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Mecanil Liljendalista on tehnyt veitsikatkaisulla toimivan energia-
puukouran rinnalle tilttaavan, ketjusahakatkaisulla toimivan kourasa-
han mallimerkinnällä Mecanil SG 220. Koko laite painaa 260 kg ja sen 
max. työpaine on 220 bar. Öljyvirtasuositus on 40–50 l/min. 18”-laip-
pa yltää 45 sentin puihin. Kahmarin poikkiala on 0,22 m2. Leveillä leu-
oilla puusta saa tukevan otteen myös latvasta päin katkomiseen. Vaa-
ka-asennossa terällä pystyy karsimaan esimerkiksi tien- tai linjanvar-
sipuita. Hinta on 10 300 € + alv. (JV)
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Biojack 150 on aivan uunituore energiapuukoura. Sen valmista-
ja on Nummi-tuotteistaan tunnettu Nummek Oy Perniöstä. Jälleen-
myyjä on Koneosapalvelu Oy. Tiltillä ja rotaattorilla varustettu koura 
kaataa ja katkoo kääntyvällä hydrauliveitsellä. Terämateriaali kuu-
luu ns. työkaluteräksiin. Katkaisuläpimitta on 150 milliä ja leukojen 
avauma 840 milliä. Suuret leuat ovat eduksi puskien kokoamisessa 
kertakatkaisuun ja käytettäessä Biojackia kuormauskourana. Hydr-
rauliikka on käyttöpaineen suhteen joustava, 160–210 bar. Veroton 
hinta on 6500 euroa. (JV)

MenSe-raivauspää oli esittelyssä jo edellisessä Metkossa ja sit-
temmin Elmiassa. Nyt laite on valmis myyntiin. Edestakaista sormik-
koterää käyttää hydraulimoottori. Rotaattorilla varustetulla raivaus-
päällä risukkoa voi terän kaksipuolisuudesta johtuen katkoa mistä 
suunnasta tahansa, jopa karsia oksia pystypuista. Asennus puomis-
toon sisältää sovitteen ja siihen liittyvän hydraulisylinterin taittopuo-
min päälle. Se pitää kulma-anturin ohjaamana terän aina vaaka-asen-
nossa puomiston asennosta riippumatta. Sormiväliköihin mahtuu 
maksimissaan 8- senttisiä puita. Näytöksessä yksittäinen 7,5 sentin 
paksuinen koivu katkesi leikiten. Pensaikoissa pieni ongelma näyttää 
olevan se, että puut jäävät kaatuessaan konkeloon, jolloin niitä joutuu 
siirtelemään tai katkaisemaan useampaan kertaan, jotta pääsisi kä-
siksi seuraaviin pystypuihin. Laite asennussarjoineen maksaa 16 000 
€  + alv. Valmistaja ja myyjä on MenSe Oy Taavetista. (JV)

Nisula Forest Oy on ratkaissut pienien kuormaimiem jarruriipuke-
puutteen tekemällä FR 7-, FR 10- ja FR 15-rotaattoreille kaksisuuntai-
sen jarruriipukepaketin, jossa jarruvoimat sekä pitkittäis- että poikit-
taissuuntiin ovat säädettävissä mekaanisesti ja portaattomasti. Kun 
eri kuomainten päissä on eroja, paketti sisältää kuormaimen nokkaan 
vakiopalan. Entinen pääty leikataan pois ja tilalle hitsataan valmiiksi 
tapitettu kärki. Tapit on karkaistu ja pronssiseoslaakerit voideltavissa.  
Mainituin edellytyksin jarru on sovitettavissa lähes kaikkiin kuormai-
miin. Verolliset hinnat pienimmästä suurimpaan ovat  738 € / 750 € / 
800 €. Paketti on mallisuojattu ja  tuotannossa. (JV)

Suuren suosion saavuttanut Nisula 150E on saanut isoveljen Ni-
sula 200E. Katkaisutekniikka on sama: Puu painetaan kouran pohjas-
sa olevaa kiinteää katkaisuterää vasten sulkemalla koura. Pulttikiin-
nitteinen terä on irrotettavissa, jos kouraa käytetään vain kuormauk-
seen. Tällöin automaattinen kouran nosto kaatoasentoon leuat avaa-
malla estetään mekaanisella lukolla. Varsinaista kaatotilttiä ei tässä 
kourassa ole, vaan lukko avautuu pihtien maksimipuristuksella auto-
maattisesti. Tämä malli pystyy katkomaan yli 20 sentin puita tai kou-
ran täyteisiä pienpuiden nippuja. Leukojen avauma on 86 cm. Asen-
nus ei vaadi lisäasennuksia hydrauliikkaan eikä sähköistä ohjausta. 
Paino on 280 kg ja verollinen hinta 7880 €. (JV)

Nisulan järein energiapuukoura 280E on varustettavissa nyt ke-
räävät pihdit sisältävällä ripustussangalla. Sanka käy sekä uusiin 
että vanhoihin kouriin. Entiseen verrattuna (280 kg) painoa kertyy 
40 kg lisää ja hintaa 2120 euroa. Perusmalli on edelleen saatavissa 
13 300 eurolla (sis.alv). Keräävällä sangalla vastaava koura maksaa 
verollisena 15 420 €. (JV)

FinnMetko, osa II

Tutun turvallista 
perusantia
Puuta näytetään korjattavan jatkossakin pitkäl-
ti entisen kaltaisin tekniikoin. Veren seisauttavat 
uutuudet jäivät näkemättä. Se on myös hyvä uu-
tinen: Koneet toimivat ja meneillään on vaihe, 
jossa perustekniikan yksityiskohtia parannellaan 
komponentti komponentilta. Lopputulos voi ol-
la käyttäjälle turvallisempi kuin tuntemattomuu-
teen hyppääminen. Kapean katteen aloilla ei ole 
varaa epäonnistumisiin.

   jorma Voutilainen

Näyttelyn laajuuteen viitaten 
pitäisin sekä yleisön että val-
mistajan tai edustajan edun 
mukaisena uuden huomio-
merkin luomista. Kokonaan 
uusi kone pitäköön edelleen 
”uutuus”-kylttinsä. Terästetyn 
koneen voisi kirjailla ”uutta”-

lapuilla asiaomaisissa kompo-
nenteissa.

 Esittelijä ei kaikkeen ehdi. 
Huomiomerkit koneen muute-
tuissa kohdissa olisivat estäneet 
jonkun tärkeän parannuksen 
putoamisen  tutkivan journalis-
min huomion katveeseen.

Terästettyihin koneisiin muutosta 
osoittavat merkinnät?
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Vahva-puutavarakouraperhe on kasvanut malliston isoon päähän 
sijoittuvalla 80B-mallilla. Sen poikkipinta-ala on mallinumeron mu-
kaisesti 0,8 m2. Teollisuuteen esimerkiksi puutavaran purkamiseen 
junavaunusta tarkoitettua kouraa on jo myyty muutama kappale. 
Kouran hinta on 5485 € (sis. alv. 22 %). (MW)

Koneosapalvelu on alkanut tuoda maahan kanadalaisia Babac -työ-
koneketjuja, joita se markkinoi omalla Kopa-nimellään. Aiempien ket-
jujen kovapinnoitteen sijaan ne on valmistettu kulutusta kestävästä lä-
pikovetetusta booriteräksestä. Myös nastojen kiinnitykseen ja yhdys-
lenkkien rakenteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkkihinta 
kolmiruutuisille 710/26,5” -ketjuille on 2250 € / pari (sis. alv. 22 %), ai-
nevahvuus näissä isommissa ketjuissa on 16 mm. (MW)

Finncont valmistaa ja varustaa tilauksesta erilaisia polttoaineen-
kuljetussäiliöitä ja -perävaunuja. Kuvassa on puolustusvoimien mo-
niin käyttötarpeisiin varustettu perävaunu. Kaksi noin 500 litran säi-
liötä jäävät juuri vapaakuljetusrajan alapuolelle. Käsipumpun lisäksi 
vaunusta löytyy mittari, useita täyttö- ja tyhjennysyhteitä, työkalu- ja 
varustelaatikko sekä imeytysturvetta. Kaikki toiminnot saadaan sääl-
tä suojaan lukittavan kuomun alle. (MW)

Finncont on ryhtynyt valmistamaan maantiekuljetuksiin ilman ADR-
lupaa sopivia metsä- ja kaivukonetyömaiden polttoainesäiliöitä. Säili-
ön varustukseen kuuluu käsipumppu, 3,5 m tankkausletku ja -pistooli, 
2” kamloc-täyttöyhde ja 3/4” täyttöyhde koneen omalle pumpulle. Li-
sävarusteena saa sähköpumpun. Pumppu ja yhteet on sijoitettu suo-
jaan kolhuilta ja varkailta lukittavan alumiinikannen alle. Säiliökoot ovat 
500 ja 900 litraa, pohjakoko on molemmissa sama 1210 mm x 910 mm. 
Malliin on suunnitteilla myös kahva kuormainnostoa varten. Hinnat il-
man arvonlisäveroa ovat 1550 € (LTD-500) ja 1750 € (LTD-900). (MW)

Nokian Forest Rider vyörenkaiden mallisto täydentyy uudella 
vannekoolla. Uusi ja harvinainen, valmistajan mukaan jopa ainut-
laatuinen 24,5" vannekoko paikkaa 22,5" ja 26,5" pyörien väliin jää-
neen aukon. Uusi rengaskoko sopii pieniin ja keskiraskaisiin ajo- ja 
hakkuukoneisiin. Tuotanto alkaa koolla 650/45R24,5. Forest Rider 
-vyörenkaan kanssa voidaan käyttää myös teloja. Forest Rider -pin-
tamallilla tehdyt vyö- ja ristikudosrenkaat vastaavat mitoiltaan niin 
tarkasti toisiaan, että rikkoontuneen ristikudosrenkaan korvaaminen 
vyörenkaalla on mahdollista. (UO)

Useimpien dieselmoottoreiden päästöt ovat vähentyneet - poltto-
aineenkulutus sen sijaan ei. Sisu Dieselin uudet Citius SCR -moottorit 
täyttävät tulevat 3B-vaiheen päästömääräykset, mutta kuluttavat val-
mistajan mukaan jopa 10 % vähemmän polttoainetta kuin nykyisen 
3A-vaiheen moottorit. Polttoaineen kulutuksen aleneminen pienentää 
moottorin lämpönä katoavaa energiahukkaa jopa 15 %. SCR-järjes-
telmässä (Selective Catalytic Reduktion) pakosarjaan suihkutetaan 
urepohjaista AD-Blue liuosta, jota tarvitaan noin 3 % kulutettavan 
polttoaineen määrästä. AD-Bluelle on oma polttoainesäiliö, joka on 
talvikäyttöä varten varustettu lämmitysvastuksella. Massey-Ferguson 
8690 on ensimmäinen Sisu SCR-moottorilla varustettu traktori. Se 
esiteltiin syyskuun alussa InnovAgri-näyttelyssä. (UO)

Hydraulisesti kallistuvalla pikakiinnitteellä saadaan etukuormain-
työskentelyyn uusia ulottuvuuksia. Soinilainen Riuttolahto Oy valmis-
taa patentoidulla kallistusjärjestelmällä suojattuja Tapio-Twister kiin-
nitteitä. Valmistusohjelmaan sisältyy useita kokoluokkia, joista voi-
daan valita sopiva peruskoneen järeyden mukaan. (HH)

Poliisin osastolla oli muistutuksena tietoisku polttoainekuljetuk-
sista työmaalle. Näytillä oli myös perävaunuun esimerkillisen hyvin 
kiinnitetty polttoainesäiliö. (JKa)
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SOLO – johtava saksalainen 
merkki vuodesta 1948

SOLO 644
45,1 cm³/2,6 kW /3,5 hv
Terälaippa 13”/33 cm
ketju .325
paino 5,2 kg

SOLO 656
56 cm³/3,1 kW/4,2 hv
terälaippa 13”/33 cm
ketju .325(3/8)
paino 5,3kg

SOLO 651
50,9 cm³ / 2,6 kW /4,0 hv
terälaippa 13”/33 cm
ketju .325
paino 5,2 kg

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta: WWW.SGNIEMINEN.FI

Laatumerkit

tarjoaa

Messut ja tapahtuMat
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Kronos 125H -metsäperävaunussa on kotelopalkkirunko. Karikoi-
den paikat voi valita vapaasti lukuun ottamatta teliakselin kohdalla 
olevaa. Kuormatilan pituus on varustuksesta riippuen 4,2–5,2 met-
riä ja poikkipinta-ala 3,2 neliötä. Vaunun kantavuus on 12,5 tonnia 
ja omapaino jälleen varustuksesta riippuen 3000–3700 kiloa. Kah-
della sylinterillä varustetun aisaohjauksen kokonaiskääntökulma 
on 66 astetta. 600/50-22.5 -rengastuksella saavutetaan 0,6 metrin 
maavara. Hydrauliset jarrut sisältyvät varustukseen, vakiona jarrut-
taa kaksi ja valinnaisena neljä pyörää. Kuormainjalustaan saa tar-
vittaessa tukijalat, vaunun toimitetaan myös ilman jalustaa. Valot ja 
heijastimet sisältyvät varustukseen. Hydraulinen rullaveto (16 kN) 
on lisävaruste. Valmistaja on kruunupyyläinen Wikar Oy Ab ja myyn-
nistä vastaa Valtra Oy AB. (HH)

Farmi Profidriwe 12 -vaunuissa on oma, traktorin voimanoton käyt-
tämä vakiopainehydrauliikka, jonka tuotto ohjataan sekä kuormai-
melle että vetoon. Vaunun saa joko kaksi tai nelivetoisena, ensin mai-
nitussa (12-2WD) napamoottorit ovat takapyörissä (vetovoima 23 kN) 
ja jälkimmäisessä (12-4WD) kaikissa pyörissä (51 kN). Kuormatilan 
poikkipinta-ala on 2,6 neliötä, kantavuus tyyppinumeron mukainen 
12 tonnia ja omapaino 3700 kiloa. Rengasvaihtoehdot ovat 550/45-
22.5 ja 600/50-22.5. Kuvan 12-2WD:ssä on Farmi HK6185 -kuormain, 
ulottuvuus 8,5 metriä ja nostovoima 1145 kg/4 m. Iisalmelaisen Farmi 
Forestin vaunuja ja kuormaimia saa New Holland ja Case IH -jälleen-
myyjiltä. Farmi Forestin hakkurimallisto täydentyy CH160 mallista ke-
hitetyllä CH180:llä, jonka luvataan tekevän hyvälaatuista polttohaket-
ta myös oksaisesta materiaalista. Hakkureita myy K-maatalous. (HH)

Kesla 15 ND 
-vaunu on tar-
koitettu jatket-
tuun lähikulje-
tukseen. Kuor-
matilan poik-
kipinta-ala on 
4,0 neliötä ja pi-
tuus kuusi met-
riä. Hydraulinen 
veto avustaa 
maastoliikku-
vuutta 15 kN:n 
voimalla. Pyörä-
koko on 560/60-
22.5 ja kanta-
vuus 15 tonnia. 
Kesla 600T-
kuormain yltää 
10,3 metriin ja 
nostovoimaa 
löytyy 1350 kg / 
4 m. Valmistaja 
Kesla Oyj, Joen-
suu. (HH)

Kesla tekee Jonnusta metsäkelpoisen pohjapanssarin ja kään-
tyvän istuimen avulla. Ohjaamon lattiassa vakiona olevan syven-
nyksen ansiosta sopiva istuinkorkeus säilyy myös nenä taaksepäin 
työskenneltäessä. (HH)

K-maatalous tarjoaa MF 5000 -sarjan traktoreiden ohjaamoihin ko-
timaista metsävarustusta, joka koostuu kääntyvästä istuimesta ja jal-
katilaa lisäävästä takaseinämuutoksesta. (HH)

Keslan uusin ja järein kuormainmalli Kesla 880T on mitoitettu lähin-
nä kuormatraktoreita silmällä pitäen. 2050 millin jatke mukaan lukien 
puomisto yltää 10,25 metriin ja pystyy nostamaan sieltä koura mukaan 
lukien noin 550 kiloa. Kääntömomentiksi ilmoitetaan 24 kNm:ä (brutto). 
Kääntökulma on 380 astetta. Työpainesuositus on 190 baria ja öljyä tar-
vitaan pumpulta 80–100 l/min. Pystypilarin korkeus jalustan alareunas-
ta on 1900 milliä. Jatkeen vetovoima em. paineilla on 20,1 kN:a. (JV)

Agromaster Oy esitteli Metkossa uuden Pilkemaster Evo -pilke-
koneen. Kuljetin kääntyy sivusuunnassa, ilman että konetta tarvitsee 
siirtää. Neljä metriä pitkän kuljettimen voi taittaa keskeltä kuljetus-
asentoon. Halkaisuvoima säätyy automaattisesti välillä 2–7 tonnia. 
Herkkätoiminen sahan ja puun syötön käyttövipu liikkuu nyt koneen 
pituussuuntaan. Vipu on suojattu siten, että käsiä ei missään olosuh-
teissa voi työn aikana laittaa sahaan tai halkaisulinjaan. (IS)

Palaxilla on uusi pilkekonekokoluokka mallien 70 ja 100 väliin. Pa-
lax 90 S on suunnattu ammattikäyttöön ja Keski-Euroopan markki-
noille, jossa joudutaan pilkkomaan kovia puulajeja. Halkaisuvoima on 
5,6/8 tonnia ja 90 SG-mallissa 10/16 tonnia. (IS)
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Ensisijaisesti metsäkoneasentajille tarkoitettu koulutussimulaatto-
rihanke alkaa olla loppusuoralla. Modernin hydraulijärjestelmän ydin 
on kuormantuntevan järjestelmän neljä toimilaitetta ja pumpun käsit-
tävä kokonaisuus. Kolmiulotteisin kuvin oppilas pääsee näkemään 
kunkin toimilaitteen sisään käsiään likaamatta. Kuhunkin työvaihee-
seen liittyvien hydraulikomponenttien tarkastelu on mahdollista läpi-
näkyvänä ja/tai leikattuna. Samanaikaisesti kunkin liikeajon osuus on 
nähtävissä hydraulikaaviossa paineineen ja virtauksineen. Järjestel-
mässä voidaan muuttaa ohjauksia, säätöjä sekä tehdä korjauksia.
Hankkeen toimijoina ovat mm. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valti-
mo ja Tampereen teknillinen yliopisto, alan opetusviranomaiset/oppi-
laitokset ja suurimmat metsäkonevalmistajat. Mikko Saarimaan esit-
telemä demoversio vaikutti erinomaiselta jo nyt. (JV)
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Tanskalaisella PC-laikkahakkurilla (KV2 / 2008 s. 46) syntyy pieni-
kokoista ja tasalaatuista haketta. Valmistajan mukaan hakkeen laatu 
riittää joko osittain tai täysin korvaamaan pelletin. PC-hakkurin toi-
minta perustuu kaksoislaikkaan, laikkojen välisiin siipiin ja laikko-
ja ympäröivään järeään seulastorakenteeseen. Koivurangasta teh-
ty hake on pienikokoista ja tikutonta. Hakkurin paino on noin 1500 
kiloa, syöttöaukon koko 27x27 senttiä, tehontarve 37–112 kW (50–
150 hv) ja tuntisaavutus 5–30 kuutiometriä. Hakkurin maahantuoja 
on Veljekset Pirttinen Oy. (HH)

Metkossa esiteltiin metsälannoitusta kuormatraktorilla ja pintalevit-
timellä. Ponssen päälle oli istutettu Amazonen maatalouskäytöstä tuttu 
levitin. Yrittäjä Kalevi Partanen kertoi yhdistelmällä levitetyn lannoitet-
ta 3000 hehtaarin alalle. Työnäytöksen perusteella levitystapa vaikutti 
varsin kilpailukykyiseltä vaihtoehdolta helikopterilevitykselle. (JVa)

Kuopiolainen Koneplaneetta Oy jatkaa perinteistä poikkeavaa tuo-
tesuunnittelua. Kaivukoneisiin tarkoitettu Ursa Minor 8 -puomisto toi-
mii täysin lineaarisesti 8 metriin asti pelkästään mekaanisten nivel-
suhteiden pohjalta. Kallistuva pystypilari ja ylöskäännettävä taitto-
puomi mahdollistavat telakoneen avustamisen rinteissä ja käännök-
sissä pääpuomin kärjellä maahan nojaten. Kaivukoneen hydrauliikka 
ja hallinta säilyy paketissa ennallaan. Hakkuupäätä varten valmistaja 
tekee ohjauksen erikseen Can-väyläpohjaisesti. Perinteisen puomis-
ton vaihto Ursaksi sujuu korjaamo-oloissa kuulemma muutamassa 
tunnissa. Realismi sarjavalmistuksesta ajoittunee ensi kevääseen. 
Sama pätee puomiston nokassa nähtyyn Sirius-kouraankin. (JV)

Biotukki esitteli uuden alustakoneratkaisun Fixteri-paalaimelle. 
Voimakoneena on lyhytperäinen Volvo ERC145 -kaivukone ja paa-
lainyksikkö on myös kaivukonealustan päällä. 900-millisin teloin va-
rustettuna kone pystyy liikkumaan suolla kesäaikaan. Vaunujen vä-
lissä on runko-ohjaus. Myöhemmin runkonivelen yhteyteen tulee va-
kaajasylinterit, joilla etu- ja takavaunua voidaan tukea tai kallistaa pi-
tuussuuntaan toisiinsa nähden. (IS)

Kesla esitteli osastollaan autoalustaisen hakkurimallin. C1045:n 
voimanlähteenä toimii auton moottori. Syöttöaukon koko on 
45x100 cm ja terärummun halkaisija 570 milliä. Nosturina on ohjaa-
mollinen Kesla 2012T. Pelkkä hakkuriosa painaa hiukan yli 6200 kiloa. 
Hakkurin ja kuormaimen ohjausjärjestelmänä toimii IQAN. Tehoa tar-
vitaan 450–500 hevosvoimaa ja suurimmaksi haketustuotokseksi il-
moitetaan 200 kuutiota tunnissa. (IS)

Biowatti Oy otti Metkossa vastaan uuden hakkuriauton, joka ris-
tittiin luovutustilaisuudessa Ukko-Pekaksi. Heinola 1310 E -rumpu-
hakkuri kääntyy auton rungon päällä, materiaalia pystytään syöt-
tämään kummalta puolelta autoa hyvänsä. Syöttöaukon leveys on 
1000 mm ja korkeus 750 mm. Voimanlähteenä on Catin 18-litrainen 
ja 600 hevosvoimainen diesel. (IS)

Jasto Oy esitteli autolla siirrettävän Doppstadt DH 608 -hakkurin, 
jossa 80 km/h vedettävän alustan päällä oleva hakkuriyksikkö kään-
tyy 270 astetta. Tämän ansiosta hakettaminen sujuu Doppstadtilla-
kin helposti molemmin puolin tietä. Mercedes-Benz -dieselin teho on 
460 hevosvoimaa. Haketusrummun leveys on 850 milliä ja halkaisija 
1000 milliä. Yksikön kokonaispaino on 19 000 kiloa. (IS)
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Ilahduttavaa oli, että metsäkoneiden purkuosia markkinoiva PJ-
Kone Oy Honkakoskelta avasi alalle uuden markkinakanavan tule-
malla ulos kourestaan ja astuen Metkossa suoraan käyttäjien eteen. 
Yritys on purkanut sekä jo tuotannosta poistuneita että vielä akiivi-
uraansa jatkavia konemerkkejä ja malleja.  Monet hintalapuin varus-
tetut osat näyttivät kuntoonsa nähden edullisilta. (JV)

Suomen markkinoilla on jälleen uusi moottorisahamerkki, Lohuis 
(LHS). Maahantuoja on Forest Power Liikolasta. Yritystä ei pidä sot-
kea Power Forestiin, joka myy hiukan karkeampia metsäkamppeita. 
Esittelijän otteessa LHS 4500- saha, jonka iskutilavuus on 45 cm3, te-
ho 1,8 kW/11000 rpm ja paino ilman terävarustusta 5,3 kg. Terän pi-
tuus on valittavissa 13–18 tuuman väliltä joko 3/8 tai 0,325 jakoisena. 
Esimerkkisahan verollinen hinta 249 e. (JV)

Ponssen pitkä suotela näkyi muuttuneen sitten ensiesittelyn. Joka 
toinen leveä lappu oli korvattu pitosangalla.Viimeisen akseliparin kiin-
nitystä runkoon oli vahvistettu merkittävästi. Ilmeinen tavoite on ajaa 
kymppipyörällä kaikki työmaat teloja riisumatta. (JV)

Ponssen vaihtokonelaanissa Jämsä-hotellin kupeessa oli viimeisen 
näyttelypäivän iltana arviolta 50 erimerkkistä vaihdokkia jäljellä. Omat 
olivat selvästi kalliimpia kuin vastaavat kilpailijan merkit. Eniten ajetuk-
si (26 000 h) bongasin Ponsse HS15:n vm 1994. HN 125 nosturilla ja ke-
räävällä Naarva-kouralla verollinen hintapyyntö oli 35 000 euroa. (JV)

Kallein Ponssen vaihdokki oli viime vuoden mallia oleva, 2000 tuntia 
ajettu Ponsse Bear. Siisteys ja vähäinen tuntimäärä viittaavat aiem-
paan esittelykäyttöön. Rahaa pitäisi ostajalta löytyä arvonlisäveroi-
neen 330 000 euroa. (JV)

Ufo on ruotsalainen näkemys kolmipistekiinnitteisen takapainon ja 
polannejyrsimen yhdistelmästä. Joustaviin kierrejousivarsiin auraa-
vaan asentoon kiinnitetyt terät pehmittävät polanteen ja raapivat tien 
pinnasta hiekkaa liukkauden torjuntaan. Laiteen jäljiltä jäävä urainen 
pinta vähentää myös osaltaan liukkautta. Laitteen ruotsalainen edus-
taja on Umeå Försäljning (Uumaja). Meillä laitteesta tietää Lametal Oy 
Lapinlahdelta. (HH)

Järeä Stark 5030 -tielana on saanut rinnalleen kevyemmän versi-
on. Kevyttuotteesta ei kuitenkaan ole kysymys, sillä lanan painoksi il-
moitetaan 4000 kiloa. Valmistaja Lametal Oy, Lapinlahti. (HH)

Stark-takalanassa on hydrauliset säädöt ja lumiauroista tuttu, kier-
rejousitoiminen Relax-teränlaukaisujärjestelmä. Valinaisvarusteena toi-
mitettaviin tukipyöriin saa joko mekaanisen tai hydraulisen säädön. Te-
räleveys on 3,1 metriä ja paino 900 kiloa. Lametal Oy, Lapinlahti. (HH)

Raiko H 240 on siimaleikkuriperiaatteella toimiva, puomikiinnittei-
nen, hydraulikäyttöinen tienvarsien niittokone. Tässä tapauksessa 
siimat ovat 30 sentin pituisia vaijereita, joiden paksuudeksi voidaan 
valita niitettävän kohteen mukaan joko 5, 8 tai 10 milliä. Laitteen luva-
taan pystyvän aina 30-milliseen pajukkoon saakka. Työleveydeltään 
2,4-metrisesssä koneessa on kolme vaijeripäätä, valinnaisena on li-
säksi tarjolla hydraulisesti niveltyvään varteen kiinnittyvä trimmeri-
pää, jolla pystyy niittämään kaiteiden alustat, ripustushydrauliikkaan 
sisältyvän paineakun ansiosta trimmeri kiertää tolpat automaattisesti. 
Trimmeri nostaa työleveyden 3,2 metriin. Peruskone toimi öljynvirta-
uksella 60 l/min, trimmeri vaatii tämän päälle 40 l/min. Leikkuria myy 
Oululainen Sahko. (HH)

ã
ã

ã
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Artic Machinen valmistamassa AM-teho aurassa on uudentyyppi-
nen joustoterä, mikä vähentää aurauksesta syntyvää melua huomat-
tavasti. Hiljaisuus on tärkeä ominaisuus etenkin taajama- ja kaupun-
kiaurauksessa. Myynti Agrimarket. (JVa)
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”Haluamme näyttää, että Volvo 
panostaa metsäteollisuuteen”, sa-
noo Jukka Moisander, Volvo CE 
globaalien metsäratkaisujen johta-
ja. ”Tavoitteemme on, että Volvolla 
on tarjota kaikki tarvittava liikku-
va kalusto metsäteollisuuden työ-
prosesseihin, joka alkaa metsätien 
rakentamisesta ja loppuu valmii-
den puutuotteiden kuljetukseen 
kuluttajille. Luonnollisesti Volvo 
kattaa myös bioenergian korjuun 
ja metsän uudistamisen.” 

Metkossa Volvon kahden heh-
taarin kokoisella osastolla havain-
nollistettiin koko tuotantoketju 
metsätien rakentamisesta ja pui-
den kaatamisesta, niiden kuljet-
tamiseen ja hakkuualueiden jäl-
kihoitoon asti. Esitykseen osallis-
tuivat tela-alustaiset harvesterit, 
kuormatraktorit, pyöräkuormaa-
jat, kaivukoneet ja kuorma-autot. 

FinnMetko 2008 olikin Volvo 
Finland Ab:n ja Volvo CE Finland 
Oy:n suurin yhteistyöprojekti, jo-
ka on ikinä toteutettu Suomessa 
tai muuallakaan maailmassa. ”Vol-
vo on tuotemerkkinä ainoa, joka 
pystyy tarjoamaan ratkaisuja niin 
kone- kuin kuorma-autopuolella 
samalle asiakkaalle”, sanoo Lars-
Erik Forsbergh, Volvo Finland 
Ab:n toimitusjohtaja. ”Haluamme 
myös tulevaisuudessa tehdä tiivistä 
yhteistyötä markkinoinnissa.”

Neljän työaseman tuotantoketju
Volvon alueelle oli rakennettu nel-
jä työkohdetta, joista ensimmäises-
sä rakennettiin metsäautotietä. La-
vetilla varustettu kuorma-auto toi 
paikalle tarvittavat työkoneet, min-
kä jälkeen kaivukone, pyöräkuor-
main ja sora-auto aloittivat työnsä.

Toisella kohteella puiden kaatoa 
esiteltiin tela-alustaisilla harveste-

reilla, joita on helppo työlaitteen 
vaihdon avulla hyödyntää myös 
monissa muissa metsätöissä. Sa-
malla koneella voi nostaa kantoja, 
muokata maata, istuttaa ja tehdä 
esimerkiksi ojia. Tela-alustainen 
harvesteri on myös hankintakus-
tannuksiltaan pyöräalustaista har-
vesteria selvästi edullisempi vaih-
toehto. 

Hakattujen puiden siirtoon 
metsästä tien varteen oli paikal-
le varattu kuormatraktori ja tuk-
kirekka pöllien vientiin sahalle tai 
paperitehtaalle.

Kolmannella kohteella kuvattiin 
sahalaitosta, jossa pyöräkuormain 
purki tukit autosta ja pinosi ne lai-
toksen pihalle. Pyöräkuormainta 
voidaan hyödyntää myös hakkeen 

Volvo esitteli FinnMet-
kossa laajalla työnäy-
tösalueella laiteketjun, 
jolla puu saadaan met-
sästä maailmalle. Finn-
Metkossa esillä ollut 
kalusto kertoi havain-
nollisesti, että Volvo 
on liikkuvien konei-
den osalta kokonais-
valtainen kumppani, 
jolla on täysi valikoima 
puidentuotannossa ja 
metsäteollisuuden kul-
jetuksissa käytettäviä 
laitteita.

   Ismo sairanen
Volvo järjesti osastollaan työnäytökset, kuinka Volvolta löytyy täydellinen kalustovalikoima puutavaran 

liikuttamiseen kannolta tehtaalle. Ensimmäisessä vaiheessa laitetaan metsätie kuntoon. Volvo-kuormain 
kuormasi ja sora-auto siirsi murskeen tierunkoon.

Volvo on metsätalouden kokonaisvaltainen 
kone- ja kuorma-autovalmistaja

ja kuoren, sekä muun jätteen kä-
sittelyssä. Sahaamisen jälkeen pyö-
räkuormaaja siirtää valmiin saha-
tavaran jakeluautoon, joka lähtee 
viemään tuotteet asiakkaille.

Neljännellä kohteella tuotettiin 
bioenergian raaka-ainetta. Kannot 
nostettiin ylös ja pilkottiin kulje-
tettavaksi tienvarsivarastoon. Te-
la-alustainen kantoharvesteri nos-
ti kannot ylös ja erikoisvarusteltu 
kuormatraktori vei ne tienvarteen, 
mistä kuorma-auto kuljetti ne voi-
malaitokselle. Uudelleenmetsityk-
sen tekemiseksi esiteltiin kaivuko-
neeseen asennettua istutuslaitetta.

Kalustouutuuksia
Volvolla oli esillä useita uusia tuot-
teita. Kuorma-autojen tuotannos-
sa vuoden merkittävintä lanseera-
usta edusti uusi FH16 -sarjan 4x2 
T -vetoauto. 540-hevosvoimaise-
na se on Volvon uuden FH-sarjan 
vahvin malli. Muita FinnMetkossa 
esittäytyviä kalustouutuuksia oli-
vat FH 6x2 R vaihtolavalaitteella ja 
FM 6x4 R 13-litraisella moottoril-
la varustettu auto.

Volvon uusissa kuorma-auto-
malleissa on kokonaan uusittu, 
aikaisempaa mukavampi, toimi-
vampi ja turvallisempi ohjaamo. 
Tilaa, valoisuutta ja liikkumatilaa 

on tullut lisää. Samalla säilytysti-
lat on muutettu entistä käytännöl-
lisemmäksi. Autot ovat nyt varus-
tettu sadetunnistimella, ja risteys-
valot lisäävät näkyvyyttä käännök-
sissä valinnaisvarusteena.

Puunkorjuupuolen uutuutena 
esiteltiin Volvon FC2421C tela-
alusta, joka on varustettu harves-
teripäällä. Uutena optiona tässä 
koneessa nähtiin myös ylä- ja ala-
vaunun väliin asennettava Level-
Max-vaaitusmoduuli, joka pitää 
ylävaunun vaaka-asennossa mak-
simissaan 21 asteen kaltevuuksissa 
kaikkiin neljään suuntaan. Tasaa-
minen tapahtuu täysin automaat-
tisesti ajon aikana. LevelMax on 
saatavissa ainoastaan Volvon ko-
neisiin.

Volvon alueella puumateriaa-
lin metsäkuljetukseen esiteltiin 
uutuuskuormatraktori, El-forest 
AB:n sähköisellä voimansiirrol-
la varustettu hybridiajokone F14. 
El-forest on yhtiö, jossa Volvo on 
suurin omistaja. Hybridikuor-
matraktorin polttoaineenkulu-
tuksen odotetaan olevan yli 30 
prosenttia pienempi kuin perin-
teisellä kuormatraktorilla. Auto-
matiikka huolehtii kunkin pyörän 
oikeasta, optimoidusta nopeudes-
ta kääntökulmasta riippuen. Tä-

män ominaisuuden, yhdistettynä 
koneen alhaiseen omapainoon, 
kerrotaan aiheuttavan huomatta-
vasti vähemmän maastovaurioita, 
kuin perinteisellä voimansiirrolla 
varustettu kuormatraktori.

Tehdas-alueen puunkäsittelyn 
uutuutena esiteltiin Volvon tu-
kinkäsittelyn erikoiskone L180F 

High-Lift. L180F HL -koneen uu-
si nostovarsimalli lisää nostokor-
keutta ja helpottaa näkyvyyttä ja 
kääntämistä. Ulottumalla 5,8 m:n 
nostokorkeuteen L180F HL pystyy 
tekemään 210 mm korkeampia pi-
noja kuin edellisen E-sarjan pyö-
räkuormaimet.  

Kaivukonemoton kaadettua puut ja ajokoneen siirrettyä tavaran tienlaitaan, puuauto vei kuorman tehdas-
aluetta kuvastaneelle varastopaikalle. Seuraavana uusi Volvo L180F High-Lift -kuormain nosti pöllit kyydistä.

Puuntuotanto- ja jalostusketjun loppupäässä täytyy turvata uusi 
kasvu. Kantojen noston ja maanmuokkauksen jälkeen taimia on istut-
tamassa Volvo ECR145C -kaivukone.
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KH-Koneet Oy esitteli Metkossa Gehl 5640 liukuohjatun kuormai-
men kumitelavarusteisena. Painoa koneella on yli 4000 kiloa. Voiman-
lähteenä on Deutzin 61-kilowattinen diesel. Gehl on tunnettu suuresta 
huippunopeudesta, tämäkin malli kulkee parhaimmillaan melkein 20 
kilometriä tunnissa. Varusteena on italialainen Simex CB 1400 -murs-
kauskauha, jolla pystytään hienontamaan esimerkiksi purkutiiliä. (IS)

Hansa Machines Oy esitteli osastollaan uuden tela-alustaisen liu-
kuohjatun kuormaimen. Neuson 1101C on työpainoltaan 4400-kiloi-
nen ja moottorina siinä on Deutzin 63 kilowattinen diesel. ”Powerflow” 
hydrauliikan suurin tuotto on 137 litraa minuutissa. Kaatokuormaksi il-
moitetaan 3285 kiloa. Suurin ajonopeus on 12 kilometriä tunnissa. (IS)

Yuchailta löytyy nyt lyhytperäinen minikaivukonemalli. YC 35 SR 
on työpainoltaan 3,8-tonninen ja suurin kaivu-ulottuvuus maanpinnan 
tasossa on 5,7 metriä. Moottorina on Kubota ja hydrauliikassa käy-
tetään japanilaisia Kybin ja Toshiban komponentteja. Hinnaksi ilmoi-
tetaan 33 900 euroa, alv 0. Maahantuojan Entrepot Traden mukaan 
Suomessa on töissä jo yli 150 Yuchai-kaivukonetta. Lisätietoja löytyy 
osoitteesta www.yuchai.fi. (IS)

Bobcatin pienin minikaivukonemalli on uusi E10. Paino on 1170 ki-
loa ja suurin kaivusyvyys 182 senttiä. Koneessa on esiohjatut hallinta-
kahvat. Alavaunun leveys on 71 senttiä ja sitä pystytään levittämään 
hydraulisesti. Moottorina on 7,4-kilowattinen Kubota. (IS)

Huyndai R210LC-7AHC on varustettu järeällä alavaunulla ja koro-
tetulla 660 millin maavaralla. Suomen Telakoneen edustaman koneen 
työpaino on 24 tonnia, joka on noin pari tonnia enemmän kuin vakio 
R210LC-7A:ssa. Ylävaunun tekniikka on uutuusmallissa sama. Kone 
soveltuu hyvin esimerkiksi lisääntyneeseen kannonnostourakointiin. (IS)

JCB:n lyhytperäisten kaivukoneiden järein malli on JZ 255 LC. Ko-
neen painoksi ilmoitetaan Mateko Oy:ltä noin 26 tonnia. Moottorina 
on nelisylinterinen Isuzu, jonka tilavuus on 5,193 litraa ja moottoriteho 
128 kilowattia. Peräylitys koneessa on vain 1680 milliä, joten perä ei 
tule juurikaan telaston ulkopuolelle. Kauhan irrotusvoima on 15,8 ton-
nia ja kaivupuomin voima 12,55 tonnia. (IS)

Kevyemmässä päässä uutta tuotantoa on Volvo ECR48C -kaivuko-
ne. Aikaisempaan malliin nähden ohjaamo on kokenut muodonmuu-
toksen ja muutenkin tekniikka on uudistunut. Kone painaa 4,85 tonnia 
ja kauhan murtovoimaksi ilmoitetaan 34,2 kN. Volvo D2.2D -mootto-
rista on otettu tehoa 27,1 kilowattia. (IS)

Konekeskon osastolla esiteltiin uusia Kobelcon B-mallisarjan kai-
vukoneita. Kahdeksan tonnin painoinen E70BSR D ei ennättänyt 
maahamme kevään suureen kaivukonetestiin, mutta tutustumme ko-
neeseen tarkemmin vielä tämän syksyn aikana. (IS)
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Markkinoillemme on rantautunut uusi kiinalainen konemerkki. Cheng 
Gong -kuormaimia on CE-hyväksytty kaksi mallia: CG938H painaa 12,5 
tonnia ja suurempi CG958H 18,4 tonnia. Moottoritekniikka on Cummin-
sin, vaihteisto ja akselit ZF:n. Metkotarjouksena pienemmän hinnaksi 
kerrottiin 57 000 euroa ja suuremman 75 000 euroa, alv 0. Maahantuoja-
na ja myyjänä toimii Kaivuu Team Enroth Hyvinkäältä. (IS)

Suomen Rakennuskoneen osastolla esiteltiin uutena pyöräkuor-
mainmallina Komatsu WA80-6. Työpainoltaan 5,5 tonnin painoinen 
kone on varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla. Komatsu-die-
selin moottoriteho on 50 kilowattia, hydrauliikan tuotoksi ilmoitetaan 
64 l/min. Kauhan irrotusvoima on 57 kN. (IS)

Kiinalaiseen Liugong-kuormai-
miin esiteltiin Metkossa uutena 
järeimpänä koneena 23 500-ki-
loinen CLG877III. Moottorina sii-
nä on Cumminsin 216-kilowatti-
nen diesel. Akselistot ja vaihteis-
to ovat ZF:n valmistamia. Nosto-
tehoksi ilmoitetaan 7000 kiloa ja 
kauhan murtovoimaksi 218 kilo-
newtonia. www.liugong.fi. (IS)

Case on kasvattanut maarakennuskonemallistoaan raskaaseen suun-
taan. Case 1221E -kuormain on työpainoltaan 30-tonninen ja kauhatila-
vuudeksi ilmoitetaan 4,8–7 kuutiota. Murtovoima on 24,7 tonnia. Työpa-
riksi soveltuu uusi Case 330B -dumpperi, jonka lavatilavuus on 17,6 kuu-
tiota ja kantavuus 28,2 tonnia. Kokonaispaino on yli 50 tonnin. (IS)

Vaasalainen Finmac Demolition Oy esitteli uuden sähkökäyttöi-
sen Finmac F16 -purkulaitteiden peruskoneen. Työvälineinä voidaan 
käyttää iskuvasaraa, betonileikkuria, jyrsimiä, poralaitteita ja kauhoja. 
Peruskone painaa 1600 kiloa. Puomiston hallinta tapahtuu langatto-
malla kannettavalla ohjauspaneelilla. Lisätietoja www.finmac.fi. (IS)

Marakonin myymien Steelwrist-kauhanpyörittäjien mallisto on 
laajentunut kevyempään päähän. X04 on tarkoitettu 2–4 tonnin ko-
koisiin minikaivukoneisiin. Laitteen painoksi ilmoitetaan alkaen 
90 kiloa ja pyöritysvoimaksi 2,7 kNm. Kallistuskulma on +- 45 astet-
ta. Pikakytkinstandardi on S 40. (IS)

Stark-perävaunuvalikoima järeytyy. Uuden MV 20 -vaunun kanta-
vuus on tyyppinumeron mukainen 20 tonnia. Lavatilavuus on 15 mot-
tia. 17 tonnin vaunuista tuttuja Stark-ominaisuuksia on täydennetty 
sekä hydraulisesti siirrettävällä telillä, (jonka ansiosta vaunun paino-
jakauman säätö on entistä helpompaa,) että kääntyvyyttä parantavil-
la ohjaavilla takapyörillä. Ohjausjärjestelyn seurauksena pyöräkoko-
vaihtoehtoja on vain yksi, vakiona vaunussa on 560/60-22.5 Michelin 
CargoXbibit. Starkkeja valmistaa lapinlahtelainen Lametal Oy. (HH)

Kurejokelaisen Korpelan Koneen Köntys-metsäperävaunu muut-
tuu monikäyttövaunuksi jalkalavaperiaatteella vaihdettavien päälira-
kenteiden avulla. Tässä vaunu varustettuna 10 kuution etukipillisellä 
maansiirtolavalla, joka on valmistettu vahvuudeltaan 10-millisestä ku-
lutusteräksestä. Vaunussa on mekaaninen takapyöräveto. Voimansiir-
tolinjaa voi tarvitessa täydentää automaattivaihteistolla, jolloin vetu-
riksi sopii myös traktori, jossa ei ole ajovoimanottoa. Takapyöriin vai-
kuttavat jarrut sisältyvät vakiovarustukseen. Perusvaunu painaa 4000 
ja lavavarustus 2600 kiloa. Vakiorengaskoko on 650/55-26.5. (HH)

Maarakennuskoneenkuljet-
tajien SM-Ykköskuskikilpailus-
sa mitattiin kuskien ammattitai-
toa pyöräkuormaimen, kaivu-
koneen, kaivurikuormaimen ja 
liukuohjatun kuormaimen ajotai-
doissa. Kilpailun voitti Petri Pe-
rämäki Virroilta, toiseksi tuli Jy-
ri Nuopponen Savonlinnasta ja 
kolmannelle sijalle pääsi Jouni 
Metsola Sauvosta. (IS)
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LED-tekniikka tekee tuloaan joka rintamalla. Hellan osastolla esi-
teltiin ledeillä toimivaa vilkkumajakkaa. Ovh 565 €. (JVa)

Hellan uudessa Xenon-työvalossa on nyt integroitu sytytinyksikkö, 
joten sille ei enää joudu keksimään erillistä asennuspaikkaa. (JVa)

Uusi N1300 Xenon on jälkiasenteinen lisävaloumpio kuorma-autoi-
hin, maastureihin ja pakettiautoihin. Nordic Oy Ab. (JVa)

Topgeo esitteli uutta Topconin RL-100 -sarjan kaadetasolaseria. 
Mallista riippuen kallistus onnistuu joko yhdellä tai kahdella akselil-
la. Kaksoiskaadelaserin vakiovarustukseen kuuluu myös täydellinen 
kauko-ohjain, jolla laserin toimintojen ohjaaminen onnistuu kauem-
paakin. (JVa)

Tamtronin uusin pyöräkuormaajavaakajärjestelmä on PC-pohjai-
nen. Jos koneessa on käytettävä useampia pc-ohjelmistoja yhtä ai-
kaa, tarvitaan vain yksi ajoneuvotietokone. (JVa)

Itävaltalaisen PTH Productin tienkunnostuslaitteita maahantuova Pasi Tirkkonen Tmi, esitteli uutta 
teidenkunnostusmenetelmää. Pintaan haratut kivet rikotaan PTH Crusher -murskaimella ja jälki tasoite-
taan PTH:n tiehöylälisälaitteella. Traktorin takana oleva PTH tiivistin viimeistelee pinnan. (IS)

Uudessa Lännen 8800G:ssä 
on kokonaan uudistettu kaivu-
laitteen puomisto. Näkyvyys on 
parantunut kapean puomin ja 
keskusrunkoon upotetun vent-
tiilipöydän ansiosta. Voimaa on 
tullut lisää, kaivuvarren päässä 
suurimmalla ulottuvuudella il-
moitetaan 2400 kilon voima. Kai-
vu-ulottuvuus on myös lisäänty-
nyt ja on nyt 6830 milliä. (IS)

HeatWork Finland Oy esitteli 
uudentyyppistä roudansulatus-
menetelmää Metkossa. Autol-
la siirrettävässä perävaunussa 
on 70 kilowatin öljypoltin, jonka 
lämmittämä neste pumpataan 
kiertämään noin 650 metriä pit-
kään letkuun. Kerrallaan saa-
daan sulamaan 200–300 neliön 
suuruinen alue. Vuorokaudessa 
sulaa routaa noin 30–40 senttiä. 
www.heatwork.com. (IS)

Nordicilta on tulossa myyntiin 
myöhemmin syksyllä uusi N25 
LED-työvalo. Uuden sukupolven 
malli on entistä tehokkaampi ja 
pääsee valoteholtaan lähes ha-
logeeniluokkaan. (JVa)
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