
METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 

Arno Tuovinen: 

T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ 
KO EELLISISTA LAITTEISTA. 

Puutavaran rautatiekuljetusta suoritetaan meillä 
hyvistä uittoreiteistä -huolimatta sangen suuressa 
mitassa. iinpä vv. 1937- 38 teollisuuden hankki
masta raakapuumäärästä kuljetettiin tehtaille rau
tateitse yli 16 %, mutta monen puunjalostusteh
taan raaka-aineen kuljetuksessa rautateiden merki
tys on vielä paljon suurempi. Koska kysymyk
sessä ovat näin isot puumäärät, ei ole ollenkaan 
samantekevää, miten paljon rautatiekuljetukset tu
levat maksamaan. Kustannuksista vaunujen kuor
maus ja purkaminen muodostavat sangen tärkeän 
osan. iinpä, jos on kysymys 2-metristen puolipuh
taiden paperipuiden rautatiekuljetuksesta, voidaan 
kuljetuskustannukset jaoitella suunnilleen seuraa
vasti: 
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. Kuormauk e sa on miehen päiväpalkkanormina 
Pidetty 500 mk. Kuormauk en on oletettu tapahtu
~an tasaisella maalla ja matkan olevan 10-20 m. 

urkamisessa matka on oletettu yhtä pitkäk i ja 
Puut on pitänyt latoa pinoon. Luvuista nähdään, 
että rautatierahti muodostaa 200 km:n matkalla 
56 %, mutta JOO km:n matkalla ainoa taan 46 % 
kokonai kustannuksista. Mitä lyhyemmistä kulje
tu~sista on kysymys, sitä suuremmaksi siis vau
nuJen kuormaami en ja purkamisen o uu ku tan
nuksista muodostuu. 

Tähän mennes ä ei rautatievaunujen kuormaami
~en ja purkamisen kehittämiseksi ole meillä suori
ettu yhtenäistä, keskitettyä tutkimusta. Kun 

M e t s ä te h o nyt on suuntaamassa katseensa 
tälle alalle, lienee paikallaan tehdä alustavasti sel
koa niistä mahdollisuuksista, joita meillä ja muissa 
maissa rakennetut koneelliset kuormaus- ja purka
mislaitteet näiden töiden kehittämisessä tarjoavat. 
Tässä esityksessä käsitellään aiheen laajuuden 
vuoksi ainoastaan kuormaustyössä käytettäviä 
laitteita. Heti alkuunsa on sanottava, että tiedot 
seuraavassa esiteitävien laitteiden käyttökelpoisuu
desta ja tarkoituksenmukaisuudesta ovat varsin 
puutteellisia. Koska monet puunjalostusyhtiöt 
kuitenkin ovat osoittaneet varsin suurta mielen
kiintoa asiaa kohtaan hankkimalla omaan käyt
töönsä eräitä laitteita ja itse suunnitelleetkin sel
laisia, lienee syytä tehdä asiaa tunnetuksi laajem
malti. 

A. Kiramot. 

Kiramoita, joissa puutavara kulkee poikittaises a 
suunnassa, on käytetty suurimmaksi osaksi nostet
taessa puutavaraa vedestä rautatievaunuun. jos
sakin määrin niitä käytetään myös siirrettäes ä 
vaunuun varastoalueelle purettua ja varastoitua 
tavaraa. Kiramot ovat yleensä kiinteitä, jolloin 
edellytyksenä niiden käytölle on jatkuva, suuria 
puumääriä käsittelevä kuormaustyö. Paitsi varsi
naista siirtelytyötä kiramoiden yhteyteen on voitu 
liittää myös pölkkyjen katkominen ja halkaisemi
nen, viimemainittu kuitenkin vain halkojen teon 
yhteydessä. Milloin on kysymys pienehköjen ja en
nen kaikkea satunnaisten puuerien kuormauk esta 
voivat siirrettävät kiramot osoittautua kiinteitä 
edullisemmiksi puita vedestä rautatievaunuun nos
tettae sa. Siirrettävät kiramot soveltunevat kui
tenkin erikoisesti kuorma-auto ta tai ree tä telojen 
päälle varastopaikoille purettujen tukkien ja pitkien 
paperipuiden kuormaukseen. 
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Kuva 1. Puita vedestä rautatievaunuun nostava kiinteä 
kiramo. Valmistaj a S. E. Petersons Mek. Verkstad, Mora, 
Ruotsi. Ketjujen välimatkaa voidaan muuttaa. Mora, 

Ru otsi, valok. kirj. 1948. 

1. Kiinteät kiramot. 

Esimerkkinä tavallisista kiinteistä kiramoista esi
tetään kuvassa 1 puutavaraa vedestä rautatievau
nuun nostava kiramo, joka toimii sähköllä. Laite 
on pystytetty betonijalustan varaan. Ketjujen 
etäisyyttä voidaan muuttaa, jo_ten eri pituisen puu
tavaran nostaminen tulee mahdolliseksi. Kiramon 
valmistaja on S. E. Petersons Mek. Verkstad, Mora, 
Ruotsi. Kotimaassa samantapaisia kiramoita val
mistavat mm. Wärtsilä-yhtymä Oy, Kotkan kone
paja ja Ruona Oy, Raahe. 

Kuva 2. Puita vedestä kuorma-autoon nostava, siirrettävä 
kiramo, •Timmerhästem. Valmistaja Bröderna Ullströms 
Moto r A.B. , Amål, Ruotsi. Toimii auton moottorilla. y-

kroppa, Ruotsi, valok. kirj. 1948. 

2. » Timmerhästem. 

Kiramon valmistaja on Bröderna Ullströms Mo
tor Aktiebolag, mål, Ruotsi. Kuvassa 2 on esi
tetty l>Timmerhästel1>>, jolla nostetaan vedestä puita 

kuorma-autoon auton moottorin voimalla (lähem
min on laitetta selostanut Kalle Putkisto Metsäte
hon tiedoituksessa n:o 1 0). Kiramo voidaan kui
tenkin muuttaa sähkö- tai polttomoottorikäyttöi
seksi, jolloin se soveltuu myös rautatievaunujen 
kuormaukseen. Se on tarkoitettu si irrettäväksi, 
mutta on puurakenteisena painava. Sen purka
miseen ja uudelleen asentamiseen on laskettu kulu
van 6 miestyöpäivää. On mahdollista, että Iii tok
s~t vaurioituvat siirtojen aikana. 

Kuva 3. iirrettävä, kevyt~akenteinen lastauskiramo. al
mistaja Lidvall & öner, Leksand, Ruotsi. Sopii myös ve

de tä nostoon, jos käytetään jatkokappaleita. 

3. Siirrettävä lastauskiramo. 

Kiramon valmistaja on Lidvall & Söner Ab, 
Mekanisk erkstad, Leksand, Ruotsi. Tämä laite 
on esitetty kuvassa 3. Kiramo voidaan v~tää au
ton perä ä ja siirtää 4-5 miehen voimin varasto
alueella paikasta toi een. Kuvan esittämässä muo
dossa kiramo soveltuu ainoastaan puiden siirtoon 
varastoalueelta rautatievaunuun. Se vaatii 5 m 
levyi en tilan vaunun ja kuormattavan puukasan 
tai pinon väliin . Laitteen toiminta sujuu parhaiten, 
jos kuormattavat puut on pudotettu esim. kuorma
autosta tai reestä n. 0.5 m maan pinnan yläpuo
lella olevien telojen, kuormauspenkin, päälle. Lai
tetta on käytetty menestyksellä myös sahatun 
puutavaran kuormaami een. Käyttövoiman~ on 
3 hv. ähkö- tai petroolimoottori. Ketjun nopeus 
on kuormattuna n. 6.8 mf min. 

Milloin tällä kiramolla halutaan nostaa puita ve
destä rautatievaunuun, on käytettävä erityisiä 
jatkokappaleita, joiden pituus on joko 1.5 m tai 
4.5 m. Valmistaja kykenee toimittamaan laitetta 
suunnilleen euraaviin hintoihin (fob Lek and), mk: 



- kiramo varustettuna sähkömoot-
torilla . . ... .. ... . ........... . 

- kiramo varustettuna petrooli-
moottorilla ... , .. .. .. ....... . 

- jatkokappale, 1.5 m .. ... . . . . . 
)) 4.5 m ......... . 

151 600:-

180 000: -
19 000:-
23 200: -

2.4-4.0-metrisiä kuorellisia paperipuita kuor
mauspenkiltä rautatievaunuun kuormattaessa 
Munksunds Ab:ssä kului 3 mieheltä, joista 2 oli 

· puita siirtämässä kuormauspenkiltä kiramon ha
koihin ja kolmas vaunussa puita vastaanottamassa, 
Yhteensä 6.63 min. latvasta mitattua kuorellista 
k-m3 kohti. Vaunussa olevan miehen ajankäyttö 
~soittau tui jossakin määrin tehottomaksi. Petroo
hn kulu tus oli n. 1.3 ltrjtunti . Koska laite on suh
teellisen halpa ja tehokas sekä helposti paikasta 
toiseen si irrettävissä, voinee sillä olla omat käyttö
mahdoll isuutensa meidänkin oloissamme. 

;~va 4. ähkökiramo siirtää puut junaraiteen yli lastau -
aJ teen kohdalle. Storsjö, Ruotsi. Uddeholm Ab. alok. 

kirj . 194 . 

4. Uddeholm AB:n kiramo Storsjössa ( Ruotsissa) . 

k ~iramo on sikä li mielenkiintoinen, että siinä puut 
p~ ~~ e~~taan vedestä rautatieraiteen ylitse Uunien 
v astavä ku lkemaan kiramon alit e) takana ole-
4 a.lle sivuraiteelle ijoitettuihin vaunuihin (kuvat 
P J.a 5). Työ tapahtuu siten, että 2 miestä syöttää 
y~~ta kiramolle. Kun puut ovat nou seet rautatien 

10aPuolelle, ylhäällä olevat 2 miestä pudottavat 
- 15 tukkia alas laskusillalle, joka liikkuu vai-

3 

Kuva 5. Laskusillalta puut pudotetaan rautatievaunuun. 
Kuten kuva 4. Val ok. kirj. 1948. 

Jenen tukemana pystysuunnassa edestakaisin, py
säyttävät tukkien pudottamisen ja laskevat Ia ku
sillan ala-asentoonsa, josta työryhmän viides mies 
pudottaa keksillään tukit rautatievaunuun. Kun 
purkaminen on suoritettu, laskusilta nostetaan ylös, 
ja työ voi jatkua. Kuudes mies hoitaa sähkövirran 
jakelun. Laskusillan liikuttelu ja purkaminen ei
vät salli kuitenkaan kiramon keskeytymätöntä 
käyttöä, josta johtuen hukka-aikaa syntyy run
saasti. Kiramo toimii 40 hv. sähkömoottorilla. 
Vaunun lastaaminen on kestänyt n. 45 !Jiin., kun 
puita oli n. 350 kpl. 

5. V APO:n kaksoiskuljetin Simossa. 

Tätä V APO:ssa suunniteltua kuljetinta esittää 
kuva 6. Laitteen muodostaa n. 30 m pituinen, 
puutukien varaan rakennettu kiramo, jota käyttää 
30 hv. sähkömoottori. Se nostaa 2-metristä tava
raa vedestä satamaraiteen vierelle. Sinne ehdit
tyään puut joutuvat eräänlaiselle kolakuljettimelle, 
joka on 0.7 m rautatievaunujen lattiapintaa ylem
pänä. Kolakuljetin on raiteiden suuntaineo ja n. 
60 m pituinen. Siinä 80 cm pääs ä toisistaan ole
vat telat liikkuvat kiskoja myöten päättömänä ket
juna puiden pysyessä samojen telojen päällä pit
kittäisessä asennossa. Kuljettimen käyttövoimana 
on 15 hv . . sähkömoottori. P\]iden siirto pitkittäis
kuljettimelta rautatievaunuihin, joita mahtuu las
taussillan viereen 6 kpl. kerrallaan, tapahtuu mie -
voimin. Lastaussilta ja vaunujen lattiat ovat sa
massa vaakatasossa. Laite valmistui syksyllä 1946, 
mutta sen jälkeen ei VAPO:IIa ole enää ollut puu
tavaran maallenostoa ko. paikassa, joten laite on 
joutunut seisomaan melkein toimettomana. 
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Kuva 6. VAPO:n kaksoiskuljetin .Simossa. Siirtää puut ve
destä kiramoå myöten satamaraite.en vieressä sijaitsevan 
lastaussi llan kolakuljettimelle, josta käsin vaunujen kuor-

maus suoritetaan miesvoimin . 

6. V APO:n yhdistetty nosto-, katkomis- ja halkomis
laite. 

Puutavaran maallenostoon voidaan yhdistää 
myös puiden katkominen ja halkominen, kuten 
VMT:n ja VAPO:n yhteisesti suunnittelemissa ko
neissa on tehty. Laitteita on tähän mennessä toi
minnassa 3 kpl., Kontiolahdella, Paukkajalla ja 
Sotkamossa. 2-metriset polttorangat nousevat ki
ramoa myöten vedestä, jolloin kiramon alle sijoi
tettu sirkkelin terä katkaisee pölkyt keskeltä kah
tia. Pölkyt joutuvat nyt halkomiskoneeseen ja 
siitä edelleen putoavat joko rautatievaunuun, hä
killä varustettuun kuorma-autoon tai rullavaunuun. 
Laitteiden toimintaa ovat haitanneet tuntuvasti 
sähkövirran heikkous ja sen jakelussa syntyneet 
keskeytykset. Laitetta tu llaan lähemmin esittele
mään Metsätehon tiedoituksessa n:o 15: 

B. Hihnakuljettimet. 

Kuormaustöissä on erilaisia hihnakuljettimia, 
joissa puut liikkuvat pitkittäin hihnan päällä, käy-

tetty tähän mennessä varsin vähän . Yleensä voi
daan sanoa, että hihnakuljetin sopii lyhyelle tava
ralle, vaikka sääntö ei ole mitenkään ehdoton. 
Hihnakuljettimien käyttö tulee kysymykseen lä
hinnä siirrettäessä kohtisuoraan raiteita vastaan 
pinoihin varastoitua puutavaraa (1 - 2-metristä 
paperipuuta ja halkoja) suoraan rautatievaunuun. 
Mitä lyhyempää tavara on, sitä suuremman vaikeu
den työn järjestelylle tuottaa hihnan kuljettamien 
puiden pinoaminen rautatievaunuun. Sopivin pi
tuus lienee 2 m. 3-metriset pölkyt ovat jo liian 
suuria ja raskaita yhden miehen liikuteltaviksi ja !
metriset vas taavasti liian kevyitä. Hihnakuljett i
milta on vaadittava, että ne ovat helposti paikasta 
toiseen siirrettävissä, niiden on oltava lujatekoisia 
ja si lti kevyitä. Hihnakuljettimien etuina on mai
nittava, että myös umpivaunujen kuormaus on 
niiden avulla mahdollista ja ettei lastauskorkeus 
yleensä vaikuta sanottavasti työnopeuteen. Milloin 
rautati evaunu on korkealla ja kuormattavat pinot 
matalalla, hihnakuljettimien käyttö tulee taval
lista edulli emmaksi. 

Kuvassa 7 on esitetty 2 menetelmää hihnakul
jettimien käytössä. Menetelmässä A pinojen vie
relle sijoitetaan mahdollisimman pitkä, vaakata
sossa oleva kuljetin tai useampia, joiden jatkona 
on edellisiä lyhyempi, mutta jyrkemmässä kulmassa 
oleva kuljetin puita vaunuun nostamassa. Mene
telmän etuna voidaan pitää ennen kaikkea sitä, että 
kuljettimien tultua pystytetyksi pinon viereen, 
käytännölli e ti katsoen koko pino voidaan kuor-

A 

1 ' 

Ku va 7. Hihnakuljettimien käyttötavat puutavaran kuor
maukses a vara toalueella. : 2 kuljetinta ilman korkeu
densäätälaitetta pinon iere sä maan pinnan suuntaise ti 
j a kolmas kuljetin korkeudensäätälaitteella varu tettuna 
nostama sa puita vaunuun. B: j y rkkäkulmainen, voimakas 
kuljetin nostaa puut y lös, jo ta ne ilman konevoimaa liu-

kuvat ruuhta myöten vau nuun. 



mata vaunuun kuljettimia sii rtämättä. On kuiten
kin otettava huomioon, että tällöin joudutaan kiin
nittämään työhön sangen suuret pääomat ja että 
monen kuljettimen siirtely työmaalta toiselle tai 
yhdestä varaston osasta toiseen on suhteellisen 
suuritöistä ja kallista. 

Menetelmässä B käytetään ainoastaan yhtä ko
neellista hihnaku ljetinta, jo a on voimakas moot
tori ja joka nostaa puut ylös jyrkässä kulmassa 
(25 - 35 astetta). Kun puut ovat nou seet kuljetti
men päälle, ne si ir tyvät laudoista tehtyyn ja mah
dollisesti rullilla varustettuun ruuheen, joka on 
asennettu pukkien päälle. Ruuhea myöten puut 
liukuvat vaunuun ilman konevoimaa, jos kaltevuus 
on saatu riittävän suureksi. Menetelmän etuna 
ovat halvemmat kalustokustannukset ja varjopuo
lina, ettei pitkiä pinoja voida kuormata yhteen 
menoon ilman kuljettimien sii rtoja samoin kuin 
että riittävän kaltevuuden aikaansaaminen voi 
tuottaa monessa tapauksessa hankaluuksia. 

Paitsi puutavaran sii rtelyyn hihnakuljettimet 
soveltuvat erinomaisesti myös oran ja kivihiilen 
yms. kuljettamiseen paikasta toiseen, johon tarkoi
tukseen niitä on tähän mennessä pääasia sa käy
tettykin. Seuraavassa esitetään eräitä tietoja muu
tamien näitä kulj ett imia valmistavien tehtaiden 
tuotteiden ominaisuuk ista ja hinnoista. 

7. Boyer-kuljeltimet ( kuva ) . 

Kulj ettimien valmistaja on Etablissements Me
tallurgiq ues Boyer, ai nt-Quentin, Ranska ja edus
taja Suomessa 0 / Y offco A/ B Hei inki. Yllä mai
nittuj a kuljettimia oli nähtävi sä Ranskan teollisuu
den näyttelyssä Helsingin Messuhallis a lokakuussa 
1948. Hihna oli niissä kumia. Tehtaan valmista
mien mallien ominaisuuksia valai ee euraava tau
lukko: 

Kuva . Boyer-hihnakuljetin auton etämänä. almistaja 
Etablissements Metallurgiques Boyer, aint-Quentin, 

Ranska. Myyjä Oy offco Ab, Hei inki. 

5 

Suurin ) Paino, 
1 Kuljet- , 1 

Merk- Moo t- Hv. timen Fob-hinta, 
ki kulma, 

1 
kg tori 1 pit~us, mk 

astetta 

NS 42 n. 3500 Sähköm. 8 

1 

12 4 5000: -
TB 24 >) » 4 15 387 500:-
TB 24 >) & 5 18 468500: -

Yo. hinnat ovat korkeudensäätölaitteilla varuste
tuille, sähkökäyttöisi ll e kuljettimille. Polttomoot
tori lla varustettuina ne ovat hieman kalliimpia. 
j atkokappaleet ilman korkeudensäätölaitetta ovat 
taas yo. halvempia. Boyer-kuljettimet ovat niin 
painavia, ettei niiden käyttö liene mahdollista, mil
loin kuljettimia joudutaan usein siirtelemään ilman 
kuorma-autoa. 

Kuva 9. Ilman korkeudensää tälaitetta oleva hihnakuljetin· 
Valmistaja Ab Öfvergård & Co., Stockholm , Ruotsi. 

2. Ab. Ojvergård & Co:n kuljetlimet. 

Valmistaja on Ab. Öfvergård & Co, Stockholm, 
Hov lagaregatan 3. Kuljettimia on eri pituisia va
rustettuina sivulaidoilla tai ilman. iitä valmiste
taan ilman korkeudensäätölaitetta (kuva 9) ja sillä 
varustettuina . . Edellisiä voidaan käyttää siirtoihin 
maanpinnan suunnassa, so. jatkokappaleina. Kul
jetinten hintoja valaisevat seuraavat tiedot (fob 
Stockholm): 

a) 10m kuljetin, 45 cm kumihihna, 
bensiinimoottori ... ... . . ..... . 
korkeudensäätölaite ......... . 

b) 15 m kuljetin, kuten edellä .. . 
korkeudensäätölaite .... . .... . 

c) 20 m kuljetin, kuten edellä .. . 
korkeudensäätölaite .. . ..... . . 

d) sivutaidat juoksumetriltä . . ... . 

316 100:-
44 900:-

395 900:-
66 500: -

464 500:-
80 000:-

1800: -
Kuljettimien paino on 90-100 kgfjm. 

3. Heteka Oy:n kuljettimet. 

Hihnaku ljettimia valmistetaan nykyi in myös 
uomessa. Saatavana on seuraavia malleja: 

1) APO:n mallinen siirrettävä kuljetin (kuva 
10), joka on rakennettu erikoise ti puutavaran siir
telyj ä varten. 
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-
Kuva 10. Heteka Oy:n VAPO:n lasku un valmistama hihna
kuljetin, jota ryhdytään käy ttämään Kaurilassa halkojen 

rautatievaunuun kuormauksessa. 

uurin pituus . . . . . . . . . . . . . 11.1 m 
hihnarumpujen väli . . . . . . . . 10.5 >> 

kumihihnan leveys . . . . . . . . 0.5 >> 

suurin nostokorkeus . . . . . . . 5.5 >> 

hihnan nopeus ....... . .... 0.5- 0.9 mjsek. 
ilmakumipyörät. . .... .. .... 6.00" x 20" 
sähkömoottorin teho 4 kW 
kuljetusteho, halkoja . . . . . . 25 p-m3jt 
uurin nousukulma ..... ... 25-35 ast. 

kokonai paino . . . . . . . . . . . . . n: 800 kg 
hinta liikevaihtoveroineen mk 640 000: -
kappaleelta. Hintaan eivät sisälly pyörät ei
vätkä ilmarenkaat 

2) Keveät, siirrettävät kuljettimet, jotka on ra
kennettu pääasiallisesti erilaisen massa- ja kappale
tavaran siirtelyyn ja jotka 4 miestä kykenee kan
tamaan. 

kokonaispituus 8.7 m, hinta mk 410 000:-
)) 7.8 )) )) >) 380 000: -
)) 6.9 )) )) )) 340 000: -
>) 6.1 )) >) >) 310 000:-
)) 5.1 )) )) )) 265 000: -
)) 4.3 >) )) >) 230 000:-

Runko on putkesta. Moottoriteho vaihtelee 1.5-
2.5 kW kuljettimen pituudesta riippuen. Kuljetet
tavan ~appaleen maksimipaino on n. 60 kg. 

3) Painovoimaiset rullaradat (malli Työteho
seura r.y.) . 

- pituus 5 m, hinta mk 40 000: - kappaleelta 
liikevaih toveroineen . 

Puutavaran siirtelyihin kohdassa 1) mainittuja 
kuljettimia tullaan käyttämään VAPO:n Kaurilan 
työmaalla, jossa halkaisukoneesta tulleet halot las
tataan hihnakuljetinta käyttäen rautatievaunuun. 

Saatavista kokemuksista riippuen on kuljetinta 
ajateltu käytettäväksi myös rautatielinjan varteen 
varastoidun pinotavaran kuormaukseen. 

C. Nosturit. 

osturit voidaan jaoitella euraaviin ryhmiin: 
1. Kiinteät nosturit. 

II. Täysin kiinteät no turit. 
12. Raiteita pitkin rajoitetusti liikkuvat nos

turit. 
13. Ilmaratano turit. 

2. Liikkuvat nosturit. 
21. Pelkästään nostureina toimivat, yleensä 

1-moottoriset no turit. 
211. Pyörillä varu tetut nosturit. 
212. Telaketjuilla varustetut nosturit. 

22. Auton tai traktorin lisälaitteina toimivat 
nosturit. 

t. Kiinteät nosturit: 

11 . Täysin kiinteät nosturit. 

e ovat yhteen pi tee een sidottuja, nostopuomi lla 
varustettuja laitteita, joiden käyttövoimana on ta
valli immin sähkö. Tällaisia nostolaitteita voidaan 
käyttää sellaisilla paikoilla, jois a puutavara saa-

Kuva 11. Kiinteä nostu ri tukkien kuormaami eksi edestä 
rautatievaunuun. uok enni ka, En o-Gutzeit Oy. Valok . 

Kalle Putkisto. 1946. 



Kuva 12. Kiinteä nosturi nostaa rekikuorman nippuna suo
raan rautatievaunuun. Kanada. Valok. Tapio Varis. 1948. 

daan nostopuomin ulottuville yhteen pisteeseen ja 
joissa sii rtomatka on niin pieni, että nostopuomi 
ulottuu vaunuun saakka sekä milloin kuormausta 
tapahtuu jatkuvasti vuodesta toiseen samassa pai
kassa ja kuormattavat puumäärät ovat suuria. 
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Lähinnä ne tulevat kysymykseen nostettaessa pa
peripuita tai tukkeja vedestä nippuina aivan nostu
rin luo sijoitettuihin rautatievaunuihin (kuvat II 
ja 12). 

12. Raiteita pitkin liikkuvat nosturit. 

Nämä laitteet voivat tulla kysymykseen suurim
mil la asemilla, joissa puutavara saapuu asemalle 
pitkin radan vartta. Nosturin raiteet kulkevat ra
dan varren suuntaisesti. 

13. llmaratanosturit. 

llmaratanostureita Uuoksunostureita) on meillä 
rakennettu mm. nostamaan puutavaraa vedestä 
rautatievaunuihin. iitä valmistaa esim. Kone Oy, 
Helsinki. Nostolaite liikkuu näissä korkealla maan
pinnan yläpuolella yhden 1-teräskiskon varassa. 
Seuraavassa esitetään eräitä tietoja Suol.ahdessa 
olevasta VAPO:n ilmaratanosturista, jota käyte
tään 2-metristen polttorankojen ja sahatukkien 
nostoon vedestä rautatievaunuun. Nosturin raken
netta valaisee kuva 13. Toiminta tapahtuu seuraa
vasti. Kun nostolaite on saapunut äärimmäiseen 
asentoansa veden partaalle, nos~okoukku Ia ketaan 
alas. Sitten nippu nostetaan ylös n. JO m korkeu
teen. ostonopeus on n. 5 mf min. ippu siirtyy 
nyt n. 20 m matkan rantaan ulottuvasta nosto-

Kuva 13. APO:n uolahden ilmaratano turin pohja- ja sivupiirros. ostaa 2-metrisiä polttorankoja ja tukkeja nip-
puina vedestä rautatieva~nuun. 
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asemastaan kuormausraiteelle nopeudella 20 mj min. 
ippu lasketaan alla sijaitsevaan rautatievaunuun, 

ja nosturi palaa takaisin uutta nippua hakemaan . 
ostolaitteen käyttövoimana on 12 hv. sähkömoot

tori ja lisäksi on erityinen 1 hv. sähkömoottori ni
pun kuljettamista varten. Nostonopeus on suhteel
lisen pieni vaihdellen 4-6 nippuun tunnissa. Poltto
rankanippujen suuruus on ollut 4- 5 p-m3. Tuk
keja on nostettu kerrallaan ainoastaan 4- 6 kpl., 
koska niiden pitäminen tasapainossa on tuottanut 
vaikeuksia. 

Lappeenrannassa Repola-Viipuri Oy:llä oleva 
ilmaratanosturi on samantapainen. jotta vaunut 
saataisiin täysin kuormatuiksi, osa nipuista laske
taan siellä ennen vaunuun pudottamista vaunun 
viereen rakennetun nipun halkaisijan päälle ja 
puolikasniput nostetaan sitten erikseen vaunuun. 

2. Liikkuvat nosturit. 

Suurin osa rautatievaunujen kuormauksesta suo
ritetaan kuitenkin sellaisissa paikoissa, ettei kiin
teitä nostolaitteita voida niihin rakentaa, koska 
kuormausta tapahtuu liian pienessä mittakaavassa 
ja liian laajalla alueella. Tällöin voidaan ajatella 
käytettäväksi liikkuvia nostureita. Niiden etuina 
on mainittava laitteiden yleensä pienemmät han
kintakustannukset, mahdollisuus hoitaa useiden 
rautatieasemien kuormaukset yhdellä ainoalla nos
turilla ja siirtää myös suhteellisen kaukana raiteista 
olevaa puutavaraa vaunuihin. Kokemukset liikku
vien nostureiden käytöstä puutavaran kuormauk
sessa ovat meillä suhteellisen vähäisiä. U.S.A:ssa ja 
Kanadassa niitä on sen sij aan käytetty varsin suu
re a mitassa. Suurimman käyttönsä liikkuvat 
nosturit ovat saaneet meillä tähän mennessä sata
matöissä ja erityisest i kaivinkoneina, joihin tarkoi
tuksiin ne ovat osoittautuneet sopiviksi. 

Puutavaran kuormauksessa liikkuvia nostureita 
voidaan ajatella käytettäväksi useammatlakin ta
valla. Ensiksikin niillä voidaan nostaa pinotava
raa nippuina kuorma-auton lavalta tai auton (tai 
traktorin) vetämän rekijonon reistä suoraan rau
tatievaunuun, ilman että nosturin tarvitsee liik
kua paikaltaan. !-metrisen tavaran sii rtelyyn 
nosturi ei soveltune hyvin, sillä niput ovat 
liian pieniä, jotta nostokyky tulisi tarkoin hyväksi 
käytetyksi. jos taas käytetään sellaista nosturia, 
jonka nostokyky on pieni (1 - 2 tonnia), ei sillä 
voida täysin kannattavasti nostaa pitempää tava
raa. Tukkien ja pitkien paperipuiden nostaminen 
voidaan suorittaa siten, että auton tai reen kuorma 
puretaan kuormaussillalle (telojen pää lle), josta 

vaijerien avulla nostetaan useampia puita nipun 
tapaisena kerrallaan. Tällöinkään ei nosturin tar
vitse liikkua paikaltaan. jotta auton tai rekien ei 
tarvitsisi seisoa liian kauan asemalla, on rautatie
vaunun kuormaus saatava sujumaan mahdollisim
man nopeasti, ts. nippujen on oltava riittävän suu
ria (ehkä 5- 6 p-m3). Tällöin nostokyvyn oli si ol
tava 2.5 - 4 tonnia toimintasäteen suuruudesta 
riippuen. 

Rautatieasemille tuodui ta puutavaroista joudu
taan suuri osa kuitenkin joka tapauksessa varastoi
maan pinoihin tai ka oihin . o turin vaijeria käyt
tämällä voidaan kylläkin puutavaraa vetää nosto
puomin vaikutuspiirin ulkopuoleltakin, mutta ko
vin suuressa mitassa tällainen ei kuitenkaan käyne 
päinsä. Liikkuvien nosturien avu lla on myös suh
teellisen kaukana rau~atievaunuista sija itsevien 
puiden kuormaus mahdollista, sillä nosturit voivat 
kulkea kuorma ttuina. On selvää, että silloin tasa
painon säilyttäminen on tärkeätä. osturien olisi 
myös pystyttävä liikkumaan pehmeäs ä maastossa 
ja lumessa. jo laitetta joudutaan käyttämään 
tällä tavalla on ilmei tä, että telaketjuilla varus
tetut mallit ovat pyörillä varustettuja edu llisem
pia. Telaketjut on kuitenkin varu tettava erikois
kengillä, sillä tavallinen telaketju luistaa helposti 
lume sa. joka tapauk e a no turin no tokyky on 
sen kuormatttma liikkuessa pienempi kuin paikoil
taan nostoa uoritettaes a, jolloin voidaan käyttää 
tukirakenteita, mitkä uurentavat nostokykyä ja 
suojaavat no turin alu taa liialliselta rasitukse lta. 
jos puut aiotaan kuormata liikkuvia nostureita 
käyttäen, on puiden tarkoituksenmukainen varas
toiminen monessa tapauksessa hyvin tärkeätä. 
Pinotavaran olisi oltava joko valmiissa nipuis a tai 
siten pinottuna, että no turi voi ottaa sopivan suu
ruisen nipun pinosta. 1\ahdollisesti tässä voitaisiin 

Kuva 14. Liikku a, telaketj uilla va ru tettu nosturi no taa 
pysty- ja välipuiden avulla muodo tetun pinono an ker

ra llaan. 



menetellä kuvan 14 esittämällä tavalla. Pino siis 
jaetaan pysty- ja vaakasuoraan olevi lla puilla so
pivan suuruisiin osiin. Mi lloin puiden mittaus toi
mitetaan varastoalueella, ei tämä menettely kuiten
kaa n käyne päinsä. Tukkien ja pitkien paperipui
den varasto iminen ol isi toimitettava telakasoihin. 
Varastopinojen kuormaamisessa voidaan käyttää 
myös kuvien 15 ja 16 esittämiä kouralaitteita. jotka 
ottavat pinosta tai röykkiöstä päältä päin kiinni 
pölkyistä ja pudottavat ne vaunuun. On olemassa 
myös laitteita, joilla kuorma aadaan työntämäll ä 
nostoleukojen alaosa pinon alle (kuva 17). Tässä 
tapauksessa pinon aluspuiden on oltava riittävän 
korkealla maasta. 

/{u va 15. P & H-nosturin kou ra isulaite nostaa puita röyk
kiöstä. Ha rnisc hfeger Corporation, . . A. yyjä Kesko Oy, 

Helsinki. 

Kuva 16. Liikku van nosturin kouraisulaite on ottanut kuor
man pinon päältä. Kanada. Valok. Tapio aris. 1948. 
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Kuva 17. Traktoriin asennettu Drott kid-Loader-nosto
laite, jonka leukojen alaosa tungetaan pinon alle. Valmis
taja Drott Manufacturing Corporation, U.S.A. Myyjät 

Kes ko Oy, Helsinki ja SMK, Tampere. 

21. Pdkästään nostureina toimivat, yleensä 1-moot
toriset nosturit. 

äill e on ominaista, että ne on rakennettu 
yksinomaan nostotyötä suorittamaan ja että sa
maa moottoria yleensä käytetään niin nosturin siir
tymiseen kuin nostamiseenkin. Yleensä ne käänty
vät täysin ympäri , vaikka poikkeuksiakin on ole
massa. Laitetta käyttämään tarvitaan ainoastaan 
yksi nosturinhoitaja. ostopuomeja valmistetaan 
eri pituisia ja mallisia. 20-30 jalan pituus lienee 
puutavaran kuormaukseen riittävä. Mitä pitem
pi nostopuomi on, sitä suurempi on sen ulot
tuvaisuus, mutta nostokyky vastaavasti heikompi. 

ostokyky pienenee sangen nopeasti toimintasä
teen suurentuessa ja on takaapäin nostettaessa 
yleensä suurempi kuin sivulta. äitä nostureita 
rakennetaan umpi- ja ilmakumipyörillä sekä tela
ketjuilla varustettuina. Seuraavassa esitellään eräi
den huomattavimpien valmistajien tuotteita hie
man lähemmin. 

H y s t e r K a r r y - nosturi. 
Sen valmistaja on tunnettu Pioneer Manufactu

rers of Industrial Lift Trucks H y te r Co m
p a n y (Portland 8, Oregon, 2902 . E. Clackamas 
St. ja Peoria l , Jllinois, 1800 orth Adams St. 
U.S.A.). Liikkeen edustajana uome sa toimii Au
toJa Oy, Helsinki. Kuvas a 18 on e itetty laitteen 
nostokyky nostopuomin eri a ennois a, joita on 
kaikkiaan 5. osturin nettopaino on n. 5 200 kg. 
4 vaihdetta eteen ja 4 taakse. Ajonopeus on tällä 
mallilla suhteellisen hyvä, nimittäin n. 16 kmft. 
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Kuva 18. Hyster Karry-nosturin nostokyky puomin eri 
asennoissa. Valmistaja H yster Company, U.S.A. Myyjä 

AutoJa Oy, Helsinki. 

Pienin korkeus, nostopuomi ala-asennossaan, on 
3.3 m. Suurin korkeus on 5.9 m. Nosturi on varus
tettu ilmakumirenkailla ja 40 hv. bensiinimootto
rilla. Nosturin käyttömahdollisuuksia rajoittaa jos
sakin määrin se seikka, että nostopuomi ei ole täy
sin kääntyvä, vaan kääntyy ainoastaan 152 astetta. 
Hyster Karry-nosturin fob-hinta on mk 673000:- . 

P & H-nosturit (kuva 15). 
Valmistaja on Harnischfeger Corporation, Mil

waukee 14, Wisconsin, U.S.A. Suomen edustajana 
toimii Kesko Oy, Helsinki. Seuraavassa taulukossa 
on esitetty nostokyky kahdelle eri suuruiselle 
nosturille (150 ja 255 A), joita tähän mennessä on 
käytetty pääasiassa kaivinkoneina. 

Malli 150 1 Malli 255 A 
Toiminta-

säde, Nostopuomin pituus, jalkaa 

jalkaa 25 1 30 1 35 1 40 1 35 1 40 1 45 1 50 

Nostokyky, kg 

10 4994 4949 - - - - - -
12 3805 3759 3714 3655 7673 - - -
15 2815 2769 2724 2679 53 12 5221 5130 5039 
20 1884 1839 1793 1748 3950 3859 3768 3677 
25 1444 1398 1353 1294 3087 2996 2906 2 15 
30 - 1071 1026 976 2497 2406 2315 2225 

Taulukon luvut sisältävät 25 % nostovaran, jos 
kone on tasaisella, lujalla maalla ja käytetään tukia. 

Kuva 19. P & H-nosturin (malli 150) toimintalaajuus. 
Valmistaja Harnischfeger Corporation, U.S.A. Myyjä Kesko 

Oy, Helsinki. 

Nostokyky on puutavaran kuormausta silmällä pi
täen riittävän suuri. 

ostureiden toiminta-alan suuruudesta antanee 
kuva 19 jonkinlaisen k}isityksen. osturit voidaan 
varustaa sekä kumipyörillä että telaketjuilla. Käyt
tövoimana on 50-80 hv. diesel- bensiini- tai sähkö
moottori. Fob-hinnat (mk) ovat nykyisin suunnil
leen seuraavat: 

Telaketjuilla .. . . 
Kumipyörillä .. 

Malli 150 Malli 255 A 
1 820 000: - 2 400 000: -
2 820 000: - 3 370 000: -

Niiden painot ovat: 

malli 150 
» 255 

n. 15 000 kg 
n. 16 000 )) 

Kumipyörillä varustetun nosturin ajonopeus on 
n. 60 km tunnis a. 

j o n e s- nosturit. 

· Valmistaja on K. & L. Steelfounders & Engineers 
Ltd, Letchworth, Herts, Englanti. Edustaja on 
uomessa 0 akeyhtiö Ekströmin Koneliike, Hel

sinki. Tehtaan valmistamista malleista lienee Jones 
uper 44 (kuva 20) puutavaran sii rtelyyn opiva. 

24 jalan nostopuomilla varustettuna sen nostokyky, 
joka on samansuuruinen joka taholle, vaihtelee sä
teen suuruudesta riippuen seuraavasti: 

Säde, jalkaa.. 8 II 12 14 17 22 
ostokyky, kg 4064 3048 2540 2032 1524 1016 



Kuva 20. Jones Super 44-nosturi. Valmistaja K. & L. Steel
founders & Engineers Ltd, Letchworth, Englanti. Myyjä 

Osakeyhtiö Ekströmin Koneliike, Helsinki. 

Tämän nosturin nostokyky on siis pienempi kuin 
em. P & H-nosturien, mutta lienee useimpia tar
koituksia varten silti riittävän suuri. osturin 
paino on n. 10 tn. Se on varustettu joko umpi- tai 
ilmakumirenkailla tai telaketjuilla. ostu rin kulku
nopeus kumipyörill ä varustettuna on 6 kmf t., mutta 
te laketjuilla varustettuna ainoastaan 2 kmft. am 
pieni nopeus luonnollisesti pienentää nosturin käyt
tömahdollisuuksia. ostonopeu on 10.6 mf min. 
kuorman painon ollessa 4 tn. Kun kuorma painaa 
2 tn, on nostonopeus kaksinkertainen. Nostolaite 
pyörii alustaliaan 4 täyttä ki errosta minuutis a. 
Fob-hinta on kumipyörillä varustettuna n. 
1 300 000 mk ja telaketjuilla 1 375 000 mk. Toi
mitusaika on n. 6 viikkoa. Laite on varustettu 
18 hv. Ruston dieselmoottorilla. Erikoisuutena 
ovat ilmakumirenkaissa vankat metallivanteet 
jotka estävät no toa suoritettae sa renkaiden liial
li en rasittumisen (kuva 21). 

e a 1 - no turit. 
alm istaja on R. H. eal & Co. Ltd., Plant 

House, Ealing, London, W.5 Englanti. Edustaja 
Suomessa on Sandholm Teollisuu koneita, Hei inki. 
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Kuva 21. J ones uper 44-nosturi voidaan varustaa metalli 
silla pyörän vanteilla. 

Postilokero 24. Nosturia e ittää kuva 22. Nosto
kyky on seuraavan suuruinen (malli eal Type 1)QI) 

Mobile): 

Puomin pituus, jalkaa 
Nostokyky, 20 1 30 

kg 
Toimintasäde, jalkaa 

6000 8 -
4 000 II 10 
2 000 18 16 
1 000 - 26 

Nostokyky on samansuuruinen joka taholle. 
osturia valmistetaan kumipyörillä tai telaket-

. juilla varustettuna ja sen käyttövoimana on Ruston 
dieselmoottori (30 hv.). 2 vaihdetta eteen ja 2 
taakse. Kulkunopeus on kumipyörillä varustettuna 
7 kmf t. ja telaketjuilla varustettuna 3.6 km/t. Ko
konaispaino on n. 12 500. kg. Fob-hinta ilman 
nostopuomia kumipyörillä n. 1896000 mk. 20 ja
lan nostopuomi maksaa lisäksi 40 000 mk. Tela
ketjuilla varustettuna sama malli mak aa ilman 
puomia 1 806 000 mk. 

22. Auton tai traktorin lisälaitteina toimivat nosturit. 

iin autoihin kuin traktoreihinkin voidaan kiin
nittää suhteellisen pienellä vaivalla erilai ia no ta
laitteita. Tästä on se etu edellise ä kohda a kä i
teltyihin laitteihin verrattuna, että nosturin han
kintakustannukset tulevat halvemmik i ja autoille 
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Kuva 22. Neal Type ~Q·> Mobile-nosturi. Valmistaja R. H. 
eal & Co. Ltd, London, Englanti. Myyj ä Sandholm Teol

lisuuskoneita, Helsinki . 

ja traktoreille saadaan uusi käyttömahdollisuus, 
ellei niillä sattuisi olemaan muuten riittävästi työtä. 
Milloin nosturi on kiinnitetty autoon, se vaati i 
oman moottorinsa, joten kuormattuna kulkiessaan 
auto tarvitsee niin tavallisen autonkulj ettajan kuin 
nosturinhoitajankin. Traktoreissa yksi mies hoitaa 
molemmat tehtävät. 

221. Autoihin asennetut nosturit. 

Q u i c k w a y - nosturi. 
Sen valmistaja on Quickway Truck Shovel 

Company, Denver, U.S.A. Pääedustajana toimii 
uomessa Sandholm Teollisuuskoneita, Helsinki. 
osturia on 2 mall ia, joista malli >>El> (kuva 23) 

on tarkoitettu asennettavaksi 4.5- 5 tn:n kuorma-· 
autoihin ja malli >>] >> 1.5-2 tn:n autoihin. Malli 
>> E>> painaa n. 4 100 kg ja mall i >>] >> n. 2 350 kg. 

ostokyvystä on saatavissa seuraavia tietoja: 

Toiminta- Malli »E>> Malli »] » 

säde, Nostokyky, kg 
jalkaa takaa 

1 
sivulta Ii takaa 

1 
sivulta 

7.5 - - 1816 1373 
10 4994 3042 1230 958 
12 41 31 2679 1067 667 
15 2951 2134 926 531 
20 2134 1453 55 313 
25 1 1544 1044 - -

Yllä olevissa, nostokykyä ilmaisevissa luvuissa on 
tehtaan ilmoituksen mukaan 15 % varmuusvara. 

Kuva 23. Quickway-no turi (malli •E•) kuorma-autoon-asen
nettuna. Valmistaja Quickway Truck Shovel Company, 
Denver, U.S.A. c\yyjä andho1m Teollisuuskoneita, Helsinki. 

o topuomin tandardipituu on mallissa >> El> 
25 jalkaa ja mallis a >>]>> 20 jalkaa. Edellinen malli 
soveltunee puutavaran kuormaukseen kohtalaisen 
hyvin, illä sen no tokyky · on riittävän uuri. 

ostokykyä voidaan parantaa em. luvui ta n. 
20 %, jos käytetään autonrungon alla tukia (>>out
riggers>>). Tukien käyttö on tietenkin mahdollista 
vain silloin, kun no totyötä suoritetaan pitemmän 
ai kaa samassa paikas a. o turien fob-hinnat ovat 
suunnilleen euraavat (mk): 

Varsinainen no turi 
ostopuomi ...... . 
ostokoukku .. .. . 

Yhteen ä ........ . 

alli >>E,., 
798 000: -
52 000: -
14 000:-

864 000:-

Malli >> ]>> 
528 000: -
39 000:-
14 000: -

581 000:-

Quickway-no turi voidaan myö asentaa U.S.A:n 
ylij äämävara toi ta o tettuihin White Half Track
kumitelaketjuautoihin, joita maa samme myy Va
najan Autoteolli uus Oy, Hei inki. 

U n i t 1 0 1 4 - no turi (kuva 24). 
almistaja on Unit Crane & hovel Corp. , i ., 

U .. A. Myyjä on 0 akeyhtiö Ek trömin Koneli ike. 
Tämä ra kai iin kuorma-autoihin asennettava nos
turi on huomattavan painava paino 30 jalan puo
milla varu tettuna n. 15 500 k mutta sen nosto
kykykin (kg) on var in hyvä vaihdellen eri mat
koilla euraava ti: 

osto uunta ja 

1 

Toimintasäde, j alkaa 
-tapa 10 15 20 25 30 

Takaa tukien kan a - 100 5900 1 4000 3550 
ivulta • t - 7200 4950 3375 2650 

Takaa ilman tukia 100 -4950 3350 2475 1850} 
Sivulta t t 5850 3375 2200 1575 1350 



Kuva 24 .. Unit 1014-nosturi kuorma-autoon asennettuna. 
Nostopuomi on taitettu kulkuasentoon. Valmistaja Unit 
Crane & Shovel Corp., U.S.A. Myyjä Osakeyhtiö Ekströmin 

Koneliike, Helsinki. 

Tämän nosturin käyttömahdollisuuksia puutava
ran kuormauksessa rajoittaa .sen painavuus, joka 
tekee paikasta toi een siirtymisen vaikeaksi niin 
maantei llä kuin rautatieasemillakin. Sopivassa pai
kassa käytettynä se voinee kuitenkin osoittautua 
sangen tehokkaak i suuren nostokykynsä ansiosta. 

Puutavaran sii rtelyihin tällaisia autoon kiinni
tettyjä nostolaitteita on käytetty tähän mennessä 
suhteell isen vähän. Voisi olettaa, että niillä saattaa 
tulla olemaan huomattavan suurtakin käyttöä. 

222. Traktoriin kiinnitetyt nosturit. 

Traktoreihin voidaan kiinnittää varsin monen
. laisia lisälaitteita, joista nostolaitteet muodostavat 

oman ryhmänsä. 
Seuraavassa esitetään lähempiä tietoja tämän 

alan tunnetuimpiin kuuluva ta valmistee ta, jolla 

Kuva 25. Caterpillar-traktoriin a ennettu Hy taway-no turi. 
Valmistaja Hyster Company, .A. i\yy jä utola Oy, 

Helsinki. 
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ainakin U.S.A:ssa ja Kanadassa on suuri levikki, 
nimittäin Caterpillar-traktoreihin asennetusta 
H y s t a w a y- nosturista. Hystaway-nosturi voi
daan liittää Caterpillar-traktorissa malleihin D 8, 
D 7 ja D 6. Lähinnä näistä tullee kyseeseen kevyin 
mall i, D 6, jonka paino on n. 7.5 tn. Kuvassa 25 
on esitetty Hystaway-nosturi toiminnassa. Sen 
nostokykyä kg:ssa eri matkoilla valaisee seuraava 
taulukko: 

Säde, D 8 1 D 7 D 6 

jalkaa (puomi 35 j) (puomi 30 j) (puomi 25 j) 

Nostokyky, kg 

9 - - 2769 
12 4268 2996 2134 
15 3496 2406 1725 
18 2951 2043 1453 
21 2542 1725 1226 
24 2225 1498 1044 
27 1952 1317 -

30 1771 1135 -

35 1498 - -

Yllä maini tut, nostokykyä osoittavat luvut sisäl
tävät 25 % varmuusvaran sillä edellytyksellä, että 
traktori on varustettu raivauspuskurilla, työsken
tely tapahtuu tasaisella, lujalla maalla, nostopuo
min pituus ei poikkea yllä olevasta ja käytetään 
tukia. Tällöin on Hystawayn nostokyky myös si
vulta päin yhtä suuri kuin takaa päin nostettaessa. 
Hystawayn asentaminen ja purkaminen sujuu no
peasti. Hystaway-nosturien fob ·hinnat ovat seu
raavat (mk): 

D 8 traktoria varten n. 900 000: -
D 7 >) >) n. 840000: -
D 6 >) >) n. 780000: -

D r o t t S k i d - L o a d e r- no turit. 

Valmistaja on Drott Manufacturincr Corporation, 
U . . A. o turin myyjinä toimivat Ke ko Oy., 
Hei inki ja Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy., 
Tampere. Drott Skid-Loader-no turi on esitetty 
kuvassa 17 (sivu 9). ille on erikoista, että 
no toleukojen alao a työnnetään pinon alle. Yläosa 
puri taa puista leukojen väliin nipun, joka voidaan 
heilauttaa traktorin ylit e va takkai elle puolelle 
ja pudottaa rautatievaunuun, kuorma-autoon tai 
rekeen. Laitetta vahni tetaan u eita uuruuk ia 
eri traktorimerkkejä varten. Hinnoi ta (mk) mai
nittakoon seuraavat tiedot (liikevaihtoveroineen, 
sitoumuksetta ja tullattuina vapaa ti uomen sa
tamissa): 
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Caterpillar D 2 335 000: -
450 000:-
800 000: -
665 000: -
740 000: -
640 000: -
730 000:-

)> D 4 
)} 06 

Allis Chalmers H D 5 .. . ... ... . 
)} )} HD 7 ........ . . 

International TD 9 ..... . .. . .. . 
)} TD 14 .......... . 

D. Rautatievaunujen siirtely kuormauksen 
yhteydessä. 

Rautatievaunujen siirtelyssä voidaan myös käyt
tää erilaisia koneita. Kuva 26 esittää te laketju
traktorin käyttöä vaunujen siirtelyssä Kanadassa. 
Kuvassa 27 esitetään erityisesti tähän tarkoituk
seen rakennettu laite, B.S.A. T r u:c k M o v e r, 
jonka valmistaja on B.S.A. Cycles Ltd. , Birming
ham II, Englanti. Edustajana toimii Osakeyhtiö 
Ekströmin Koneliike, Helsinki. Laite kykenee 
siirtelemään tavallisissa oloissa yhteensä 100 tn:n 
painoista vaunujonoa, toimii petroolimoottorilla ja 
painaa n. 180 kg. opeus 1. vaihteella 30 jfmin. , 
2. vaihteella 60 jjmin. ja 3. vaihteella 240 jfmin. 
Siirtolaitteen fob-hinta on mk 235.000: - . 

Kuva 26. Traktori siirtämäs ä rautatievaunuja. Kanada. 
Valok. Tapio Varis. 1948. 

Kuva 27. Vaunujen iirtolaite t B . . A. Truck Moven toi
minnassa. Valmi taja B .. A. Cycles Ltd, Birmingham, 
Englanti. Myyjä Osakeyhtiö Ekströmin Koneliike, Helsinki. 

Edellä esitetyt hajatiedot rautatievaunujen kuor
mauksen yhteydes ä mahdolli esti ky ymykseen 
tulevista tai jo käytännö sä olevi ta laitteista ja 
niiden käyttömahdolli uuk i ta eivät uinkaan edel
lytä, että ko. laitteita voitai iin ilman muuta 
ryhtyä käyttämään mi ä tahansa ja milloin ta
hansa. Päinvastoin on hyvinkin luultavaa, että 
jotkut niistä eivät tule ede teknillisessä mielessä · 
mene tymään meidän oloi amme. ielä useam
pien käyttöä tullevat todennäköise ti taloudelliset 
seikat, lähinnä valuuttavaikeudet rajoittamaan. 
j oukos a lienee kuitenkin ellaisiakin laitteita, 
joiden edulli~uuden alkavat kokeilut tulevat osoitta
maan. 
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