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A 
Papierholz Austria GmbH 

speciális fabeszerzési és szállítási feltételei ipari fára 

(2017/07 változat) 

Az Eladónak a Papierholz Austria GmbH (az alábbiakban „Vevő“) és szerződéses partnere(i) (az alábbiakban „Eladó“) között életben lévő Általános 
fabeszerzési és szállítási feltételeinek kiegészítésül az alábbi megállapodás születik: 

 
 

1. KIALAKÍTÁS ÉS MINŐSÉG 
 

1.1. Tűlevelű és lombhullató rostfa 
 

 Hosszú rönk: Főként 4m, (2) 3 - 6 m hosszú, tűlevelű fánál 5 cm felső átmérő kéreg nélkül, ill. 6 cm kéreggel és lombhullató fa esetén 
8 cm kéreggel és kéreg nélkül felfele. 

 Rövid rönk:  1 m vagy 2 m hosszú, a legkisebb felső vastagság, mint a hosszú rönknél. 
 Minőség: 

Elsődleges: Egészséges, gyakorlatilag piros csík nélkül, mindkét vége fűrésszel vágva, simára gallyazva, gally elágazódás, 
fenyőszurok vagy hántolási sérülés nélkül, lucfenyő és erdei fenyő esetén a kék elszíneződés engedélyezett. 

Másodlagos:  Rozsdacsík, keménybarna, de elmozdíthatatlan helyek, fenyőszurok folyás és hántolási sérülések, töredékfa, nem 
elmozdíthatatlan helyek (nedves mólé) a vágási felület 10%-ig,  kismértékű nedves mólé (a vágási felület 10%-ig) és 
rossz gallyazás. 

Szállítás előtt még feldolgozandó fa:   
  A legvastagabb végén 60 cm felett, gally elágazódások (lombhullató fajtáknál tehernek számítanak) és rőzse 

 

1.2.  Papírfa 
 

 Hosszú rönk: Főként 4m, (2) 3 - 6 m hosszú, 7 cm legszélesebb rész kéreg nélkül, ill. 8 cm legvastagabb rész kéreggel felfele, max. 35  
cm a legvastagab végén, max. 55% száraztartalom - egyenletes gyűrűzéssel max. 60%, legalább 760 kg/FMO. 

 Rövid rönk:  1 m (max. 1.04 m) vagy 2 m (max. 2.04 m) hosszú, vastagságok, mint a hosszú rönknél, legalább 480 kg/RMM (ROO). 
 Minőség:  Csak lucfenyő/erdei fenyő rönkfa (nem rőzse), faj- és fajtatiszta, friss, egészséges, folyamatos termelésből, 

a vágási felületen elszíneződés nélkül. 
A fa mindkét végén fűrésszel legyen vágva, teljes méterre méretre vágva, egy méterre gyakorlatilag egyenesen és 
gallyazva. A durva ágas darabok, vékony fa, töredék fa, erős gyökérkezdeményű fa és gally elágazódások a szállításól ki 
vannak zárva.  

 
2. „IPARI FA“ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 

Mennyiségi egység:  Mértékegység F = tömörköbméter R = űrköbméter A = Atro-súly 
  Állapot  O = kéreg nélkül M = kéreggel 
  Számítási méret O = kéreg nélkül M = kéreggel 
  (pl.:  FMO = tömörköbméter, kéreggel kiszállítva, kéreg nélkül lemérve és számítva, 
   RMM = űrköbméter, kéreggel kiszállítva, kéreggel lemérve és számítva) 
Fogalmak meghatározása:  I = ipari fa, IS = papírfa, IF = rostfa, I2 másodlagos fa, IM = szállítás előtt még feldolgozandó fa 

 
3. MÉRETEK 
 

 A hosszú tűlevelű és lombhullató fák esetén a mennyiség kiszámítása kizárólag súly alapján és a Vevő üzemeiben történik. 
Amennyiben egyebekben nem kerül alkalmazásra a Vevő Általános fabeszerzési és szállítási feltételeinek 1. pontja, akkor az "Osztrák 
fakereskedelmi szokvány" (Österreichische Holzhandelsusancen), ill. a FHP ipari fára vonatkozó súlymérési irányelvei irányadóak. 
Atro súly átszámítása tömörköbméterre: 

 
 kg/FOO kg/FMO   kg/FOO kg/FMO 
Lucfenyő/jegenyefenyő 427 475  Nyírfa 515 585 
Erdei fenyő 510 570  Vörös tölgy 650 707 
Vörösfenyő 545 625  Rezgő nyárfa 422 479 
Juhar 570 633  Nyárfa 350 402 
Égerfa 460 541  Tölgy/fehérakác 630 741 
Kőris 650 755     

 
 A térfogat szerinti űrmértékben történő mennyiségszámítás esetén a fát tökéletesen le kell gallyazi és teljesen simának kell lennie. 

Szakszerűtlen lesimítás esetén fenntartjuk a jogot arra, hogy a fát súlyra mérjük le. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung wird beglaubigt. Die in deutscher Sprache 
abgefasste Urkunde hat mir als Original vorgelegen.  
Hitelesítem a fordítás tartalmának teljességét és helyességét. A német nyelven írt okirat 
eredetiben állt rendelkezésemre.   
Maintal, den 04.04.2017 / Maintal, 2017. április 4. 

 


