Delovna različica Kataloga stroškov gozdarske mehanizacije, ki je pred vami, ima še
nedokončano in nelektorirano vsebino. S pomočjo dodanih spletnih povezav lahko
preko kazala vsebine dostopate do pdf dokumentov z vsebino o posameznih
skupinah strojev in naprav. Za dostop do dokumentov sočasno uporabite tipko na
tipkovnici »Ctrl« in levo tipko na miški.
Končna različica Kataloga stroškov gozdarske mehanizacije bo natisnjena in izdana
ter tako kot pripomoček namenjena uporabi širšemu krogu ljudi.
Za morebitne neugodne posledice uporabe podatkov iz delovne verzije Kataloga,
avtorji in Gozdarski inštitut Slovenije ne prevzemajo kakršnekoli odgovornosti.
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5 Katalog
MEHANIZACIJA ZA SEČNJO
102 - Stroj za sečnjo na kolesnem podvozju
103 - Stroj za sečnjo na goseničnem podvozju
104 – Procesorski (harvesterski) agregati
Procesorski agregati za sečnjo in izdelavo
Procesorski agregati za sečnjo, izdelavo in sortiranje
105 – Procesorski agregati s škarjami
MEHANIZACIJA ZA SPRAVILO LESA
201 - Traktor kolesnik za delo v gozdu
202 - Zgibni traktor za delo v gozdu
203 - Traktor goseničar za delo v gozdu
204 - Mali traktor goseničar za delo v gozdu z ročnim upravljanjem
205 - Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) in s pogonom
206 - Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) brez pogona
207 - Gozdarski zgibni prikoličar (forwarder)
208 - Žični žerjav brez lastnega motorja
209 - Žični žerjav z lastnim motorjem
210 - Žični žerjav na tovornjaku

OPREMA ZA SEČNJO IN SPRAVILO
301 - Motorna žaga
304 - Mali vitel za motorne žage (skupaj s pogonsko motorno žago)
305 - Enobobenski gozdarski vitel - tritočkovni priklop – mehansko krmiljen
306 - Enobobenski gozdarski vitel - tritočkovni priklop – elektrohidravlično krmiljen
307 - Dvobobenski gozdarski vitel - tritočkovni priklop – elektrohidravlično krmiljen
308 - Gozdarski vitel - vgradni enobobenski
309 - Gozdarski vitel - vgradni dvobobenski
313 - Kleščni nosilnik za spravilo lesa
314 - Kleščni nosilnik za spravilo lesa s stranskim pomikom rok
315 - Kleščni nosilnik za spravilo lesa s stranskim pomikom teleskopske roke
316 - Traktorski žerjavni nakladalnik za les
319 - Komplet za daljinsko upravljanje
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