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YLEISTÄ 

Bruks lOOlCT -rumpuhakkuria valmistaa ruot
salainen Bruks Mekaniska AB ja sen maahan
tuonnista ja myynnistä vastaa Oy Kockums 
Industri Ab. 
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Hakkurikokonaisuuteen kuuluvat syöttöla~te, 

kaksiteräinen rumpu jå seula sekä hakkeen 
poistolaitteisto ja käyttömoottori . Syöttö
laitteen muodostaa hydraulikäyttöinen syöt
töpöytä ja yläpuolineo piikkivetorulla. 
Syöttöpöytä koostuu seitsemästä rinnakkai
sesta hammasketjusta. Hake poistetaan hyd
raulisesti säädettävällä puhaltimella. 

Hakkuri voidaan asentaa joko metsätraktorin 
tai kuorma-auton alustalle. Sitä on myös 
saatavana omalle teliakseliselle perävaunu
alustalle asennettuna. Ruotsissa metsä
traktoriversioon on usein lisätty kipattava 
hakesäiliö, jolloin sitä käytetään palsta
hakkurina. 

Hakkureita on käytössä yhteensä noin 60, 
joista noin 30 Ruotsissa. 

Hakkurin hinta ilman ohjaamoa apurungolle 
asennettuna oli lokakuussa 1984 Suomessa 
830 000 mk . Ohjaamolla varustettuna sen hin
ta oli noin 900 000 mk. Kuormain ja alusta
auto eivät sisälly hintoihin. 

Hakkurilla on kuuden kuukauden takuu. 

Kuva. Bruks 1001CT -hakkuri. Valok. Metsäteho 



TUTKIMINEN 

Metsäteho suoritti suppeita aikatutkimuksia 
ja keräsi seulontatuloksia ja käyttökokemus
tietoja Bruks lOOlCT -hakkurista kesäkuussa 
1984. Silloin maahantuojan Ruotsista tuoma 
hakkuri oli näytös- ja koekäyttökierroksella 
eri yritysten työmailla. 

Aikatutkimuksia käytetyn Volvo 971 -kuorma
traktorin alustalle asennetusta hakkurista 
suoritettiin Oy Wilh. Schauman Ab:n ja 
Veitsiluoto Oy:n työmailla. Ensiksi maini
tun työmaalla Laihialla haketettiin hakkuu
tähdettä ja jälkimmäisen työmaalla Kemissä 
pienirunkoista kokopuuta. Lisäksi hakkuri 
oli koekäytössä Osuuskunta Metsäliiton työ
maalla Kannonkoskella ja Enso-Gutzeit Oy:n 
työmaalla Ruokolahdella . Käyttökokemustie
toja hakkurista kerättiin kaikilta näiltä 
yrityksiltä. Osalta saatiin myös seulonta
tuloksia. 

TULOKSET 

Aikatutkimustulokset 

Tuotantoajan jakaumat ja 
tehotuntituotokset 

Bruks lOOlCT -hakkurin tuotantoaika (tauluk
ko 1) koostuu tehoajasta ja keskeytyksistä . 
Tehoaikaan kuuluvat haketuksen valmistelu, 
hakkurin joutokäynti, varsinainen haketus ja 
varaston sisäiset siirrot . 

Haketuksen valmisteluajat olivat kaikissa 
kohteissa vähäiset. Mielenkiintoinen tuo-

TAULUKKO 1 Bruks 1001CT -hakkurin tuotantoajan jakaumat, 
tehoajanmenekit ja taakkamäärät hakekonttia kohti 
eri puutavaralajeja tienvarsikasasta haketettaessa. 
Hakkuutähteen ja kuivan lehtikokopuun varastointi
aika oli noin 9 kk. Kokopuut d1•3 3 - 10 cm . 

Hakkuu- Kuiva Tuore Tuore 
lehti- lehti- havu-

Työnvaihe 
tähde kokopuu kokopuu kokopuu 

Tuotantoajan jakauma, % 

Haketuksen valmistelu 1.0 2. 3 - 1.0 

Haketus 
- hakkurin joutokäynti 54 . 7 38.3 35.3 34 . 7 
- varsinainen haketus 16 . 3 26.3 53 .7 30 . 9 

Varaston sisäiset 1.0 - - -
siirrot 

Keskeytykse t 
- letkurikko 12 . 2 27.6 - 33.2 
- tukos 3.5 1.6 - -
- odotukset 7.0 3.9 - 0.2 
- muut 4.3 - 11.0 -

YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 

------------------------ ------- 1---------1-------- 1"-------
Tehoaja~menekki, 
min/i-m 2.14 0 .83 0.45 0.61 

Taakkoj, hakekonttia 
(40 i -m ) kohti 

154 64 60 67 
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tantoaikojen jakaumissa on joutokäyntiaika 
eli se aika, jolloin hakkurista sen pyöries
sä ei poistu haketta. Suurin se oli hakkuu
tähdettä haketettaessa, 54.7% tuotantoajas
ta . Kokopuuta haketettaessa se oli keski
määrin noin 36 %. Vastaavasti varsinaisen 
haketusajan osuus oli suurin tuoretta lehti
kokopuuta haketettaessa, 53 . 7 % tuotanto
ajasta . Varaston sisäisiä siirtoja oli hak
kuutähdettä haketettaessa vain yksi, 1 % 
tuotantoajasta. Erilaisia hakkurin pikku
vioista johtuvia keskeytyksiä oli varsin 
runsaasti. 

Taakkamäärä 40 i-m3 :n hakekonttia kohti oli 
hakkuutähdettä haketettaessa noin 2 . 5-ker
tainen verrattuna eri kokopuulaatujen haket
tamiseen. 

Tehoajanmenekki irtokuutiometriä kohti oli 
suurin hakkuutähdettä haketettaessa . Hakkuu
tähde oli "motorisua", joka oli ollut kasas
sa yli talven. 

Kokopuuta haketettaessa tehoajanmenekit vaih
telivat varsin runsaasti. Kokeiden ja eri 
yri t yksil t ä saatujen kokemustietojen perus
teella Jruks lOOlCT - hakkurilla päästäneen 
100 i-m :n tehotuntituotoksiin. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten on Ruot
sissa tutkinut Bruks lOOlCT -palstahakkuria, 
joka oli varustettu kipattavalla hakesäi
liöllä (Skogsarbeten resultat Nr 6 1984) . 
Tutkimuksen tulokset eivät ole työtapojen 
erilaisuuden vuoksi vertailukelpoisia edellä 
esitettyjen kanssa. 

Arviointi hakkurin työskentelystä 

Epäjärjesteisen "motorisun" syöttäminen hak
kuriin oli hidasta . Hakkurin oma syöttölai
te ei kyennyt vetämään hakkuutähdettä riit
tävän tehokkaast i , vaan lähes jokainen taak
ka jouduttiin kouralla pakottamaan syöttö
aukon s1saan. Itse haketus sujui hyvin, 
varsinkin jos taakassa oli vähänkin pitempiä 
kokopuupaloja. Hakkuutähde taakat olivat 
kooltaan turhan pieniä. Se johtui siitä, 
että niiden syöttämiseen käytettiin taval
lista puutavarakouraa. 

Myös kokopuutaakkojen syötössä oli käytet
t ävä apuna kuormainta, kunnes haketus saa
tiin alkamaan . Itse haketus oli tehokasta. 
Syötön avustaminen kouralla lisäsi hakkurin 
joutokäyntiaikaa, koska seuraavaa taakkaa 
voitiin lähteä hakemaan vasta edellisen taa
kan syötön varmistuttua . Lisäksi taakan 
syöttäminen vaikeutui silloin , kun taakat 
olivat ylisuuria . 

Hakkuriosa oli asennettu niin korkealle 
kuormatraktorin taka rungon päälle, ettei 
kuljettajalla ollut näköyhteyttä hakkurin 
syöttöaukkoon. Se hankaloitti osaltaan taa
kan sisäänsyö ttöä . 



Polttonesteen kulutus oli kuljettajan mu
kaan noin yksi litra hakeirtokuutiometriä 
kohti . Teräkerralla (2 kpl) ~oidaan haket
taa keskimäärin 300 - 400 i-m . Kokemusten 
mukaan hakkurin terien vaihtoon kuluu noin 
20 - 25 minuuttia . 

Hakkeen laatu 

Hakkeen laatua selvitettiin koeseulon tojen 
avulla (taulukko 2) . Kaikki koeseulonnat 
suoritettiin nk. Wennberg-mene te lmän mukaan, 
joskin seulojen reikä- ja rakokoot vaihteli
vat . 

Ylisuurien ja ylipaksujen j akeiden yhteis
osuudet vaihtelivat kokopuuhakkeessa 23 :sta 
45 %: iin. Vanhassa hakkuutähteessä niiden 
osuus oli pienin, 16 . 4 %. Tuoreesta hakkuu
t ähteestä tuli ylisuuria ja ylipaksuja ja
keita selvästi enemmän kuin vanhasta hakkuu
tähteest ä . 

Hyväksytyn kokopuuhakkeen osuus oli keski
määrin noin 57 %. Parhaimmillaan sen osuus 
oli lehtikokopuuhakkeessa, lähes 65 %. 

Tikkujen ja purun yhteisosuus vaihteli koko
puuhakkeessa S:stä 18 %:iin . Vanhasta "moto
risusta" tuli tikkuja ja purua kuitenkin noin 
40 %. 

Ver tailu TT 1500LP -hakkuriin ( taulukko 2) 
osoittaa , että hakkureiden väliset hakkeen 
laatuerot olivat vähäiset . 

Tavoitearvojen mukaan seulomattomassa hak
keessa tulisi olla hyväksyttyä jaetta yli 
65 %, tikku- ja purujaetta alle 15 % ja yli
paksua ja ylisuurta jaetta alle 20 %. iihin 
verrattuna Bruks-hakkuria käytettäessä yli
suurta ja ylipaksua jaetta näyttää tulevan 
keskimäärin hieman enemmän. 

Ylisuuret ja ylipaksut jakeet sekä tikku- ja 
purujakeet on esitetty (taulukko 2) yhdistet
t yinä vertailun helpottamiseksi . 

KEHITT ÄMISTARPEITA 

Hakkurin syöttölaite vaatii edelleenkehitte
lyä. Varsinkin hakkuutäh t een sisäänsyöttö 
0 li liian hidasta. Uudempien Bruks lOOlCT 
-hakkureiden syöttölaitetta on jo parannettu 
lisäämällä alapuolineo s yö ttörulla syöttö
pöydän ja rummun väliin. 

TAULUKKO 2 Bruks lOOlCT - bakkurin koeseulontatuloksia 
(Wennberg-menetelmä) ja niiden vertailu 
TT 1500LP - hakkurin tuloksiin 

Lastujae 

*) **) ***) Kohde ja raaka-aine ylisuuri hyväk- tikut ja 
ja yli- sytty puru 
oaksu 

% 

Enso-Gutzeit Oy 

Mäntykokopuu (1. harv.) 36.0 54.2 9.8 
Mäntyosapuu (2. harv.) 30.5 59.5 10.0 
Hakkuutähde, tuore 28 . 1 59 . 5 12.4 

Oy Wilh . Schauman Ab 

Lehtikokopuu 45.1 50.1 4. 8 
Hakkuutähde, vanha 16 . 4 43.5 40.1 

Veitsiluoto Oy . vertailu 

8Jtulu IOOICT 
Lehtikokopuu 23.2 64.9 11.9 
Havukokopuu 24.3 57.7 18 . 0 

Kokopuu keskimäärin 32 . 6 56 . 5 10 .9 

TT ISOOLP 
Lehtikokopuu 32.6 61.3 6. 1 
Havukokopuu 23.1 61.7 15 . 2 

Yh-
teen-
sä 

100. 0 
100.0 
100.0 

100.0 
100 . 0 

100 . 0 
100 . 0 

100.0 

100.0 
100.0 

*) Ylisuuri : reikäseula 0 40 tai 45 mm; ylipaksu: rakoseula, 
väli 8 mm 

**) Reikäseula 0 6 tai 7 mm tai rakoseulat, rakoväli t 6 ja 
2mm 

*** ) Tikut: reikäseula 0 5 tai 3 mm; puru: pohja 

Tehokkaan käytön saavuttamiseksi hakkuri on 
asennettava niin, että kuljettaja näkee 
syöttöaukkoon . Erillis t ä ohjaamoa on käy
tettävä kuorma-auto- ja perävaunusovitteis
ten versioiden yhteydessä . 

Hakkeen poistoputki kaipaa parantelua, sillä 
haketta meni puhallusvaiheessa maahan varsin 
runsaasti. Hake puhallettiin koottiin ylä
kautta . 

TEKNISET TIEDOT 

Rummun läpimitta 
Syöt töaukon mitat 
- leveys 
- korkeus 
Terien määrä 
Dieselmoottorin teho 
Haketusosan, puhaltimen, syöttö
laitteen ja moottorin yhteispaino 

1 000 mm 

780 " 
420 " 

2 kpl 
n. 200 kW 

6 500 kg 
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