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M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A 

Uusia menetelmiä ja laitteita on otettava jatkuvasti käyttöön, jotta kohoavan palk
katason aiheuttama kustannuspaine voitaisiin hallita . Vähitellen joudutaan yhä enem
män korvaamaan ihmistyötä metsätöissä lisääntyvällä pääoman käytöllä. Tämä ei tietys
ti ole ainoa keino tällä hetkellä, mutta pitkällä tähtäimellä näin on meneteltävä. 
Meillä on t änään vielä saa tavi s sa huomattavia säästöjä j ärjestämällä olosuhteet siten , 
että puuvirta kannolta tehtaalle on mahdollisimma n tasainen ympäri vuoden . Teknilli
sesti t ämä on t oteut ettavis sa . 

Osa t ä ssä kat sauksessa esite l t ävistä uutuuksista on käsitet tävä siten, että ne on 
l ähi nnä tarkoitettu selvi t t ämään tulevaisuuden bankintamenetelmiin liittyviä periaat
t eelli sia kysymyksiä . Niiden syntyminen on nähtävä erittäin kovan kansainvälisen kil
pailun taustaa vasten. 

Kuva 1. Kuorinta on siirtynyt osittain teh
t a illa , mutta toisaalta myös varastokuorint a
laitteiasa on tapahtunut kehitystä , Varaa 
toilla suoritettavien kuorintojan kustannuk
set eivä t ole viime aikoina olennais es ti muut
tuneet , Varas tokuorintakustannuaten edelleen 
alentamiseen on hyviä mahdollisuuksia yhdis
t ämällä kuorin t a esim . karsintaan , Uusimpia 
suuritehoiaia kuorintalaitteita on Valon Ko
neen rakentamaan VK 16 : een perustuva liiklru- -
va kuorimo , Se on 2 ••• 3- metriaen (4 m) pino
tavaran kuorintaa.n tarkoitettu , ns , automaat
tisel l a eyöttölaitteella varustettu kuorinta
laitoa , j onka teho on 150,,, 250 p-m3 työvuo
rosaa . Työr yhmään kuuluu 2 tai 3 miestä olo
suhteista riippuen. Valok , Työväline Oy , 
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Kuva 2 , Puutavaran kor juun koneellista
minen harvennusmetsissä on vaikeaa . SCA : n 
toimesta on kuitenkin kehitelty karsima
konetta , j ota voitaisiin käyttää harven
nushakkuissa , Kone on t a rkoitettu hakkuu
miehen kaatamien ja katkomien runkojen 
pölkyittäin tapahtuvaan karsintaan . Suu
rin sallittu pölkyn pituus on 6 metriä , 
Karsimaelimen muodostavat kaksi samaan 
suuntaan pyörivää kaksiosaista terävä reu
naista "ruuvia" sekä hydraulisesti toimi 
va kierrerullapöytä , Ruuvien kierroslulcu 
on n , 1000 kierr , /min . Kierrerullapöytä 
saattaa pölkyt toisaalta pyörivään liik
keeseen karsintavaiheen aikana ja toisaal
ta alaslaskettuna syöttää karsitut pölkyt 

ulos , 

Kuva 3 , Suurimpana vaikeutena on riittä
vän nopean syö tön järjestäminen koneelle , 
Pölkkyjen koon vaikutus kapasiteettiin on 
suur i , vaikka koneeseen voidaankin syöt
t ää yhtäaikaa useampia pölkkyjä. Nykyisil
l ä nosturiratka isuilla ei harvennushak
kuissa ole helppoa ratkaista syöttöp.l]maa. 
Voimakoneena on Fordin 95 hv :n 3/4- tela
traktori ja nosturina on Foco . Konetta 
kutsutaan myös suunnittelijansa mukaan 

B ronemo- karsimakone eka i , 

Kuva 4 . Kuorman tekemisen ja kuorman kul
jettamisen irro ttaminen erillisilc.si työ
vaiheiksi hakkuun ja juonnon tehokkuuden 
parantai:Useksi on ollut tavoitteena Sunds 
Verkstäder AB:n kehittämässä runkojen esi
kasaustraktorissa . Kahden erillisesti hal
lit tavan bydrauli toimia en käsivarren avul
la kokoaa traktori kapeana viiluna aukon 
reunaa etenevien kaatomiesten kaatamat 
rungot oksineen nipuiksi , jotka hirtetään 
juontotraktorin vin t tureiden pääköyteen 
yhdellä lenkillä . Traktorin teho riittää 
kahta suurehkoa juontotraktoria varten , 
Juontotraktoreiden teho nousee samalla 
yli kaksinkertaiseksi , Peruskoneena on 
Timberjack 240 , joka on varustettu 97 hv rn 

moottori lla ja turbiinikytkimellä. 



Kuva 5 . Pitääksemme kustannus tason kuris
sa pitkällä tähtäimellä joudumme vähentä
mään ihmisten käsin suorittamat työt mini
miinsä ja siirtämään ne koneille , Kaatami
nen jää todennäköisesti viimeiseksi metsä
työmiehen nykyisin välinein suorittamaksi 
työksi , 1970-luvulla otetaan kuitenkin 
käyttöön l aitteita, joissa kaataminen yh
distetään puiden kokoamiseen kasoiksi , 
Raskaimmassa päässä edus taa tätä linjaa 
Beloit Tree Harvester ja keveimmässä ehkä 
Garpnäven , joka on kokeilulaite . Se on 
tarkoitettu lähinnä harvennusmetsien pien
ten runkojen kaatoon ja kokoamiseen kasoi
hin pal statien varteen , Kaato tapahtuu 
hydrauliveitsellä, ja laite on sijoitettu 
tässä va iheessa pitkän ulottuvuuden (11 m) 

omaavan hydraulinosturin kärkeen. 

Kuva 6 , Pientä puuta tuottavien metsien 
hankinnan taloudellinen koneellistaminen 
on erittä in vaikeaa , Vaikeutena on pääasi 
assa riittävän nopean käsittelyn järjestä
minen . Tämä tulee esiin myös tässä palsta
tietä etenevässä hakkurissa , joka on ra
kennettu Ford Brunett - t r aktorin pääl le , 
Moottorisahalla kaadetut rungot syötetään 
oksineen ja neulasineen hydrau l inosturin 
avulla hakkuriin , joka puhaltaa hakkeen 
traktorin peräosassa olevaan vaihtosäili
öön . Edelleenkuljetus tapahtuu kuormaamal
la neljä säiliötä kuor11B- auton lavalle , 
Saatua haketta sekoitetaan sulfaattihak
keeseen 5 %. Kokeiluja suorittavan tehtaan 
mukaan tästä ei aiheudu vaikeuksia tuotan-

non laadulle. 

Kuva 7 , Flexor L on Massey-Ferguson 175 
- traktorin pohjalta rakennettu 72 hv 1n 
moottorilla varustettu ja kaikilla pyöril
l ä vetävä kuormaa kantava metsäa j oneuvo . 
Telipyörien vetojä rjestelmä on s amantapai
nen kuin yleensä tiehöylissä . Erikoista 
t ässä ajoneuvossa on se, että etu- ja ta
kaosien välillä on eräänlainen tasauspyö
r äs t öjärjes telmä, j oka sallii tasaisen ve
don kaikille pyörille myös tiukoissa kään
nöksissä . Nosturi on Stora Björnen SK 
4000 , joka on markkinoilla aikaise111Din ol
leita Vindel-nostureita euurempi malli , 
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Kuva 8 . Ns , tulevai suuden traktoreita edus
taa Ford Brunett 9000 , 11 0 hv :n moottorilla 
varustettu metsä traktori . Se on va rustettu 
HIAB Cobra - kokeilunosturilla , j onka nosto
kyky on n . 9 tonnime t riä ja ulottuvuus n , 9 , 6 
metriä . Varustamalla Brunett 9000 puoliperä
vaunulla saadaan ajoneuvoyhdistelmä , joka on 
mitoitettu 30 tonnin kuormalle , Traktori 
liittyy osana lähiaikoina Ruotsissa käyt töön 
otettavaan katkotun t avaran hank intajä r jes 
telmään , jossa palstatietä kulkeva kone val
mistaa kaadetui sta rungoista palstatielle 
kasoja eri tavaralajeista . Täll öin on mah
dollista käyttää hyväksi näin suuren trakto-

r in koko kuljetuskapasiteetti a , 

Kuva 9 , Tulevaisuuden metsäkoneita edustaa 
myös t ämä Nordverk-traktori . Se on varustet
t u 140 hv :n moottorilla , ja sen sallit tu 
kuorma ilman perävaunua on 20 tonnia . Siinä 
on vetävä keinuteli takana ja vetävä keinu
akseli edessä . ·fämä rakenne on erittäin sta
biili maas tossa sallien yhdessä turbiinikyt
kimen ja planeettavaihteiston kanssa mootto-

ri tehon t äyden hyväksikäytön , 

Kuva 10 . Mielenkiintoisen perävaunun veto
järjestelmän on kehittänyt AB Bröderna An
derssons Verkstäder , Se on hydr aulimootto
rilla toimi va a purullaveto, joka vaikuttaa 
perävaunun telin molempi in pyöriin , Erikoi 
s inta järjestelmässä on se , että sijoitta
malla hydraulipun:ppu vetokoneen ns , maanope
usulosottoon on saatu aikaan synkronointi 
kaikilla vaihteilla eteen- ja taaksepäin 
ajet t aessa , Tästä on s eurauksena, ettei pe
r ävaunun hydr aulijärjestelmässä tarvita hal
lintaventtiile jä , Kuvassa oleva a j oneuvoyh
distelmä edustaa ma.astokalpoisuudeltaan j o 
vars in korkeaa luokkaa (3/4- telat + häntäoh-

jaus + vetävä teliperävaunu), 

Jaakko Ebeling 

M E T S ÄTE HO 
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