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P I K A 7 5 - H A R V E S T E R I 

Tässä katsauksessa esitetlättn kaatoa, 
karsintaa, katkontaa ja kasausta suorit
tavan Pika 75 -harvesterin koekappa'leen 

I JOHDANTO 

rakennetta ja toimintaperiaatetta sekä 
sitlä suoritettuja atustavia kokeiLuja. 
Konetta kehiteUättn edet'leen. 

Pika 75 on kommandiittiyhtiö S. Pinamäen suunnittelema ja rakentama kaato-karsinta
katkonta-kasauskone. Koneesta on valmiina yksi syksyllä 1971 rakennettu koekappa
le. Sen omistaa Oy Nokia Ab:n metsäosasto, joka on myös merkittävästi osallistunut 
koneen kehittelyyn ja kokeiluun. Oy Nokia Ab:n metsäosasto ja Metsäteho ovat ra
hoittaneet koneen suunnittelua ja rakentamista. 

Metsäteho suoritti helmikuussa 1972 alustavia aikatutkimuksia koneesta Oy Nokia Ab:n 
työmaalla Nokialla. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää koneen työajan jakau
tuminen eri osavaiheisiin ja koneen tuotoksen riippuvuus eri leimikkotekijöistä se
kä tehdä alustavia päätelmiä koneen käyttöalueesta. 

Kuva l. Pika 75 -kaato-karsinta-katkonta-kasauskone. 
Valok. Oy Nokia Ab 
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II KONEEN RAKENNE 

Pika 75:n peruskoneena on Valmet 880 S -juontotraktori, jonka runkoa on 
noin 50 cm ja raideväliä sekä edessä että takana levennetty noin 40 cm. 
on Perkinsin dieselmoottori, jonka teho on 130 hv SAE/2800 r/min. 

pidennetty 
Moottorina 

Varsinainen monitoimiosa on asennettu kääntyvästi alustakoneen päälle, ja kääntö
kulma on 360 ° ja kääntönopeus 45 °/s. Monitoimiosan runkona on hydraulinen ni
velpuomikuormain Lokomo Beloit L 146, jonka bruttonostomomentti on 9.8 tm sekä ulot
tuvuus suurimmillaan 565 cm ja pienimmillään 435 cm. Kuormaimen päähän on asennet
tu kaato-katkontalaite sekä karsintalaite. Kaato-katkontalaitteena on hyvin suo
jattu moottorisahan noin 50 cm pitkä ketjuterä, jonka leikkuunopeus on 18 m/s. Sa
haketjun käyttövoimana on bydraulimoottori. Teräpaine saadaan aikaan automaattises
ti säädettävällä hydraulisylinterillä. Karsintalaitteena on yksi kiinteä ja kaksi 
liikkuvaa karsintaterää, jotka liikkuvat edestakaisin noin 6 m pitkän kuormaimen 
päähän asennetun karsintapuomin varassa noin 75 m/min: n nopeudella. Karsintaterät 
toimivat vuoroin karsintaeliminä, vuoroin syöttöeliminä toiminnan tapahtuessa j ak
soi ttain. Karsintaterien leikkuuvoima on 3 000 kp. Karsintaterien sulkeutumisaika 
on Metsätehon mittausten mukaan 4 emin ja avautumisaika 5 emin. Karsintaterien avau
tuminen ja sulkeutuminen sekä edestakainen liike tapahtuvat hydraulimoottorien ja 
bydraulisylinterien avulla. 

III KONEEN TOIMINTA 

Koneen toiminta alkaa siten, että kaatolaite asetetaan puun tyvelle. Samalla sovi
tetaan karsintapuomi puun runkoa vasten ja suoritetaan ensimmainen karsintajakso 
tyvestä alkaen. Tämän jälkeen puuta kallistetaan hieman sekä suoritetaan kaato
sahaus. Puu asetetaan sitten pystyssä nostaen karsintapuomin varaan O ..• 40 °:n 
kulmaan vaakatasoon nähden. Tämän jälkeen syöttölai tteena toimi villa karsintateril
lä syötetään puu kaatolaitteen läpi ja suoritetaan katkontasabaus. Katkotut pöl
kyt kasataan puutavaralajeittain omiin kasoihinsa. Karsintaa ja katkontaa jatke
taan esimerkiksi noin 6 m:n sysäyksittäin, ja viimeksi poistetaan puun latva. Sen 
jälkeen kone on valmis aloittamaan seuraavan puun käsittelyn tai siirtymään seuraa
vaan työpisteeseen. 

Koneen toiminta-alue 
tään kuvassa 2. 

IV TUTKIMUSAINEISTO 

esite-

Tutkitt avan koneen kuljetta
jana oli Erkki Koivuluoma, 
joka oli perehtynyt koneen 
käyttöön muutaman kuukauden 
ajan ennen tutkimuksen alkua 
ja oli sitä ennen ollut Pika 
50:n kuljettajana noin kol
men vuoden ajan. 

Tutkimusmaasto oli metsä
traktoreiden ohjemaksun mu
kaista II maastoluokkaa ja 
leimikon tiheys oli 680 runk. 
/ha. Koneella valmistettiin 
vapaanpituista 4 •.• 6 m kui
tupuuta. Aineisto käsitti 
kaikkiaan3208 puuta, yhteen
sä 77 k-m . 
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Mi ttuaan : 1: 100 

Kuva 2 . Pika 75:n toiminta-alue 
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V TUTKIMUSTULOKSET 

!.Työaika 

Asetelmassa esitetään Pika 75:n tehollisen työajan jakautuminen eri osavaiheisiin 
vapaanpituista 4 ... 6 m kuitupuuta valmistettaessa. Asetelma on laskettu kolmelle 
rungonkokoluokalle. Koko aineistolle laskettuna oli keskeytysten (korjaus, huolto 
ja lepo) osuus työajasta ooin 
30 %. Näin suppean tutki-
muksen perusteella ei tie
tenkään voida tehdä lopul
lisia päätelmiä keskeytys
ten määrästä. 

Todetaan, että työpistekoh
taisten aikojen osuus työ
aj asta pienenee rungon koon 
kasvaessa. Karsintaan, kat
kontaan ja kasaukseen sekä 
kaatosahaukseen ja puun aset
teluun karsinta-asentoon ku
luvat ajat taas kasvavat 
melko voimakkaasti runko
jen suurentuessa. Sen sijaan 
kaatolaitteen asetteluun ja 
tyviosan karsintaan sekä 
latvan poistoon kuluvat ajat 
riippuvat vain vähän rungon 
koosta. 

2 . T u o t o s 

Asete l m a 
Teholliaen työajan menekki ja rakenne 

vapa.anpituista 4 . .. 6 m kuitupuuta valmistettaessa 

Rungon koko , k...,,,3 

Työvaihe O.l 0.3 0. 5 O.l 0.3 

Työaika , 

PUUICOHTAlSET A.1 AT min/runko % 

- Ka.e.tola.itteen asettelu 0.29 0.32 0.35 16 16 

- Tyrioaan karsinta O. ll 0.12 0 . 14 6 6 

- Kaatoaahaws O. ll 0 . 14 0 . 18 6 7 

- Puun asettelu karsinta-asent oon 0.30 0 . 33 0.36 17 16 

- Karsinta , katkoo.ta , kasaus 0. 35 0.50 0.60 20 24 

- Latvan poisto 0.26 0.26 0 . 26 ~ .!l 
yhteensä l.42 l.67 l.89 79 82 

TYÖPISTEKOHTAlSET AJAT 

- Siirtymiseen valmistautuminen 0.03 0.03 0 . 03 2 l 

- Si irtym.inen 0. 30 0 . 30 0.30 16 15 

- O.kaien poisto .Q,_Q.2_ .Q.,Q2, .Q.,Q2, ..-1 ....?. 
yhteensä 0.38 0.38 0.38 21 18 

TRl!OLLINE!I T'CÖAlKA TI!TEENSÄ l.80 2.05 2.27 100 100 
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Kuvassa 3 esitetään käyttötuntituotoksen riippuvuus rungon koosta tutkimusol.osuhteis
sa. Tuotosta laskettaessa on alle 15 min:n keskeytysten osuutena käyttöajasta pi
detty muissa tutkimuksissa saat ua arvoa, 7. 3 % : a. Kuvasta todetaan, että tuotos riip
puu voimakkaasti rungon koosta. Esitetty tuotos vastaa leimikon tiheyttä 680 runk. / 
ha. Leimikon tiheyden ol-
lessa 1 000 runk./ha koneen 
tuotos on noin 5 % kuvassa 
esitettyä suurempi. 

VI PÄÄTEI.MÄT 

Esitettyjä tutkimustuloksia 
tarkasteltaessa on muistet
tava, että Pika 75 on tois
taiseksi kokeiluasteella ja 
jatkuvan edelleenkehittelyn 
alaisena. Tämän vuoksi tu
loksia voidaan pitää vain 
suuntaa antavina koneen lo
pullisia käyttömahdollisuuk
sia arvioitaessa. 

Voidaan päätellä, että ai
nakin kaatolaitteen asette
luun ja puun asetteluun kar
sinta-asentoon sekä latvan 
poistoon kuluvia aikoja voi
daan nykyisestään huanat-
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Pika 75: n käyttöt untituotoksen r iippuvuus 
rungon koosta 
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tavasti pienentää sekä käyttäjän kokemuksen kasva~ssa että paremmilla laiteratkai
suilla, mm. teleskooppipuomin käyttöön siirtymällä . Sen sijaan karsintaan, katkon
taan ja kasaukseen kuluvaa aikaa ei sykeperiaatteen vuoksi voitane paljonkaan pie
nentää. Kaiken kaikkiaan koneen tuotosta on siis mahdollista nykyisestä merkittä
västikin nostaa. 

Koska Pika 75 on vielä kokeiluasteella eikä koneen hintaakaan ole laskettu, ei ko
neen käyttökustannuksia voida tässä vaiheessa esittää. Todennäköistä kuitenkin on, 
että Pika 75:n yksikkökustannukset riippuvat vielä voimakkaammin runkojen koosta kuin 
Pika 50:n vastaavat kustannukset. 

Pik a 75 - harvesteri on ensimmainen Pohjoismaissa rakennet tu kaato-karsinta-kat
konta-kasauskone. Tämäntyyppisellä koneella on tiettyjä etuja yksinomaan karsintaa 
ja katkontaa sekä kasausta suorittavaan prosessorityyppiseen koneeseen verrattuna. 
Esimerkiksi Pika 50 -prosessorin korjuuketjussa voi olla kolme konetta, kaatokone, 
Pika 50 ja kuormatraktori. Pika 75:n korjuuketjussa sen sijaan on aina vain kaksi 
konetta, Pika 75 ja kuormatraktori. Tästä on etua koneiden siirtokustannusten pie
nenemisenä. Näin ollen Pika 75 ei asettane leimikon koolle niin suuria vaatimuksia 
kuin Pika 50. Pika 75:n etuna on myös se, että sillä voidaan helposti lajitella 
puutavaraa eri kasoihin koneen tuotoksen oleellisesti alenematta. Kasauksen laatu 
on myös hyvä. Sahanteräinen kaato-katkontalaite mahdollistaa Pika 75:n käytön myös 
sahapuuleimikoissa puiden päiden halkeilun välttymisen takia. Tällä periaatteella 
toimivalla koneella saattaa olla käyttömahdollisuuksia myös harvennushakkuissa. Voi
daankin todeta, että Pika 75:llä on toimintaperiaatteensa ja etujensa vuoksi omat 
käyttömahdollisuutensa ja käyttöalueensa, joita konetta edelleen kehitettäessä voi
daan nykyisestään laajentaakin. 

Antero Koskinen Jaakko Salminen 
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PIKA 75 HARVESTER 

Description of the construction and running principle of the prototype of the 
75 fe l ler-limber-bucker-buncher and of the preliminary experiments made with 
The machine is under development . 
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