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FISKARS F 60 P -KAUKOKUORMAIN 

Jukka Taipale 

Oy Fiskars Ab:n kehittämä 12 m:n kaukokuor
main on pitkäulotteisin maassamme valmi s 
t ettu met säkuormain. Sen tavanomaisiin 
kuormaimiin nähden noin kaksinkertainen ulot
tuvuus on aikaansaatu pääosin kahdella siir
topuomin t e l eskooppijatkeella . Kaukokuormain 
on suunniteltu j a mitoitettu pitkän ulottu
vuuden j a sille soveltuvan työtekniikan vaa
timusten mukaan. 

Kuormain soveltuu käytettäväksi sekä suu
ressa että keskikokoisessa metsätraktorissa . 
Prototyyppikokeiluissa kuormain toimi tekni
sesti hyvin~ sopi kuormausgeometrialtaan 
myös harvennuksiin hyvin ja oli liikkeiltään 
kohtalaisen nopea . Metsäkuljetuksen teho
tuntituotos tutkimustyömailla 10 m:n vyöhyk
keeLle kasattua noin 3 m puutavaraa ajetta
essa oli 11 . 3 - 11 . 6~3 ja sahatukkeja ajet
taessa 14 . 7 - 17 . 0 m . 

Kaukokuormaimen merkittävimmät edut harven
nuskorj uussa ovat hakkuun keveneminen ja 
erillisenä työvaiheena suoritetun tukin ja 
pitkän kuitupuun koneellisen kasauksen pois
jääminen . 

Ihmistekoisen kasauksen vähentäminen ja kal
liin, erillisen esikasauksen korvaaminen 
muilla keinoin ovat harvennuskorjuun keskei
simpiä kehittämistavoitteita . Yhdeksi kehit
tämiskohteeksi on asetettu ulottuvuudeltaan 
riittävän pitkä kuormain, 

o joka sove l tuu myö s keskikokoisiin metsä
traktoreihin 

o joka ei olennaisesti hidasta lähikuorma
usta (= kuormaus ajouran varresta) 

o jolla harvennuskorjuusta kertyvät tukit 
saadaan kuormatuiksi ajouralla to1m1en 
ilman esikasausta tai palstalle koukkaa
mista 

o jota käyttäen myös osa kuitupuun kasauk
sesta olisi mahdollista siirtää hakkuu
mieheltä metsätraktorille. 

Myös avohakkuussa pitkäulotteisten kuormain
ten käytöllä on katsottu saavutettavan eräitä 
korjuuteknisiä etuja, si l lä ajourat voidaan 
suunnitella parempiin maastokohtiin ja kuor
mausajomatkaa ja -aikaa voidaan vähentää ja 
tienvarsitiheyttä parantaa aj ouraverkkoa 
harventamalla . 

Kuva 1. Pitkän puutavaran kuormausta harvennushakkuussa Fiskars- kaukokuormaimella. 
Valok . Metsäteho 
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Kuva 2 . Fiskars-kaukokuormaimen mittapiirros ja sal l itut nostoarvot 

Oy Fiskars Ab on kehittänyt ulottuvuudeltaan 
12 m:n kuormaimen. Kuormaimen prototyyppi 
valmistui keväällä 1979 . Metsäteho tuki 
kehitystyötä maa- ja metsätalousministeriöitä 
saamillaan suhdannepidätysvaroilla . Kevään 
1980 kuluessa kuormaimesta valmistuu 0- sarja. 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki Tehdaspuu Oy:n työmailla jä
reään peruskoneeseen (Valmet 882 K) asennetuo 
Fiskars-kaukokuormaimen prototyyppiä kesällä 
ja syksyllä 1979 . Myöhemmin mitattiin vielä 
eräitä liikeaikoja kuormaimen ollessa keski
kokoisessa Valmet 862 K - metsätraktorissa . 
Tutkimuspaikkoina olivat Karkkila, Pusula, 
Lammi ja Mäntyharju . 

Aineistoa kerättiin sekä avo- että harvennus
hakkuusta, yhteensä 584m3 . Tutkitut mene
telmät selviävät taulukosta 1 (s . 4) . Ennen 
tutkimusten alkua kuljettaja totutteli kauko
kuormaimen käyttöön noin yhden kuukauden 
ajan. Kuormainta hallittiin tavanomaisella 
6-vipuohjauksella. 

TEKNISET TIEDOT 

Kuormaimen tekniset tiedot on saatu valmis-

synkronoitu ensimma~sen liikkeisiin taitto
pyörän kautta kulkevalla levykimppuketjulla. 
Puomin jatkeiden isku, 2 x 2 850 mm, on 
portaaton; molemmat jatkeet työnnetään ulos 
ja vedetään sisään samanaikaisesti. 

Teleskooppisen liikkeen välys (heilunta) on 
pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi ja 
kuormain myös kaukaa kuormattaessa tarkaksi. 
Ulompi teleskooppi kulkee siirtopuomin sisäl
lä kahden telirullan välissä. Kuormaimen 
heilunta sivuittain on minimoitu erikoislaa
keroinnin avulla. 

Puomisten syliotereiden iskunpituus on suh
teellisen suuri . Siirtopuomi taittuu nosto
puomiin nähden, siirtosylinteri täysin auki 
jopa 0 . 23 rad : n (13°:n) kulmaan (terävä kulma) . 
ostopuomi guolestaan voidaan nostaa noin 

1 . 40 rad (80 ) ylös ja l askea noin 0 . 43 rad 
(25°) alas vaakatasosta . Sylinterit ovat 
rakenteeltaan järeähköt ja ne on suojattu 
hyvin . 

Kuormaimen käyttöpaineet ja tehontarve ovat 
hieman suuremmat kuin 50 - 60 k m:n kuormai
mien yleensä (ks . asetelmaa 1) . Kuormain on 
mitoitettu käytettäväksi 17 MPa :n paineella 
ja se on silloin sopiva suuriin metsätrakto
reihin. Kun peruskoneena on keskikokoinen 
metsätraktori, suositellaan 15 MPa : n painetta . 

tajalta . Peruskoneen (Valmet 882 K:n) tekni- · ASETELMA 1 

set tiedot selviävät Metsätehon katsauksesta 
Tekniset arvot 

Metsätraktori 
15/1975 . 

Tyypiltään Fiskars F 60 P -kaukokuormain on 
teleskooppinen nivelpuomikuormain . Kuormai
men suurin ulottuvuus vaakatasossa, 12 m, on 
lähes kaksinkertainen ja maanpinnan tasossa, 
11.7 m, jopa hieman yli kaksinkertainen 
tavanomaisimpiin nivelpuomikuormaimiin ver
rattuna. Suuri ulottuvuus on aikaansaatu 
paaosin kahdella siirtopuomin teleskooppi
jatkeella; varsinaista s~~rtopuomia on 
pidennetty vain 0 .3 - 0 . 5 m ja nostopuomia 
0 . 6 - 0 . 9 m tavanomaisesta . Siirtopuomia 
lähinnä oleva, ensimmäinen puomin jatke toi
mii sylinterin avulla. Toinen jatke on 
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Kuormain F 60 P 

Käy t töpaine , HPa 
ostomomentti , brut t o , kNm 

-"- , netto , kNm 
Puomisten käänt·· omentti , kNm 

Vakioulottuvuus , mm 
Puomisten kääntökulma , rad 
Paino ilman ö ljyä , kouraa , ohjaus

venttiiliä ja sen letkuja , kg 
Kouravarustuksen paino , kg 
Kouran poikkileikkauspinta-ala , m3 

Pumppusuositus 

Käyttöpaine, HPa 
Öljyvirta , 1/ in 
Tehontarve , kW 

Keski- Suuri 
kokoinen 

15 17 
82 92 
53 60 
15 17 

12 000 
6. 63 

l 380 
220 

0.35 

15 17 
60 - 80 

22 25 



Kaukokuormaimen hydraulitoiminnoista olennai
siromin tavanomaisesta poikkeaa teleskooppi
sylinterin toiminta . Puomin jatkeiden ulos
viennissä voidaan käyttää hyväksi vapaata 
pudotusta . Näin päästään melko suuriin tele
akooppiosien ulosvientinopeuksiin varsinai
sen siirtopuomin asennon (teleskooppiosien 
vientikulman) mukaan. Vapaa pudotus mahdol
listaa myös sen , että kuljettaja voi teles
kooppisylinterin ohella myös varsinaista 
siirtosylinteriä käyttäen säädellä puomin 
jatkeiden ulosvientiä. 

Kouran hydrauliletkut ovat pääosin tekokui
tuvalmisteisia Synflex-letkuja . e kulkevat 
te l eskooppien sisällä , joten ne on kohtalai
sen hyvin suojattu . Letkut kulkevat ensim
ma~sen teleskooppijatkeen nostopuominpuo
leiseen päähän sijoitetun taittopyörän kautta . 
Teleskooppisen liikkeen aikana letkut pysyvät 
koko ajan suorina . 

Kaukokuormaimen suurimmat sallitut kuormitus
arvot , jotka kuvaavat samalla myös kuormai
men eri ulottuvuuksien bruttonostokykyä 
(koura+ taakka) , esitetään kuvassa 2 . Ääri
ulottuvuudelta kuormain pystyi koepenkissä 
nostamaan kouran lisäksi 125 kg : n taakan, 
kun käytettiin 15 MPa :n painetta . Kuormaimen 
s~~rtopuomi on nivelöity nostopuomiin käyt
täen vipuniveltä. Vipunivelen ansiosta 
momentti säilyy melko tasaisena siirtopuomin 
liikealueella . 

Eräissä puomin rakenteissa on käytetty kevyi
tä materiaaleja, mm . muovia . Kuormaimen 
paino ilman kouravarustusta on ~oin 1 380 kg ; 
kouravarustus painaa 220 kg . Painon l isäys 
tavanomaisiin 50 - 60 kNm:n kuormaimiin on 
220 - 400 kg . 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Kuormaimen käyttöominaisuuksista tärkeimmät 
ovat liikenopeus, ulottuvuus, nosto- ja veto
kyky, vaikutus metsätraktorin stabiliteettiin 
sekä kuormausgeometria, jonka merkitys koros
tuu erityises ti harvennuksissa . 

Kaukokuormaimen mitoitus , syliotereiden iskun 
ja puomien pituus vaikuttavat onnistuneilta . 
Puomisten suuresta ulottuvuudesta huolimatta 
kuormaimen liikeradat soveltuivat hyvin myös 
harvennuksiin . Sekä palstalta kuormaus että 
kuormaus ajouralta aivan traktorin v ierestä 
onnistui harvennuksissa jäävää puustoa lähes 
vaurioittamatta . 

Kuormaimen liikenopeudet olivat prototyypin 
kokeiluissa kohtalaisen hyvät . Yks ittäisten 
t o imintojen liikeaikoja mi t a ttiin kuormaimen 
ollessa keskikokoisessa peruskoneessa (ase
telma 2) . 

ASETE LHA 2 M i tatu t l i i k e a ja t 

(Peruskone Valmet 862 K, 
työskentelykierrokset 30 r/s) 

Siirtopuomin asento mitattaessa 

Nostopuomin 

~ 
~ ~~ 

nosto cmin 
lasku ' 

Nostopuomin asento mi tattaessa 

Si irtopuomin nosto 
lasku ' cmin 

Nosto- ja siirtopuomin asento mitattaessa 

Puominjat keet ulos 
sisään' c.min 

Pylvään kääntö 6.28 rad (360°) 
Kouran kääntö 6 . 28 rad (360°) 
Kouran aukaisu 

sulkeminen 

28 cmi n 
3 " 
4 " 
4 " 

Käytännön liikenopeuksia järeää peruskonetta 
käytettäessä mitattiin järjestettynä kokeena 
kuormaamalla varastolla eri etäisyyksiltä ja 
eri sektoreista 0 .55 m3:n tukkia . Puomisten 
lähtöasento jokaisen mi ttauksen a l ussa oli 
kuormaimen normaali asento purettaessa taak
kaa kuormaan . Kuten kuvasta 3 näkyy, otto
sektorin vaikutus kuormausaikaan oli varsin 
selvä . Kuvaan piirretyn tukin paikka osoit
taa sen, mistä kuormattaessa kuormausaika 
oli pienin. Katkoviivalla rajattu alue trak
torin lähellä osoittaa sen, missä kuormaus 
ei enää nopeudu kuormausetäisyyden vähetessä , 
vaan missä näköes teet ja toisaalta melko 
jyrkät nosto- ja siirtopuomin asennot alka
vat päinvastoin hidastaa työskentelyä . 

/ 
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1 
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1 
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Kuva 3 . Ottosektorin ja kuormausetäisyyden vaikutus 
kuormausaikaan . Taakan koko 0 . 55 m3 , paino noin 25 kg 
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Kuormaimen nostokyky (ks. kuvaa 2, s. 2) ja 
vetokyky, 4 kN , olivat käytännön oloihin ja 
pitkäulotteisella kuormaimella käytettävään, 
maanpintaan tukevaan kaukokuormaustekniik
kaan nähden prototyypissä jo lähes riittävät. 
Ensikokeilujen perusteella katsottiin kui
tenkin aiheelliseksi muuttaa kuormaimen nos
ton momenttialuetta 0-sarjassa ylemmäs , koska 
nostokyky alhaalla, lähellä maanpintaa oli 
varsin hyvä, mutta nostateho suuria taakkoja 
kuormattaessa loppui karikoiden yläpään 
tasalla. Momenttialueen muutos 0- sarjassa 
on toteutettu kuormausgeometriaa muutta
malla . Samalla kuormaimen käyttöpainetta on 
voitu rajoittaa 0-sarjassa 2 MPa nostokyvyn 
pienentymättä. Muista 0-sarjaan tehdyistä 
muutoksista kuormaimen käyttöominaisuuksien 
kannalta tärkeimmät ovat vetovoiman lisäämi
nen 10 kN:iin ja teleskooppijatkeiden ulos
viennin nopeuttaminen sekä kuormaimen varus
taminen kouraan näyttävillä työvaloilla . 

Järeää peruskonetta käytettäessä stabili
teettivaikeuksia ei havaittu, joskin maasto 
oli kohtalaisen tasaista . Myös keskikokoisen 
metsätraktorin stabilit~etti on ollut kuorma
uksessa kohtalaisen hyvä. Kuormauksen onnis
tumiseksi keskikokoisessa traktorissa tu lee 
tosin olla lukittava keskinivel. Jyrkissä 
sivukaltevuuksissa traktorin stabiliteettiin 
voidaan vaikuttaa lisäksi kuormausteknii
kalla : kuormataan ensimmäiset taakat trak
torin läheltä . Itse kaukokuormaimesta (puo
miston ja kouravarustuksen painosta) aiheu
tuva kaatomomentti on 65 kNm. Vastaava, 
esimerkiksi Fiskars 5000 -kuormaimen kaato
momentti on 35 kNm . 

Prototyypin käyttövarmuus on ollut hyvä. 
Noin 400 tunnin käytön jälkeen prototyyppi 
purettiin, kulumakohdat tarkistettiin ja eri 
osien kulumat todettiin vähäisiksi. Kauko
kuormaimen lopullinen käyttövarmuus ja esi
merkiksi kuormaimen ja sille sovelletun työ
tekniikan vaikutus peruskoneen kestävyyteen 
selviävät tosin vasta pitempiaikaisessa 
työskentelyssä . Käyttövarmuuden ja kestä
vyyden osalta kuormaimen etuna eräisiin mui
hin pitkäulotteisiin kuormaimiin verrattuna 
on kuitenkin se, että koko puomisto eikä 
vain sen osa on alun perin suunniteltu ja 
mitoitettu pitkää kuormausulottuvuutta sil 
mällä pitäen. 

AJANMENEKKI JA TUOTOS 

Taulukosta 1 selviävät ajanmenekki ja tuotos. 
Lajitiheys ajouran varresta kuormauksessa 
jäi muita menetelmiä huomattavasti pienem
mäksi, koska kyseisellä palstalla oli useam
pia puulajeja, jotka ajettiin eri kuormissa . 
Ajouran varresta kuormauksen kuormausaika 
verrattuna vyöhykkeeltä kuormaukseen selviää
kin parhaiten kuvasta 4 . 

Tulosten perusteella kaukokuormaimen ja sille 
sovellettujen hakkuumenetelmien vaikutukset 
metsäkuljetuksessa rajoittuvat lähinnä kuor
mausvaiheeseen harvennushakkuussa ja kuor
maus- ja kuormausajovaiheeseen avohakkuussa. 

TAULUKKO 1 Ajanmenekki , tuotos ja t yövaikeustek i jät 

Harvennus Avohakkuu 

Eri ttely 3 m kuitupuu n . 3 m kuitupuu Sahatukki n . 3 - 6 m vyöhykkeeltä leväl t ään 
ajouran vyöhyk- kuitupuu 
varres t a keel t ä suori ttu Työmaa 

1 1 1 2 1 1 2 

Ajanmenekki , min/m3 

Kuormaus 1. 90 
1 

2. 1 3. 8 1.71 
1 

1.7 1.87 
1 

1.62 
Kuormausaj o 0 . 96 0 . 31 0 . 67 o. 3 0 . 5 0 . 5 0 . 38 
Tyhjänäajo (250 m) 0 . 95 0 . 62 0 . 95 0. 9 
Kuorma t tuna-aj o (250 m) 1. 15 0 . 69 1.15 0 . 58 
Purkaminen 0. 74 0. 77 1.06 0 . 93 0 . 91 0 . 68 0 . 6 

Tehoaika yhteensä 5 . 70 5 . 32 6. 88 5 . 17 5 . 20 . 07 3 . 53 

Tuotos , m3/ tehotunti 10 . 50 11.30 8 . 70 11 .60 11 . 50 1 . 70 17.00 

Työvaikeustekijät 

Laji tiheys , m3/100 m 4 . 30 13 . 00 8.60 13 . 90 13 . 50 12 . 70 18 .80 
Ajouraväli , m 30 30 20 - 25 
Kuorman koko , 1!:3 6 . 20 8.80 ) 6 . 20 11 . 90 

1.88*) Kasan koko , ml 0.32 0 . 39 0 . 62* 0 . 73 0 .63 1. 3 *) 
Keskim . kuormaus-

etäisyys , m 
3 

4. 20 6.30 5. 60 5.00 5 . 10 5 . 90 5 . 90 
Kuormauseaakan koko , m 0 . 28 0 .34 o. 17 0 . 35 0 . 33 0 . 30 0 . 31 
Purkamistaakan koko , ml 0 . 54 0. 48 0 . 6 0 . 8 0 . 7 o. 70 0 .82 

*) Kasan koko • samasta työpisteestä kuormaetu määrä 
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Kaukokuormainta käytettäessä kaikkien puuta
varalajien kuormausaika kasvaa verrattuna 
tavanomaisen kuormaimen käyttöön, koska 
keskimääräinen kuormausetäisyys kasvaa tavan
omaisesta 3.5- 4.0 m:stä 5 . 0 - 6.7 m: iin. 
Lyhyen kuitupuun kuormausaika näyttää lisään
tyvän myös sen vuoksi, 

o että kuormattaessa yli 0 .35 m3:n kasoista 
taakan koko vyöhykkeeltä kuormauksessa 
jää hieman pienemmäksi kuin kuormattaessa 
ajouran varresta (kuva 4) 

o että kasan koko hakkuussa jäänee vyöhyk
keelle kasauksessa pienemmäksi kuin ka
sattaessa ajouran varteen. 

Eräiden ensikokeiluiden tuloksiin perustu
vien karkeahkojen laskelmien mukaan kuorma
usajan lisä näyttää kaukokuormainta ja sille 
sovellettua vyöhykkeelle kasaus -menetelmää 
käytettäessä olevan eri olosuhteissa 25 -
45 7. verrattuna ajouran varresta kuormauk
seen, mikä merkitsee 10 - 20 %:n tuotoseroa 
metsäkuljetuksessa tavanomaisilla ajomat
koilla . Tarkkojen tavanomaisen ja kauko
kuormaimen välisten kuormausaika- ja tuotos
erojen selvittämiseksi tarvittaisiin kuiten
kin huomattava maara tuotostuloksia eri 
kuljettajista molempien kuormainten käytöstä 
ja lisää perustietoa siitä, millaiseksi kasan 
koko eri olosuhteissa vyöhykkeelle kasauk
sessa muodostuu. 

Kuormausetäisyyden 
selviää kuvasta 5. 
lyhyen kuitupuun 

vaikutus kuormausaikaan 
Vyöhykkeelle kasatun 

kuormauksessa taakoista 

4.0.------.------.-----~------,------,------, 

3 .0 

"' .!: 
c 
E 

.; 
.>< .. 
"' :J ., 2.0 
E 
L 
0 
:J 

>< 

0 0.1 

2 

1 = n. 
2 = n. 

0.2 0. 3 

Kasan koko . ,.3 

0.4 0 .5 0.6 

Kuva Ajouran varresta kuormauksen ja vyöhykkeel t ä 
kuormauksen ajanmenekki 

3 - 25 7. ja pitkän kuitupuun ja sahatukin 
kuormauksessa vastaavasti 12 - 25 7. tuli 
10 - 12 m:n kuormausetäisyyksiltä . 

Kuormausajoaika ei kaukokuormainta käytettä
essä näytä olennaisesti muuttuvan, ellei ajo
uraväliä tavanomaisen kuormaimen käyttöön 
perustuvista menetelmistä muuteta . Erityi
sesti avohakkuussa kaukokuormaimen käyttö 
mahdollistaa kuitenkin ajouraverkon harven
tamisen tavanomaisesta lähes puoleen, jolloin 
kuormausajoaika vähenee lähes samassa suh
teessa kuin ajomatka. Lisäksi ajolinjat 
voidaan suunnitella kaukokuormainta käytet
täessä parempiin maastokohtiin, jolloin myös 
kuormausajonopeus paranee ja kuormausajoaika 
myös siten vähenee. 

Purkaminen onnistui prototyyppikokeiluissa 
varsin hyvin . Purkamistaakkojen keskikoko 
oli suuri ja purkamisaika eräillä työmailla 
jopa pienempi kuin Kahalan tutkimuksessa 
kuormattaessa tavanomaisilla nivelpuomikuor
maimilla (Metsätehon tiedotus 355). Laji
tellessaan purkamisen yhteydessä kuljettaja 
käytti kuormaimen suurta ulottuvuutta hyväk
seen siten, että hän usein pystyi traktoria 
siirtämättä purkamaan kaksi puutavaralajia 
erilleen, rinnakkain oleviin kasoihin . 

Tuotostasoltaan prototyyppikokeilun tuloksia 
voidaan pitää jo lähes kaikkien menetelmien 
ja erityisesti sahatukin osalta hyvinä Met
sätehossa aiemmin pitkäulotteisista kuormai
mista kerättyihin tuotostuloksiin verratta
essa (vrt . esim. Metsätehon tiedotus 353). 

1. 

1. ~ 

1 = 3 6 m kui upuu. suo i ttu 

1. 

(h rvennus) 1 1 2 = n. 3 m kuitupuu , vyöh kkeel l e 
ka attu <har lv ennusl / 

5 sa atukkl lE !Vältäan 1 .. 
.>< 
.>< .. .. ... 
C:o. 
·e 
.;; 

.>< 

"' ~0. ., 
E 
L 
0 
:J 

>< 

0. 

<a ohakkuu l / / 2 / 
0 / ~ 

';/ . .3 
/. . . . 

/~ ..·· .. 
~ 

;;...-' .. .. .. .. · 
~ ... ··· ......... 
····· ..... 

0. 2 

0 2 4 6 8 10 12 

Kuormausetä i syys. 

Kuva 5 . Kuormausetäisyyden vaikutus kuorcausaikaan . 
Taakan koko 0 . 15 m3 
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KUSTANNUKSET 

Varsinaista markkinahintaa kaukokuormaimella 
ei vielä ole, koska sen sarjavalmistus on 
vasta alkamassa. Fiskars-kaukokuormaimen 
hinta valmistajan ilmoituksen mukaan keväällä 
1980 on 110 000 mk. Tämä merkitsee sitä, 
että kaukokuormaimella varustetun metsätrak
torin hankintahinta on 40 000 - 50 000 mk 
tavanomaista suurempi. Jos kuormaimesta ai
heutuva lisähinta on 40 000 mk, jos yksikön 
huolto- ja korjauskustannukset ovat 65 % 
vuotuisesta poistosta ja jos käytetään 
loppuvuoden 1979 metsätraktoreiden hintoja, 
kaukokuormaimesta aiheutuva lisä metsätrak
torin käyttötuntikustannuksiin on 6,00 - 6,30 
markkaa , mikä merkitsee 3 - 5 %:n lisäystä 
käyttötuntikustannuksiin peruskoneen järeyden 
mukaan . Käyttäen kaukokuormaimella varuste
tun suuren metsätraktorin käyttötuntikustan
nuksina 163,70 mk :aa metsäkuljetuskustannuk
set tutkimuspalstoilla ovat vaihdelleet 
10,40:stä 20 , 20 mk:aan menetelmän ja puutava
ralajin mukaan . 

Kaukokuormaimen käytön taloudellisuuteen 
metsäkulj etuksessa vaikuttaa varsin olennai
sesti sen lähikuormausteho, koska ajouralta 
tai aivan sen läheltä tulevan puutavaran 
osuus myös vyöhykkeelle kasaus -menetel
mässä on melko suuri. Prototyypin kokeiluissa 
kuormaimen lähikuormaustuotos oli jo koh
talaisen hyvä (ks. taulukkoa 1, s. 4) . 

Arvioitaessa kaukokuormaimen ja yleensä pit
käulotteisten kuormaimien ja niille sovellet
tavien korjuumenetelmien taloudellisuutta on 
syytä muistaa , että vaikka metsäkuljetuskus
tannukset pitkäulotteisia kuormaimia käytet
täessä kasvavat, toisaalta hakkuu kevenee, 
hakkuun tuottavuus paranee ja hakkuukustan
nukset vähenevät. Lisäksi harvennusmetsissä 
kalliiksi käyvän erillisen esikasauksen tarve 
poistuu, jolloin säästetään paitsi esikasaus
kustannuksissa myös koneiden siirtokustannuk
sissa (yksi kone/leimikko) . 

Vaurioita jäävälle puustolle syntyi tutkimus
työmailla varsin vähän; vauriot eivät näytä-
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kään vaikuttavan olennaisesti kaukokuormai
melle sovelletun korjuumenetelmän taloudelli
suuteen etenkään erilliseen esikasaukseen 
perustuvaan korjuuseen verrattuna. 

HUOLTO 

Kaukokuormaimen huollosta ja varaosapalve
lusta huolehtii muiden Fiskars-kuormainten 
tapaan Fiskars- huoltoverkosto, johon kuuluu 
kaksi Fiskarsin omaa huoltokorjaamoa , 21 
piirimyyntipistettä, JO~ssa on huoltokor
jaamo, sekä 8 erillissopimuksen tehnyttä 
huoltokorjaamoa. Kuormaimen päivittäinen 
huolto ei olennaisesti poikkea tavanomai
sesta. 

PÄÄTELMIÄ 

Ensikokeilujen perusteella useimmissa pitkä
ulotteisille kuormaimille asetetuissa kehit
tämistavoitteissa on Fiskars-kaukokuormaimen 
osalta onnistuttu. Kuormain soveltuu hyvin 
harvennushakkuisiin , sen ulottuvuus on riit
tävä ja sitä voidaan teknisesti käyttää myös 
keskikokoisissa metsätraktoreissa. Kasaus
vyöhykkeet (noin 10 m ajouran reunasta) ovat 
tarpeeksi leveät ja väliin Jaava kaista 
30 m:n ajouravälillä pieni, eikä kasojen jää
misestä kuormausvyöhykkeen ulkopuolelle näy
tä muodos tuvan ongelmaa me tsäkuljetuksessa. 

Kaukokuormainta käytettäessä hakkuun suunnit
te lun merki tys korostuu . Hakkuu tulee suun
nitella huolellisesti , jotta sitä kaukokuor
mainta käyttäen voidaan merkittävästi keven
tää ja jotta hakkuujälki toisaalta ei tarpeet
t omas ti pienennä me tsäkuljetuksen tuottavuutta. 

Ensimmäisten prototyyppikokeilujen jälkeen 
Metsäteho on tutkinut kaukokuormainta edel- ( 
leen. Tulokset jatkotutkimuksista julkaistaan 
pitkäulotteisten kuormainten tal oudellisuutta 
koskevan selvityksen yhteydessä. 

F 1 SKARS F 60 P LONG-REACH LOADER 

The test results of a long-reach loader 
developed by Oy Fiskars Ab are reviewed . 

The long-reach loader is a telescopic knuckle
boom loader in type . Its maximum reach, 12 m, 
is nearly double that of conventional knuckle
boom loaders . 

The loader can be used on both large- and 
medium-sized forwarders . The loader and the 
harvesting method adapted to it were devel-

oped primarily for thinnings. The aim was 
to lighten the work of manual bunching and 
cut out separate pre-bunching . 

The loader functi oned well technically in 
the prototype experiments , lent itself well 
to thinning in its loading geometry and was 
fairly fast in its movements . Serial pro
duction of the loader has begun on the basis 
of the favourable results gained from the 
prototype experiments. 
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