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YLEISVAIKUTELMIA 

Elmia Hood -näyttely on saavuttanut merkit 
tävän aseman maailman metsäkonen äy ttelyjen 
joukossa. Tämä näkyi ja kuului näyttely
alueella kulkiessa . Kävijöitä oli tungokseen 
asti ja lähes kaikkien metsätalousmaiden 
kieliä kuuli puhuttavan. 

Sopivan alueen löytäminen pelkästään maas
tossa esiteltäville koneille ja lait teille 
on Elmia AB : lle vaativa tehtävä. Sopivat 
esittelyalueet on löydettävä eri työmuotojen 
koneille ja koneita on voitava esitellä 
toiminnassa. Toisaalta esittelyjä ei voi 
levittää liian laajalle alueelle . Nyt 
näyttely oli melko tiivis, mikä rajoitti 
varsinkin tehokkaiden hakkuukoneiden työ
näytöksiä. 

Suurista valmistajista ainakin Lokomo Forest 
oli jättäytynyt tällä kertaa pois . - Lokomon 
koneet esiteltiin Suomessa juuri ennen 
Elmiaa . - Rauma-Repola Oy:n Metsäkoneryhmään 
kuuluvat ÖSA AB ja Bruun System AB oliva t 
sen sijaan näyttävästi mukana. Myös Valmet 
Oy:n osasto oli näyttelyn suurimpia . Edell i
siin näyttelyihin verrattuna metsänhoi toon 
liittyvien koneiden ja laitteiden osuus oli 
vaatimaton t a , kun taas mittaukseen ja suun
nitteluun käytettävien atk- laitteiden osuus 
oli lisääntynyt. 

Valmet Oy:n metsäkonekalustoa ryhmäkuvassa . Osas ton keskeine n sijainti n~yttelyteiden 
risteyksessä varmisti osaltaan runsaan kävjjämä~ rän . Kaikki valok . Metsäteho j a Elmia 
l ehd is t ökeskus 
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Bruunett 0470 Li II eb ro r on Bruun System AB:n valmistama 
harvesteri harve nnuspuun käsittelyä varten. Harvesteri 
voi kaataa 30 cm : n ja karsia 25 cm:n läpimittaisia puita. 
Pien ikokoinen peruskone on varustettu aksel isto ll a, joka 
vähentää kuljettajaan kohdistuvia rasituksia sivukalte 
vuuksissa ja esteitä yl itettäessä. 

Spindeln (Hämähäkki) esiintyy myös Skogsjan 487 nimisenä . 
Kone soveltuu esimerkiksi kuormainha r veste r in peruskoneek
si. Pyörät on kiinnitetty erillisesti liikute l tavien var 
sien päihin ja ohjaamo kuo rmaimineen kääntökehäT Ie. 
Konetta valmistaa LL- Maskiner HB. 

Spindelnin maavara on säädettävissä 0. 1 m:stä 1.1 m:iin. 
Lisäksi kone saadaan vaaka t asoon 15° : n myötä ja vastakal
tevuuksissa ja 25° : n sivukaltevuuksissa . 
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Rottne esitteli kuo rmainha rvesterin peruskoneeksi tarkoi 
tetun prototyypin. Kuormain RG - 81 on asennettu kääntyvän 
ohjaamon katolle . Harvesteriosa on Rottne EGS- 85 kuten 
taustalla näkyvässä sarjakoneessakin. 

Lars Bruun on nykyään yhteistyössä Fordin kanssa. Tulok
se na on mm. Bruun 761 H -harveste r i harvennuspuiden käsit
telyä va rt en. Bruun on luopunut peruskoneessa telarat ka i
susta kumipyörien hyväksi. 

Bruun 761 H:n ha rvesteriosa on varustettu pyörösa hal Ia 
puiden kaatoa ja katkontaa varten. Suurin kaatoläpimitta 
on yhdellä sahauksella 28 cm ja kaksipuol isella 40 cm. 
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GS 301 - kuormainharvesteri pystyy käsittelemään tyviläpi
mita l taan 30 cm:n puita. Noin 300 kg:n painoisen harves 
teriosan peruskoneeksi riitt ää teholtaan yli 50 kW:n 
maataloustraktori . Ha rveste r iin on saatavissa automaatti
nen pituuden ja läpimitan mittauslaite T- HAX 8710, joka 
pysäyttää puun sopivimpaan katkaisukohtaan. Harvester ia 
valmistaa ruotsalaine n TUFAB. 

Farmi 25 -kuormainharvesteri asennettuna Farmi Trac 
- t e lamaasturiin . Pieni koko inen ja kevyt koneyksikkö on 
suunniteltu käytettäväksi nuorissa harvennusmetsissä. 
Farmi Tracia ja Kone-Ketosen lisenssi! lä Farmi 25 -har 
vesteriosaa valmistaa Ori on - yhtymä Oy Normet . 

Tavaralaj ien metsäkuljetukseen tarkoitettuja kuo rmatrakto
reita valmistetaan muuallakin kuin Poh joismaissa. Tässä 
länsisaksalaisen lgland Fo rstmasch inen G.m.b.H:n näkemys 
tästä traktorityypist ä . 

Bruunett Hin i 678 - kuormatraktori varustetaan nyt ÖSA 
363 H - kuormaimella. Kuormaimen ulottuvuus on yhdellä 
jatkee l Ia varustettuna 6 . 7 m ja kahdel Ia jatkeelIa joko 
8.7 tai 10.2 m. 

Jingsons AB:n valmistama palstaha kku ri tekee kokopuista 
sel luhaketta metsässä. Kone karsii j a kuorii puut ennen 
haketusta . Kun halutaan valmistaa polttohaketta, 
koneen kuorintalaite voidaan kääntää syrjään. 

Jingsonsilla kokopuusta valmistettua selluhaketta . 
Kuoren osuus hakkeessa on selvitysten mukaan ollut 
noin 1 %. 
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Norcar 490 TH - kuormainha r veste ri . Norcar Oy on 
valmistanut pe rus koneen No rcar 490 - kuormatraktorin 
pohja lta erityisesti monitoimikoneena käyttöä varten. 

Yksi ratkaisu koko- ja osapuukuo rmi e n ti ivistämi se ksi 
hydraul i sesti kuo rmat raktori ssa. Valmi s taj as t a ei 
löytynyt tietoja. 

Näyt telyn puutava ra - au tot ol i y leensä varustettu 
4- aksel isilla pieni pyö räisi 1 l ä perävaunui 1 Ia ja 
useinalumi inipankoil Ia. 

Metsäteho Review 18/1987 

Tai mien suojaamiseksi hyönteistuhoilta Ruotsissa on 
kehi t etty useita mekaanises ti toimivia suoj ia. Pl ant 
st rumpan - talmlsuoja voidaan asettaa paikoilleen 
keskitetysti jo taimita r halla tai yksinkertaisemmin 
välinein varastoiJa ennen is tutust a . 

S i lvestria Selektiv on taimikon perkaukseen tarkoitettu 
hydraulinen leikkuri, jota kannetaan raivaus sahan tavoin. 
Leikku r i on myös varus t ettu laittee lla kemia! lista kanto
käsittelyä varten . Suurin leikkaus läpimit t a on 10 cm. 

ELMIA WOOD 87 

ISSN 0357 ·4326 

Report on "the forest machinery exhibition . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY:N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
PL 194 (Fabianinkatu 9 8) · 00131 HELSINKI 13 · Puhelin (90) 658 922 

PAINOVALMISTE 1987 HELSI Kl 


