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B ynajmniej nie zostałem przeku-
piony. Miska żurku (nie ryżu) 
to za mało, bym pisał peany na 

cześć danej firmy. Zresztą – nie lubię 
ściemniać. Jak mi się coś nie podoba, 
to nie. I nie ma zmiłuj. Maszyny spod 
znaku EcoLoga należą do grupy tych, 
które akurat mi się podobają. Gremo 
nieco mniej, choć jestem skłonny 
zmienić zdanie. A Equus to dla mnie 
zwyczajny skider, tylko na lepszych 
częściach (i ponoć za lepszą kasę). 
Niemniej po pokazie, jaki na tere-
nie nadleśnictwa Szklarska Poręba 
zorganizowało w maju FTS – jestem 
pod sporym wrażeniem. Nie z powo-
du żurku, to już wiemy; nie z powo-
du błyszczących maszyn, bo błocko 
i wcale tak bardzo nie błyszczały; i nie 
z powodu uroku hostess, bo w ich roli 
wystąpili trzej panowie, sympatyczni, 

Życie czasem potrafi pozytywnie zaskoczyć. Człowiek rusza do pracy, bez jakiegoś sza-
lonego entuzjazmu, przemierza szmat kraju i… dziwi się. Nie temu, że widzi coś fajne-
go, bo się tego spodziewał, ale temu, że widzi to w taki sposób, w jaki jeszcze nie widział. 
Taką niespodziankę zafundował ForTech Serwis tym, którzy przyjechali na zorganizowa-
ny przez firmę pokaz w górzystych lasach Sudetów 

ale w dalszym ciągu panowie. Pokaz 
urzekł mnie okolicznościami przyro-
dy i tym, że pozwolił na prezentację 
maszyn z najlepszej strony. Skoro bo-
wiem mają pracować w terenie gór-
skim, to w takim należy je wcześniej 
w działaniu oglądać.

Bajer nie zawsze  
jest tylko bajerem
Na pierwszy ogień poszedł harwester 
EcoLog 580. Niby tylko sześć kół, 
nie jest to największy model w swo-
jej grupie, ale potrafi naprawdę spo-
ro. Oczywiście w rękach wprawnego 
operatora, a taki wziął udział w po-
kazie. To było widać, ponieważ ma-
szyna poruszała się po stoku nad wy-
raz płynnie i swobodnie, także pracu-
jąc na warstwicach (stojąc równolegle 
do stoku). To właśnie atut tej marki, 

który na nizinach wygląda jak zbęd-
ny bajer, ale w górach robi kolosalne 
wrażenie. Mowa o wahadłowym za-
wieszeniu, które pozwala na uzyska-
nie przechyłu bocznego do +/-25°, 
a wzdłużnego do +/-17°. Dodatkowo 
można jeszcze dołożyć boogie z ba-
lansem, co jeszcze zwiększa kom-
fort i bezpieczeństwo pracy. Brzmi 
to może i dziwnie, ale wygląda na-
prawdę dobrze. Pewność, z jaką ma-
szyna stoi na stoku, jest niesamowita. 
Oczywiście wszystko pod warunkiem 
zręcznego operatora.

Co jeszcze jest fajnego w EcoLogu? 
Ponoć spalanie. Nowy silnik od marki 
Volvo to według ustaleń osób, które 
tym sprzętem pracują, spora oszczęd-
ność na paliwie. Kabina obracająca 
się o 350° – to kolejny atut, zwłaszcza 
w warunkach ciężkiej pracy. Serwis też 

Górskie maszyny w swoim żywiole
Bartosz Szpojda 
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jest podobno w porządku, szczegól-
nie patrząc na fakt, że powstał kolejny 
punkt, z którego ktoś może przyjechać 
do nabywcy maszyny (powstał nieopo-
dal Szklarskiej). 

Niestety, nie mieliśmy okazji zoba-
czyć maszyny, która mogłaby wprawić 
w zachwyt sceptycznie nastawionego 
do wielkooperacyjnych sprzętów nad-
leśniczego ze Szklarskiej. Taką jawi się 
model 688 SteepHunter, której atu-
tem jest, jakże oczekiwany przez leśni-
ków, minimalny nacisk na grunt pod-
czas prac w bardzo wymagającym te-
renie. Czekam na możliwość ujrzenia 
go w akcji – może być pyszna zabawa!

Nie grzeszy urodą,  
ale to ma sens!
Skoro ścinkę i szał EcoLoga mamy za 
sobą, czas na zrywkę. Tu pokazano nam 
Equusa 175 z żurawiem i wciągarką. 
Sprzęt fajny, ale, o czym pisałem, nie 

Harwester EcoLog 580 z wahadłowym zawieszeniem, pozwalającym na uzyska-
nie przechyłu bocznego do +/-25°, a wzdłużnego do +/-17°, na górskim stoku 
naprawdę robi robotę
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jest dla mnie niczym rewolucyjnym. 
Chociaż z obowiązku napiszę, że we-
dług słów sprzedawców jest to jakość 
rzędu firmy HSM, dostępna za mniej-
sze (o wiele) pieniądze. Jego plusem, 
który sprawdzać się ma w warunkach 
terenowych, jest zastosowanie w pro-
dukcji stali Weldox 700 – wyjątkowo 
trwałej przy zachowaniu sporej sprę-
żystości. Można przez to rozumieć, że 
skider ten wytrzymać powinien wię-
cej niż inne. Fajną opcją, którą można 
w tej maszynie znaleźć, jest holowanie 
sortymentów żurawiem, bez stresu, że 
go rozpierniczymy. Przeciwdziałać ma 
temu tzw. funkcja pływająca. Wygląda 
to dobrze, również w pracy.

Na koniec forwarder Gremo. 
Model 1050F. Przyznam, że nie robi 

Skider Equus 175 z żurawiem i wciągarką. Przydatną opcją tej maszyny jest ho-
lowanie sortymentów żurawiem, bez stresu, że go uszkodzimy. Przeciwdziałać 
ma temu tzw. funkcja pływająca

wiem, czy FTS znajdzie jeszcze lep-
szą miejscówkę i załatwi taką pogo-
dę, ale nawet kilkunastokilometrowy 
korek na bramkach pod Wrocławiem 
(do ominięcia) i  szmat drogi do 
domu nie zepsuł mi pozytywnego 
wrażenia. I  chyba nie tylko mi, bo 
spotkałem ekipę z Taxusa (firma opi-
sana w numerze 6/2019 „Drwala”), 
której szef, Wojciech Gieburowski, 
również nie krył zadowolenia z po-
kazu. Powtórzę to jeszcze raz – to 
jeden z najlepszych, jeśli nie najlep-
szy pokaz, w jakim uczestniczyłem. 
Teraz czekam tylko na SteepHunter 
i Gremo 1058H5, bo jestem ich bar-
dzo ciekaw. Jeśli znów pokaz będzie 
w terenie, w którym maszyny pokażą, 
na co je stać, przyjadę nawet wtedy, 
gdy żurku nie będzie… C

Forwarder Gremo 1050F z  typowy-
mi dla tej marki unoszonymi osiami  
boogie. Możliwość ta zwiększa kąt na-
tarcia przy najazdach na przeszkody

on wrażenia wyglądem. Do cza-
su… Od frontu niezbyt ładny – krót-
ki, ścięty, człowiek siedzi w nim jak 
w  dostawczaku – przód kończy się 
tuż za szybą. Niezbyt to przyjemne. 
Jednak okazuje się, że w warunkach 
górskich taki patent ma sens. I to ol-
brzymi! Łatwo podjechać pod stok, 
łatwo z niego zjechać. A jak się ma 
jeszcze opcjonalne unoszone boogie, 
to praktycznie można pchać się tam, 
gdzie i diabeł, i teściowa nie znajdą. 
Oczywiście opcji wyposażenia jest 
o wiele więcej, ale to nie nowina. Tak 
czy inaczej zrozumiałem w pełni ideę 
tego sprzętu dopiero podczas poka-
zu. A to oznacza, że…

Pokazy trzeba umieć robić
Właśnie – pokazy maszyn do prac 
w  warunkach trudnych muszą od-
bywać się w warunkach terenowych. 
Oczywiście fajnie jest pooglądać so-
bie taką maszynę podczas targów 
w  Mostkach czy innym Rogowie 
lub Janowie, ale to nie to samo. 
Naprawdę! Nie musicie mi wierzyć 
(choć przypominam o  tym żurku), 
jedźcie i przekonajcie się sami. Nie 

Na naszym profilu na FB  
możecie zobaczyć, jak EcoLog 

walczy w terenie. Warto!
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