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3      Program   •   GAZETA NA TARGI 

6 WRZEŚNIA, CZWARTEK6 WRZEŚNIA, CZWARTEK
10.3010.30 Uroczystość otwarcia targów,  Uroczystość otwarcia targów, namiotnamiot
 • Wizja dla lasów – prof. dr hab. Andrzej GrzywaczWizja dla lasów – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 • Złote Medale MTP – wręczenieZłote Medale MTP – wręczenie
11.30–16.00 VII FORUM LEŚNE – „Człowiek, Las, Drew-11.30–16.00 VII FORUM LEŚNE – „Człowiek, Las, Drew-
no”,no”,  namiot, sala konferencyjnanamiot, sala konferencyjna
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Leśne, Lasy Państwowe, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Leśne, Lasy Państwowe, 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Międzynarodowe 
Targi PoznańskieTargi Poznańskie
11.30 11.30 Wizja dla Lasów – dyskusjaWizja dla Lasów – dyskusja
12.0012.00  Nowoczesne maszyny leśne, czyli czy harwestery zabio-Nowoczesne maszyny leśne, czyli czy harwestery zabio-
rą pracę drwalomrą pracę drwalom, dr inż. Józef Grodecki (FCC), moderator: , dr inż. Józef Grodecki (FCC), moderator: 
Rafał Jajor (Nowa Gazeta Leśna)Rafał Jajor (Nowa Gazeta Leśna)
13.0013.00 Kształcenie leśne dla potrzeb kadr zakładów usług le- Kształcenie leśne dla potrzeb kadr zakładów usług le-
śnych, Antoni Pawłowski (TL w Rogozińcu)śnych, Antoni Pawłowski (TL w Rogozińcu)
14.0014.00 Modelowy przetarg na usługi leśne oraz modelowa  Modelowy przetarg na usługi leśne oraz modelowa 
umowa między nadleśnictwem a zakładem usług leśnych z umowa między nadleśnictwem a zakładem usług leśnych z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisówuwzględnieniem obowiązujących przepisów
15.00 15.00 Przedstawienie niemieckiego modelu porozumiewania Przedstawienie niemieckiego modelu porozumiewania 
się zarządców i właścicieli lasów z niemieckimi przedsiębior-się zarządców i właścicieli lasów z niemieckimi przedsiębior-
cami leśnymi, Stephan Loboda (AFZ – der Wald)cami leśnymi, Stephan Loboda (AFZ – der Wald)
19.0019.00 Spotkanie wystawców,  Spotkanie wystawców, Dom Wczasowy „Leśnik”, ŁagówDom Wczasowy „Leśnik”, Łagów

7 WRZEŚNIA, PIĄTEK7 WRZEŚNIA, PIĄTEK
10.00–16.0010.00–16.00 Turniej piłki nożnej,  Turniej piłki nożnej, Mostki – Port 2000Mostki – Port 2000  
11.00–12.45 VII FORUM LEŚNE – „Człowiek, Las, Drew-11.00–12.45 VII FORUM LEŚNE – „Człowiek, Las, Drew-
no”no”, , namiot, sala konferencyjnanamiot, sala konferencyjna
11.0011.00 Biomasa leśna dla celów energetycznych. Istotny produkt  Biomasa leśna dla celów energetycznych. Istotny produkt 
gospodarki leśnej?, Mikołaj Rudawski (UPM Rafl atac), mode-gospodarki leśnej?, Mikołaj Rudawski (UPM Rafl atac), mode-
rator Łukasz Maszota (FCC), patronat medialny Drewno.plrator Łukasz Maszota (FCC), patronat medialny Drewno.pl
12.0012.00 Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca drzewnego w  Waloryzacja i konfekcjonowanie surowca drzewnego w 
obrocieobrocie

13.00–16.0013.00–16.00  Bezpieczeństwo pracy w gospodarce leśnej – Bezpieczeństwo pracy w gospodarce leśnej – 
aspekty prawne i uwarunkowania technologiczneaspekty prawne i uwarunkowania technologiczne, , namiot, namiot, 
sala konferencyjnasala konferencyjna
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra 
Inżynierii Środowiska Pracy, Współorganizatorzy: Państwowa Inżynierii Środowiska Pracy, Współorganizatorzy: Państwowa 
Inspekcja Pracy, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Patro-Inspekcja Pracy, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Patro-
nat: Dyrektor Generalny Lasów Państwowychnat: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
13.0013.00 Katalog bezpiecznych praktyk w gospodarce leśnej,  Katalog bezpiecznych praktyk w gospodarce leśnej, 
mgr Krzysztof Fiklewicz (PIP, OIP w Poznaniu)mgr Krzysztof Fiklewicz (PIP, OIP w Poznaniu)
13.2513.25 Nowelizacja „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy  Nowelizacja „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – 
omówienie zmian, mgr inż. Jacek Wiekiera (RDLP w Poznaniu)omówienie zmian, mgr inż. Jacek Wiekiera (RDLP w Poznaniu)
13.4513.45 Badania profi laktyczne leśników używających pojazdy  Badania profi laktyczne leśników używających pojazdy 
prywatne do celów służbowych w świetle wytycznych medy-prywatne do celów służbowych w świetle wytycznych medy-
cyny pracy, dr n. med. Jacek Romankow (UP w Poznaniu)cyny pracy, dr n. med. Jacek Romankow (UP w Poznaniu)
14.2514.25 Ocena obciążenia pracą na stanowisku leśniczego,  Ocena obciążenia pracą na stanowisku leśniczego, 
dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka (SGGW w Warszawie)dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka (SGGW w Warszawie)
14.4014.40 Ocena stanu zdrowotnego leśniczych i podleśniczych,  Ocena stanu zdrowotnego leśniczych i podleśniczych, 
dr hab. Władysław Kusiak, prof. dr hab. Krzysztof Moliński, dr dr hab. Władysław Kusiak, prof. dr hab. Krzysztof Moliński, dr 
n. med. Jacek Romankow (UP w Poznaniu), dr Marta Moliń-n. med. Jacek Romankow (UP w Poznaniu), dr Marta Moliń-
ska-Glura (UM w Poznaniu)ska-Glura (UM w Poznaniu)
15.0015.00 Dlaczego należy odchodzić od ręczno-maszynowego  Dlaczego należy odchodzić od ręczno-maszynowego 
pozyskania drewna, dr inż. Józef Grodecki (FCC w Poznaniu)pozyskania drewna, dr inż. Józef Grodecki (FCC w Poznaniu)
15.2015.20 Zasady eksploatacji urządzeń leśnych podlegających do- Zasady eksploatacji urządzeń leśnych podlegających do-
zorowi technicznemu, mgr inż. Eugeniusz Życzkowski (UDT, zorowi technicznemu, mgr inż. Eugeniusz Życzkowski (UDT, 
Oddział w Zielonej Górze)Oddział w Zielonej Górze)
15.4015.40 Problematyka bhp związana z użytkowaniem urządzeń  Problematyka bhp związana z użytkowaniem urządzeń 
leśnych podlegających dozorowi UDT, mgr inż. Marek Eckert leśnych podlegających dozorowi UDT, mgr inż. Marek Eckert 
(UDT, Oddział w Zielonej Górze)(UDT, Oddział w Zielonej Górze)

8 WRZEŚNIA, SOBOTA8 WRZEŚNIA, SOBOTA
10.00–16.0010.00–16.00 Zwiedzanie ekspozycji targowych. Zwiedzanie ekspozycji targowych.

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

PROGRAM TARGÓWPROGRAM TARGÓW

Szanowni Państwo, 
W imieniu Wystawców, Partnerów oraz Zarządu MTP serdecznie zapra-

szam do zwiedzania Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego 
i Ochrony Środowiska EKO-LAS, które odbędą się w dniach od 6 do 8 września 
2012 roku w Mostkach w Nadleśnictwie Świebodzin.

EKO-LAS to największe targi sektora leśnego w Polsce i jedne z największych w 
Europie, które prezentują najnowsze technologie i ekologiczne rozwiązania w go-
spodarce leśnej oraz w przemyśle drzewnym. Imprezie, odbywającej się w warun-
kach naturalnych, będzie towarzyszył wartościowy dla branży program wydarzeń, 
w którym znajdą się między innymi pokazy pracy maszyn oraz konferencje. 

Na łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy m² będzie można zobaczyć pełen za-
kres maszyn niezbędnych do pracy w lesie. Wystawcy zaprezentują pracę wielu 
z tych nowoczesnych urządzeń na specjalnie do tego przygotowanych ścieżkach 
technologicznych. W programie znajdzie się też prezentacja Ośrodka Rozwojowo-
Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Jednym z głównych wydarzeń 
targów będzie opiniotwórcze spotkanie branży leśnej VII FORUM LEŚNE „Czło-
wiek, Las, Drewno”, oraz seminarium „Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym le-
śnictwie – aspekty prawne i uwarunkowania techniczne”. 
Życzymy Państwu, aby wizyta na naszych targach zaowocowała cenną współpracą z 

parterami w biznesie oraz była źródłem wiedzy o gospodarce leśnej. 
Zespół targów EKO-LAS
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WYSTAWCA, kraj pochodzenia, stoisko: AGCO, Pol-, Pol-
ska, Teren 126; ska, Teren 126; AGRO-LASAGRO-LAS, Polska, Teren, 144; , Polska, Teren, 144; AGRO-AGRO-
MET - MOTOIMPORTMET - MOTOIMPORT, Polska, Teren 120; , Polska, Teren 120; AGRO-AGRO-
TECHNIKA-BRUDZTECHNIKA-BRUDZ, Polska, Teren 133A; , Polska, Teren 133A; AMPERE AMPERE 
POLSKAPOLSKA, Polska, Teren 104A; , Polska, Teren 104A; ARCON SERWISARCON SERWIS, Polska, , Polska, 
Teren 143; Teren 143; AROVAAROVA, Polska, Hala 10; , Polska, Hala 10; ASKÖASKÖ, Niemcy, Te-, Niemcy, Te-
ren 124A; ren 124A; ATGATG, Austria, Teren 111; , Austria, Teren 111; A-Z MOT-LEŚNIKA-Z MOT-LEŚNIK, , 
Polska, Teren 104; Polska, Teren 104; BAX BAUMASCHINENBAX BAUMASCHINEN, Polska, Te-, Polska, Te-
ren 125; ren 125; BEMO MOTORSBEMO MOTORS, Polska, Teren 143B; , Polska, Teren 143B; BER-BER-
DAL TRADING & CONTRACTINGDAL TRADING & CONTRACTING, Katar, Hala 7; , Katar, Hala 7; 
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJBIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ, , 
Polska, Hala 23; Polska, Hala 23; BL SYSTEMBL SYSTEM, Polska, Teren 124; , Polska, Teren 124; BÓBRBÓBR, , 
Polska, Teren 145; Polska, Teren 145; BRINKMAN POLSKABRINKMAN POLSKA, Polska, Hala , Polska, Hala 
3; 3; CEJN-PRODUCTCEJN-PRODUCT, Niemcy, Teren 135; , Niemcy, Teren 135; CENTRUM CENTRUM 
INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHINFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH, Pol-, Pol-
ska, Hala 24; ska, Hala 24; CENTRUM LEŚNECENTRUM LEŚNE, Polska, Teren 137; , Polska, Teren 137; 
CSG TRANGOCSG TRANGO, Polska, Teren 143A; , Polska, Teren 143A; DAVDAV, Polska, Teren , Polska, Teren 
102A; 102A; DŁUGPOLDŁUGPOL, Polska, Teren 148; , Polska, Teren 148; DREWNO.PLDREWNO.PL, , 
Polska, Hala 15; Polska, Hala 15; DYREKCJA GENERALNA LASÓW DYREKCJA GENERALNA LASÓW 
PAŃSTWOWYCHPAŃSTWOWYCH, Polska, Hala 24; , Polska, Hala 24; ECO-TECH-LASECO-TECH-LAS, , 
Polska, Teren 101C; Polska, Teren 101C; ELMIA WOODELMIA WOOD, Szwecja, Teren 153; , Szwecja, Teren 153; 

EXTEEXTE, Szwecja, Teren 156; , Szwecja, Teren 156; FAE GROUPFAE GROUP, Włochy, Te-, Włochy, Te-
ren 102; ren 102; FAO-FARFAO-FAR, Polska, Teren 116; , Polska, Teren 116; FELASTO PURFELASTO PUR, , 
Niemcy, Teren 136; Niemcy, Teren 136; FIRMA HANDLOWA EXPORT FIRMA HANDLOWA EXPORT 
IMPORT JÓZEF KOTTIMPORT JÓZEF KOTT, Polska, Teren 145A; , Polska, Teren 145A; FOREX FOREX 
POLSKAPOLSKA, Polska, Teren 131; , Polska, Teren 131; FOREST CONSULTING FOREST CONSULTING 
CENTERCENTER, Polska, Hala 15; , Polska, Hala 15; FORTECFORTEC, Szwecja, Teren , Szwecja, Teren 
153; 153; FORTECH SERWISFORTECH SERWIS, Polska, Teren 139, 140; , Polska, Teren 139, 140; FRE-FRE-
JUSJUS, Polska, Teren 106; , Polska, Teren 106; FSC POLSKA - ZWIĄZEK FSC POLSKA - ZWIĄZEK 
STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ODPOWIEDZIAL-STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ODPOWIEDZIAL-
NEGO LEŚNICTWANEGO LEŚNICTWA, Polska, Hala 7A; , Polska, Hala 7A; GALAPRO-GALAPRO-
DUKTDUKT, Polska, Teren 108; , Polska, Teren 108; GAZETA PRZEMYSŁU GAZETA PRZEMYSŁU 
DRZEWNEGODRZEWNEGO, Polska, Hala 8; , Polska, Hala 8; GRACOGRACO, Polska, Te-, Polska, Te-
ren 159; ren 159; GRENE DYSTRYBUCJAGRENE DYSTRYBUCJA, Polska, Teren 105; , Polska, Teren 105; 
GRUBEGRUBE, Polska, Teren, 151; , Polska, Teren, 151; HEMPOLHEMPOL, Polska, Teren , Polska, Teren 
118; 118; HUBERTECHHUBERTECH, Polska, Teren 107; , Polska, Teren 107; HUSQVARNA HUSQVARNA 
POLANDPOLAND, Polska, Teren 150; , Polska, Teren 150; HYLMETHYLMET, Polska, Hala 17, , Polska, Hala 17, 
INTERFORSTINTERFORST, Niemcy, Teren 153; , Niemcy, Teren 153; INTERTELINTERTEL, Polska, , Polska, 
Teren 147A; Teren 147A; JENZJENZ, Niemcy, Teren 141; , Niemcy, Teren 141; JMKJMK, Polska, Te-, Polska, Te-
ren 110; ren 110; JUNKKARI POLSKAJUNKKARI POLSKA, Polska, Teren 103; , Polska, Teren 103; KA-KA-
RASKARASKA, Polska, Teren 107A; , Polska, Teren 107A; KELLFRIKELLFRI, Polska, Teren , Polska, Teren 
130;130; KOLLER FORSTTECHNIK KOLLER FORSTTECHNIK, Austria, Teren 138; , Austria, Teren 138; 

LISTA WYSTAWCÓWLISTA WYSTAWCÓW
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KOMPANIA LEŚNAKOMPANIA LEŚNA, Polska, Teren 144; , Polska, Teren 144; KOXKOX, Niem-, Niem-
cy, Teren, 147; cy, Teren, 147; KRUMPHOLZ-WERKZEUGEKRUMPHOLZ-WERKZEUGE, Niemcy, , Niemcy, 
Hala 16; Hala 16; KSM TRADINGKSM TRADING, Polska, Teren 133; , Polska, Teren 133; KURATO-KURATO-
RIUM FUER WALDARBEIT UND FORSTTECHNIK RIUM FUER WALDARBEIT UND FORSTTECHNIK 
- KWF- KWF, Niemcy, Teren 153; , Niemcy, Teren 153; KURIERKURIER  DRZEWNYDRZEWNY, Pol-, Pol-
ska, Hala 5; ska, Hala 5; LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO 
ŚWIEBODZINŚWIEBODZIN, Polska, Hala 24; , Polska, Hala 24; LASY POLSKIELASY POLSKIE, Pol-, Pol-
ska, Hala 10; ska, Hala 10; LIGNA HANNOVERLIGNA HANNOVER, Niemcy, Teren 153; , Niemcy, Teren 153; 
LOGOSOL POLSKALOGOSOL POLSKA, Polska, Teren 103A; , Polska, Teren 103A; MAAMUTMAAMUT, , 
Polska, Teren 145A; Polska, Teren 145A; MAKITAMAKITA, Polska, Teren 154; , Polska, Teren 154; MA-MA-
SCUSSCUS, Polska, Hala 20; , Polska, Hala 20; MASZYNY D.L.MASZYNY D.L., Polska, Teren , Polska, Teren 
126C; 126C; MASZYNY LEŚNEMASZYNY LEŚNE, Polska, Teren 119; , Polska, Teren 119; METAL - METAL - 
FACHFACH, Polska, Teren 101B; , Polska, Teren 101B; MHS/SERWIS MIKULSKIMHS/SERWIS MIKULSKI, , 
Polska, Teren 122; Polska, Teren 122; MM FORSTTECHNIKMM FORSTTECHNIK, Austria, Te-, Austria, Te-
ren 138; ren 138; MOTIP DUPLIMOTIP DUPLI, Polska, Teren 117; , Polska, Teren 117; NORDNORD, Pol-, Pol-
ska, Teren 115; ska, Teren 115; NOWA GAZETA LEŚNANOWA GAZETA LEŚNA, Polska, Teren , Polska, Teren 
126A; 126A; OIKOSOIKOS, Polska, Hala 18, Teren 101A, 151A; , Polska, Hala 18, Teren 101A, 151A; OR-OR-
LEN OILLEN OIL, Polska, Teren 146; , Polska, Teren 146; ORVEXORVEX, Słowacja, Teren , Słowacja, Teren 
108A; 108A; OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIULASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU, Polska, Te-, Polska, Te-
ren 152; ren 152; OŚRODEK TECHNIKI LEŚNEJOŚRODEK TECHNIKI LEŚNEJ, Polska, Teren , Polska, Teren 
123, 142; 123, 142; PLATINUM OILPLATINUM OIL, Polska, Teren 146; , Polska, Teren 146; PONSSEPONSSE, , 
Finlandia, Teren 141; Finlandia, Teren 141; PROFESJONALNE MASZYNY PROFESJONALNE MASZYNY 
LEŚNELEŚNE, Polska, Teren 141; , Polska, Teren 141; PROTEKTPROTEKT, Polska, Hala 19; , Polska, Hala 19; 
PTM AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR NACZEP PTM AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR NACZEP 
STAS W POLSCESTAS W POLSCE, Polska, Teren 123A; , Polska, Teren 123A; REGIONALNA REGIONALNA 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCHDYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH, Polska, Hala , Polska, Hala 
24; 24; RENAULT TRUCKS POLSKARENAULT TRUCKS POLSKA, Polska, Teren 142B; , Polska, Teren 142B; 
RIELA POLSKARIELA POLSKA, Polska, Teren 144A; , Polska, Teren 144A; ROL - BUDROL - BUD, , 

Polska, Teren 126D; Polska, Teren 126D; ROTTNE POLSKA  KOPA - KA-ROTTNE POLSKA  KOPA - KA-
MIŃSKI MASZYNY LEŚNEMIŃSKI MASZYNY LEŚNE, Polska, Teren 132; , Polska, Teren 132; RUDA RUDA 
TRADING INTERNATIONALTRADING INTERNATIONAL, Polska, Teren 110A; , Polska, Teren 110A; 
SALES PRODUCTION CONSULTING - KRAKER SALES PRODUCTION CONSULTING - KRAKER 
TRAILERSTRAILERS, Polska, Teren 100; , Polska, Teren 100; SALTUSSALTUS  SERWISSERWIS, Pol-, Pol-
ska, Teren 109; ska, Teren 109; SCANIA POLSKASCANIA POLSKA, Polska, Teren 142A; , Polska, Teren 142A; 
SEPPI M.SEPPI M., Włochy, Teren 127; , Włochy, Teren 127; SERAFINSERAFIN, Polska, Teren , Polska, Teren 
103; 103; SERRASERRA, Polska, Teren 103A; , Polska, Teren 103A; SILVAPOLSILVAPOL, Polska, , Polska, 
Teren 128; Teren 128; STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIOR-STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIOR-
CÓW LEŚNYCHCÓW LEŚNYCH, Polska, Hala 14; , Polska, Hala 14; SWIMERSWIMER, Polska, , Polska, 
Teren 107B; Teren 107B; SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGOWIEJSKIEGO, Polska, Hala 15A; , Polska, Hala 15A; TAKMATAKMA, Polska, , Polska, 
Hala 4; Hala 4; TAXUS SITAXUS SI, Polska, Hala 6; , Polska, Hala 6; TEKNAMOTORTEKNAMOTOR, , 
Polska, Teren 129; Polska, Teren 129; TELENOT ELECTRONICTELENOT ELECTRONIC, Niem-, Niem-
cy, Teren 102B;cy, Teren 102B; TRAINING FOREST ENTERPRISE  TRAINING FOREST ENTERPRISE 
KRTINYKRTINY, Czechy, Teren 138; , Czechy, Teren 138; TRELLEBORG WHEEL TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMSSYSTEMS, Polska, Teren 113; , Polska, Teren 113; UNIFORSTUNIFORST, Austria, Te-, Austria, Te-
ren 111; ren 111; URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZ-URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZ-
TWA LUBUSKIEGOTWA LUBUSKIEGO, Polska, Teren 101; , Polska, Teren 101; UTECH MA-UTECH MA-
SZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNESZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE, Polska, Teren , Polska, Teren 
102; 102; VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKAVOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKA,  ,  
Polska, Teren 157; Polska, Teren 157; VOLVO POLSKAVOLVO POLSKA, Polska, Teren 157; , Polska, Teren 157; 
WALDBURG FORSTMASCHINENWALDBURG FORSTMASCHINEN, Niemcy, Teren , Niemcy, Teren 
134; 134; WALDECKWALDECK, Polska, Teren 147; , Polska, Teren 147; WIMARWIMAR, Polska, , Polska, 
Hala 21; Hala 21; WRZOSWRZOS, Polska, Teren 135; , Polska, Teren 135; XDREWXDREW, Polska, , Polska, 
Teren 113A; Teren 113A; ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMA-ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMA-
NIA ZIELENINIA ZIELENI, Polska, Teren 114; , Polska, Teren 114; ZASŁAW ™ZASŁAW ™, Polska, , Polska, 
Teren 121; Teren 121; ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃ-ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃ-
CUCU, Polska, Teren 112., Polska, Teren 112.

Informacje dla zwiedzających

Dojazd: jadąc drogą krajową 92 z Poznania, 2 kilometry 
za miejscowością Mostki, na wysokości stacji benzyno-
wej STATOIL należy skręcić w lewo. Jadąc ze Świecka, 
600 m po przejechaniu wiaduktu (Dolisko), na wysoko-
ści stacji STATOIL należy skręcić w prawo.
Wejście: codziennie od 10.00 do 17.00 (sobota do 
16.00), bilety – 10 zł (bezpłatnie tylko po wcześniejszej 
rejestracji na www.mtp24.pl).

BĄDŹ NOWOCZESNY, 
KUPUJ W FIRMIE KELLFRI!!!

KELLFRI POLSKA sp.z.o.o. 
99 – 300 Kutno, ul. Sklęczkowska 16 

tel. +48 24 722 11 50
e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

Podane ceny bez podatku VAT. Niektóre elementy urządzeń wymagają ostatecznego montażu przez klienta.

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 3.000 PLN DOSTAWA DO KLIENTA W CENIE

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO 
STOISKA DEMONSTRACYJNEGO
PODCZAS TARGÓW EKO-LAS 2012 

PRZYCZEPA LEŚNA

PRZYCZEPA DO 
TRZEBIEŻY SV34

21-SV60/GL47  

21-SV34

26 500 zł
KONSTRUKTIO

N

SKA
NDINAVISK

17 900 zł

KONSTRUKTIO
N

SKA
NDINAVISK

Pokazy arborystyczne

Nowa Gazeta Leśna zaprasza codziennie na swoje sto-
isko nr 126A na pokazy ścinki drzew technikami alpini-
stycznymi. 
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Złoty Medal MTP
Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 
na Targach Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS 2012.

HARWESTER PONSSE ERGOHARWESTER PONSSE ERGO, PONSSE OYJ, Finlan-, PONSSE OYJ, Finlan-
dia, zgłaszający: Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż i Ser-dia, zgłaszający: Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż i Ser-
wis sp. z o.o., Warszawawis sp. z o.o., Warszawa

Nowa seria głowic umożliwia również wydajne pozyskanie Nowa seria głowic umożliwia również wydajne pozyskanie 
drewna z przeznaczeniem na biomasę.drewna z przeznaczeniem na biomasę.

OPRYSKIWACZ SZKÓŁKARSKI OS-1OPRYSKIWACZ SZKÓŁKARSKI OS-1, Ośrodek Tech-, Ośrodek Tech-
niki Leśnej, Jarocinniki Leśnej, Jarocin

Opryskiwaczem w technologii CDA (Controlled Droplet Opryskiwaczem w technologii CDA (Controlled Droplet 
Application), przeznaczonym do pracy na szkółce leśnej jest Application), przeznaczonym do pracy na szkółce leśnej jest 
electro-SAD. Jest to ciągnikowy opryskiwacz zbudowany w electro-SAD. Jest to ciągnikowy opryskiwacz zbudowany w 
Polsce na bazie głowic Micron Electrafan. Polsce na bazie głowic Micron Electrafan. 

Urządzenie wyposażone w sześć głowic zawieszonych na Urządzenie wyposażone w sześć głowic zawieszonych na 
samopoziomującej belce, umożliwia jednoczesne opryskanie samopoziomującej belce, umożliwia jednoczesne opryskanie 
3 taśm na szkółce. Belka ma możliwość ustawienia wysokości 3 taśm na szkółce. Belka ma możliwość ustawienia wysokości 
pracy. Atomizery można ustawiać w dowolnym kierunku i pod pracy. Atomizery można ustawiać w dowolnym kierunku i pod 
dowolnym kątem. dowolnym kątem. 

Ciecz podawana jest z 200-litrowego zbiornika. Każda z gło-Ciecz podawana jest z 200-litrowego zbiornika. Każda z gło-
wic wyposażona jest w osobny włącznik oraz zawór regulują-wic wyposażona jest w osobny włącznik oraz zawór regulują-
cy dopływ cieczy, z kolei główny zawór przepływowy umożli-cy dopływ cieczy, z kolei główny zawór przepływowy umożli-
wia mieszanie cieczy oraz dostosowanie podawania do liczby wia mieszanie cieczy oraz dostosowanie podawania do liczby 
pracujących głowic.pracujących głowic.

STABILIZATOR MERI CRUSHER MJH-2,0 DTGSTABILIZATOR MERI CRUSHER MJH-2,0 DTG, SU-, SU-
OKONE Oy, Finlandia, zgłaszający: Hempol sp. z o.o., PoznańOKONE Oy, Finlandia, zgłaszający: Hempol sp. z o.o., Poznań

Najbardziej uniwersalny harwester w historii fi rmy. Potężny sil-Najbardziej uniwersalny harwester w historii fi rmy. Potężny sil-
nik Mercedes-Benz i podwójny układ hydrauliki roboczej zapew-nik Mercedes-Benz i podwójny układ hydrauliki roboczej zapew-
niają, że jego wydajność w tej klasie maszyn jest nie do pobicia. niają, że jego wydajność w tej klasie maszyn jest nie do pobicia. 

Duża kabina, opatentowane manipulatory Ponsse 2000 lub Duża kabina, opatentowane manipulatory Ponsse 2000 lub 
Ponsse Comfort, zwarta budowa, niski punkt ciężkości, uni-Ponsse Comfort, zwarta budowa, niski punkt ciężkości, uni-
kalny system poziomowania kabiny gwarantują najbardziej kalny system poziomowania kabiny gwarantują najbardziej 
ergonomiczną i wydajną pracę. ergonomiczną i wydajną pracę. 

Wersja 8W umożliwia pozyskanie w najtrudniejszych warun-Wersja 8W umożliwia pozyskanie w najtrudniejszych warun-
kach terenowych, przy naciskach jednostkowych na grunt rów-kach terenowych, przy naciskach jednostkowych na grunt rów-
nych naciskowi dorosłego człowieka. Jako jedyny harwester w nych naciskowi dorosłego człowieka. Jako jedyny harwester w 
klasie zrębowo-trzebieżowych może być wyposażony w żuraw klasie zrębowo-trzebieżowych może być wyposażony w żuraw 
teleskopowy lub prostowodowy o wysięgu nawet do 11 m.teleskopowy lub prostowodowy o wysięgu nawet do 11 m.
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Maszyna przeznaczona do budowy i remontu dróg, w szcze-Maszyna przeznaczona do budowy i remontu dróg, w szcze-
gólności leśnych. Masa 2200 kg, szerokość robocza 2 m, 84 gólności leśnych. Masa 2200 kg, szerokość robocza 2 m, 84 
elementy robocze (noże). Agregatowana z ciągnikami o mocy elementy robocze (noże). Agregatowana z ciągnikami o mocy 
150–300 KM. 150–300 KM. 

Głębokość robocza 5–30 cm zapewnia stabilizowanie Głębokość robocza 5–30 cm zapewnia stabilizowanie 
wszystkich typów gruntów. Hydrauliczna pokrywa na przo-wszystkich typów gruntów. Hydrauliczna pokrywa na przo-
dzie powoduje, że przerabiany materiał pozostaje w obrębie dzie powoduje, że przerabiany materiał pozostaje w obrębie 
komory roboczej, tylna pokrywa zapewnia wyrównanie pod-komory roboczej, tylna pokrywa zapewnia wyrównanie pod-
łoża przygotowując je do operacji zagęszczania. Przekładnie łoża przygotowując je do operacji zagęszczania. Przekładnie 
pracują w kąpieli olejowej.pracują w kąpieli olejowej.

FAO FAR – seria ciężkich przyczep zrywkowych 9–14 FAO FAR – seria ciężkich przyczep zrywkowych 9–14 
ton z żurawiamiton z żurawiami, FAO FAR  Budowa Maszyn Leśnych, Cie-, FAO FAR  Budowa Maszyn Leśnych, Cie-
szyn, zgłaszający: PPUH FAO FAR Janusz Glajcar, Cieszynszyn, zgłaszający: PPUH FAO FAR Janusz Glajcar, Cieszyn

Najbardziej niezawodne na polskim rynku, przeznaczone do Najbardziej niezawodne na polskim rynku, przeznaczone do 
pracy pod dużymi obciążeniami.  W szczegółach dopracowa-pracy pod dużymi obciążeniami.  W szczegółach dopracowa-
ne rozwiązania techniczne, najwyższej jakości materiały, za-ne rozwiązania techniczne, najwyższej jakości materiały, za-
awansowana, nowoczesna technologia produkcji pozwalają na awansowana, nowoczesna technologia produkcji pozwalają na 
stworzenie maszyn znacznie wyróżniających się spośród in-stworzenie maszyn znacznie wyróżniających się spośród in-
nych dostępnych na rynku. nych dostępnych na rynku. 

Rozwiązania stosowane w najdroższych światowych mar-Rozwiązania stosowane w najdroższych światowych mar-
kach zastosowano w tej właśnie serii przyczep: zintegrowana kach zastosowano w tej właśnie serii przyczep: zintegrowana 
rama centralna, kołnierzowy montaż żurawia, belka główna rama centralna, kołnierzowy montaż żurawia, belka główna 
zawieszenia kół, amortyzatory drgań i wiele innych.zawieszenia kół, amortyzatory drgań i wiele innych.

VADEMECUM OCHRONY PRZYRODY LEŚNICZE-VADEMECUM OCHRONY PRZYRODY LEŚNICZE-
GO (VOPL)GO (VOPL), Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Od-, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Od-
dział w Brzegudział w Brzegu

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego stanowi nowa-Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego stanowi nowa-
torskie podejście do zagadnień dotyczących ochrony przyrody torskie podejście do zagadnień dotyczących ochrony przyrody 
w Lasach Państwowych. Pomaga w sprawnym realizowaniu w Lasach Państwowych. Pomaga w sprawnym realizowaniu 
założeń gospodarki leśnej w kontekście powszechnego obo-założeń gospodarki leśnej w kontekście powszechnego obo-
wiązku dbałości i ochrony zasobów przyrodniczych, a także wiązku dbałości i ochrony zasobów przyrodniczych, a także 
pozwala na sprawne wdrożenie zapisów prognozy oddziały-pozwala na sprawne wdrożenie zapisów prognozy oddziały-
wania na środowisko na gruntach PGL LP przez bezpośrednie-wania na środowisko na gruntach PGL LP przez bezpośrednie-
go odbiorcę pul – leśniczego. go odbiorcę pul – leśniczego. 
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Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego stworzone dla Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego stworzone dla 
praktyków przez praktyków jest nieodzownym elementem praktyków przez praktyków jest nieodzownym elementem 
pracy w podstawowej jednostce organizacyjnej każdego nad-pracy w podstawowej jednostce organizacyjnej każdego nad-
leśnictwa.leśnictwa.

FORWARDER VIMEK 608FORWARDER VIMEK 608, VIMEK AB, Szwecja, zgła-, VIMEK AB, Szwecja, zgła-
szający: Ośrodek Techniki Leśnej, Jarocinszający: Ośrodek Techniki Leśnej, Jarocin

Forwarder Vimek 608 został opracowany w odpowiedzi na Forwarder Vimek 608 został opracowany w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie większej ładowności i polepszenia mobilno-zapotrzebowanie większej ładowności i polepszenia mobilno-

ści w terenie. Vimek zaprojektował całkowicie nową maszynę, ści w terenie. Vimek zaprojektował całkowicie nową maszynę, 
z gamą pomysłowych udoskonaleń. z gamą pomysłowych udoskonaleń. 

Nowe przeniesienie napędu polepsza właściwości jezdne Nowe przeniesienie napędu polepsza właściwości jezdne 
przyczepy, a zatem trakcję. Ładowność została powiększona przyczepy, a zatem trakcję. Ładowność została powiększona 
o 50%, z 3 ton w forwarderze Vimek 606TT do 4,5 ton. Po-o 50%, z 3 ton w forwarderze Vimek 606TT do 4,5 ton. Po-
lepszono wydajności pomp i systemu hydraulicznego, a żuraw lepszono wydajności pomp i systemu hydraulicznego, a żuraw 
został wydłużony o 60 cm, do 5,2 metrów. został wydłużony o 60 cm, do 5,2 metrów. 

Inne nowinki to: konstrukcja sprzęgła, która usprawnia sta-Inne nowinki to: konstrukcja sprzęgła, która usprawnia sta-
bilizatory i hamulce przyczepy, wzmocniony przegub i udo-bilizatory i hamulce przyczepy, wzmocniony przegub i udo-
skonalone cylindry skrętne oraz ogólnie polepszone warunki skonalone cylindry skrętne oraz ogólnie polepszone warunki 
pracy operatora, z klimatyzacją w opcji wyposażenia. pracy operatora, z klimatyzacją w opcji wyposażenia. 
Żuraw może być wyposażony w system tłumiący dla funkcji Żuraw może być wyposażony w system tłumiący dla funkcji 

obrotu i przechyłu, jak również w hamulec łącznika Vimek. obrotu i przechyłu, jak również w hamulec łącznika Vimek. 
Hamulec i opatentowany tłumik obrotu zainstalowany po-Hamulec i opatentowany tłumik obrotu zainstalowany po-
między końcówką żurawia a rotatorem, umożliwiają zrywkę między końcówką żurawia a rotatorem, umożliwiają zrywkę 
drzew w pozycji pionowej. Vimek 608 standardowo jest wy-drzew w pozycji pionowej. Vimek 608 standardowo jest wy-
posażony w chwytak kłód, ale może też mieć łamany chwytak posażony w chwytak kłód, ale może też mieć łamany chwytak 
Vimek TL 016 lub Kombi chwytak Vimek 160. Vimek TL 016 lub Kombi chwytak Vimek 160. 

Vimek 608 BioCombi jest najnowszym rozwiązaniem fi r-Vimek 608 BioCombi jest najnowszym rozwiązaniem fi r-
my, to najwydajniejsza maszyna trzebieżowa do pozyskania my, to najwydajniejsza maszyna trzebieżowa do pozyskania 
i transportu biomasy. Vimek 608 BioCombi jest rozwinięciem i transportu biomasy. Vimek 608 BioCombi jest rozwinięciem 
konstrukcyjnym forwardera Vimek 608. Standardowo wypo-konstrukcyjnym forwardera Vimek 608. Standardowo wypo-
sażony jest w kombi chwytak i hamulec łącznika, a także hy-sażony jest w kombi chwytak i hamulec łącznika, a także hy-
drauliczne kłonice zagęszczające na przyczepie. W opcji sys-drauliczne kłonice zagęszczające na przyczepie. W opcji sys-
tem pomiaru wagi i mechanizm grzybobójczy do pni.tem pomiaru wagi i mechanizm grzybobójczy do pni.

Vimek AB jest wytwórcą maszyn leśnych, zlokalizowanym w Vimek AB jest wytwórcą maszyn leśnych, zlokalizowanym w 
Vindeln, w północnej części Szwecji, który wiedzie prym w sekto-Vindeln, w północnej części Szwecji, który wiedzie prym w sekto-
rze lekkich maszyn trzebieżowych. Dominującą rolę spełnia sprze-rze lekkich maszyn trzebieżowych. Dominującą rolę spełnia sprze-
daż krajowa na rynek szwedzki z corocznie rosnącą sprzedażą eks-daż krajowa na rynek szwedzki z corocznie rosnącą sprzedażą eks-
portową. Firma zatrudnia 20 pracowników i posiada ranking AAA.portową. Firma zatrudnia 20 pracowników i posiada ranking AAA.



Ciągniki VALTRA 
dostępne 

z atrakcyjnym
fi nansowaniem 

fabrycznym 
AGCO Finance

Najmocniejszy Najmocniejszy 
ciągnik z silnikiem ciągnik z silnikiem 
4-cylindrowym4-cylindrowym
teraz także w lesie.teraz także w lesie.

„Nowa konstrukcja sprawia, 
że Valtra N jest najbardziej 
zwinnym ciągnikiem
jakim kiedykolwiek jeździłem”.

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo, 
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58

VALTRA to ciągniki o mocy 74 KM - 370 KM

Valtra serii N to nowy rekord świata – moc sześciu cylindrów 

w czterech połączona z najwyższą zwinnością. Nowy silnik 

z układem SCR to jeszcze mniejsze zużycie paliwa 

i dalsze oszczędności. Powszechnie znana 

wszechstronność serii N jest teraz jeszcze większa. 

www.valtra.pl    
Odwiedź najbliższego dealera Valtra i umów się na jazdę próbną. 
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Nie przegap!

Nowości, ciekawostki, pokazy

AGROMET–MOTOIMPORT 

Komatsu 865Komatsu 865 – 15-tonowy forwarder zrębowy. Nowa kabi- – 15-tonowy forwarder zrębowy. Nowa kabi-
na, silnik i skrzynia biegów, 7,4-litrowy silnik wysokoprężny, na, silnik i skrzynia biegów, 7,4-litrowy silnik wysokoprężny, 
szybki i wydajny żuraw CRF 11, a także nowy układ jezdny szybki i wydajny żuraw CRF 11, a także nowy układ jezdny 
ze wzmocnionymi zwolnicami dla efektywnego przekazania ze wzmocnionymi zwolnicami dla efektywnego przekazania 
mocy. mocy. PokazPokaz pracy harwestera oraz forwardera Komatsu 865. pracy harwestera oraz forwardera Komatsu 865.
Bruks 605 PTBruks 605 PT – rębak do produkcji zrębki energetycznej z pozosta- – rębak do produkcji zrębki energetycznej z pozosta-

łości zrębowych oraz innych odpadów drzewnych, a także całych łości zrębowych oraz innych odpadów drzewnych, a także całych 
drzew. Odpowiednio zaprojektowane noże zrębkujące, całkowicie drzew. Odpowiednio zaprojektowane noże zrębkujące, całkowicie 
osłonięty bęben oraz specjalny system wyrzutu materiału.osłonięty bęben oraz specjalny system wyrzutu materiału.
Bracke C16.bBracke C16.b – głowica do pozyskania biomasy w czyszcze- – głowica do pozyskania biomasy w czyszcze-
niach. Posiada unikatowe rozwiązania układu tnącego, gwa-niach. Posiada unikatowe rozwiązania układu tnącego, gwa-
rantujące wysoką wydajność, trwałość oraz łatwą konserwa-rantujące wysoką wydajność, trwałość oraz łatwą konserwa-
cję. Może zostać wyposażona w oprogramowanie do obsługi cję. Może zostać wyposażona w oprogramowanie do obsługi 
i śledzenia wydajności.i śledzenia wydajności.
Komatsu MaxiFleetKomatsu MaxiFleet – nowa funkcja w systemie komputerowym  – nowa funkcja w systemie komputerowym 
maszyn leśnych. MaxiFleet daje możliwość zdalnej kontroli, dia-maszyn leśnych. MaxiFleet daje możliwość zdalnej kontroli, dia-
gnostyki i regulacji parametrów roboczych maszyn. Dodatkowo gnostyki i regulacji parametrów roboczych maszyn. Dodatkowo 
daje informacje o ich lokalizacji i stanie technicznym. daje informacje o ich lokalizacji i stanie technicznym. 

BAX BAUMASCHINEN 

Rozdrabniacz Hammel KOMPBIORozdrabniacz Hammel KOMPBIO – cykl pracy urządzenia  – cykl pracy urządzenia 
to wstępne rozdrobnienie odpadów, przesianie, ponowne roz-to wstępne rozdrobnienie odpadów, przesianie, ponowne roz-
drobnienie do poziomu gotowego produktu i odseparowanie drobnienie do poziomu gotowego produktu i odseparowanie 
zbędnych frakcji. Dostępne w wersji mobilnej lub stacjonarnej zbędnych frakcji. Dostępne w wersji mobilnej lub stacjonarnej 
oraz z silnikiem diesel lub elektr.oraz z silnikiem diesel lub elektr.
Maszyna do przeładunków SENNEBOGEN 821Maszyna do przeładunków SENNEBOGEN 821 – łado- – łado-
warka Sennebogen dysponuje dużym zasięgiem roboczym warka Sennebogen dysponuje dużym zasięgiem roboczym 
i podnoszoną kabiną operatora. Dostępne wersje: stacjonarna, i podnoszoną kabiną operatora. Dostępne wersje: stacjonarna, 
mobilna z podwoziem kołowym lub gąsienicowym. Zasilane mobilna z podwoziem kołowym lub gąsienicowym. Zasilane 
silnikiem diesel lub elektr.silnikiem diesel lub elektr.

BIURO HANDLOWE RUDA

Pokaz:Pokaz: rozdrabniacze  rozdrabniacze Vermeer HG6000Vermeer HG6000 oraz  oraz Vermeer Vermeer 
HG4000,HG4000, rębaki do drewna Vermeer BC1200 oraz  rębaki do drewna Vermeer BC1200 oraz Vermeer Vermeer 
BC1000.BC1000.

stoiskostoisko

120120

stoiskostoisko

143143
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Tajfun RCA 400 JoyTajfun RCA 400 Joy – przerzynarko-łuparka. Jednokanałowy  – przerzynarko-łuparka. Jednokanałowy 
system tnący o nacisku tłoczyska 15 t. Sterowana elektrohy-system tnący o nacisku tłoczyska 15 t. Sterowana elektrohy-
drauliczne poprzez przyciski i joystick. Długość ciętych kłód drauliczne poprzez przyciski i joystick. Długość ciętych kłód 
to 20–50 cm, a średnia wydajność 12 mto 20–50 cm, a średnia wydajność 12 m33/h. Agregowany z cią-/h. Agregowany z cią-
gnikiem za pomocą TUZ i napędzany przez wał przegubowo-gnikiem za pomocą TUZ i napędzany przez wał przegubowo-
teleskopowy lub silnikiem elektr. Może być wyposażony w teleskopowy lub silnikiem elektr. Może być wyposażony w 
hydrauliczne stoły podawcze różnego typu. Wyrzutnik – 4 m z hydrauliczne stoły podawcze różnego typu. Wyrzutnik – 4 m z 
możliwością bocznego przesuwu.możliwością bocznego przesuwu.

ARCON SERWIS 
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BL SYSTEM 

Traktor John Deere UniforestTraktor John Deere Uniforest – wyposażony w mocną wcią- – wyposażony w mocną wcią-
garkę bębnową Uniforest 2x8,5 t sterowaną radiowo, płytę my-garkę bębnową Uniforest 2x8,5 t sterowaną radiowo, płytę my-
głującą i osłony wszystkich elementów podwozia, silnika, mo-głującą i osłony wszystkich elementów podwozia, silnika, mo-
stów, zbiornika paliwa ze specjalnymi otworami serwisowymi.stów, zbiornika paliwa ze specjalnymi otworami serwisowymi.
Wciągarka Uniforest 2x65GWciągarka Uniforest 2x65G – wyposażona w opatentowaną  – wyposażona w opatentowaną 
prowadnicę dla precyzyjnego nawijania lin na bębny, zawór prowadnicę dla precyzyjnego nawijania lin na bębny, zawór 
do regulacji prędkości odwijania liny, napęd składający się ze do regulacji prędkości odwijania liny, napęd składający się ze 
stożkowej przekładni śrubowej i przekładni czołowej. Sprzę-stożkowej przekładni śrubowej i przekładni czołowej. Sprzę-
gło składa się aż z 4 okładzin.gło składa się aż z 4 okładzin.
Pokaz:Pokaz:  Harwester Highlander.Harwester Highlander.

BRINKMANN POLSKA  

Zasobnik biomasy Javo ToploaderZasobnik biomasy Javo Toploader – posiada ramię zgarnia- – posiada ramię zgarnia-
jące połączone z przenośnikiem taśmowym: wydajność 40 mjące połączone z przenośnikiem taśmowym: wydajność 40 m33//
godz., niski koszt eksploatacji, moc silników tylko 2 kW. Za-godz., niski koszt eksploatacji, moc silników tylko 2 kW. Za-
sobnik sterowany przez komputer, długość min. 8 m, maks. sobnik sterowany przez komputer, długość min. 8 m, maks. 
bez ograniczeń.bez ograniczeń.
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Maszyny leśne marki HSM i Sampo.Maszyny leśne marki HSM i Sampo.
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DAV FOREX POLSKA  

Procesory paliwowe FleetguardProcesory paliwowe Fleetguard – montowane w maszynach  – montowane w maszynach 
jako dodatkowy fi ltr wstępny lub zamiast zainstalowanego fi l-jako dodatkowy fi ltr wstępny lub zamiast zainstalowanego fi l-
tra wstępnego, nie sprawdzającego się w ciężkich warunkach tra wstępnego, nie sprawdzającego się w ciężkich warunkach 
pracy, umożliwiające monitoring zużycia fi ltra.pracy, umożliwiające monitoring zużycia fi ltra.

ECO-TECH-LAS

Ciągnik gąsienicowy AHWI RT200Ciągnik gąsienicowy AHWI RT200 – przeznaczony do współ- – przeznaczony do współ-
pracy z urządzeniami AHWI: rozdrabniaczami (mulcherami), pracy z urządzeniami AHWI: rozdrabniaczami (mulcherami), 
frezami karczująco-glebowymi oraz frezami do pniaków.frezami karczująco-glebowymi oraz frezami do pniaków.
Bioharvester AHWI H600Bioharvester AHWI H600 – spełnia funkcję rozdrabniacza  – spełnia funkcję rozdrabniacza 
drewna, gałęzi, nalotów, zakrzaczeń, drzew stojących z jed-drewna, gałęzi, nalotów, zakrzaczeń, drzew stojących z jed-
noczesnym odzyskiwaniem rozdrabnianej biomasy. Rozdrab-noczesnym odzyskiwaniem rozdrabnianej biomasy. Rozdrab-
niana biomasa nie pozostaje na gruncie lecz jest odzyskiwana niana biomasa nie pozostaje na gruncie lecz jest odzyskiwana 
przez wyrzut zewnętrzny na przyczepę lub składowisko. przez wyrzut zewnętrzny na przyczepę lub składowisko. 
Freza karczująco-glebowa AHWI RF800Freza karczująco-glebowa AHWI RF800 – do stosowania w  – do stosowania w 
bardzo szerokim zakresie prac rekultywacyjnych. Rozdrabnia bardzo szerokim zakresie prac rekultywacyjnych. Rozdrabnia 
pnie oraz masę organiczną z jednoczesnym wymieszaniem z pnie oraz masę organiczną z jednoczesnym wymieszaniem z 
glebą do głębokości 50 cm.glebą do głębokości 50 cm.

FAO-FAR Janusz Glajcar 

Po raz pierwszy prezentowane Po raz pierwszy prezentowane 
w tym roku: najmniejsze zesta-w tym roku: najmniejsze zesta-
wy do podwozu drewna wy do podwozu drewna FAO FAO 
FAR 5 tonFAR 5 ton; średnie przyczepy ; średnie przyczepy 

FAO FAR 8 tonFAO FAR 8 ton z żurawiem 5,4 m; największe modele  z żurawiem 5,4 m; największe modele FAO FAO 
FAR 13, 14 tonFAR 13, 14 ton; ; kruszarki FAO FARkruszarki FAO FAR o szerokości 2 i 2,3m.  o szerokości 2 i 2,3m. 

Forwardery i harwestery Forwardery i harwestery John Deere serii EJohn Deere serii E – najnowocze- – najnowocze-
śniejsze maszyny oferowane na rynku polskim. Nowością jest śniejsze maszyny oferowane na rynku polskim. Nowością jest 
zastosowanie wyjątkowo ergonomicznej, obrotowej kabiny w zastosowanie wyjątkowo ergonomicznej, obrotowej kabiny w 
forwarderach, która optymalnie podąża za ruchami żurawia. forwarderach, która optymalnie podąża za ruchami żurawia. 
PokazPokaz ścinki i zrywki. ścinki i zrywki.

FORTECH SERWIS  

FTG MOHEDA 121 WD M40FTG MOHEDA 121 WD M40 – przyczepy zrywkowe i żu- – przyczepy zrywkowe i żu-
rawie szwedzkiej fi rmy FTG MOHEDA. Ponadto rawie szwedzkiej fi rmy FTG MOHEDA. Ponadto Kranman Kranman 
Bison 6000 6WDBison 6000 6WD oraz forwarder  oraz forwarder GREMO 1450F.GREMO 1450F.
Pokaz:Pokaz: harwestery i forwardery GREMO (pokaz ścinki i zryw- harwestery i forwardery GREMO (pokaz ścinki i zryw-
ki, demonstracja maszyny i pokaz pracy podzespołów, w tym ki, demonstracja maszyny i pokaz pracy podzespołów, w tym 
głowicy SP). Przyczepy zrywkowe Kranman i Moheda, zapre-głowicy SP). Przyczepy zrywkowe Kranman i Moheda, zapre-
zentowanie przyczep podczas pracy, prezentacja załadunku zentowanie przyczep podczas pracy, prezentacja załadunku 
i rozładunku przyczep.i rozładunku przyczep.

GRUBE 

COMPLION®COMPLION® – produkty oparte na siatkach technicznych  – produkty oparte na siatkach technicznych 
zbudowanych z włókien poliestrowych, zawierających owa-zbudowanych z włókien poliestrowych, zawierających owa-
dobójczą substancję; dobójczą substancję; Trinet®Trinet® – rozpięta na trójnogu siatka  – rozpięta na trójnogu siatka 
do ochrony drzew stojących. Wewnątrz stelaża umieszcza się do ochrony drzew stojących. Wewnątrz stelaża umieszcza się 
feromon wabiący chrząszcze (Pheroprax® lub Chalcoprax®), feromon wabiący chrząszcze (Pheroprax® lub Chalcoprax®), 
które zwabione przylatują i w wyniku kontaktu z siatką giną; które zwabione przylatują i w wyniku kontaktu z siatką giną; 
Storanet®Storanet® – siatka do ochrony drewna składowanego przed  – siatka do ochrony drewna składowanego przed 
szkodnikami wtórnymi rozwijającymi się w korze i drewnie szkodnikami wtórnymi rozwijającymi się w korze i drewnie 
gatunków iglastych i liściastych. Siatką można zabezpie-gatunków iglastych i liściastych. Siatką można zabezpie-
czać drzewostan jak również surowiec gatunków iglastych czać drzewostan jak również surowiec gatunków iglastych 
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i liściastych; i liściastych; Pheroprax®Pheroprax® – wysoce atrakcyjny feromon do  – wysoce atrakcyjny feromon do 
monitoringu i odłowu chrząszczy kornika drukarza. Substan-monitoringu i odłowu chrząszczy kornika drukarza. Substan-
cja aktywna uwalnia się przez pory w plastikowej ampułce. cja aktywna uwalnia się przez pory w plastikowej ampułce. 
Preparat charakteryzuje się długim i stabilnym działaniem; Preparat charakteryzuje się długim i stabilnym działaniem; 
Chalcoprax®Chalcoprax® – feromon do monitoringu i odłowu chrząszczy  – feromon do monitoringu i odłowu chrząszczy 
rytownika pospolitego. Substancja aktywna uwalnia się przez rytownika pospolitego. Substancja aktywna uwalnia się przez 
cały sezon dzięki nowej formulacji. W przypadku obu feromo-cały sezon dzięki nowej formulacji. W przypadku obu feromo-
nów ampułki są przezroczyste co umożliwia łatwą ocenę ilości nów ampułki są przezroczyste co umożliwia łatwą ocenę ilości 
pozostałego preparatu.pozostałego preparatu.

GRACO

Nowości fi rmy EPSILON: EpscopeNowości fi rmy EPSILON: Epscope – hydrauliczny system  – hydrauliczny system 
teleskopowania z przewodami umieszczonymi wewnątrz teleskopowania z przewodami umieszczonymi wewnątrz 
wysięgnika w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem; wysięgnika w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem; 
EpslinkEpslink – zintegrowany z wysięgnikiem łącznik rotatora,  – zintegrowany z wysięgnikiem łącznik rotatora, 
gwarantujący wytrzymałe połączenie i ochronę przewodów gwarantujący wytrzymałe połączenie i ochronę przewodów 
hydraulicznych przed zerwaniem lub innym uszkodzeniem hydraulicznych przed zerwaniem lub innym uszkodzeniem 
podczas pracy żurawia; podczas pracy żurawia; EpshoodEpshood –  pneumatycznie składana  –  pneumatycznie składana 
osłona siedziska operatora, zapewniająca komfort pracy w nie-osłona siedziska operatora, zapewniająca komfort pracy w nie-
korzystnych warunkach; korzystnych warunkach; EpslightEpslight – system refl ektorów robo- – system refl ektorów robo-
czych o regulowanym położeniu, zależnym od aktualnej po-czych o regulowanym położeniu, zależnym od aktualnej po-
zycji ramion, gwarantujący optymalne oświetlenie pola pracy. zycji ramion, gwarantujący optymalne oświetlenie pola pracy. 

HEMPOL

Rozdrabniarko-kruszarka Meri Crusher MJH-2,5 DTGRozdrabniarko-kruszarka Meri Crusher MJH-2,5 DTG  
– do rozdrabniania pozostałości zrębowych oraz budowy – do rozdrabniania pozostałości zrębowych oraz budowy 
i remontu dróg leśnych. Agregatowana z ciągnikami o mocy i remontu dróg leśnych. Agregatowana z ciągnikami o mocy 
200–300 KM. Obustronny napęd bębna roboczego przez 200–300 KM. Obustronny napęd bębna roboczego przez 
przekładnie zębate. Szerokość robocza 2,5 m. Na bębnie 104 przekładnie zębate. Szerokość robocza 2,5 m. Na bębnie 104 
noże-frezy robocze, zapewniające równomierne pokrycie po-noże-frezy robocze, zapewniające równomierne pokrycie po-
wierzchni roboczej.wierzchni roboczej.
Stabilizator gruntu Meri Crusher MJH-2,0 DTGStabilizator gruntu Meri Crusher MJH-2,0 DTG – do bu- – do bu-
dowy i remontu dróg. Agregatowany z ciągnikami o mocy dowy i remontu dróg. Agregatowany z ciągnikami o mocy 
150–300 KM. Hydrauliczna pokrywa na przedzie powoduje, 150–300 KM. Hydrauliczna pokrywa na przedzie powoduje, 
że przerabiany materiał pozostaje w obrębie komory roboczej, że przerabiany materiał pozostaje w obrębie komory roboczej, 
tylna pokrywa zapewnia wyrównanie podłoża przygotowując tylna pokrywa zapewnia wyrównanie podłoża przygotowując 
je do zagęszczania. je do zagęszczania. 

HUSQVARNA POLAND  

Pilarka Husqvarna 560 XP®Pilarka Husqvarna 560 XP® – technologia silnika  – technologia silnika X-Torq®X-Torq®  
zapewnia nie tylko więcej mocy, ale jednocześnie zmniejsza zu-zapewnia nie tylko więcej mocy, ale jednocześnie zmniejsza zu-
życie paliwa nawet o 20%, a emisję zanieczyszczeń nawet o 70%. życie paliwa nawet o 20%, a emisję zanieczyszczeń nawet o 70%. 
RevBoost™RevBoost™ zapewnia natychmiastowe przyspieszenie piły łań- zapewnia natychmiastowe przyspieszenie piły łań-
cuchowej, co wpływa na sprawniejsze okrzesywanie drzew.cuchowej, co wpływa na sprawniejsze okrzesywanie drzew.
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Podkrzesywarka Husqvarna 327PT5SPodkrzesywarka Husqvarna 327PT5S – podkrzesywarka z  – podkrzesywarka z 
wysięgnikiem teleskopowym. Głowica ułatwia dotarcie nawet wysięgnikiem teleskopowym. Głowica ułatwia dotarcie nawet 
do gęstych drzew i krzewów bez użycia drabiny. Głowica ro-do gęstych drzew i krzewów bez użycia drabiny. Głowica ro-
bocza z regulowanym, automatycznym smarowaniem łańcucha.bocza z regulowanym, automatycznym smarowaniem łańcucha.
Pilarka Husqvarna 550 HP®Pilarka Husqvarna 550 HP® – z technologią X-Torq® i Re- – z technologią X-Torq® i Re-
vBoost® (opisaną wyżej).vBoost® (opisaną wyżej).

INTERTEL 

Pokaz:Pokaz: Przewoźny kombajn do drewna 13-KW340 Przewoźny kombajn do drewna 13-KW340 – wy- – wy-
posażony w piłę elektryczną z prowadnicą i łańcuchem marki posażony w piłę elektryczną z prowadnicą i łańcuchem marki 
Oregon, tnie drewno do grubości 34 cm. W standardzie przyłą-Oregon, tnie drewno do grubości 34 cm. W standardzie przyłą-
cze na hak oraz gniazdko 3-fazowe.cze na hak oraz gniazdko 3-fazowe.
Pokaz:Pokaz: przyczepa leśna SV 60, łuparka do drewna HK 777 przyczepa leśna SV 60, łuparka do drewna HK 777  

KOMPANIA LEŚNA  

Nogawice przeciwprzepięciowe dla pilarzaNogawice przeciwprzepięciowe dla pilarza – kolor: zielono- – kolor: zielono-
pomarańczowy, norma EN 381-5, klasa 1, atestowane. Wypo-pomarańczowy, norma EN 381-5, klasa 1, atestowane. Wypo-
sażone w zamki błyskawiczne, ułatwiające zakładanie. Można sażone w zamki błyskawiczne, ułatwiające zakładanie. Można 
je założyć na każde spodnie. Regulowana długość.je założyć na każde spodnie. Regulowana długość.
Buty przeciwprzecięciowe skórzane Woodsman dla pilarzaButy przeciwprzecięciowe skórzane Woodsman dla pilarza  
– normy EN ISO 17249:2004, EN 381, atestowane, z bydlę-– normy EN ISO 17249:2004, EN 381, atestowane, z bydlę-
cej skóry, wodoodporne, stalowy czubek i podeszwa, odporne cej skóry, wodoodporne, stalowy czubek i podeszwa, odporne 
na temperaturę do +300°C (czas kontaktu – 1 minuta), anato-na temperaturę do +300°C (czas kontaktu – 1 minuta), anato-
micznie uformowana podeszwa z wywietrznikami z materiału micznie uformowana podeszwa z wywietrznikami z materiału 
i EVA.i EVA.
Przystawka do korowania drewna EDERPrzystawka do korowania drewna EDER –  urządzenie do  –  urządzenie do 
usuwania kory z sękami z kłód o dowolnej średnicy, przystaw-usuwania kory z sękami z kłód o dowolnej średnicy, przystaw-
ka montowana na pilarkę.ka montowana na pilarkę.
Kurtka Forest PILOTKAKurtka Forest PILOTKA – kolor: zielono-pomarańczowy,  – kolor: zielono-pomarańczowy, 
tkanina: 50% beawer, 50% nylon, odpinana ocieplana podpin-tkanina: 50% beawer, 50% nylon, odpinana ocieplana podpin-
ka, kieszenie z patkami, zamek błyskawiczny, rękawy zakoń-ka, kieszenie z patkami, zamek błyskawiczny, rękawy zakoń-
czone ściągaczami.czone ściągaczami.
Łańcuchy śniegowe OFA z kolcamiŁańcuchy śniegowe OFA z kolcami – ze stali stopowej harto- – ze stali stopowej harto-
wanej, zapewniają doskonałą przyczepność i trakcję, przezna-wanej, zapewniają doskonałą przyczepność i trakcję, przezna-
czone do ciężkich warunków terenowych.czone do ciężkich warunków terenowych.

KELFRI  

Maszyna do drewna opałowego 13-KK20 Maszyna do drewna opałowego 13-KK20 – rąbie i tnie. – rąbie i tnie. 
Umożliwia cięcie cienkiego drewna w wiązkach. Siła nacisku Umożliwia cięcie cienkiego drewna w wiązkach. Siła nacisku 
18 ton. Średnica cięcia do 29 cm, twarde drewno do 20 cm.18 ton. Średnica cięcia do 29 cm, twarde drewno do 20 cm.
Pokaz:Pokaz:  Przyczepa do trzebieży 21-SV34Przyczepa do trzebieży 21-SV34 – do zrywki drewna  – do zrywki drewna 
z czyszczeń i trzebieży wczesnych.  Żuraw 3,4 m z własnym z czyszczeń i trzebieży wczesnych.  Żuraw 3,4 m z własnym 
agregatem hydraulicznym i rozdzielaczem, udźwig 175 kg agregatem hydraulicznym i rozdzielaczem, udźwig 175 kg 
przy wysięgu 3 m.przy wysięgu 3 m.

Pokaz: Pokaz: Metsis 208FMetsis 208F – forwarder zmodyfi kowany specjalnie na  – forwarder zmodyfi kowany specjalnie na 
rynek Polski. Ładowność 11 t, żuraw  9,2 lub 9,6 m, szerokość rynek Polski. Ładowność 11 t, żuraw  9,2 lub 9,6 m, szerokość 
minimalna maszyny 2,54 m. Cztery przesuwne kłonice oraz minimalna maszyny 2,54 m. Cztery przesuwne kłonice oraz 
teleskopowo wysuwana przedłużka ławy załadowczej. Możli-teleskopowo wysuwana przedłużka ławy załadowczej. Możli-
wość założenia klembanka. Forwarder i skider w jednym!wość założenia klembanka. Forwarder i skider w jednym!
Pokaz:Pokaz: Heizomat Heizomat – niemieckie rębaki w zależności od modelu  – niemieckie rębaki w zależności od modelu 
zrębkujące materiał od 30 cm do 80 cm średnicy. Rębaki z naj-zrębkujące materiał od 30 cm do 80 cm średnicy. Rębaki z naj-
większej serii 800 mają 14 noży, ich wydajność to 70–120 m³/h.większej serii 800 mają 14 noży, ich wydajność to 70–120 m³/h.

MASZYNY D.L.

Rębak do gałęziRębak do gałęzi przystosowany do podłączenia z traktorem.  przystosowany do podłączenia z traktorem. 
Nowoczesny, z napędem hydraulicznym lub mechanicznym.Nowoczesny, z napędem hydraulicznym lub mechanicznym.
Rębak stacjonarnyRębak stacjonarny – nie tylko do tartaków i stolarni, ale także  – nie tylko do tartaków i stolarni, ale także 
do zakładów, które chciałyby dalej przetwarzać odpady pro-do zakładów, które chciałyby dalej przetwarzać odpady pro-
dukcyjne.dukcyjne.

MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda  

Piła dwu-tarczowa do cięcia drewna WIPP-Sage duo GSPiła dwu-tarczowa do cięcia drewna WIPP-Sage duo GS  
– przerzyna drewno o maks. średnicy 24 cm i długości 1 m – przerzyna drewno o maks. średnicy 24 cm i długości 1 m 
na 3 równe części. Napęd elektryczny 7,5 kW, napęd z WOM na 3 równe części. Napęd elektryczny 7,5 kW, napęd z WOM 
ciągnika.ciągnika.
Pokaz:Pokaz: Rozdrabniacz do gałęzi URBAN SM70 Rozdrabniacz do gałęzi URBAN SM70 – napęd z  – napęd z 
silnika spalinowego. Średnica rozdrabnianych gałęzi wynosi: silnika spalinowego. Średnica rozdrabnianych gałęzi wynosi: 
do 60 mm (drewno twarde) i do 75 mm (miękkie). Długość do 60 mm (drewno twarde) i do 75 mm (miękkie). Długość 
zrębków to 60–130 mm (nie jest regulowana).zrębków to 60–130 mm (nie jest regulowana).
Pokaz:Pokaz: Przerzynarko-łuparka, system pakowania fi rmy  Przerzynarko-łuparka, system pakowania fi rmy 
POSCH.POSCH.
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MOTIP DUPLI POLSKA

Farby do oznaczeń leśnychFarby do oznaczeń leśnych – 100% gwarancja pełnego zuży- – 100% gwarancja pełnego zuży-
cia farby w opakowaniu dzięki zastosowaniu samoczyszczą-cia farby w opakowaniu dzięki zastosowaniu samoczyszczą-
cego się zaworu, wykorzystują neutralny dla środowiska gaz cego się zaworu, wykorzystują neutralny dla środowiska gaz 
pędny, są odporne na działanie czynników atmosferycznych pędny, są odporne na działanie czynników atmosferycznych 
i gwarantują optymalne krycie koloru i wysoką wydajność. i gwarantują optymalne krycie koloru i wysoką wydajność. 

   OŚRODEK TECHNIKI LEŚNEJ  
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Kultywator KULKultywator KUL – do mechanicznego usuwania chwastów  – do mechanicznego usuwania chwastów 
(gęsiostópki, trójzęby, pazurki sprężynowe). Dostępne przy-(gęsiostópki, trójzęby, pazurki sprężynowe). Dostępne przy-
stawki do aplikacji nawozów sypkich (siewnik) i opryskiwania stawki do aplikacji nawozów sypkich (siewnik) i opryskiwania 
herbicydami (opryskiwacz).herbicydami (opryskiwacz).
Opryskiwacz szkółkarski OS-1Opryskiwacz szkółkarski OS-1 – sześć głowic zawieszonych  – sześć głowic zawieszonych 
na samopoziomującej belce umożliwia jednoczesne opryska-na samopoziomującej belce umożliwia jednoczesne opryska-
nie 3 taśm na szkółce. Belka ma możliwość ustawienia wyso-nie 3 taśm na szkółce. Belka ma możliwość ustawienia wyso-
kości pracy. Atomizery można ustawiać w dowolnym kierunku kości pracy. Atomizery można ustawiać w dowolnym kierunku 
i pod dowolnym kątem. Ciecz podawana jest z 200 litrowego i pod dowolnym kątem. Ciecz podawana jest z 200 litrowego 
zbiornika. zbiornika. 
Przyczepa PR-01 z przystawką BIOPrzyczepa PR-01 z przystawką BIO – do zrywki i podwozu  – do zrywki i podwozu 
drewna (kłonice) oraz pozyskania biomasy z powierzchni pozrę-drewna (kłonice) oraz pozyskania biomasy z powierzchni pozrę-
bowej (nadwozie z hydraulicznie rozkładanymi kłonicami). Wy-bowej (nadwozie z hydraulicznie rozkładanymi kłonicami). Wy-
mienne nadwozie do materiałów sypkich z mechanizmem wy-mienne nadwozie do materiałów sypkich z mechanizmem wy-
wrotu oraz przygotowywane nadwozie do transportu sadzonek.wrotu oraz przygotowywane nadwozie do transportu sadzonek.
Urządzenie do podbierania RSB Urządzenie do podbierania RSB – do pozyskania biomasy – do pozyskania biomasy 
zielonej bezpośrednio na zrębach.zielonej bezpośrednio na zrębach.
Równiarka z płytą wyrównującą V1-PW Równiarka z płytą wyrównującą V1-PW – do remontu – do remontu 
i konserwacji dróg i podjazdów leśnych gruntowych. Składa i konserwacji dróg i podjazdów leśnych gruntowych. Składa 
się z przystawki – równiarki jednolemieszowej oraz zespołu się z przystawki – równiarki jednolemieszowej oraz zespołu 
wygładzającego (płyty zagęszczającej). wygładzającego (płyty zagęszczającej). 
Pokaz:Pokaz: ścinka i zrywka drewna – harwester  ścinka i zrywka drewna – harwester Vimek 404T3Vimek 404T3, , 
forwarder forwarder Vimek 608Vimek 608 (stoisko 142). (stoisko 142).



16 GAZETA NA TARGI    •   Sprzęt

stoiskostoisko

103103

   OŚRODEK ROZWOJO–WDROŻENIOWY 
              LASÓW PAŃSTWOWYCH    

PLATINUM OIL  
  

Orlen Oil Pilarol EkoOrlen Oil Pilarol Eko – ekologiczny olej do łańcuchów i pro- – ekologiczny olej do łańcuchów i pro-
wadnic pił spalinowych. Bazę stanowi rafi nowany olej roślin-wadnic pił spalinowych. Bazę stanowi rafi nowany olej roślin-
ny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających. ny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających. 
Orlen Oil Hydrol Bio HETG 46Orlen Oil Hydrol Bio HETG 46 – olej hydrauliczny. Biode- – olej hydrauliczny. Biode-
gradowalność 95%. Spełnia wymagania specyfi kacji VDMA gradowalność 95%. Spełnia wymagania specyfi kacji VDMA 
24 568 – klasa HETG Stowarzyszenia Niemieckich Producen-24 568 – klasa HETG Stowarzyszenia Niemieckich Producen-
tów Maszyn.tów Maszyn.

     PROFESJONALNE MASZYNY LEŚNE  

ROTTNE – KOPA KAMIŃSKI 

Rottne H20Rottne H20 – harwester zrę- – harwester zrę-
bowy z nową głowicą zrębową bowy z nową głowicą zrębową 
EGS705. Dzięki nowym hy-EGS705. Dzięki nowym hy-
dromotorom kół szybkość po-dromotorom kół szybkość po-
suwu wzrosła do 6 m/s. Można suwu wzrosła do 6 m/s. Można 
stopniować szybkość przesuwu stopniować szybkość przesuwu 
zależnie od grubości drzewa. zależnie od grubości drzewa. 
Zainstalowany został także Zainstalowany został także 

blok hydrauliczny w głowicy. Obecnie wszystkie ciśnienia blok hydrauliczny w głowicy. Obecnie wszystkie ciśnienia 
głowicy są regulowane elektrycznie z kabiny operatora. głowicy są regulowane elektrycznie z kabiny operatora. 
Rottne H11, H14B i H20Rottne H11, H14B i H20 – harwestery z kabinami obroto- – harwestery z kabinami obroto-
wymi. Dzięki zastosowaniu amortyzatorów gazowych, kabina wymi. Dzięki zastosowaniu amortyzatorów gazowych, kabina 
pracuje płynniej, a wstrząsy podczas przemieszczania są do-pracuje płynniej, a wstrząsy podczas przemieszczania są do-
datkowo tłumione i nie przenoszą się na stanowisko operatora.datkowo tłumione i nie przenoszą się na stanowisko operatora.
Pokaz:Pokaz: ścinka i zrywka harwesterem i forwarderem trzebieżo- ścinka i zrywka harwesterem i forwarderem trzebieżo-
wymi Rottne.wymi Rottne.

SERRA/LOGOSOL 

JAPA 385 JAPA 385 – urządzenie do produkcji drewna opałowe-– urządzenie do produkcji drewna opałowe-
go; go; SAMISAMI – kombajn do drewna opałowego. Profesjonalna  – kombajn do drewna opałowego. Profesjonalna 
i wzmocniona konstrukcja obu maszyn sprosta wymaganiom i wzmocniona konstrukcja obu maszyn sprosta wymaganiom 
nawet najbardziej wymagających klientów. Modele dostępne nawet najbardziej wymagających klientów. Modele dostępne 
są wraz z piłą łańcuchową i piłą tarczową.są wraz z piłą łańcuchową i piłą tarczową.

SILVAPOL
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Harwester Ponsse Ergo JHarwester Ponsse Ergo J – sześciokołowy model z nowym  – sześciokołowy model z nowym 
żurawiem, oprogramowaniem oraz nowym typem manipulato-żurawiem, oprogramowaniem oraz nowym typem manipulato-
rów do sterowania żurawiem typu paralel Ponsse C44 i głowi-rów do sterowania żurawiem typu paralel Ponsse C44 i głowi-
cą Ponsse H7.cą Ponsse H7.
Pokaz:Pokaz: harwester Ponsse Ergo. harwester Ponsse Ergo.
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Pokaz:Pokaz: traki taśmowe fi rmy  traki taśmowe fi rmy 
Serra, traki taśmowe i łańcu-Serra, traki taśmowe i łańcu-
chowe fi rmy Logosol.chowe fi rmy Logosol.
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               SERAFIN

PokazPokaz  ścinki i zrywki drewnaścinki i zrywki drewna  
- harwester Sampo, harwe-- harwester Sampo, harwe-
ster Eco-Logster Eco-Log

stoiskostoisko
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STASSTAS to belgijska fi rma produkująca naczepy wy- to belgijska fi rma produkująca naczepy wy-
wrotki i naczepy z ruchomą podłogą. Mają aerody-wrotki i naczepy z ruchomą podłogą. Mają aerody-
namiczną konstrukcję, co zmniejsza istotnie zuży-namiczną konstrukcję, co zmniejsza istotnie zuży-

cie paliwa. Objętość naczep: 55, 70, 80, 92, 96 m³. cie paliwa. Objętość naczep: 55, 70, 80, 92, 96 m³. 

Pokaz:Pokaz: Prezentacje „Technika, Techno- Prezentacje „Technika, Techno-
logie, Jakość”. Technologie przyjazne logie, Jakość”. Technologie przyjazne 
dla środowiska. Informacje o dla środowiska. Informacje o testachtestach  
przydatnościowych maszyn i urządzeń przydatnościowych maszyn i urządzeń 
leśnych oraz ich certyfi kacji w oparciu leśnych oraz ich certyfi kacji w oparciu 
o kilkudziesięcioletnie doświadczenie o kilkudziesięcioletnie doświadczenie 
ORWLP i KWF (Niemcy). Prezentacje ORWLP i KWF (Niemcy). Prezentacje 
poprawnej poprawnej techniki cięciatechniki cięcia kłód pod na- kłód pod na-

prężeniem; ubrań i obuwia z prężeniem; ubrań i obuwia z wkładkami antyprzecięciowymiwkładkami antyprzecięciowymi  
– prezentacja skuteczności ochrony; – prezentacja skuteczności ochrony; wydatek energetycznywydatek energetyczny  
w czasie wykonywania podstawowych prac leśnych, w czasie wykonywania podstawowych prac leśnych, tworze-tworze-
nie norm czasunie norm czasu przy wykonywaniu prac leśnych – spirometr;  przy wykonywaniu prac leśnych – spirometr; 
rozkład temperaturrozkład temperatur na urządzeniach stosowanych do prac le- na urządzeniach stosowanych do prac le-
śnych – rejestrator podczerwieni; szacowanie jakości drewna śnych – rejestrator podczerwieni; szacowanie jakości drewna 
okrągłego okrągłego (kursy brakarskie).(kursy brakarskie).
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TAKMA

Termiczna drukarka SewooTermiczna drukarka Sewoo – do  – do 
współpracy z rejestratorem leśni-współpracy z rejestratorem leśni-
czego. Bardzo mała waga, 572 g, czego. Bardzo mała waga, 572 g, 
szybki wydruk (80 mm/s), doskona-szybki wydruk (80 mm/s), doskona-
ły akumulator (4400 mAh). ły akumulator (4400 mAh). 

TAXUS SI

ForestNaviForestNavi – leśna nawigacja.  – leśna nawigacja. 
Umożliwia łatwe dotarcie do kon-Umożliwia łatwe dotarcie do kon-
kretnego adresu leśnego, współ-kretnego adresu leśnego, współ-
rzędnych GPS lub do miejsca po-rzędnych GPS lub do miejsca po-
żaru. Poza wyznaczeniem drogi żaru. Poza wyznaczeniem drogi 
program nawiguje użytkownika w program nawiguje użytkownika w 
trakcie jazdy. trakcie jazdy. 
Smoke DetectionSmoke Detection – rozpoznawanie  – rozpoznawanie 
dymu. Oprogramowanie współpra-dymu. Oprogramowanie współpra-
cujące z systemami kamer PPOŻ cujące z systemami kamer PPOŻ 
analizuje w czasie rzeczywistym sy-analizuje w czasie rzeczywistym sy-
gnał video. Może być wykorzystane gnał video. Może być wykorzystane 
jako narzędzie wspomagające ope-jako narzędzie wspomagające ope-
ratorów nadzorujących pracę kamer ratorów nadzorujących pracę kamer 
PPOŻ.PPOŻ.

Mlas Inżynier 5.0Mlas Inżynier 5.0 – oprogramowanie umożliwia rozszerzenie  – oprogramowanie umożliwia rozszerzenie 
zakresu danych w bazie  (zlecenie, zestawienia, szacunki bra-zakresu danych w bazie  (zlecenie, zestawienia, szacunki bra-
karskie, projekty planów, obiekty LMP wyniki kontroli) oraz karskie, projekty planów, obiekty LMP wyniki kontroli) oraz 
rozszerzenie funkcjonalności modułu mapowego, a także ob-rozszerzenie funkcjonalności modułu mapowego, a także ob-
sługę DGPS.sługę DGPS.

TRANING FOREST 
ENTERPRISE 

Talerzowa glebofrezarka Talerzowa glebofrezarka 
TPF-1NITPF-1NI i  i dwutalerzowa gle-dwutalerzowa gle-
bofrezarka TPF-2Ibofrezarka TPF-2I – innowa- – innowa-
cyjne produkty, zastepujące gle-cyjne produkty, zastepujące gle-
bofrezarki TPF-1N oraz TPF-2. bofrezarki TPF-1N oraz TPF-2. 
Nowy sposób napędu talerzy Nowy sposób napędu talerzy 
(bez skrzyni biegów, hydro-(bez skrzyni biegów, hydro-
motor) oraz ustawienia talerzy motor) oraz ustawienia talerzy 
(obrotowa płytka z możliwością (obrotowa płytka z możliwością 

regulacji). Większy moment obrotowy i moc talerzy. regulacji). Większy moment obrotowy i moc talerzy. 

UTECH  

Pokaz:Pokaz: Prezentacja mulczerów – harwester do biomasy pod- Prezentacja mulczerów – harwester do biomasy pod-
czepiany do ciągnika. czepiany do ciągnika. 
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VOLVO

Volvo FMX Volvo FMX – samochód ciężarowy do pracy w trudnych wa-– samochód ciężarowy do pracy w trudnych wa-
runkach. Duży wybór podwozi, nowy przód kabiny, 570-litro-runkach. Duży wybór podwozi, nowy przód kabiny, 570-litro-
we zbiorniki paliwa, specjalnie zaprojektowane lusterka ze-we zbiorniki paliwa, specjalnie zaprojektowane lusterka ze-
wnętrzne, nowe światła robocze, nowy wlot powietrza i wiele wnętrzne, nowe światła robocze, nowy wlot powietrza i wiele 
innych elementów.innych elementów.

WALDECK Akcesoria Leśne

ZAKŁAD URZĄDZANIA 
I UTRZYMANIA ZIELENI
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Spodnie Mistral 24, klasa 2Spodnie Mistral 24, klasa 2 – spodnie do pasa klasy 2 speł- – spodnie do pasa klasy 2 speł-
niają normę 381-5, typ A. Charakteryzują się niezwykłą lek-niają normę 381-5, typ A. Charakteryzują się niezwykłą lek-
kością, a rozciągliwy materiał z tyłu sprawia, że spodnie nie kością, a rozciągliwy materiał z tyłu sprawia, że spodnie nie 
krępują ruchów.krępują ruchów.
Spodnie Vento ogrodniczki, klasa 1Spodnie Vento ogrodniczki, klasa 1 – Vento to idealny wybór  – Vento to idealny wybór 
dla tych, którzy potrzebują spodni z wkładką antyprzecięcio-dla tych, którzy potrzebują spodni z wkładką antyprzecięcio-
wą w niższej cenie. Sprawdzone przez DPLF, zgodne z normą wą w niższej cenie. Sprawdzone przez DPLF, zgodne z normą 
EN831-5.EN831-5.
Spodnie Mistral do pasa, klasa 1Spodnie Mistral do pasa, klasa 1 – lekkie spodnie z wkładką  – lekkie spodnie z wkładką 
antyprzecięciową oraz elastycznym materiałem z tyłu. Zapina-antyprzecięciową oraz elastycznym materiałem z tyłu. Zapina-
ną na rzepy wkładkę można częściowo wyjąć w razie potrze-ną na rzepy wkładkę można częściowo wyjąć w razie potrze-
by zszycia lub prania materiału wierzchniego. Posiadają atest by zszycia lub prania materiału wierzchniego. Posiadają atest 
FPA, spełniają normę EN 381-5.FPA, spełniają normę EN 381-5.

             ZAKŁAD TORFOWY „KARASKA”  
stoiskostoisko
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Bandit Model 2290Bandit Model 2290 – rębarka z silnikiem o mocy od 350 do  – rębarka z silnikiem o mocy od 350 do 
440 KM. Górny walec o średnicy 690 mm, bęben nożowy ma 440 KM. Górny walec o średnicy 690 mm, bęben nożowy ma 
średnicę 940 mm. Stacjonarny lub obrotowy kanał wyrzutowy. średnicę 940 mm. Stacjonarny lub obrotowy kanał wyrzutowy. 
Zdalny sterownik przewodowy. Dostępny także m.in. trans-Zdalny sterownik przewodowy. Dostępny także m.in. trans-
porter podający, radiopilot, ładowacz oraz gąsienicowy układ porter podający, radiopilot, ładowacz oraz gąsienicowy układ 
samobieżny. samobieżny. 
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TIMBER WAYTIMBER WAY – naczepa kłonicowa do transportu drewna, z  – naczepa kłonicowa do transportu drewna, z 
kłonicami przesuwnymi, o długości 13 740 mm. Zawieszenie kłonicami przesuwnymi, o długości 13 740 mm. Zawieszenie 
pneumatyczne z trzema osiami BPW (każda o nośności 9000 kg), pneumatyczne z trzema osiami BPW (każda o nośności 9000 kg), 
z dwustronnym mechanizmem podnoszenia pierwszej osi. z dwustronnym mechanizmem podnoszenia pierwszej osi. 
Wzmocnione zawieszenie typu off-road. Wysokość platformy Wzmocnione zawieszenie typu off-road. Wysokość platformy 
1,3 m, ładowność 30 ton. 1,3 m, ładowność 30 ton. 
IMBER WAYIMBER WAY – przyczepa kłonicowa do transportu drewna  – przyczepa kłonicowa do transportu drewna 
z kłonicami przesuwnymi. Długość 7 m, wysokość platformy z kłonicami przesuwnymi. Długość 7 m, wysokość platformy 
1,3 m, ładowność ok. 19500 kg. Obustronny podest aluminio-1,3 m, ładowność ok. 19500 kg. Obustronny podest aluminio-
wy ułatwiający wejście na przyczepę.wy ułatwiający wejście na przyczepę.

      ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep  

Substrat dla Szkółek LeśnychSubstrat dla Szkółek Leśnych – produkt przygotowany z  – produkt przygotowany z 
torfów wysokich i przejściowych o pH 4,0–5,0, frakcji 0-20 torfów wysokich i przejściowych o pH 4,0–5,0, frakcji 0-20 
mm z dodatkiem perlitu. Zawiera nawóz startowy NPK Hydro-mm z dodatkiem perlitu. Zawiera nawóz startowy NPK Hydro-
komplex i nawóz otoczkowany o kontrolowanym uwalnianiu, komplex i nawóz otoczkowany o kontrolowanym uwalnianiu, 
który „karmi” rośliny przez ok. 4 miesiące.który „karmi” rośliny przez ok. 4 miesiące.






