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RAPORTTI TIMBERJACK RW- 30 - HARVESTERISTA 

Raportin tausta 

SELOSTE 

12/1973 

Tässä selosteessa esite t t ävät t i edot perustuvat allekirjoittane~n 

tekemään matkaan Itä- Kanadaan 1973- 09- 11 ••• 22, jonka matkan 

järjestelyistä vastasi Eaton Yal e Ltd .-niminen ~~crikkalainen yhtiö . 

Matkan päätar koi tuksena oli tutus t uminen yhtiön Kanadassa val mista

maan Timberjack RW- 30 - harvesteriin . ja yhtiön Ontariossa, Wo~dstockin 

kaupungissa sijeitsevaan tehtaaseen. Matkan t~isella viikolla 

tarjoutui minulle tilai suus lisäksi tutustua Ottawassa järjestettyi

hin metsäkonemessuihin j a C. P. P. A: n organisoimaan metsäkoneiden 

työnäytökseen lähellä Buckinghamin kaupunkia sekä osallistua 

C. P . P. A: n esitelmätilaisuuteen Ottawassa . Näistä saamiani vaiku

telmia olen selostanut erikseen Metsätehon katsauksessa 21/1973 . 

Tehdas ja tuotant~ 

Eaton Yale Ltd : n ~oodstockissa sijaitseva tehdas on keskittynyt 

valmistamaan laahusjuontotyyppisiä Timberjack- metsätraktoreita ja 

niihin liittyvää kalustoa . Mainittakoon, että tehdas aloitti alun 

perin kanadalaisena yrityksenä, mutta joutui nykyisen amerikkalais

omistajansa haltuun 1960- luvun puolessa välissä. Laahusjuonto

traktoreiden valmistus aloitettiin 1950-luvun puolen välin jälkeen, 

ja ensimmäiset Timberjack- laahusjuontotraktorit tulivat Suomeen 

1962 . Tällä hetkellä tehdas valmistaa neljää laahus~~ntraktori

sarjaa (20~, 30~, 40~ ja 500- sarjat ), joi ta traktoreita valmistuu 

15- 17 kappaletta päivittäin . (Tilastojen mukaan Timberjack on yli

voimaisesti eniten myyty laahusjuontotraktnrimerkki Kanadassa ja 

USA:ssa) . Lisäksi tehdas on aloittanut Timberjack RW- 30 ~~den 
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sarjavalmistuksen, ja myös kuormatraktoreiden valmistus on alullaan. 

RW- 30- harvestereita oli vierailuhetkellä valmiina neljä kappaletta, 

joista kolme oli käytössä (2 Kanadassa ja 1 USA : ssa) . Kaksi konet ta 

oli lisäksi parhaillaan valmistumassa . 

RW- 30:n tausta 

Timberjack RW- 30 - harvesteri on alun perin Australiassa kehitetty 

riviharvennuskone, joka Suomessa on tunnettu nimellä ~indsor Tree 

Harvester . Epäonnistuttuaan jossakin määrin aikaisemmin valmista

mansa Timberjack- harvesterin kanssa (jotka koneet tehdas muuten osti 

takaisin lähinnä romuttamista varten) Eaton Yale Ltd . osti Windsor 

Tree Harvesterin valmistusoikeuden pari vuotta sitten ja lähti 

kehittelemään konetta edelleen. Valmistuttuaan kone sai nimen 

Timberjack RW- 30 - harvesteri, nimessä elevien kirjainten viitatessa 

koneen alkuperäiseen australialaiseen isään . 

Rakenne 

RW- 30- harvesteri koostuu neljästä pääosasta, alustasta , alustan 

päälle rakennetusta karsinta-latva~~atkaisulinjasta, koneen etuosaan 

asennetusta tartunta- kaatolaittAesta sekä koneen toiselle sivulle 

konstruoidusta kuormalavasta (taskusta ) , joka voidaan hydraulisesti 

kallistaa . Alusta on perusrakenteeltaan Timberjack 330 - laahus

juontotraktorin alusta isommilla ja leveämmillä renkailla 

varustettuna . Alustarakennetta orucin pidettävä sangen onnistuneena, 

sillä runko - ohjaus ja isot renkaat antavat koneelle melkoisen 

maastokelpoisuuden . Sitäpaitsi mahdollistaa pyöräalustainen rakenne 

koneen kätevän siirtymisen työmaalta toiselle . Alustan päälle 

vaakatasoon rakennettu karsinta- latvankatkaisulinja käsittää kiinteän 

alaradan, sen päällä liikkuvan yläradan sekä yläradalla liikkuvan 

karsinta- latvankatkaisulaitteen karsintaterineen ja latvankatkaisu

saksineen . Kaatolaitteen muodostaa koneen eteen laakeroitu noin 

3 . 5 m:n pituinen, pysty- ja vaakatasossa liikkuva sekä kiinnitys

pisteen suunnassa kiertyvä varsi, jonka päähän on asennettu pysty

tasossa kåäntyvä kaatoelin . Kaatoelin on saksityyppisellä terä

rakenteella ja hammastetuilla tarttumaelimillä varustettu . Koneen 

toisella sivulla olevaan kuormatilaan mahtuu noin5m3 karsittuja 

runkoja . Koneen rakenne ja mitat käyvät tarkemmin ilmi oheisesta 

esitteestä (liite) . 
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Toiminta 

Koneen toiminnot ovat yksittäistyyppisiä, käsin ohjattuja ja hydrau

liikkaan perustuvia, Varsinaista automatiikkaa ei koneessa juuri ole 

kaato - ja karsintaterien liikkeitä lukuun ottamatta. Kone toimii 

pääperiaatteissaan kuvattuna seuraavasti . Koneen saavuttua 

kaadettavan puun luo kaatolaite asetetaan puun tyvelle, mahdolli

simman lähelle maan pintaa esimerkiksi kaatolaitetta eteenpäin 

kallistamalla, ja suoritetaan kaatoleikkaus . Kaatoleikkauksen jälkeen 

puu kallistetaan kaatopuomia ylöspäin nostamalla karsintalinjalle 

karsintaterien väliin. Kaatolaitteen tarttumaelimillä tyvestä kiinni 

pitäen ohjataan karsintalaite liikkeeseen ylemmällä radalla, joka 

lisäksi liikkuu alemmalla radalla. Kun karsinta on tapahtunut 

haluttuun latvaläpimittaan asti, katkaistaan l atva . Tämän jälkeen 

karsittu jalatvastaan katkaistu runko pudotetaan kaatolaitetta 

kallistamaila kuormalavalle . Kun kuormalava on täynnä, kuorma 

voidaan kipata ajoreitin varteen tai hyvin lyhyillä matkoilla kuljet

taa harvesterilla varastolle ja pudottaa siellä . Mainittakoon, että 

kone pystyy kaatamaan kantoläpimitaltaan korkeintaan 35 cm:n puita 

ja suurin karsintaulottuvuus on 15 m! 

Kuten edellä olevasta jo on käynyt ilmi, kone on tarkoitettu runkojen 

valmistamiseen. Periaatteessa koneella voidaan suorittaa katkontaakin 

(esimerkiksi tu~san irrottaminen) palauttamallG runko karsinnan ja 

latvan katkaisun jällceen kaatolt:>..i"Gteen läpi ja leikkaamalla runko 

lcnatoterillä halutusta kohdasta , Tällöin leikattu osa kuitenkin 

putoaa koneen eteen maahan , Sitä paitsi tällainen katkonta on niin 

l1idasta, ettei sen suorittaminen voi tapahtua taloudellisesti 

kannattavasti . 

Käyttöalue 

Timberjack RW-30 - harvesteri on alun perin valmistettu riviharvennusten 

koneeksi lähinnä keinollisesti perustetuissa metsiköissä. Koneen 

laitteiden mitoituksesta johtuu, että sitä on pidettävä ainoa staan 

kuitupuun korjuuseen sopivana. Itä-Kanadassa, jossa metsät ovat pää

asiassa luonnontilaisin ja tiheitä, joten runkojen koko on melko pieni 

ja hukkuutapa nuorehkoissakin metsissä avohakkuu, tarj outuu koneelle 

todennäköisesti melko laajakin käyttö riviharvennuskäytön ulk -

puolella. 
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Käytt ömahdoll isuudet Suomessa 

Koneen käyttömahdollisuudet Suomen tä.mänhetkisissä korjuuol osuhteissa 

on t odettava verr attain rajoitetuiksi ~ Harvennuskorjuussa tulee 

vaikeudeksi l ähinnä meidän val ikoivan harvennwcserume periaate ~ Koska 

koneell a on kaatol a i tteen lyhyehkön ul ottuvuuden vuoksi päästävä 

2 ••• 3 m: n etäisyydell e kaadettavasta puusta , ei koneen toi miminen 

ajour al ta käsin ole mahdollista. Toisaalta koneen toimimista puuston 

seassa (il man ajouria) on vaikea ajatella ainakaan I harvennuksessa 

eikä todennäköisesti myöskään vi~lä II harvennuksessa, sillä tilan 

puute pudottanee koneen tuot0sta melkoisesti ja sitä paitsi jäävän 

puuston vahingoittumisen vaara on suuri . III harvennuksessa eli 

väljennyksessä ei jäävä puusto enää aiheuttane vaikeuksia, sillä 

runko- ohjauksen ja melko rajoitetun kokonsa ansiosta konetta voidaan 

pitää harvesterityyppiseksi koneeksi yllättävän ketteränä. Väljennys 

olcsuhteissa tulee kuitenkin helposti vastaan korjattavan puuston 

liian suuri koko ainakin Etelä- Suomen olosuhteissa• Myös kaatoelimen 

saksityyppiset terät aiheuttanevat tyven halkeilua, minkä takia 

tukkipuiden kaatoa koneella ei ehkä hyväksyttäisi . Harvennuskäytössä 

asettaa rajoituksensa myös koneen kuormalavalle (taskuun) kerättyjen 

runkojen pituudesta johtuva koneen kääntelyhankaluus . Jos jokainen 

runko taas käsittelyn jäl keen pudotetaan maahan, menetetään kasauksesta 

saatava etu jatkokuljetuksessa. Avohakkuukäytön pa.himmat esteet ovat 

jo edellä r~initut puiden liian suuri koko ja saksityyppiset kaatoterät . 

Tuotos ja kustannukset 

Koska RW- 30- harvesterin käytöstä ei vielä ole pitkäaikaisia kokemuksia, 

ei myöskään kovin varmoja tuotos- ja kustannuslukuja voida esittääG 

Koneen valmistaja ilmoittaa tuotokseksi vähintään yhden puun 

minuutissa . Floridassa istutusmännikön riviharvennuksessa toimivan 

koneen tuotokset ovat olleet 60 - 85 puuta käyttötunnissa . Tuotos 

riippuu tietenkin ratkaisevasti kuljettajan ammattitaidosta ja olo

suhteista. Arvioisin koneella voitavan päästä käytäväharvennuksessa 

ammattitaitoisen kuljettajan käyttämänä vähintään edellä mainittuun 

tuntituotokscen Etelä- Suomen olosuhteissa. 

Koneen hankintahintaa Suomessa e i ole tarkkaan laskettu, utta se tulisi 

todennäköisesti 0lemaan 250 000 • •• 300 000 mk . Koneen tuntikus~annuk

siksi voidaan tämän hetken kustannustasolla arvioida noin 85,-/h 
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(1 1/2-vuorotyö). Jos keskituotoksena pidetään 80 puuta tunnissa 7 

saadaan 0.100 m3: n puunkoolla yksikkökustannuksiksi noin 10,50 mk/m3 

ja 0.200 m3:n puunkoolla noin 5,25 mk/m3• Yksikkökustannuksia on 

pidettävä verrattain edull~a, vaikka katkonta ei sisällykään 

kyseessä cleviin kustannuksiin . 

Päätelmät 

Vaikka Timberjack RW- 30 - harvesterin käyttömahdollisuudet eivät tämän 

päivän harvennuskorjuussa Suomessa näytäkään erityisen valoisilta 

koneen suppean käyttöalueen takia, konetta on pidettävä rakenteelli

sesti onnistuneena . Yksinkertainen rakenne, kevyehkö paino , pyörä

alustainen ja maastokelpoinen alusta, ketteryys, mahdollisuus metsä

kuljetukseen ja huokeahko harucintahinta ovat koneen ~tiivisia 

puolia . Miinuspuolelle on laskettava .yksittäistoiminnnt, ergonomiset 

puutteellisuudet ja suppea käyttöalue . 

Aarne Elovainio 



Engine-

Make/Modei/Cyls. GM 3-53N/3-Cyl. 
*Max. HP (IEMC Std.) 94 

**Fiywheel HP 84 
Governed RPM 2800 full load 
Max. Torque 205 FP @ 1500 
Fuel Tank Capacity 22 lmperial gals. (26 U.S.) 

* Max. HP of basic engine under standard conditions, 60° F (l6°C) 
at sea level. 

••Net usable HP at engine f lywheel under standard SAE (J-816) 
ambient conditions with fan, altemator, water pump, lube, oil pump 
and air c leaner. 

Power Train 

Torque Converter 
Transmission 

Allison, twin turbine automatic two speed. 
Automatic with full power range shlfl 
control. 

fl:o . 'ot Speeds 

Speeds 
(w/standard tire) 

Axles 

4 forward, 2 reverse- 2 speeds 
automatic each range 
Forward : 0-17.1 mph 
Reverse : 0-6.1 mph 
Eaton 3127 

Oscillalion 20" at tire 

Felling Head/Boom 

Shear capacity 

r Blades 
~ Felling boom length 

Felling boom slew 

'\ · Felling swath (range) 
Shearing force 
Shear/clamp cylinders 
Felling head ti li 
Felling head trim 

Delimbing Head/Boom 

Delimb stroke 
Delimb capacity 
Delimber diameter range 
Total delimber knlves 
Oelimber speed 
Topping knives 

Topping capacity 
Cable size 

12" D.i.b .. at stump (16" blades, 
26" openmg) 
Y2"-scissor type 
11 '1 0" to shear centre 
35° either side of machine centre Iine 
14' minimum; 21' at full articulalion 
50,000 lbs. 
2-5" dia. 
12° to left and right 
25° total 

33 teet 
43 feet 
3" -14"; max. openlng 30" 
4 pivotal, 1 fixed 
5'/sec. 
2 -15" scissor type; 
max. opening 21" 
10" D.i.b. 
2- 'h" (delimber boom) 

Tires 

Standard 
Optionai 

Steering 

Cylinder 
Articulation 

Lt 

18.4 x 34 10 ply nylon 
23.1 x 26 10-16 ply N, Steelguard 

(1) 4" d ia. 
42° either side of centre Iine 

Dimensions- Roading/Operating 

Overall length 330'r all booms retracted 
Overall width 110.5" 
Overall helght 131" 
Clearance 22" @ felling boom pivot 
Wheelbase 132" 
Track 

Weight 

Front Axle 
Rear Axle 
Total 

86" 

Booms Retracted 
18,800 (72%) 

7,308 (28%) 
26,208 lbs. 

Travel Position 
16,884 (64%) 
9,324 (36%) 

26,208 lbs. 

Weight distribution optimum 50% per axle when harvester 
advancing to fell tree (i.e., fe lling, delimbing booms extended). 

Hydraulic 

Capacity 
Pumps 
Reservoir 

System 

, Flow available/ 
-' function 

Electrical System 

60 gpm @ 2000 psi (2800 RPM) 
2-30 gpm Commercial Shear 
40 lmperial gals. (48 U.S.) 

Collector: 30 gpm 
Topping shears: 30 gpm 
Felling boom slew: 30 gpm 
Felling boom tili: 30 gpm 
Delimber carriage: power 60, 'return 30 gpm 
Felling shear/ clamp: 60 gpm 
Fell ing boom: in-out 30, trim 30 gpm 
Delimber knives: 30 gpm 
Steering: 30 gpm 

12 voit alternator, sealed epoxy-filled transistorized vollage 
regulator attached to alternator. Two anchor bonded baUeries 
each 95 amp. hr. 

Tree Collector 

Capacity 5000 lbs. ; side dump load ejection 


