
F orwardery są maszynami specjalnie 
zaprojektowanymi do zrywki drew-

na w warunkach leśnych i wykonywania 
pracy bez względu na warunki atmos-
feryczne. Zostały skonstruowane pod 
kątem zapewnienia jak najkorzystniej-
szych warunków jezdnych i minimaliza-
cji negatywnego oddziaływania na pod-
łoże. Ich charakterystycznymi cechami 
są: zabudowana bezpośrednio na ra-
mie kłonicowa przestrzeń ładunkowa 
oraz zintegrowany z konstrukcją pojaz-
du żuraw do załadunku i rozładunku 
drewna. Jednak nie wszystkie tego ty-
pu maszyny są takie same. Forwardery 
różnią się między sobą przede wszyst-
kim wielkością oraz układem jezdnym.

Klasy forwarderów 
Wielkość forwarderów wynika głów-
nie z ładowności, co jest związane z ich 
przeznaczeniem. Pod tym kątem nale-
ży rozróżnić następujące rodzaje tych 
maszyn:
• Małe forwardery (miniforwardery) 

klasy S (small) o ładowności do 5 t (6 t)
• Średnie forwardery klasy M (middle) 

o ładowności 6–12 t
• Duże forwardery klasy L o ładowności  

12–15 t
• Bardzo dużo forwardery klasy XL 

o ładowności powyżej 15 t
Biorąc pod uwagę układ jezdny, forwar-
dery można podzielić na dwie zasad-
nicze grupy: kołowe i  gąsienicowe. 
Maszyny na kołach stanowią jednak 
znacznie liczniejszą grupę i można je 
spotkać praktycznie na wszystkich ro-
dzajach powierzchni, gdzie w razie po-
trzeby mają dodatkowe oprzyrządowa-
nie w postaci łańcuchów na kołach lub 
taśm – gąsienic. Forwardery o podwo-
ziach typowo gąsienicowych przezna-

Klasa Ładowność Szerokość 
maszyny Moc silnika Przykładowe modele

S Do 5 (6) t 1,5–2,0 m 15–70 kW Vimek 606 TT; 
Malwa 460; 

M 6–12 t 2,3–2,8 m 50–130 kW

John Deere 810E
Komatsu 835

Ponsse Gazelle
Rottne F10

L 12–15 t 2,7–3,2 m 80–160 kW

John Deere 1210E
Komatsu 855.1

Ponsse Elk
Rottne F13

XL Powyżej 15 t 
(do 20t) 2,8–3,2 Powyżej 160 kW

John Deere 1910E
Komatsu 895

Ponsse Elephant
Rottne F18

Maszynowe vademecum (7)
Redakcja

W cyklu poświęconym wielooperacyjnym maszynom leśnym zajmiemy się usystematyzowaniem wie-
dzy na temat ich budowy. Na początek – klasyfikacja i budowa ogólna

Klasyfikacja forwarderów
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poradnik operatora

Forwardery o podwoziach typowo gąsiennicowych, takie jak Terri 34, 
przeznaczone są głównie do prac na powierzchniach silnie podmo-
kłych, gdzie istotne są niskie naciski jednostkowe na glebę

Fot. M. Bodył



czane są głównie do warunków trud-
niejszych – powierzchni z glebami silnie 
podmokłymi i grząskimi oraz na obsza-
rach, gdzie istotne są niskie naciski jed-
nostkowe na glebę. Maszyny takie użyt-
kowane są także w terenach górskich.

Rama, przegub, żuraw…
Typowe forwardery budowane są na 
bazie dwuczłonowej ramy połączo-
nej przegubem skrętnym. Na przed-
nim członie znajduje się kabina oraz 
silnik z  głównym zespołem napędo-
wym. W forwarderach oraz harweste-
rach źródłem napędu jest nowocze-
sny silnik wysokoprężny. Najczęściej 
jest on sprzężony na stałe z układem 
pomp hydraulicznych, które napędza-
ją jeden centralny silnik hydrauliczny 
(lub kilka osobnych) układu jezdnego 
oraz hydraulikę żurawia i pozostałych 
elementów roboczych. Na drugim – tyl-
nym – członie ramy znajduje się prze-
strzeń ładunkowa. Jest ona wyznaczo-
na kratą oporową oraz parami kłonic, 
których jest od 4 do 8. Przed kratą opo-
rową nad przegubem skrętnym znajdu-
je się żuraw do załadunku i rozładunku 
transportowanego drewna. Najczęściej 
jest on zamontowany na tylnym czło-
nie, ale może być również nabudowa-
ny na przednim 
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Najmniejsze forwardery, takie jak np. Vimek 606 TT, bez trudu mogą pracować w najmłodszych drzewosta-
nach trzebieżowych 

Ponsse ELK, przedstawiciel klasy L: ładowność 13 ton, moc silnika 129 kW,  
szerokość 2,69–2,99 m

Komatsu 895, przedstawiciel klasy XL: ładowność 20 ton, moc silnika 
193 kW, szerokość 3,16 m

Fot. K. Szarmach

Fot. Komatsu

Fot. Ponsse 



Komatsu 855, przedstawiciel klasy L: ładowność 14 ton,  
moc silnika 150 kW, szerokość 2,72–3,13 m

Rottne F10, przedstawiciel klasy M: ładowność 
9–10 ton, moc silnika 116 kW, szerokość 2,53 m

Fot. M. Bodył

Fot. Komatsu



Harwestery na zręby 
i do trzebieży
Harwestery są specjalistycznymi ma-
szynami wielooperacyjnymi do ścin-
ki drzew i wyrabiania sortymentów za-
raz po dokonanej ścince. Na rynku do-
stępne są maszyny różnej wielkości, 
z których największe przeznaczone są 
do prac na zrębach, a najmniejsze do 

pozyskiwania drewna w  trzebieżach. 
Istnieją również harwestery pośred-
nich wielkości, konstruowane jako ma-
szyny określane jako uniwersalne, trze-
bieżowo-zrębowe, które przeznaczone 
są do prac w trzebieżach z możliwością 
ich wykorzystywania na zrębach oraz 
harwestery zrębowo-trzebieżowe, prze-
znaczone do prac w zrębach, ale któ-

rych cechy umożliwiają także ich wy-
korzystywanie w trzebieżach – głównie 
w starszych drzewostanach.

Duuużo mocy
Typowe harwestery budowane są, po-
dobnie jak forwardery, na bazie dwu-
członowej ramy z przegubem skrętnym. 
Jednakże ich układ jest odmienny: na 
pierwszym członie – przednim – znaj-
duje się podstawa żurawia oraz kabi-
na operatora. Na drugim, tylnym, czło-
nie znajduje się zespół napędowy: sil-
nik wysokoprężny i pompy hydrauliczne 
oraz zbiorniki paliwa, oleju i pozostałe  
podzespoły maszyny.

Źródłem napędu w harwesterach są 
silniki wysokoprężne z tych samych se-
rii produkcyjnych co w forwarderach. 
Są to z reguły silniki mocniejsze, sze-
ściocylindrowe, o mocy powyżej 90 kW, 
przeważnie 130–180 kW. W  dużych 
maszynach stosowane są silniki o mocy 
rzędu 280 kW. C

Przygotowano na podstawie 
materiałów szkoleniowych 

Ośrodka Szkolenia Operatorów 
Maszyn Leśnych w Gidlach 
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Budowa ogólna harwestera

Budowa ogólna forwardera
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   jednostka napędowa (silnik)

   przedni człon ramy

   kabina

   przegub skrętny

   żuraw do załadunku i rozładunku

   skrzynia (przestrzeń) ładunkowa

   tylny człon ramy

2
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 zespół napędowy

   podwozie z układem jezdnym

   kabina operatora

   żuraw harwestera

   głowica ścinkowo-manipulacyjna

Harwester trzebieżowo-zrębowy John Deere 1170E: moc silnika 145 kW,  
masa od 17,9 t, szerokość 2,72–2,82 m

Fot. John Deere




