
T aką tendencję widać w szczegól-
ności w przypadku harwesterów 
(no dobra, te mniejszych rozmia-

rów są lepsze w trzebieży) lub forwar-
derów. Tu sprawdza się stare powiedze-
nie, że duży może więcej. Potwierdza 
to Rafał Kiernikowski, właściciel firmy 
leśnej, który pierwszy w Polsce zakupił 
największy model produkowanego przez 
firmę EcoLog forwardera oznaczonego 
symbolem 594E, o ładowności 20 ton. 

Jak mówi pan Rafał, głównym powo-
dem, dla którego zdecydował się na ten 
konkretny model maszyny, był fakt, że 
może załadować i przetransportować 
aż 20 m3 drewna naraz. Ciężarówka za-
biera około 27 m3. Dzięki temu jeden 
człowiek jest w stanie przetransporto-
wać więcej m3 w tym samym czasie pra-
cy. Podczas 10-godzinnego dnia pracy 
można zerwać około 150 m3 drewna. 
Zdaniem właściciela maszyna szczegól-
nie sprawdza się na zrębach przy zwo-
żeniu papierówki 2,5 m, można nią zry-
wać także tartaczkę, ale trzeba pamię-
tać, że wystaje z tyłu. To nie pierwsza 

maszyna leśna w  tej firmie, gdyż na 
stanie jest kilka harwesterów i forwar-
derów takich marek, jak: Timberjack, 
John Deere, Rottne, EcoLog czy 
Gremo. Największe używane do tej 
pory w firmie forwardery mogły prze-
wieźć 10–12 m3, więc wzrost możliwości 
jest znaczący. 

Serwis to podstawa 
W zulu należącym do Kiernikowskiego 
do każdej maszyny przypisany jest je-
den operator. Taki system właści-
ciel wprowadził od samego począt-
ku, gdy w firmie pojawiły się maszy-
ny. Według niego jeden operator 
bardziej dba o sprawność techniczną 
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Jak zdołali ustalić amerykańscy antropolodzy, dążenie do miniaturyzacji było jedną z cech 
naszych przodków, która spowodowała rozwój cywilizacji. Zapewne sami też zauważyliście, 
że taka chęć do zmniejszania wszystkiego trwa do dziś. Okazuje się jednak, że czasami do 
pracy w lesie większe gabaryty maszyn są bardzo pożądane

Właściciel firmy Rafał Kiernikowski (z lewej) oraz operator pierwszego w Polsce 
EcoLoga 594E Jarosław Kujon
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maszyny – nie ma problemów wynika-
jących z codziennego jej przekazywa-
nia i liczenia przy tym na sytuację, że 
to zmiennik naprawi jakieś niedoma-
gania. – Las wszystko zniszczy – mówi 
ze śmiechem pan Rafał i dodaje, że 
nie ma maszyn, które się nie psu-
ją. Jednak w zulu nie jest zatrudnio-
ny żaden mechanik. Serwis sprawuje 
firma zewnętrzna, która rozwijała się 
równolegle z firmą Kiernikowskiego. 
Pracownicy serwisu znają na wy-
lot maszyny pracujące w firmie pana 
Rafała i potrafią sobie poradzić z każ-
dą usterką. Wszelkie wymiany olejów 
i płynów eksploatacyjnych oraz zakup 
części zamiennych są również wyko-
nywane przez ten serwis. Jeśli chodzi 
o Ecolog 594E, to oczywiście maszy-
na jest objęta fabryczną gwarancją 
(dwa lata lub 2000 mth), którą spra-
wuje diler firmy EcoLog w Polsce, 
czyli firma ForTech Serwis („Drwal” 
1/2019). Jak mówi pan Rafał, nie ma 
zastrzeżeń do jakości pracy i szybko-
ści reagowania serwisu dilera, ale raz 
zdarzyło się, że awarii uległ przekaź-
nik sterujący modułem silnika. Wtedy 
okazało się, że serwis EcoLoga nie 
może naprawiać silnika, gdyż ten 
podlega fabrycznemu serwisowi jego 
producenta, którym jest Volvo. 

Maszyna jest bardzo przemyślana pod 
względem dostępu serwisowego – 
wystarczy odchylić maskę, by dostać 
się do silnika

Koniec końców wyszło na to, że 
awaria przekaźnika była błaha i ła-
twa do usunięcia. Plusem, jaki wy-
nikł z tej awarii, było to, że serwis 
firmy ForTech w przyszłości będzie 
mógł naprawiać także silnik. 

Lepiej kupić nowe 
Wszystkie nabyte przed EcoLogiem 
maszyny pracujące w zulu pochodziły 
z rynku wtórnego. Jednak jak podkre-
śla pan Kiernikowski: – Obecnie nie 
ma podstaw ekonomicznych przema-
wiających za zakupem używki. Wynika 

Komputer pokładowy wyświetla menu 
w języku polskim 
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to z faktu, że leasingując przez pięć lat 
maszynę używaną, np. pięcioletnią, na 
końcu stajemy się właścicielem 10-let-
niej spłaconej maszyny z dużym prze-
biegiem. Natomiast przy pięcioletnim 
leasingu nowej maszyny po kolejnych 
pięciu latach na naszą własność prze-
chodzi maszyna, o której wiemy wszyst-
ko i  która ewentualnie popracuje 
przez kolejnych pięć lat bez większych 
problemów. Można ją także sprzedać 
na rynku wtórnym. Dodatkowym plu-
sem zakupu nowej maszyny jest wspo-
mniany już wcześniej dwuletni okres 
gwarancji fabrycznej. 

Niewątpliwym atutem EcoLoga 
jest bardzo dobry dostęp serwisowy 
z  każdej strony maszyny. Jarosław 
Kujon, operator forwardera pracu-
jący nim od samego początku, pod-
kreśla, że konstruktorzy stanęli na 
wysokości zadania – aby zajrzeć pod 
płyty dolne chroniące spód maszyny 
przed uszkodzeniem, wystarczy tyl-
ko odkręcić jedną śrubę. Po otwarciu 
maski silnika uzyskuje się w zasadzie 
nieograniczony dostęp do jednostki 
napędowej. Skróceniu czasu poświę-
conego na serwis sprzyja również sys-
tem centralnego smarowania zamon-
towany ma maszynie. Również więk-
szość systemu hydraulicznego została 
zabezpieczona przed uszkodzeniem 
i ukryta za osłonami. Natomiast gdy-
by zaszła potrzeba gaszenia maszyny, 
to jej konstruktorzy pomyśleli o spe-
cjalnych otworach, przez które można 
włożyć końcówkę gaśnicy bez otwie-
rania maski silnika. Miejmy nadzieję, 
że nikt nie będzie musiał z nich nigdy 
korzystać.

Duży, a zwinny 
Największy forwarder Ecologa jest ma-
szyną o naprawdę sporych gabarytach. 
Jego długość wynosi bowiem ponad 
11 m, a szerokość na standardowych 
oponach lekko ponad 3 m. Wysokość 
to 3,8 m, z czego dolne 72 cm to prze-
świt maszyny. W wersji z hydrauliczną 

Po zaciągnięciu rolet przeciwsłonecznych postronny obserwator może odnieść wra-
żenie, że w kabinie nikogo nie ma, tymczasem operator widzi wszystko doskonale

Pomimo swojej wielkości maszyna jest zwinna i zwrotna, nadaje się również do 
zrywki w trzebieży późnej
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regulacją długość skrzyni ładunkowej li-
czy ponad 6 m. Pomimo tych parame-
trów maszyna jest zwinna, jej kąt skrę-
tu wynosi 43°, dzielnie radzi sobie też 
w terenie, gdyż kąt najazdu, jaki może 
pokonać, to aż 40°. Nadaje się również 
do pracy w trzebieży późnej, ale trze-
ba złożyć kłonice na skrzyni ładunko-
wej. Jej sercem jest sześciocylindrowy 
silnik Volvo Penta o pojemności 7,7 l 
i mocy 320 KM, który jest wyposażo-
ny w system AdBlue. Maksymalny mo-
ment obrotowy wynoszący 1300 Nm sil-
nik osiąga przy zaledwie 1300 obr./min.  
Dzięki temu wykazuje dość niskie 
zużycie paliwa, wynoszące średnio  
9,7 l/godz. Pompa hydrauliczna ma 
wydajność 180 l/min i może pracować 
pod ciśnieniem 235 barów. Układ jezd-
ny może rozpędzić maszynę do pręd-
kości 20 km/h i robi to z siłą 235 kN. 
 Jak mówi pan Kiernikowski, dodat-
kowym plusem zakupu nowej maszyny 

jest możliwość doboru wyposażenia do 
swoich wymagań. Jako że maszyna ma 
pracować głównie na zrębach, zaopa-
trzono ją w żuraw Cranab FC16 o za-
sięgu 8,5 m (dostępna jest też wersja 
10-metrowa). Opisywana maszyna ma 
dodatkowy napęd wózka znajdującego 
się pod skrzynią ładunkową. Oczywiście 
lista opcji jest dość długa, z pewnością 
każdy znajdzie coś odpowiedniego do 
swoich warunków pracy. 

Komfort operatora
Operator Jarosław Kujon bardzo 
chwali komfort, jaki odczuwa za ste-
rami maszyny. Do tej pory przepra-
cował forwarderem ponad 1300 mth 
i oprócz wspomnianego wcześniej in-
cydentu z przekaźnikiem nie sprawiał 
on żadnych problemów. 

Maszyny na noc zostają tam, gdzie 
akurat pracują, więc bardzo przydaje 
się ogrzewanie Webasto, które można 

W opisywanym egzemplarzu żuraw ma zasięg 8,5 m. Szerokie opony zapewniają niski nacisk jednostkowy. Podczas zryw-
ki na zrębach kłonice można rozsunąć tak, aby w pełni załadować maszynę (na zdjęciu kłonice są zsunięte) 

ustawić tak, by zaczęło pracować np. 
pół godziny przed rozpoczęciem pra-
cy. Kabina jest przestronna i zapew-
nia dobrą widoczność w każdym kie-
runku. Ponadto jest bardzo cicha – 
konstruktorom udało się obniżyć po-
ziom hałasu do 70 dB. Komputer po-
kładowy został wyposażony w ekran 
dotykowy o średnicy 7’’. Warto pod-
kreślić, że całe menu komputera jest 
w wersji polskiej, co ułatwia jego ob-
sługę. Na każdej szybie zamontowano 
rolety zapobiegające wpadaniu pro-
mieni słońca do środka. Jeśli są zacią-
gnięte, to osoba patrząca z zewnątrz 
nie widzi operatora. Maszyna jest do-
skonale wyposażona w halogeny ledo-
we, które – jak mówi operator – za-
mieniają noc w dzień. Pan Jarosław 
stwierdza, że w kabinie czuje się jak 
w domu, a podczas pracy ciągle to-
warzyszy mu uczucie pełnej integracji 
i kontroli nad maszyną.  C
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