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Hodina č. 40 

Stroje pro vyvážení dříví  

Soustřeďovací prostředky, jejichž 
základním úkolem je doprava dřeva 
z pracovní linky (vyvážecí linky) a 
uložení do hromad připravených 
k odvozu. 
 
Soustřeďovací prostředky pro 
vyvážení dříví můžeme rozdělit do 
dvou skupin: 



Jedná se o kompaktní dvou až čtyřnápravový stroj, jehož tažná část je 
pevně spojena kloubovou soustavou s ložnou, klanicovou plochou.  

1) Vyvážecí traktor       
(forwarder, vyvážeč)  



2) Vyvážecí souprava 

Jde o soustřeďovací prostředek tvořen dvěma samostatnými vozidly, a to 
tahačem a přívěsem. Součásti přívěsu bývá zpravidla i nakládací zařízení – 
hydraulický jeřáb. Tažným prostředkem je zpravidla univerzální traktor, který se 
může od přívěsu odpojit a pracovat samostatně. Klanicový přívěs je 
rychlospojkami napojen na energetický systém traktoru. 



Forwarder je složen z těchto hlavních částí: 

- podvozek 

- hydraulický jeřáb s drapákem 

- ložná plocha 

- kabina 



Podvozek forwarderu se skládá ze zlamovacího rámu, 
který dovoluje i vertikální pootočení přední části rámu 
proti zadní části rámu. 
 
Podvozky forwarderů jsou převážně kolové, ale mohou 
být i pásové.  Kolový podvozek stroje je nejčastěji 
vybaven čtyřmi, šesti nebo osmi koly.  
 
Kolový podvozek může být také vybaven do náročných 
terénů protismykovými řetězy, případně kolopásy.  

Podvozek 



Hlavním pracovním nástrojem forwarderu je hydraulický jeřáb 

s rotátorem a drapákem na nakládání a vykládání dřeva. Dosah 

hydraulického jeřábu je v rozmezí 6 – 10 m.  

Hydraulický jeřáb 



Ložná plocha 

Ložná plocha nebo také nákladový prostor  je ohraničen rámem 
podvozku forwarderu, klanicemi upevněnými na rámu a opěrnou mříží. 

Hlavních charakteristika forwarderů vztahujících se k nákladovému 
prostoru je užitečná hmotnost. Ta se pohybuje dle typu vyvážecího 
traktoru od 9 do 18 tun.  
 

Nákladový prostor je kromě délkových 
rozměrů v mm charakterizován také 
plochou příčného průřezu v m2. Tato 
plocha se pohybuje od 3,3 do 8,7 m2 



Vybavení VLS (Variabilní ložná plocha) - umožňuje stranové    
rozšíření ložné plochy až o 64 cm.  

Vybavení ALS (Aktivní ložná plocha) – jedná se o hydraulicky 
tlumenou, rozšiřitelnou a sklonitelnou ložnou plochou. 

Vybavení svěrným oplenem – umožňuje soustřeďování dříví 
v celých délkách. 



Děkuji za 
pozornost 


