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KETO 150 -KUORMAINHARVESTERI 

Kaarlo Rieppo 

Ke:to 150 -kuoJUncU.n.haJtvu:teJU. on. koko.tuok
kanoa keveimpiä; ~e pa.in.aa kään.:tö.taiixein.een. 
530 kg . Kevey:teen. on. pä~:ty monin. eJU.ko~in. 
Jta.ken.n.VUU:k~ uin. . Kone lienee paJthcU.mmi.e.
!aan ~~u~a avohaj-kuuMa, jaMa Jtungon. 
koko on 0.20 - 0.60 m, mu;t;t.a. kokonoa puo-
.tut.a. ~en käy:töUe on edeUy:ty~iä myö~ vu
mwuöä haJtvenn~hakkuuMa. 

Tui.a.u~u~a koneilla kä~i:teU-U.n avohakku~
M :to~Uöa .teimikoMa 65 puu;t.a. :tehoi.un~1a, 
kun ku kimääJtäin.en Jtun.g onko ko oli 0. 3 3 m , 
ja :toiöu~a 61 puu;tf- :tehoi.un~~a, kun JtUn
gon koko oli 0. 40 m . 

KONEEN ESITTELY 

Kone-Ketonen Ky:n kuormainmonitoimikoneet 
tulivat markkinoille vuonna 1985 . Silloin 
myynnissä oli kaksi prosessorimallia: Keto 
50 ja Keto 100 . Kuormainprosessoreiden aika 
Ja1 lyhyeksi , sillä jo seuraavana vuonna 
Suomessa myydyt kuormainmonitoimikoneet oli
vat vain harvestereita . 

Aluksi Kone-Ketonen Ky muutti Keto 100:n 
kuormainharvesteriksi. Malli on tarkoitettu 
lähinnä harvennushakkuisiin ja pienirunkoi
siin päätehakkuisiin. Koska kuormainharves
tereita käytettiin kuitenkin pääasiassa avo
hakkuissa , kehitettiin niihin paremmin sopi
va malli, Keto 150 . Lisäksi Kone-Ketonen Ky 
on kehittänyt edellisiä pienemmän - erityi
sesti harvennushakkuisiin tarkoitetun - mal
lin , jota Orion-Yhtymä Oy Normet valmistaa 
lisenssillä Farmi 25 -nimisenä. 

Keto 150 on rakenteeltaan lähes samanlainen 
kuin Keto 100 . Järeän puun käsittelyyn sopi
vaksi se on saatu suurentamalla karsinta
teriä ja sahan laippaa. . Puu syötetään kah
della telalla. 

Keto-kuormainharvestereiden valmistaja Kone
Ketonen Ky toimii Kristiinankaupungissa. 
Valmistaja vastaa myös koneen myynnistä ja 
huollosta . Harvesteriosan hinta maaliskuus
sa 1988 oli ilman mittalaitetta 165 000 mk. 
Kajaanin Automatiikka Oy:n pituudenmittaus
laitteella varustettuna hinta oli 185 000 mk 
ja Mittalaite Oy:n kuutioivalla Scanmat 256 
-mittalaitteella varustettuna 210 000 mk. 
Harvesteriosan takuu on 6 kk. 
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TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot on saatu pääosin valmista
jalta. 

Harvesteriosa 

Pituus 1 100 mm 
Leveys, minimi 850 II 

II maksimi 1 25Q II 

Korkeus, minimi 750 II 

II maksimi 1 430 II 

Massa kääntölaitteen kanssa 530 kg 

Peruskone 

Testattavana oli kaksi Keto 150 -kuormain
harvesteria. Huhtikuussa 1987 testatun ko
neen peruskoneena oli Kockums 850 - kuorma
traktori ja marraskuussa 1987 testatun Volvo 
BM SM969 -kuormatraktori, molemmat vuosimal
lia 1976 . Niiden kuormatilaa oli lyhennetty 
monitoimikoneena toimimiseen sopivaksi. 

Lyhentämättömän Kockums 850:n omamassa on 
ilman teloja ja ketjuja 14 000 kg, Volvon 
vastaavasti noin 15 000 kg. Kockumsin suurin 
leveys on 2 650 mm, Volvo on 150 mm kapeampi. 
Molempien koneiden pienin maavara on noin 
500 mm. Moottorien teho on kummassakin vä
hän yli 100 kW:n. 

Kuormain 

Toinen kone - testaus huhtikuussa - oli va
rustettu Peku- autokuormaimella . Sen ulottu
vuus oli 4.7 m koneen sivulta. Toisessa 
koneessa oli Ösa 382 -kuormain, jonka ulottu
vuudeksi koneen sivulta mitat tiin 6 . 4 m. 

Kuva 1. Keto 150 -kuormainharvesteri. 
Mo l emma t valok. Metsäteho 

1 



TOIMINTAPERIAATE 

Syöttö 

Puu syötetään kahdella hydraulikäyttöisellä 
telalla. Tela koostuu taittopyörästä ja 
hammaspyörästä sekä niiden ympäri kiertä
västä, 3-rivisestä rullaketjusta. Ketjun 
pintaan on kiinnitetty puuhun tarttuvia 
piikkejä. Rullaketju on tuettu koko pituu
deltaan liukukiskoilla. Syöttölaitteelle on 
myönnetty patentti. 

Telat on kiinnitetty koneen runkoon epäsuun
nikasmaisesti järjestettyjen varsien avulla. 
Siten on saatu aikaan telojen hyvä puristus
ote kaikenkokoisista puista; toisaalta telat 
eivät purista puuta liikaa koneen runkoa 
vasten. 

Suurin syöttövoima on 25 kN. Teoreettinen 
maksimisyöttönopeus on valmistajan mukaan 
3.7 m/ s. 

Karsinta 

Puut karsitaan yhtä kiinteätä ja kahta hyd
raulisesti liikuteitavaa karsiotaterää vas
ten. Suurin karsintaläpimitta ter ä t vastak
kain on 400 mm. 

Katkonta 

Kaato- ja katkaisulaitteena on hydraulikäyt
töinen ketjusaha, jonka teho on 40 kW. Terä
nopeus on 30 m/s ja laipan pituus 22". 
Suurin katkaisuläpimitta on 550 mm. Ketju
saha on kiinnitetty - toisin kuin muissa 
kuormainmonitoimikoneissa - toisen syöttö
telan rungon jatkeeseen. Myös tälle ratkai
sulle on myönnetty patentti. 

Mittalaite 

Koneissa oli Kajaanin Automatiikka Ky:n pi
tuuden~ittauslaite. Koneeseen on saatavissa 
erimallisia mittalaitteita. 

Hydrauliikka ja hallinta 

Hydrauliikan tuoton on oltava vähintään 250 
1/min 18 MPa:n paineella. Tehontarve on 
vähintään 70 kW. Käyttöjärjestelmästä on 
jätetty patenttihakemus. Järjestelmään kuu
luu olennaisena osana valmistajan kehittämä 
venttiililohko, jolla saadaan yksinkertainen 
hallintaj ärj estelmä. Yksinkertainen j ärj es
telmä on saatu aikaan käyttämällä hyväksi 
kaksisuuntaista paineöljyn syöttöä kahdella 
paineputkella. Saha, telat ja karsiotaterä t 
toimivat samalla venttiilillä. Venttiili
lohko on koottu tavallisista komponenteista. 
Harvesteriosan käyttöä varten tarvitaan 4 
hydrauliletkua ja 1 sähkökaapeli. 
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Kuva 2. Ko lmirivinen 
syöttötela ja sahan 
kiinni t ys te~an 

jatkeeseen 

TESTAUSOLOSUHTEET 

Keto 150 -kuorma i nharvesterit testattiin huh
tikuussa 1987 Keuruulla j a marraskuussa 1987 
Orivedel lä . Työmaat olivat avohakkuita, ja 
t yö oli tava llista urako i nt i a. Huht i kuussa 
lunta oli noin 20 cm j a alikasvasta ei ollut, 
kun taas marraskuussa maa oli j uur i valko i 
nen lumesta j a alikasvasta oli hieman. Läm
pötila oli kummassakin paikassa nollan va i 
heilla. 

Kuljettajien ammatt i taito arvioitiin keski
määr ä iseksi t yökokemuksen ja t yöskentelyn 
perusteella. 

TULOKSET 

Ajanmenekki 

Huhtikuun leimikossa Keto 150 -kuormainhar
vesterilla käsiteltiin 65 puuta3tehotunnissa, 
kun rungon keskikoko oli 0.33 m , ja marras
kuun leimikossa 61 puuta t"fhotunnissa, kun 
rungon keskikoko oli 0. 40 m . 

TAULUKKO 1 Tes t ausolosuht ee t 

Hakkuuolosuht eet Huhtikuu Ma r raskuu 

Hakkuumenete lmä avohakkuu 
Aika tutkimusa i ne i sto , r unkoa 126 219 
Puusto, % - kuust a 62 87 

- mäntyä 29 9 
- l eht i puuta 9 4 

Poi s tuma, r unkoa/ha 650 550 
Puutavaral a jit t uki t ja 5 m kuitupuu 
Laj ittelu t uki t ja ku i tupuu eri lleen 
Oksai suusluokka , keskiarvo 

- kuusi 3.0 2 .8 
- mänty 1.0 1.0 
- leht ipuu 1.0 1.0 

Ajouraväli , m 9 11 
Lunta , cm 20 -

Puukohtaiset tehoajat olivat lähes s~mansuu
ruiset kummassakin leimikossa 0. 40 m :n run
gonkokoon saakka (kuvafj 3 j a 4). Kun rungon 
koko oli 0 . 40 - 0 . 70 m , huhtikuun kone oli 
joutuisampi. Kun pu~t o l ivat suurempia 
-rungon koko yli 0 . 7 m :n- marraskuun kone 
oli tehokkaamp i . 
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Kuva 3 . Puukohtaiset tehoajat. Avohakkuu, huhtikuu 

TAULUKKO 2 Tehoajan jakauma 

Huhtikuu Marraskuu 
Työnvaihe 

Ajan osuus, % 

Harvesteriosan vienti ja 
tarttuminen puuhun 23 } 31 

Kaato 21 
Karsinta-katkoota-lajittelu 42 49 
Järjestelyt ja häiriöt 2 1 
Siirtyminen ll 14 
Ajo palstalla 1 5 

TEHOAIKA yhteensä 100 100 

-----=----------=--------=------· --=--------· ===--·-=-== 
TEHOAIKA yhteensä, cmin/puu 92 . 5 99.0 

Rungon keskikoko, 3 0.33 0.40 m 
Työpisteiden välinen 

siirtyminen, m 4.5 3.9 
Runkoja/työpiste 2. 1 1.9 
Kaatoetäisyys , keskiarvo, m 3.4 4.3 

Koneiden tehoajan jakaumissa oli eroja (tau
lukko 2) . Huhtikuun kone käytti harvesteri
osan vientiin, puuhun tarttumiseen ja puun 
kaatoon 44 % tehoajasta , marraskuun kone 
vastaavasti 31 %. Siirtymiseen ja palstalla 
ajoon käytettiin marraskuun leimikossa sel
västi enemmän aikaa kuin huhtikuun . 

Huhtikuussa testatun koneen keskimääräinen 
kaatoetäisyys oli vain 3 . 4 m, marraskuu ssa 
testatun 4.3 m. Työjäljessä oli eroa: marras
kuussa työjälki oli siisti, mutta huhtikuus
sa ainoastaan välttävä . 

Toimivuus 

Kone-Ketonen Ky kehitti ensimmäisenä tela
syöt töisen kuormainmoni toimikoneen . Se in
noitti muitakin valmistajia teloj en kokei
luun . Tätä nykyä monet valmistajat ovat kui
tenkin luopuneet telojen käytöstä, koska ei
vät ole saaneet niitä riittävän kestäviksi. 
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Kuva 4. Puukohtai set tehoajat. Avohakkuu, marraskuu 

Kone-Ketosen kehittämät telat sen S1Jaan 
ovat kestäneet . Samoilla teloil~a on pys
tytty valmistamaan yli 40 000 m :kin puu
tavaraa . 

Telan ote puuta karsittaessa piti yleensä 
hyvin . Vain joidenkin paksuoksaisimpien 
mäntyjen latvaosien käsittelyssä telan o t e 
luisti. Telan kosketuspinta puuhun on suu
rempi kuin tavallisesti käytettyjen syöttö
rullien. Sen vuoksi myös puristuksesta ai
heutuva pintapaine puuta vasten on pienempi 
kuin syö t törullia käytettäessä, jos pur is
tuspaine on yhtäsuuri. Telan hetkittäinen 
luistaminen ei aiheuta puun pintaan niin 
syvää jälkeä kuin puuhun nopeasti kaivautu
van r u llan luistaminen . Ketjulliset kumirul
lat vahingoi t tavat puuta telaakin vähemmän. 

Keto 150 on kokoluokassaan markkinoidemme 
keveimpiä. Keveyteen on päästy erikoisin 
rakenneratkaisuin, kuten kiinnittämällä saha 
toisen telan jatkeeseen, omakehitteisellä 
venttiililohkolla ja kiinteästi harvesteri
osaan kuuluvalla kääntölaitteella, joka kor
vaa tavallisen, erillisen rotaattorin. Näil
lä ra t kaisuilla on myös työskentelyn kan
nalta hyviä piirteitä. 

Sahan kiinnityksestä on hyötyä sekä kaadossa 
että katkonnassa. Kaadon loppuvaiheessa kaa
tosuunnan puoleiselle reunalle jää pitopuuta , 
kuten metsurin suorittamassa kaadossa . Lai
pan kärki ei mene kaatuvan puun alle . Kat
konnassa sahan liike on lyhyt, eikä laipan 
kärki osu maahan . 

Omakehitteisellä, tavallisista komponenteis
ta koostetulla venttiililohkolla on saatu 
yksinkerta inen hallintajärjestelmä. Sahauk
sen ja syötön vuorottelu on nopeaa . Letkuja 
tarvitaan kohtalaisen vähän . Venttiililohko 
on kevyt ja pienikokoinen. Tutkimuksen ai
kana venttiililohkoa kehitettiin edelleen. 
Uusi venttiililohko mahdollistaa suuremmat 
läpivirtaukset, minkä vuoksi koneen syöttö
nopeutta on voitu valmistajan mukaan kasvat
taa aiemmasta 2.0 m:stä/s 3 . 7 m:iin/s. 
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Marraskuun tutkimustyömaalla mitattiin syöt
tönopeudeksi 2.5 m/s, kun syötettiin karsit
tua mäntyä, rinnankorkeusläpimitta 19 cm. 
Aika mitattiin noin 10 m:n matkalta pysähty
neestä tilasta pysähtymiseen. Yksi syöttö
pumpuista, joita koneessa oli kolme, ei kul
jettajan mukaan toiminut täysitehoisesti. 

Koneen hallintajärjestelmässä on myös puute: 
karsintateriä ei voi avata syöttöteloja 
avaamatta. Se vaikeuttaa selvästi etenkin 
mutkaisten koivujen käsittelyä. Pohjanmaan 
saaristossa saatiin kuvan 5 mukainen tulos: 
k~ivun karsinta-katkonta-lajittelu oli 0. 35 
m :n rungonkokoon asti yli kolmanneksen hi
taampaa kuin kuusen. Kuusen oksaisuusluokka 
oli 3. Koivuista 30 % kuului oksaisuusluok
kaan 1 ja 70 % luokkaan 2. Usein koivun 
latva jäi liian paksuksi juuri takertelevan 
karsinnan vuoksi. 

Kiinteän kääntölaitteen - ansiosta saavutetaan 
myös matala rakenne; harvesteriosan maksimi
korkeus puunsyöttöasennossa on 1 430 m. 

Puut olivat suurimmat, . d 1 3 37 cm, marras
kuun työmaalla ja niiden käsittely SUJU1 

vielä hyvin, kunhan puu saatiin käsittely
kohtaan. Kuormaimen nosto- ja kääntömomentti 
olisivat saaneet olla suuremmat. Urakoitsi
jalla olikin tarkoitus vaihtaa kuormain isom
paan. Huhtikuun koneessa oli Peku-autokuor
main. Autokuormain soveltuu huonosti moni
toimikoneeseen; nostopuomi on siirtopuomiin 
verrattuna liian pitkä. Se huonontaa lähi
työskentelyominaisuuksia. 

Kajaanin Automatiikka Ky :n mittalaitteen kat
kontatarkkuudet olivat melko hyvät: huhti
kuussa tulos oli 55 % +3 cm:n ja 88 % 
+5 cm:n rajoissa moduulipi~uksista. Tässä 
tapauksessa mittalaite teki tukit keskimää
rin 3 cm liian pitkiksi. Optimikohdassa 
edellisiä vastaavat prosenttiluvut olivat 83 
ja 89. Marraskuussa katkontakohdista 69 % 
onnistui +3 cm:n ja 83 % +5 cm:n tarkkuu
della. silloin taas tehtiin 1 - 2 cm liian 
lyhyttä puutavaraa. Optimikohdassa tulos 
oli 71 % ja 87 %. 

Arvio kustannuksista 

Koneen kestävyyttä ja käyttöastetta ei sel
vitetty. Kun käyttötuntikustannuslaskelman 
lähtöarvot ovat: työaika 14.5 tuntia/vrk, 
käyttöaste 73 %, käyttöikä 9 800 tuntia, 
korjaus- ja huoltokustannukset 115 000 mk/ 
vuosi, vaihtoarvon pieneneminen 35 %/vuosi 
ja polttoaineen kulutus 12 1/tunti sekä 
harvesteriosan hankintahinta 185 000 mk ja 
nosturin ja peruskoneen hinta muutoksineen 
300 000 - 700 000 mk, saadaan käyttötuntikus
tannuksiksi 240 - 290 mk, kun käyttöaika on 
11 kk/vuosi. 
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Kuva S. Puukohtaiset kars inta -, katkonta- ja 
lajitteluajat 

Kun käy tt öaika on vain 9 kk/vuosi, käyttö
tuntikustannukset ovat 20 - 30 mk suuremmat . 
Jos vaihtoarvo pieneneekin 45 % vuodessa 
edell ä käytetyn 35 %:n asemesta, suurenevat 
käyttötuntikustannukset 6 - 9 mk . 

PÄÄTELMIÄ 

Keto 150 -kuormainharves terin parhain käyttö
alue lienee sellaiset avo~akkuut, joissa 
rungon koko on 0 . 20 - 0.60 m . Myös viimei
seen harvennushakkuuseen kone kokonsa puo
lesta sove l tunee. 

Rungonkooltaan 0.80- 0 .90 m\n puidenkin 
käsittely harvesteriosalla onnistuu kohtalai
sesti. Suuria puita k äsiteltäessä koneit
taisia eroja kuitenkin s yntyy lähinnä sen 
mukaan, mitä hydraulijärjestelmää käytetään, 
ja myös nosturin kääntömomentin vaikutus 
korostuu merkittävästi. Sellaisella kuormai
mella, jolla on pieni kääntömomentti, suu
rien ja oksaisten puiden saaminen käsittely
kohtaan on t yöläst ä . 

Runsaasti mutkaisia koivuja sisältäviä lei
mikoita Keto 150:llä kannattaa välttää, 
koska sen karsintateriä ei voi avata syöttö
teloja avaamatta. Valmistajan mukaan konee
seen on tulossa vakiovarusteeksi järjestelmä, 
jolla terät tai telat voidaan asettaa nolla
paineelle, ts. vapaiksi . 

Kokemukset Keto 150:n telarakenteesta ovat 
myönteisiä. Tela mahdollistaa hyvän pidon, 
vaikka pintapaine on pienempi kuin rullissa. 
Ilmeisesti vain kumirullilla voidaan puun 
syötästä aiheutuvat vauriot saada pienemmik
si. Silloin pito-ominaisuudet ovat vaikeu
tena, joskin pitoa voidaan parantaa ketjuin . 
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KETO 150 BOOH-HOUNTED HARV ES TER 

Tes t report on the harvester. 
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