
KETO 100 -KUORMAINPROSESSORI 

likka Nissi 

Ke.J:o 100 - kuoJuna.A.nptto-6M-60JU on p-i.e..U ja. 
ke.vy.t ja. J.>dii vo-i.da.a.n käyt..tää U-6ude.n e.!U
{~.te.n a..tll-6i.akonude.n ja. e.JUu.e.ot..tw.te.n 
kuoJuna.A.n.te.n ka.nMa. . Se. Mve..e..tuu -6 e..t.e.~un 
a.voha.kk~un, jo-i.Ma. puut ova..t p-i.e..Uä ja. 
kv.,ukoko-i.J.J-i.a. , Hkä ha.ttve.nnU-6ha.kkU-6un. Puun 
J.>yöt;tö ka.hde.{{a. .te..ta.ke..tjuita. on J.>ujuva.a. . Puu
koht~e..t .te.hoa.ja..t va.-lh.te.liva..t kull-6-i.va.U.a-i.
-6v.,-6a. a.voha.kkull-6-6a. 42 c.m-i.n:J.>i.a 9~ c.m-i.n :un, 
kun ttungon koko oli 0.01 - 0. 53 m . 

Ke.J:o 100 kä-6d..te..te.e. puut .e.ähv., yhtä nope.M
tA.. ku-i.n -6 uutte..t kuoJuna.A.nmo ni.to~ko ne.e..t . 

YLEISTÄ 

Viime aikoina markkinoille on tullut useita 
pieniä kuormainmonitoimikoneita, useimmat 
niist ä kuormainharvestereita. Uu tuutena on 
nyt tulossa Ke to 100 -kuormainprosessori . 

Ke to 100 -kuormainprosessori on pieni ja 
kevy t. Puun syöt t öeliminä on - toisin kuin 
muissa kuormainmonitoimikoneissa kaksi 
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telaketjua . Näin puun vaurioitumista sen 
syöttövaiheessa kyetään vähentämään. 

Ke to 100 -kuormainprosessoria valmis taa T:mi 
Kone- Ketonen Kristiinankaupungissa. Sen myyn
nis t ä vastaa Tampereella toimiva TPT-Kone Ky. 
Prosessorin myyntihinta oli maaliskuussa 1985 
ilman asennusta ja mittalaitetta 148 500 mk . 
Mittalaite maksaa 22 500 mk. Kuormainproses
sorille myönnetään kuuden kuukauden takuu. 
Maaliskuuhun 1985 mennessä kuormainprosesso
ria oli myyty kolme . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho pikatestasi Keto 100 -kuormainpro
sessorin lokakuussa 1984 Kristiinankaupungin 
Tiukassa koneen omistajien, Ve ljekse t Mylly
kankaan, t yömaalla. Alustakoneena oli 
Kockums 836 -kuormatraktori , vuosimallia - 68 . 
Kuormaimena oli Cranab 6015 ja sen ulottuma 
oli 7 m ja bruttonostomomentti 60 kNm. Kuor
mainprosessori oli ollut urakoitsijan käy
tössä joulukuusta 1983 alkaen . 

Kuvat 1 ja 2 . K~to 100- uormainpros~ssori . Valok . M~ t säteho 



TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot on saatu pääosin valmista
jalta . 

Päämitat 

Pituus 1 000 mm 
Leveys 750 - 950 mm 
Korkeus 650 mm 
Paino 330 kg 

Karsinta 

Puut karsitaan yhtä kiinteätä ja kahta liik
kuvaa karsintaterää vasten . Rungon paksuus 
voi vaihdella 5 cm:stä 30 cm : iin . 

Syöttö 

Puu syötetään kahdella hydraulikäyttöisellä 
piikkitelaketjulla. Telaketjut puristavat 
puuta vastakkaisilta puolilta. Puun suurin 
läpimitta voi olla 45 cm . Silloin karsin t a 
terät eivä t kuitenkaan yllä puun ympäri täy
dellisen karsinnan suorittamiseksi . 

Suurin syött övoima 
Suurin syöttönopeus 
Telaketj un pituus noin 

Katkonta 

25 kN 
2 m/s 

30 cm 

Ka tkontalaitteena on hydraulikäyttöinen 
ketjusaha, joka on kiinnitetty toisen syöt
tötelaketjun jatkeelle . Suurin katkaisu
halkaisija on 35 cm. Ka tkaisusahan hydrauli 
moottorin teho on 15 kW . 

Mittalaite 

Tes tikoneessa ei ollut mittalaite tta. Kuor
mainprosessoriin on kuitenkin saatavissa 
näytöllä varustettu pituudenmittauslaite . 
Mittalaitteessa käyte t ään induktiivista 
anturia . Mit talaite näyttää pelkästään syö
tettyä puunpituutta; se ei pysäytä syöttöä 
tai katkaise puuta automaattisesti . 

Hallinta 

Kuormainprosessoria hallitaan ohjaamosta 
kouran hallintaventtiilin ja yhden kolmi
asentoisen sähkökytkimen (12 tai 24 V) avul~ 

la . Sen käyttämiseen tarvitaan kolme hyd
rauliputkea ja kaksi sähköjohdinta. Vasta 
kuormainprosessorissa hydraulineste jaetaan 
kahdella magneettiventtiilillä niihin koh
teisiin, joissa sitä tarvitaan. 

Alustakone 

Alustakoneen moo ttoritehon on oltava vähin
tään 70 kW. Kuormainprosessorin yksipiiri
nen hydrauliikka vaatii vähintään 200 litran 
minuuttituotoksen 18 MPa:n paineella. 
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Kuormain 

Valmistajan ilmoituksen mukaan Ke to 100 
- kuormainprosessori voidaan asentaa kuor
maimiin, joiden bruttonostomomentti on vä
hintään 60 kNm. 

TUTKIMUSOLOSUHTEET 

Hakkuumenetelmä 
Kaatotapa 

Aikatutkimusaineisto 
Puusto 
Leimikon tiheys 
Maastoluokka 
Oksaisuusluokka 
Työsken telytapa 

Ajouraväli 

TULOKSIA 

Aika-analyysi 

Työnvaihe 

Kouran vienti + 
tarttuminen puuhun 

avohakkuu 
yhdensuun tainen 
erilliskaato 
211 runkoa 
kuusta 100 % 
550 runkoa/ha 

1 
2 . 9 keskiarvo 
puiden käsittely ajo
uran molemmin puolin 

10 m 

Ajan 
osuus, 

% 

Puun tuonti käsittelykohtaan 
Karsinta + katkonta 
Järjestelyt 

32 

7 
47 

1 
13 Siirtyminen 

TEHOAIKA yht. 

TEHOAIKA yht . , cmin / puu 

Rungon keskikoko, m3 

Työpisteiden v älinen 
siirtyminen, m 

Runkoja/työpiste 

Puukohtaiset tehoajat 

100 

80 
Puu oh ainen tE 

~ 
V 

60 

V V 

L arsin a- + kat onta - ai a 

40 

Tuont i a~a 1 

20 vlent l • tar<' 111saH;a 

Si i rty isai a jär j est lyt 

0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0.4 

Rungon ko o , c:a 3 

100 

59 

0 . 2 

4.2 

8. 1 

/ 
v 

- r-

(1 c in/puu) 

0 . 5 0 . 6 



Koneen työskentely 

Puun saanti maasta kouraan oli Keto lOO:lle 
toisinaan hieman hankalaa. Se johtui siitä, 
että katkaisusaha sijaitsee muuhun rakentee
seen nähden alhaalla. Sahan kotelo sattuu 
helposti maahan tai viereisiin pölkkyihin, 
jolloin monitoimiosaa joudutaan asettelemaan 
puun saamiseksi kouraan. Alhaalla sijaitse
vasta katkaisusahasta on se etu, että puun 
katkaisemiseen tarvittava terälevyn liike
matka jää tavanomaista lyhyemmäksi, jolloin 
teräketjun ja -levyn vaurioitumisvaara pie
nenee. Kouran vienti- ja tarttumisajan osuus 
puukohtaisesta tehoajasta oli 32 %, kun se 
suurempia kuormainprosessoreita käytettäessä 
on yleensä jonkin verran pienempi. Puun 
tuonti käsittelykohtaan oli nopeaa. Lisäksi 
puun syöttö aloitettiin usein samaan aikaan 
kuin puun tuonti käsittelykohtaan. 

Puiden syöttö, karsinta ja katkonta sujuivat 
kangertelematta, vaikka suurin syöttönopeus 
oli selvästi pienempi kuin suurempien kuor
mainprosessoreiden. Telaketjut, jotka pai
nautuvat puuta vasten huomattavasti suurem
malta alalta kuin tavanomaiset syöttörullat, 
pitivät hyvin; isojakaan puita karsittaessa 

ei tarvittu edestakaisin syöttelyä. Syöttö
telat eivät myöskään "kaivautuneet" puuhun, 
kuten voi käydä tavanomaisin syöttörullin 
varustettuja kuormainmonitoimikoneita käy
tettäessä. Myös telaketjujen piikit vauri
oittivat puiden pintaa varsin harvoin. Se 
johtuu siitä, että puristuspaine on huomat
tavasti pienempi kuin rullasyöttöisissä 
koneissa. Juuri syötön häiriöttömyys nope
uttaa Keto lOO:n toimintaa. 

Käy ttökokemusten mukaan myös mutkaisten 
puiden - kuten koivujen - karsinta sujuu 
varsin hyvin. Se johtuu siitä, että jousta
vasti kiinnitetyt syöttötelat kykenevät myö
täilemään puun pintaa syöttövaiheessa. 

SOVELTUVUUS 

Keto 100 -kuormainprosessorin alustakoneek
si soveltuvat sekä metsätraktorit että 
järeät maataloustraktorit, kunhan niiden 
kuormaimet ja hydrauliikka täyttävä t valmis
tajan asettamat vaatimukset. Soveliaimmat 
käyttökohteet lienevät sellaiset avohakkuut, 
joiden puusto on korkeintaan keskikokoista, 
sekä harvennushakkuut. 
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