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METSATEHON 
KATSAUS 

Y H D I S T E T T Y M E T S Ä JA 

M A A N T I E K U L J E T U S M E N E T E L M Ä 

G.A. Serlachius Oy : n toimesta on v11me talven aikana kehitelty yhteistyös
sä kotimaisten metsäkoneiden eri valmistajien kanssa uutta ns. jatketun lähi
kulj etuksen menetelmää. Ajatus on lähtenyt liikkeelle siitä, että olisi py
ri ttävä käyttämään hyväksi metsässä kerran suoritettu kuormaustyö myös jatko
kul jetusvaiheessa, jotta vältyttäisiin kustannuksia aiheuttavalta välivaras-

~ tokäsittelyltä. Täten on päädytty siihen, että metsässä kuormattu perävaunu 
siirretään maantielle metsätraktorilla ja kytketään tämän jälkeen nopeasti 
kuorma-auton perään. Kuorma- auton palauttama toinen tyhjä vaihtoperävaunu 
liitetään tämän jälkeen metsätraktoriin ja kuormataan metsässä sinä aikana, 
jolloin kuorma-auto vie toista per ävaunua määräpaikkaan. 

Metsätraktorin ja perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän rakenne sel
viää oheisista kuvista. aastokelpoisuus on vars in tyydyttävä, koska kolme 
yhdistelmän neljästä akselista on vetäviä. Dolly- apupyörästössä on nesteve
to . Mikäli kuitenkin maasto osoittautuu ylivoimaisen vaikeaksi, voidaan pe
räosa irrottaa ja suorittaa metsäkuljetus maastotraktorilla esimerkiksi 
taakkajuontona. Tällöin kaikkein hankalimmatkin maastot ovat saavutettavis
sa. Perävaunun kuormaus suoritetaan tässä tapauksessa ensi mmäisessä sellai
sessa pisteessä, josta alkaen koko ajoneuvoyhdistelmä voi edetä. 

Suurin pulma etukäteen ajatellen tuntuu oleva.n maasto- ja maantiekuljetus
vaiheen joustava niveltäminen toisiinsa. Tätä helpottaa kuitenkin se et t ä, 
mikäli maantiekuljetusmatka on pitkä tai alkuosa maantiestä huonoa, metsässä 
liikkuva ajoneuvoyhdistelmä voi jatkaa myös maantiellä ja näin mahdol istaa 
synkronoinnin edullisi mmalla paikalla. 
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Kuva 1. Kuv an aj o
neuvo on lähinnä 
suunniteltu 8 m ta
varan maks imipituu
delle , mutta kaikkia 
pituuksia 2: n ja 8 
metrin väliltä voi
daan käyttää.- Kaikki 

valok . Metsätaho. 

Kuva 2. Kuorma on 
sijoitettu apupyö 
rästön päälle siten, 
e tt ä huomattava osa 
painosta kuo r mittaa 
myös traktorin taka
akselia parantaen 
ajoneuvon liikkumis-
kykyä ja samalla li- I ) 
säten vetokoneen va
k avuut ta mm. kuorma-

usvaiheessa. 

Kuva 3. Kuorma tuo
daan yleensä lähim
pään maantien koh
t:i.an, mutta koska 
aj oneuvoyhdistelmä on 
maanti eke l poinen, voi
daan sillä tarpeen 
tullen edetä myös 
maantietä pitkin par
haan mahdollisen ko
konaistuloksen saa-

vuttami seksi. 

Kuva 4 . Perävaunussa 
olevat tukijalat las
ketaan alas ja met
säajoneuvo peruuttaa 
ottamaan toista pe
rävaunua mukaansa. 
Kuorman koko on ky
s eis es s ä tapauksessa 

lähes 20 p- m3. 

) 



Kuva 5. Sekä n s . Dol
ly- apupyör ästö että 
kuorma-auto on varu&
tettu samanlais illa 
laukaistavilla kään
töpöydi llä, joihin 
perävaunuissa olevat 
vetotapit kiinnitty
vät . Kuvassa näkyy 
myös nestevetojärjes
telmä ja sen suoma 
suuri maavara, mikä 
on tietysti eduksi 
maastossa liikuttaessa. 

Kuva 6 . Kuorma-auto 
peruuttaa tien reu
nassa olevan kuorraa
tun perävaunun alle . 
Per~vaunujen vaihto 
käy tottuneilta mie
hi ltä erittäin nope
asti . Koska kuorman 
koko on rajoitettu, 
voidaan tässä työssä 
käyttää vanhoja, ras
kaista ajoista pais
tettuja tai uusia, 
kev.[it ä kuorma- autoja. 

ienetelmää on toistaiseksi käytetty metsästä suoraan tehtaalle tapahtuvis
Ga kuljetuksissa keskimaantiematkan oll essa noin 20 km. Metsäkuljetusmatka 
on ollut keskimäärin noin 0 . 5 km. Työsaavutukset viittaavat tällä hetkellä 
noin viiden 20 p- m3 : n kuorman toimittamiseen tehtaalle 8 tunnin työpäivänä. 
Tällä teholla menetelmä on kilpai lukykyinen normaaleihin jatketun lähikulje
tuksen menetelmiin verrattuna. Toisaalta näyttää varsin mahdolliselta saada 
aikaan vielä parempia työsaavutuksia, kunhan kuljettajat saavuttavat työme
net elmän vaatiman ammattitaidon ja toisaalta laitteistossa vielä esiintyvät 
pienet puutteellisuudet saadaan korjatuiksi . 

Tekni llinen eritt ely: 

Peruskone 
Nosturi 
Apuvetojärjestelmä 
Perävaunulaitteet 
Dollyn renkaat 
Perävaunun renkaat 
Perävaunun taka-akseli 

Vetoauto 

Valmet Terra 865 B, 80 hv: n maastot raktori 
HIAB 177 M 
Sisu-nestemoottorit 
Rysky Special 
500 X 22. 5 
10 ( 11) x 20 , paripyörät 
Erikoisrakennetta, maavara sama kuin metsä
traktorissa 

• A. N. 

Jaakko Ebeling 

3 



hletsäteho Review 11/1 96 7 

A COMBINED F OREST ROAD AND HIGHWAY ME'I'HOD OF TRANSPORT 

In order to avoid extra reloading costs at the place where forest haulage 
and highway transport meet, a method has b een developed in Finland for moving 
a trailer loaded in the forest direct, without reloadings, to the mill . A 
vehicle combination consisting of a forest tractor with loader , two trailers, 
and a truck is used . To improve manoeuvrability, the so-called Dolly auxil
iary wheels of the combination are equipped with hydraulic drive. The method 
is discussed. 
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