
P odstawową zasadą przy prowa-
dzeniu każdego pojazdu jest do-

stosowanie prędkości jazdy do warun-
ków zewnętrznych i możliwości samej 
maszyny. W przypadku maszyn napę-
dzanych silnikami hydraulicznymi jest 
ona w szczególny sposób uzależniona 
od warunków zewnętrznych. Maszyna 
pod obciążeniem podczas jazdy np. 
pod górkę, po prostu sama zwolni.

Poruszanie się  
po drogach publicznych
Droga publiczna jest powszechnie do-
stępna. Może być asfaltowa lub grun-
towa. Jeśli jest drogą gruntową, to po-
winna być oznaczona tablicą „droga 
publiczna”. Jeśli nie jest oznaczona, to 
teoretycznie jest drogą wewnątrzzakła-
dową lub leśną i nie wolno się po niej 
poruszać bez specjalnego pozwolenia. 

Redakcja

Maszynowe vademecum (3)

W kolejnym tekście z cyklu poświęconego organizacji i technice pracy leśnymi maszynami wielo-
operacyjnymi, który powstał na podstawie materiałów szkoły operatorów przy Nadleśnictwie Gidle, 
przedstawiamy podstawowe zasady poruszania się forwarderem 

Często brak jednak tablic na drogach 
przechodzących przez las i z tego po-
wodu należy zapytać leśniczego, które 
drogi są publiczne i mogą na nich jeź-
dzić samochody. Forwarderem najle-

Jazda maszyną na kołach po drogach publicznych wymaga zdjęcia łań-
cuchów i gąsienic, ponieważ mogą powodować uszkodzenie tych dróg

Podczas załadunku maszyny na przyczepę niskopodwoziową 
konieczne jest, aby kierowca naprowadzał operatora, który nie 
widzi wszystkiego pod kołami

piej nie wyjeżdżać na drogi publiczne 
(dla samochodów). Jeżeli jest koniecz-
na jazda po takiej drodze, trzeba sta-
rać się wjechać na nią łagodnie zakrę-
cając, a ograniczy się jej uszkodzenia.

Jazda maszyną na kołach wymaga 
zdjęcia łańcuchów i gąsienic, podwie-
szenia głowicy harwestera, zapięcia 
chwytaka na przyczepie, zamocowa-
nia odblasków, świateł kierunkowych, 
koguta i tablic wyróżniających pojazdy 
wolnobieżne, wyczyszczenia maszyny 
i kół, odblokowania kierownicy (o ile 
jest na wyposażeniu).

Do sterowania maszynami podczas 
jazd transportowych po drogach as-
faltowych może służyć specjalny dżoj-
stik lub kierownica, którą należy wte-
dy „włączyć”. 

Transport na przyczepie
Załadunek maszyny na przyczepę ni-
skopodwoziową wymaga pewnego do-
świadczenia. Konieczne jest, aby kie-
rowca naprowadził maszynę na przy-
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prowadzić do jej przewrócenia. Z te-
go powodu, szczególnie w sytuacjach 
trudnych, poruszać się można tylko 
po załadunku czy zakończeniu obrób-
ki drewna.

Poruszanie się po lesie
Jadąc po lesie, należy używać biegu bar-
dzo wolnego lub wolnego, które ozna-
czone są odpowiednio jako ślimak i jako 
żółw. Wskazane jest też poruszanie się 
z wykorzystaniem wszystkich napędów. 
Można je włączyć parami – przedni wó-
zek lub przedni i tylny lub uruchamiać je 
w systemie lewy przód, prawy tył, prawy 
przód, lewy tył. Mogą tu być napędza-
ne wszystkie koła lub tylko jedno bogie.

Podczas zrywki najlepiej poruszać się 
przodem maszyny w  kierunku jazdy. 
Tylko wyjątkowo, na krótkich odcin-
kach, można jechać tyłem. Jadąc przo-
dem, łatwiej dostrzec surowiec leżący 
na ziemi, nie jeździ się po nim kołami, 
nie uszkadza się leżących sztuk. 

Coraz bardziej popularna kamera 
z tyłu ciągnika ma ograniczone zasto-
sowanie, choć niewątpliwie się przy-
daje. Jadąc „na pusto” należy zacze-
pić chwytak na przeznaczonym do te-
go uchwycie.

Blokada ramy, która włącza się samoczynnie po zatrzymaniu, spina 
wózek przedni i tylny i usztywnia maszynę, która nie poddaje się prze-
chyłom przy załadunku czy ścince drzewa na dalekim wysięgu żura-
wia. Uwaga! Przy przemieszczeniu się choćby o centymetr, maszyna 
samoczynnie zwolni hamulec, co może spowodować nagły przechył, 
a nawet doprowadzić do jej przewrócenia!

W niektórych maszynach do ste-
rowania podczas jazd transpor-
towych po drogach asfaltowych 
może służyć specjalna kierowni-
ca, którą należy wtedy „włączyć”

Przy poruszaniu się należy bardzo 
uważać na żuraw. Jeśli żuraw umiesz-
czony jest tuż za kabiną, przy prze-
mieszczaniu się na dłuższych dystan-
sach musi być włączony klawisz śledze-
nia ruchów przyczepy przez żuraw lub 
żuraw musi być całkowicie wyłączony. 
W przeciwnym razie swobodnie buja-
jący się żuraw zawsze uderzy w drze-
wo lub kłonice. Jego ruchy dodatkowo 
kontroluje się w  lusterku wstecznym 
umieszczonym wewnątrz kabiny. 

Jeśli żuraw umieszczony jest na przy-
czepie, problem jest nieco mniejszy. 
Wówczas naturalnie przemieszcza się 
razem z przyczepą śledząc jej ruchy. 
W nowoczesnych rozwiązaniach przy 
przemieszczaniu się jest automatycznie 
blokowany.

Bardzo często stosuje się blokadę ra-
my, która włącza się samoczynnie po 
zatrzymaniu maszyny. „Spina” ona wó-
zek przedni i tylny, tak że sztywna ma-
szyna nie poddaje się przechyłom przy 
załadunku czy ścince drzewa na dale-
kim wysięgu żurawia.

Uwaga! Przy przemieszczeniu się 
choćby o  centymetr, maszyna samo-
czynnie zwolni hamulec, co może spo-
wodować nagły przechył, a nawet do-

czepę. Operator nie widzi wszystkiego 
pod kołami, a często wjeżdżając mu-
si operować nie tylko podwoziem, ale 
także żurawiem.

Ważne jest również, aby kierowca sa-
mochodu sprawdził tyczką dopuszczal-
ną wysokość samochodu z  maszyną 
i odpowiednio dobrał trasę. Najlepiej 
samemu sprawdzić zabezpieczenie ma-
szyny i zadbać, aby przewoźnik posia-
dał odpowiednie ubezpieczenie pojaz-
du na wypadek uszkodzenia harwestera 
czy forwardera. „Zostawienie” świateł 
czy kabiny pod zbyt niskim mostem 
wciąż się zdarza.

Zasady jazdy forwarderem
Aby poruszać się maszyną, w pierwszej 
kolejności należy wyłączyć hamulec po-
stojowy i schować schody (o ile są one 
chowane). Służą do tego również spe-
cjalne klawisze.
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W  terenie o  bardzo dużym nachyleniu niezwykle 
przydatne mogą się okazać wciągarki trakcyjne. 
Duże stromizny można pokonywać wyłącznie w dół 
stoku, w poprzek warstwicy

Po zakończeniu zmiany zaczepiaj chwytak na końcu przy-
czepy. Drugi operator może nie zauważyć luźnego żurawia 
i uszkodzić go podczas jazdy.

Maszyna z umocowanym żurawiem jest bardziej stabilna. 
Operator podczas jazdy może się skoncentrować na wybo-
rze najlepszej drogi.

Podczas załadunku należy dążyć do tego, aby maszyna sta-
ła możliwie wzdłuż swojej osi – żeby nie była „złamana”. Jest 
to szczególnie ważne na początku załadunku, gdyż forwarder 
staje się bardziej stabilny w miarę zwiększenia swojej masy. 

Poruszanie się po pochyłościach
W terenie nachylonym lepiej ładuje się jadąc kabiną w dół 
stoku. W trudnych sytuacjach lepiej zawczasu włączyć bloka-
dę mechanizmu różnicowego. Przeszkody należy pokonywać 
wolno i pamiętać, że w tej stosunkowo wolnej maszynie ma-
my też hamulec.

W terenie pochyłym zawsze poruszaj się w górę lub w dół 
stoku, starając się, aby ładunek ciążył do płyty oporowej. 
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Podczas załadunku należy dążyć do tego, aby maszyna stała moż-
liwie wzdłuż swojej osi, zwłaszcza na początku załadunku – nieob-
ciążony forwarder jest mniej stabilny

W terenie nachylonym zdecydowanie lepiej jest ładować jadąc 
kabiną w dół stoku

Efekt jazdy z ładunkiem, który 
nie ciąży do płyty oporowej

Przejazd maszyny w pobliżu drzewa

Fot. Ponsse
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W  przeciwnym razie może dojść do 
zsunięcia się ładunku. 

Poruszanie się po warstwicy, szcze-
gólnie w terenach górskich, jest niebez-
pieczne i grozi wywróceniem maszyny. 
O ile to możliwe, należy unikać takich 
sytuacji. Aby przenieść środek ciężkości 
jak najdalej w kierunku do stoku (w górę 
stoku), można wysunąć żuraw obciążony 
kłodą poza maszynę – prostopadle do jej 
osi. Należy zawsze pamiętać, że warun-
ki jazdy zmieniają się z każdym prze-
jazdem po tej samej drodze. Pierwszy 
szczęśliwy przejazd nie gwarantuje, że 
kolejne będą równie pomyślne. 

Równie ważne jest, aby zakręt lub 
zjazd nie zaczynały się w miejscu, gdzie 
maszyna nie będzie poruszała się po pła-
skim terenie. Przechyły na równym i wol-
nym od przeszkód obszarze można do-
puścić w szczególnych przypadkach, ale 
zawsze lepiej unikać takiej sytuacji, po-
nieważ zwiększa ryzyko wywrotki i spo-
wodowania uszkodzeń w drzewostanie. 

Jadąc po pochyleniu, wzdłuż warstwi-
cy, kłonice bardziej wystają poza obrys 
maszyny niż kabina i są bliżej drzew. 
Drzewa rosną pionowo, zatem trzeba 
zachować od nich odpowiednią odle-
głość. Nie bez znaczenia jest tu realna  
możliwość poślizgu maszyny i zbliżenia 
się do drzewa. 

Poruszanie się  
po terenach grząskich
Dobrym rozwiązaniem jest omijanie te-
renów grząskich w myśl zasady, że w ta-
kim terenie są też twardsze miejsca. 
W przypadku, gdy wybranie drogi jest 
niemożliwe, zawsze należy stosować 
napęd na wszystkie koła. Jeśli wjeżdża-
jąc na grząski teren widzimy, że przed-
nie koła się ślizgają, to znak, że trzeba 
się wycofać i znaleźć inną drogę. Warto 
dbać o to, aby w koleinach znalazło się 
odpowiednio dużo gałęzi.

Konsekwencją zakopania się maszy-
ny zawsze jest strata czasu. Zrywające 
się liny holownicze, pękające łańcuchy, 
zaciskające się szekle, których nie moż-

na wyjąć z zaczepów holowniczych to 
nic przyjemnego.

Gdy jednak dojdzie do takiej sytu-
acji, można podjąć próbę wyjechania, 
stosując ruch wężowy. Wykonując ma-
szyną niewielkie lecz gwałtowne ru-
chy skracające, należy się poruszać do 
przodu. Gdy to nie poskutkuje, trzeba 
zdjąć połowę ładunku i próbować po-
nownie. Jeśli i to nie pomoże, należy 
rozładować wszystko. Zawsze trzeba 
wkładać pod koła gałęzie czy kawałki 
drewna. Ostatecznym rozwiązaniem 
jest użycie holu i drugiej maszyny. 

Nigdy nie należy używać żurawia do 
podpierania czy wyciągania maszyny. 
Z  reguły prowadzi to do jego uszko-
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Przejazd maszyny przez prowizo-
ryczny most

Warto dbać o to, aby w koleinach zawsze znalazło 
się odpowiednio dużo gałęzi

Konsekwencją zakopania się maszyny zawsze jest strata czasu, a co za 
tym idzie – pieniędzy

Aby sprawnie pracować żura-
wiem, konieczne jest zwiększe-
nie obrotów silnika. Można to 
zrobić klawiszem lub cięgnem. 
Niewykonanie tego manewru spo-
woduje zaduszenie silnika, co mo-
że być niebezpieczne podczas pra-
cy. W nowszych maszynach pręd-
kość obrotowa jest wyświetlana na 
monitorze. Powinna ona wynosić 
od 1600–2000 obr./min.

Z praktyki

Jeśli wjeżdżając na grząski teren widzimy, że 
przednie koła się ślizgają, to znak, że trzeba się 
wycofać i znaleźć inną drogę

dzenia. Można go natomiast używać do 
odciążenia kół przez wysunięcie poza 
obrys maszyny. Przy najmniejszej ten-

dencji do zapadania się kół należy wy-
dostać się z koleiny lub rozłożyć gałęzie.

Wytrzymałość terenu
Dużym utrudnieniem podczas jazdy są 
miejsca grząskie i  torfowiska. W roz-
poznaniu głębokości torfowiska bardzo 
pomocny jest próbnik gruntu (szpiku-
lec) lub zwykły kij. Maszyny mogą się 
poruszać po terenie, gdzie głębokość 
torfowiska nie przekracza 50 cm, ale po 
ich przejeździe zostaje on bardzo znisz-
czony i oszpecony. Należy tego unikać, 
mając świadomość, że przywrócenie 
środowiska do pierwotnego stanu jest 
praktycznie niemożliwe. Wskazane jest 
zaplanowanie tylko jednego przejazdu 

po obszarze, który ma słabą wytrzyma-
łość – jest grząski. Na planie sytuacyj-
nym należy zaznaczyć takie miejsca.

Pokonywanie przeszkód
Bez problemu można przejechać nad 
przeszkodami niższymi niż 50 cm. Po 
większych można przejechać kołami, le-
piej jednak je ominąć. Należy pamiętać, 
że w miejscu najazdu kołami na prze-
szkody potrzebny będzie szerszy szlak. 
Maszyna wychyli się bowiem i  może 
uderzyć kłonicami o stojące drzewa.

Najeżdżając na przeszkodę, pamię-
taj: zrób to wolno – masz hamulec; na-
jeżdżaj środkiem opony.

Pokonywanie  
cieków wodnych
Płytkie i wąskie cieki można po prostu 
przejechać. Jednakże zwykły rów, po 
kilkukrotnym przejeździe, może stać 
się bardzo niebezpieczną przeszko-
dą. Najlepiej wypełnić go wałkami pa-
pierówki o  odpowiedniej długości.  
Najazd na takie wypełnienie powinien 
odbywać się pod kątem prostym do 
ułożonego drewna. Oczywiście po za-
kończeniu prac wałki należy koniecz-
nie usunąć. 
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chanizmu różnicowego. Może się zda-
rzyć, że konieczne będzie użycie holu 
i drugiej maszyny. 

Holowanie maszyny jest możliwe tylko 
w wyjątkowych przypadkach i o ile po-
zwala na to jej instrukcja obsługi. Zwykle 
możliwe jest na bardzo krótkich, kilku-
nastometrowych, odcinkach. Silniki hy-
drauliczne „nie lubią” holowania. C

Przygotowano na podstawie  
materiałów szkoleniowych  

Ośrodka Szkolenia Operatorów  
Maszyn Leśnych w Gidlach

Maszynami bez problemu można 
przejechać nad przeszkodami nie 
przekraczającymi 50 cm wysokości

Półgąsienice i łańcuchy
…znakomicie ułatwiają pracę w cięż-
kim ternie. Niekiedy praca bez nich 
jest niemal niemożliwa. Mają wpływ na 
mniejsze zużycie opon, paliwa, polep-
szają przyczepność i właściwości trak-
cyjne maszyny. Znajdują zastosowanie 
głównie w terenach bagnistych, skali-
stych i stromych. 

Półgąsienice zakłada się w pierwszej 
kolejności na tylnym wózku forwar-
dera, zaś łańcuchy na kołach wózka 
przedniego. Na jednej maszynie moż-
na jednocześnie stosować gąsienice 
i łańcuchy.

Mankamentem gąsienic i  łańcu-
chów jest to, że poruszanie się w nich 
po drogach dla samochodów (asfalto-
wych) może powodować uszkodzenie 
tych dróg. Nie bez znaczenia jest też 
ich cena. Montażu i demontażu może 
dokonać jedna osoba, trzeba mieć jed-
nak trochę wprawy. Wykonuje się to 
zgodnie z instrukcją i za pomocą spe-
cjalnych narzędzi. Zawsze należy pa-
miętać, aby łańcuchy i  gąsienice ła-
pać chwytakiem bardzo delikatnie. 

Należy pamiętać, że w miejscu najazdu kołami na przeszkody potrzeb-
ny będzie szerszy szlak – maszyna wychyli się bowiem i może uderzyć 
kłonicami o stojące drzewa

Półgąsienice zakłada się w pierwszej kolejności na tylnym wózku 
forwardera, zaś łańcuchy na kołach wózka przedniego

W trudnym terenie bardzo użytecz-
ną funkcją jest blokada mechanizmu 
różnicowego. Włącza się ją specjal-
nym klawiszem. Poprzez umożliwie-
nie równoczesnej pracy kół na jednym 
lub obu mostach zwiększają się możli-
wości jezdne maszyny. Nieumiejętna, 
z  reguły zbyt gwałtowna, praca ze 
zblokowanymi mostami może dopro-
wadzić do ich uszkodzenia.

Z praktyki

Zakleszczenie ich pomiędzy zębami 
chwytaka może doprowadzić do ko-
nieczności przecięcia zębów.

Postępowanie  
w sytuacjach awaryjnych
Wyciąganie maszyny osiadłej na pod-
łożu wymaga zdjęcia co najmniej poło-
wy ładunku. Pod koła należy włożyć ka-
wałki drewna (dobrze, jeśli ma się pi-
larkę i można dociąć je na wymaganą 
długość). Odpowiednio przesuwając 
żuraw, należy odciążyć bardziej osiadłą 
stronę. Trzeba korzystać z blokady me-
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