
HAKKI-PROSESSORI 350 (400) 

Kaarlo Rieppo 

Ha.kfU.- PJtolle.MoJti 350 on pien.ikolwinen, ltWl
~Ja.a.n vuoden maJtkfU.noilla. oiluJ: , iiih.in.nii ma.a.
t.al.o C1.ll tJta.IU:o!tia. pe.Jtu.IJ koneena. kii yt..tii v ii moni
:to..i.mikone. Keviiö.Uii 1986 koneut.a. ui:td
t.iin u.u.~Ji ma...Ui , Ha.k.fU. - P!toll UMJti 4 0 0, j oh.a. 
val.rnilJt.a.j a.n muka.a.n poikk.e.a.a. :tut.a.tnld.a. mm . 
mU'.t.a.u.~J- ja. ha...Uint.al.a).t..teen oM1..t.a. . 

Puu.:t p!tOIJ UM!tiin :tu.oda.a.n h.u.oJtma.imeiJ'..a. . Pu.i
den kiillit..tdy ~Juju.u. hyvin, ku.n Jtinna.nk.oJtkeu.~J 
fJipimU'.t.a. on enint.ä.iin noin 2 5 cm . PaJtha.i:ten 
pJtoll Ull oJti M v e.U.uu pienehkö pu.u.~J:toill iin a. v o
ha.kku.illiin . HaJtv ennu.IJ ha.kku.i~JM cen kiiyt.t.öii 
huonont.a.a. jonfU.n ve.JtJta.n kuoJtma.imen lyhyehkö 
u.lo t..tu v uu.IJ , noin 6 m . P e.JtC1.Il kone e.na. r 0 h.W : n 
:tehoillt.a.fU.n ma.a.t.al.ou.~JtJta.IU:o!tia. h.iiy:te.t.t.ä.u~J ii 
kiiyt.t.öolo~Juh:te.iden on olt.a.va. hdpohko:t: ma.a.~J
:toluokh.a. 1 ja. lu.nt.a. a.lle puoli me.tAiii . 

Ku.n Jtu.ngon koko oli kufU.miiii!tin 0. 11 m3, 
h.Mi:te.U.iin a.voha.kh.u.u.IJM noin 11-j pu.u.t.a. :teho
t.unnilllla. , ja. h.u.n lle oli 0. 24 m , 60 puu.:ta. 
:teho:tu.nnilllla. . HaJtven11.~ha.k.h.u.u.IJM t.uo:to~J oli 
92 kufU.koolt.a.a.n 0.09 m : 11 pu.u.t.a. :tehot.unnillM. 

Hakki-Prosessori 350 (400) on lähinnä maa
taloustraktoriin asennettava pienikokoinen 
prosessori, johon puut tuodaan kuormaimella. 
Prosessoria hallitaan traktorin ohjaamoon 
sijoitetulla hallintayksiköllä . 

Hakki-prosessoria valmistaa Muuramessa t oi 
miva Nokka-Konee t ja sen myynnistä vastaa 
Kesko . Toukokuussa 1986 Hakki-Prosessori 
350:n myyntihinta oli 79 500 mk . Koneelle 
myönnetään puolen vuoden takuu. Toukokuu
hun 1986 mennessä prosessoreita oli myyty 
kotimaahan 34 ja ulkomaille 16 . Uuden mallin 
hinta on noin 90 000 mk . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho testasi Hakki-prosessoria avo- ja 
harvennushakkuussa Osuuskunta Metsäliiton 
työmailla Jyväskylässä Nyrölässä talvella 

13/1986 

1986 . Peruskoneena oli etupainoin ja Rakki
Souvari 3000A - kuormaimella varustettu Volvo 
BM Valmet 805 - maataloustraktori. Trakto
rissa oli kääntyvä istuin . Prosessori oli 
kiinni t et t y kolmella tapilla kuormaimessa 
sijaitseviin korvakkeisiin . 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot on saatu pääosin koneen val
mistajalta . 

Asennus 

Prosessori asennetaan traktorin kolmipiste
nostolaitteeseen tai kuormaimeen tapeilla . 
Kuormain asennetaan traktorin runkoon, nosto
laitteeseen tai katolle . Kuormaimen ja sii
hen kiinnitetyn prosessorin asentaminen trak
torin nostolaitteeseen voi rasittaa nosto
laitetta liikaa . Nostolaitteen laskeutuminen 
pikkuhiljaa tai kuljettajan tahattomalla 
liikkeellä alas on estettävä nostovarsien 
kiinteällä tuennalla . 

Kuva 1 . Hakki-Prosessori 350 <400). Valok. etsäteho 
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Käyttövoima 

Prosessorin kaikki toiminnot ovat sähköhyd
raulis i a. Prosessorissa on oma hydrauli
pumppunsa, joka saa käyttövoimansa lisäva
rusteena toimitettavan nivelakselin välityk
sellä traktorin voimanottoakselilta. Voiman
ottoakselin pyörimisnopeuden on oltava noin 
540 r / min, jolloin hydraulipumpun tuotto on 
110 1/min . Hydraulijärjestelmän maksimipaine 
on 21 MPa, ja hydrauliöljysäiliön tilavuus on 
noin 105 litraa. Prosessorin peruskoneelta 
vaaditaan vähintään 45 kW:n tehoa ja 760 Nm:n 
maksimivääntömomenttia . 

Prosessorin päämitat 

Massa 
Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Kääntyvyys 
Kallistuvuus 

n. 

Kuormain ja vintturi 

2 
1 
1 

550 kg 
420 mm 
200 II 

100 II 

240° 
24° 

Puut nostetaan prosessorille kuormaimella, 
jonka ulottuvuuden tulisi olla vähintään 
6 metriä. Kuormain voidaan varustaa myös 
hydraulivintturilla. 

Syöttö 

Puut syötetään joko tyvi tai latva edellä 
kahdella puuta sivulta puristavalla evol
venttipiikein varustetulla metallirullalla. 
Suurin teoreettinen syöttönopeus on 3.5 m/s 
ja syöttövoima 10 kN. Piikki en pituus on 
15 mm ja rullien avauma 430 mm piikkien kär
jistä mitattuna. 

Karsinta 

Puut karsitaan kahdella liikkuvalla, kaare
valla ja yhdellä kiinteällä veitsiterällä . 
Liikkuvilla terillä voidaan karsia molempiin 
suuntiin, kiinteällä yhteen . Suurin karsin
taläpimitta on 250 mm. 

Katkonta 

Puut katkotaan hydraulimoottorikäyttöisellä 
ketjusahalla, jonka maksimisahausläpimitta 
on 350 mm. Saha on varustettu 3/8 11 :n ket
julla ja 1511 :n laipalla. 

Mittalaite 

Prosessorissa on erillisellä, puun alapintaa 
vasten sijaitsevalla mittarullalla varustet
tu elektorinen mittalaite, jossa on yksi 
esivalintapituus välillä 0 - 999 cm. Myös 
käsinajo on mahdollinen. 

Hallintalaitteet 

Prosessorin toimintoja ohjataan hallinta
yksiköstä, joka on ohjaamoon vapaasti asen-

2 

nettavissa. Hallintayksikkö tarvitsee 12 
voltin sähkövirran sähköisiä ohj austoimin
toja varten . 

TUTKIMUSOLOSUHTEET 

Hakkuumenetelmä Avohakkuu Avohakkuu Harvennus-
(pieni - (järeä- hakkuu 
puustoinen ) puust o inen} 

Kaatotapa yhdensuuntainen uralta poispllin 

Aikatutkimus-
aineisto, runkoa 

Puusto , % 
- kuusta 
- mäntyä 
- lehtipuuta 
Poistuma , 

runkoa / ha 
Jäävä puusto, 

runkoa / ha 
Puutavarataj it 
Oksaisuusluokka , 

keskiarvo 
Maastoluokka 
Ajouraväli , m 
Lunta , cm 

TULOKSIA 

Aika-analyysi 

erilliskaato ja kauempaa 
uralle päin 

95 87 101 

75 93 95 
1 
11 

700 700 733 

760 
sahatukit ja ku!tupuu erilleen 

2. 4 
1 

10 - 12 
50 

2.5 
1 

12 
50 

2. 8 
1 

18 
55 

Työnvaihe Avohakkuu 
(pieni 
puustoinen) 

Avohakkuu Harvennus-

Puun otto ja asettelu 
prosessoriin 

Karsinta-katkonta-
lajittelu 

Järjestelyt 
Siirtyminen 
Ajo palstalla 

TEHOAIKA yh t eensä 

TEHOAIKA yht. , c:min/puu 

Rungon keskikoko, m3 

Työpisteiden välinen 
sii rtyminen, m 

Runkoja/työpiste 

52 

22 

16 
10 
0 

100 

55 

0 . 11 

6 . 6 

6.8 

Puukohtaiset tehoajat 

(järeä- hakkuu 
puustoinen) 

Ajan osuus, % 

35 

30 

16 
II 
8 

100 

99 

0 . 24 

4 . 9 

4.8 

46 

28 

15 
II 
0 

100 

65 

0 . 09 

4.5 

5. 3 

cmin/puu 
80 

AVOHAKKUU (pi en ipuus t oinen> 

------70 

60 

/ 
,// 
1/ 

50 

40 

30 

20 -
10 / 

0 0.1 

./ 
~ 

Kar int a- . ka t k on t a ja 
l a j tt eluaika -~ 
Puu otto- ja • ;setteluaika 

Jii r es t elvaika 

Sii t~isaika 

0 .2 0.3 
Rungon o o , .,3 

0.4 

-

0.5 

t 



c11in/puu 

16 0 

14 0 

12 0 

10 

0 / 

---
8 

60 

4 0 

-
2 0 

~ 

---

AVOHAKI(UIJ (j irdpuustoi nen> 

/ 
V Karsinta 

laj it tel 

~ 
~ 

------- Puun ott 

Jlr j este 

Si i rt)'lli 

Ajoaika 

/_ 
/ 

V 

, katkon a- ja 
aika ............ 

.............-

- j a ase teluaika 

--
yaika 

aika 

alstalla 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 o.s 0.6 0. 

c11in/puu 

120 

0 0 . 1 

Rungon koko, ,.3 

HARVENNUSHAKKW 

SHrtyaisa i a 

0.2 
Rungon koko, ,.3 

Koneen työskentely 

0 .3 0.4 

Puut kaadetaan suunnatusti kohtisuoraan ajo
uraan nähden . Etenkin isojen puiden kaato on 
suunnattava tarkasti. Talvella puut on käsi
teltävä nopeasti kaadon jälkeen , koska ris
tikkäisten tai oksistaan kiinni olevien tai 
toisiinsa jäätyneiden puiden irrottaminen 
tämän tehoisella kuormaimella ja perusko
neella on vaikeaa ja moninkertaistaa hel
posti puunottoajan. 

Prosessorilla työskennellään ajouralta käsin. 
Puut nostetaan prosessoriin kuormaimella ja 
karsitaan ja katkotaan. Pölkyt tippuvat 
kasaan ajouran viereen poikittain ja oksat 
jäävät ajouralle . Prosessorilla pystytään 
käsittelemään puita ajouran kummaltakin puo
lelta , sillä prosessoriosa kääntyy 240° 
traktorin sivusuunnassa. Prosessorilla voi 
käsitellä puita sekä latva että tyvi edellä . 
Käsittely latva edellä on jonkin verran hi
taampaa kuin tyvi edellä. 

Prosessoria käytetään traktorin ohjaamoon 
sij oitetusta hallintayksiköstä . Mittalait
teen avulla määritetään katkaisupituus . Mit
talaitteessa on vain yksi esivalintapituus . 
Automatiikalla aj ettaessa syöttö pysähtyy , 
kun asetettu katkaisupituus on saavutettu . 
Sahaus tehdään monitoimivivun liikkeellä , ja 
sahauksen jälkeen syöttö jatkuu heti . Kar
sintaa , katkontaa ja puunottoa ei voi 
lomittaa . 

Karsinta prosessorilla oli sujuvaa, kun 
puun rinnankorkeusläpimitta oli enintään 
25 cm. Sen jälkeen karsinta- aika alkoi 
kasvaa nopeasti . Samoin puun otto vaikeu
tui selvästi em. puunkoen jälkeen . Avo
hakkuussa prosessorilla käsiteltiin 60 - 110 
puuta tehotu~issa, kun rungon koko oli 
0. 24 - 0 . 11 m . Harvennushakkuussa tuotos 
oli 92 puuta tehotunni~sa, kun rungon koko 
oli keskimäärin 0. 09 m . Prosessorin pie
nen koon ja matalan työskentelykorkeuden 
vuoksi järjestelyihin eli lähinnä oksien ja 
latvojen siirtoihin kului suhteellisesti 
selvästi enemmän aikaa (15 - 16 % teho
ajasta) kuin isoja prosessoreita käytettäes
sä ( 1 - 6 % avohakkuussa, 2 - 14 % harven
nushakkuussa). 

Karsintajälki oli hyvä ja syöttörullien ot
teen pitävyys puusta oli hyvä 25 cm:n rin
nankorkeusläpimittaan saakka . Puun käsit 
telyraja tulee yleensä nopeasti vastaan , 
kun puiden rinnankorkeusläpimitta on yli 
25 cm : n . Niitä puita kuormain ei jaksa 
nostaa prosessorille kuin aivan tyvestä tai 
latvasta kiinni ottaen. Isompia tai muuten 
kiinni jääneitä puita syöttörullat eivät 
jaksa vetää, vaan niitä on vedettävä myös 
kuormaimella . Näin voidaan joskus onnistua 
käsi t telemään sujuvasti rinnankorkeudeltaan 
jopa 30 cm:n paksuisiakin puita . Syöttö
rullien 15 mm : n evolventtipiikit eivät vau
rioita puun pintaa merkittävästi. Liian 
isojen puiden pinta voi vaurioitua pahemmin, 
kun syöttörullat luistavat puun pinnalla . 

Myös isojen puiden (d 1 3 33 cm) katkoota 
sujui niin nopeasti, etfe~vät puut katkaisu
kohdasta halkeilleet. Mittalaitteen tark
kuus oli suppean aineiston (54 tukkia) perus
teella seuraava: 33 % +3 cm : n, 48 % +5 cm:n 
ja 78 % +10 cm:n rajoissa moduulipituudesta. 
Kasat olivat hyvin siistejä, koska puun kä
sittelykorkeus on vain l. 45 m, ja lisäksi 
prosessorissa olevien keinunivelten ansiosta 
prosessori "nyökkää" puun painon siirtyessä 
riittävästi kasan puolelle. Toisaalta proses
sorin pieni koko, matala sijainti ja pienehkö 
kääntövoima huonontavat lajittelutulosta . 
Työpisteen ensimmäisen puun lajittelu on
nistuu hyvin . Toisen ja sitä seuraavien 
puiden käsittelyä aloitettaessa prosessorin 
karsinta-katkootaosaa ei voida isoja puita 
käsiteltäessä kohdistaa haluttuun suuntaan, 
vaan käsiteltävän puun tuontisuunta määrää 
myös karsinta-katkootaosan suunnan. Kun 
puita käsitellään uran molemmilta puolilta, 
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kasojen väliin jää niin kapea ura, että lähi
kuljetus kuormatraktorilla vaikeutuu. Kar
sinta- katkootaosa asettuu rungon s uuntaiseksi 
keinunivelten ansiosta. Pienten puiden (d 1 3 
< 7 - 9 cm) paino ei kuitenkaan riitä kään~ 
tämään karsinta-katkootaosaa sopivaan asen
toon, joten painoapuna on käy t ettävä kuor
mainta. Karsiotaterät vuolevat helposti vää
rässä asennossa olevaa puuta. 

Peruskoneeksi Hakki- prosessorille soveltuu 
parhaiten järeähkö, 4- vetoinen maatalous
traktori (teho vähintään 50 kW), joka on 
talvella varustettava ketjuin ja lisäksi 
aina riittävin etupainoin. Testauksessa pe
ruskoneena oli Volvo BM Valmet 805 -maata
loustraktori, jonka teho oli 70 kW / 2 100 
r/min (DIN). Siinä ei ollut minkäänlaisia 
ketjuja, mikä testausolosuhteissa oli sel
västi haitaksi. Etupainona 270 kg ei ollut 
aivan riittävä . Olosuhteina puolen metrin 
lumikerros ja 10 %:n vastamäki olivat jo 
liian vaikeat . Puut oli käsiteltävä taka
perin Vastamäkeen nousten. 10 %:n vastamäen 
nousu ei onnistunut keulan nousematta , ellei 
kuormain ollut eteenpäin . 

Prosessoriosa on suojattu riittävästi, jos
kin sen matala sijainti lisää rikkoutumis
mahdollisuutta . 

Kuormaimena oli Hakki- Souvari 3000A, jonka 
ulottuvuus jatkopuomeineen oli 6 . 25 m maan
pinnan tasossa. Kuormain oli varustettu 
tukijaloin. Kuormaimen ulottuvuus sa1s1 
olla suurempi, etenkin kun otetaan huomioon 
harvennushakkuiden suositeltu ajouraväli 30 m, 
ja lisätehokkuuskaan ei olisi pahaksi . Toi
saalta tehokkaampi kuormain taas vaatii järe
ämmän peruskoneen, jotta lisäteho voitaisiin 
konetta kaatamatta täysin hyödyntää . 

ERGONOMIA 

Jos prosessorilla halutaan työskennellä vä
hänkin pitempään ja tehokkaasti, on perus
koneen ohjaama ehdottomasti varustettava 
kääntyvällä istuimella ja lisäpolkimella 
(kierrosluvun säädin) . Maataloustraktorei
ta ei kuitenkaan ole suunniteltu käännettä
väliä istuimella varustettaviksi, joten ne 
ovat ergonomialtaan huonoja. Testauksen 
peruskoneessa ei voitu kääntyvästä istuimes
ta huolimat ta työskennellä kuin osittain 
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kääntyneessä asennossa, koska jalkatila 
istuin taakse käännettynä oli liian pieni. 
Istuimen selkänoja osui käännettäessäkin 
yhteen traktorin hallintavivuista . Takana 
lattialla oli hieman siirreltävä, vaijerin 
päässä oleva kaasupoljin . 

Hallintavipujen venttiilistö oli asennettu 
traktorin pienen takaikkunan eteen . Hyd
rauliletkut kulkivat poistetun ikkunan kaut
ta. Ikkunan paikalla oli ollut suoja, mutta 
se oli poistettu. Talvella suojaamattomasta 
aukosta vetää käsiin . Hallintavipuja oli 
yhdeksän, joista seitsemällä käytettiin kuor
mainta, yhdellä käännettiin prosessoria ja 
yksi oli vintturia varten. Vivut oli sijoi
tettu standardin mukaisesti. Prosessorin 
toimintoja hallitaan erillisestä hallinta
yksiköstä, joka on vapaasti sijoitettavissa. 
Hallintayksikössä on prosessorin kääntämistä 
varten toinen käyttövipu . 

on hyvä näkyvyys prosessoriin . 
tulee kuitenkin karsiotaterien 

Ohjaamosta 
Kuormain 
eteen . Ikkunat olivat suojaamattomat. 

TALOUDELLISUUS 

Tässä testauksessa ei selvitetty koneen 
kestävyyttä eikä käyttöastetta. Jos 
käyttötuntikustannuslaskelman lähtöarvot 
ovat : työaika 8 h/vrk ja 21 . 4 vrk/kk, käyt
töaste 73 %, käyttöikä 5 000 h, vaihtoar
von aleneminen 35 %/a ja polttoaineen kulu
tus 7 1/h sekä prosessorin hankintahinta 
79 500 mk , kuormaimen 30 000 mk ja perus
koneen 100 000 - 250 000 mk , saadaan käy ttö
tuntikustannuksiksi 210 - 260 mk , kun käyt
töaika on 6 kk vuodessa (loppu maa tilalla
käyttöä), ja 175 - 220 mk , kun käyttöaika on 
10 kk vuodessa. 

SOVELTUVUUS 

Hakki- Prosessori 350 (400) soveltuu parhai
ten avohakkuisiin, joissa puiden rinnankor
keusläpimitta on enintään noin 25 cm . 
Harvennushakkuissa sen käyttöä huonontaa 
jonkin verran kuormaimen lyhyehkö ulottuvuus, 
6 . 25 m. Peruskoneena 70 kW : n tehoistakin 
maataloustraktoria käytettäessä käyttöolo
suhteiden on oltava helpohkot : maastoluokka 1 
ja lunta alle puoli metriä . 

HAKKI PROCESSOR 350 (400) 

METSÄTEHO 

Test report on the processor . 
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