
Za pripravo polen za kurjavo je uporaba 
rezalno-cepilnih strojev ena od možnih 
rešitev. V zadnjih letih se je njihova upo-
raba precej razširila tudi pri nas in temu 
primerna je tudi njihova ponudba. 

Izdeluje jih več domačih proizvajalcev 
in cela vrsta tujih. Na voljo so rdeči in 
zeleni, veliki in majhni, dobri in slabi in 
še in še. Vsem tem strojem, ne glede na 
njihovo učinkovitost in obliko, je skupna 
tehnologija, ki drva praviloma pripravlja 
za končnega potrošnika. Priprava polen 
s pomočjo rezalno-cepilnih strojev se od 
drugih načinov priprave lesa za kurjavo 
razlikuje v mnogočem. Od uporabe ustre-
zne mehanizacije, preko izbire in nabave 
ustreznega lesa, njegove koncentracije, 
skladiščenja in sušenja, do načina tran-
sporta izdelka (polen) do kupca. Lahko 
bi dejali, da uporaba rezalno-cepilnih 
strojev zahteva povsem drugačno orga-
nizacijo proizvodnje in filozofijo prodaje 
kot ostali (klasični) načini priprave lesa 
za kurjavo. Ob izpolnitvi potrebnih pogo-
jev je uporaba rezalno-cepilnih strojev za 
pripravo polen lahko zelo učinkovit, eko-
nomsko upravičen in tudi precej varen 

način. Potrebno je vedeti, da gre pravilo-
ma za zelo zmogljive stroje, zato je njiho-
va uporaba smiselna in upravičena le ob 
vsej kolikor toliko mehaniziranem proi-
zvodnem procesu in utečeni prodaji. Sam 
rezalno-cepilni stroj je uporaben skoraj 
toliko kot traktor brez priključkov, s kate-

rim lahko gremo le v gostilno ali k maši.
V preizkus smo dobili rezalno-cepil-

ni stroj Uniforest Titan 42/20 joystick, 
enega od dveh modelov tega proizvajal-
ca. Preizkušani model se od pred leti v 
Kmetovalcu opisanega rezalno-cepilne-
ga stroja Uniforest Titan 40/20 razlikuje 

Rezalno-cepilni stroj Uniforest 
Titan 42/20 joystick

Rezalno cepilni stroj Uniforest Titan 42/20 Joystick uporabljamo mehansko ali 
elektrohidravlično s pomočjo krmilne ročice (joystick)
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po načinu razreza, robustnosti, učinku, 
namenjen pa je tudi profesionalni rabi. 
Model 42/20 je z maso 950 kg precej lažji, 
prav tako tudi ožji in manjši od njegove-
ga starejšega brata. Zato in zaradi težišča, 
ki je pomaknjeno proti traktorju, za nje-
gov transport zadostuje že manjši traktor 
(80 kM). Rezalno-cepilni stroj Uniforest 
Titan 42/20 joystick lahko uporabljamo 
mehansko ali elektrohidravlično s pomo-
čjo krmilne ročice (joystick). Za upravlja-
nje stroja nima vgrajenih elektronskih 
delov, kar omogoča enostavno vzdrževa-
nje z nizkimi stroški, tudi pri zelo težkih 
pogojih dela. S testiranim strojem lahko 
cepimo in žagamo hlode z največjim 
premerom 42 cm. Hlode s pomočjo pre-
klopne dvižne mize, obložene z gumi tra-
kom, dolžine 200 cm pripeljemo v stroj, 
kjer jih z verižno žago razžagamo na 
poljubno dolžino. Dolžino polen lahko s 
pomočjo mehanskega omejevala nastavi-
mo na 23, 33, 40 ali 50 cm. Meč hidravlič-
no gnane verižne žage je robusten, 54 cm 
dolg – tak, kot ga uporabljajo harvesterji, 
in omogoča hiter in gladek odrez polena. 
Veriga je mazana s pomočjo samodejne 
oljne črpalke, ki črpa olje iz rezervoarja, 
katerega vsebina zadošča za cel dan dela. 

Stroj je zasnovan dvonivojsko, kar 
pomeni, da razrez in cepljenje potekata 
na različnih nivojih. Odrezano poleno 
pade v korito, kjer ga bat s silo 200 kN (20 
ton) potisne skozi cepilni križ. Serijsko 
vgrajeni križ poleno razcepi na štiri dele, 
vstavimo pa lahko tudi križe, ki pole-
no razcepijo na 6, 8 ali 12 kosov. Zaradi 
pravilne postavitve odrezanega polena v 
cepilno korito ima stroj vgrajeno lastno 

krmiljenje lopute, kar precej zmanj-
ša zatikanje med rezalnim in cepilnim 
delom stroja. Razcepljena polena padajo 
na 420 cm dolg verižni transportni trak, 
ki ga lahko za 15 stopinj zamikamo levo 
ali desno, kar omogoča polnjenje prikoli-
ce ali zabojnika brez dodatnega premika-
nja. Transportni trak je gnan s hidromo-
torjem, zlaganje oz. raztezanje je zaradi 
vgrajene razbremenilne vzmeti enostav-
no in za uporabnika neobremenjujoče. 

Rezalno-cepilni del stroja je pokrit s 
pokrovom, ki ga odpremo v enem kosu, 
in omogoča hiter in lahek dostop do veri-
žne žage in cepilca kot tudi do transpor-
tnega sklopa. Zaščitni pokrov je pokrit 
z mrežo, ki omogoča vidno spremljanje 
delovnega procesa, ob dvigu pokrova pa 
se stroj avtomatsko zaustavi. 

Uniforest Titan 42/20 joystick je gnan 
preko kardanske gredi, za kar zadostuje 
že traktor z močjo 30 kW (40 kM). Lahko 
pa ga poganja tudi vgrajen elektromotor. 
Za svoje delovanje potrebuje 100 l hidra-
vličnega olja.

Za učinkovitejše delo je priporočena 
uporaba dozirne mize, s pomočjo katere 
hlode dovajamo na preklopno mizo, vča-
sih pa je smotrna uporaba odsesovalnih 
naprav za žaganje. 

Z rezalno-cepilnim strojem Uniforest 
Titan 42/20 joystick smo na testu obde-
lali približno 40 m3 lesa. Za upravljanje 
je stroj zelo enostaven in se ga zlahka 
takoj priučimo. Zaradi svojih dimenzij 
je uporaben marsikje, kamor z večjim 
strojem ne moremo, vseeno pa potrebu-
je kar nekaj prostora, če ga uporabljamo 
v kombinaciji z dozirno mizo, pri čemer 
je nujna tudi uporaba dvigala (gozdar-
ske prikolice). Delovanje je zanesljivo, s 
standardnim cepilnim križem je ceplje-
nje potekalo hitro in brez težav tudi pri 
maksimalnih premerih in grčavem lesu. 
Doliti je bilo potrebno le olje za maza-
nje verige in včasih očistiti odprtino za 
izmet žagovine ter trske, ki so se nabra-
le na vstopu na transportni trak. Delo s 
strojem je ob upoštevanju navodil varno, 
k čemur največ prispeva avtomatska usta-
vitev stroja ob dvigu zaščitne lopute.

Učinek je sicer manjši kot pri večjem 
Uniforestovem modelu, zato pa je temu 
primerna cena, ki stroj naredi dostopen 
marsikomu, ki se s pripravo drv malo 
resneje ukvarja.
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Stroj ima vgrajeno lastno krmiljenje lopute, kar zmanjša zatikanje med rezalnim in 
cepilnim delom stroja

Za učinkovitejše delo je priporočana uporaba dozirne mize, s pomočjo katere hlode 
dovajamo na preklopno mizo.
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