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Puutavaran hankintatekniikka K eski-Euroo
passa eroaa huomattavasti meillä käytetystä. 
Olosuhteiden erilaisuudesta huolimatta on sieltä 
löy dettävissä laitteita, joilla saattaa olla sovellu
tusmahdollisuuksia myös meillä. - Seuraavassa 
esitellään niistä muutamia . 

Liikkuvat moottorivintturit 

Puutavaran keräämisessä h akkuualueelta, rulla
vaunukuljetuksissa, rautatievaunujen siirrossa jne . 
saattavat Sveitsissä valmistetut (valmistaja: L. E. 
Kupfer, Maschinenfabrik, Steffisburg) ilmajääh
dytteisellä poltt,omoottorilla varustetut , liikkuvat 
v intturit t ulla kysymykseen . Näitä vinttureita 
voidaan käyttää m yös yleisvoimakoneina, pienois-

. traktoreina vetotyössä jne. Lisäksi niihin on saa
tavissa erikoislisävarusteita, joista mainittakoon 
y ksiakselinen perävaunu , kat kaisusirkkeli, vanne
saha, pumppu ja polttopuuhakkuri. 

>>Motor-Fahrwind e MF 10.>>(Ku va l.) 
Valmistajan ilmoittam at telmillise~ t iedot ovat 
seuraavat: 

Kuva 1. s , ·eitsiläinen liikkuva mootto•·ivintturi m /i\lF 10. 
Vet ovoima l 000 kg. - Valok. kirj. . 

li'i(f. 1. M obile Suiss motor winch mJMF 10. 
Tmction 1 000 kilos 

Vetovoima koukussa 
Kokonaisleveys 
Kokonaispituus 
Laitteeseen saatavissa olevan lavan 

mitat 
Hegulaattorilla varustetun bensiini

moottorin teho 
Vaihteet , eteenpäin 

>> taaksepäin 
+ maastovaihteet (yhteensä 6 no

peutta eteenpäin ja 2 taaksepäin). 
Vintturin rumpu ja pyörät on varus-

tettu sekä käsi- että jalka januilla . 
Ajonopeus 
Teräsl,öyden nopeus 
Paino (ilman teräsköyttä) 
Teräsköysi, 0 9 mm 

1 000 kg 
1 000 mm 
1 800 

810 X 660 

6···7 hv. 
:3 kpl 
] l) 

2···10 kmft 
12· · ·65 mfmin. 

-120 kg 
500 ·m 

>>M o t o r-F a h r w i n d e MF 15.>> (Kuva 2.) -
Laite eroaa edellisestä paitsi suuremma n kokonsa 
ja tehonsa puolesta myös siten, että vintt uri on 
sijoitettu konealustalle ja että se voiman ulos
ottolaitteittensa (hihnapyörä) ansiosta sovelt uu 
paremmin paikalliseen käyttöön. - Teknilliset 
arvot ovat seuraa -\rat: 

Kuva 2. Sve itsiläinen moottoriv intt uri m ,'i\'lF 15. Veto· 
voima ( 500 kg. Huom. hihnapy örä 

li'ir;. 2. Swiss motoi· winch m /ME 15. T raction 1 500 1.-i/os. 
N ote the bel t pu lley 
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Kun1 3. Sveits ilä inen moottoriv intturi mfMF 20. Veto
vo ima 2 000 kg 

F ig. 3. 8 wiss motor winch m /MF 20. 

Vet ovoima koukussa 
K okonaisleveys 
K okona isp it uus 
Lavan mita t 
R eg ulaattorilla varustet un bensiini

moottorin teho 

T mction 2 000 kilos 

l 500 kg 
l 200 mm 
2 400 

800 X 1 000 >> 

10 hv. 
Va ih teet ja ja rru t vastaavat kuin edelli sessä. 

>>M o t o r -F a h r w i n d e MF 20.>> (Kuva 3.) -
Perusrakenne sama kuin mallissa MF 15. Veto
voima koukussa 2 000 kg. Moottorin teho 9 .. . 13 
hv. Vintturin eteen on saatavissa teräsköyden 
jakaja. 

Edellä esiteltyjä vinttureita käytetään Sveit
sissä pääasiallisesti köysiratakuljetuksissa korjat 
taessa puutavaraa jyrkistä rinteistä. Niiden avulla 
on saat u ratkaist uksi tavaran siirto alhaalta yl
häällä olevalle autotielle . Lisäksi niiden etuna 
pidetään helppoa ja nopeata kuljetusma hdolli 
suutta työmaalt a toiselle. 

Kuva 4. Saksa la in en »Dolmar»-teh taan va lmis tama pino
tavaran juontova unu. - Valok. Gltiser 

F ig. 4. German 1JOWered wagon manujactu·red by >>Dolmm·•> 
jor yarding pi leu,ood. - Photographed by Gläfler 
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,Dolmar"-juontovaunu 

Pinotavaran juonnon koneellist amiseksi on t ri 
Lipp Saksassa konstruoinut sangen m aastokelpoi
sen , 6 hv . moottorisahanmoottorilla liikkuvan 
juontavaunun (kuvat 4 ja 5), jonka avulla on las
kettu saatavan huomatt avia kustannussäästöjä .
Suomen oloissa tämä laite saattaa t ulla ainakin 
teknillisessä mielessä kysymykseen kuljet ettaessa 
sulan maan aikana hiokepnut a tai polttopuuta 
hakkuualueelta autotien varteen. 

Vaunu on kolmipyöräinen . Et upyörä saadaan 
ohjaustangosta käännetyksi 180°. Vet o on taka 
pyörissä ja ne varust etaan kitkaketjuilla . Varsi
naisia vaihteita on 3 et eenpäin ja yksi taaksepäin, 
mut t a maastovaihdejärjestelmän johdosta eteen 
päin voidaan ajaa kuudella ja taaksepäin ka hdella 
nopeudella . Nopeudet vaihtelevat 2 .. . 12 kmjt . 
Lavalle maht uu kerralla 0,75 p -m3 ! -metristä tava
raa. Valmistajan (Dolmar Maschinen F abrik 
GmbH, Hamburg-Bahrenfeldt) antamien tietojen 
mukaan 100 m matkalla on 3 miehen työryhmä 
(kuljetta ja + 2 kuormaajaa) kuljettanut sen avulla 
keskimäärin 8 ... !) p-m3ft. J os ajoneuvon jälkeen 
on kytketty lisäksi juontoreki, on kuljetuskapasi
teetti kohonnut 14 p -m 3:iin t unnissa. 

Vaunu pystyy hyvin selviytymään vielä 28% 
nousuist a . P olttoaineen kulut us on keskimäärin 
1 ltrft . Vaunun nykyiseksi hinnaksi ilmoitet aan 
2 800 Dmk fob . (n. mk 154 000: - ). 

Ajoneuvoa on käytetty puutavaran kuljetuksen 
ohella myös metsätyöläisten varusteiden siirtoon 
t yömaalle ja takaisin sekä metsästyssaaliin nout.a
miseen . 

Kuva 5. »D olmar>> juontavaun u edestä . Huom. 6 h v . ilm a 
jäähdytteinen m oottorisah an m oottori. - Valok. kirj. 

Fig. 5. >>Dolmar•> powered wagon jrom the front. N ote the ö 
h .p. air -cooled motor of the powe1· saw . - Photographed by the 
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Sveitsilä inen teräsköysikytkin 

Vinttureiden avulla suoritettavissa siirtotöiEsä 
(esim. rullavaunujen veto, nippujen veto vedestä 
maalle jne.) huomattavan raskas ja aikaa vievä 
työvaihe on kuormittamattoman köyden palaut
taminen, etenkin jos palautusmatka on pitkä. 
Useissa tapauksissa työ saataisiin lyhyempää >>apu
köyttä>> käyttämällä keventymään, mutta meiltä 
ovat puuttuneet sellaiset köysien kytkinlaitteet, 
jotka mahtuvat vintturin rummulle ja joiden 
käyttö on tarpeeksi nopeata ja vaivatonta. -
>>Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz>> 
(Solothurn) on konstruoinut ja ryhtynyt tuotta
maan uudentyyppistä kytkinlaitetta, joka sovel
t uu sangen hyvin em. tarkoitukseen. 

Kytkimen rakenne selviää kuvasta 6. Kyt· 
kentää samoin kuin irroittamista suoritettaessa 
teräsköydet asetetaan 90° kulmaan toisiaan vas
ten. Kytkimen hahlot on kiinnitetty teräskäyteen 
valamalla. Suoritetuissa lujuusmittauksissa kyt
kentä on kest änyt 5 000 kg kuormituksen , kun 
esim. hyvänlaatuinen 10 mm teräsköysi ( 133-säi
keinen) kestää vain 4 400 kg kuormituksen. 

K ytkinlaitteet maksavat 6 Sfr pari fob. (mk 
318: - ) ja soveltuvat 8 ... 12 mm teräsköysille. 

lukkolaite rullavaunujen kiinnittämiseksi kiertä
vään teräsköyteen 

Useissa tapauksissa puutavaravarastoilla tai 
puutavaraa vedestä nostettaessa vintturin avulla 
kuljetettavien rullavaunujen kuljetuskapasiteettia 
voidaan lisätä ja tarvittavaa ihmistyötä vähentää, 
jos käytetään >>päätöntä>> teräsköyttä, joka taitto
pyörän . kautta palaa takaisin . Rullavaunut on 
täUöin kytkettävä kiertävään köyteen sellaisella 

Kuva 6. Sveitsilä inen t eräsköysikytk in . - Valok. Forst 
wirtsch aftlich e Zentralstelle der Schweiz 

Fig. 6. Swiss steel-wi1·e 1·ope coupling. - Photographecl by 
Fo1·s wirtschaftliche Z entmlstelle de1· Schweiz 

Kuva 7. SYeitsiläinen lukkolaite , jolla voidaan kiinni ttää 
esim. rullavaunu taikka puutavaranippu kiertävään t eräsköy
teen. - Valok. Forstwirtschafthcne Zentralstelle der Schweiz 
Fig.[ 7. Swiss locking device tor fastening e.g. et t1·ol/ey or bund'e 
of timbe1· with a rotatinq steel-ui1·e 1·ope. - Photogmphed by 

Forstwirtschaftliche Z entmlstelle de1· Schwciz 

lukkolaitteella, joka on nopeasti kiinnitettä
vissä ja avattavissa eikä vaurioita köyttä. 
>>Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweizim 
valmistama lukkolaite soveltuu erinomaisen hyvin 
tähän tarkoitukseen. - Sen rakenne ja toiminta
periaate selviävät kuvasta 7. Laite maksaa 43 
Sfr. fob. (mk 2 279: - ). Sitä voidaan käyttää 
myös muihin kiinnitystehtäviin, esim. kettingin 
renkaan tms. teräskäyteen kiinnittämiseen. 

Kuva 8. Sveitsilä inen teräsköyden vetolaite, joka soveltuu 
esim. konkelon !matoon, auton ojastA. ve tämiseen jne. Veto
voima 4 000 k g. - V aiole Forstwirtschaftliche ZentralstellE' 

(der Schweiz 
--*" -~' ...-..:... ~-"' 'JI~-.!"'..::. .:- • - --~:':loo-~,~~-.:.~.~D.':.i:"''A"l.~-c.-...:x:-.~ 

F ig. 8. Swiss tm.ct1'on det·ice for steel-u·ire 1·ope, suitable jor 
handling a hung-up fe lled trce, towinrJ a truck out of a ditch, etc. 
Tmction :J 000 kilos. ~ Photogmphed by F orstwi1·tschaftlt'che 

Z entmlstel/e der Schtceiz 

Kuva !). Sve itsilä inen teräsköyden tukkiin kiinnittämis!aite . 
- Valok. Forstwirtsch aftJiche Zentralstelle der Schweiz 

Fig. 9. Swiss device for fastening steel-wire rope with a log. ·
Photographed by F01·stwi1·tschajtliche- 7.entmlstelle der S clw ·ci: 
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Teräsköyden vetolaite 

Ku vassa 7 esitetyn laitteen sovellutukseksi on 
katsottava >>Forstwirtschaftliche Zentralstelle der 
Schweizim teräsköyden vetolaite (ku'la 8). Se on 
tarkoitettu 7 ... ll mm teräsköyden vetämiseen 
taikka jännittämiseen . Laite toimii siten, että 
renkaiden läpi työnnettyä seivästä edestakaisin 
vipuamalla >>lukot>> ikään kuin kiipeävät köyttä 
pitkin eteenpäin tarttuen siihen vuorotellen kiinni . 
Laitetta voidaan käyttää esim. konkelon kaatami
seen, t ukkien oikomiseen, auton vetämiseen ojasta 
jne . Maksimi vetovoima on 4 000 kg. - Laite 
maksaa i lman teräsköyttä 123 Sfr. fob. (mk 
6 5 19: - ). 

Teräsköyden tukkiin kiinnittämislaite 

Vanerikoivujen kasauksessa, kerättäessä tuk
keja vintturin avulla hakkuualueelta palstatien 
varteen, koneellisessa kuorma ustyössä jne. tulee 
kysymykseen teräsköyden nopea kiinnittäminen 
t ukkiin. Vaikka ko. tarkoitukseen on maassamme 
saatavissa u. eita erilaisia lukkolaitetyyppejä, an -

sainnee sveitsiläinenkin malli tulla esitellyksi, 
koska sen käyttäminen saattaa joissakin tapauk
sissa olla muita edullisempi. Tämän kiinnityslait
teen rakenne ja käyttötapa ilmenevät kuvasta 9. 
Jotta teräsköysi ei itsestään pääsisi irtoamaan 
kourusta, sen eteen on hitsattu kaksi tappia. 
Lukko on tarkoitettu 13 mm teräsköydelle ja se 
kestää n . g·ooo kg kuormituksen. - Myyjän 
( >>Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz) 
ilmoittama hinta on 34 Sfr. fo b . (mk 1 802: - ), 
jolloin lukko on valmiiksi kiinnitetty 3 m pit ui
seen teräskäyteen . 

On Machinery and Equipment for 
logging 111 

SUMMA RY 

The m·ticle 1·eports in b1·iej on Swiss mobile 
motor winches, GeTman >>Dolman> powered wagons 
and Swiss steel-wire rope couplings, steel-wire 
rope Zoeking devices and steel-wire ?'OJie traction 
device8. 

Helsinki 1952, Frenckell in K irjapaino Osakeyhtiö. 
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