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   Jorma Voutilainen, Mikael Wathén 
ja Uolevi Oristo

Ennakko-odotusten mukaan 
SkogsElmiassa piti näkemän kat-
tava valikoima omatoimisen met-
sänhoidon ja puunkorjuun väli-
neitä. Perinteisesti niitä on ollut 
jopa niin runsaasti, että joiden-
kin laitteiden käyttötarkoitusta on 
saanut pohtia toden teolla.

Tänä vuonna anti oli tavallis-
ta kapeampi. Esimerkiksi muok-
kaus- ja istutuskalustoa oli mini-
maalisesti. Samaa on sanottava 
raivauksesta joko manuaalisesti 
tai koneellisesti. Moottorisaha-
valmistajista vain Husqvarna ja 
Stihl olivat oikeasti noteeranneet 
tapahtuman.

Pienkoneita hallitsivat määräl-
lisesti ehdottomasti mönkijät. Li-
sävarusteita keksitään näköjään 
alinomaa lisää. Niiden tekninen 
taso lujuuslaskelmineen näytti 
sanalla sanoen kirjavalta.

Kevyitten sahalaitosten rinta-
ma näytti kääntyneen vannesa-
havoittoisempaan suuntaan. Ko-
koluokan pienempään päähän 
oli tullut uusi Wood-Mizer, suu-

rempaan Forestor. Jälkimmäinen 
on harrastekäyttöön liian järeä ja 
kallis. Moottorisahan terälevyä 
tekniikassaan hyödyntävät val-
mistajat olivat vähentyneet vii-
mekertaiseen Elmia-näyttelyyn 
nähden. Silti valikoima on var-
masti riittävä.

 Ruotsi on pienten harraste-
koneiden luvattu maa. Näytte-
lykaluston kaventuminen ei si-
tä muuksi muuta. Villeimmiltä 
keksinnöiltä lienevät tukivuodet 
päässeet päättymään. Uudet apu-
rahat näkynevät ”uutuustuot-
teina” myöhemmin. Ilmiö ei ole 
ihan vieras Suomessakaan.  

SkogsElmian pienkoneet

Näyttelyssä nähdyn 
perusteella kaikkein 
ihmeellisimmät met-
sätyövälineet ovat jo-
ko karsiutumassa 
markkinoilta tai nii-
den valmistajat eivät 
kokeneet SkogsElmi-
aa omakseen.
Harrastustoimintaa 
hallitsevat nyt mönki-
jät yhä lisääntyvine li-
sävarusteineen.
Kevyiden sahalai-
toksien kisa sen kun 
kiihtyy.

Mönkijöiden 
varustelussa vain 
mielikuvitus rajana

Husqvarna AB esitteli maailman uutuutena raivuriproton, jonka 
moottoriosaa kannetaan valjaissa selän takana. Minihydrauliikka 
pyörittää trimmerityyppisen raivausvarren päässä teräketjua mini-
terälevyyn liitettynä. Varsi on kevennetty kuminauhalla orteen, joka 
kiertää käyttäjän pään yli.
Perinteisiin raivureihin verrattuna ylivoimainen ergonomia perustuu 
kuulemma pitkiin kantoihin ja terän sivupotkuttomuuteen. Vastaa-
vaan tekniikkaan perustunutta pystykarsintasahaa kokeiltuani roh-
kenen hiukan epäillä uutuuden edistyksellisyyttä. (JV)

Jokamiesluokan Wood-Mizer LT10 -vannesahalaitos vastasi niitä 
käsityksiä, joita esitin siitä kuvien perusteella KV 05/07:ssä. Pienel-
lä sähkömoottorilla (5,5 kW) ja pelkistetyin varustein saha on selvästi 
hitaampi kuin LT 15. Myös runkorakenteet ja alakiskotus ovat astetta 
heppoisemmat. Siirrettäväksi ”rahtisahaksi” malli ei käy.
Myyntitoimitus osina trukkilavalla vaatii ostajalta näppityötä  koko-
amisessa ja käyttökuntoon trimmaamisessa kokemuksesta riippuen 
vähintään päivän. Uutuuskampanjan jo päätyttyä hinta on 4455 eu-
roa + alv. Jalostuneempi LT 15 on perusvarustein tasan 1000 euroa 
kalliimpi. Maahantuoja on Oy Falkberg AB/Ylönkylä. (JV)
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Mönkijöihin on saatavana 
kaikenlaisia "etunostolaiteka-
luja". Nostovarret kiinnitetään 
runkoon pohjan kautta ja nosto 
tapahtuu etukoriin kiinnitettäväl-
lä sähkövinssillä. Kovin hurjiin 
työsaavutuksiin tällaisella yhdis-
telmällä tuskin päästään. (MW)

Suzukin osastolla esitellyn, 
mönkijällä hinattavan ruohon-
leikkurin leikkuuleveys on 112 
cm, leikkuukorkeus 38–114 mm 
moottori 11,5 hv ja hinta ilman 
veroa 20 400 SEK.
Saman valmistajan "etunosto-
laitekiinnitteisen" ruoholeikkurin 
leikkuuleveys on 127 cm ja hinta 
verotta 21 000 SEK. (MW)

Suzukin osastolla oli itse 
mönkijöiden lisäksi kattavasti 
näytteillä erilaisia lisävarustei-
ta. Huomiota herättävin oli tä-
mä mönkijän kaivulaite. Siinä on 
oma 4 hv moottori hydraulituot-
toa varten. Painoa laitteella on 
265 kg ja hintaa verottomana 67 
900 SEK. (MW)
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LEPAA 07 tarjoaa viherrakentamisen, kone-
urakoinnin, kiinteistö- ja ympäristönhoidon 

ja golfkenttien ammattilaisille täydellisen vali-
koiman alan johtavia koneita. Tule itse katso-

maan, sillä laajempaa erikoiskoneiden 
esittelyä et löydä Suomesta mistään muualta.

Näyttely on avoinna torstaista lauantaihin 
16.–18. elokuuta 2007.

Kun koneet kiinnostavat:

LEPAA 07
16.–18.8.2007, Lepaa, Hattula

Tutustu tarkemmin: 
www.lepaa.fi

Multi Vip -moottorisahavinssejä on 
saatavissa kahta kokoluokkaa: mallit 
Vip 615 ja Vip 1000. Edellisen vetovoi-
ma on 600 kp (2 kW saha), jälkimmäisen 
1200 kp (3 kW saha). Laitteiden painot il-
man sahaa ovat 16,5 kg/27 kg. Vetono-
peudeksi ilmoitetaan 17–34 m/min.
Ruotsalainen Transport & Tank Södertäl-
je AB Söderteljestä myy vinssit joko sa-
hoineen tai ilman. Vinssit ovat käytettä-
vissä kaikilla yleisimmillä sahoilla. Hinta-
tasosta en saanut selvää. (JV)

Sähköiseen mittaukseen perustuva Intermercato XW 50 L vaaka 
punnitsee kuorman kuormauksen aikana, sillä vakaa on varustettu 
kiihtyvyysanturilla, joka kompensoi kuormaimen nousun tai laskun ai-
heuttaman virheen. Kuormainta ei tarvitse erikseen kalibroida kuljet-
tajan työtavan, tms. mukaan, mikä helpottaa laitteen käyttöä. Valmis-
taja lupaa yksittäisen punnituksen tarkkuuden olevan noin +/- 10 kg. 
Kuorma pystytään käytännössä punnitsemaan muutaman prosentin 
tarkkuudella, sillä oikein kalibroitu vaaka näyttää toleranssin puitteis-
sa  vuorotellen hieman liikaa tai liian vähän, jolloin kilomääräinen vir-
he pienenee, kun koneella kuormataan useita kourallisia.
Vaaka-anturin ja koneen ohjaamoon asennettavan ohjausyksikön vä-
linen tietoliikenne hoituu langattomasti. Vaaka laskee kouralliset au-
tomaattisesti yhteen ja tallentaa tiedot muistiin. Tulokset voidaan ha-
luttaessa lähettää suoraan esimerkiksi puun ostajalle. (UO)

Ruotsalainen Log Max on patentoinut uuden kouraharvesterin 
syöttörullan profiilin. Rivat ovat samantyyppiset kuin yrityksen aikai-
semmissa malleissa, mutta ne on sijoitettu vinoon toisiinsa nähden. 
Tasalevyisten ripojen väliin jää helposti kuorenpalanen,joka ei lähde 
kuin kulumalla. Kiilamainen kappale työntyy sen sijaan helpommin 
rullan sivusta ulos. Rulla puhdistuu siis samalla periaatteella kuin ri-
pakuvioinen rengas. (UO)

Mönkijällä voi jopa laikuttaa! Ruotsa-
lainen Kranman valmistaa mönkijän pe-
rässä hinattavaa työkonerunkoa, johon 
voidaan asentaa esimerkiksi lana tai sillä 
voidaan juontaa puunrunkoja.
Uusin varuste on lumiketjuilla varustettu 
hydraulimoottorikäyttöinen pyörä, jolla 
voidaan laikuttaa metsää "ruovittamal-
la". Laite on prototyyppi, emmekä vali-
tettavasti nähneet sitä työssä. (UO)

Linhain kanssa samalla osastolla oli TB-Vagnenin ohjaavalla telillä va-
rustettu pientraktori- tai mönkijäkokoluokan metsäperävaunu. Taittuva ak-
seliston ansiosta vaunu seuraa vetokoneen jälkiä, mikä helpottaa etene-
mistä ja vähentää korjuuvaurioita. Peruutusta varten akseli on kuitenkin lu-
kittava hydrauliikalla suoraksi. Vaunu on vielä prototyyppi. (UO)

Terest 750 on monitoimiperävaunu, jota voidaan vetää se-
kä autolla että mönkijällä. Maastoajoa varten alle voidaan 
laittaa leveät ripakuvioiset renkaat. Homman tultua valmiik-
si alle vaihdetaan maantiekäyttöön hyväksytyt renkaat, kyt-
ketään vaunu auton perään, ajetaan mönkijä kyytiin ja vaih-
detaan maisemaa. Kevyen perävaunun renkaiden vaihto ei 
kestä kauaa, sillä tunkkaus on helppoa ja sen voi jopa välttää 
kokonaan ajamalla vaunun toiset pyörät pukeille. Pulttien ir-
rotus ja kiinnitys onnistuu kätevästi sähkökäyttöisellä mutte-
rinvääntimellä. (UO)
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Ecofantin kehitys alkoi kolme 
vuotta sitten, kertovat urakoitsi-
ja Jörgen Nackmar ja koneen tek-
nisestä toteutuksesta vastaava To-
mas Lameksson. Ensimmäinen ja 
toistaiseksi ainoa kone valmistui 
viime kesänä. Sillä on tähän men-
nessä tehty 70 000 m³ haketta. Ko-
ne on toiminut odotusten mukai-
sesti, eikä merkittäviä ongelmia 
ole ollut, vakuutti Jörgen Nackmar 
Rickarums Skogstjäst Ab:stä.

Peruskone ja hakkuri ovat toimi-
via ja valmiiksi testattuja sarjaval-
misteisia laitteita. Koneessa on py-
ritty käyttämään mahdollisimman 
paljon vakiokomponentteja, jotta 
varaosahuolto on turvattu. Runsas 
hydrauliikan käyttö helpotti yksit-
täiskappaleena tehdyn koneen te-
koa ja jälkihuoltoa huomattavas-
ti. Tarjolla oleva komponenttivali-
koima on todella runsas ja hintata-
so on yksittäiskappaleina valmis-
tettuja mekaanisia voimansiirron 

tms. osia merkittävästi edullisempi. 
Hydrauliikan hyötysuhde on pa-
rantunut jatkuvasti, joten sen run-
sas käyttö ei nosta polttoaineenku-
lutusta merkittävästi.

Ecofantin alustakoneeksi on va-
littu EcoLog F564B -ajokone. Ko-
neen ajosuunta vaihtui, sillä oh-
jaamo sijaitsee nyt toisessa päässä 
kuin moottori. Ohjaamo, Cranab-
kuormain ja Erjo 765 -hakkuri 
omine moottoreineen on asennet-
tu kaivuukoneen ylävaunua muis-
tuttavalle apurungolle, joka pyörii 
Volvo-kaivuukoneen kääntöke-
hän varassa. Kääntyvä ohjaamo ja 
hakkuri helpottavat puun syöttöä 
etenkin harvennuksilla. Hakkuria 
pyörittää 400 hevosvoiman Sca-
nia, ajo tapahtuu EcoLogin vaki-
omoottorilla. Sivulle kippaava ha-
kekontti vetää 22 kuutiota.

Erjo 765 hakkurin tuotos riip-
puu todella paljon puustosta ja 
olosuhteista. Ruotsissa on tapana 

kaataa puut palstalle kuivumaan 
hyvissä ajoin ennen haketusta. 
Palstalta haketettaessa tavaraa tu-
lee keskimäärin 20–30 kuutioita 
tunnissa. Ecofantin 2,8 m leveys 
ja 27 t todellinen kokonaispaino 
pitävät koneen tiiviisti ajouralla. 
Kuormaimen ulottuvuus on 9,3 
m, joten urien väliin jäävien pui-
den haketus onnistuu hyvin, mi-
käli metsuri hallitsee oikean kaa-
totekniikan.

Ecofant-hakeharvesteri on toistaiseksi ainoa la-
jissaan. Kone on valmistettu omaan käyttöön, 
mutta tekijät ovat valmiita tekemään vastaavia 
koneita muillekin.

Ecofant-hakeharvesteri
Tehoa palstahaketukseen

Ecofant on iso palstahakku-
ri. Vakiokomponenteista koottu 
kone on ensimmäinen laatuaan. 
Lisää tehdään, mikäli halukkai-
ta ostajia löytyy. Koneen hin-
ta asettuu varustelusta riippuen 
450–500 000 euron luokkaan.

ã

   Uolevi Oristo

LaserAce-hypsometriin kuuluu laseriin perustuva etäisyysmittari 
sekä kallistusmittari, joten sillä voidaan mitata etäisyyksiä, maan kal-
tevuutta sekä puun pituutta, läpimittaa ja kallistusta. Pituuden ja läpi-
mitan perusteella kone laskee puun tilavuusennusteen. Etäisyysmit-
taus toimii 150 metriin saakka ja koneeseen voidaan tallentaa 2000 
puun tiedot. Tiedonsiirto onnistuu Bluetooth-yhteyden kautta. Painoa 
laitteella on 400 g ja hintaa 1790 euroa + alv. Brittiläistä alkuperää ole-
vaa LaserAce:a tuo maahan Viatronics Oy. (MW)

Saksalainen Laserfox on moottorisahan kahvaan kiinnitettävä (vih-
reä laite) laserosoitin tasamittaisten polttopuiden tekoon. Työpituuden 
säätövara on 30–120 cm. Laitteella ei ole Suomessa edustajaa, mutta 
se kulkee pienikokoisena varmasti postissakin. SkogsElmian "näytte-
lytarjous" oli 1300 SEK ja Saksassa myyntihinta on 135 euroa. (MW)
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Ohjaamo, hakkuri ja kuormain 
kääntyvät yhdessä kaivurin ylä-
vaunun tapaan.
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Kevytkoneitten myönteisin yllätys oli ruotsalainen, 8-pyöräinen 
Skorpion tdi. Hydrostaattisella voimansiirrolla ja 47 kW:n VW-tur-
bodieselillä varustettu kone on 1,8 m levyinen. Renkaat ovat ko-
koa 400/60-15.5. Maavaraa on 40 senttiä. Telien nousuvara on +/- 
30 senttiä. 6,1 metrin Moheda kuormain nostaa ääripituudessaan 
395 kg. Kuormatilan poikkiala on 1,5 m²:ä, joka tarkoittaa pitkällä 
kuitupuulla jopa 5 kuutiometrin kuormaa. Hinta on poikkeukselli-
sen realistinen, 670 00 SEK + vero.  Suomessa se vastaa pyöreäs-
ti 88 000 euroa. Valmistaja on PergaNova Ab. (JV)

Ruotsalaisen Myreback Maskinin 
Oxen on pitkään ollut Elmia-näyttelyi-
den vakiokalustoa. Nyt Tandem-Oxen 
on saanut päälleen ovettoman hytin 
kääntyvällä istuimella ja entistä isom-
man perävaunun. Kuormaimen ulottu-
vuus on 3,7 m. Moottori on 18 hv:n  4-t 
Briggs & Stratton ja voimansiirto mo-
lempiin päihin hydrostaattinen. Maa-
varaa on 38 cm ja suurin ajonopeus 12 
km/h. Kuormaa kulkee 2 m³:ä. Kone 
tuskin syrjäyttää meillä paremmin tun-
nettua 8-pyöräistä Alstoria, jonka ko-
koluokka on sama. (JV)

Edellisessä Elmiassa Lennartsfors 
Ab:n tekemässä Järnhäst:ssä (rauta-
hepo) oli hydrauliikkapaketti ja nivel-
puomikuormain. Nyt kuormain oli te-
leskooppinen, mikä sopii edellistä pa-
remmin kevyeen alustakoneeseen. 
Painopiste jää alas, mikä on eduksi 
koneen sivuttaisvakaudelle. Suomen 
maahantuoja on Oy Husqvarna Ab. (JV)

MusMax on itäval-
talainen hakkuri, jon-
ka ruotsalainen maa-
hantuoja sekä myy 
laitteita suoraan asi-
akkaille että urakoi 
niillä.
SkogsElmiassa esillä 
ollut Mus-Max Wood 
Terminator 8 on trak-
torikäyttöinen rum-
puhakkuri, jolla voi-
daan hakettaa halkai-
sijaltaan alle 42 cm 
runkoja.
Traktorin VOA-te-
hon pitää suositus-
ten mukaan olla vä-
hintään 200 hv, joskin 
näyttelyssä haketus 
sujui hyvin Valtran T 
190:llä. Säiliön koko 
on 18 m³.
Kuormain voidaan 
asentaa myös hak-
kurin alustavaunun 
rungolle ja hakku-
ri varustaa pitkällä, 
reunoin varustetulla 
syöttökuljettimella.
(UO)

Pellettien teko kiinnostaa, kuten kuvasta näkyy. Konttiin rakennettu 
pellettilaitos voidaan toimittaa avaimet käteen periaatteella. (UO)

Halvimmissa pellettikoneissa on hydraulikäyttöinen mäntäpuristin, 
jonka teho on kuitenkin valitettavan pieni – vain muutama sata kiloa vuo-
rokaudessa. Mörums Mekaniskan pelletöintilaitteistojen hinnat alkavat 
20 000 €:sta ja toimitusaika on lähes vuosi. Kiinnostavia laitteita, mutta 
kannattanee odotella vielä pari vuotta ennen ostopäätöksen tekoa. (UO)  
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Hultdins:in teräksisellä TerrängBro-maastosillalla onnistuu leveänkin 
kaivannon ylittäminen työmaalla helposti. (MW)
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