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Puutavaran hankinnan monissa eri vaiheissa on 
sotien jälkeen yhä kasvavassa määrässä pyritty 
ratkaisemaan ongelmia niin hakimun kuin maa- ja 
vesikuljetuksenkin piirissä tehtäviin soveltuvin 
konein ja välinein. uorittaessaan hankinnan 
rationalisoimistutkimuksia ja seuratessaan alan 
kehitystä ulkomailla ja kotimaassa fetsäteho jou
tuu mitä moninaisimpien välineiden kanssa teke
misiin. Tällaiset välineet, jotka läheskään kaikki 
eivät muutoksitta liene maassamme käyttökelpoi
sia, antanevat kuitenkin käytännön palvelukseen 
ajatuksia, jotka joko sellaisinaan tai sovellettuina 
ovat huomion arvoisia. Tässä mielessä Metsäteho 
esittää seuraavissa lyhyissä selostuksissa, joihin 
tiedot ovat pääasiassa valmistajien tai myyjien 
antamia, eräitä havaintoja tältä laajalta työ
kentältä. 

Ruotsalainen moottorisaha Be-Bo 

Sotien jälkeen on markkinoille ilmestynyt mo
nia moottorisahatyyppejä. Maa amme on kui
tenkin yleensä suhtauduttu verraten suurella varo
vaisuudella sahojen hankintaan ja odotettu varma
käynti empiä, kevyempiä ja halvempia sahoja. 
Läntises ä naapurimaassamme Ruotsi sa on sen 
sijaan moottorisahojen kysyntä ollut virkeämpää. 

iellä ei ole tyydytty vain sahojen tuontiin ulko
mailta, vaan on ryhdytty valmistamaan täysin 
ruotsalaista moottorisahaa, johon on pyritty yh
di tämään monia hyviä ominaisuuksia, ts. on 
koetettu luoda saha, josta saataisiin käyttövarma 
ja met äkelpoinen työkalu. Käytäntö tulee osoit
tamaan, miten tässä yritykse sä on onnistuttu. 
Luomuk en nimi on Be-Bo. 

Niin kuin yleensä moottorisahoissa Be-Bossakin 
on yksi ylinterinen kaksitahtimoottori. Sen teho 
on 4.5 hv kierrosluvun olle a tällöin 4 000 kierr. / 
min. l oko kone on rakennettu elektronikevyt
metallista - 35 % aluminiumia kevyempää -

Kuva. 1. Ruotsalainen moottorisaha Be-Bo 
Fig. 1. wedish motor sa.w Be.Bo 

josta johtuen moottorisahan paino täysi poltto
ainesäiliö mukaan luettuna on n. 15 kg. Käynnis
tys tapahtuu sisäänrakennetun käynuistimen avul
la, joka palauttaa käynnistysköyden itsestään 
koteloonsa. Kytkin on siten suunniteltu, että 
irroitettaessa ote takakädensijasta kytkinvipu 
nousee ja pyörivä ketju kytkeytyy irti mootto
rista. Moottorisahan terälevy on 18" pitkä ja 
6 cm leveä ilman ketjua. Terälevyn päässä on 
taittopyörä rullalaakerein. Itse terä voidaan 
kääntää ja lukita eri työasentoihin. Terälevy on 
sijoitettu koneen alaosaan, joten sahurilla on erin
omainen tilaisuus tehdä lyhyet kannot. Poltto
aineena käytetään bensiinin ja öljyn seosta. Säi
liöön mahtuu litra polttoainetta, joka riittää run
saan tunnin käyttöön. 

Maahamme on jo tullut muutamia sahoja, mutta 
valuutan niuklmus vaikeuttaa tuontia. Sahan 
hinta varusteineen on hieman yli 70 000: -. 

Be-Bon valmistaja: AB. Bergborrmaskiner, 
Göteborg, Ruotsi. 

Myyjä Suomessa: Metsätyö Oy, Vuorikatu 5 B, 
Helsinki. 

T.W-s. 

Tukkien juontalaite Veto-Veikko 

Kuluneena ajokautena maas amme on esitetty 
uutuutena juontolaite, joka hyvin soveltunee 
suurienkin tukitien vedättämiseen metsästä. Kuten 
oheisesta kuvasta ilmenee, laite on rakenteeltaan 
hyvin yksinkertainen. Vetoaisoja yhdistää put
kesta tehty jousten kiinnitysakseli , johon sekä laa
haavat jouset että tukkien kiinnittimet on kiinni
tetty. Laahaavia jousia on kuusi ja ne kääntyvät 
kiinnitysakselin ympäri , mikä tullien »kuor
mauksessa>> on välttämätöntä. Ajon aikana tuk
Itien päät, tavallisesti 1-3 kpl., lepäävät laahaa
vien jousien päällä eivätkä näin ollen pääse taker
tumaan maaston epätasaisuuksiin. Tukkien kiin
nitys tapahtuu kolmella eri tavalla. Tavallisimmat 
kiinnitysvälineet ovat tukkisakset, jotka tässä 
usein ovat kaksoiskärkiset, ja kiila, joka isketään 
tukin päähän. Lisäksi voidaan käyttää kiinnitys
kettinkiä, joskin sen käyttö on jonkin verran hi
taampaa, mutta toisaalta tukki ei varmaankaan 
irtoa laitteesta. Näiden erilaisten kiinnitysväli
neiden vaihtaminen käy nopeasti työmaalla. 

Laitteen havainnollistamiseksi on seuraavassa 
mainittu eräitä sen kokoa ilmaisevia lukuja, jotka 
osoittavat, millainen Veto-Veikon esikuvana ollut 
norjalainen Tyristrand Verkstedin valmistama 
juontalaite Sj0lgod on. (Norjassa Sj0lgod on 
patentoitu.) 
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Kuva 2. Tukkien juontalaite Veto -Veikko takaa nähtynä 

Fig. 2. Log skidding device Ve to -Veikko, r ear view 

Vetoaisojen pituus ... . .. - ... - . - ._.- .. 330 
Jousten kiinnitysakselin pituus, so . laitteen 

»kuormausleveys>> .. .. . . . . - ... - - . . . . 79 
Laitteen kokonaisleveys .. .. . - - - - .. - . - 94 
Kiinnitysakselin etäisyys vetoaisojen 

cm 

>) 

)) 

päästä lukien ............ - . - - - - - . 61 >> 
Laahaavien jousten pituus - - .. - .... - 59 » 

1 6.5 » » >> eveys ......... . 
Paino ... __ ...... _ ...... _ . . . . . . . . . n. 45 kg 

Näin mitoitettuna laitteen jousten kiinnitys
akselin korkeus maasta ajon aikana on n. 25 cm. 

Laitteesta on toistaiseksi kovin niukkoja koke
muksia, mutta näyttää todennäköiseltä, että ~en 
käytön onnist?minen rii~_Puu __ _ verrat~_n. pal}?n 
ajajan tottunmsuudesta ka~täa a.r:>uv:alin~_ttaan 
oikein. >>Kuormauksessa>> laitetta Oikem kaytet
täessä tukkia ei tarvitse nostaa, vaan laite ajetaan 
tukin pään kohdalle, niin että kiinnitysakseli 
lepää tukinpään pä~llä .. Sen jä~een k~ä_nnetään 
laahaavat jouset kiinnitysakselin ympan me_no
suunnan puolelle ja tukin kiinni~tämin~n suonte
taan. Liikkeelle lähdettäessä laite ensm kohoaa 
jousten päiden varaan ja jouset kääntyvät tukin 
alle. 

Näyttää ilmeiseltä, että laite soveltuu er~tyises~i 
järeiden tukkien vedätykseen niin kesä- kum talVI
kelillä . Kokemukset laitteen käytöstä ja ehdotuk
set mahdollisten puutteiden korjaamiseksi tulevat 
aikanaan. Jo tässä vaiheessa ruotsalainen SDA1 

on voinut todeta, että tyhjänä ajettaessa sakset 
helposti saattava~ iskeyty~ ka_nto~hin jH:. ki~iin, 
josta syystä tarvittaneen JOnkmlamen kiin?Jtys-
aksien pidike. uomalaise sa Veto-V etkossa 

on vetoaisassa kirve tä varten pidike, joten tämä 
tärkeä työkalu seuraa aina ajomiehen mukana. 

Laitetta valmistaa maassamme Teijon Tehtaat 
Oy ja myy toiminimi H. A. Elfving, Unioninkatu 
39 A Helsinki. en hinta on nykyään 15 800: -
varu~tettuna 1 saksilla ja 2 kettingillä vetoaisoi
neen. 

t SDA = F öreningen kog arbeten s och KungL Domän
tyr elsen s Arbetsstudieavdelning, Stockholm. 

T. W-s. 
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K 3 Veto- Veikkoa kuormataan . Kiilalla kiinnitettyä 
tu~~a. j~ ved etty jonkin ~~tk~, la.aha.avat jou:'et käännetty 

eteen ja. sakset knnmtetty uuteen tukkun 

Fig. 3. Veto-Veikko being loa.ded. The ~og fixed wit h _ a. 
wedge ha.s a.lrea.dy been dra.gged for some dts tance. The trall 
ing springs a.re switched forwa.rd a.nd the shears fa.stened to 

t he ne ll.--t log 

Pyörätraktorit maastokelpoisemmiksi 

Parina viimeisenä ajokautena Kanadassa on 
suoritettu kokeiluja kumireunuksisten telanauho
jen k~i.ytöstä pyörätraktorei~a:. Näid~n tark?ituk
sena on lisätä pyörätraktorm liikkumiSkykya p~h
meässä ja lumisessa maasto sa, mikä ennen ~aik
kea on omiaan suurantamaan pyörätraktoreiden 
käyttöä puutavaran kuljetuksis a. _ 

Nämä telanauhat joita valmistaa Bombard1er 
Snowmobile Limited, alcourt. P.Q. Kanada, 
ovat samantyyppiset kuin tehtaan valmistar_na s_a 
Iumiautossa, joka on esitelty Iet äteho~ tiedoi
tuksessa n:o 33. Telat a etetaan traktorm taka
pyörien ja pitkittäisak elien varaan sijoitetta'?en 
välipyörien (1) ympäri (~. k~vaa 4~_. Itse ~~oiSsa 
metalliset le•vt ovat poikittain »teraskenkina& (2) 
ja ovat Itiinnitetyt kahteen kumiseen _r~un~een 
(3), jotka ovat tel?jen ru~~o~a. _ Y.~lipyö~a on 
saatu joustamaan Iten, ette:~. pitkittäiSakselin (_4) 
yläpää on kiinnitetty muhvilla (5} taka-akselis
toon ja akselin keskio an jB: m~lhvin . alapinn~~ 
väliin on jännitetty palautusJOU I (6), JOka ve~a 
välipyörän jou tava ti maata va ten. Trakto:m 
etupyörille tulevaa painoa voidaan muuttaa vaih
tamalla jousen jännity tä. 

Ajettaessa täytyy telojen olla kir~tettyjä, ko~ka 
muussa tapaukses a takap örän Ja tela:kenk;i~n 
kosketus on heikko ja p örä luistaa teloJan Sisa
pinnalla. Telojen kiristyksen säätö on otettu huo
mioon rakenteessa. aadut kokemukset ovat 
osoittaneet, ettei yleensä tarvit e pelätä ~loj~n 
joutumista pois paikoiltaan kuin aivan e~IkOIS
laatuisessa, hyvin viettä ässä maastos a rmteen 
suuntaan ajettaessa. 

Kanadalaisten kokemusten mukaan Bombar
dier-teloilla varustettu p örätraktori pystyy etä
mään n. 40-50% enemmän kuin tavallisilla 
kumipyörillä varustettu traktori, mikä johtuu 
kitkakertoimen huomatta a ta uuruudesta te
Joilla varustetulla pyörätraktorilla ajettae a. 
Niinpä 1 600 kg painoinen tra~ri ~yviss~ ~aa to_~ 
olosuhteis a , tasaisella maalla Ja 1 lumipmtteella 



Kuva 4. Kaaviokuva kumi laketjulla varustetusta pyörä. 
trakto rista 

Fig. 4. Schematic drawing of a wheel tractor equipped with 
rubber tracks 

pystyy n. 1 350 kgf vetosuoritukseen ennen kuin 
telat luistavat alustalla. Viettävä alusta ja runsas 
lumi luonnollisesti alentavat traktorin vetosuori
tuksia. Kanadassa saadut kokemukset viittaavat 
siihen, ettei 40-50 cm lumi vielä sanottavasti 
vaikeuta traktorin työskentelyä. Suureksi osaksi 
ohjainjarrujen ansiosta ohjattavuus on vaikeissa
kin olosuhteissa hyvä. 

Telojcn keski.vyydestä on saatu hyviä. kokemuk
sia talvisaikaan, kun taas kesäkäytöstä ei ole 
minkäänlai ia tietoja. Bombardier-telat soveltu
vat asennettaviksi yleensä kaikkiin pyörätrakto
reihin , joskin Kanadassa Ford- ja Ferguson-trak
torit näyttävät yleisyytensä vuoksi saaneen eni
ten näitä lisävarusteita. 

Harltittaessa tällaisilla teloilla varustetun pyörä
traktorin käyttömahdolli uuksia on ekä Kana
da sa että Ruotsissa esitetty arveluja, että ne 
soveltuisivat puutavaran kuljetukseen talvella 
varsiteillä ja mahdollisesti olo uhteista riippuen 
palstateillä sekä ehkä juontotehtäviin. Niinikään 
ovat kevyemmät varsiteillä esiintyvät tienhoito
työt kuten lumen polkeminen ja lanaus niille 
mahdollisia. Mikäli nämä telat osoittautuvat kes
täviksi myös lumettomana aikana, voitaneen niillä 
varustettua pyörätraktoria käyttää kesäajan
kuljetuksiin ja juontoon sekä mahdollisesti laik
kurien vetoon. 

Iaahamme on lähiaikoina tulo a muutamia 
kappaleita Bombardier-kumitelaketjuja kokeilta
viksi; tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten 
nämä lisälaitteet osaltaan voi at laajenta-a pyörä
traktoreiden käyttöä maassamme, jo sa traktorit 
vielä suurelta osalta ovat toimettomina koko talvi
kauden tuottamatta omistajailoon minkäänlaista 
hyötyä. 

T. W-s. 

lintulenkki 

Meillä käytet i sä lintulenkai ä lukkolaite, n . 
lintu, ei leen ä ole mitoitukseltaan para mah
dollinen, vaan vedettäe ä syntyy lin uun luki
tu~sa ketjun hahlo a vetojännit ksen ohella 
taivutu jännitys. 

Y.uva a 5 nähdään va taava venäläinen luk
kolaite 1 ), joka on niin mitoitettu, ettei siihen 

') G. D. Popov, 1949. Köysi tö ja köy i tötalou. uit ossa 

Moskova - Leningrad. 

Kuva 5. Venäläinen lintulenkki 

Fig. 5. The Russian tBirdt coupling 

pujotetussa hahlossa synny mainittavaa taivu
tusta. Niinikään lukkolaite lujuudeltaan suun
nilleen vastaa käytettävää ketjua. Oheisessa 
taulukossa esitetään lukkolaitteen teknillisiä ar
voja. 

1 Mitat, mm 

d 1 d, , D, 1 B 1 D II 1 L 1 H 1 c 1 A 1 b 1 h 

10 101 481 28 14 161 92 57 19! s2 21 
12 12 55 32 16 18 106 66 22 60 24 101 

j t4114 62136 18 21 120 77 24 66127 12 
16 16 68 40 20 23 132 88 27 73129 14 

119 19 84 48 23 27 160 107 34 91 36 16 
122 22 ll3158 26 j 34 200 128 36 jll846 j20 

. 1 ;i 5 . ::s 
::s ~ "5' 
~=- ö .... 
~ E 1 ~ 

::. 

1. 3.6 
2.6 5.2 
3.5 7.0 
4.7 9.4 
6.5 13.5 
9.0 1 .0 --

,..._, 
,......, 
,..._, 
,......, 
,..._, 
,..._, 

0 .3 
0.5 
0.7 
0.9 
1.7 
3.0 

R. E-d. 

Ehdotus nippujen kuutioimiseksi nosturin a vulla 
upottamalla 

Puutavaraa upottamalla saadaan kiintokuutio
määrä tarkasti mittaamalla yrjäytetyn ve i
määrän tilavuus. Koska nippujen kuutioimineo 
on osoittautunut varsin vaikeaksi ehdotetaan 
seuraava sa menetelmää, jonka avulla kuutioimi
nen voidaan suorittaa no turia käyttäen e. im. 
tehtaalla. 

Oheisesta piirroksesta käy ilmi menetelmän peri
aate. Nippu siirretään nosturilla aitaa een, johon 
on asennettu köy ipyörät köysineen . Köy ien 
toiset päät kiinnitetään nosturin koukkuihin A ja 
toiset päät koukuilla B ke kenään nipun va tak
kaisella puolella olevaan köyteen. No turilla ve
täen nippu uppoaa. Kuutiomäärä luetaan veden
pintojen korkeuseron avulla. Lukemat voidaan 
tehdä sivuun liitety tä putke ta, jolloin veden 
läikkyminen ei haittaa. Köysipyörät on syytä 
a entaa iten, että köysipyörästä nippuw1 kulkeva 
köyden osa on kohtisuoraan ala päin vetovoiman 
ivukomponenttien välttämi eksi. 

Jos no turin kapa iteetista on puutetta alla 
oidaan rakentaa veteen paalujen varaan. Tällöin 

mie uittaa nipun aitaa een ja ulkee altaan ii
viillä ovella. Nippu upotetaan ja no tetaan no u 
rilla. Kuutiomäärä saadaan nipun olles a upo-
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Parannusta köysien hoitoon voitaneen saada 
käyttämällä tarkoituksenmukaisia ruosteensuoja
aineita. 

Muutamilla ruosteensuojanesteillä (esim. Shell 
Ensis neste 254, suoja-aika ulkona 2 kk., katok
sessa 4 kk. ja Shell Ensis neste 256, suoja-aika 
ulkona 4 . .. 6 kk., katoksessa 1 k.k.) on se omi
naisuus, että ne poistavat vettä, ts. metalliosia ei 
tarvitsekuivattaaennen suojapäällystämistä, koska 
nämä nesteet tunkeutuvat metallipinnan ja vesi
kerroksen väliin. Näillä nesteillä voitaneen tu
loksellisesti varjella märkiäkin köysiä ruostumi
selta. 

Suojakerros voida-an saada karkea-akin käsitte
lyä kestäväksi, jos käytetään ruosteensuojanes
teitä, joissa syntyy kova suojakalvo (esim. Shell 
Ensis neste 262, jolla ei ole vedenpoistajanominai-

- suuksia). l Teräsköysien hoidossa kannattaa kiinnittää 
V huomiota em. tapaisiin suoja-aineisiin, jotka pys

tyvät suojaamaan märkääkin köyttä. ja tunkeu-
- tuvat hyvin köyteen. 

Kuva 6. Piirros nippujen kuutioimisesta. nosturin avulla 

Fig. 6. ketch of calculat ion of bundle volume with the 
a id of a crane 

tettuna ja pois nostettuna luettujen vedenpintojen 
korkeuseron avulla. Tiiviin oven rakentaminen 
on kuitenkin vaikeaa . 
. E itetty menetelmä on yksinkertainen, nopea 
Ja tarkka, niin että sillä luulisi olevan soveltamis
mahdollisuuksia, milloin on käytettävissä nosturi 
nipun kuutiomäärän mittaamista varten. 

R. E-d. 

Teräsköysien hoidosta 

Teräsköysien hoidossa on usein mm. seuraavat 
epäkohdat: 

l. Köyden ollessa syksyllä myöhään käytössä 
se ei ehdi kuivua, jolloin se joko rasvataan märkänä 
tai kuivatetaan keväällä ja rasvataan vasta sitten; 
molemmissa tapauksissa tulos on sama: köysi 
ruostuu. 

2. Rasvaa ei saada tunkeutumaan kunnolla 
köyden sisään; tämän epäkohdan poistamiseksi on 
ajateltu köyden taivuttamista kahteen suuntaan 
voitelun yhteydessä, jolloin voiteluaine paasiSI 
hiukan paremmin imeytymään säikeiden ja lan
kojen väleistä.. 
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Puskurihinaaja 

Russel Brother Limited, Owen ound, Ontario , 
on ryhtynyt valmi tamaan pienikokoista diesel
käyttöistä puskurihinaajaa, teelcraft 17' luicer, 
joka on varustettu hydraulisesti toimivalla pusku
rilla. Puskurihinaajaa käytetään jokien heik.ko
virtaisissa paikoissa syöttämään puutavaraa erot
teluihin ja uittoruuhiin sekä hinauk es a , johon 
se soveltuu voimakkaan moottoriosa an iosta. 
Sen liikkuminen on erittäin jou tavaa, se mm. 
py tyy kääntymään miltei paikallaan. Vintturia 
veneessä ei ole. 

Puskurihinaajan pituus on 17', ja se on raken
nettu 5 mm terä levystä . l\Ioottorina on 100 hv 

Kuva 7. uur ikokoinen, pusb.-uri lla , ·arustettu moottori· 
varppaaja puuta, -aran yöttötehtävi -

F ig. 7. Large .size motor warping boat, equipped wi th buffer, 
feeding timber 



6-sylinterinen dieselmoottori. 3-siipisen potkurin 
halkaisija on 30" ja kierrosluku 600 r fmin. Aluk
sen suurin nopeus on 7 solmua (13 km/h) ja paino 
-! 000 · .. 5 000 kgf. Miehistöön kuuluu vain yksi 
mies. 

Valmistaja ilmoittaa, että puutavaran syöttö
tehtävissä yksi mies ja puskurihinaaja vastaavat 
12 keksimiestä. Myö varppaajaveneitä on varus
tettu puskurilla ja käytetty samois a tehtävis ä 
sellaisis a paikois a, missä puskemi työtä esiintyy 
vain aika ajoin. 

R . E-d. 

Kuva 8. Puskurihinaaja Steelcraft 17' Sluicer työssä 
Fig. 8. Buffer tug Steelcraft 17' Sluicer at work 

On Machinery and Equipment for logging 

SUMMARY 

When studying the rationalization of logging 
and following the developments in the branch 
abroad, M etsäteho, The Forest Work Studies Sec
tion of the Central A sociation of Finnish lV ood
working Industries, encounters a mo t varied range 
of equipment. The following brief reports deal with 
smne of them, the information being upplied 
mainly by the manufacturers or sellers. 

The entirely Swedish motor saw B e-Bo is a 
novelty of recent years, where an endeavour has 
been made to preserve the aw' s work-worthiness 
and elfect and to reduce its weight by using electron 
light metal in the construction. The weight of the 
motor aw is approximately 15 kg. hortage of 
cu1·rency has so far prevented any more extensi v 
imports, and the experience gain d to date in 
this country is limited. 

Figs. 2 and 3 show a Finnish log kidding device 
>> Veto-Veikko» constructed on a N orwegian pattern. 
suitable for use both in ummer and TVint r. Th 
device is simple in structure, and log need not b 
lifted when >>loading>> it. 

Fig. 4 shows a wheel tractor equipped with 
rubber tracks. The purpose of the rubber track i 
to improve the tractor' s cross-countr-y performance. 
1 nfonnation from Canada indicates that a wheel 
tractor equipped with such tracks is capable of 
hauling approx. 40- 50% more than when 
equipped with ordinary rubber wheels. 

Fig. 5 shows a Russian boom coupling >>bird>> 
lock, dimensioned so that no bending arises in the 
link fastened to the Zoeking device of the coupling. 

I n lubricating wet wire ropes for storage the 
use of anti-rust is recommended with water remov
ing qualities. 

As accurate calculatimt of volume of bundled 
timber has proved difficult a proposed method 
i to submerge the bundles by means of a cran 
at storage sites etc. (Fig. 6.) 

Figs. 7 and 8 show floating boats equipped with 
bulfe?· . It is tlwught they can be used to feed 
timber into flu mes and sorting enclo ures. 

Hei inki 1951 Frenckellin Kirjapaino 0 akeyhtiö. 




