
Puutavaran hankinnan 

Moottorisahat kevenevät 

Ne olosuhteet, joissa m oottorisahoilla m eillä joudu
taan työskentelemään , rajoittavat usein niiden käyttö
mahdollisuuksia. Eräänä syynä juuri työskentelyn vai
keutumiselle voidaan pitää yhdenmiehen moottorisaho
jen melko suurta painoa (15· · ·19 kg). T ämä seikka 
samoin kuin moottoreihin totlumattomalle melko moni
mutkai nen rakenne ja usein tästä johtuvana sahan 
käyntivarmuuden heikentyminen yhdessä sen hankki
miseen tarvittavan pääoman puuttumisen kanssa ovat 
olleet moottorisahojen laajemman suosion esteenii. 

Viimeaikainen kehitys on kulkenut kohti kevyem
piä sahatyyppejä, joiden rakenteessa pyritään varma
käyntisyyteen ja keveyteen. Seuraavassa esitämme 
Comet-moottorisahan, joka esiteltiin maassamme ensi 
kerran Metsätehon metsänhoitaj ien konekurssin yhtey
dessä syyskesällä 1950, ja Jo-Bu junior-sahan, jota 
emme ole vielä saaneet maahan, mutta jota odotetaan 
vielä täm än vuoden puolella. Myöhemmin toivomme 
voivamme esitUiä Quick-moottorisaban, paino 11 kg, 
joka oli nähtävänä Pyhän Erikin messuilla Tukholmas
sa tänä syksynä . 

Comet 
Comet-saha ta on valmi taja antanut seuraavia tek

nillisi~i tietoja, jotka kuvaavat en tehoa ja kokoa. 
Moottori: 1-sylinterinen 2-tahtimoottori, lähinnä puo
li-dieseltyyppiä. Sylinterin kuutiotilavuus 48 cc. Iskun 
pituus 40 mm. Sylinterin läpimitta 38 mm. Moottorin 
teho n. 3 hv, jolloin kierrosluku on 4 000. Mitään säh
kövarusteita ei ole. Kohokaasuttaja on kokonaan kor 
vattu yksinkertaisella sisäänrui kutusjärjestelmällä, 
mistä johtuu, että sahalla voi työ kennellä kaikissa 
asennoissa samalla tavalla. 
Käynnistys. Sahan käynnistys tapahtuu tavalliseen 
lapaar. ''.liynnistysnuoraa käyttäen en jälkeen kun sy
tytin on ensin hehkutettu propaanikaa ulla. •[ootlorin 
käynnin a ikana p itävät räjähdy - ja painelämpö ytyt
limen hehkuvan kuumana. ylyttimen liimmittämisen 

Kuva 1. - Comet-moottorisaha. 
Pict. 1. Comel power - aw. 

l'vlETSA TEHON TIEDOIT ' KISIA n :o 67 
METS.4TEHO REPORT 1\o. 67 

koneista välineistä II 

yhteydessä lämpenevät myös sylinteri, mäntä ja muut 
moottorin osat ennen käynnistystä, mikä vaikuttaa 
edullisesti moottorin käynnistykseen kovilla pakkasilla. 
Propaanikaasu säily tetään sahan kädensijassa ja siitä 
voi riittää kaasua n . 100 käynnistykseen. 
T erä ja ketju: Standardivarustuksena on 18" terä, 
mutta sahaan voidaan asentaa 22" ja 12" erikoispitui
set terät. Sahausrako on 5 mm leveä. Terän voitelu on 
järjestetty pienen käsikäyttöisen pumpun välityksellä , 
jolloin voiteluöljy pusertuu terässä olevien voitelukana
vien kautta ketjun ja terän kosketuspintaan. 
Paino: Sahan paino on ainoastaan 8 kg. Sen pituus 
ilman terää on 39 cm ja 18" terällä varustettuna 85 cm. 
Sahan korkeus on 27 cm ja leveys 29 cm. 
Polttoaine: Comet-saba käyttää polttoaineenaan niin 
hyvin bensiini ii , petraoJia kuin kaasuöljyäkin. Polttoai
nesäiliön tilavuus on 1.31 litraa. Tällä polttoainemää
rä llä saha ,·a lmistajan ilmoituksen mukaan työskente
lee n. 1 1 X tunnin ajan. Polttoainee een sekoitetaan 
määräsuhteessa voiteluöljyä kuten yleensäkin moottori
sahoissa. 

Comet-sahan ensimmäinen sarja valmistui kuluvan 
vuoden alkupuolella, mutta tästä ei ole tullut maaham
me yhtään sahaa. Seuraava sarja on juuri valmistunut, 
ja siinä on pyritty ottamaan huomioon ensimmäisestä 
saadut kokemukset. Sahaa valmistaa AB Como Grev
galan 49, Stockholm ja myy Suomessa toiminirnl H. A. 
E lfving, Union inka tu 39, Helsinki. 

Jo -Bu iunior 

Maassamme ennestään tunnetun moottorisahan, Jo
Bu'n, valmistaja on ryhtynyt valmi taruaan kevyempää 
.Jo-Bu sahaa. Valmistaja on pyrkinyt käyttämääu hy
väksi isosta Jo-Bu'sta saatuja kokemuksia. Päämäärä· 
nä on ollut edeltäjäänsä tuntuvasti kevyempi, mutta 
kuitenkin varmakäyntineo moottorisaha. Y!eiskuvan 
saamiseksi esitämme seuraavassa eräitä teknillisiä tie
toja, jotka valmistaja on ilmoittanut. 
Moottori: orjalaista valmistetta oleva 1-sylinterinen 
2-tahtimoollori. Sylinterin kuutiotilavuu 76 cc. Sylin
lerin vaippa vaihdettava. Magneetti ytytysjärjestelmä. 
\[agneetti Wico-merkkinen. 
Käynnistys: Käynnistäminen tapahtuu sisään raken
netun ns. magnapull-käynni timen avulla. Mikäli au
tomaattisessa käynnislimessä yntyi i hä iriöitä voidaan 
e helposti poistaa ja aha käynnistää vanhaan tapaan 

käynnistysnuoralla. 
T erä ja ketju: Ulkonäöltään terä muistuttaa Jo-Bu 
eniorin terää. iinä on laakeroitu kärkipyörä. Terän 

pituus on 18" ja leveys 2 3/4", joten kiilaa voidaan 
käyttää m yös pienempien puiden kaadossa. Sahausrako 
on 5.4 mm levyinen. Voitelu tapahtuu bensiiniin se
koitetulla voiteluöljyllä. Uutuutena on täy in automaat
tinen terän voitelu, jonka pääperiaatteena on voiteluöl
jyn linkoutuminen ketjun lukuisiin niveliin. Voitelu toi
mii heti kun terä kytketään pyörimään ja va taavasti 
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Kuva '2. - Jo-Bu junior moottorisahn. 
Pict. 2. Jo-Bu Junior power-snw. 

päättyy terän pysähtyessä. T kille voitelujärje lelmälle 
valmi taja on hakenut patentin. 
Paino: aha painaa n. 10 kg. 
Polttoaine: Jo-Bu junior käy ttää polttoaineenaan 
bensiiniä . Voiteluöljy ekoitetaan polttoainee een . 

Sahaa valmi taa Jo-Bu'n tehdas .Norjassa ja myy 
uome a Oy canporl Ab. Klut1vika lu 8, Helsinki. 

Joutsa puominosturi 

Sotien jälkeen maas am me on kehitetty ja valmistet
tu useita eri tyyppi iä tukkien a utoonkuormauslaittei
ta , jotka saavat voimansa a uton moottorista. Useat 
nii tä ova t kuitenkin joko ruotsalaista tai norjalai ta a l
kuperää. Maas amme on nyt jo jonkin a ikaa valmis 
tettu puominosturityyppiä olevaa kuormauslaitetta, jo
ta kut utaan Joutsa-puomino turiksi.. Tämä nos turi , 
joka saa voimansa auton moottori ta, noudattaa pää
piirtein jo markkinoilla ole \'i en puomino turien linjaa . 

Kuva :J . - Kuormaus käynni~sä Jout su-puo minosturillu . 
Kuormaaja järjestelee tukkiu kuornuwn ohjuillt'n sitä toi
sesta päästä samnlla kun hän pystyy käy/lököyclestä nosta
maan tai laskemaan taakkaa. Valok. Metsälehu . 

Pict. 3. Loadin<> with Joutsa IJoom cranc. The load,•r 
place the Joo on top of the Ioad by guiding il from one 
end, while, at th e samr timc. he is able to lift or lower thc 
loo with the help of the tran~mi,s ion rope . - l'h o lo 

by Met äteho. 

'l 

mutta siihen on kuit enk in s i ällytetty oleelli esti toimin
taan vaikuttavia yksi tyiskoh tia, joiden perustee lla voi
daan olettaa, e ttä tämä puominosturi o,·eltuu var in 
h yvin tehtäviinsä. 

Seuraavassa esitämme yk ityi kohtai ia tietoja, jotka 
va la isevat tä tä nosturia hi eman tarkemmin. 

Puominosturi on rakennettu päiio iltaan terä pulkis
ta . Sen muodostava t kolmijatkoinen masto , kak ijatkoi 
nen puomi ja nostokoneisto varu teineen. 

Masto lepää pohjapalkilla. joka on kiinnite tty pulteil
la auton runkoon. Saumatloma ta terä pu tkesta valmis
telut maston o a t menevä t isäkkäin , joten puomino -
turin olle sa koottuna ma ton korkein jatkokappale 
nousee vain vähän au ton kopin yläpuolelle. Mikäli tä
mäkin korkeus on m a talan auto,·ajan vuok i liikaa. voi 
daan molemma t ylemmä t ma lon kappaleet no taa ty
vikappalees la ulos. jolloin nosturin ma lon tyvikappale 
jää auton kopin ka ton a lapuolelle. Kun m a to no te 
taan korkeimpaan asen toon a. en korkeu on 3.5 m . 
l\Iasto tue taa n teräsköysin auton etupu kuriin , jolloin 
kiinnitys tapahtuu pienikokoi in karhu lukoin työn jou 
duttamiseksi. Sivusulllma a ma to luetaan pohjapalkin 
pä ihin teräsköydellä karhulukkokiinnityk in . 

Kuva 4. - J outsa-puomino turin kaaviopiirros, josta nä
kyy mm. nostokon eiston sijainti ja nostovaijerin kulku. 

Pict. 4. A schematic drawing of lhe Joul a crane, showin" 
among other th ings the location of thc lifting machincry 

and thc rout e of thc transmi ion rope. 

Puomi on kaksijatkoinen. 'en t)"·e ä on ma toon le
pää ,.ä tukihaa rukka ja pää ä kiinnity koukut , joi ta 
ylempään kytketään ma ton pää tä tul eva puomin kan
natusva ijeri ja a lempaan kiinnitetään urapyörä , jonka 
kautta kulkee no toköy i. Puomin tyvipää lä voicl:lan 
no taa kuorman kohole a. En immiii c :i. puomin 
asennossa puomin ly,·en korkeu auton rungo ta on 130 
cm ja loises a 230 cm. Puomin säde. riippuen en a en
nosta ja pituude ta . vaihtelee 2.5 · · · 4 m. en a ettumi -
ta kuormauk en yhleyde ä voidaan ää tää lyhentä
mä llä tai pidentämäll ä ma ton ja puomin päiin yhdys 
vaijerin haaraketjuja . Puomin ty,·e ä on niinikään ura 
pyörä var inai en no loköyden kulkua var ten. 

Var inainen no:;lol.:oneisto ijoilelaan ma ton pohja
palkin alapuolelle. Vaihdelaatiko ta on lyh ·t uJo o tto, 
joka johtaa voiman alennu vaihteen kautta kytkinko
nei toon. Kytkinkonei lo toimii käyttövivulla, jo ta läh 
tee käyttökäy i kuormaajalle. Kun köyttä kiri tetään, 
köysirumpu kytkeytyy toimin taan ja taakka nou ee. 
kun taa köy ttä löy ättäe ä hihnakytkin lui laa ja 
taakka Ia keuluu . 1'\o tm·aijerina käy tetään mm Ie 
rä köy ttä. Köy irummu a on vaije ria 20 metriä . Tä -



män kuormauslaitteen no lokyky on toistai ek i lopul 
lisesti määritti:imiittii. mutta se on ainakin 500 · · · 600 
kg. 

Ti:i ll i:i joutsalaisella puominosturilla kuormattaesssa 
tarvitaan kaksi miestä, jolloin kuormaaja on sijoittunui 
kuorman peräosaa n tukkien päälle vi:ilittömä Ii sen jäi · 
keen kun pohjake rros on saatu kuormaan. Apumies 
kiinnittää ja irroittaa tukin. Tällai ellajärjestelyllä, mis
~ii kuormaaja voi toisella k iidellä o hjata tukin uuntaa 
ja loisella ohjainköydestii m ää rätä en joko nousemaan 
tai Ia kemaan. on varmaan joudutlava vaikutus ils<' 
kuormaukseen. 

Tiitii no turia ei ole vielii ehditty ,·almistaa maassam 
me kovin paljon, mutta valmistus on nyt ripeässii 
\"a uhdissa. Tulok e t ja ajajien mielipiteet pitempiaikai 
sessa käytössii tulevat si tten osoittamaan. miten tiimii 
kuormau lait e tul ee suoriutumaan tehtävi. tään. 

Joutsa-puominosturia valmistaa Ö terbergin Auto
korjaamo . .Jou tsa. ja myy Työ\"iiline Oy. Simonkatu 1 ~ 
1 !els inki. 

Uusi metsäkelpoinen pyörätraktori 

Sotien jälkeen kehity · on pyörätraktorilinjalla vienyt 
pyrkimykseen Juoda ellai ia koneita , joiden k iiyttö 
ol i i mahdolli imman laaja. Tällöin on havaittu . e ttii 
juuri metsätalous aattaa tarjota erinomai ia työtilai
suuk ia maataloustraktoreille tah·ikaute na, ja tästä 
johtuen on myös pyritty vanhoja ty~·ppejä kehiteWiessii 
ja uusia uunnit eltaessa o tt amaan huomioon muuttu 
neiden ja laajentuneiden työskentelyolo. uhteiden vaa
timukset. Seuraava a esitämme Iän i ak alai ta val 
mi Ieiia o levan uutuuden. joka va ta kuluneena kesänä 
on tullut Ruots iin ja jota kohtann ruot nlai. e t tuntevat 
melkoi ta kiinnostu ta , ko ka tä ä traktori a ehkii tn
vallista enemmän on otettu huomioon puutavaran kul 
je tu. teh tiivien vnntimuk e l. 

Tiimii traktori on Diesel-. tier nelipyörii\·etoinen 
t~·yppi 30. 

Seuranvas a e riiit ii teknilli iä tie toja. 
Moottori : .\l\V:\1. .\fotoren -W erke .\[annhei m . KD\V 

-1 15 Z-tyyppinen nclitahti -dieselmoollo ri . . ylinteriluku 
-1 . Sylinte ritilanliiS 2.:Hi litraa . Teho/kierro~lukn : 2~ 
hv/ 1 500 kierr.'min .. :·w ll\-/ 1 fJOO kierr./min . 

Vaihteel: 5 vaihdetta 

\ ' aihteiden uhde : 
1. vaihde 8.3 
2. 5.01i 
:t 3 .0!) 
4. 1.69 
5. 1.0 
Tank~t· i .R:I 

eteen ja 1 taak e. 

:'\'ope udet 9.00 x 24" rcnkailla 
2.5 km/ t 
4 .1 
6.R 

12.0 
22.0 

2.6 

Vapaa korkeus: 33 cm 9.00 X 24 " renkailla . 
Paino: 1-\ okonai paino n . 2 000 kg. jo ta n . 55 °/o ja
kaa ntuu e tnak elin o alle. 
Kääntösfide: n. 4 m ilma n ohja injarruja. 

Traktori on varu te ttu vintturilla. jokn on ijoit e ttu 
Iraktorin periio aan. Vintturiin mahtuu knikkiann 60 
metriä 12 mm 1 rä köyttä. 

Edellä e itety tä traktori ta ei ole vielä aatu mitään 
kok emuks ia, mutta teknilli Ie n tie tojen peru teella nai -

1\uvu 5. -- /)it•sl'i-Stia -i-pyöräveloinen pyörälraklori. 

l'il'l. :, A ~ -wlwel dri"'• lr:wlor of Die.,el-Siier lypt•. 

laa odottaa , ettii se tulee suoriutumaan hyvin tuloksiu 
puutavaran kuljetuk iin liittyvislii tehtäYisti:i. 

Trnktorin edustus Suome. a :'11e t ä teho n saaman tie
don mukaan lienee Ekströmin Koneliike Oy:llä. Alek 
santerinkatu i . He ls inki. 

Livab-perävaunu 

Pyöriilraktorien kiiytön laajentuessa on ryhdytty val
mistamaan myös pyöriilraktoriin kvlkettäYiä. kardaani
\'e tois ia perä,·aunuja. Erii L'illai1;en on Lihnell \'agn 
:\B:n va lmistama LiYab-,·aunu. Yk ·iLYisko htni ist:J tie-
doista mainittakoon seuranYaa: . 
Vaunun paino nostureineen : 2.5 tonnia. 
/(uormauskyky: 6 000 kg. 
Suurin pituu : n . 6 m. 
S uurin leveys: 2 12 cm. 
Kuorman leveys: 198 cm. 
Vaihdelaatikko: 3 nopeutta e teen ja 1 taakse. :'\'ämii 
,·aih teel on synkronisoitu trnktorin alhai. impien , ·aih
teiden kanss:J. 
Jarrut: Vaunu sa on hydraul i e t jarrut. 
Renkrwt : i .50 .. - 20 .. paripyörill:'i tni 11.00' ·- 20 .. Yk -
~ i II ii p yii ri II ii . . 

Livab-vaunun Io iminnan pääperiaa te on. e ttä Yoi 
ma siirretään Iraktori Ia vaunuun , joka on Yaru teltu 
,.:t ihdelnatikolla. Vaunun pyörät kytketiiiin Yetädk. i ti -

1\uva Ii. \ 'ulvo T :11 l .illaf>-vaunuinrrn j11 pcrtlrrkinrrn 
fHIIIIrrvartlll /;utjetuksr.,."' · l-illfll>-lltt/J/111 -~'' ofe11tm ltwrren 

fllllll rlllftrun paino 011 ar11ioitu 11 . li.5 tonniksi. 
l'ic l. Ii. \'o l\'u T 31 lr:ocl or "ilh il l.i\'ah-lrailer anoi 
addilional Ieigh for limber lramporl. The weioht o f : lw 
grC'!'n limher on lhe J.i,·ah-l railer j , t' Iimated al ahout 

fl.;> m elrit· lon-. 



Ianteissa, joi sa ta rvitaan suurta vetokykyii ja trakto · 

rin vetävien pyörien ja alustan välinen kitka ei ole kyl
lin uuri kuormatun reen liikkeelle saamiseksi. 

Kevä ttalvella 1951 uoritetti in SDA :n toimesta kokei

luja Kor näs AB :ssa l\lalungissa Volvo-pyörä traktorilla , 

tyyppi T 31 (35 hv), ja siihen kytketyllä, edellä esite ty l

lä Livab-pe rävaunulla puutavaran kuljetu tehtävissä 
sekä talviteiden kunnostamisessa (k . kuvaa 6) . Tällöin 
todettiin, että trakto rin vetokyvystä ilma n tämiin tyyp-

pistä perävaunua voidaan kä yttää vain 1/ 3 ... r/2 lä
h innä pyörien lu iston vuoksi. 

Livab-pe rävaunuja on m aas a mme toistaiseksi vain 
y ksi. Ne voidaa n k y tkeä m yös muihin traktoreihin kuin 
Volvoon. T ä llöin perävaunun vaihteet on kuitenkin 
synkronisoitava traktorin vaihteiden kanssa. Volvo T 
31-traktoriin perävaunun vaihteisto on ynkronisoitu. 

Liva b-pe rä v:mnua valmi taa Lihnell Vagn AB, Ring
s torp, Ruots i. ja m yy uom es a .\!e t iilyö Oy. Yrjön-
ka tu 14 B. Hds inki . T. W . 

On Machinery and Equipment for Logging 

SUMMARY 

The pre ent report con tains a series of short descrip
tions of new machines and devices which can he used in 
different stages of Iogging operations. 

Since \Vo rld \Var II power -saws have de,·etoped very 
rapidly. In the endeavour to oJ, tain more reliabte opera tion 
of power-saws great pains have been taken to deerease 
by every possible mean s the weight of the · saws. Light 
power-saws have a1ready appeared on tbe market. Perhaps 
the most interesting of these is the Swedish >Conwt > 
power-saw (Pict. 1) which weighs no more Ihan 8 kg. Its 
3 hor e-power engine is of scmi-d iesel type and may u ~e 

either ga~oline. crude-oi l or diesel-ui! as fuel. Anothcr 
interesting novelty is lhc Norwegian • Jo-Bu Junior> 
(Pict. 2). It weighs about 10 kg a nd i equiped with thc 
normal 1-cylinder 2-stroke gas enginc. A ncw fcaturc of 
the aw i the chain oil ing arrangemcnt. The saw a lso has 
an automatic magnapull s tarter. 

The new •J outsa• boom crane (Pict. 3 and 4) derives 
its power frorn the engine of the truck it is conneclt!d 
with. lt differs from other device of the same type in 
the respect, that the boom as a whole can he C' tcnl ted , and 

thus it does not hamper the Ioading even when the load ri es 
fairly high. lt i an easy ta k for thc loader to work at 
th e rear end of the load and to placc a log or a bundt!' 
correctly on the truck by means of a Iong rope, ,..,-hich 
conlrols the action uf the ele,·ator through the operating 
tevcr. 

Wheel tractors grow morc common daily in forestry 
too, an d an effort is being mad!' to dcvclop them along 
Iines where they can really fulfill the heavy ta k of 
timber tran port and logging operation . Picture :> 
introduces the • Die el-Stier> 4-wheel drive tractor, made 
in \Ves lern Germany. The tractor i ,-e ry effici ent. cven 
in difficult terrain. lncluded in it equipmenl i , e. g., a 
winch installed at thc rear end of the vehicle. 

Piclure 6 shows the wheeled • \ olvo T 31• lractor 
pumng a •Livab•-trailer which bas a cardan drive. 
Experiment carried ou t in ' weden provcd that in timbcr 
Iransport onty 1/2- 1/3 of the lraction output of a wbeel
tractor can be used because of wheel kidding. By u ing 
a cardan drive trailer this di advantage ean be climina tetl . 

Eripainos Metsätaloudellisesta Aikakauslehdestä n:o 10, 195 1. 
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