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Vuoden 2011 moottorisahauksen 
SM-kilpailut järjestetään Punka-
harjulla Metsämuseo Luston alu-
eella lauantaina 18.6.2011. Kilpai-
lut alkavat klo 9.00. Päivän aika-
na moottorisahataitureiden laipat 
kääntyvät, kaatopuut kaatuvat ja 
sorvipölkyt lyhenevät katkonta-
tehtävissä. 

Samaan aikaan 17.–19.6. mu-

seon alueella on käynnissä  
Metku-metsäkulttuuripäivät, joi-
den ohessa järjestetään moottori-
sahakeräilijöiden kansainvälinen 
kokoontuminen. Paikalla riittää 
siis uutta ja vanhaa puunpurijaa 
ihmeteltäväksi.

Metku on avoinna perjantaina 
ja lauantaina klo 10–17 ja sunnun-
taina klo 10–15. n

Lustossa puru lentää 
kilpavauhdilla

Moottorisahauksen SM-kisat

ã Hakkuupää-
rintaman suurin 
uutuus oli Naar-
va EF 28. Se on 
karsiva ja rulla-
syöttöinen hak-
kuupää keräi-
lyominaisuuk-
silla. Kantokä-
sittely leikkuu-
terän kautta 
kuuluu varus-
tukseen. Giljo-
tiini on uutta 
Naarvan mallia, 
leikkuutehoa 
löytyy 28 sent-
tiin asti. Pituus-
mittaus tapah-
tuu rullista. Pai-
noa hakkuu-
päällä on 700 
kiloa.

ã

ã

Ponssen 
kantavuudeltaan 
20-tonninen 
Elephant King ja 
Kranmanin Bison 
olivat näyttelyn 
kaksi ääripäätä. 
Kuvien miehet toi-
mivat mittatikku-
na.

ã Moipu 500 sai 
ensiesittelynsä 
Elmiassa. Se on 
hakkuupää, jos-
sa on ketjusahan 
lisäksi giljotiini-
terät ja kaksirul-
lainen syöttö.

ã Mense esitteli 850 kiloa painavan RPK-energiapuukouran sekä rei-
lumman kokoluokan raivauspään. Monipuolinen koura on suunnattu 
keskiraskaiden harvestereiden kaveriksi. Ketjusahan lisäksi katkaisua 
varten on uloskääntyvä raivausterä. Myös rullasyöttö ja karsintaterät 
löytyvät. Karsintaterät ovat mielenkiintoiset, sillä ne toimivat myös ke-
ruupihteinä. Varsinaiset tartuntaleuat ovat kuin puutavarakourassa: puu-
ryhmän voi ottaa kerralla pihtiin ja katkaista raivausterällä.
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SkogsElmiassa kevyt ja raskas 
metsätekniikka kohtasivat
Ruotsin Jonköpingissä järjestetään joka toinen vuosi metsäkonenäyttely.  Tänä vuonna vuorossa oli 
SkogsElmia, joka on pohjoismaisille urakoitsijoille ja etenkin metsänomistajille suunnattu näyttely. 
Kahden vuoden kuluttua järjestettävä Elmia Wood on puolestaan kansainvälinen raskaamman kone-
kaluston näyttely.

SkogsElmian osastot oli ripoteltu 
näyttelykentän lisäksi reilun kah-
den kilometrin pituiselle metsä-
lenkin varrelle. Näyttely oli edel-
leenkin onnistuttu rakentamaan 
melko tiiviiksi, joten päivä riittää 
useimmille näyttelyn tutustumi-
seen. 

Raskasta kalustoa oli Elmiassa 
vähän, sillä useat valmistajat pa-
nostavat Uumajassa myöhemmin 
järjestettävään SkogsNolia-näyt-
telyyn. SkogsElmian raskaamman 
kaluston merkittävimmät tuote-
uutuudet olivatkin suomalaisia.  

Karsitun energiarangan   
teko yleistyy
Energiakourien tarjonta on todel-
la runsasta. Selvä suuntaus on kui-
tenkin syöttävien kourien määrän 
lisääntyminen. Pelkällä terillä va-
rustetulla kouralla on runkoon 
tartuttava joka katkaisun jälkeen 
uudestaan, mikä on hitaampaa 

kuin rullilla huristelu. Ruotsissa 
runkoja ei haluta karsia: oksat pai-
netaan rullilla runkoa vasten, jotta 
kuutiopaino kasvaa. 

Energiakouriin on tulossa jopa 
rullien kautta tehtävä pituusmit-
taus. 

Pienten koneiden määrä   
jaksaa hämmästyttää
Ruotsalaiseen metsäkulttuuriin 
kuuluu omatoimisuus, mikä nä-
kyy etenkin harvennuksille ja 
energiapuusavotoille sopivan ke-
vyen kaluston ylenpalttisena tar-
jontana. Metsäperävaunujen ja 
puutavarakuormainten myyjiä oli 
reilusti yli 20. Ruotsissa myydään 
vuosittain yli 2000 metsäperävau-
nua, mikä selittää tarjonnan run-
sautta.

Mönkijöiden ja muun kevyen 
kaluston kauppa tuntuu käyvän, 
tuskinpa samoilla valmistajilla oli-
si muuten kiinnostusta – ja rahaa 
– olla esillä vuodesta toiseen. 

Uutuuksien esittely jatkuu seu-
raavassa Koneviestissä. n

Lisää 
SkogsElmian 

satoa 
Koneviestin 
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Masiinamessut
– lähde mukaan kisaamaan!

Honkajoella, Pesämäessä  10.–12. 6 . 2011 

>> Lauantaina 11. kesäkuuta <<

Maarakennuskoneenkuljettajien  
POP SM-kilpailu

>> sunnuntaina 12. kesäkuuta <<

Traktorin taitoajokilpailu
Kilpailuissa hyvät palkinnot!

iLmoittaudu osoitteessa:
masiinamessut.fi

Lisätietoja kiLpaiLun johtajaLta: 
esa peLtonen, puh 040 300 8531

Masiinassa nyt ennätysmäärä näytteille- 
asettajia, paljon uutuuksia, kovia messu- 

tarjouksia, tuotteita ja palveluita joka 
lähtöön.  Tervetuloa Masiinamessuille!

Voittajat  

2009 >>

masiinamessut. fi

Katso lisää netistä!

n   Tommi Hakala, Pertti Jalonen  
ja Uolevi Oristo


