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HULTDIN GLC-KT -KAATOKOURASAHA 

likka Nissi 

Kumuna.i"Jr..a!U:o JU.n pu.u:t.a. vaJtalw UJr..an .t..il..a.U.e. 
M e.nne..t;ta. v a. H uli:clin- ka.ai:o lw uJta..O a.ha. .60 v el.tuu 
ka.M-Una.J";toma.n puun koJtjuu..oe.e.n a.voha.kku.-i..Ma. . 
KoW!.Ma.hilla. kä~ilel.t.M.n - ka.a.de..t;t.M.n , kai:
ko.t;t.M.n o~ a.puu~Å.. ja. kuo!tma.l";t.M.n - a.vo ha.k
kuupa.Lo:tilla. noin 50 kuu..o:ta. :te.ho.tunnÅ..Ma. , 
ku~ puun k~k-Unää!täine.n kokopuumääJtä otÄ.. 
no-<..n 0. 22 m . Ka.ai:okouJta..Oa.ha.a. voi k.äy.t;tää 
myö~ pelkkänä koUJt~a.ha.na. ha.Jtve.nnu..oha.kk~~a. . 

ÅtM:ta.kone.e.n on oUa.va. Jr.Å.Å...t;tävän va.ka.a. -
mietuummÄ..n ku k.Ä..nÄ..vete.n luWu~ e.ll.a. va.Jtu..o 
:te..t;tu -, ~Ä..llä :ta.va.nom~.t.a. puu.t.a.vaJtakoUJr..aa. 
Pa.Ä..na.va.mpa.na. ka.ai:okouJta..Oa.ha. a.Ä..he.u.t;ta.a. a.lu..o.t.a. 
kone.e.Ue. Jtu~~.tA.. he.ila.hdu~-i.a. ja. ~d;t.a.a. 
kuo~tma.Ä..n:ta. :ta.v~ .t.a. e.ne.mmän . 

Kaatokourasaha on kuormaimen puutavara
kouran tilalle asennettava puunkäsittely
laite. Sillä puut voidaan kaataa, katkoa 
ja kuormata. Kaatokourasaha on kehitetty 
kourasahasta lisäämällä siihen kouran kaato
asentoon saattamiseen ja puun kaatamiseen 
tarvittavat hydraulisylinterit. 

Kun kaatokourasaha asennetaan puutavarakou
ran tilalle, kuormaimen hydrauliikkaan jou
dutaan lisäämään yksi venttiili sahan ja 
kallistussylinterien käyttöä varten. Vent 
tiiliä ohjataan yleens ä sähköisellä paino
kytkimellä. 

Hultdin GLC- KT -kaatokourasahaa valmistaa 
ruotsalainen Nya Hultdins Verkstads AB 
Malåssa. Suomessa sen maahantuonnista ja 
myynnistä vastaa Metsätyö Oy . Kaatokoura
sahan myyntihinta oli joulukuussa 1984 noin 
73 000 mk. Laitteelle myönnetään puolen 
vuoden takuu. 

Kuvat 1 ja 2. Hu ltdin GLC - KT - kaatokourasaha . Valok . Metsäteho 
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TUTKIMINEN 

Tutkimusajat ja -paikat 

Met s äteho seurasi suppein aika t utkimuksin 
Hultdin GLC-KT - kaatokourasahaa Vei t siluoto 
Oy:n työmailla Kemij ä rvellä ja Posiolla 
kevä ällä 1984 ja Osuuskunta Metsäliiton 
työmaalla Saarij ä rvellä elokuussa 1984. 
Myös Forskningsstiftelsen Skogsarbe t en on 
tutkinut sitä Ruotsissa . Skogsarbe t enin 
tuloksia on vertail tu Metsätehon tuloksiin . 

Alustakoneet 

Hultdin- kaatokourasaha oli Veitsiluoto Oy :n 
Kemijärven työmaalla asennettu Akt iv Sko t ten 
- kuormatraktoriin, vuosimalli 1980 , jossa 
kuormaimena oli Fiskars 65, ulot tuvuu s 9 . 5 m. 
Posiolla kaatokou rasaha oli asennet tu Kockums 
84- 35:een , vuosimalli 1984 , jossa ku ormaimena 
oli Cranab 6010 varustet t una Mar tt iin in jat
keella, ulottuvuus 8 . 9 m. 

Osuuskunta Metsäliiton työmaalla Sa arijärvel
lä Hultdin- kaa t okourasaha oli asennettu 
Rottne Blondin -kuormatrakt oriin, v uosimalli 
1979, jossa ku ormaimena oli Rottne Grip, 
ulottuvuus 7 . 5 m. 

Työmenetelmät 

Molemmilla Veitsiluoto Oy :n työmailla kaa t o
kourasahaa käy t e tt iin karsima t toman puun ko r
juuseen avohakku issa . 

Kuormatraktori liikku i puuston reunan s uun
taisesti kaataen puita 5 - 8 m:n leveydel
t ä kuormatraktorin keskiviivalta . Puut kaa
dettiin useimmiten kuormatraktorin s uun t ai
sesti kä sitellylle vyöhykkeelle . Kaadon jäl
keen puu vedettiin kuormaimella kuorma t rak
torin v iereen . Kaatokou ran o t e puusta oli 
sitä käsittelykohtaan t uotaessa sama ku in 
sitä kaadettaessa. Tuonnin jälkeen koura 
siirrettiin asentoa muu t t amatta puun t yvestä 
noin 5 m: n p ä ähän , johon teh t iin ensimmäinen 
katkaisu. Samalla kouran otteella vedett iin 
jäljellä oleva runko katkaistun pölkyn pääl
le niin, että päät olivat kohdakkain. Näin 
puu katkottiin ja kasattiin nipuksi latvaosan 
kera. Kun käsiteltiin pieniä puita, kaadet 
tiin ja kasattiin joskus useampikin puu rin
nakkain ennen niiden ka t komis t a . Näiden 
työnvaiheiden jälkeinen nippu kuormatt iin 
tavalliseen tapaan kuorma t ilaan. Kuorman 
tiivist ämiseen ei käytetty mit ä än t eknisiä 
apuvälineitä . 

Kemijärven kokeessa oli muka na myös män t y 
tukkeja. Ne käsitel t iin kaatokourasahalla 
muiden puiden t apaan , joskin tuki t ero t el
tiin karsimattomasta puus t a ja ajett iin 
erikseen. Posiolla käs i t eltiin p e l kkiä 
kuusirunkoja ja ne kaikki menivä t kui tu
puuksi. Mäntytukkipuut jätet tiin pystyyn 
myöhemmin metsurin hakattaviksi . 
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Osuuskun t a Metsäliiton työmaalla kaa t okoura
sahaa käytettiin harvennu shakkuussa pelkkänä 
kourasahana, koska pois t ettavat puut oli kaa
dettu erikseen. Puut oli kaadettu ajou ralta 
poispäin. Suurin osa niist ä oli myös kasattu 
useamman puun nippuihin. Kaatoa lukuun otta
matta kaatokourasahalla t yöskenneltiin kuten 
edellä . 

Tutkimusolosuhteet 

TAULUKKO 1 Tu t kimusolosuhtee t kohtei t tain 

Veitsiluo t o Oy 
Osuuskun t a 

Erittely Metsäliitto 

Kemi- Posio Saari-
järvi järvi 

Aika tutkimusaineisto , 41 runkoa 179 63 

Puus t o , % 
- mänty 50 - 100 
- kuusi 50 100 -
Oksaisuusluokka , 

3 4 4 keskiarvo 

Jäävä puusto , runkoa/ha - 44*) 1 300 

Maastoluokka 1 2 1 

Lunta, cm 65 - -
*) mänty 

AIKA TUTKIMUSTULOKSIA 

Aika-analyysit 

TAULUKKO 2 Aika- analyysit kohteittain 

Veitsiluoto Oy 
Osuuskun t a 
Me t säliitto 

Työnvaihe Kemi- Posio Saari-
järvi jär vi 

% 

Kouran vien t i + 20 18 15 ta rttuminen puuhun 

Kaa t o 7 5 -
Puun tuonti 12 10 10 käsittelykohtaan 

Katkoota + siirtely 34 33 30 

Kuormaus 18 20 25 

Järjestelyt + häi riöt - - 7 

Koneen siirto 9 14 13 

TEHOAIKA yh t. 100 100 100 
Fm=••••••~==••~••••••=•••• ---~-~---· 1----------= 1-----------· TEHOAIKA yht., cmin/puu 110 126 36 

Puita/ t ehotunti 55 48 167 

Keskimääräi~en koko-
puumäärä , m / puu 

0 . 18 0 . 27 0 . 07 

Puita/työpiste 2.9 2.5 4 . 2 

Katkaisuja/puu 1.4 1.7 0 . 3 

Pui t a/kuormaus t aakka 1.2 1.1 2.3 

Edellä esitetty ihin kokop uumääriin sisälty
vät my ös oksien puumäärät . 
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Kouran vi nti + tarttum nen puuhun 

Koneen si rto 

0 0.30 0 . 60 0 . 90 

Kokopuumäärä , m3 /puu 

1 . 20 1 . 50 1 . 80 

Kuva 3 . Puukohtaiset tehoajat työnva ihei tt a in karsima t toman puun 
korjuussa avohakkuussa , Veitsiluoto Oy, Posio . Kat~ov ii valla 

esitetty puukohtaiset tehoajat Veitsiluoto Oy :n Kemijärven kokeesta 

Puukohtaiset tehoajat korjuussa 

Kouran vientiin ja puuhun tarttumiseen, kaa
toon ja puun tuontiin käsittelykohtaan käy
tetyt ajat vaihtelivat varsin vähän puun 
koon mukaan . Katkonta- ja siirtelyaika sen 
sijaan kasvoi varsin selvästi puun koon suu
retessa, koska puuta kohti tarvittiin useampi 
katkoota ja siirtely . Myös isojen puiden 
kuormaus hidastui selvästi, koska ne joudut
tiin kuormaamaan useampana taakkana . Isot 
puut olivat myös usein niin oksaisia, että 
pelkkä nippuun tarttuminen kuormausta varten 
ja nipun asettelu kuormaan hidastuivat . 

Skogsarbetenin suorittamissa tutkimuksissa 
saavutettiin suurempia tehotuntituotoksia. 
Hultdin- kaatokourasahalla käsiteltiin 75 
kuusirunkoa tunnisJa, kun runko~uumäärä oli 
keskimäärin 0 . 16 m 3 (noin 0 . 24 m kokopuuta1· 
Vastaavasti 0 . 05 m :n kuusia (noin 0 . 07 m 
kokopuuta) käsitelt äessä saavutettiin 118 
puun tehotuntituotos. Suuremmat tuotokset 
selittyvät ainakin osin sillä , että nipuissa 
oli keskimä ärin selvästi useampia puita kuin 
tämän tutkimuksen nipuissa . Useamman puun 
yhtaikaisesta käsittelystä kaadon ja kasauk
sen jälkeen saatava aikaetu on suurin, kun 
käsitellään pien1a puita. Skogsarbetenin 
suorittamissa tutkimu~sissa kuormaus taakas sa 
oli suurempia, 0 . 16 m :n, kuusia keskimäärin 
1. 8, kun niit.ä täss~. tutkimuJpes sa ol~ va~n 
1. 1- 1.2 . P1enempia, 0.05 m :n, kuus1a ka
siteltäessä vastaava luku oli Skogsarbetenin 
tutkimuksissa 4.5, kun se tässä tutkimukses
sa oli 2.3 . 

Kantojen korkeuksia ei t ä ssä yhtey des s ä 
tutkittu. 

Purkamisen tehoajat 

Veitsiluoto Oy 

Kemijärvi Posio 

cmin/puu 

18 27 

Osuuskunta 
Metsäliitto 
Saarijärvi 

11 

Suurten oksaisten kuusten purkaminen oli sel
västi hitaampaa kuin pienten puiden . Purka
mistaakkaan oli vaikea saada useampia pölk
kyjä kerralla, koska pölkyt olivat pitkistä 
oksistaan kiinni toisissaan . 

Kuormien koot 
TAULUKKO 3 Puita keski määr in kuormissa ja kuormien koot 

Veitsiluot o Oy 
Osuuskunt a 
Metsäliit t o 

Erit t ely 
Kemi- Posio 

Saari-
järvi järvi 

Kuormissa keskimäär in 

- puita , kpl 41 29 63 

- kokopuuta, 3 7.4 7 . 9 4 . 4 m 

Kuorman koko oli suurin, kun kuormattiin 
isoja puita, koska runkojen oma paino tii
visti kuormaa varsin tehokkaasti. 

KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

Jos käyttöaste on 75 - 83 % ja käy ttöikä on 
10 400 - 11 200 tuntia, ovat keskikokoiseen 
kuormatraktoriin asennetuo kaatokourasahan 
lisä tuntikustannukse t 17 - 35 mk. 
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PÄÄTELMIÄ 

Kaatokourasaha vaatii kuormaimelta hieman 
lisätehoa ja tukevuutta verrattuna tavan
omaiseen puutavaran kuormauskäyttöön, 
sillä se on raskaampi kuin puutavarakoura 
ja puuta kaadettaessa kuormaimeen kohdis
tuu lisärasituksia. Myös alustakoneen tulee 
olla vakaa, joten keskinivelen lukitus on 
varsinkin pienemmissä kuormatraktoreissa 
lähes välttämät ön varuste . 

Kriittisintä kaatokourasahan työskentelyssä 
oli puun kaato. Silloin oli aina ote t tava 
huomioon puun kallistussuunta ja t uulen 
suunta. Muuten terälevy jäi puuta kaadetta
essa helposti puristuksiin ja jopa vääntyi, 
sillä laitteen suurin kaatomomentti ei aina 
riittänyt kaadon suorittamiseksi edullisim
paan suuntaan . Myös katkaisuvaiheessa t erä
levy saaattoi jäädä puristuksiin ja väänt yä . 
Näiden seikkojen vuoksi kaatokourasahan käy
tön alkuvaiheissa oli kalliita terälevyvau
rioita suhteellisen paljon. Lisäksi t erä
ketju lähti terälevyn päältä kaikissa ko
keissa varsin usein . Huolima t on kaa t osahaus 
ja kaato aiheutti helposti tyvihalkeamia . 

Suurien ja oksaistenkin puiden käsi t tely 
onnistui kaatokourasahalla hyvin . 

Kaatokourasahalla voidaan kaataa myös syvän 
lumen aikaan . Laite saadaan uppoamaan lumeen 
sitä pyöräy tt ämällä ja samalla painamalla . 

Metsäteho Review 20/1 984 

Pieniä puita käsiteltäessä on tehokkaampaa 
kaataa j a kasata ensin useampi runko ennen 
niiden ka tkontaa, siirtelyä ja kuormausta 
kuin käsitellä niitä yksin kappalein. 

Kaatokourasahan käyttö puiden kaatoon har
vennushakkuissa vaurioittaa helposti jäävää 
~~u~toa . Jo pelkkä kuormaimen käsittely 
aar1ulottuvuuksilla puuston seassa on hanka
laa . Silloin muun muassa näkyvyys ohjaamos
ta kaatokouraan on puuttee llinen . 

Jotta kaatokourasahan käyttö olisi tehokasta 
ja oikeaoppista, olisi syytä laatia selvät 
ohjeet, joissa otettaisiin huomioon kaikki 
työskentelyyn vaikuttavat seikat . 

SOVELTUVUUS 

Kokemusten perusteella Hultdin- kaatokoura
saha soveltuu karsimattoman puun korjuuseen 
avohakkuussa niin, ett ä puut myös kaadetaan 
sillä . 

TEKNISET TIEDOT 

Kouran pinta- ala 2 0 . 35 m 
Tarvi t tava hydraulipaine 
ja t uotto 16 MPa 1 150 1/min 

Suurin ka t kaisuläpimitta 
Paino kääntäjä mukaan lukien 

55 cm 
395 kg 

HULTDIN GLC- KT FELLING GRAPPLE - SAW 
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