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PIENET KUORMAINHARVESTERIT - FARMI TRAC 5000 JA 
NOKKA-JOKER - ENSIHARVENNUSTEN HAKKUUKONE-INA 

Markku Mäkelä 

Hetsäteho on cutkinut, miten pienet kuormain
harvesterit Fa.rmi Trac 5000 ja Nokka-Joker 
työskentelevät erit:yyppisten ensiharvennusten 
hakkuukoneina. Katsaus on yhdistelmä cutki
musculoksista konemerkeittäin . 

JOHDANTO 

Metsäteho on toteuttanut ensiharvennusten 
koneellista puunkorjuuta koskevan tutkimus
sarjan . Osatutkimuskohteina ovat olleet 
männikön ja turvemaiden kesäaikainen sekä 
kuusikon talviaikainen puunkorjuu. Kunkin 
osatutkimuksen konetyypeittäiset tulokset on 
julkaistu Metsätehon katsauksina 2/1989, 
10/1989 ja 4/1990. 

Tulokset ovat olleet pääpiirteittäin seuraa
vat: Tavanomaisten ja pienten kuormainhar
vestereiden välillä ei hakkuun yksikkökustan 
nuksissa ollut merkittäviä eroja. Metsäkul
jetus pientraktoreilla, joita oli pienten 
kuormainharvestereiden korjuuketjuissa , oli 
puolestaan kantavilla mailla selvästi kal
liimpaa kuin metsäkuljetus tavanomaisella ka
lustolla . Turvemailla pientraktorit olivat 
yksikkökustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
muiden traktoreiden kanssa. 

Pienille kuormainharvestereille ajourat oli 
osatutkimuksissa suunni teltu 30 m:n välein. 
Lisäksi hakkuukone sekä pientraktori - sil
loin kun se kuului korjuuketjuun - kulkivat 
ajourien välissä, eli pienten koneiden vaa
timat, yleensä alle 3 m leveät ajourat si
jaitsivat 15 m: n välein. 

Tutkimussarjan päättymisen jälkeen Keskus
metsälautakunta Tapio on antanut uudet met
s änhoitosuositukset, joiden mukaan ajourat 
tulee sijoittaa vähintään 20 m:n välein . On 
kuitenkin todennäköistä, että 20 m:n ajou
raväli yleistyy kaikkiin harvennuksiin kor
juukoneesta tai -menetelmästä riippumatta. 

Silloin ensiharvennuksia varten 20 m:n ajo
uravälein tehty ajouraverkosto on hyödynnet
tävissä myöhemmissäkin koneellisissa harven
nushakkuissa. Jos näin käy, joutuvat pienet 
kuormainharvesterit työskentelemään epäedul
lisemmalla menetelmällä kuin tutkimussarjaan 
kuuluvissa osatutkimuksissa . 

Katsauksessa esitellään tutkimussarjassa 
mukana olleet pienet kuormainharvesterit, 
joita edelleen valmistetaan. Tulokset esite
tään konemerkeittäin . Tavanomaisista kuor
mainharvestereista tulokset on julkaistu Met
sätehon katsauksena 13/1990. 

TUTKIMUKSET 

Männikön kesäaikaista puunkorjuuta koskevan 
tutkimuksen Metsäteho teki yhteistyössä Met
säliiton kanssa, kuusikon talviaikaista puun
korjuuta koskevan Enso-Gutzeit Oy:n ja turve
maiden kesäaikaista puunkorjuuta koskevan 
tutkimuksen Kajaani Oy:n kanssa . 

Tutkimusolosuhteet vaihtelivat osatutkimuk
sittain ja männikön kesäaikaista puunkorjuu
ta lukuun ottamatta myös palstoittain. Seu
raavassa keskimääräistietoja puustosta: 

Alkupuusto 
Poistettu puusto 
Jäävä puusto 

Puita/ha 

1 500 - 1 800 
500 - 700 
800 - 1 200 

Poistettujen puiden koko oli keskimäärin: 

Männikön kesäkorjuu 
Kuusikon talvikorjuu 
Turvemaan kesäkorjuu 

dm3 

50 
130 - 240 

83 - 190 

Kaikissa tutkimuskohteissa hakkuukoneen kul
jettaja valitsi poistettavat puut. 
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Puutavaran hakkuu jaettiin tutkimuksessa 
seuraaviin työnvaiheisiin: 

- Kaato (sis. monitoimiosan viennin puulle, 
puun kaadon ja mahdollisen siirron kar
sintapaikalle) 

- Karsinta ja katkonta 

- Muut työnvaiheet , kuten aluskasvillisuu-
den raivaus, puiden järjestely, häiriöt 
yms . 

- Siirtymiset 

KONEIDEN ESITIELY 

Farmi Trac 5000 -kuormainharvesteri 

Farmi Trac -kuormainharvesteri tuli mark
kinoille vuonna 1987. Harvesteriosa sekä 
peruskone uudistettiin täydellisesti vuonna 
1988 . Koneesta on saatavissa myös ns. yhdis
telmäkone, jolla voidaan hoitaa myös metsä
kuljetus. 

Farmi Tracin uudistettua, osatutkimuksissa 
mukana ollutta mallia on myyty huhtikuuhun 
1990 mennessä 46 ja yhdistelmäkonetta 9. 
Konetta valmistaa ja myy Iisalmessa toimiva 
Orion-yhtymä Oy Normet. Huhtikuussa 1990 
harvesteriyksikön hinta oli 760 000 mk ja 
yhdistelmäkoneen 825 000 mk. 

Nokka-J oker-kuormainharvesteri 

Nokka-Joker-kuormainharvesteri tuli myyntiin 
vuonna 1988. Koneesta on mahdollista raken
taa myös yhdistelmäkone. Silloin hakkuukone 
on muunnettavissa pienkuormatraktoriksi li
säämällä siihen perävaunu. Varsinaista har
vesteria on myyty huhtikuuhun 1990 mennessä 
35. Konetta valmistaa Muuramessa toimiva 
Nokka-Forest Oy. Harvesteriyksikön hinta 
huhtikuussa 1990 oli 750 000 mk. 

Tekniset tiedot 
Farmi Trac Nokka-Joker 

Harvesteriosa (Keto 51) 

Massa 240 kg 
Suurin kaatoläpimitta 

(kertasahaus) 35 cm 
Suurin karsintaläpimitta 

30 cm 
Mittaus- ja apteerauslaite 

360 kg 

38 cm 

30 cm 

kuutioiva 

Peruskone 

Massa 
Leveys 

2 

7 500 kg 
2.00 m 

6 000 kg 
1.97 m 

Farmi Trac Nokka-Joker 

55 . 0 kW 60.5 kW 
hydrostaattinen 

Moottorin teho 
Voimansiirto 
Suurin nopeus 
Maavara 

2 0 km/h 6 km/h 
490/560 mm 530 mm 

Kuormain 

Ulottuvuus 
Nostokyky 
Käyttö 

8.2 m 
43 kNm 

6 . 5 - 6 . 7 m 
41 - 50 kNm 

2-vipuohjaus 

TUTKIMUSTULOKSIA 

Kaato 

Kun kaadetaan pieniä ja keskikokoisia puita, 
suurin osa kaadon sisältämistä osa-ajoista on 
puun koosta riippumattomia "vakioaikoja". 
Siksi kaadon ajanmenekki ei suurene kovin 
nopeasti, kun rungon koko suurenee (kuva 1) . 

Farmi Trac 5000 :n puunkaato nopeutui tutki
mussarjan aikana. Kun vertailukohteena on 
ensimmäisessä osatutkimuksess a saatu ajan
menekki, oli kaato seuraavassa osatutkimuk
sessa 15 20 % nopeampaa ja kolmannessa 
osatutkimuksessa jo noin 40 % nopeampaa . 

Ajanmenekki 
cmin/puu 
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Kaadon nopeutuminen johtui pääosin kuormaimen 
liikenopeuksien lisäämisestä . Rungon koko ja 
puulaji eivät suuresti vaikuttaneet ajanme
nekkieroihin tutkimussarjan aikana. 

Nokka-Jokerin puunkaadon ajanmenekit eivät 
tutkimussarjan aikana merkittävästi muuttu
neet ; vaihtelu pysyi alle 10 %:ssa. Myös
kään havu- ja lehtipuiden kaatoajoissa ei 
ollut suuria eroja. 

Karsinta ja katkonta 

Karsinnassa puun koko eli karsittavan osan 
pituus vaikuttaa olennaisesti ajanmenekkiin 
(kuva 2). Rungon mutkaisuus, paksut oksat ja 
puiden haaraisuus lisäävät karsinta-aikaa. 

Farmi Tracin puunkarsinta-ajat eivät tutki
mussarjan aikana suuresti muuttuneet; vaih
telu oli runsaan 10 %: n sisä llä . Karsinta
aikojen puulajikohtaiset erot olivat sen si
jaan merkittäviä. Kuusien karsintaan meni 
30 - 60 % enemmän aikaa kuin mäntyjen, ero 
oli suurin pieniä puita karsittaessa. Aivan 
pienimmät koivut olivat hieman nopeampia ja 
isot hitaampia karsia kuin männyt . Ero kas
voi jyrkästi puun koon suuretessa ja oli 
200 - 300 dm3 :n puita karsittaessa 30 - 40 %. 

Ajanmenekki , 
cmin/puu 
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Kuva 2. Karsinnan ja katkonnan ajanmenekit 
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Nokka-Jokerin karsinta- ja katkonta-ajan
menekit eivät tutkimussarjan aikana mainit
tavasti muuttuneet (kuva 2). Kuuset olivat 
rungonkoosta riippumat ta 30 - 40 % hitaampia 
karsia kuin männyt. Pienten lehtipuiden ja 
mäntyjen karsinnan ajanmenekit eivät poiken
neet toisistaan , sen sijaan 200 dm3 : ä suurem
pien lehtipuiden karsintaan kului selvästi 
enemmän aikaa kuin vastaavankokoisten mänty
jen . 

Muut työnvaiheet 

Farmi Tracilta kului muihin , satunnaisiin 
työnvaiheisiin yleensä noin 5 % kokonaisajan
menekistä. Kuusikon talviaikaisessa puunkor
juussa osuus oli kuitenkin kaksinkertainen. 

Nokka-Jokerin muiden työnvaiheiden osuus oli 
2 - 5 % hakkuun ajanmenekistä . 

Siirtyrniset 

Siirtymiset voidaan jakaa työpisteiden väli
siin siirtymisiin sekä muuhun liikkumiseen 
palstalla. 

Farmi Tracilta kului työpisteiden välisiin 
siirtymisiin noin 10 % kokonaisajasta. Pals
talla liikkumisen määrä riippuu kuljettajan 
työskentelytavasta, aj ourien suunnittelusta 
sekä palstan muodosta . Eri osatutkimuksissa 
sen määrä vaihteli O:sta vajaaseen 10 %:iin. 

Nokka-Jokerilta kului siirtymisiin selvästi 
enemmän aikaa kuin Farmi Tracilta, työpistei
den välisiin siirtymisiin 10 - 15 % kokonais
ajasta. Kantavan maan kohteissa siltä kului 
lisäksi muuhun palstalla ajoon lähes yhtä 
paljon aikaa kuin työpisteiden välisiin siir
tymisiin. Turvemaalla palstalla-ajoa oli 
selvästi vähemmän . 

Hakkuu 

Farmi Tracin työskentely nopeutui tutkimus
sarjan aikana selvästi . Eniten siihen vai
kutti kaadon nopeutuminen. Viimeisessä osa
tutkimuksessa hakkuuseen meni 30 40 % 
vähemmän aikaa kuin ensimmäisessä (kuva 3). 

Eri osatutkimusten erilaisen puuston vuoksi 
hakkuuajanmenekkien puulajeittaisia eroja ei 
tarkkaan pystytty selvittämään. Kuusien 
hakkuu oli kuitenkin hitainta . Sitä hieman 
nopeampaa oli koivujen hakkuu ja selvästi 
nopeinta mäntyjen hakkuu . 

Nokka-Jokerin puunhakkuuajat eivät tutkimus
sarjan aikana merkittävästi muuttuneet . 
Pieni ero ensimmäisen ja viimeisen osatutki
muksen (mäntykohteet) välillä aiheutui lähin
nä palstalla-ajoaikojen eroista (kuva 3). 
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Ajanmene kki , 
cmin/puu 

Farmi Trac 5000 
140 r----.----.----.----.----.----.----.----.----, 

120 t---~----+----4--~-----r--~----1---~~~' 
1 

100 +----+----+----+----+----+-----~---+----~~~~ 
1 

--~ 80 t---t---i----r---t~~~~== 

60 ~~-=~-~-=--~-----~~~., ~--+-~---+--~ 
~f-

40 t----t-----+:-:-;;=-+...._,_,_· · ·:.:.:··c:.:·· -~-· ·_··_· ·_···_· ·-~-·-· ·_··_· ·_··-~-· -----l-----1---___j 
. ······················· 

20 t----t----r---4----4----+---~----~--~--~ 

0 +----+----+----+----+----+----+----+----+---~ 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
- Männikkö ---- Kuusikko ·• · ······ ••· Turvemaa 

Nokka - Joker 
140 .----.----.----.----.----.----.----.----.----. 

120 t----t-----+----+----+----+----+----+----+---/~; 
;/ 

100 t----t-----+----+----+----+-----~---+~~~--~ 
_..; 

........ 
80 +----+----+---~--~~~-4~~~--+----+--~ ----
60 -- --- --- ··· · ·· · 
~- · ···· · · ·· ···· ··· 

40 +----+----+----+----+----4----+----+----+----4 

20 +----t----t-----1-----+----+----+----4----+----4 

o+----+----~--4---~----+----+----~--1---~ 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Rinnankorkeusläpimitta , cm 

Kuva 3. Hakkuun ajanmenekit 

Kun hakkuun ajanmenekkejä tarkastellaan puu
lajeittain, Nokka-Joker käsitteli kuusia 10 -
20 %hitaammin kuin mäntyjä. Ero kasvoi, kun 
puut suurenivat. Alle 200 dm3 :n kokoisten 
mäntyjen ja koivujen hakkuun ajanmenekeissä 
ei ollut merkittäviä eroja. Sitä suurempien 
koivujen hakkuu oli hitaampaa kuin vastaavan
kokoisten mäntyjen. 

Korjuuvauriot 

Korjuuvaurioiden määrään vaikuttavat mm . 
ajourien suunnittelu ja korjuun ajankohta. 
Korjuuvauriomäärien koneittaiset erot joh
tuvat suurelta osin koneiden kuljettajista, 
heidän taidoistaan ja asennoitumisistaan . 

Metsäteho Review 12/1990 

Tutkimussarjan jokaisessa osassa mitattiin 
kaikkien mukana olleiden koneiden j ääviin 
puihin aikaansaarnat vauriot . Mittaustuloksia 
ei kuitenkaan tule käyttää konemerkkien kes
kenäiseen vertailuun , vaan niiden avulla 
voidaan arvioida lähinnä kuljettajien työs
kentelyä . 

Sekä Farmi Tracia että Nokka-Jokeria ajoi 
kaksi eri kuljettajaa. Farmi Tracia aJ 01 

sama kuljettaja tutkimussarjan ensimmäisessä 
ja toisessa osassa, Nokka-Jokeria puolestaan 
sama kuljettaja ensimmäisessä ja kolmannessa 
osassa. Hakkuukoneiden aiheuttamat vauriot 
olivat: 

Männikön kesäkorjuu 
Kuusikon talvikorjuu 
Turvemaan kesäkorjuu 

Farmi Trac Nokka-Joker 

% jäävistä puista 

0 . 3 
1.7 
0 . 4 

1.7 
1.2 
0 . 3 

Farmi Trac aiheutti kuusikoissa vaurioita 
saman verran kuin hakkuukoneet keskimäärin, 
muissa osatutkimuksissa selvästi keskimää
räistä vähemmän. 

Nokka- -Jokerin aiheuttamat vauriot kantavien 
maiden tutkimuskohteissa olivat hakkuukonei
den keskimääräistä tasoa , turvemailla puoles
taan osatutkimuksen pienimmä t. 

KONEIDEN KÄYITÖALUEET 

Sekä Farmi Trac 5000 että Nokka-Joker sovel
tuvat niin teknisesti kuin taloudellisestikin 
pienirunkoisiin ensi- ja muihin harvennuk
siin. Ne ovat tutkimustulosten mukaan hak
kuukustannuksiltaan lähes tasavertaisia suur
ten kuormainharvestereiden kanssa. Farmi 
Trac oli turvemaiden kesäaikaisen puunkorjuun 
koneista taloudellisin. Muissa osatutkimuk
sissa Farmi Trac ja Nokka-Joker eivät talou
dellisuudeltaan olennaisesti poikenneet toi
sistaan. 

Asiasanat : ensiharvennus, hakkuukoneet 

THE USE OF SMALL ONE-GRIP HARVESTERS- FARMI TRAC 5000 
AND NOKKA-JOKER - FOR FIRST THINNING 

Metsäteho has carried out a study to deter
mine the suitability of the small one-grip 
harvesters Farmi Trac 5000 and Nokka-Joker 

for operating in different types of first 
thinning. The review is a summary of the 
results by make of machine . 

Key words: first th i nning , 
multifunction logging machines 
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