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Pieniä risuja ei kannata ke-
rätä energiakäyttöön, kaa-
dettakoon ne millä konstil-

la tahansa. Sekä työn että metsän 
kannalta on viisaampaa jättää ne 
lannoitteeksi maahan.

 Kasaaminen kuormausta var-
ten on välttämätöntä myös isompia 
runkoja poistettaessa. Raivaussahan 
ja sitä jäljittelevien pyöröteräisten, 
koneellisten raivauslaitteiden jäljiltä 
energiapuun keruu on käytännössä 
toivotonta. Se johtuu hallitsematto-
masta kaadonsuuntauksesta ja siir-
telypihtien puutteesta. Oksistaan toi-
siinsa takertuneita, ristikkäisiä ja li-
mittäisiä runkoja ei saa jälkikäteen 
kuormauskelpoisiksi kourataakoiksi 
käsin eikä puutavarakouralla. Rai-
vaussaha ja sen koneelliset jäljitelmät 

ovat maahankaadon menetelmiä. Sii-
näkään työssä koneelliset versiot eivät 
ole suositeltavia nuoressa taimikossa. 
Kaadetut puut eivät saa jäädä taimien 
päälle. Raivaus tulee kyseeseen vasta, 
kun kasvatettava taimisto ei häiriinny 
siihen nojaavista risuista.

Sopii risukkoon   
Parhaimmillaan pyöröteräiset, ko-

neelliset raivauslaitteet ovat tiheissä 
risukoissa, joissa kaato käy niittotek-
niikalla. Karkea, hidaskierroksinen te-
rä murskaa kantoa leikkauskohdasta, 
jolloin jälkiversominen on vähäistä.

Pyöröteräisille raivauslaitteille tie-
dän kaksi valmistajaa:

 Nakkilalaisen Risutekniikka Ky: n 

harvesteri-/kuormatraktorikäyttöi-
nen malli on Risutec III (KV12/05). 
Juuri valmistunut traktoriversio Ri-
sutec TRC toimii samalla periaatteel-
la, mutta painaa vain kolmanneksen 
edellisestä. Terän halkaisija (50 cm) 
on kymmenen senttiä pienempi kuin 
metsäkonemallissa. Vastaavat katkai-
suläpimitat ovat 10/15 senttiä.

Kariko-raivuria tekee Kärjen-
koskella Puujaloste K.Koivunen 
(KV15/05).  Se on lisälaitteena lii-
tettävissä lähes kaikkiin puutavara-
kouriin. Katkaisuläpimitta on kym-
menisen senttiä. Pyöröterän sijas-
ta akselille voi liittää vaijerivarstan 
ohuiden vesojen kaatamiseen ojien 
ja teiden varsilta. r

Pyöröteräiset raivauslaitteet

Kariko-raivuri on 65 kilon painoinen lisälaite puutavarakouraan. Laite lukitaan 
mekaanisesti kouran leukojen sisään. Terää pyörittää hydraulimoottori ylennys-
vaihteen välityksellä. Asennuksessa paineöljy otetaan kouran toiminnosta. Öljyn 
vapaa paluu tankkiin on järjestettävä lisäletkulla, joka ei kuulu laitteen hintaan 
(2350 euroa +alv). Laitetta myy valmistaja itse sekä Agrimarketit kautta maan.

Keveytensä (120 kg) ansiosta myös traktorin kuormaimiin so-
veltuva Risutec TRC  pyörittää karkeahampaista, paksua terää 
suoraan hydraulimoottorin akselilla.  Hydrauliikan  maksimipai-
ne on 190 baaria ja virtaus enintään 75 l/min. Pyörityksen voi 
kytkeä kouran auki/kiinni toimintoon. Kun on laite symmetrinen 
joka suuntaan, rotaattoria ei välttämättä tarvita. Jarrullinen 
riipuke on käytännössä  välttämätön. Laitteen hinta on 3450 
euroa + alv. Myyjä on Risutekniikka Ky Inkinen).

Hajakaato ilman kasausta 
tekee energiapuiden keruusta 
kannattamatonta

Harvestereihin ja kuormatraktoreihin soveltuva Risutec III painaa noin 400 
kiloa ilman rotaattoria. Terä on  riipukelinjaa ulompana, jolloin kaato onnis-
tuu myös pystypuun takaa. Tasapainottajana rungon vastakkaisella puolella 
on nippu vastapainoja. Kokonaispaino on eduksi, sillä terää on painatettava 
kaadettavan puun kylkeen koko kaadon ajan. Kevyempi kaatopää kallistuisi.  
Raivausvauhti tiheässä risukossa on noin hehtaari työvuoroa kohti, ellei tai-
mikkoa tarvitse erityisesti varoa. Hinta Parkerin käyttöventtiileineen on 11 700 
euroa +alv. Myynti Risutekniikka Ky (Jukka Inkinen).

Metsä
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Omatoimisen puunkorjaajat 
hakkaavat energiapuuta mitä 
vaihtelevammalla kalustolla, 

myös kuitupuun tekoon tarkoite-
tuilla hakkuupäillä. Yhteistä kaikille 
hakkuulaitteille on niiden keveys. 
Maataloustraktori kuormaimineen 
asettaa painorajat. Lisäksi hakkuu-
pään valintaa rajoittava tekijä voi 

olla traktorin oman hydrauliikan 
tuotto ilman lisäpumppua.

Eniten kirjavuutta aiheuttaa 
energiapuun käyttötapa joko hak-
keena tai klapeina. Kokopuuna 
(=oksineen) korjuu ja haketus 
on teollisuudessa vallitseva käy-
täntö.

Karsitun rangan etuina ovat 
tuottavampi lähikuljetus, helpom-
pi välivarastointi ja kuivatus sekä 

jatkokäsittelyn valinnaisuus jo-
ko hakkeeksi tai klapeiksi. Hake 
on niin paljon tasalaatuisempaa, 
että jotkut lämpöyrittäjät mak-
savat karsitusta rangasta tienvar-
sipinossa enemmän kuin vastaa-
van kiintokuutiomäärän omaa-
vasta kokopuupinosta. Etua syn-
tyy käsittääkseni myös haketuksen 
ja autokuljetuksen tehostumises-
ta. Saavana osapuolena on myös 

metsäbiologia.
Oleellista energiapuun korjuus-

sa on kaadettujen puiden kasaa-
minen kourakasoiksi metsäkulje-
tusta varten hakkuun yhteydessä. 
Tämä pätee yhtä hyvin sekä oksi-
neen korjattaviin puihin että kar-
sittuun rankaan.

Omatoimisella puunkorjaajalla 
ei ole syytä väheksyä energiapuu-
ta. Todellisella polttoarvolla mita-

Kuitupuut ja energiarangat 
samalla hakkuupäällä

Kevyitä hakkuupäitä traktoreihin

ten kaato kannattaa jopa mootto-
risahatyönä. Kalleinta ja työläintä 
on karsinta, jonka edut luettelin 
jo aiemmin. Lisäbonusta voi las-
kea mieleiselleen työjäljelle.

Mikäli kokopuulle on kysyn-
tää, työtä voi tehostaa moottori-
sahaan liitettävillä kaatokahvoilla. 
Työmenetelmää kutsutaan siirte-
lykaadoksi. Kaato tehdään selkä 
suorana. Kaatuvan puun liike-
energiaa käytetään hyväksi puuta 
kasaan heitettäessä.

Kaatokahvoja tunnen kaksi 
merkkiä: vesantolaisen Apurin ja 
lieksalaisen Reon. Molempia voi 
kysellä paikalliselta moottorisaha-

kauppiaalta. Hintataso lienee 200 
euron molemmin puolin. Soveltu-
vuus kattaa yleisimmät sahat. Ko-
koluokaksi riittää ammattisahojen 
kevyin pää.

Pienillä hakkuupäillä
myös energiapuuta
Kevyet ainespuun hakkuupäät 
maataloustraktoreihin liitettyinä 
pärjäävät energiapuusavotoissa 
vähintään välttävästi. Rulla- tai 
telasyöttöiset merkit edellyttävät 
yleensä traktoriin lisähydraulii-
kan. Karsintakaan ei silloin ole 
ylivoimainen rasite, kun syöttö-
nopeudet ovat rivakat. Kaadetun 

puun pää siirtyy usein syötöllä 
nopeammin uran varteen kuin 
kuormaimen puomistolla. Syke-
harvesterilla karsintaa ei kannata 
käyttää kokopuun korjuussa.

Markkinoiden kahdesta syke-
harvesterista Naarva katkaisee 
puun giljotiinilla, Arbro ketju-
sahalla. Jälkimmäinen on järeäm-
pi, mutta myös kalliimpi.

Suurimpien maataloustraktori-
en kuormaimiin soveltuvia, rulla- 
tai telasyöttöisiä, karsivia, mutta 
ilman varsinaista keruupihtiä ole-
via hakkuupäitä ovat K2 (Tuomo 
Lahikainen), AM 300 (Kone-Mes-
kus Oy), Foresteri 18RH (Kesla 

Oy), Keto Forst ja Keto 51 (Kone-
Ketonen Oy) ja Nisula 400. 3- tai 
4-veitsisiä hakkuupäitä ja yhdis-
telmäkouria (kombi) voi käyttää 
myös keräilyyn, jos teräparit ovat 
erikseen hallittavissa.

Pelkkään energiapuun hakkuu-
seen monet edellä mainitut hak-
kuupäät ovat turhan kalliita jo 
siksi, että esimerkiksi pituuden ja 
paksuuden mittaus energiapuissa 
on tarpeeton. Kääntäen ilmaistu-
na pienten hakkuupäitten rinnalle 
ei kannata hankkia erikoiskouraa 
energiapuille, jos molempia työ-
muotoja tehdään vaihtelevasti. r

Rullavetoisia AM-kouria on on sekä perinteinen ainespuumalli AM 300 että 
aisaava versio(kuvassa). Molemmissa katkaisu tapahtuu ketjusahalla. AM 
300:ssa ei ole alimpana näkyvää vuolurullaa.  Tyyppinumero tarkoittaa puun 
maksimiläpimittaa karsinnassa. Paino on noin 230 kg. Hydrauliikalta odotetaan 
190 baarin painetta ja 70–120 litran tuottoa. Arvonlisäverollinen hinta on noin 
15 000 euroa. Valmistaja ja myyjä on Kone-Meskus Oy, Lumijoki. 

Telasyöttöinen Keto Forst on samaa tekniikkaa kuin valmistajansa ammattiko-
neet, mutta pienoiskoossa. Painoa on 280 kiloa. Täydellisellä mittaus-ja ohjaus-
automatiikalla koura selviytyy läpimitaltaan 4–30 sentin puista. Energiapuita 
varten sahapää kannattaa varustaa valmistajan leveimmällä ja järeimmällä 
terävarustuksella. Syöttönopeus 120 litran virtauksella on noin 5 m/s ja voima 
200 baarin paineella n. 10 kN:a. Mittalaitteineen hintaa kertyy noin 22 000 
euroa (sis alv) Myyjät Kone-Ketonen ja  mm. PowerForest.

Tuomo Lahikaisen suunnittelema K2 koura on kehittynyt Elmian ensiesittelyn 
jälkeen. Rullasyöttöisessä, 310 kilon painoisessa harvesterissa on sekä saha- 
että giljotiinikatkaisu. Sahan terälevy on 14-tuumainen; giljotiinin max. katkai-
su on 20 cm. Hakkuupää tarvitsee 200 baarin paineen ja 100 litran öljyntuoton. 
Kolmiteräisyys sopii energiapuitten keräilyyn. Uutuuden hinta on 16 500 + alv. 
Myynti Metso Metalli Oy ja/tai Kari Saharinen (0400-375020), Itä-Suomi.

Keslan Foresteri 18RH on 440 kilon painonsa vuoksi äärirajoilla traktorikäyttöön. 
Se selviytyy myös 2. harvennuksesta, jos alustakoneen hydrauliikasta saadaan 
vähintään 210 baarin paine ja yli 125 litran öljyntuotto. Hintataso mittalaiteva-
linnasta riippuen on noin 26 000–28 000 euroa + alv. Valmistajan lisäksi kouraa 
markkinoivat yksittäiset konevalmistajat ja  PowerForest Oy (Atso Viitanen).
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Varta vasten energiapuiden 
korjuuseen suunnitelluissa 
kourissa pääsääntöinen kaa-

to- ja katkaisutapa on hydraulinen 
veitsi tai hydrauliset sakset. Molem-
mat sietävät puuryhmien jännit-

teitä ja maakosketuksia paremmin 
kuin saha. Terien muotoiluun ja 
liikegeometriaan mahtuu lähes yhtä 
monta variaatiota kuin on valmis-
tajiakin, vaikka maksimikatkaisun 
mitat ovat melko lähellä toisiaan.

Keräävän kouran nimitys on 
kuin veteen piirretty viiva. Ihan 

Energiakourissa 
giljotiini tai sakset

Traktoriluokan keräävät kourat

Pentin Paja Oy on jo tehnyt ”yleisön pyynnöstä” proton keräävästä kourasta 
myös traktoriluokkaan. Sarjavalmistus alkaa kesäkuussa. Projekti on ollut no-
pea, uutuus on kuin Naarva-Syke ilman karsintateleskooppia. Runko ja giljotiini 
ovat samat. Kaatotiltille ja pitopihdeille sopiva puunippu on noin 3 kpl alle 
kuitupuun vahvuista runkoa kerrallaan. Malli on Naarva 1000-23E. Paino tulee 
olemaan 210 kg ja maksimikatkaisu 23 cm. Käyttöventtiili sietää jopa 150 
litran öljyvirran, mikä lisää katkaisunopeutta lisähydrauliikalla varustetuissa 
traktoreissa. Hinta-arvio on verollisena 8 500 euroa. Valmistaja ja myyjä on 
Pentin Paja Oy Joensuusta. Kaikkia Naarva kouria (yht. 8 mallia) edustaa myös 
PowerForest Oy (Atso Viitanen).

Kevyitten kourien kavalkaadista unohtui ainakin yksi erikoisuus; Evi-karsin-
takoura. Tämä 250 kilon painoinen laite kiinnitetään sovitteella kuormaimen 
päähän ilman riipuketta ja rotaattoria. Kaksimetrisen karsinta-/kaatolaitteen 
kärkipäässä on puomin toisella sivulla suora karsintaevä ja toisella molemmis-
ta päistään teroitettu pystykouru. Karsinnassa pyyhkäistään ensin kuormainta 
nostamalla tai laskemalla kourun vastakkainen puoli puhtaaksi. Samalla ta-
voin karsitaan loput kourulla. Katkaisun tekee puomiston sisältä kourun läpi 
työntyvä giljotiini. Jotta puu (max paksuus 18 cm) pysyisi paikallaan, kourun 
avoimelle sivulle työntyy pidäke. Puu jää pystyyn, kunnes se kaadetaan koko 
laitetta kuormaimen pituussuuntaan kallistaen. Ymmärtääkseni laite ei pysty 
tarttumaan maassa pitkällään olevaan puuhun. Karsintakouran hinta on verol-
lisena 2470 euroa. Valmistaja ja myyjä on EvimetGroup Oy, Kortesjärvi.

normaaleilla kouraharvestereil-
la olen nähnyt niputettavan 2–3 
energiapuuta ennen niiden ka-
saan kallistamista. Tiheissä puu-
ryhmissä pitkät karsintaveitset 
kahmaisevat kerralla otteeseensa 
jopa useamman puun kuin varsi-
naiset energiakourat. Joukkokat-
kaisussa pitää erityisesti muistaa 
saha- ja veitsitekniikan ero.

Varsinaisesti keräävän kouran 
nimike koskee vain niitä, joilla 
edellinen kaadettu puu pidäte-
tään pystynipussa ”välikäpälällä”, 
pihdillä tai muulla mekanismilla 
sen ajan, kun varsinaiset tartun-
taelimet tarttuvat uuteen puuhun. 
Välipihti voi toimia automaat-
tisesti tai erikseen hydraulisesti 

ohjattuna.
Mitä lyhyempi kuormain, sitä 

vähäisemmäksi keräilytoiminnon 
merkitys on osoittautunut käy-
tännössä. Tärkeämpää erityisesti 
taimikoissa on, että puun kaatu-
missuunta on täsmällisesti hal-
littavissa.

Keräävissä energiakourissa jar-
rullinen riipuke on lähes vält-
tämätön. Muutoin kevyt koura 
kallistuu ja taakan kuljettaminen 
pystyssä puulta toiselle estyy. Ke-
vyen luokan jarruriipukkeista on 
valitettavasti markkinoilla selvä 
puute.

Kevyeen luokkaan tässä lista-
tuista laitteista keräävin on Kone-
Meskus Oy:n AM240. Ahti Mes-

Evi-energiakoura ( KV01/00) leikkaa isojakin puskia kertakatkaisulla. Giljotiini 
toimii kiertoliikkeellä. Giljotiinin puoleista leukaa työntävä hydraulisylinteri 
makaa pihdin takana vaakatasossa. Muotoillut leuat ja leikkuuterä tiivistävät 
nipun poskeensa kuin hamsteri. Kourassa on kaatosylinteri, mutta ei rotaattoria. 
Yksittäisen puun maksimipaksuus on noin 20 cm. Laite painaa noin 250 kiloa. 
Verollinen hinta on 3 220 euroa. Valmistaja ja myyjä Evimet Group Oy, Evijärvi.

AM 240 leikkaa nerokkaalla ellipsiterällä. Se on hammastettu siten, että seu-
raava hammas aloittaa siitä,mihin edellinen on lopettanut. Voimantarve on 
vähäinen ja jälki sileä. Katkaisuläpimitta on 24 senttiä. ”Välikäsi” tempautuu 
peräkkäisten nippujen välistä pois kuin sepän koura punahehkuisesta raudasta. 
Venttiileineen paino on noin 150 kg ja verollinen hinta 12 600 euron luokkaa. 
Valmistaja ja myyjä Kone Meskus Oy, Lumijoki. 
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Ilman rotaattoria vain 108 kilon pai-
noinen Nisula 150E (KV 10/05) on tek-
niikaltaan niin selkeä, että sen kanssa 
pärjää aloittelijakin ilman käyttöopas-
tusta. Katkaisu tapahtuu kouraa kiin-
ni puristaen, jolloin puu leikkautuu 
kouran alapohjaan asennettua terää 
vasten. Kaatotiltti on automaattinen. 
Kun koura pakotetaan täysin auki, 
se nousee kaatoasentoon. Kun kou-
ra suljetaan ja puristuspaine nousee, 
kaatosylinteri alkaa vääntää puuta nu-
rin. Kaatosuunta valitaan rotaattorilla. 
Maksimikatkaisu on 17 senttiä, mutta 
kaikki 65x25 cm:n kitaan mahtuvat 
rungot narskahtavat kerralla. Kevyt 
laite ei edellytä tukijalkojen käyttöä. 
Tiltti lukittuna ja terä pulteistaan pois-
tettuna 150E on kohtuullinen puutava-
rakoura maatilakäyttöön. Hinta ilman 
rotaattoria on 3950 euroa (sis alv). 
Valmistaja ja myyjä S&A Nisula Oy, 
Kuorevesi. Edustuksessa myös Power-
Forest Oy:llä.

Nisula 280E on jo puhdasoppinen keräävä energiakoura kuormausleukoineen ja 
välikäpälineen. Kokeilin sitä menestyksellä (KV13/04) isossa Valtra traktorissa, 
vaikka 290 kiloinen koura pääsisi vielä paremmin oikeuksiinsa harvesterissa tai 
kuormatraktorissa. Jos saksileikkurin terät ovat kunnossa ja hydrauliikan paine 
vähintään 190 baria, yli 20 senttinen puu katkeaa kerralla. Kuormauspihdin avauma 
on 92 cm ja syvyys 50 cm. Kaikki toiminnot ovat nappikohtaisesti hallittavia. Au-
tomatisointi on jätetty tarkoituksella pois, jotta hinta pysyy siedettävissä rajoissa; 
nyt 12 500 euroa (sis alv). Rotaattori ei kuulu hintaan. Valmistus ja myynti kuten 
alla.

kus on ”välikäden” kiistaton isä. 
NaarvaSyke- luokan keräävä malli 
ilman karsintaa tulee markkinoil-
le kesäkuussa. Proto on jo ajossa. 
Nisula 280E (KV13/04) kerää eril-
lisellä keräysyksiköllä. Kooltaan ja 
lujuuksiltaan 280E käy sekä isoilla 
maataloustraktoreilla että metsä-
koneilla käytettäväksi. 

Osa sopii myös 
kuormaukseen

Kuormausominaisuuksia tar-
vitaan vain, jos energiapuunkor-
juuta toteutetaan ”kombimene-
telmällä”; hakkuun ja kuljetuksen 

yhdistelmänä. Nisun energiakou-
rat ovat kuormauksessa tässä ryh-
mässä omaa luokkaansa. Pienem-
mästä saa muutamassa minuutis-
sa jopa kevyisiin töihin välttävän 
puutatavarakouran, kun leikkuu-
terä on poistettavissa.

Pystyyn karsiva Evi-versio kuu-
luisi paremmin hakkuupäiden 
joukkoon. Toki sillä voi energia-
puitakin korjata yksitellen.

Tällä kohtaa välähtivät päähän 
prosessoriajan kuihtumisen myö-
tä käytöstä poistuneet kaatopäät. 
Nyt niille olisi jälleen käyttöä. r

Jorma Voutilainen

Ammattiluokan energiapuu-
kourien kehityksessä näkyy 
yhä selvemmin siirtyminen 

kyseisessä työmuodossa metsäko-
neiden täytetyöstä päätoimiseen 
urakointiin. Jonkun on otettava yk-
siselitteinen vastuu siitä, että jokai-

selle perustettavalle lämpölaitoksel-
le riittää haketta vuoden jokaisena 
päivänä. Kaikki kunnia omatoimi-
sille metsänomistajille, mutta läm-
pöbisneksessä ei voi lähteä siitä, että 
rankaa korjataan vain silloin, kun 
muilta töiltä ehditään. Urakoinnis-
sakin järkevät kohteet on kartoitet-
tava ja energiapuukaupat sovittava 

metsänomistajan kanssa vähintään 
vuodeksi ennakkoon. Taimikonhoi-
don laiminlyöntien takia nuoren 
metsän kunnostuksia riittää.

Teknistä kehitystä ovat hidas-
taneet näkemyserot siitä, pitääkö 
nuorissa metsissä korjata kuitu-
puuaines ja energiaranka omiin 
pinoihinsa. Nykyselvitysten mu-

kaan erottelu on tappiollista se-
kä metsänomistajille että metsä-
koneyrittäjille. Ensiharvennuspuu 
tuottaa paremmin lämpökattilassa 
kuin kuitupuupinossa. Sen pitäisi 
olla hyvä uutinen myös valtioval-
lalle, jonka kädessä uusien läm-
pölaitosten synty investointi- ja 
kemera-tukien muodossa on. Ti-

Hydraulinen katkaisu 
ja keräily välttämättömät

Järeimmät energiapuukourat

Abab Klippen 250 Nipistelijä energiakouraa edustaa Suomessa Logman Oy. 
Koura toimii giljotiinikatkaisulla (25 cm), ei karsi, mutta on keräävää tyyppiä. 
Pihdeistä toinen puolikas on kiinteitä leukoja rungossa; vastakkaiset ovat liik-
kuvia. Koura painaa 380 kiloa. Työpaine on 210 baaria ja öljyntarve 80 l/min. 
Valmistaja on Allan Bruks AB, Ruotsi. Hinta Suomessa on 36 000e +alv. Se 
sisältää 320 astetta kääntyvän rotaattorin ja kouran ohjausautomatiikan.

Komatsu Forestin kokonaisvaltainen ratkaisu: Täydellinen kombikoura Valmet 
330 Duo/Cut 2 syöttölaitteineen, mittalaite ja sahan lisäksi giljotiini sen alla. 
Kouralla voi hakata kaikki puulajit tukista energiapuuhun asti joko maahan 
tai suoraan korjurin kyytiin. Hakkuupää kokonaisuudessaan maksaa 88 400   
euroa (sis alv).
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lanteen luulisi rauhoittavan myös 
lämpöyrittäjiä. Energiapuun saa-
tavuus on ko. hintasuhteiden va-
lossa turvattu.

Huolimatta ensiharvennusten 
kohtalosta korkealaatuinen tukki-
puu on käsittääkseni jatkossakin 
metsätalouden päätavoite. Sahaa-
minen ei lopu Suomessa. Jos täällä 
sahaaminen ei nykyisiä integraatti-
sahoja kiinnosta, aukko täyttyy var-
masti muilla asiakaslähtöisemmillä 
yrittäjillä.

Edelliseen viitaten energiapuun 
korjuun pitää olla tehokasta, mutta 
metsän arvokasvua tukevaa. Ran-
kasavotta on jatkossakin metsän-
hoitotyötä, ei sadonkorjuuta. Bio-
energian kasvatuksessa emme pär-
jää eteläisimmille kilpailijoille puu-
lajiemme ja lyhyen kasvukauden 

vuoksi. 
Lisälaitteita
entisiin hakkuupäihin
Työmenetelmiä ammattiluokan 
energiapuun korjuussa on kaksi: 
korjuuketju tai kombi-menetelmä.

Hakkuu ja ajo on eriytettävä niil-
lä energiakourilla, joissa ei ole kun-
nollisia kuormausleukoja. Kuten jo 
kevyiden harvestereiden kohdalla 
totesin, energiapuuta pystyy teke-
mään samoilla laitteilla kuin kuitu-
puutakin. Ammattiluokassa terälai-
tevitsaus on sama ja yksin puin kaa-
taminen sekä kasaaminen hidasta. 
Kalliin alustakoneen tuntikustan-
nus ja työsaavutus heittävät keske-
nään volttia.

Keto 100:aan on saatavilla ketju-
sahan tilalle asennettavat hydrauli-
set veitset ProfiForest Oy:ltä noin 

10 000 eurolla +alv. Pienempää Ke-
to 51 kouraa on saatavissa normaa-
lia mallia suuremmalla avaumal-
la, joka sopii energiapuuryhmien 
joukkokatkaisuun.

Oy Logset Ab:n 4M-kouraan saa 
lisävarusteena keräilypihdin.

Komatsu Forestilla on normaa-
liin Valmet 945-kouraan sahapään 
tilalle liitettävät sakset tai kombi-
kouraan rullat, keräilypihti, ketju-
saha ja sen lisäksi sahan alla Sakari 
Kuljun patentoima giljotiini, jonka 
tuotenimi on Valmet Cut 2.

Energiapuun korjuussa sahan 
vaihtamista hydrauliseksi katkai-
suksi puoltavat teräkustannusten 
reilu aleneminen ja kokonaista eri-
koiskouraa halvempi hinta.

Energiapuun kombikorjuuseen 
sopivat luonnollisesti kaikki kom-

bikourat sahakatkaisulla. Poik-
ke uksen edukseen tekee Moipu 
400E, josta syöttörullat on pois-
tettu ja saha vaihdettu kaarevaan 
giljotiiniin (KV17/03). Keräilytoi-
minto on automaattinen.

Uusin tulokas keräävien ener-
giakourien ammattiluokkaan on 
nakkilalaisen Risutekniikka Ky:n 
Risutec M50.

Sen ovat lähes kaikki valmista-
jat kokea kantapään kautta, että 
hydraulinen katkaisu on yllättä-
vän rankkaa sylintereille, terille ja 
runkorakenteille. Isojen koneiden 
järeillä nostureilla syntyy lisäksi 
kiusaus käyttää teriä kaatorautana, 
jos kaatoleikkaus ei mene kerralla 
läpi. Raudassa ei ole raha hukassa 
tässäkään tuoteryhmässä. r

Kaikkien Naarva-kourien giljotiinissa on se erikoisuus, ettei katkaisu kuormita 
itse kouran runkorakenteita. Giljotiinin runko on ”uivassa asennossa” kouraan 
nähden. Tätä järeätä, keräävää energiamallia tehdään kahdella runkopituudella 
(1600/1500-40E), joiden korkeusero kaatoasennossa on 45 cm ja painoero 40 kg. 
Kuvassa 1500-40E (kork. 120cm/ paino ilman rot. 560 kg). Giljotiinin katkaisuliike 
yltää 40 sentin risunippuun. Molempien mallien hinta on sama: 21 147 e+ alv. 
Hinta ei sisällä rotaattoria eikä sen ohjausventtiiliä. Valinta on kiinni nosturin 
nostokorkeudesta. Valmistaja ja myyjä Pentin Paja oy, Joensuu. 

Pinox energiakourassa on ainoana ympäripyörivä rotaattori. Sen mahdollistaa 
CAN-väylätekniikka. Katkaisu tapahtuu vastakkain puristavilla hydraulitoimi-
silla saksilla. Puun maksimikoko on noin 28 cm. Kourassa on keräilypihti ja se 
sopii myös kuormaukseen. Painoksi rotaattoreineen ilmoitetaan 450 kg. Hinta-
luokka automatiikkoineen on verollisena 27 000 euroa. Kuva on viime Elmiasta, 
jonka jälkeen on tapahtunut lähinnä kosmeettisia muutoksia terän alueella. 
Sarjamalli nähdään kesäkuussa. Valmistaja ja myyjä Pinox Oy, Ylöjärvi.

Ponssen EH25 energiakoura leikkaa kaarevalla giljotiinilla. Katkaisuläpimitta 
yhdellä työliikkeellä on 25 cm. Kuormauksessa teräkoneisto kääntyy akselillaan 
rungon taakse, jossa se ei pienennä kuormaustaakan kokoa. Kallistustoiminto 
on kaksisuuntainen. Tiltin ja keräilypihdin toiminto on automatisoitu. Ohjaus-
toiminnot ovat valmiina Ponsse Dualin uusimmassa automatiikassa. Muihin 
ohjelmiin tarvitaan ”sovitepurkki”. Kuva on noin vuoden takaisesta protosta. 
Päivityksiä rakenteisiin on tullut sen jälkeen noin 100 lisäkilon verran. Nyt 
työpaino ilman rotaattoria (Indexator AV12S) on 490 kg. Hintaluokka on ro-
taattorin kanssa 38 000 e (sis alv). Valmistaja ja myyjä Ponsse Oyj, Vieremä.

Moipu 400E on kehitetty vas-
taavasta kouraharvesterista jät-
tämällä energiakourasta syöttö-
rullat pois. Runko on keskeltä ni-
velöity ja puolikkaat puristuvat 
kouraa suljettaessa yhteen. Kaa-
reva giljotiini on kiinni toisessa 
puolikkaassa ja tekee viiltävän 
liikkeen (max. katkaisu 23 sent-
tiä). Tartuntaleukojen kovempi 
paine niitä suljettaessa pakottaa 
alempipaineisen keräysyksikön 
nielun antamaan periksi sisään 
tunkeutuvalle uudelle puulle. 
Puu napsahtaa satimeen kuin 
kolikko pajatsoon. Koura oli ko-
keilussa hyvä sekä hakkuussa 
että kuormauksessa. Paino In-
dexator rotaattoreineen on 540 
kg. Kuvassa riipukkeen korvaa 
hydraulinen kuormainvaaka. 
Hintaluokka ilman rotaattoria 
34 000e +alv. Valmistaja ja 
myyjä Moisio Forest Oy.

Keto 100:ssa sahakotelon ja alaterien (4 teräiseen) tilalle asennettavia katkai-
suveitsiä valmistetaan niiden kehittäjien synnyinsijoilla Rääkkylässä. Sakset 
toimivat luotettavasti ja yllättävän nopeasti KV 18/04). Kertapuristuksella 
menee poikki 22-25 cm:n puu. Veitset eivät aiheuta muutoksia Keto 100:n oh-
jausautomatiikkaan. Myös kouran paino pysyy likimain entisellään. Myynnistä 
vastaa ProfiForest Oy. Hintataso on 10 000 e +alv. Asennuksen hinta, jos sitä 
tarvitaan, on tehtaalla Muuramessa 200 e +alv.

Risutec M50 on uusin tulokas keräävien energiakourien ammattiluokkaan. 
Se on kuin kaksi puutavarakouraa päällekkäin ja paketin alla hydrauliset 
katkaisusakset. Iso tartuntakoura on eduksi kuormauksessa ja puuryhmien 
kasaamisessa joukkokatkaisuun. Hallinta edellyttää nelilohkoista venttiiliä. 
Hydrauliikalta edellytetään 210–220 baarin painetta ja 220–230 litran virtasta. 
Katkaisuläpimitta on puulajista riippuen 25–30 cm. Keräilyn optimitaakka on 4 
kpl 10 cm:n runkoja . M50 painaa noin 400 kiloa ja hintaluokka on 15 500 e 
+ alv. Asennuksesta sovitaan erikseen. Valmistaja on Risutekniikka Ky, Nakkila. 
Myynnistä vastaa yhtiössä Jukka Inkinen.
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Jorma Voutilainen

Hyväkään moottorisaha ja 
sahaustekniikka eivät vie-
lä takaa, että puu kaatuu 

haluttuun suuntaan. Ihmisvoimat 
käyvät äkkiä vähäisiksi, kun puu 
pitää saada kallistumaan kaatolo-
ven puolelle. Voiman tarve riippuu 
puun koosta ja painopisteestä sekä 
tuulen suunnasta.

Jo kaatosahauksen aikana on 
varmistettava, ettei sahausrako ni-

pisty kesken kaiken kiinni. Terä ju-
miutuu ja jatkotoimien vaikeusas-
te moninkertaistuu.

Kaatorautoja
eri kokoja ja malleja
Yleisin kaadon apuväline on noin 
80 sentin pituinen kaatorauta va-
rustettuna pölkyn kääntämiseen 
tarkoitetulla kääntökoukulla. Hin-
taluokka on noin 35–40 euroa. 
Keskiverto käyttäjä saa sillä nos-
tamalla sahausraon takaosaan 800 

kilopondin nostovoiman. Lippa 
työnnetään sahausrakoon heti, 
kun ei ole vaaraa teräketjun osu-
misesta siihen. Ajoissa laitettu rau-
ta estää sahausraon nipistymisen.

Voimaraudat ovat edellisen kal-
taisia, mutta pidempiä (n. 140 cm) 
ja lipaltaan  paksumpia. Lippa ei 
mahdu 1,3 millin vetolenkeillä va-
rustetun teräketjun (light-ketjut) 
avaamaan rakoon. Sitä on avar-
rettava uudella sahauksella lipan 
leveydeltä ja syvyydeltä ennen kaa-

tosahauksen jatkamista. Nostovoi-
ma on noin 1800 kilopondia, hiu-
kan yli kaksinkertainen normaa-
liin kaatorautaan verrattuna. Hin-
tataso on noin 69–75 euroa.

Kuitupuurauta on nimensä mu-
kaisesti normaalia rautaa lyhyem-
pi ja sen myötä kallistusvoima jää 
noin puoleen yleisrautaan verrat-
tuna. Yleensä voima riittää kuitu-
puurungoille. Kääntökoukkua ei 
ole. Lisävarusteena on saatavana 
työkaluvyöhön liitettäviä koteloi-

Puunkaadon apuvälineitä 
tarpeen ja kukkaron mukaan

Aina ei hyvä tuuri riitä kaadossa

Sahausraossa vasemmalta oikealle, suluissa nostovoima: Polkurauta Victor lyhimmillään ( 500 kp), Fiskarsin 
kaatorauta kääntökoukulla (900 kp) ja Stihlin voimarauta koukulla (1800 kp). Kannolla Pekka Huikurin 
ruuvitunkki (2500 kp)ja kaatosakset. Ne nostetaan korkeuksiin oksasahan varrella ja laukaistaan puuhun 
kiinni vartta pyöräyttämällä.

ta, joissa kuitupuurauta kulkee ai-
na kätevästi mukana puulta puulle 
siirryttäessä. Raudan hintataso on 
35–39 euroa, kotelon 7–8 euroa.

Polkuraudassa kaatolippa on on 
varsilinjan sivulla. Nostava liike 
saadaan aikaan polkemalla varren 
päälle. Varsi on teleskooppisesti 
jatkettava. Maksimivoima saavute-
taan seisomalla varren ääripäässä. 
Voima on normaalin ja kuitupuu-
raudan puolivälin luokkaa. Hinta-
taso on 59  euroa (Victor). Myös 
tämä rauta on kuljetettavissa vyö-
tupessa. Sinällään ergonomiselta 
tuntuvaan toimintaperiaatteeseen 
pitää mielestäni suhtautua varo-
en. Lipeäminen tai horjahtaminen 
ratkaisevalla hetkellä kaatolinjal-
le on turvallisuusriski. Jos puusta 
joutuu ottamaan tukea, puun liik-
keiden seuraaminen on käytän-
nössä mahdotonta. Reagointiaika 
mahdollisiin yllätyksiin lyhenee 
ratkaisevasti.

 Kaikkia kaatorautoja voi käyt-
tää kaatosuunnan osoittimina. Se 
tapahtuu niin, että kaatolippa pai-
netaan tiiviisti kaatoloven poh-
jaan. Varsi osoittaa kaatumissuun-
nan. Lovea on tarvittaessa korjat-
tava ennen kaatosahauksen aloit-
tamista, kunnes varsi osoittaa ha-
luttuun kohtaan.

Kaatokiiloja
kolmesta materiaalista
Kaatokiiloja on tarjolla muovisi-
na, magnesiumisina ja teräksisi-
nä. Kaikkia löytyy eri kokoja se-
kä pituuden että korkeuden suh-
teen. Pienimmät mahtuvat rinta-
taskuun.

Muoviset kiilat ovat teräket-
juystävällisiä, jos terä sattuu raa-
paisemaan kiilan kärkeen. Kar-
hennettu pinta pitää kohtuullisen 
hyvin sulassa puussa. Talvella on 
vaara, että muovikiila ponnahtaa 
raosta, josta syystä en suosittele 
niitä ehdotonta varmuutta vaa-
tiviin kohteisiin. Materiaali kes-
tää kohtuullisesti  myös lyömistä 
kirveen hamaralla, vaikkakin al-
kaa purseilla päästään toistuvassa 
käytössä. Koosta riippuen muovi-
kiiloja saa 6–10 eurolla.

Alumiini/magnesium-kiiloja 
olen nähnyt kahta kokoa. Ns. tas-

kumalli (13 cm) on kevyt ja näp-
pärä. Nostokorkeus riittää nor-
maaleihin ja lievästi takapainoisiin 
puihin. Selvästi vinoihin tarvitaan 
puolta pitempi ja paksumpi mal-
li. Nousukulma on molemmissa 
likimain sama. Se tarkoittaa, että 
voimaa on saman verran, mutta 
isompi kallistaa enemmän.

Kiilat pitävät myös jäisessä kan-
nossa. Nostovoima määräytyy lyö-
mäaseen massaiskusta. Kiiloja voi 
lyödä puulla, kirveellä ja lekalla. 
Lekomalla olen mitannut 2500 ki-
lopondin nostovoiman terveessä 
kannossa. Lahoissa raja tulee vas-
taan aikaisemmin, kun kiila alkaa 
upota puun sisään.

 Kevytmetallikiilojen hintahai-
tari koosta riippuen on 5–20 eu-
roa.

Rautakiilat on yleensä tehty 
puiden halkaisua varten. Ne ovat 
usein nousultaan jyrkempiä kuin 
kaatokiilat. Ns. kierteiset halko-
makiilat eivät sovellu kaatoon lai-
sinkaan. Suoria malleja voi käyt-
tää, kun sahausrakoa nostaa al-
kuun loivanousuisella kaatokiilalla 
tai kaatoraudalla. Paksu halkoma-

kiila otetaan apuun, ellei kaatokii-
lan kallistuskorkeus riitä. Rauta-
kiilojen lyömäase on iso halkoma-
kirves tai leka.  

Järeimmät aseet
erikoiskäyttöön
Linjojen, yleisten teiden ja ra-
kennusten läheisyydessä tehtäviin 
kaatoihin on tarjolla erikoiskalus-
toa,  jossa jo hinnat (140–800 €) 
viittaavat ammattikäyttöön. Tosin 
hintaa on ykköskaadossakin suh-
teutettava apulaitteella vältettävän 
vahingon suuruuteen. Toinen mit-
tari on alan ammattilaisella teete-
tyn kaadon hinta.

Metsuri Pekka Huikurin kaa-
toruuvi maksaa noin 140 euroa ja 
nostaa noin 2500 kilopondia. Te-
keillä on kuulemma myös hydrau-
linen versio.

Sivulta työntöön perustuvia 
kaadonsuuntaimia on kahdella eri 
tekniikalla toimivia:

RH-Pushereissa teleskooppia 
työntää ulos vaijerivälitys. Pituu-
desta ja voimasta riippuen malle-
ja on kolme hintahaarukassa 490–
820 euroa.

Stalpenissa kärki puskee jar-
rullisen kampikoneiston rattaal-
la ja hammastangolla. Työntöaisa 
on jaettavissa pikalukosta kahteen 
osaan, jolloin paketti mahtuu hen-
kilöautoon sisään. Hintataso on 
noin 800 euroa.

Talja ja naru varmin
 ja voimakkain konsti
Pahoissa puissa mikään ei voita 
pitkää narua ja taljaa. Jo 5–6 met-
rin korkeudelle kiinnitetty naru 
yhdessä taljan 1000 kilopondin 
vetovoiman kanssa tuplaa edellä 
kuvattujen kaadon apuvälineiden 
kallistusvoiman. Jos sekään ei vie-
lä riitä, mikään ei estä käyttämästä 
kiiloja vedon lisäksi.

Kaatajan turvallisuuden takaa-
miseksi suosittelen niin pitkää na-
rua, että se yltää ankkuripuusta 
taittopyörän kautta kaadettavan 
puun takapuolelle, missä taljan 
käyttö on turvallista, ja puun liik-
keet koko ajan havainnoitavissa. 
Avattavia taittopyöriä löytyy jo-
pa alle 50 eurolla. Kevyitä taljoja 
lienee valmiiksi oman autotallin 
nurkissa. r

Kaatokiilojen hinnat eivät päätä huimaa.  Pinnoiltaan karhennetut muovikiilat toimivat luotettavasti vain sulan maan 
aikana. Kevytmetalliset ja rautakiilat sopivat  käyttöön ympäri vuoden. Taskumalli on pelastanut monesta pulasta. Kiilojen 
voima on kiinni  lyömäaseesta. Laiskuuttaan on tullut tökittyä pikkukiilaa kuitupuun päällä.



Nro 7     12. 5. 2006

62

Nro 7     12. 5. 2006

63

Ismo Sairanen

Varkautelainen viiltäen katkai-
sevia pilkekoneita valmista-
va Bilke Oy on suunnitel-

lut ammattikäyttöön tarkoitetun, 
myös järeämmille puille sopivan 
sahaavan pilkekoneen. Lähtökoh-
tana laitetta kehitettäessä oli, että 
koneen käyttäjä pystyy työskente-
lemään myös pelkästään traktorin 
ohjaamosta käsin. Talvella voi olla 
lämpimässä ja kesällä voi hyödyntää 
ilmastoinnin mahdollistamaa työ-
paikan viilennystä. Puut nostellaan 
kourakuormaimella pölli kerrallaan 
syöttöpöydän hihnalle. Pilkekoneen 
kaapelin jatkeena oleva hallintapa-
neeli tuodaan kuormaimen käyttä-
jän ulottuville ohjaamoon. Jos on 
pilkottavana paljon keskimitaltaan 
ohuita puita, ne on luonnollisesti 
nopeampi syöttää käsin esimerkiksi 
erillisen syöttötelineen päältä ko-
neen hihnalle.

Katkottavan ja halottavan puun 
etenemistä seuraa ultraääni- ja va-
lokennotekniikka, joiden antamien 
tietojen perusteella koneen sähköi-
nen ohjainlaite antaa käskyt oikea-
aikaisesti syöttömatolle, katkaisu-
sahalle ja halkaisusylinterille. 

Käyttäjän edessä olevasta hallin-
tapaneelista valitaan haluttu klapin 
pituus ja käynnistetään syöttö. Puun 
edetessä syöttökuljettimen päällä ult-
raäänianturi antaa rungon päästä mi-
taten pysähtymiskäskyn, jolloin saha 
katkaisee halutun mittaisen pätkän. 
Ketjukuljettimen mukana liikkuvat 
kourut siirtävät pölkyn halkaisulin-
jalle. Seuraavan sahauksen aikana 
halkaisusylinteri työntää pöllin pät-
kän halkaisuterän läpi. Terä halkaisee 
puun kerralla enimmillään 16 osaan. 
Katkaisupituuden voi valita väliltä 0–
660 milliä. Koko pilkontaprosessi ta-
pahtuu täysin automaattisesti. Klapi-
en tekijä voi keskittyä pelkästään pui-
den siirtämiseen syöttöpöydälle.

Puut pilkkeiksi vaikka 
käsin koskematta

Uusi automaattinen Bilke XXL 500 pilkekone

Sahattaessa on puu hyvin tuettuna pöytään. Hydrauliset painimet tukevat 
pölliä sahaustapahtuman aikana terälaipan molemmin puolin. Suojakannen 
reunassa oleva lanka on turvakatkain. Jos lankaan osuu jotakin, kone pysähtyy 
välittömästi.

Bilke XXL 500 on vahva kilpailija suurien puiden ja ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden sarjassa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut tehokkuus, käytön helppous 
ja turvallisuus. 
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Patentoitu halkaisuterän 
korkeuden säätö

Halkaisuterän korkeuden automaat-
tinen säätö on patentoitu. Katkaista-
vaa pölliä painavasta paininkäpäläs-
tä on mekaaninen yhteys halkaisute-
rän korkeussäätöön. Mitä ohuempi 
puu, sen alempana on halkaisuterä. 
Terän keskipiste osuu suorassa puus-
sa täsmälleen aina keskelle.

XXL 500:n sähköisen hallinnan 
toimintoja saadaan muutettua näp-
päinasetuksilla helposti käyttäjän 
haluamiksi.   

Normaalisti halkaisusylinte-
ri liikkuu kerran joka sahauksella. 
Koneen hallintapaneelista voidaan 
myös valita asetus, jolloin lyhyitä 
klapeja tehdessä saha tekee kak-
si katkaisua peräjälkeen. Vasta tä-
män jälkeen kuljetin siirtää pöllit 
halkaisulinjalle. Toiminto nopeut-
taa työrytmiä jonkin verran. Yk-
sin kappalein halottaessa työnope-
us koneella oli esittelytilaisuudessa 
kymmenen katkaisu- ja halkaisulii-
kettä minuutissa. 

Valokennot seuraavat myös syöt-
tömatolla kulkevan puun paksuut-
ta ja viimeisen osan pituutta. Ken-
nojen mittaustuloksen mukaisesti 
ohuilla puilla halkaisusylinteri liik-
kuu paksuja puita nopeammin. 

Ohjainpaneelin asetuksista saa-
daan muutettua haluttaessa viimei-
sen rungonosan katkaisu osumaan 
keskelle, jolloin syntyy kaksi sa-
manmittaista pölliä. Kaikki klapit 
voidaan tehdä myös samanpitui-
siksi, viimeinen alimittainen "nu-
tikka" voidaan pudottaa tarvitta-
essa halkaisulinjalta sivuun koneen 
viereen. 

Puolimetrinen
puu

Suurin katkaisu- ja halkaisuläpi-
mitta on koneella 500 milliä. Saha 
on vastaava kuin motoissa käyte-
tään. Laippa on 25 tuumainen ja 
ketjun jako 404". Ketjun kiristys on 
automaattinen, joten ketjun vaihto 
on helppo ja nopea tehdä. Halkai-
susylinteri on halkaisijaltaan 125 
millinen, työntövoimaksi ilmoite-
taan suurimmillaan 35 tonnia.

Syöttöpöydän pituus on 4000 
milliä ja ritiläpohjaisen poistokul-
jettimen pituus 2800 milliä. Vaih-
toehtoisesti saa tilattaessa myös 
pidemmän poistokuljettimen. 
Molemmilla kuljettimilla on pyö-
rintävahdit. Jos jompikumpi mat-
to pysähtyy häiriön vuoksi, kaik-
ki toiminnot pysähtyvät samal-
la kertaa. Kuljetinta voi liikuttaa 
hydraulisesti korkeussuunnassa, 
sivuttaisen saranoinnin ja kään-
nön saa lisävarusteena. Paineen 
hydrauliikkaan tuottaa säätötila-
vuuspumppu.

Bilke XXL 500 on rakennettu 
tieliikennevarustetun pyöräalustan 
päälle. Siirtäminen voidaan tehdä 
maastoautolla tai traktorilla. Pai-
noksi koneelle ilmoitetaan varus-
tuksesta riippuen 1700–2700 kiloa. 
Vetoaisa on kiinni syöttöpöydän 
rungon etupäässä. Pituutta ko-
neen perusosalla on syöttöpöyti-
neen 5460 milliä, kuljetin lisää 
pituutta työasentoon laskettuna 
2300 milliä. Pyörityksen voimako-
neena voi olla traktori tai sähkö-
moottori. Bilke Oy:n tuotteista 
löytyy lisää tietoja nettiosoitteesta 
www.bilke.net.   r

Vihreä puun painin on mekaanisessa yhteydessä halkaisuterän korkeuden 
säätöön. Terä keskittyy puun koon mukaan aina keskelle. Sähköohjatussa vent-
tiililohkossa oli nolla-sarjan koneessa mukana myös mekaaniset käyttövivut, 
joilla voidaan yksittäisiä toimintoja liikuttaa käsiohjatusti. 

Hallintapaneeli voidaan siirtää koneen kiinnitystelineestä puita syöttävän 
traktorin ohjaamoon. Bilke XXL:n toimintojen sähköinen ohjaustekniikka on 
vastaavaa kuin motokourien hallinnassa käytetään.

Pöllit siirtyvät sahalta halkaisulinjalle ketjuelevaattoriin kiinnitetyissä kouruis-
sa. Pisin halkaistava puu voi olla 66 senttiä pitkä.

Ismo Sairanen

Pohjois Ruotsissa, Vindelnissä si-
jaitseva Indexator Oy on tunnettu 
metsäkoneiden kourankääntäjien, 
jarruriipukkeiden ja kaivukoneiden 
kauhanpyörittäjien valmistaja. In-
dexator tuli Allan Jonssonin omis-
tukseen vuonna 1973, johon asti se 
oli kourakuormaimia valmistavan 

Cranabin pieni tytäryhtiö. Jonsso-
nin johdolla Indexator keskittyi jo 
varhain kourankääntäjien valmis-
tukseen. Laitteita myydään tällä het-
kellä ympäri maailman ja Indexa-
tor-kourankääntäjä on monessa uu-
dessa harvesterissa ja kuormatrak-
torissa ensiasennusvarusteena. 

Vuonna 1991 esiteltiin ensim-
mäinen Rototilt-laite, jolla kaivu-
koneen kauha saatiin pyörimään 

ympäri ja kallistumaan. Kauhan-
pyörittäjät ovat yleistyneet voimak-
kaasti viime vuosina Pohjoismaissa, 
joten Indexator Rototilttien myyn-
tikin on viiden viimeisen vuoden 
aikana tuplaantunut. Keski-Euroo-
pan suuntaankin myynti on alka-
massa. Ennen kuin kauhan pyörit-
täjien menekki siellä suuremmassa 
mitassa lisääntyy, on eurooppalai-
sille maarakentajille ensin selvitet-

tävä pyörivän kauhan edut sen käyt-
tökelpoisuus erilaisissa maaraken-
nustöissä. 

Rototiltit 3–30 tonnin 
koneisiin
Rototiltin päämalleja on kaikkiaan 
viisi kappaletta. Pienin RT 20 sovel-
tuu 3–6 tonnisiin minikaivukonei-
siin. RT 30 on 6–11 tonnisten kai-
vurikuormainten ja kaivukoneiden 

Indexator Oy laajentaa 
tuotantoa ja panostaa 
tuotekehitykseen

Maarakennus

Indexator Ab:n uudenaikainen tehdas sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Vindelnissä. Nykyisten toimitilojen lisäksi on suunnitteilla kustannusarvioltaan 100 miljoonan kruunun 
arvoinen uusi tehdasrakennus, joka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Multikiinnityksellä Rototiltit voidaan asentaa suoraan kaivupuomin kärkeen. 
Soviteholkit valitaan kone- ja mallikohtaisesti. Tappiväliä voidaan säätää, koska 
reiät ovat koneistettu holkkeihin toislaitaisesti. Tappikiinnityksellä jää Rototiltti 
ja kauhapaketin kokonaiskorkeus selvästi matalammaksi kuin pikakytkinkiin-
nityksellä, jolloin kauhan murtovoimakin on parempi.

Indexatorilla on hiljattain otettu käyttöön Rototilttien testipenkki, jonka ko-
konaiskorkeus on useita metrejä. Laitteeseen kiinnitettyä kauhanpyörittäjää 
voidaan väännellä ja kuormittaa kaikkiin suuntiin. Kilpailu on alalla kovaa:
esimerkiksi koko laitetta ei saanut valokuvata.
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lisälaite, RT 40 painoluokkiin 10–15 
tonnia, myydyimpien 15–24 ton-
nisten kaivukoneiden laite RT 60B 
ja RT80, voidaan kytkeä 30 tonnin 
koneisiin saakka. 

Painoa Rototilteillä on 145–770 
kiloa kokoluokasta riippuen. Ylei-
simmin kauhan pyörittäjä kytke-
tään kaivukoneen omaan kauhan 
pikakytkimeen, jolloin lisäkorke-
utta kauhan kiinnitysjärjestelmälle 
tulee 347–555 milliä. Vaihtoehdoksi 
Indexator on suunnitellut ja paten-
toinut Multi-kiinnitysjärjestelmän, 
jolla Rototiltti kiinnitetään suoraan 
kaivukoneen puomin kärkitappiin. 
Multi-kiinnitys mahdollistaa jous-
tavan sovituksen eri konemalleihin 
vaihdettavien soviteholkkien avul-
la. Puomin kärjen leveyden sää-
dön lisäksi voidaan myös tappivä-
liä muuttaa, jolloin saadaan paras 
mahdollinen murtovoima ja tarvit-
tava kauhan liikerata. 

Kaikkiin Rototiltteihin kauha lii-
tetään hydraulisella pikakytkimel-
lä ja lisäksi hydrauliikan läpivien-
nin ansiosta voidaan Rototiltin alla 
käyttää erilaisia hydraulisia lisä-
laitteita.

Kauhan sivuttainen kallistuskul-
ma on kaikissa malleissa 2x40 astet-
ta. Muutamissa malleissa kallistus-
sylinterit ovat teleskooppimaiset ja 
niiden männänvarren pinta on vä-
riltään musta. Väri tulee erikoiskar-

kaisusta, jonka ansiosta kulutuskes-
tävyys on normaalia parempi. Työ-
paine Rototilteissä on 250 baria.

Moduulirakenne
Rototilt koostuu muutamista pää-
komponenteista. Valuteräksinen 
roottorikotelo on laitteen tärkein 
osa. Roottorikotelossa oleva öljy-

kylpyinen kierukkavaihde on pyrit-
ty laakeroimaan mahdollisimman 
laajapintaisilla laakereilla. Myös 
laitteen perusrungon korvakeosa 
on valuterästä. Rototiltin alle voi-
daan liittää myös pihtimoduli, joka 
voi olla paikallaan oli kauha kiin-
nitettynä tai ei. Pihdillä voi tarttua 
helposti kiinni pylväisiin, putkiin 
tai vaikka irtokiviin. 

Nykyaikainen ja auto-
matisoitu tuotanto
Indexatorilla tuotanto on automa-
tisoitu mahdollisimman pitkälle. 
Valmistus tapahtuu CIM-konseptin 
mukaan (kokonaisvaltaisesti tieto-
koneohjattu tuotanto). CIM-kon-
septi tarkoittaa myös, että myynti, 
tilausten teko ja tuotantosuunnit-
telu on valmistuksen lisäksi sisäl-
lytetty tietokoneohjauksen piiriin. 
Kourankääntäjien ja kauhanpyö-
rittimien suunnittelussa Indexator 
käyttää 3D CAD-ohjelmistoa. 

Indexatorin tuotannon ydin on 
automatisoitu varasto, jossa on 448 
säilytyslavapaikkaa. Automaattisille 
työstökoneille siirtyvät koneistetta-
vat komponentit suoraan moniker-
roksisesta hyllyköstä. Koneistuskes-
kukset pyörivät tarvittaessa ympäri 
vuorokauden, hyvin pienellä val-
vontahenkilökunnalla.

Indexator tekee kaikki koneis-
tustyöt ja laitteiden kokoamisen 
omana tuotantona. Tarvittavan hit-
sauskokoonpanon suorittaa samal-
la teollisuusalueella toimiva Cra-
nab AB.

Indexatorilla on tehty päätös 
uudesta tehtaan lisärakennuksesta, 
jonka kustannusarvio on 100 mil-
joonaa kruunua. Suunnittelutyöt 
valmistuvat tämän vuoden puolel-
la ja varsinainen rakennus on käyt-
tökunnossa ensi vuoden loppuun 
mennessä.

Hiljattain Indexator sai valmiik-
si seitsemän miljoonaa kruunua 
maksaneen testaus- ja mittausase-
man. Laitteisto on ainoa laatuaan 
Pohjois-Euroopassa. Rototiltti kiin-
nitetään testipenkkiin, johon saa-
daan tietokoneohjatusti muodos-
tettua kaikki vääntökuormitukset, 
joita normaalissa kaivutyössä ta-
pahtuu. Eri suuntaista vääntörasi-
tusta kohdistetaan Rototilttiin yli-
suurella kuormituksella määrätty 
aika, ja tämän jälkeen tutkitaan lait-
teelle mahdollisesti tulleet vauriot. 
Testauslaitteistoa käytetään uusien 
mallien kehitystyössä ennen niiden 
tuomista markkinoille.

Indexator Ab:n liikevaihto nou-
see tänä vuonna noin 300 mil-
joonaan euroon. Kokonaistuotan-
nosta menee Ruotsin ulkopuolelle 
tällä hetkellä noin 60 prosenttia, 
vientimaita on nelisenkymmentä 
kappaletta.

Henkilökuntaa on tehtaalla kaik-
kiaan 175. Yhteyshenkilönä ja lait-
teiden myyjänä toimii Suomen 
puolella Tapani Vuorenhela. Inde-
xatorin nettisivut ovat osoitteessa 
www.indexator.com, josta löytyy 
myös suomenkielistä tietoa tuot-
teista. r

Työstökoneille koneistettavat kappaleet siirtyvät automaattisesta varastointijärjestelmästä ilman, että tarvitaan ihmis-
työvoimaa. Hyllyjärjestelmän ympärillä on toistakymmentä tietokoneohjattua koneistuskeskusta, jotka työskentelevät 
tarvittaessa kolmessa vuorossa.

Indexator Rototilt -kauhanpyörittäjien valmistus on alkanut noin 15 vuotta sit-
ten. Kuvassa oleva laite on Rototilt RT 40, laite soveltuu 10–15 tonnin painoi-
siin kaivukoneisiin. Suurin pyöritysmomentti on 6400 Nm, 25 Mpa:n paineella 
ja yhden kierroksen pyöritysaika 7 sekuntia, 50 litran öljyntuotoksella.


