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28. ZASTOSOWANIE PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ 
KOMUNIKACYJNYCH – CB, KRÓTKOFALÓWKI

Przenośne urządzenia komunikacyjne tzw. krótkofalówki są wszystkim znane. Jednak w naszym kraju 
kojarzą się z aparatami słabej jakości i krótkiej żywotności. Bazując na wiedzy i doświadczeniach 
różnych rodzajów służb korzystających z takiego typu komunikacji, jak również bardzo mocno 
rozpowszechnionym ich użyciu przez pracowników leśnych w Europie i Ameryce, nasze 
Przedsiębiorstwo jako pierwsze promuje stosowanie krótkofalówek do wzajemnej komunikacji 
poszczególnych pracowników.
Dzisiejsza technologia umożliwia stosowanie np. 20 i więcej urządzeń na jednej częstotliwości, 
przy zasięgu nawet do 5 km. Ułatwia to bieżącą komunikacje pomiędzy pracownikami pracującymi 
w zamkniętych kabinach, a pracownikami wykonującymi swoje obowiązki poza nimi np. przy załadunku, 
przeładunku, rozładunku, ocenie możliwości poruszania się sprzętu ciężkiego po danym terenie, 
komunikację pomiędzy pilarzami. Istnieje możliwość zainstalowania słuchawki, dzięki której rozmowy 
pomiędzy poszczególnymi pracownikami będą słyszalne dla każdego, nawet przy pracującej pilarce.
Oferowane urządzenia są w wykonaniu profesjonalnym tzn. są odporne na zabrudzenia, wilgoć, 
posiadają duże przełączniki tak by za każdym razem nie zdejmować rękawic. 
W pojazdach można zastosować znane wszystkim radia CB, jednakże w wersjach z mniej 
rozbudowanymi funkcjami, które nie znajdują zastosowania przy pracach leśnych.
Stosowanie takiego rozwiązania efektywnie poprawia komunikację pomiędzy pracownikami, 
co ma olbrzymi wpływ na unikanie wypadków podczas pracy. 
Nasze przedsiębiorstwo służy pełną informacją i fachową pomocą.
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