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INLEDNING 

Gripskördarna har konstruerats med grip
processorerna som utgångspunkt . En tilt
anordning ställer processordelen i lodrätt 
läge under fällningen där fällsågningen 
utförs med samma såg som kapningen. Grip
skördaren, vars användning blir allt all
männare, är en ny typ av upparbetningsmaskin . 
Lako-gripskördarna var de första som kom i 
bruk i Finland . Även övriga tillverkare av 
gripprocessorer torde ta skördarversioner på 
sina tillverkningsprogram. 

Metsäteho utförde i september 1982 en kort 
testning av Lako-gripskördaren , där ma
skinens tekniska egenskaper och lämplighet 
i olika bruksförhållanden klarlades (Metsä
teho Review 3 A/1983). Metsäteho ansåg det 
vara n ödvändigt att ut förligare studera 
gripskördarens tidså tgång och de olika 
arbetssvårighetsfaktorernas inverkan på 
tidsåtgången . Detta för a tt få uppgifter om 
maskintypens ekonomi i ett så tidigt skede 
som möj ligt . 

UNDERSÖKNINGSMETODEN OCH 
-MATERIALET 

Tidsstudieda t a insamlades på Veitsiluoto Oy : s 
arbe t splatser i Lappland Rovaniemi lands
kommun i två olika faser : vinterdata i mars 

och s ommardata i s e p t ember 1983 . Som basma
skin för Lako- gripskördaren användes en 
begagnad Kockums 850 -skotare (oförkortad) 
och som kran en Foresteri med ca 8 m:s räck
vidd . 

Figur 1. Lako- gripskördaren arbete. Foto Metsäteho 
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Tidsstudiemateria1et bestod av fyra o1ika 
beståndsförhå11anden både på sommaren och 
vintern. 

Vint e r Sommar 

Mede1stamvo1ym3 
på skiftet, dm 82 - 292 109 - 155 

St ämp1ings t ä t het, 
stammar /ha 650 - 1 200 500 - 900 

Terrängklass 1 1 

Snö, cm 70 

Massavedens 1ängd, m ca 3 ca 3 

V~ntermateria1et bestod av 817 stammar (106 
m ) oc:f. sommarmateria1et av 1 037 sta~ar 
(146m), tota1t 1 854 stammar och 252m. 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

Tidsåtgäng 

A llmänt 

Vinter- och sommarmateria1et för Lako-grip
skördaren är inte direkt jämförbara med 
varandra, emedan tekniska förbättringar 
gjordes på maskinen, b1.a. på matarva1sarnas 
funktion, efter att vintermateria1et in
samlats. Under insam1andet av vinter- och 
sommarmaterialet var maskinen försedd med en 
mekanisk tiltanordning, ru1lbana, med vi1ken 
processordelen stä1ldes i läge för fällning 
och tvä rtom. Efter undersökningen har rull
banan ersatts med en hydraulisk tiltcylinder 
som gör arbetet med maskinen snabbare. 

Stamvolymens inverkan 

Den i undersökningen uppmätta verktiden (G O) 
per stam redovisas i tabell 1 och figur 2 . 
Stamantalet per verktimme presenteras för 
sommarmaterialets del i figur 3. 

Lövträdens upparbetning var klart långsam
mare än barrträdens. Skillnaden berodde i 
huvudsak på att kvistningen av lövträd var 
långsammare (fig. 2). 1 Lappland är de 
krokiga och buskaktiga lövträden klart 
sv årare att upparbeta maskinel1t än löv
träden med bättre stamform i mellersta och 
s ödra Finland. 

TABELL 1 

St am-
vo1~ , 

dm 

50 
100 
150 
200 
300 
400 
500 

2 

Tidså t gång (stämp1ings t ä t het 
535 stammar/ha , te rrängk1ass 1 ) 

Sommar Vi nte r 

Bar rt r äd Lövträd Barrt räd Lövträd 

Ve r kt id (G 0), cmin /s tam 

58 63 61 70 
63 72 66 82 
66 87 71 98 
69 96 76 116 
80 108 82 -
99 - 88 -

119 - 98 -

Stämplingstäthetens och terrängens inverkan 

Stämplingstäthetens inverkan på tidså tgången 
är redovisad i tabell 2 . Tä theten har en 
n ågot större inverkan på Lako-gripskördarens 
än på tidigare unders ökta gripprocessorers 
anvä ndning. 

Terrängen var på a lla unders ökta skiften av 
klass 1. Terrängvariationens inverkan kunde 
följaktligen inte utlä sas ur materia l et. 
Den torde dock vara av samma storleksordning 
som f ör gripprocessorer. 

Tids9tg9ng. cra in/ sta11 

150.------.----~------.------.-----, 

--- ::: Barrträ 

--- = LOvträd 

Fällning (inkl. kran u t och i ntagningl 

0 19 27 35 

Figur 2. Tids3tg3ng per arbetsskede (sommarmaterialet) 
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Fi gur 3 . Sta anta l per verkti e (G 0) <sommar
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TABELL 2 Stämp1ingstät hetens inverkan på 
tidsåtgången (sommarmateria1et ) 

Stamvo1ym , Stämp1ingstäthet, stammar/ha 

dm3 500 
1 

700 
1 

900 
1 

1 100 

Re1ativ tidsåtgång, % 

< 100 100 96 94 93 
101 - 200 100 96 95 94 
201 - 500 100 97 96 95 

, 501 100 98 97 96 

Huggni ngssättets inverkan 

I vintermaterialet ingick ett gallrings
skifte . På skiftet utl:fgs 750 stanunar/ha 
med medelvolymen 150 dm . Det kvarstående 
stamantale t var 900 stammar/ha . Det under
sökta skif t et var förarens första egentliga 
gallringsobjekt med maskinen, vilket be
gränsar resultatens allmängiltighet. 

Upparbetningen tog i medeltal 3 % längre tid 
per stam i gallring än i slutavverkning. 
Tidsåtgången vid förflyttningar mellan upp
ställningsplatser var i gallring ca 30 % 
större än i slutavverkning, vilket utgör 
2 - 3 % av totaltiden per stam. Förflytt
ningstiden ökades närmast av det färre an
talet träd per uppställningsplats i gallring . 
Tidsåtgången i gallring ökade mest på grund 
av att körningen på skiftet ökade . Körningen 
bestod av byte av körstråk , vändningar och 
övriga förflyttningar . Totaltiden per stam 
blev därmed 10 - 15 % högre än i slutavverk
ning. Körningen på skiftet ökade troligen 
främst av att föraren var ovan vid gallring. 
Detta förorsakade extra körning, vilket inte 
förekommer i samma utsträckning då föraren 
är van med arbetsmönstret. 

Vinterns inve r kan 

Vinterns, d.v.s. snötäckets (70 cm) och det 
frusna virkets inverkan på tidsåtgången för 
Lako-gripskördaren kunde inte klarläggas 
entydigt. Detta var en följd av de tekniska 
förbättringar som gjordes på maskinen mellan 
vinter- och sommarundersökningarna. 

Snön ökade förflyttningstiderna mellan upp
ställningsplatserna med 40 - 60 %, vilket 

TABELL 3 

Mede1-
s tam-
vo1~ , 

dm 

100 
300 
500 

Vinterns (70 cm snö) inverkan 
på tidså tgången (barrträd) 

Förflyttning 

St ämp1ingstäthet , s tammar/ha 

421 - 650 1 651 - 900 1 ) 900 

Relativ tidså tgång, % (100 -

104 103 103 
103 103 102 
102 102 101 

Upp-
arbetning 

+ 
fö r -

flyttning 

sommar) 

105 
103 

82 

ökade den totala tidsåtgången för barr
trädens del med 1 - 5 % beroende på medel
stamvolym och täthet (tabell 3). Då även 
trädens upparbetning beaktas, förändras tids
åtgången med +5 - -18 % beroende på stam
volymen. Enligt resultatel) är således, då 
stamvolymen är 100 - 300 dm , upparbetningen 
vintertid långsammare än sommartid. Tidigare 
undersökningar av gripprocessorer har visat 
att upparbetningen är snabbare då kvistarna 
är frusna. Det motsatta resultatet med Lako
gripskördaren beror på att både maskinen 
och förarens arbetsteknik förbättrats före 
sommarstudien . 

Stubbhöjden 

I samband med undersökningen mättes stubb
höjderna på vinter- och sommararbetsplatser
na . Materialet omfattade totalt 580 stubbar . 

Medel
stubbhöjd . cm 
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Figur 4. Jämförelse av stubbhöjder 
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På sommaren hade fällskäret gjorts vid lägsta 
möjliga stubbhöjd på 35 % av stubbarna, 
medan motsvarande andel på vintern var 9 %. 
Vid liknande mätningar tidigare har, för 
mekaniserad fällning, andelen lägsta möjliga 
stubbhöjd sommartid varit större och vinter
tid mindre än ovan. 

För Lako- gripskördaren var, i sommarmateria
le t medels t ubbhöjden för olika träddimen
sioner av samma storleksordning som för 
Volvo- Valmet 902 H, men lägre än för Hultdin
fällhuvud och högre än för mo tormanuell 
fällning (fig . 4, sida 3). I vintermateria
let var stubbhöjden för tr äd med brösthöjds
diameter upp till 25 - 27 cm i stort sett 
lika som vid motormanuell fällning, men 
högre än vid fällning med Hultdin-fällhuvud. 
För grövre träd blev situationen omvänd. 

Trädfällning med Lako- gripskördaren ökar 
enligt mätningarna inte n ämnvärt de nuvaran
de stubbhöjderna. 

LAKO-GRIPSKÖRDARENS LÖNSAMHET 

Lako- gripskördarens lönsamhet redovisas ut
gående från den studerade maskinen . Med ett 
nyanskaffningspris på 650 000 - 750 000 Fmk 
för skördaren samt de för rnaskinen konsta
terade förbruknings - och reparationskos t
naderna erhölls en timkostnad på 240 - 250 
Fmk per grundtimme (G 15). Genom att om
vandla den tidsåtgång per verktimme, som 
erhölls i tidsstudierna, till tidsåtgång per 
grundtimme, kommer man till upparbetnings
kostnaderna per volymenhet för Lako- grip
skördaren. 

Kostnaderna per upparbetad volyrnenhet i kal
avverkningar verkar vara lägre för Lako 
gripskördaren än för övriga alternativa 
mekaniserade drivningssystem . Motormanuell 
huggning blir fördelak tigare endast i 
ytters t klena kalavverkningsbestånd . 

Resultatens allrnängiltighet beror på tirn
kostnadsgrundernas och produktivitetsupp-

gifternas till fö rlitlighet. Timkos tnaderna 
baserar sig på maskinens nyanskaffnings
värde vilke t består av priset för upparbet
ningsdelen med mätutrus tn ing, för en ny kran, 
för den renoverade basmaskinen och för mon
teringen. Stora prishöj ningar på upparbet
ningsdelen är osaonolika eftersom konkurren
sen ökar . Den ändrade prissättningen på 
begagnade sko tare leder till att basma
skinens pris knappast stiger. Den tekniska 
utny ttjandegraden (71 %) är snarare lågt än 
högt til ltagen i timkostnadsberäkningen 
(83 - 89 % enligt uppfölj ningsresultat för 
Lako-gripskördaren, Metsäteho Review 3 A/ 
1983). 

Produkt ivite t en baserar sig på måttlig förar 
skicklighet. Det tekniska utvecklandet av 
maskinen efter studien (den rnekaniska tilt
anordningen utbytt mot en hydraulisk) och 
förarens förbättrade arbetsteknik leder 
troligen till att produktiviteten blir högre 
i praktiken än i denna undersökning. 

SLUTSATSER 

Lako- gripskördaren visade sig vara en både 
tekniskt och ekonomiskt användbar maskintyp . 
Gripskördarna torde helt ersätta gripproces
sorerna eftersom skördarna vid behov kan 
användas som processorer t.ex . i gallringar . 

I norra och mellersta Finland där träden ä r 
små eller medelstora , kan gripskördarna bli 
universalmaskiner . I södra Finland torde 
maskinens användning begränsas till slut
avverkningar med liten eller medels t or stam
volym och till gallringar (som skördare 
eller processor) . 

Dessa slutsatser är giltiga under förutsätt 
ning att maskintypen ä r uppbyggd på nuvaran
de sätt, med ny upparbetningsenhet och kran 
samt med begagnad renoverad basmaskin . Om 
basmaskinen är ny, fastän mindre (billigare), 
undergrävs maskintypens lönsarnhet av högre 
tirnkostnader och därmed av högre upparbet
ningskostnader per volymenhet . 
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