
Spravilo lesa s pomočjo žičnic je razširje-
no in primerno zlasti v težko prehodnih 
in dostopnih področjih. Največkrat so to 
hribovita območja, žičnice pa učinkovito 
premagujejo tudi druge naravne ovire, 
kot na primer reke ali močvirja. Po učinku 
žično spravilo lesa ne zaostaja za drugi-
mi načini spravila, zahteva pa praviloma 
več znanja in dobro izurjene delavce. Po 
navadi je tudi nekoliko dražje po enoti 
spravila, vendar se ti stroški hitro povrne-
jo, če pomislimo, od kod lahko les spravi-
mo in seštejemo prihranke od nezgrajenih 
prometnic. 

Žičnic in sistemov žičnega spravila je 
kot vsega drugega na svetu veliko, pri nji-
hovi uporabi in razvoju pa Slovenci vse-
kakor nismo na zadnjem mestu. Žičnice 
se pri nas uporabljajo od nekdaj, k razvo-
ju žičničarstva smo prispevali več inova-
cij, imeli smo tudi prave izdelovalce žič-
nic, od katerih so žal nekateri že obupali.

Uniforest d. o. o. iz Latkove vasi je eno 
od podjetij, ki pri nas proizvaja žičnice, 
in pred leti smo v Kmetovalcu že opisali 
njihov sistem mini žičnice Savoy, tokrat 
pa so poslali na trg gozdarsko žičnico 
s komercialnim imenom Cobra. To je 

manjša žičnica, v osnovi po delovanju 
podobna mini žičnici Savoy, vendar teh-
nično neprimerljivo bolj dovršena in 
posledično tudi mnogo bolj učinkovita.

Gozdarska žičnica Cobra je namenjena 
varnemu, enostavnemu in učinkovitemu 
spravilu lesa po strmih pobočjih navzgor, 
z linijami do 400 m in maso bremena 
do 2,5 tone. Žični sistem sestoji iz ohiš-
ja žičnice s stolpom, elektrohidravličnega 
vozička, dveh vmesnih podpor (čevljev) 
in daljinskega upravljanja.

Žičnica, ki brez žičnih vrvi tehta 3487 
kg, lahko po svetu prevaža in med delom 
poganja večji traktor, ki ima vsaj 120 
konjskih moči. V robustno ohišje žičnice 
so vgrajeni bobni vseh žičnih vrvi in siste-
mi, potrebnimi za delovanje, nad njim pa 
je vgrajen 9,5 m visok stolp T9500/25, ki 
ga je med transportom mogoče preklopiti 
nad traktor. Stolp spuščamo in dvigamo 
nad traktor s pomočjo daljinca, v delov-
nem položaju pa ga fiksiramo s pomočjo 
štirih sidrnih vrvi, nameščenih v ohišju. 
Vsako od 60 m dolgih sider s premerom 
16 mm je vpeto na svoj hidravlično gnan 
boben, ki jeklenico napne s silo 15 kN in 
je prav tako upravljan preko daljinskega 
upravljavca. Med transportom stolp meri 

Gozdarska žičnica 
COBRA UNIFOREST

Gozdarska žičnica Cobra je namenjena 
varnemu, enostavnemu in učinkovitemu 
spravilu lesa po strmih pobočjih navzgor, 
z linijami do 400 m in maso bremena do 
2,5 tone.

Postavitev žičnice je hitra in enostavna, 
če ste vešči tega dela.

Trg hlodovine in lesnih proizvodov
FRANCIJA: Julijsko poročilo portala willwood poroča o manjšem številu kupcev ter nižjih 
cenah, ki jih dosegajo francoske dražbe lesa. Prve javne dražbe v obdobju covida-19 so se kon-
čale s slabo prodajo, saj je na trgu ostala približno polovica neprodanih lesnih zalog trdega 
lesa listavcev. Cene so padle za četrtino. Hlodovino bukve je težko prodati za 50 evrov/m3, 
medtem ko je cena na panju za bukev približno 30 evrov/m3. Francoske žage nočejo prevze-
mati preveč odgovornosti na trenutno zelo nestabilnem trgu. Podobno je pri hrastu. Padec cen 
se je pričel že leta 2019, letos pa se samo še nadaljuje. K temu največ pripore počasna trgovi-
na z Azijo in Ameriko, kjer ni povpraševanja po parketih in masivnih podbojih. Spodbudna je 
rast trgovine z Vietnamom, kjer za najlepše hlode še lahko iztržiš 100 evrov/m3. Po drevesnih 
vrstah je letošnje leto obetavna trgovina s hlodi velikega jesena in topola. 

VIETNAM: Nov sporazum EU z Vietnamom s 1. avgustom omogoča nižje obdavčitve za izvoz 
lesa v to državo. Evropska podjetja bodo po novem v tej državi lažje investirala, saj sporazum 
predvideva spoštovanje pravic delavcev, upoštevanje določil Pariškega klimatskega sporazu-
ma itd. 
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v dolžino 7219 mm, višina žičnice pa 
znaša 3487 mm. Stolp T9500/25 je sicer 
ena večjih prednosti žičnice, saj omogoča 
postavitev in montažo žičnice ne glede na 
obstoj naravnih sidrišč, z njim pa zlahka 
tudi dosežemo potrebno višino nosilne 
vrvi.

Na boben nosilne vrvi lahko navijemo 
dobrih 400 m jeklenice (470 m s preme-
rom 16 mm oz. 410 m s premerom 18 
mm), ki se z bobna odvija oz. nanj navija 
s hitrostjo do 3 m/s. Nosilna vrv se napne 
s silo 75 kN. 

500 m dolga vlačilna vrv s premerom 9 
mm se z bobna odvija s hitrostjo do 8 m/s, 
njena vlečna sila je 25 kN, naprava pa jo 
zavre s silo 50 kN. Boben vlačilne vrvi je 
serijsko opremljen z odvijalno napravo, 
ki skrbi, da je žična vrv med bobnom in 
vrhom stolpa ves čas napeta ter se tako 
žica na boben lepše navija in lažje odvi-
ja. Oba bobna, tako vlačilne kot nosilne 
vrvi, sta gnana preko hidromotorjev, ki 
imajo integrirano zavoro. Hidromotorja 
poganja črpalka z nastavljivim pretokom, 
ki omogoča brezstopenjsko spreminja-
nje hitrosti (od 0–3 m/s oz. 0–8 m/s). 
Elektronsko krmiljen hidravlični sistem 
bobnov vlačilne in nosilne vrvi omogo-
ča mehko in nesunkovito pospeševanje 

Voziček je oblikovan tako, da so vsi 
njegovi deli zaščiteni v ohišju, kar 
zelo zmanjša možnost poškodb in 
prepreči zatikanje vej za voziček med 
privlačevanjem lesa.

Vmesna podpora- čevelj

Stolp spuščamo in dvigamo nad traktor 
s pomočjo daljinca, v delovnem položaju 
pa ga fiksiramo s pomočjo štirih sidrnih 
vrvi, nameščenih v ohišju.
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ter zaviranje žičnih vrvi in s tem gladko 
vožnjo vozička.

Na vlačilno vrv in z njeno pomočjo 
gnan je pripet elektrohidravlični voziček 
za žičnico 2500 HS Premium z maso 180 
kg in nosilnostjo 2,5 ton.

Voziček je oblikovan tako, da so vsi 
njegovi deli zaščiteni v ohišju, kar zelo 
zmanjša možnost poškodb in prepreči 
zatikanje vej za voziček med privlače-
vanjem lesa. Minimalni premer nosilne 

žične vrvi, ki tak voziček lahko nosi, je 
16 mm. Voziček je upravljan s pomočjo 
daljinca, na katerem upravljavec enostav-
no nastavi in shrani položaj spodnje ter 
zgornje postaje in položaje vmesnih pod-
por. Tako voziček samodejno prilagaja 
hitrost vožnje pri prehodu čevljev in se pri 
spuščanju sam ustavi na želenem mestu. 
Voziček je opremljen tudi z opozorilnim 
zvočnim signalom, ki delavca ob prihodu 
k zgornji postaji opozori, da bo potrebno 

hlode odpeti. Gozdarska žičnica Cobra je 
opremljena z dvema daljincema, s kateri-
ma lahko z vsakim posamezno nadzoru-
jemo cel sistem – tako vožnjo vozička kot 
navijanje vrvi in vse ostalo dogajanje na 
stolpu ter v ohišju žičnice.

Uniforestova žičnica Cobra je lepo in 
všečno oblikovana. Njena postavitev je 
hitra in enostavna, vendar to velja le za 
tiste, ki so takega dela vešči. Vsekakor se 
je potrebno zavedati, da je montaža žič-
nice fizično zelo zahtevno delo, ki poleg 
drugega zahteva tudi delo na višini in 
nekaj talenta med ušesi. Žičnica omogo-
ča spravilo lesa s tras, dolgih 400 in več 
metrov. Širina trase žičnega spravila je 
težje določljiva, verjetno pa si jo vsak, ki 

Oba bobna, tako vlačilne kot nosilne vrvi, 
sta gnana preko hidromotorjev, ki imajo 
integrirano zavoro.

Sidranje, izbira trase in doseganje 
zadostne višine nosilne vrvi je po zaslugi 
podpornega stolpa T9500-25 in strojno 
napeljivih dolgih sidrnih vrvi razmeroma 
preprosto.
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je že kdaj vlačil jekleno vrv, lahko pred-
stavlja.

Upravljanje žičnice je lahko razumljivo, 
pregledno in po kratkem uvajanju večini 
ne predstavlja težav. Sidranje, izbira trase 
in doseganje zadostne višine nosilne vrvi 
je po zaslugi podpornega stolpa T9500-
25 in strojno napeljivih dolgih sidrnih 
vrvi razmeroma preprosto. Pri prevozu 
in določanju stojišč žičnice se je na vsak 
način potrebno zavedati dimenzij in sku-
pne mase žičnice ter traktorja, sicer so 
možnosti za pristanek v kakšnem opra-
vljivem časopisu velike.

Voziček z veliko nosilnostjo in visoko 
hitrostjo vlačilne vrvi omogoča velik in 
dober učinek, ki pa je seveda zelo odvisen 
od vrste sečišča, načina sečnje in seveda 
tudi od vrste drevja. Nosilnost vozička 
2,5 ton zagotavlja, da veliko hlodov ne bo 
ostalo na tleh, po drugi strani pa učin-
kovitost žičnice in razmeroma preprosto 
upravljanje in montaža omogočata tudi 
izvedbo redčenj, ki pa dandanes nekako 
niso v modi. Za učinkovito delo z žičnico 
je seveda razumljivo, da moramo poskr-
beti tudi za stalen in pravočasen odvoz 
lesa z zgornje postaje žičnice. Dober, lepo 
izdelan stroj, ki je v pravih rokah in s pra-
vim znanjem zelo učinkovit. Vsekakor 
naprava, o kateri se tudi zaradi cene 
nekomu, ki malo več dela v gozdu, splača 
razmisliti.

Marko Kenda

Green deal – Evropska gozdarska strategija za 
obdobje do leta 2030
Evropski parlament je v začetku leta objavil Evropski zeleni dogovor (Green deal) – ambici-
ozen program Evropske komisije za uresničitev trajnostne zelene tranzicije, ki naj bi Evropi 
zagotovila status nevtralne podnebne celine. Eden od ukrepov znotraj tega programa je tudi 
sprejetje Evropske gozdarske strategije, ki naj bi bila sprejeta že v letošnjem letu. Kot kaže, je 
sprejetje dokumenta zaradi covida-19 prestavljeno na naslednje leto. 
Podnebne spremembe negativno vplivajo na gozdni ekosistem, gozdovi pa igrajo pomembno 
vlogo pri prilagajanju podnebnim spremembam. Če želimo vzpostaviti podnebno nevtralno 
Evropo, je gozd kot naravni ponor emisij ogljikovega dioksida pomembno ohraniti, izboljšati 
in povečati njegovo površino. Zaradi tega je Evropska komisija predpostavila nekatere ukrepe, 
kot so učinkovita obnova in ohranitev gozda ter povečanje potenciala gozdov za vsrkavanje 
in shranjevanje čim večjih količin ogljikovega dioksida. Poseben poudarek strategije je prepre-
čevanje gozdnih požarov, ki v nekaterih članicah povzročajo velikansko okoljsko in gmotno 
škodo. Pri tem evropska gozdarska strategija upošteva celotno verigo gozd – les ter predvi-
deva promocijo ekoloških in socialnih storitev v gozdarstvu. Posamezne države članice bodo 
imele možnost spodbujanja izboljšanja gospodarjenja z gozdovi v nacionalnih programih 
razvoja podeželja, ki so prav tako v pripravi. 
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