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METSATEHON 
KATSAUS 

KESÄN 1968 METSÄKONEUUTUKSIA 

Kesä 1968 on metsäkonerintamalla ollut suhteellisen vilkas. Uusia malleja vanhoista koneista on tullut runsaasti, mut

ta myös useita varsinaisia uutuuksia on ilmestynyfkuvaan. Tässä katsauksessa pyritään antamaan lyhyt selvi tys viimeisi.mm is

tä koneista ja laitteista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä puunkorjuutoiminnan kehittymiselle lähiaikoina. Toisaalta 

katsauksessa esitellyt uutuudet on käsitettävä esimerkeiksi tapahtuneesta kehityksestä. Täydellisen kuvan antam inen on tä

män esityksen puitteissa mahdotonta. 

Kuva 1. Keuruun Konepaja on kehittänyt runkojen 
juontoon tarkoitetun matsä traktorin lisävarusteen , 
juontopihdin. Laite on tarkoitettu esikasattujen run
konippujen juontoon, mutta toisaalta amerikkalaisiin 
kokemuksi in perustuen sillä voidaan juontaa myös iso
ja, tukkipuun kokoisia runkoja hajaltaan kilpailuky
kyisesti tavanomaiseenjuontovarustukseen verrattuna. 
Laite on vielä prototyyppiasteella, mutta alustavat ko
kemukset ovat olleet positiivisia. - Valok. Metsäteho, 
ellei toisin mainita. 
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Kuva 2. Metsä-Marttiinin Valmet 865 LM kuor-
maa kantavaan metsä trak toriin rakentamaan lava- ja 
telirakenteeseen on ny t saatavissa lisälaite, vapaasti 
pyö rivä apurulla. Tämän avulla saadaan teliraken teen 
takirnmainen pyöräpari tarvittaessa vetäväksi. Rullan 
teh tävänä on siis vä li ttää voima telin vetävien etupyö
rien ulkokehältä takirnmaisten pyörien ulkokehälle. 
Kun rulla on suhteellisen suurikokoinen, on renkaan 
ja sen väl inen kosketusp inta suurehko, mistä lienee 
etu a renkaiden kestävyydelle. Rulla voidaan tarvitta
essa irrottaa hydrau lisesti vetoasennos ta, jolloin veto 
tapahtuu vain telin etumaisil la pyörillä. 

Kuva 3. Metsä-Martt iini on äske ttäin esitelly t sivulle 
kaatavan kippiratkaisun, joka voidaan asentaa sekä 
Metsä-Marttiinin perävaunuih in että myös Valmet 865 
LM -mal leil1in. Siinä on erikois ta se, että kuljetta
ja voi pudottaa nipun ohjaamosta käsin. Edelleen 
kuorman painopiste sä ilyy renkaiden keskilinjojen si
säpuolella siihen asti , kunnes kuorma putoaa. Myös
kään kuorman pudotuksen jälkeen ei kuljettajan tar
vitse poistua ohjaamosta saadakseen lavan jälleen nor
maaliasentoon. Lavarakenteen asentaminen tarvittaes
sa myös muihin ajoneuvoihin lienee mahdollista. 

Kuva 4 . Peltosalmen Konepaja Oy on tuonut mark
kinoille sa rj avalm isteisen Farrnet-metsätraktorin. Trak
tori on tarkoitet:U sekä varsinaiseen metsäkäyttöön 
että myös ns. jatkettuun lähikuljetukseen. Perusko
neena on Valmetin 90 hv:n teollisuustrak tori , josta 
etupyörät on otettu pois. Ohjaus tapah tuu runko-oh
jauksella, ja peräosan teli on tehty vetäväksi renkaiden 
pintakuvioihin sovi tetulla mekaanisella rullavedolla. 

osturina on Oy Fiskars Ab:n valmistama tukkikurki. 
Pankkorakenne mahdollistaa tarvittaessa nippujen ve
teenpudotuksen. - Valok. Peltosalmen Konepaja. 
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Kuva 5. Maastokone Tavela & Vuori on rakentanut 
metsätraktoreiden lisävarusteeksi tarkoitetun hydrau
litoimisen puristuspankon, joka kuvassa on asennettu 
Valmetin kuormaa kantavan 865 BK -traktorin pääl
le. Pankon pinta-ala on noin 0.90 m2 maksimisuurui
sena. Laitteelle löytynee käyttöä sekä karsittujen et
tä karsimattomien runkojen juonnossa. Sitä käytettä
essä ei tarvita apumiestä. Puristuspankko voidaan asen
taa joko runkojuontotraktoreihin vintturin tilalle tai 
myös useimpiin kuormaa kantaviin traktorimalleihin. 
Runkojuontotraktoriasennuksen yhteydessä on suo
ritettava myös hydraulinosturin asennus. Kotimaiset 
tutkimustulokset laitteen edullisuudesta puu !tuvat 
toistaiseksi, mutta ulkomaisten kokemusten mukaan 
(Kanada, Ruotsi ja Neuvostoliitto) näyttäa puristus
pankko tietyissä olosuhteissa tulevan tavanomaisia 
juontomenetelmiä edullisemmaksi. Palkkatason nousu 
vaikuttaa myös menetelmän edullisuutta lisäävästi. 

Kuva 6. Maastokone Tavela & Vuori on yhteistyössä 
Valmetin metsä traktoreita valmistavan tehtaan kanssa 
tuonut markkinoille Terra 865 Rysky -tyyppimerkin
nällä varustetun, kuormaa kantavan 6-pyörävetoisen 
metsätraktorin. Sen etuosa on sama kuin Valmet 865 
BK:ssa,ja takaosana on Maastokoneen valmistama rul
lavetoinen Rysky-perävaunu. Traktori on lähinnä tar
koitettu metsäajoon, mutta myös lyhyet maantiekul
jetukset ovat mahdollisia. Käyttö tarkoituksen mukaan 
voi valita joko )aukaistavan tai kiinteän pankkoraken
teen. 

Kuva 7. Lokomo Oy on esitellyt Lokkeri-nimisen 
runkojuon totraktorin prototyypin. Sarjatuo tantokone 
on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 1968 aikana. Eri
koista tässä traktorissa on kuljettajan sijoitus mootto
rin etupuolelle, suljettavaan ohjaamoon, josta näky
vyys varsinkin ajosuuntaa.n ja sivuille on tavallista pa
rempi. Moottorin teho on noin 130 hv, ja traktori on 
varustettu turbiinikytkimellä ja power shift -vaih
teistolla. Traktorissa on vaakatasossa kääntyvä keski
nivel, kiinteä taka-akseli ja keinuetuakseli. Rakenteel
lisesti etu- ja taka-akseli ovat kuitenkin samanlaiset. 
Traktori on varustettu kaksoisrumpuvintturilla. - Va
lok. Lokomo. 
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Kuva 8. Valmet Oy tuo vuoden 1968 aikana mark
kinoille uuden runkojuontotraktorimallin, jonka pro
totyyppi on jo pitkähkön ajan ollut koekäytössä. 
Moottorin teho on 110 hv, ja moottori on Valmetin 
Linnavuoren Tehtaan ahdettu 4-sylinterinen diesel. 
Traktorissa on turbiini.kytkin ja power shift -vaihteis
to. Keskinivel on kääntyvä-kiertyvä-tyyppinen. Kul
jettajan sijoitus on tavanomainen. Ohjaamoon suljet
tava. Vintturiksi voidaan valita joko yksi- tai kaksirum
puinen malli. 

Kuva 9. Ruotsalainen Logma AB on esitellyt palstal
la liikkuvan, aukkohakkuihin tarkoitetun Logma T 2 
-karsima-niputuskoneen prototyypin. Kone perustuu 
teleskooppinosturin käyttöön sekä runkojen karsin
nassa että nipu tuksessa. Kone etenee takaperin pals
talla käsitellen latva edellä suunnatusti kaadetut run
got noin 30 m:n levy iseltä viilulta kerrallaan. Puomin 
ulottuvuus keskipisteestä on noin 12 m, ja suurin kä
siteltävä rungon oksainen osa saa olla noin 14 ". Kä
sittelemistään rungoista kone katkaisee samalla lat
van halutusta kohdasta. Koneen teho on tällä hetkel
lä noin yksi puu minuutissa tehotyöaikana. Keskimää
rin pelkkä rungon käsittely kestää noin 45 sekuntia. 
Siirrot ja muu hukka-aika alentavat kuitenkin keski
määräistä tuotosta. Prototyyppi on rakennettu Dri
vax-traktorin päälle, ja sarjakoneet tullaan rakenta
maan Super-Drivax-traktorin päälle. On oletettavissa, 
että sarjakoneiden tuotos tulee olemaan prototyypin 
tuotosta suurempi. 

Kuva 10. Karsintaeliminä käytetään Logmassa kahta 
paria kaarevia veitsiä. Toinen pari on sijoitettu uloim
man teleskoopin kärkeen ja toinen teleskoopin kiinte
än osan kärkeen. Tähän on sijoitettu myös latvankat
kaisuveitsi. Logma-karsima-niputuskoneen käyttö on 
mahdollista sekä runkomenetelmässä että katkotun ta
varan menetelmässä. Koneen tekemät niput, joissa 
runkojen tyvet ovat samalla tasalla, voidaan helposti kä
sitellä metsäkuljetuksessa yhtenäisinä yksiköinä ja tä
ten alentaa ku lj etuskustannuksia. Toisaalta nämä ni
put voidaan tarvittaessa katkoa palstalla valmiiksi ta
varalajeiksi , jolloin kouranosturin käyttö edelleenkul
jetuksessa on mahdollista. Koska kone on erittäin 
helppo siirtää työmaalta toiselle ja koska toisaalta ko
neen käyttäminen ei aiheuta vaikeita organisatorisia 
ongelmia ja koska myös saavutetut kapasiteetit varsin
kin järeissä metsissä ovat suhteellisen korkeat, on pi
dettävä mahdollisena, että koneella on myös Suomen 
olosuhteissa taloudellisesti muita tähän asti markki
noilla olleita monitoimikoneita paremmat mahdolli
suudet. 
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Kuva 11. Äskettäin esiteltiin Ru otsissa uusi trak torin 
prototyyppi, Kockum Brunett KL 836 -sarjan traktori , 
joka on varustettu kahdella vetävällä telillä. E tum ai
sen telin ve to on mekaaninen, ja vo imansiirto on nor
maali . Takimmainen teli on varuste ttu hydrau lisella 
voimansiirrolla. Hydraulimoottorit ovat nopeak ierrok
sisia ja ne sijaitsevat traktorin peräosan keskiva iheilla. 
Voimansiirto hydrau limoottoreista teliin tapah tuu 
hammas- ja akseliväli tyksellä. Tehdystä rakenneratkai
susta ja sen sallim asta pyöränkoosta johtuu , ettei trak
tori suh teellisen raskaana koneena ole erity isen soveli
as pehmeikö ille. Toisaalta kahden telin käy ttö antaa 
sille mahdollisuudet nopeaan ja tasaiseen liikkumiseen 
epä tasaisissa ja kaltevissa maas toissa. Esittelytilaisuu
dessa saadun vaikutelman perusteella oli k~soisteli
ajoneuvon maastoajonopeus tavalliseen Brunett-trak
toriin verrattuna noin 1. 5-kertainen koeradalla, jossa 
mäkisyys ei rajo ittanu t nopeutta. 

Kuva 12. Nord-Verk AB on rakentanut uu den suu
rimpaan metsä trak toriluokkaan kuuluvan kuorm aa 
kantavan metsä trak torin tyyppi.merkil tää n 150 S. 
Moottori on 160 hv:nen. Trak torissa on turbiinikytk in 
ja power shift -vaih teis to. Voimansiirto teliin on han1-
mas- ja akselivälit te inen . Trak torin ka ikki pyörä t ovat 
vetävä t , ja se on varu stettu keinutelillä ja ke inuetuak
selilla. Kuon11an tasa isen kulun ja kulj e ttajan ajomuka
vuu den kannalta tä llainen ra tka isu on edullinen. Ajo
nopeus maastossa tu lee tä llaise lla ajoneuvolla suhteel
lisen suureksi. Maastokulun tasaisuu den kannalta rat
kaisu on vähintään yh tä edullinen kuin kuvassa 11 esi
telty, kal1della telillä ja kään tyvä-kiertyvä-tyyppisellä 
keskinivelellä va ru stettu trak tori . 

Kuva 13. Ruotsalainen AB Interconsult on rakenta
nut kuorm a-auton täysperävaunun ,joka rakenteellises
ti poikkeaa huomattavasti tavanomaisista ratkaisuista. 
Perävaunu muistuttaa rakenteeltaan kahta peräpäistä 
toisiinsa saranamaisella liitoksella kytke ttyä kaksiakse
lista täysperävaunua. Kesk immäinen akselipari , joka 
on k iinteä, muodostaa täten te lin ja uloimmat akselit , 
jo tka ovat kääntyviä, on yhdistetty toisiinsa ristikkäin 
ketjuky tkennällä. Täten on saatu aikaan perävaunun 
ohj aus, jonka seurauksena perävaunu ei 12.66 m :n pi
tuudestaan huolimatta oik aise käänteissä ve toau toa 
enempää. Perävau nun suurin sallittu paino on 36 ton
nia, ja kuon11an osuudeksi jää tällö in noin 25 tonnia. 
Perävaunu on Ruo tsissa hyväksy t ty liikenteeseen eri
koisluvalla. Suomessa sen käy ttö edellyttää erivapau
den saan1ista. 

Jaakko Ebeling 
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NEW FOREST MACHINES !N SUMMER 1968 

Summer 1968 was a relatively busy season for forest machines. New models of old machines and several new makes 

appeared on the marke t. The machines and equipment of northern make of importance for immediate development of 

timber harvesting are reviewed brietly. They are selected as exan1ples; they do not cover the entire recent development. 

METSÄTEHO 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 
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