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ROVANIEMEN KONEPAJAN SUPERYLETIN 
SR-projekti 

Jukka Taipale 

Tutkimus liittyy Pohjoismaiden neuvoston 
aloitteesta NorjassaJ RuotsissaJ Suomessa 
ja Tanskassa Pohjoismaiden ministerineuvos
ton rahoittamina suoritettaviin yhteispoh
joismaisiin metsäteknisiin kehittämistut
kimuksiin. Näiden tutkimusten koordinaatio
elin on Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 
(NSR) . Tutkimus kuuluu harvennuspuun kor
juun koneellistamista koskevaan projektiinJ 
jonka johtava maa on Ruotsi . 

Rovaniemen Konepajan superyletin on kahdella 
teleskooppijatkeella varustettu kuormaimiin 
asennettava erikoissiirtopuomi. Superylet
timellä tavanomaisen nivelpuomikuormaimen 
ulottuvuutta voidaan lisätä 2 - 3 m kuor
maimen alkuperäiset liikeradat lähikuormauk
sessa säilyttäen. 

RKP:n superyletin soveltuu asennettavaksi 
sekä suuriin että keskikokoisiin metsätrak
toreihin joko katolle tai traktorin rungolle 
asennettuihin kuormaimiin. 

Superyletinkuormaimen ulottuvuus mahdollistaa 
harvennuskorj uussa hakkuuta keventävien 
vyöhykekasausmenetelmien käytön . Myös saha
tukki saadaan lähes kaikissa olosuhteissa 
superyletinkuormainta käyttäen kuormatuksi 
30 m:n ajouravälein ilman esikasaustaJ 
koukkaamista tai ajouravälin kaventamista . 

Teknisesti superylettimellä varustettu kuor
main (Cranab 6010) toimi tutkimuksessa hyvin. 
Metsäkuljetuksen tehotuntituotos keskiko
koista peruskonetta käytettäessä oli 350 m:n 
matkalla vyöhykkeelle kasattua noin 3 m kui
tupuuta ajettaessa 9. 4 - 11 . 1 m3 ja sahatukin 
ajossa avohakkuussa 13. 3 m3. 

Tulosten pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan 
vyöhykekasaukseen ja superylettimen käyttöön 
perustuva hakkuun keventäminen näyttääkin 
olevan jo jokseenkin taloudellista eri har
vennusvaiheen leimikoissa . 

Kuva 1 . Rovaniemen Konepajan superylettimellä varustettu Cranab 6010 -kuormain , 
ulottuvuus maanpinnan tasossa 8 700 mm . Valok . Metsäteho 
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Kuva 2 . Mittapiirros ja nostovoimakaavio (brutto). Cranab 6010 + superyletin 

YLEISTÄ 

Pitkäulotteisia kuormaimia on Suomessa kehi
tetty ja kehitteillä kahdentyyppisiä: alun 
perin pitkäulotteisiksi suunnitellut kuor
maimet ja toisaalta kuormaimet, jotka voi
daan rakentaa vakiomalleis ta korvaamalla 
vakiosiirtopuomi erikoisvalmisteisella siir
topuomilla. Erikoissiirtopuomien valmis
tuksen Suomessa aloitti L. Marttiini-Yhtymä 
liukupuomillaan vuonna 1974 . Rovaniemen 
Konepaja aloitti erikoissiirtopuomiensa, 
ylettimen ja superylettimen, kehittämisen 
vuonna 1977 . Vuoden 1980 alkuun mennessä 
ylettimiä oli valmistettu noin 80 ja 
superylettimiä noin 70 kappaletta . Yletti
mistä 20 oli asennettu autonostureihin, 
loput ylettimet sekä kaikki superylettimet 
olivat metsäkuormaimissa . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki superylettimellä varustettua 
Cranab 6010 -kuormainta sekä avo- että har
vennushakkuissa Enso-Gutzei t Osakeyhtiön 
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Kuva 3 . Vyöhykekasauksen hakkuujälki . Kasojen päät 
ajouraa kohti . Valok . Metsäteho 

työmailla. Peruskoneena oli Valmet 872 K 
-metsätraktori. Kuljettajia oli kaksi, 
joista kumpikin oli käyttänyt superyletti
mellä varustettua kuormainta noin puoli 
vuotta. Molempien kuljettajien työtaito 
oli hyvä. 

Pääosa aineistosta kerättiin vyöhykkeelle 
kasatun noin 3 m kuitupuun ajosta. Avo
hakkuuaineisto käsitti myös sahatukin ajoa 
levältään . Toinen kuljettajista ajoi har
vennusolosuhteissa myös ajouran varteen 
kasattua noin 3 m kuitupuuta vertailuai
neiston saamiseksi. Aineistoa kertyi yh
teensä 44 kuormaa, 274m3. 

Hakkuu vyöhykekasausmenetelmässä oli t o teu
tettu ohjeen mukaisesti ; kasat S~Ja~tsivat 
siten, että kouraisukohta oli enintään 6 m:n 
etäisyydellä ajouran reunasta . Täten suun
natun kaadon jälkeen kokonaan kuormausvyö
hykkeen ulkopuolelle jääneitä kasattavia 
pölkkyjä oli työmailla 5 - 30 % pölkkyjen 
kappalemäärästä. Tutkimuspalstojen pie
nistä lajitiheyksistä huolimatta kasan koot 
muodostuivat kohtalaisiksi ja era~ssä pai
koin vyöhykekasauksessa oli voitu soveltaa 
kasojen s~Jo~ttami sta jonoon samalle kuor
mauslinjal le (kuva 3) . 

TEKNISET TIEDOT 

Superyletin on kahdella samanpituisella 
teleskooppijatkeella varustettu erikois
siirtopuomi . Se soveltuu lähes kaikkiin 
nivelpuomikuormaimiin , joskin se on hanka
lampi asentaa niihin , JO~ssa varsinainen 
siirtosylinteri on sijoitettu puomiston 
päälle. 

Superylettimen to~m1nta perustuu teleskoop
pisylinteriin ja levykimppuketjuun . Kuor
mainta käytettäessä teleskooppijatkeet toi
mivat portaattomasti . 



Jatkeiden pituus riippuu halutusta ulottu
vuudesta. Käytännössä superylettimellä 
aikaansaatava, sopiva lisäulottuvuus kuor
ma1m11n rajoittunee kuitenkin 2 - 4 m:iin, 
sillä pyrittäessä tätä suurempiin lisäulot
tuvuuksiin siirtopuomiosan pienin ulottuvuus 
kasvanee liikaa ja haitannee lähikuormauk
sessa. Jos peruskuormaimen alkuperäiset 
liikeradat lähikuormauksessa säilytetään, 
nykyisillä nivelpuomikuormaimilla päästään 
8 - 9 m:n ulottuvuuteen, kun ne varustetaan 
RKP:n superylettimellä. 

Superylettimestä aiheutuva lisäpaino kuor
maimiin on noin 120 kg, keskimäärin 45 - 55 
kg/lisämetri. 

Puominjatkeet superylettimeen valmistetaan 
suhteellisen kevyestä erikoisteräksestä. 
Kouran hydrauliletkut ovat tekokuituvalmis
teisia ja ne on suojattu hyvin. Letkujen 
kireys kuormaimella työskenneltäessä pysyy 
aina lähes vakiona taittopyöräjärjestelmän 
ansiosta. 

Tutkitun superylettimellä varustetun Cranab 
6010 -kuormairnen tärkeimmät tekniset tiedot 
selviävät seuraavasta asetelmasta (perus
kuormaimen liikeradat lähikuormauksessa säi
lytetty). 

Kuormain 

Suurin ulottuvuus vaakatasossa , mm 
maanpinnan tasossa, mm 

Puomin jatkeiden isku, mm 
Paino 1 770 mm:n pylväällä ilman 

öljyä , kouraa , ohjausventtiiliä ja 
sen letkuja , kg 

Kouran poikkileikkauspinta-ala, m2 
Kouravarustuksen paino, kg 
Nostomomentt i, brutto, kNm (15 MPa) 

" , netto, " 
Puomisten kääntömomentti, 
Teleskoopin vetovoima, 
Puomisten kääntökulma, 

Pumppusuositus 

Käyttöpaine , MPa 
Öljyvirta, 1/min 
Tehon tarve, kW 

kNm ( " 
kN ( " 
rad 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

9 000 - 9 200 
8 700 - 8 900 
2 X 1 950 

n . 1 000 
0 . 35 
n. 220 
74.6 
51.3 
12 .8 
15 tai 18 
7. 4 

15 
50 - 70 
20 - 22 

Superylettimellä varustetun kuormaimen tavan
omaista 2 - 3 m suurempi ulottuvuus ei näytä 
tottuneelle kuljettajalle aiheuttavan kuor
maimen käytön vaikeutumista kuormauksessa 
tai purkamisessa. 

Kuormainta hallitaan normaalisti joko 2-
tai 6-vipuohjauksella. Kaukaa kuormatta
essa kuormain vaatii tavanomaista tarkempaa 
hallintavipujen käsittelyä, mutta on oikeaa 
vipujenkäsittelytekniikkaa käytettäessä 
tarkka, sillä siirtopuomin ja teleskooppi
jatkeiden välinen välys on saatu pieneksi. 

Kuormausgeometrialtaan superylettimellä 
varustettu kuormain sopii myös harvennuk
siin, koska superyletin ei lähikuormauksessa, 
toisin sanoen ajouran varresta kuormauksessa, 
muuta peruskuormaimen liikeratoja lainkaan 
tai muuttaa niitä vain vähän. Lähikuorma
uksen osuus harvennuksissa on kaikissa hak
kuumenetelmissä suuri. 

Näkyvyys ohjaamosta kuormausvyöhykkeelle 
(6 rn:n päähän ajouran reunasta) todettiin 
riittäväksi ensiharvennustyömaillakin, eikä 
puutavaraa yleensä jää palstalle superyle
tintä käytettäessä. Kuormausta hidastavia 
kuormaimen ulottuvuuden virhearviointeja 
ääriulottuvuuksilta kuormattaessa kumpikin 
kuljettaja teki harvoin. 

Kuorrnaimessa oli 0.35 m2:n koura. Kuormat
taessa sillä suurimpia taakkoja kuormaimen 
nosteteho osoittautui hieman tavanomaista 
huonommaksi, mikä lievästi haittasi kuor
mausta. Superyletinkuormaimissa koura tulee 
kuitenkin säilyttää suhteellisen suurena ja 
pyrkiä riittävään nostotehoon muilla kei
noin, sillä pieneksi jäävät taakat, etenkin 
kun ne on kuormattu kaukaa, alentavat olen
naisesti kuormauksen ja metsäkuljetuksen 
tuottavuutta. 

Teleskooppijatkeiden ulosviennin nopeutta
minen olisi kummankin kuljettajan osalta 
parantanut jonkin verran tuottavuutta täh
täystarkkuuden ja muiden käyttöominaisuuk
sien kärsimättä. 

Superyletin ja sille sovellettu työtekniikka 
(keskimääräistä suurempi kuormausetäisyys) 
ei kovin olennaisesti huononna metsätrak
torin stabiliteettia, koska kaukana olevien 
taakkojen kuormaus perustuu taakan vetoon ja 
kuormaan nosto suoritetaan traktorin läheltä. 
Superyletin soveltuukin asennettavaksi sekä 
keskikokoisiin että suuriin metsätraktorei
hin joko katolle tai traktorin rungolle 
asennettuihin kuormaimiin. Jyrkkien sivu
kaltevuuksien varalta keskiraskas metsä
traktori tulee varustaa lukittavalla keski
nivelellä . 

Superylettimen ja sille sovelletun työmene
telmän vaikutukset peruskuormaimen ja metsä
traktorin kestävyyteen on vielä selvittä
mättä . Superylettimen käyttö lisää kuorma
usvaiheen osuutta metsäkuljetuksessa . Tämä 
saattaa vaikuttaa jonkin verran lähinnä 
peruskuormaimen kestävyyteen ja käyttöikään. 
Myös kaukaa kuormaus rasittanee traktorin 
runkoa ja kuormaimen pylvästä tavanomaista 
enemmän. Valmistajan mukaan superylettimen 
paineenrajoitus on kuitenkin varoventtiilein 
järjestetty sellaiseksi, että peruskuormai
men mitoitus kestää syntyvät voimat. 
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TAULUKKO 1 Ajanmenekki , t uo t os ja t yövaikeustekij ä t 

H a r v e n n u s h a k k u u A v o h a k k u u 

No in 3 m noin 3 m ku i tupuu noin 3 m kuitupuu Saha-Eritte ly kuitupuu vyöhykkeeltä vyöhykkeel t ä tukki 
aj ouran Työmaa Työmaa leväl-
varres t a tään 

1 l 2 l 3 
1 

4 1 l 2 

Ajanmenekki , mi n/m 3 

Kuormaus 1. 42 
1 

1. 78 
1 

2. 43 
1 

1.69 
1 

2. 42 2. 18 
1 

1.98 1. 76 
Kuormausaj o 0. 63 0. 55 0. 66 0.57 0 . 88 0. 71 0. 90 0 . 43 
Tyhjänäajo (350 m) ~0 . 93~ 0 . 93 0 . 58 
Kuonnattuna- ajo (350 m) ~1. 03~ 1.03 0 . 70 
Pur kaminen 1.18 1. 10 1. 01 1. 20 0. 91 1. 27 1.54 1.02 

Tehoaika yhteensä 5. 19 5. 39 6. 06 5 . 42 6 . 17 6 . 12 6. 38 4 . 49 

Tuo tos, m3/ teho tunt i 11.56 11. 13 9. 90 11. 07 9. 72 9 . 80 9. 40 13 . 36 
=============================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ==== ==== ======== 

Laj i t iheys, m3 /100 m aj our a< 6. 0 7. 0 6. 1 6. 6 4 . 2 6 . 2 6 . 8 19 . 4 
Aj ouraväli, m 3 - noin 30--+ 20 - 25 
Kuorman koko , m3 -Kasan koko , m 0. 60 0. 59 
Keskim. kuo rmau setä i sy~ s , m 3. 0 5. 0 
Kuormaus eaakan koko , m3 0. 42 0 . 34 
Pur kamistaakan koko , m 0. 50 0. 48 

*) Samasta t yöpisteestä kuormaetu määr ä , m3 

AJANMENEKKI JA TUOTOS 

Metsäkuljetuksen ajanmenekki ja tuotos sel
viää taulukosta 1. Kuorman koot on muunnettu 
vastaamaan M. Kahalan kuormatraktoritutkimuk
sen (Metsätehon tiedotus 355) keskimääräisiä 
kuormankokoja. Eräillä työmailla keskimää
räinen kuormankoko j ä i pienemmäksi. Ero ei 
kuitenkaan johtunut superyletinkuormaimesta, 
vaan siitä että varasto näillä työmailla 
sijaitsi työmaan laidassa ja kuormia puret
tiin vajaina siirryttäessä uralta toiselle. 

Kuljettaja 1 ajoi vertailupalstan (kuormaus 
ajouran varresta ) harvennustyömaat 1 ja 2 
sekä avohakkuul ta sahatukkipalstan ja työ
maan 1 . Loput t yömaat ajoi toinen kuljetta
ja. Ajanmenekkitulosten perusteella molemmat 
kulj ettaj at ol i vat var s in samantasoiset . 

c , 
~10.0 ~----~--~~~~~----~----~----r---~r---~ 

"'• 

6 8 10 12 14 16 
Tiheys . aJ/100 111 ajouru 

Ajourarrvarteerr 
ka.saus 0.24 0.40 0.55 0. 70 
Vyöl'lykekasau.s 0.19 0.32 0.44 0.56 

Kasan koko, a3 

Kuva 4 . Laji t ihe yde n vaikutus kuitupuun metsäku lj etus
t uotokseen . Ha rvennusha kkuu, ajoma tka 350 m 
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6 . 2~ 6. 2 10 . 2*) 
0.32 

4 . 7 
0. 26 
0 . 55 

0 . 52 0 . 43 0. 39 0 . 57 1.36 
4 . 4 4 . 9 4 . 5 4 . 5 4 . 8 

0.33 0 . 28 0 . 26 0 . 29 0 . 23 
0. 44 0. 55 0 . 45 0 . 49 0 . 53 

Kuvista 4 ja 5 selviää l ajitiheyd en v aikutus 
metsäkuljetustuotokseen . Mol empiin kuviin 
on piirretty myös Kahalan kuormatraktori
tutkimuksen tuotos vastaavi s s a olosuhteissa 
keskikokoista metsä trakt oria j a t avanomaista 
kuormainta käytettäes sä . 

Tutkimustyömai lla met säkulje tus tuot os super
ylettimellä on jäänyt vyöhykkeelle kasatun 
n~in 3 m kuitupuun aj ossa 9 - 11 %, 0 . 8 - 1. 4 
m /tehotunti, pienemmäks i kuin Kaha l an esit
t ämä tuotos . Superylettimen lähikuormaus
tuotos (= kuormaustuot os ajouran varresta 
kuo rmaukse s sa ) on ollu t lähes sama kuin 
tavanomaisten kuormaimi en tuo t os, jo ten 
supery l et i n e i ol ennaises t i näy t ä hidastavan 
kuormausta ajouran varres t a . 

§ J 12.0 

"'• 
~ 10 .0+-----~~--~----~----------~----r---------~ 

~ 
--- SUpet"ylt t in uoruin 

6 a 0 16 
TtMys • .l/100 • a fouru 

Tavan.»a f nen 
kuorufn 0. 2 0.62 0 . 78 0 .93 
Supet'ylttfnltuora~~tn 0. 9 

s-..sta t:-i.o~u • .,t. kuorN ~~9!.irl. al 
1 .09 

Kuva 5. Laji t iheyden vaikutus sahatukin metsäkuljetu~
tuotokseen . Avohakkuu , ajomatka 350 m 



Lyhyen kuitupuun osalta erittäin paljon 
tavanomaisen kuormaimen ja superylettimen 
tuotoseroon metsäkuljetuksessa vaikuttaa 
hakkuujälki. Jos kasat vyöhykkeelle hak
kuussa superylettimelle tehdään puolta pie
nemmiksi kuin kasat hakattaessa ajouran 
varteen, metsäkuljetustuotos laskee vyöhy
kekasausmenetelmää käytettäessä eri olosuh
teissa keskimäärin 20 - 25 %. Jos kasan 
koko vyöhykkeelle hakattaessa sen sijaan 
pienenee vain 20 7. , metsäkuljetuksen tuotos
ero on eri olosuhteissa vain noin 10 - 13 %. 
Sekä liukupuomitutkimuksen (Metsätehon tie
dotus 353) että tämän tutkimuksen mukaan 
näyttää keskimääräinen kasankoko eri olosuh
teissa pienenevän tavanomaisesta ajouran 
varteen hakkuusta 18 - 25 7. silloin, kun 
hakataan 6 m:n levyiselle kasausvyöhykkeelle . 
Kasan koko on kuitenkin vaihdellut vyöhyke
kasausmenetelmässä hakkuumiehittäin paljon. 

Tavanomaisen ja superyletinkuormaimen väli
seen lyhyen kuitupuun kuormausaika- ja tuotos
eroon vaikuttaa erilaisen hakkuujäljen ohella 
myös se, että kesk~määräinen taakankoko suu
rista, yli 0 . 40 m :n kasoista kuormattaessa 
jää vyöhykkeeltä kuormauksessa 5 - 25 7. pie
nemmäksi kuin ajouran varresta kuormattaessa. 

Lisäksi 1 - 2 m tavanomaista suurempi kes
kimääräinen kuormausetäisyys superyletintä 
käytettäessä lisää kaikkien puutavaralajien 
kuormausaikaa 10 - 25 7. ja vaikuttaa osal
taan kuormaimien väliseen tuotoseroon. 

Avohakkuussa voidaan suuremmasta kuormaus
etäisyydestä aiheutuvaa kuormausajan lisää 
kuitenkin kompensoida käyttämällä harvempia 
ajouria, jolloin metsäkuljetuksen tiheys
luokka ja kuormausolosuhteet paranevat . Avo
hakkuussa sahatukin ajossa levältään on 
superylettimen tuotos ollut lajitiheyden 
mukaan 9 - 13 7. pienempi kuin Kahalan tutki
muksessa tavanomaisella kuormaimella (kuva 5) . 
Kun tulosta tarkastellaan leimikkotasolla 
ja superyletinkuormaimen mahdollistama 25 -
35 7. tavanomaista harvempi ajouraväli (mene
telmien tiheysluokkaero käytännössä) otetaan 
huomioon , tuotosero Jaa leimikkotasolla 
tarkastellen 2 - 9 %:iin. Sen ohella että 
me tsäkuljetuksen tiheysluokkaa avohakkuussa 
voidaan superyletintä käyttäen parantaa, 
kuormaimen ulottuvuus mahdollistaa myös sen , 
että ajolinjat voidaan valita vapaammin, 
maastollisesti parempiin kohtiin . 

Kuormausetäisyyden vaikutus kuormausaikaan 
superyletintä käytettäessä selviää kuvasta 6 . 
Tavanomaisen kuormaimen keskimääräinen kuor
mausetäisyys on 3 - 4 m hakkuumenetelmän 
mukaan . Superyletinkuormaimen keskimääräi
nen kuormausetäisyys on vaihdellut työmailla 
4 . 4:stä 5.0 m:iin (taulukko 1, s . 4) . Tavan
omaisen nivelpuomikuormaimen ulottuma-alu
eelta kuormattiin superylettimelle sovelle
tuissa menetelmissä tutkimustyömailla 65 -
80 % taakkojen kokonaismäärästä ja jokseen
kin sama osuus myös puutavaramäärästä. 
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Kuva 6. Kuormausetäisyyd~n vaikutus kuormausaikaan. 
Taakan koko 0.15 - 0 . 25 m 

Sekä kuitupuun että sahatukin kuormausaika 
superyletintä käytettäessä lyheni kuormaus
etäisyyden vähetessä jokseenkin samoin kuin 
metsäkuormaimilla yleensä (kuva 6). Eräillä 
kuormaimilla havaittua kuormausajan kasvua 
lyhyiltä, noin 2.5 m:n etäisyyksiltä ei 
todettu. Jotta kuormaus myös vyöhykkeen 
ulkolaidalta kävisi mahdollisimman hyvin, 
kasat sinne olisi pyrittävä tekemään vain 
yhden kouraisun kokoisiksi. Suuremmat kasat 
hajoavat helposti ensimmäistä kouraisua 
otettaessa. 

KUSTANNUKSET 

Alkuvuodesta 1980 superylettimen hinta oli 
peruskuormaimen mukaan 22 000 - 30 000 mk. 
Käyttäen superylettimestä aiheutuvana han
kintahintalisänä 25 000 mk:aa saatiin ohje
maksusopimuksen mukaisin laskentaperustein 
superyletinkuormaimella varustetun keski
kokoisen metsätraktorin käyttötuntikustan
nuksiksi 145,60 mk. Tavanomaisella kuormai
mella varustetun yksikön käyttötuntikustan
nuksiksi laskettiin vastaavasti 141 ,70 mk. 

Tarkkoja edullisuusvertailuja vyöhykekasa
ukseen ja superylettimen käyttöön perustu
vasta korjuusta eL tässä vaiheessa voida 
tehdä . Kuvassa 7 esitetään kuitenkin suun
taa antavasti vyöhykekasaukseen ja superylet
timen käyttöön ja toisaalta ajouran-varteen
kasaukseen ja tavanomaisen kuormaimen käyt
töön perustuvien menetelmien korjuukustan
nukset eriasteisissa harvennusmänniköissä. 
Laskelman perustana on 3 - 5 %:n suuruinen 
hakkuuajanmenekin säästö vyöhykekasausmene
telmässä ajouran varteen hakkuuseen verrat
tuna . Metsäkuljetustuotokset perustuvat 
tavanomaisen kuormaimen osal ta Kahalan kuor
matraktoritutkimukseen, superylettimen osalta 
tämän tutkimuksen tuloksiin . 
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äyttää siltä , että menetelmien välinen 
kustannusero on varsin pieni (0,20 - 0 , 80 
markkaa/m3) ja että hakkuun keventäminen 
Vyöhykekasausta ja superyletintä käyttäen 
voidaan j o suhteellisen taloudellisesti suo
rittaa sekä pelkissä kuitupuu- että kuitupuu
ja sahatukkileimikoissa. Kuvaa 7 tarkas
teltaessa on lisäksi otettava huomioon, että 
laskelman perustana molemmissa menetelmissä 
on 30 m:n a j ouraväl i, joka tavanomaista 
kuormainta käytettäes sä on yleensä liian 
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pitkä sahatukkileimikoissa. Sahatukkeja 
kuormattaessa joudutaan koukkaamaan, jolloin 
menetelmän metsäkuljetustuotos alenee ja 
jäävälle puustolle aiheutetaan vaur1o1ta . 
Toinen vaihtoehto sahatukin saamiseksi tavan
omaisen kuormaimen ulottuville on puuntuo
tannollisista seikoista tinkiminen ja ura
välin kaventaminen noin 20 m:iin. Kolmas 
korjuun kannalta kallein vaihtoehto on saha
tukin erillinen esikasaus . 

HUOLTO 

Superylettimen huolto ja varaosapalvelu 
perustuu sekä valmistajan omaan , että jäl
leenmyyjien, Valmetin ja Hankkijan, huolto
ja myyntipisteverkkoon . 

Päivittäiset superylettimelle suoritettavat 
huoltotoimet ovat vähäiset. 

PÄÄTELMIÄ 

Rovaniemen Konepajan superyletin ja sil l e 
sovellettu vyöhykekasausmenetelmä näyttää 
olevan varsin käyttökelpoinen ja kustan
nuksiltaan ki l pai l ukykyinen harvennuspuun 
korjuumenetelmä . 

Joissakin tapauksissa superylettimellä kuor
maimiin saatava lisäulottuvuus saisi kuiten
kin olla nykyistä suurempi. Tällöin hak
kuuta voitaisiin olennaisemmin keventää 
kasausvyöhykettä leventämällä . Myös saha
tukkileimikoissa ja n11n sanottua pitkää 
rankaa korjattaessa päästä isiin t ällö in 
paremmin 30 m: n a jouraväl i i n. 

Superylettimellä kuormaimiin saatavan lisä
ulottuvuuden pidentäminen ei kuitenkaan 
ole mielekästä , jos sama lla huonounetaan 
kuormaimen lähikuormausomi nai s uuksia tai 
vaikutetaan kuormaimen kes t ävyyteen . 

SUPER-REACHER OF ROVANIEMEN KONEPAJA An SR Pr ojec t 

The inves t igat ion i s 
f ores t-techno logica l 

one of the Pan-Nordic 
development studies . 

The super-rea her of Rovaniemen Konepaja 
engi neering works is a special transfer boom 
equipped with two t elescopic arms for 
moun t ing on loaders . It i ncreases the reach 
of t he convent ional knuckle boom l oader by 
2 - 3 m when required, but the original 
r anges of movement of the l oader can be 
maint ained i n short-di s tance l oading . It is 

suitable fo r installa t ion in bo t h lar ge- and 
medium-sized forwar der s in loaders mounted 
either on t he roof or on the trac t or body . 

The l oader equipped wi t h t he super- reacher 
opera t es well t echnical l y . According to 
ca lculations made on the easing of cut t ing 
based on zone bunching and the use of t he 
super-reacher, i t seems t o be fairly econom
ica l 1n s tands in different phases of 
t hinn ing . 
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