisją Urzędu
Dozoru Technicznego, uprawniają-
cy do obsługi maszyn wyposażonych
w żurawie,

• przeszły szkolenie i zdobyły kwalifi-
kacje uprawniające do obsługi har-
westerów lub forwarderów.

• przeszły szkolenie z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy (instruktarz
ogólny oraz instruktarz stanowiskowy)

• posiadają prawo jazdy kategorii „B”.

Zdrowy i wypoczęty
Praca operatora wymaga dobrego sta-
nu zdrowia. Nie mogą być do niej do-
puszczone osoby będące pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. Należy uni-
kać sytuacji, w których operator ma-
szyny jest zmęczony lub chory. Podczas 
pracy ważne jest, aby robić przerwy, po-
zwalające na odpoczynek i regenerację 

sił, co poprawi bezpieczeństwo i zwięk-
szy efektywność pracy. Praca operatora 
wymaga pełnej koncentracji i kontrolo-
wania ruchów maszyny, dlatego prze-
ciwwskazaniami są dolegliwości mo-
gące powodować nagłą utratę świado- 
mości (np. cukrzyca lub padaczka).

Przed przystąpieniem do pracy ope-
rator powinien się zapoznać z instruk-
cjami użytkowania i obsługi maszyny. 
Przestrzeganie zawartych w  niej za-
pisów pomoże uniknąć niebezpiecz-
nych sytuacji i poprawi bezpieczeństwo 
pracy. 

Maszynowe vademecum (2)
Redakcja

Kolejny z cyklu artykułów o zasadach i technikach pracy leśnymi maszynami wielooperacyjnymi, po-
wstałych na podstawie materiałów szkoły operatorów przy Nadleśnictwie Gidle. Tym razem – o wy-
maganiach dotyczących operatorów

Podczas pracy ważne jest, aby robić przerwy, pozwa-
lające na odpoczynek i regenerację sił, co poprawi 
bezpieczeństwo i zwiększy efektywność pracy

Rękawice ochronne powinny zabezpieczać przed 
szkodliwym wpływem smarów, olejów oraz innych 
płynów eksploatacyjnych

Fot. M. Bodył (8)
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Operator zobowiązany jest przestrze-
gać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa obowiązujących w miejscu pracy 
– zarówno regulacji państwowych, jak
i wewnątrzzakładowych.

Za bezpieczeństwo prac leśnych pro-
wadzonych harwesterem lub forwarde-
rem odpowiedzialny jest operator. Jego 
praca nie może stwarzać zagrożenia, tak 
dla niego samego, jak i dla innych osób. 

Odzież robocza
Operator powinien być wyposażony 
w odzież roboczą i środki ochrony in-

dywidualnej, których zobowiązany jest 
używać. Szczególnie ważnym elemen-
tem jest obuwie zabezpieczające przed 
poślizgnięciem (o  odpowiedniej po-
deszwie). Obuwie musi mieć żelazny 
nosek zabezpieczający przed zgniece-
niem palców u nóg. Rękawice ochron-
ne powinny zabezpieczać przed szko-
dliwym wpływem smarów, olejów oraz 
innych płynów eksploatacyjnych. 

W kabinie operator musi mieć spe-
cjalne rękawice z grubej skóry do wy-
miany piły łańcuchowej w głowicy har-
westera. Konieczne jest posiadanie 

kasku, który trzeba zakładać na po-
wierzchni roboczej podczas opuszcza-
nia kabiny. W  czasie ostrzenia łań-
cuchów operator musi mieć założo-
ne okulary ochronne, zabezpieczające 
przed opiłkami metalu.

Ergonomia  
i wygoda w kabinie
Każdy operator powinien dostosować 
stanowisko pracy, tak aby zapewnić so-
bie optymalne warunki wykonywania 
poszczególnych czynności. Szczególnie 
ważne jest dostosowanie pulpitu ste-

Harwestery i forwardery mają stosunkowo duże 
możliwości indywidualnej konfiguracji pulpitu. 
Podstawowe funkcje żurawia oraz chwytaka lub 
głowicy harwestera (np. skręt wieżą żurawia, dzia-
łanie rotatora) są w pewnym stopniu zunifiko-
wane i w większości typów dżojstików są podob-
nie skonfigurowane. Pozostałe funkcje maszyny 
można w dowolny sposób przypisywać do poszcze-
gólnych przycisków pulpitu. Każdy operator powi-
nien wprowadzić takie ustawienia, jakie najbardziej 
odpowiadają jego indywidualnym przyzwyczaje-
niom oraz w znacznym stopniu ułatwiają mu pracę

Operator powinien siedzieć wygodnie. Oparcia rąk 
należy ustawić tak, by nie powodować nadmierne-
go napięcia mięśni

Należy także dostosować parametry wyświetlania 
informacji na ekranie komputera pokładowego (np. 
kontrast, jasność)

Fot. Komatsu Fot. P. Zalas
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rowniczego do indywidualnych wyma-
gań. Nie każda maszyna ma opcję zapa-
miętywania ustawień, jednak najnowsze 
harwestery i forwardery mają stosun-
kowo duże możliwości indywidual- 
nej konfiguracji pulpitu. Podstawowe 
funkcje żurawia oraz chwytaka lub gło-
wicy harwestera (np. skręt wieżą żura-
wia, działanie rotatora) są w pewnym 
stopniu zunifikowane i w większości ty-
pów dżojstików są podobnie skonfigu-
rowane. Pozostałe czynności maszyny 
można w dowolny sposób przypisywać 
do poszczególnych przycisków pulpi-
tu. Każdy operator powinien wprowa-
dzić takie ustawienia, jakie najbardziej 
odpowiadają jego indywidualnym przy-
zwyczajeniom oraz w znacznym stopniu 
ułatwiają mu pracę.

Odpowiednie ustawienie fotela za-
pewni pracownikowi jak najbardziej 
komfortowe i najmniej uciążliwe dla 
zdrowia warunki pracy. Operator po-
winien siedzieć wygodnie. Oparcia rąk 
należy ustawić by nie powodować nad-

miernego napięcia mięśni. Należy tak-
że dostosować parametry (np. kontrast, 
jasność) wyświetlania informacji na 
ekranie komputera pokładowego.

Przed rozpoczęciem pracy 
…operator musi zapoznać się z  po-
wierzchnią roboczą, ustalić trasy prze-
jazdów, miejsca składowania drewna, 
określić kierunek obalania drzew, bio-
rąc pod uwagę ich pochylenie, a także 
sposób i kierunek zrywki

Wspólnie z  bezpośrednim przeło-
żonym należy ustalić metodę pracy 
na konkretnej powierzchni roboczej. 
Odpowiednio dobrana technologia za-
pewni optymalne wykorzystanie maszy-
ny oraz poprawi bezpieczeństwo.

Przed przystąpieniem do pracy nale-
ży zamknąć wszystkie klapy, osłony oraz 
drzwi. Obowiązkiem operatora jest kon-
trolowanie stanu maszyny, w tym dzia-
łania wskaźników i kontrolek oraz urzą-
dzeń alarmowych. Wszelkie usterki oraz 
nieprawidłowości należy niezwłocz-

nie usunąć przed rozpoczęciem pra-
cy. Zalecane jest także przetestowanie 
„na sucho”, tj. bez obciążenia, podsta-
wowych funkcji żurawia i chwytaka lub 
głowicy harwestera używanych podczas 
pracy. Każdorazowe wykonanie takie-
go sprawdzianu zalecane jest w instruk-
cjach obsługi i służy wykryciu ewentual-
nych usterek, przecieków lub nieprawi-
dłowości, które mogą w istotny sposób 
wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

Operator musi sprawdzić, czy z ka-
biny ma zapewnioną odpowiednią wi-
doczność, pozwalającą mu na bezpiecz-
ną pracę. Każdy forwarder czy harwe-
ster ma określoną strefę niebezpieczną, 
której obszar uzależniony jest od kla-
sy zamontowanego żurawia. Wielkość 
strefy niebezpiecznej określona jest 
w instrukcji obsługi żurawia danej ma-
szyny oraz powinna być widoczna na 
żurawiu. W strefie tej nie mogą znajdo-
wać się żadne osoby. Jeżeli w strefie za-
grożenia znajdują się ludzie, pracę na-
leży przerwać.



Ważne dla początkujących
Operator powinien dostosować pręd-
kość pracy żurawia oraz głowicy lub 
chwytaka do swoich umiejętności, tak 
aby jego praca była jak najbardziej bez-
pieczna. Początkujący operator powi-
nien pracować na tzw. „wolnych ru-
chach” maszyny. Oznacza to, że na 
każdy manewr dżojstikiem maszyna rea- 
guje stosunkowo powoli. Poszczególne 
czynności także są wykonywane z nie-
znaczną prędkością. Takie działanie 
ogranicza niekontrolowane i chaotycz-
ne ruchy żurawia czy też chwytaka lub 
głowicy harwestera, które mogłyby za-
grażać bezpieczeństwu. Wraz z nabie-
raniem wprawy i zdobywaniem coraz 
większych umiejętności operator po-
winien stopniowo zwiększać prędkość 
pracy (prędkość reakcji maszyny na ru-

Każdy forwarder czy harwester ma 
określoną strefę niebezpieczną, 
której obszar uzależniony jest od 
klasy zamontowanego żurawia. 
Wielkość strefy niebezpiecznej 
określona jest w instrukcji obsłu-
gi żurawia danej maszyny oraz 
powinna być widoczna na żurawiu

...należy bezwarunkowo zapoznać 
się z  instrukcją obsługi, zasadami 
bezpieczeństwa pracy i  technologią. 
Każdorazowo konieczne jest wykona-
nie następujących czynności:
• kontrola poziomu oleju silnikowe-

go. Jego poziom, widoczny na ba-
gnecie kontrolnym, powinien być
pomiędzy maksimum a  minimum
– pośrodku, przy czym, tak jak w sa-
mochodach, pomiar musi być wyko-
nywany, gdy maszyna jest ustawiona
w poziomie;
Uzupełniając olej pamiętaj, że nie
tylko zbyt niski poziom, ale i  jego
nadmiar, szkodzi, a spuszczanie ole-
ju z silnika jest kłopotliwe.

• kontrola poziomu płynu chłodzą-
cego. Prawidłowy poziom pły-
nu powinien być bliski maksi-
mum. Zbiornika nie wolno otwie-
rać, gdy silnik jest gorący – grozi to
poparzeniem;

• kontrola poziomu oleju hydraulicz-
nego. Z reguły służy do tego okien-
ko w  zbiorniku. W  praktyce, gdy
maszyna jest wyłączona i olej jest
zimny, nie powinno go być mniej
niż na szerokość kciuka przyłożone-
go u dołu okienka kontroli i więcej
niż szerokość kciuka przyłożonego
u góry okienka. Olej hydrauliczny
jest pod ciśnieniem i nie można go
dolewać, tak jak się to robi z olejem
silnikowym. Wymaga to użycia wę-
ży hydraulicznych i pompy. Pierwszy
raz nie wykonuj tego sam;

• sprawdzenie stanu technicznego
maszyny ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na żuraw, połączenie 
ramy i chwytaka. Wszelkie pęknię-
cia części metalowych oraz wycie-
ki płynów muszą zostać usunięte 
przed przystąpieniem do pracy. Na 
wężach i cylindrach nie może być 
śladów wycieków. Aby dobrze zdia-
gnozować usterki, maszynę nale-
ży obejść dookoła, zwracając uwa-
gę zarówno na elementy konstruk-
cyjne, węże, jak i ślady wycieków na 
powierzchni ziemi;

• kontrola stanu ogumienia i ciśnie-
nia w oponach, luzów szpilek (śrub
mocujących koła) i przy okazji – wy-
cieków z piast czy bogie. W nowych
maszynach zasadniczo stosuje się
opony bezdętkowe, które w warun-
kach leśnych przy niektórych typach
felg mogą „gubić” powietrze;

• kontrola poziomu paliwa (często
możliwa tylko poprzez informa-
cję z komputera). Całkowite zuży-
cie paliwa może spowodować za-
powietrzenie układu zasilania.
Wymaga to specjalnej procedury
odpowietrzania i może kosztować
sporo czasu;

• o ile maszyna ma łańcuchy lub gąsie-
nice, sprawdź, czy nie są popękane
lub czy nie wymagają naciągnięcia;

• kontrola oleju do smarowania
łańcucha tnącego głowicy – dla
harwestera;

• kontrola płynów znaczących sor-
tymenty i płynów do spryskiwania
pni – dla harwestera (o ile zastoso-
wano). Uzupełnij wszystkie płyny
zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed uruchomieniem maszyny 

W strefie nie mogą znajdować się żadne osoby. Jeżeli znajdują się 
w niej ludzie, operator powinien przerwać pracę
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Przed rozpoczęciem pracy operator musi m.in.  zapoznać się z powierzch-
nią roboczą, ustalić trasy przejazdów, miejsca składowania drewna, 
określić kierunek obalania drzew, biorąc pod uwagę ich pochylenie, 
a także sposób i kierunek zrywki. To przygotowanie z pewnością zapro-
centuje w warunkach ograniczonej widoczności 

chy dżojstików sterujących), tak, aby 
przy bezpiecznej pracy mieć większą 
efektywność.

Praktycznie każda duża firma pro-
dukująca maszyny leśne ma swój mo-
del dżojstików. W ich działaniu są jed-
nak duże podobieństwa i zmiana jed-
nych na drugie nie powoduje większych 
trudności. 

Zasady pracy dżojstikiem:
• Usiądź swobodnie na fotelu i połóż

przedramię na oparciu.
• Nie napinaj mięśni rąk i palców.
• Dżojstiki sterowania żurawiem trzy-

maj między kciukiem a palcem wska-
zującym (dla prawej i lewej ręki).

• Nie puszczaj ręki z dżojstików stero-
wania żurawiem. Dotyczy to również
momentu, gdy przesuwasz maszynę.

• Spróbuj pracować w ten sposób, aby
większość palców była poruszana tak
często, jak jest to możliwe.

• Gdy wstajesz z fotela, a silnik maszy-
ny pracuje, bądź szczególnie ostrożny,
bo trącenie dżojstika może spowodo-
wać niekontrolowany ruch żurawia.

Czynności serwisowe 
Maszyna powinna być utrzymywa-
na w czystości i należytym porządku. 

Funkcje dżojstika lewego i prawego

Należy zwracać szczególną uwagę na 
usuwanie zbierających się liści, igliwia 
oraz innego rodzaju materiałów łatwo-
palnych, które mogą stać się przyczyną 
pożaru maszyny.

Fot. D. Klawczyński

Lewy:

Prawy:



Przed wejściem do maszyny nale-
ży uruchomić włącznik główny prądu 
poprzez przestawienie go w pozycję 
„ON”. Później trzeba przekręcić klu-
czyk stacyjki w pozycję „I” i odczekać 
ok. pół minuty na sygnał dźwiękowy 
– „bip”, któremu może towarzyszyć
sygnał świetlny. Kolejnym krokiem
jest przekręcenie kluczyka w pozycję
„II”. Silnik powinien zacząć praco-
wać. Jeśli nie odpalił, trzeba ponow-
nie spróbować za kilkanaście sekund.
O ile nie było włączone wstępne pod-
grzanie silnika i  kabiny, co powin-
no się stosować, należy odczekać, aż
temperatura osiągnie 45 °C. Trwa to
czasami kilka minut, podczas rozgrze-
wania silnika należy wyczyścić szyby
i włączyć komputer. Jeszcze tylko wy-
łączenie hamulca postojowego, scho-
wanie schodów i można jechać.

Aby sprawnie pracować żurawiem, 
konieczne jest zwiększenie obrotów 
silnika. W dużych maszynach służy do 
tego specjalny klawisz, w mniejszych 
– stosuje się często dźwignię z płynną
regulacją obrotów.

Uruchomienie maszyny 

Po zakończeniu pracy maszyna pozo-
stawiona w miejscu garażowania powin-
na zostać wyłączona, zamknięta oraz 
zabezpieczona przed stoczeniem się lub 
przesunięciem poprzez włączenie ha-
mulca. Na czas spoczynku głowica lub 
chwytak powinny być oparte o podło-
że lub zaczep transportowy, tak, aby nie 
powstało zagrożenie z powodu jej nie-
kontrolowanego przemieszczenia się. 

Czynności serwisowe należy wykony-
wać regularnie i zgodnie ze wskazaniami 
producenta. Wszelkie zauważone usterki 
należy zgłaszać przełożonemu lub osobie 
odpowiedzialnej za maszynę. Podczas 
wykonywania napraw i czynności ser- 
wisowych maszyna powinna być wyłą-
czona, a żuraw oparty o podłoże w ce-
lu unieruchomienia kolumny i wysięgni-
ków. Nie wolno wykonywać czynności 
serwisowych na gorącym silniku. 

Zasady bezpieczeństwa 
podczas napraw
Szczególną ostrożność należy zacho-
wać podczas wykonywania czynności 
związanych ze spawaniem maszyny. 
Bezwzględnie należy wyłączyć jej zasi-
lanie głównym wyłącznikiem. Aby za-

Początkujący operator powinien pracować na tzw. „wolnych ruchach” 
maszyny. Oznacza to, że na każdy manewr dżojstikiem maszyna reaguje 
stosunkowo powoli. Takie działanie ogranicza niekontrolowane i chao- 
tyczne ruchy żurawia czy też chwytaka lub głowicy harwestera, które 
mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Wraz z nabieraniem wprawy i zdo-
bywaniem coraz większych umiejętności operator powinien stopniowo 
zwiększać prędkość reakcji maszyny na ruchy dżojstików sterujących, 
tak aby przy bezpiecznej pracy mieć większą efektywność

Na czas spoczynku głowica lub 
chwytak powinny być opar-
te o  podłoże lub zaczep trans-
portowy, tak, aby nie powstało 
zagrożenie z powodu jej niekon-
trolowanego przemieszczenia

Maszyna powinna być utrzy-
mywana w czystości i należy-
tym porządku. Należy zwracać 
szczególną uwagę na usuwa-
nie zbierających się liści, igliwia 
oraz innego rodzaju materiałów 
łatwopalnych, które mogą stać 
się przyczyną pożaru maszyny

Fot. P. Zalas
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bezpieczyć maszynę przed uszkodze-
niem, konieczne jest postępowanie 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno odkręcać przewodów hy-
draulicznych ani podzespołów ukła-
du hydraulicznego, jeśli znajdują się 
one pod ciśnieniem. Przy sprawdza-
niu szczelności układów ciśnieniowych 
należy posłużyć się kawałkiem papie-
ru lub tworzywa. Nigdy nie należy kon-
trolować szczelności nieosłoniętą ręką!

W razie konieczności napraw w lesie, 
maszynę należy przestawić na równe 
i płaskie podłoże. Po ich zakończeniu 
konieczne jest sprawdzenie, czy wszyst-
kie elementy są należycie dokręcone 
oraz czy nie doszło do wycieku płynów 
eksploatacyjnych. Zużyte płyny należy 
poddać utylizacji. 

Szczególną ostrożność należy zacho-
wać podczas wymiany oraz ostrzenia 
łańcuchów tnących. Wymianę zawsze 
należy przeprowadzać przy wyłączonej 
maszynie i w rękawicach ochronnych. 
Podczas ostrzenia łańcuchów należy 

przestrzegać instrukcji obsługi szlifier-
ki. Urządzenie to powinno być stabil-
nie przytwierdzone do podłoża, a ope-
rator koniecznie musi stosować rękawi-
ce i okulary ochronne. C

Przygotowano na podstawie  
materiałów szkoleniowych  

Ośrodka Szkolenia Operatorów  
Maszyn Leśnych w Gidlach

Po zakończeniu pracy należy 
zmniejszać obroty silnika na ok. mi-
nutę, „zakończyć zmianę” w  kom-
puterze, włączyć hamulec postojo-
wy, wyłączyć maszynę kluczykiem, 
sporządzić wydruk z efektami pracy,  
opuścić schody, wyłączyć główny  
wyłącznik prądu i schować klucz wy-
łącznika prądu, zamknąć kabinę, 
schować kluczyki od stacyjki.

Nie gaś silnika w maszynie, tak jak 
w samochodzie – najpierw zmniejsz 
obroty i odczekaj minutę.

Zakończenie pracy

Do kontroli poziomu oleju hydrau-
licznego z  reguły służy okienko 
w  zbiorniku. W  praktyce, gdy 
maszyna jest wyłączona i olej jest 
zimny, nie powinno go być mniej 
niż na szerokość kciuka przyło-
żonego u  dołu okienka kontroli 
i więcej niż szerokość kciuka przy-
łożonego u góry okienka




