
 

 

ERDÉRT Fűrészáru osztályba sorolása 2020-1-FÁ 
 

A legtöbb forgalmazó a Magyar Szabványügyi Hivatal előírásait figyelembe véve alakította ki saját osztályba sorolási 

kritériumait, melyeket szem előtt tartva tudják biztosítani vásárlóik számára a folyamatosan megbízható minőséget. Az 

ERDÉRT-TUZSÉR ZRT az MSZ 17300/2-1988 jelzetű szabványt alapul véve a következők szerint határozza meg a 

fűrészáruira vonatkozó alapvető kritériumokat. 

Asztalos fűrészáru minőségi 
osztályainak jellemzői 

Minőségi osztályok 
 

Kiváló I. osztály 
 

II. osztály 

Göcsök a lapokon és éleken 1 db max. 20 mm 
átmérőjű, egészséges, jól 
benőtt göcs méterenként 

2 db max. 20 mm átmérőjű, 
egészséges, jól benőtt göcs 
méterenként 
 

2 db max. 30 mm átmérőjű, 
egészséges, jól benőtt göcs 
méterenként 

Szerkezet egyenes szálú, közép (bél) 
nélküli, épélű 

egyenes szálú, közép (bél) 
nélküli, épélű 

egyenes szálú, közép (bél) 
körbefűrészelt vagy 
átfűrészelt is megengedett, 
épélű 

Gombák okozta 
elszíneződés 

nincs megengedve a lapfelület max. 10%-án, 
nem zavaró mértékben, 
foltokban, sávokban 

a lapfelület max. 20%-án, 
foltokban, sávokban 

Korhadás nem megengedett nem megengedett nem megengedett 

Rovarrágás nem megengedett nem megengedett nem megengedett 

Térgörbeség az egyenestől való elhajlás 
kevesebb, mint a hossz 1%-
a (pl.4000 mm hossz 
esetén 40 mm). 

az egyenestől való elhajlás 
kevesebb, mint a hossz 2%-a 
(pl.4000 mm hossz esetén 80 
mm). 

az egyenestől való elhajlás 
kevesebb, mint a hossz 2%-a 
(pl.4000 mm hossz esetén 80 
mm). 
 

 

Építő fűrészáru minőségi 
osztályainak jellemzői* 

Minőségi osztályok 
 

III. osztály IV. osztály 
 

Göcsök a lapokon és éleken 2 db max. 20 mm, vagy 1 db max. 50 mm 
átmérőjű, egészséges, jól benőtt göcs 
méterenként 

2 db max. 50 mm átmérőjű, egészséges, jól 
benőtt illetve részben benőtt vagy korhadt 
göcs méterenként 

Szerkezet egyenes szálúságtól való eltérés 
megengedett, közép (bél) megengedett, 
fagömbösség megengedett a vastagság 
1/3-áig, a hosszúság 1 /4-ig 

egyenes szálúságtól való eltérés 
megengedett, közép (bél) megengedett, 
fagömbösség megengedett a vastagság 3/4-
éig, a hosszúság3/4-ig 

Gombák okozta 
elszíneződés 

a lapfelület max. 30%-án, foltokban, 
sávokban 

megengedett 

Korhadás nem megengedett megengedett 

Rovarrágás nem megengedett megengedett 

Térgörbeség az egyenestől való elhajlás kevesebb, mint 
a hossz 2%-a (pl.4000 mm hossz esetén 80 
mm). 

megengedett 

*Szigorúan megkülönböztetendő az építési célú szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa 

minőségi kritériumaitól! 

ERDÉRT-TUZSÉR ZRT 




