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SIIRRETTAV ISTA HA KKUREISTA 

Viime Yliosina sekii Euroopas a elli1 Amerikas a al
kanut , s iirre ttä viif hakkureita ja niiden ki1 ) ttöii ko -
keYa suunnittelu- ja kokeilutyö on heri:i ltiinyt kiinnos
tus ta m yös meillä. 

Tyypilläiin nykyiset hakkurit OYat le\·y -, lie riö- tai 
rouhijahakkureita . LeYy hakkudssa on 2 · · · 10 kpl. 
pyonvaan teräl e\·yyn kiinnite ttyjä Ieikkaavia teriä 
sekä 1 vastaterä. Lastunmuodo tuk en olles a vapaa 
lastujen muoto ja koko o \·a t uhteellisen tasaiset, josta 
syystii e lluloosapuuhakkureina on nykyi in käytetty 
yksinomaan l ev~·hakkurei t a. Lieriöhakkuris a taa on 
ta\·allisesti 4 kpl. pöyriviiiin lieri öön kiinnite ttyjä leik
kaaYia terHi sekä 1 \·a ta teri:i . Lieriöpin na ta ja leik
kaustm·asta johtuen lasluis ta tulee muodoltaan ja kool
taan epii tasais ia , joten ne eh·ii t yleensä kelpaa sellu
loosahakkeeksi. Houhijahakkurit eli ro uhijat eroavat 
edellisistä useampien \·a tateriensä puole ·ta. Tois inaan 
\·astateriii on vain yksi,. jolloin hakkeen laa tu Yastaa 
le \·y- tai lieriöhakkureilla aatua . Hakenteen a perus
teella rouhijat OYa t joko levy- ta i lähinnä kahdenmal
li sia lieriörouhijoita . Toi ·essa mallissa on suoraan 
lieriöpintaan kiinnitetty joko lieriön levyi iä tai ly 
hyempiä teriä , toi essa taas on V -tyyppinen pinta, jo
ten ·e edustaa lieriö- ja le\·y tyypin Yi:ilimuotoa . Lastut 
o \·at epätasaisia , joten ne eiviit yleensii kelpaa sellu 
loosahakkeek i. 

LastutettaYien puiden yöttö YOi tapahtua joko va
paasti painovoimalla ja hakkurin imulla ta i pakko
syöttönä paino- ja piikkiteloi lla. Painovoimasyötön 
edellyttämä kalteva . yöttökouru vaikeuttaa lä lla i en 

Kuva 1. Amerikkalainen »lmpco» lieriöhakkuri vaakasuorine 
syöttölaitteineen. 
Fig. 1. The American »lmpco» cylinder chipper with its 
horizontal Ieeding apparatus. 

Kuva 2. Puolikiinteäksi asennettu »lmpco»-hakkuri varus
tettuna 50 jalan pituisella kolahihnakuljettimella lastuamassa 
sahausjättei tä Brown Co:n tehdasvarastolla. Sahausjätteet 
siirretään kuljettimen viereen hydraulisin leuoin varuste
tulla liikkuvalla kuormaajalla jätepuuvarastosta tai autolla 
suoraan sahalaitokselta. Työryhmän suuruus on 8 miestä 
ja keskimääräinen tuotantoteho n. 18 p-m3/tunti, tilapäisesti 
on päästy tehoon 44 p-m3/tunti. (Tiedot ja valok. American 
Pulpwood Associationin mukaan). 
Fig. 2. The semi-static »lmpco» chipper at Brown Co's mill 
storage. II has a 50-foot auxiliary conveyor and is here 
seen chipping wood slabs and edgings. The slabs and 
edgings are carried to the side of the conveyor trom 
the waste wood storage by a mobile loader with hydraulic 
jaws or are transported by truck direct from !he sawmill . 
The size of the work team is 8 men and the average 
productive capacity about 18 piled cu.m. per hour; 
occasionally 44 piled cu.m. per hour has been achieved. 
(lnformation and photo from !he Equipment Handbook, 
Release No.201/Amer. Pulpwood Ass.). 

ha kkurin käy ttöä siirrellä \·änä , ko ka puut on no tel
lava · uhteelli en korkealle. en ijaan yöttötela t tai 
opiva lieriöhakkuri mahdolli tae aan yaaka uoran 
yötön Ii äävä l iirrellävän hakkurin kä ttökelpoi
uu lla . 

Eräitä uusia siirrettäviä hakkureita 

Amerikkalainen • l)npco•-lwkkuri on The Impro \·ed 
:\lachine1·yn Jne., 1 a hua , ew Hamp hire, \·a lmi -
lama joko kiinteä tai iirrellävä lieriöhakkuri , joka 
on suunniteltu korkealaatui en elluloo ahakkeen Ia -
tutlami eksi. Hakkurin pääo an muodo taa neliteräi
nen, 30" läpimittainen ja 18" levyinen pyörivä terä-
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Kuva 3. Saksalainen 
painovoimasyöitäi
nen >> Wigger>>-levy
hakku ri, pienin malli. 

Fig . 3. The German 
gravity-fed nWig
gern disk chipper, 
the smallest model 

Kuv.:~ 4. Itävaltalainen vaakasuo rasyöitäinen nRapid>>-hakkuri 
sove:luu myös pilkkeiden valmistukseen. Kuvan esittämässä 
taoauksessa voimans iirto traktorista hakkuriin tapahtuu 
hihnavälityksellä 
Fig. 4. The horizontally-fed Austrian nRapidn chipper is 
also suitable for chopping fi.rewood. ln the picture power 
is transmitted from tractor to chippe r by belt drive. 

Kuva 5. Itävaltalainen vaakasuorasyöitäinen >>Pöttinger>> 
hakkuri on tarkoitettu myös sekä hakkeiden että pilkkeiden 
valmistukseen. Malli AP 2000 saa käyttövoimansa traktoriste 
voimanottoakseli lla. 
Fig. 5. The Austrian horizontally-fed >> Pö ttinge rn chippe: 
makes both chips and chopped firewood. Model AP 2000 
derives its motive power from a tracto r through a pmver 
take-off. 
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lieri ö, joka poikkeaa tavanomaisesta ma llista sikilli , 
e tt ii ~en pin ta ei \·aiku ta hakkeen muotoon, sillä siihen 
un pultall u \·aihdella \'i a tasolevyjä ja sisäpuolelle ra
kennettu pyöri\·iil h:.~ketaskuja. yöttö la itteena, joka on 
kiilahilllla- ja rulla ke tju\·ii lity k e llä kytke tty sam aan 
\·etuon teriilieriön kanssa, on kalaketjun m'uodost:ima 
alasyöllöbile ja ke tjuplll i tu stelojen muodosta m a ylii 
syö ttöbitc, joten on mahdolli ta ·yö ttää vaakasuoraan . 
Syöttöau kon suuruus on lO" X 16". Hakkuriin on kiin
nite tty myös hakkurin moottori~ ta \"Oima nsa saava, 
10 jalan pituinen päätön syöttöketjuku lje tin. Tasako
kois ta haketta saadaan te riilie r iön nopeudella 650 · - -
1 :wo k/ min. \ 'astaa\·at ·yöttönopeudet ovat 135- - · 250 
jalkaa/ min . ja !erien kehänopeude t 5000 · · · 8600 jal
kaa lmin. Tehontan·e s uurimm a lla nopeude lla on lehti 
puille n. 150 ln· ja ha vupu ille n. 100 h\· ~ekii pienim
m :i ll ii nopeudella \·as ta~l\-a ·ti 80 ja 50 hv. Jiiätyneille 
puille tchontan·e on suurem pi. 

Toi: ta i ek ·i on \'a lmiste ttu vain koneen koekappa le, 
joka on ollut koekäytössä a merikkalaisen Brown Co :n 
tehdas:.J lueella. ll a kkurin hinnaksi ilman m oottoria 
arvioidaan n. 1-l 000 dollaria (n. 3.3 milj . mk. ) fob 
:'\ashua. L"SA. 

Sak.mlainen \l'igger-lwkkuri o n joko kiinteii ta i siir
re ttiivii lc \·yhakkuri. jonka pienin malli o n ta rko ite ttu 
I:ihinnii polttohakkeen \":t lmi ·ta miseen korkeintaa n 
5 · · · 6" liip imi ttaisi ta pni ta. 1100 mm läpimittainen 
ter:i le \·y on \·arus te ttu joko kahdella tai neljä llä te 
rii ll ii. Syöttö tapahtuu y lävii to ·ti painovoima yö ttö nii. 
:\[oott o rin tehontarve on 30 · · -40 h v. Tuotanto teh o on 
8 · · · 1 j i-m3 haketta tcho tunni s a !e rien lukumiiärästii 
riippuen. Paino ilman m oottoria on n . 1800 kg ja 
an·io itu hinta tää llii 11. 800 000 mk. 

ltiiunlta/aisel Pöllinger- ja Rapid-hakkuril ovat siir
re ttä\·iii le \·yrouhijo ita ja nyk"yisessii muodossaan ta r
koi te tut korkeintaan 10 cm paksu is ien p ienpuiden kä
sitte lyyn. · T e räle \·yyn, jonka pyonmisnopeus o n 
:l-lO ·- ·370 - min ., on kiinni tetty kaksi vaihdettavaa 
ll'riiii . Puut las tule taan jok o pienikokoiseksi rouheeksi 
ta i halu tu n pi tui ·iksi , ha lka is tuik i puupilkkcik. i. Ilii 
\':tllan maati la ta loudessa käyte ttyjä tulipesä rak enteita 
si lmä llä p itäen puu t katkoiaan la \·a lli e ti 12 -- · 18 cm 
pituisiks i halkai ·ten ·amalla -l cm pak umma t puut. 
Syöttö tapahtuu \·aaka ·uora a ta o sa au tomaatti esti 
to imi \·illa yöttö- ja painotelo illa. Niiden rakenteesta 
johtuen kar imattomien rankojenkin syöttö on m ah 
do llinen. Te rä pyörä _ uojuksineen on ra kenne ttu p u 
h a ltimeksi, joka he ittää ntlmiit pilkkee t käänne ttävä liä 
puhalluspu tke lla ha luttuun uuntaa n. it en \'Oidaan 
kuormata uoraan ajonem ·oon . Tuotan to tehok i ilmoi
te taan 8 - - ·10 tra ktoripe rä \-atmukuorm aa tunni a. 
Tarvitta\·a moottoriteho, · · - 10 hv, iirretään joko 
erilli e tii. poltto- tai ähkömooltori ta ta i h akkurin 
iirtpajonem·ona toimiva ta maatalou pyöräirllklori ta 

hihnan ta i vo imanottoak elin väli tyk ellä . Yhdelle ta i 
knhdell l! t:iy - tai ilmakumirenaa parille ijoi tetut hak
kurit painava t 1000 · - -1 00 ko. Hinta kuljetu a lu lai
neen multa ilman moottoria on tää llä n. 450 000 m k. 

!Eiplla a polttopuuhakkurit kuuluvat tavalli e ti 
30 . - · 60 pääa ia a maatalouden harjoittajan muodo -
Iama lie k oneyhtymä lle. :'\iitä käyte tään joko ta lou -
ke kuk i. a tai m e t ä ä. Koneet ovat olleet etupää ä 
traktori ta hihna\·älityk ellä voiman a aavia , mutt a 
\·iimek i rakennetut mallit on uunniteltu traktorin 



Yoima n ottoakselin käy llämi ksi YOima nsii r rosta johtu
,·a n a sennustyön ja koneen sii r ron pa ikasta toiseen 
nopeu Llamiseksi. 

Siirrettävien hakkurien käyttömahdollisuuksista 

Siirre/läuiiii lw kkuria uulillaessa on o tetta ,·a huo
mioon pa itsi ha kkurityypi n ,-a ik utus la stujen laa tuun 
ja syöttö ta pa m yös hakkurin paino . Se Ya iku ttaa ·ra t
kaise,·as ti la itteen siirre tt ii.Yyy teen , kestii vY)' Ieen ja hin 
taa n. en sa m oin kuin moo tto r in koon m~ii.i rii iiYä t 

m yös las tute llavien p uiden laa tu ja j ii reys . ekä las
tu tusteho. 

Kiinteiikiiyttöise t, jä reydeltää n ta ,·a lli ille kui lu- ja 
polilopuille tarkoite tut hakku ril pa inaYat ilma n m oo t
to ria Yii hintiiä n -1- tonnia Ia tutusteh on o llessa Yä hin 
t:iii n 25 i-m 3/ h ja m oo tto rin koon ,-ä hi nlii~in 50 h v. 
Siirre ttä Yiii , j ii reille p uille ta rk o itettu ja hakk ureit a on 
rakennettu va in USA :ssa, siellä kin lä hi nnii koke il um ie
lessii. Tunne tuin on a ina 12" läpimilla is ten selluloosa
p ui den lastutta miseen tarkoit e ttu :\furco- l e,·~· h !l k kuri , 

joka pyörillä va ruste ttuine kul je tusa lu to ineen ja 2GO 
ll\· dieselmoo tt o reineen pa inaa n . 9 tonnia . :\Iuutld n 
jii reiden puiden ha kkurit tule,·a t o lem aan raska ita. 

Kiinteäkiiyllöi e t, ko rkein taan 5 · · · 6" läpimitta isille 
pyö rä puille sopivat , Södcrha mnin ja Ka r·hula n Kone
pajojen va lmista m a t rouhi jah ak ku r it painava t ilma n 
moollo ria n. 1.5 tonnia lastutus tehon olle sa 11. 50 
i-m 3/ h ja m oo tto r in kuun n . 50 ll\·. 

SA :s a k iiy te ty t , ko r·keintaan 3 · · · 6" lii p imitta isille 
puille ta r·ko ite tut siir re lliivä t hakkurit painava t ilman 
m oott o ria ja kul je tusa lu ·taa 100 · · · 500 kg Ia tutu -
tehon ollessn 5 · · · 15 i-m3/ h ja m oollo r in koon 
20 · · · 70 hv. P yörillii Ya ruste ttuine kuljetu a lustoineen 
ja m ootto reineen ne pa inava t no in tonnin . On k uiten
kin huom a lla va , e llä näm ii hakk uril OYa t ,·a rsina isesti 
ta rko itetut ok sia ja pieniä Ye oja Yart en, joten ilmoi
tettujen suurimp ien läpimilla luok kien p uiden syöttö 
kokeiden mukaan on vaikea ta. H ak k ureiden k e tävyy
den selvittä minen yksinomaa n pyörä p uita Ia tute ttaes
sa edelly ttä isi kuekiiy tt öjii. 

E dellä oleva ·ta ,·oidaan piiä tellii , e ttii jo hakkurei
den omina isuude t e tenk in paino ra joitta va t niiden 
käy tö n siirre ltä ,·inii ty vipää tä korkeinta a n 6" lä pim it
l:.t is ten p ienp ui den las tu ltami een hakkeek i, jonka 
laatm·aatimuk et o ,·a t uhteelli en a lhai et, kuten 
poltto- ja levyh akkeen . ]{un toi aa lta m eillä käy tetään 
esim. polttota rkoitukseen h uomatta va n jä r eääkin , eten 
k in vioittunutta ja k oh ·upuu ta o n todettava, e ttä iir · 
re ttä vien hakkureiden käyttömahdoll isuudet ai nakin 
tois ta isek si ova t suhteelli en rajoitetu t. 

Siirrelläuän, pienpuille tarkoitetun hakkurin käyttö 
,·o i tapahtua jok o hakkeiden käyttöpa ika lla ta i lastu
tetta Yien puiden vi:i livara stopaikalla . E n in maini ttu 
tapau tulee k ysym yk een lä hinnä illo in , kun poltto 
hakkeiden kä y ttä j iä on u eampia ja on k a t oltu edul
lisem m ak i ii r tää p uu t rankoina käyttöpaika lle. E tu na 
tä . tä on mm., e ttä vo im a nlä h teenä vo idaan k äyttää 
sä hköm ootto ria , joka on poHtom ootto r ia helppokäyt
töi em p i ja varm em pi. Siirrettä,·ä n ha kkurin luonnol
li nen käy ttöpaikk a on kuitenkin m ahdolli imma n lä
hellä h akkuupaikkaa, t . en immi:ii ellä välh·a ra tolla , 
jo ta h akkeiden kul jetu m ootto rivetoi e a kuorma
ajoneu vossa on mahdolli ta . La tulettava t puut on siis 

Kuva 6. Amerikkalainen siirrettävä nCarthage 39», vaaka
suorasyöttöinen levyhakkuri, joka on varsinaisesti tarkoi
tettu rimojen lastuttamiseen. Syöttöaukon suuruus on 
10" X 6 'h". Tuotantoteho on n. 18 i-m3/tehotunti. Moottori
tehon tarve on 100· · · 125 hv. Hinta moottoreineen ja 
kuljetusaluslaineen on täällä 6· · · 7 milj . mk. 
Fig. 6. The American portable nCarthage 39», a horizontally
led disk chipper, is actually intended lor chipping slabs. 
The size o l the Ieeding aperture is 1 0" X 6 1h". Productive 
capacity is about 18 loose .cu.m. per hour. The power 
requi re ment is 100 · · · 125 h.p. Price with motors and trailer, 
in Finland, is 6 · · · 7 million marks. 

Kuva 7. Eräs puolikiinteä hakkurilaitos Ruotsissa. Se on ra 
kennettu lähinnä sahausjätteiden lastuttamiseksi polttohak· 
keeksi. Syöttökuljettimena on puuvillahihnakuljetin ja hake
kuljettimena kolaketjukul jetin. laite on AB. Söderhamns 
Verkstäderin painovoimasyöttöinen hakkuri, malli HT-50 A. 
Moottoriteho sekä hakkuriin että kuljettimiin otetaan yh
teisestä 30 kW sähkömoottorista. Sähkönkulutus on n 
1.2 kWh/hake-i-ml_ Hakkurilaitoksella työskentelee puiden 
syöttäjinä 2 miestä, joista toinen hoitaa myös koneet. Hake 
kuormataan suoraan kolakuljettimen alle ajavaan korkea
laitaiseen kuorma-autoon. Hakekuorman suuruus on n 
16 i-m3 eli n. 5 tonnia ja täyttö kestää n. 30 min. Kuorman 
purkaus kuluttajan hakevarastaan tapahtuu kippaamalla . 
Fig. 7. A semi-static chipping plant in Sweden. tt is 
principally lor chipping wood slabs and edgings as luel 
chips . A cotton belt conveyor serves as the Ieeder and 
a chain conveyor carries the chips. The apparatus is 
AB. Söderhamns Verl<städer's gravity-led hog chipper, 
model HT-50 A. Power for both the chipper and the 
conveyors derives from a 30 kW electric motor. Eleeiricity 
consumption is about 1.2 kWh per loose cu.m. of chips. 
The chipper plant employs two men as feeders; one ot 
them also tends the machines. The chips are loaded direct 
into a high-sided truck which drives under the chain 
conveyor. The size of the chip load is about 16 loose cu.m., 
i.e. some 5 tons; the truck 1S fi lled in about 30 minutes. 
Unload ing into the consumer's chip store is by tipping . 

3 



hinta on tääflä n. 800.000 mk. 

Kuva 8. V-tyyppises
sä rouhijahakkurissa 
on 12 leikkaavaa te
rää ja syöttöaukon 
suuruus mallissa HT-
50 A on 370 X 300 
mm sallien korkein
taan 5" paksuis ien 
pyöröpuiden syötön. 
Hakkurin, kuten sa
manmallisten Karhu
lankin hakkureiden, 

Fig. 8. The V-type wood hog chipper has 12 cutting blades 
and the size ol the Ieeding gap in model HT-50 A is 
370 X 300 mm, allowing the Ieedi ng ol 5" round wood. 
The price o l the chipper, like that ol the Karhula chippers 
ol the same model, is about 800,000 marks in Finland. 

varas toilava varsi- tai ka ukokulj e tustien varteen sopi
,·iin kasoihin pitkinä, ka rsittuina tai karsima ttomina 
m nkoina ta i risuina. Puiden siirtely varaslokasois ta 
ha kkuriin ta pahtuu miesvoimin jousla vimmin ja hal
vimmin. Siirtely teho riippuu puiden siirtoetäisyydestä 
ja jä reyde ti.i . i\lelsä leh on erää n tutkimuksen mukaan 
-!- metris ten , kuorellis ten ja keskeltä 8 · . ' 11 cm läpi
mitta isten hav upa peripuiden siirtoteho oli 7 · . ·15 
jm/min. siirtoma tkan vaihdellessa 10 · · · 1 m . Tämän 
m ukaa n 3 · · · 4 m siirtoma tkaa vastaava tehollinen 
siirtä misnopeus puiden jä reyden ollessa 170 jm/ p-m3 

oli si ka hdelta mieheltä n . 8 p-m3/h , mikä myös liki
ma in ,.a laa amerikka lai sten siirrellävien hakkureiden 
las tutustehoa. Jo lla siirrettävästä hakkurista olisi etua, 
on las tut kuorma tlava esim. puhaltimella suoraan 
kuorma-ajoneuvoon. Kun tä mä ja m yös hakkurin siir
li.i minen kasalta toise lle edelly ttävät hakkurin kä y ttöä 
va in kuo rma -a joneuvon ollessa paika lla , hakkurin te
holli ne n käyttöaika riippuu hakeku lje tusten jä rjeste
lys tä. Edullisinta usein li enee, ellä hakevammn kuljel
Iaja ap ula isineen uorittaa m yös las tutuksen . Siirrettä
viin ha kkurin käy tös tä aadaa n tä llöin seuraavat edut. 

1. Tehollinen kuormausaika nopeutuu, mikä li puut 
,·oidaan syö ttää hakkuriin vaa kalasos a . Rankojen nip 
pui na kuormaus a utokohta isella puominosturilla eli
mi noinee täm ä nkin edun. 

2. Ha nkoja ei ta rvitse pinota eikä liioin katkoa 
mi.iärämitta i iksi kulje tusta ja mittausta varten , ko ka 
on yksinkertaisempaa suorittaa mittaus kuorma -ajo
ne u,·os ·a las tuirtokuutiometreinä. 

3. Puut voidaan las tuttaa kar imattomina tai huo
no ti ka r ittuina, mikä li las tujen laa tu on riitti\vä 
kiiy ttöta rkoi tukseensa. 

-!. Pu rkau hakkeide n käy ttöpa ikalla helpottuu . 
5. Puit a ei ta rvitse enää las tuttaa k äy llöpaikalla 

Siirre ttä\"ä n ha kkurin käy tön va rj opuolina mainit
takoon seuraava t : 

1. Hakkurin ase nnukseen, hoitoon, huoltoon ja kone
häiriöihin kulm·a a ika pidentää todelli ta kuorma us
a ikaa. 

2. Las tutusk ustan nukse t li säänty,·ä t Ia tuj en käy ttö
pa ika ll a ja ii r re tt äv~i ll i .i ha kkurilla ta pa htuvan Ia tu 
tuksen kusta nnuse roll a. Siirrettävii n ha kkurin kä vlön 
pääoma- ja käy ttökusta nnuksiksi ilman työpa lkkoja 
,·oidaa n a n ·ioida 50 · · · 100 mk/ p-m3. 

3. l~uo re lli en ha kk een • ku orinl a • kiiy tt öpaikalla ei 
nykyisin keinoin ole ma hdolli ta . 

-!. Ha kkeen suurempi tilanta rve p ino ta ,·a raan ver
ra lluna a iheuttaa kuorma-a uton korkeammasta lava ta 
johtuvia li säkusta n nuksia. E ri paikoi a tehtyjen mit
ta usten mukaa n 1 p -m 3 pyöreä tä puuta va taa 
1.3 · · · 2.0 i-m3 ha ketta riippuen puiden jä reydes tä , pi 
luude ta ja ko teude Ia ekä hakkeen muodo ta ja 
koos ta. 

5. Kun kul jetuspainon pienentä misek. i ja puuaineen 
sä il y ttä mi ek i la hoilta ekä hakkeen kui vallamisvai
keuksi Ia johtuen puut on kui vatettava joko a isaa
malla , halkoma lla ta i kuorima lla, hakkurin käy tös tä 
ma hdolli ses ti saata va t edut vä henevä t. 

6. Hakekuorman iirtä minen ku ljetusvä linee Ui toi
seen a iheuttaa Ii äjä rjes telyjä. 

Edellä olC\'a ta voidaan pää tellä , e ttä siirre ttiiviin 
ha kkurin käy ttö lä hellä ha kkuupaikkaa tulee meidä n 
olo uhtei samme ky ym yk een lä hinnä las tuj en kä y t
töpaika n lähiympä ri tö ä , mi ä hakkee t voidaan kul
jettaa sa ma lla ajo neuvolla suoraan käy ttöpa ikalle. Ky
symyksen olles a yk inomaa n ra nkatavara ta on näis
sä kin la pa uksi a u eimmiten edulli inta sijoittaa hak 
kuri kiint eäs ti ta i puolikiinteästi asenneltuna hakkei
den käy ttöpa ika lle, jolloin jo voidaan käy ttää ra kaam
pia ja uuremmalla yöttöaukolla Ya nt tellu ja hakku 
reit a. 

ON PORT ABLE CHIPPERS 

S um mary 

The ar ticle in troduce the fo llowing chippers: thc 
American • Im pco• cylinder chipper, lhe German •Wigger> 
disk chi pper, and lhe Austrian •Ra pid • and •Pöttingcr> 
ch.ipper . 

The pos ibili lie of using portable chi pper in Finni h 
cond.it ions are sta ted: 

- Weight fac tor lh:ni t the u e of a portable chipper 
to Iog of a maximum diameler of 6". 

- A portable chipper i u eful a t bes t in the immediale 
Yicinity of the heat ing plan t or wallboard faclory. If only 
Iong Iog are in,·olved it i generally ad,·antageo u to 
Iran porl lhe limber a Iong Joo and lo do lhe chipping 
wi th a emi-sta tic or completcly tatic chi pper. 

Eripainos Metsätaloudellisesta Aikakauslehdes tä n :o 1, 1955. 

Helsinki 1955. Kir japaino Oy. S A N A 
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