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Puuta halkaistiin useimmiten ka-
peateräisillä vannesahoilla, mutta 
oli joukossa pyöröteräisiäkin sa-
hakoneita. Tarjolla oli myös koh-
tuuhintaisia höyläkoneita jalos-
tusasteen nostoon.

Suomessa myydään vuosittain 
4 000–5 000 ketjusahalla katkai-
sevaa klapikombia, Norjassa liki  
2 000, mutta Ruotsissa – mikäli 
eri tahojen tiedot ovat paikkansa 
pitäviä – enintään 800. Näyttely-
kentällä klapikoneiden kirjo vaih-
teli järeistä ammattikoneista hei-
veröisen näköisiin viritelmiin.

Erään suomalaisen klapikone-
viejän mukaan Ruotsissa myy-
tyjen klapikombien keskihinnat 
ovat kuitenkin selvästi paremmat 
kuin Suomessa ja Norjassa, noin 
10 000 euron tasolla. Ruotsalais-
valmistaja Bala Agrin mukaan 
kysynnässä on tapahtunut selvä 
käänne ylöspäin. 

Sami Autochopper ei ole vie-
lä saanut täysiverisiä kilpailijoita, 
mutta muita työn tuottavuutta ja 
nopeutta parantavia keksintöjä 
oli esillä.

Jonkin verran oli esillä myös 

puuta polttavia kattiloita ja läm-
pökeskuksia.

Pienpuuhakkureiden kierros-
lukuvahdit on päivitetty proses-
soripohjalle. Toisaalla sekä siir-
rettävät että omalla alustallaan 
liikkuvat suurhakkurit ja -murs-
kaimet tekevät yllättävän hyvää 
jälkeä.

Metsänomistajille tarjottiin 
useita vaihtoehtoja päivittää hyl-
lyyn mapitetut metsänhoitosuun-
nitelmansa verkon yli mobiililait-
teilla. n

SkogsElmian pääosassa 
oli kevyt korjuukalus-
to. Sitä säesti luonte-
vasti puun pienimuo-
toinen jatkojalostus.

n   Tommi Hakala, Pertti Jalonen

Puun jatkojalostus luonte-
vasti korjuukaluston rinnalla

ã Valmiina työnäytökseen. (PJ)ã Traktorin nostolaitteisiin kytkettävän BGU RHS 32 A -halkaisuko-
neen sylinterin työntövoima on 32 kN. Maksimi halkaisupituus on 
1200 milliä ja halkaistavan pölkyn suurin läpimitta 800 mm. (PJ)

SkogsElmia 2011

ã Heinolan hakkurin 
rumputerän otteessa 
ollut pölkky. (PJ)

ã Logcon on tehnyt halkaisukoneen jatkoksi pyöröteräisen katkai-
suautomaatin. Se tulee halkaisukehdon jatkeeksi. Pitkinä halkaistut 
rangat kulkevat tärypöytää pitkin ja putoavat katkaisupöydälle. Kun 
rankoja on pyödällä riittävän monta, kasa puristetaan kokoon pihdeil-
lä ja katkaistaan. Valmiit klapit putoavat kouruun ja edelleen kuljetti-
melle. Klapeista tulee tasamittaisia, koska katkaisupöydässä on tasa-
usvaste. Valmistajan mukaan tehokkuus on parhaimmillaan silloin, 
kun katkaistavan puun pituus on läpimittaan nähden 1,5-kertainen. 
Sen laskelman mukaan keskiläpimitaltaan 8-senttisen rangan jalosta-
minen klapeiksi maksaa 240 kruunua kuutiolta, 24-senttisen 26 kruu-
nua.  Logconin askelsyöttimeen on tarjolla lajittelunostin, jolla ohuim-
mat rangat voidaan nostella kuljettimelta muuhun käyttöön. (PJ)

ã Logosol on kulkenut pitkän tien siitä, kun sen ensimmäinen, 
moottorisahaan perustuva versio esiteltiin. Vanhempaakin versiota 
myydään edelleen, mutta mallisto on tuntuvasti laajentunut. Viimeisin 
versio on pieniläpimittaisten pelkkojen halkaisuun tarkoitettu raamis-
aha. Terien määrä on enimmillään 10, joilla sahauskapasiteetiksi luva-
taan 780 juoksumetriä tunnissa. Laitteen lähtöhinta on noin 23 000 
euroa. (PJ)

ã

ã

Ecosågen Twin 400:ssä on kaksi vastakkain vaakatasoon asennettua 400-millistä kovapalaterää. Halkaistavan tukin suurin läpimitta 
on 50 senttiä. Teräkelkka liikkuu, pöytä pysyy paikallaan. Pöydän pituus on vakiona 6,2 metriä, mutta siihen saa lisävarusteena 2-metrisiä 
jatkeita. Tukinnostin on hydraulinen, samoin tukinpyöritin ja tukinkiinnittimet. Uusimman mallin terävarustukseen on lisätty särmä, joka kant-
taa laudan halkaisun yhteydessä. Särmän terät kulkevat sen verran halkaisuterien edellä, että lauta pysyy koko ajan kiinni tukissa. Aiemmis-
sa malleissa pinnat ja vajaakanttiset laudat koottiin pöydälle syrjälleen särmäystä varten. (PJ)
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ã

Hydraulisyöttöisessä TP-270 
-hakkurissa on syöttönopeutta 
säätävä, teräroottorin akselin 
elektroninen TP Pilot -kierrosluku-
vahti. Sama laite löytyy vakiona 
myös TP-130 -puistohakkurista. 
(PJ)

ã Lindanan TP-130-hakkuri on tarkoitettu puistojen siistimiseen. 
Käyttö on joko traktorilla tai omalla, 25-hevosvoimaisella bensiini-
moottorilla. 24 litran polttoainesäiliö riittää noin 5 tunnin työskente-
lyyn. Syöttöaukon mitat ovat 130x220 cm. Koneessa on oma hydrau-
liikka syöttörullille. (PJ)

ã Rullaradan asemesta varsin 
monen ammattikäyttöön tarkoite-
tun klapikoneen edessä oli hyd-
raulinen askelsyötin, jolta ohuim-
mat rangat voidaan lajitella vaik-
kapa hakkeen raaka-aineeksi kla-
pituotannon tehostamiseksi. (PJ)

ã Bruks-hakkurimerkki on siirty-
nyt tanskalaiselle Lindanalle. Hyd-
raulisyöttöisessä TP-270 -hakku-
rissa numerosarja tarkoittaa hak-
kuriin tarjottavan rangan suurinta 
läpimittaa. Syöttörullien hydraulii-
kan pumpulle on kaksoisham-
mashihnavälitys teräroottorin ak-
selilta. Hakkurin tehontarpeeksi 
kerrottiin 100–200 hv. (PJ)

ã Kesla tuo traktorikäyttöisen C1060T-hakkurimallin vastaavan, vii-
me syksynä Metkossa esitellyn kuorma-automallin rinnalle. Nosturina 
on puomin sisäpuolisella letkutuksella varustettu Kesla 800T. (PJ)

ã Suurhakkurisarjassa Allan Bruks Ab:n CBI teki ainakin silmämää-
räisesti arvioiden laadultaan parasta haketta. Näyttelykentällä olivat 
varmaankin kaikki Ruotsissa myytävät suurtehohakkurit ja -murskai-
met. (PJ)

ã      MultiPC on niin ikään tanskalaisvalmisteinen hakkurimerkki. Siinäkin on elektroninen kierroslukuvahti. Teräkotelossa on hakkeen laadun 
parantamiseksi seula, jonka erottelukyky vaikuttaa todella hyvältä: hake oli kuin ryyniä. Laitteen myyjä Trejon väittääkin sen sopivan sellaise-
naan pellettipolttimeen. (PJ)

ã

            paino     kaato d       öljyntarve       paine karsintavoima 
Tapio 160    215 kg   250 mm      40-60 l/min   160 bar  12,86 kN 
Tapio 280    330 kg   350 mm             80 l/m                      160 bar 20,09 kN 
Tapio 400    480 kg   450 mm      110 l/min                    160 bar 25,00 kN 
Tapio 600    520 kg   550 mm          110 l /min                   160 bar    31,40 kN  

Myös EXS mallit kaivinkoneisiin 
 Hinnat alkaen 10 426,00 € alv 0 % 

Kaikissa Tapio malleissa vakiona Sahakatkaisu, joukkokäsittely, kaapelit, ohjausnapit 
160 Siemens logiikka ohjaus, erillinen näyttö, automaatti syöttö, sykkeistä pituusmitta 

280, 400 ja 600 EPEC 4W-30 ohjaus ja mittalaite, pituus rullalla, 12 esiasettaltavaa pituutta 
Uutuutena lisävarusteeksi kaikkiin malleihin Giljotiiniveitsikatkaisu 100 mm asti 

EXS malleissa tiltin ja rotaattorin venttiilit harvesterissa 
Tapio harvestereita on valmistettu vuodesta 1981 ja myyty yli 2000 kpl 15 eri maahan 

Harvesterit NE Aidot ja alkuperäiset 

Valmistaja: RIUTTOLEHTO Oy Teollisuustie 11 A 63800 SOINI 0400-231268 
 MYYNTI 

Tapio Harvesterit Keski-ja Länsi-Suomi OttoMotor Oy Tapani Rintala 0400-446001 
Oulun ja Lapin lääni Oulun Konevälitys Oy Jorma Niemi 0400-688 420 

Itä-Suomen lääni Joutsantuonti Kari Saharinen 0400-375020 
www.riuttolehto.fi     S-posti: esa.j.ahopelto@riuttolehto.fi 
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ã Markusson Development val-
mistaa teroituskoneita. Combi-
matic on täysautomaattinen 3/4 
tuuman, 404-, 0,325- ja 3/8-terä-
ketjuille. Terän nopeus on sää-
dettävissä metallin sinistymisen 
ehkäisemiseksi. Laitteen sano-
taan olevan helppo käytöltään ja 
säädöiltään. (PJ)
(www.markusson.se) 

ã Vermeer SC372 -kantojyrsi-
men saa bensiini- (26,1 kW) tai 
dieselkäyttöisenä (28,2 kW). Vain 
89 senttiä leveä kone mahtuu 
kapeistakin porteista. Voima te-
rälle välittyy alennusvaihteistol-
ta, jolla hihnat on korvattu. Vaih-
teistossa on kaksi nopeusaluet-
ta, voimansiirto on joko kaikkiin 
pyöriin tai vain takapyöriin. Etu-
akseli kallistuu maastoa mukail-
len. Kannosta tulevalle hakkeelle 
on säiliö, jolloin ympäristö pysyy 
siistinä. Koneessa on myös erilli-
nen, hydraulisesti hallittava ta-
soitusterä, jolla silppu voidaan 
tasoittaa kuoppaan. (PJ)

ã Vimmerby-kaminan polttoaineeksi käyvät pelletit ja klapit. Se toi-
mii myös hellana, jonka kuumalla päällisellä voi kiehauttaa vaikkapa 
kahvit. Pellettisäiliön tilavuus on 70 litraa. Pellettipoltin mukautuu kul-
loiseenkin tehontarpeeseen (1–12 kW). Se toimii 12 voltin jännitteellä 
ja voidaan muuntaa vesikiertoiseen lämmitykseen sopivaksi 
(www.traenergi.se). (PJ)

      Calmar Retro -kattila muistut-
taa ulkoisesti 50-luvun valurau-
takattiloita, mutta on muuten ny-
kyaikainen varaajan lataamiseen 
tarkoitettu 30–40 kW:n käänteis-
palokattila. Vain luukut ovat va-
lurautaa. Pesään mahtuu panok-
seksi puolimetrisiä klapeja. Tuli-
pesän tilavuus on 120 litraa. Ke-
raamisen arinan alla on ensiö- ja 
toisiopalotila. Palamisen ohjauk-
seen on savukaasupuhallin. Kat-
tilan oma vesitilavuus on vain 90 
litraa. (PJ)

ã

Ruotsalaisia metsänomistajia 
innostetaan siirtymään selain-
pohjaisiin, helposti päivitettäviin 
metsätaloussuunnitelmiin. Niihin 
hoputtavat niin metsänomistaji-
en oma järjestö kuin metsäyhtiöt 
ja muut kaupalliset toimijat. (PJ)

ã Wimanin veljekset valmistavat hakelämmitysjärjestelmiä tytäryh-
tiö Got Firen myyntiin. Se tekee polttimet itse ja liittää ne asiakkaan 
valitsemaan kattilaan. Pienimmät ovat teholtaan 25, suurimmat  
100 kW. Konttiin sijoitettavan laitoksen hakesiilon tilavuus voi olla 
enimmillään 9 kuutiota. Kattilan elektronisessa ohjauskeskuksessa 
on normaalit toiminnot. GSM-hälytys ja kattilan lambda-ohjaus ovat 
lisävarusteita. (PJ)

ã
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ã ã Varustevalmistaja Huldtins valmis-
taa järeisiin kuormatraktoreihin erikois-
kuormatilaa. Karikat ovat teleskooppiset 
ja leveyttä pystyy säätämään leventä-
mällä pankkoja hydraulisesti. Tämän li-
säksi kallistaminen onnistuu reilusti mo-
lempiin suuntiin. Sama valmistaja tekee 
myös siltaelementejä ojien ylitykseen. 
650 kiloa parilta painavat sillat on jäykis-
tetty vaijereilla. (TH)

ã Bevag (kuvassa) ja Pedno ovat 
Suomessa tuntemattomia ketjuval-
mistajia. Molemmilla on hieman 
poikkeava ketjutyyppi. Bevag luot-
taa vinoon hitsattuihin nastoihin ja 
liitoksissa oleviin valuhammaspaloi-
hin, Pedno taas nastojen sijoittami-
seen mahdollisimman tukeviin koh-
tiin. (TH)

ã  Gunnebon ketjunasennukseen 
tarkoitetusta apulaitteesta voi tode-
ta, että yksinkertainen todella on 
kaunista. Ketju ripustetaan koukuilla 
pyöröteräsrautaan, jossa kiinni ole-
va liina työnnetään renkaan alle. Sen 
jälkeen vain ajetaan eteenpäin. Le-
veä rauta asettaa ketjun tasaisesti 
renkaalle. Kiinnityksessä käytettä-
vissä sokkakoukuissa on lukituksina 
sormin kierrettävät ruuvit. (TH)

ã Tiukkoihin tilanteisiin on istuin-
valmistaja Begellä tarjolla nelipiste-
vöillä varustettu penkki. Lantiovyöt 
ovat leveät, olkavyöt yhdistyvät pen-
kin takana normaaliin rullavyöhön. 
(TH)

ã Moottoreihin urearuiskutuksen 
yleistyessä on yrittäjän hankintalis-
talla ruostumattomista materiaaleis-
ta valmistettu säiliö AdBlue-nesteel-
le. (TH)

ã Canadaband tarjoaa erilaisia 
vaihtoehtoja telakengälle. Mielen-
kiintoinen ratkaisu parantaa sivut-
taispitoa: telan keskiharja on tehty 
mutkittelevaksi. (TH)

ã 1: Koska nykykoneissa ei ole 
enää paineilmaa, hydraulikäyttöinen 
Fliskompressor tuottaa koneiden 
puhdistuksessa tarvittavaa ilmaa. 
(TH)

ã 2: Tämän työkalun kerrottiin so-
pivan erilaisten sovitetappien ansi-
osta useampaan sataan mutterimal-
liin. (TH)

ã Farman osastolla oli reilun kokoi-
nen Farma C 700 -pilkontapihti puu-
tavarakuormaajaan. (TH)

1

2
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ã Monessa traktorin perävaunussa nosturi oli parallerimallinen, eli 
nosturi tekee sylinterillä yhden vaakasuuntaisen liikkeen. Tällaisella 
ratkaisulla saadaan pienellä öljyvirtauksella nopeat liikkeet. Kuvan 
Mowi on uranuurtaja parallerinostureiden valmistajana jo 80-luvulta. 
(TH)

ã Kaksipalkkirunkoisessa perä-
vaunussakin voi olla siirrettävä 
teli. Multiforestin vaunussa telin 
saa siirrettyä pultteja löysäämäl-
lä paremman painonjakauman 
antavaan kohtaan. (TH)

ã Hurja idea erikseen siirrettävistä metsäperävaunun pyöristä on to-
teutettu monimutkaisesti: pyörännavat liikkuvat rullilla kolmen kaarel-
le taivutetun pyöröteräksen varassa. Ideana on saada perävaunun 
ketteryyttä parannettua siirtämättä painoa liikaa pyörille. Vain sisä-
kaarteen puoleista pyörää siirretään lähemmäs traktoria. Mahtaako-
han rakenteiden vääntölujuus riittää? (TH)

ã Jos ei ole traktoria, johon 
asentaa perävaunuprosessori, 
voi hankkia ”perässä-juostavan” 
SkogsOlle-prosessorin. Tästä ei 
ole enää pitkä matka varsinai-
seen metsätraktorialustaiseen 
prosessoriin, vain ohjaamo 
puuttuu. (TH)

ã Utnäs Industrin metsäperävaunu on varustettu omalla hydraulii-
kalla. Napamoottoriveto on pyöräkohtainen ja kuormaajana on reilun 
kokoinen Cranab FC 65 combi. Pankot ja sermi ovat puristusliitoksilla  
kiinni kotelomallisessa rungossa, ja siten siirrettävissä portaattomasti 
sekä irrotettavissa nopeasti. (TH)

ã Farmalta on tulossa suuremman kokoluokan vaunumalleja, joiden 
runkorakenne on kotelomallinen ja huomattavan järeä. Nyt esitellyssä 
T16 4wd G2 -vaunussa renkaat ovat kokoa 600/50 x 22,5 ja omapai-
noakin on 4 000 kiloa. Aisaohjauksen kääntökulma on reippaat 48 as-
tetta puolelleen. (TH)

ã Mohedan 
101-vaunussa 
telien väli on 
saatu mahdolli-
simman suurek-
si tekemällä te-
lin keinuakseli 
renkaiden väliin. 
Samassa vau-
nussa nosturin 
venttiilistö on si-
joitettu suojaan 
nosturin jalus-
taan, josta sen 
saa vedettyä 
ulos letkunvaih-
toa varten. (TH)

ã

Monilla osas-
toilla oli esillä kip-
pilavalla varustet-
tuja metsäperä-
vaunuja. Kuvien 
KTS ja Bigab ovat 
jalostaneet nostu-
ritkin vielä Z-mal-
leiksi, eli nosturi 
taittuu vaunun etu-
osaan pieneen ti-
laan. Vaunut ovat 
monitoimisia, eikä 
kippikärryn nivelai-
sakaan ole ahtais-
sa paikoissa hai-
taksi. (TH)
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ã ã Nykyisten traktoreiden muovi-
set konepeitot ovat arkoja iskuille. 
Muutamissa traktoreihin oli asennet-
tuna yksinkertaiset ohjaimet estä-
mään risujen iskeytymistä. (TH)

ã Jo aikoinaan 60–70-luvulla ruot-
salaisiin metsäkoneisiin oli hitsattu 
paikka erottelukarikalle, KTS on ot-
tanut unohtuneen idean uudestaan 
käyttöön. (TH)

ã Källefall-vaunuihin on saatavissa 
galvanoidut umpilaidat. Kaupunki-
alueella risujen kuljettaminen sujuu 
katuja roskaamatta. (TH)

ã Weimerin mekaanisella rullave-
dolla varustetussa vaunussa nivelai-
sa on suunniteltu ”nivelakseliystä-
vällisesti”. Aisan kääntöpiste on en-
simmäisen pankon alla, näin nivelak-
selin kulma aisan päällä ei muodostu 
tiukassakaan käännöksessä liian jyr-
käksi. (TH)
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Euroopan kovimmat ja komeimmat traktorit mittelevät paremmuudestaan Alahärmän vetoradalla 3.–4.9.2011, jonne 
Sinullakin on mahdollisuus päästä mukaan! Klikkaa itsesi Koneviestin nettisivuille (www.koneviesti.fi), vastaa muutamaan 
kysymykseen ja olet askeleen päässä pullingin jytkettä!

Vastanneiden kesken arvotaan kolme huikeaa kahden hengen kisapakettia, jotka sisältävät sisäänpääsyn molem-
pina päivinä EM-Tractor Pulling -tapahtumaan ja yhden yön majoituksen kahden hengen huoneessa. Vastausaikaa on 
19.8.2011 saakka, joten toimi ripeästi! Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

KONEVIESTIN LUKIJAKILPAILU

Kilpailu netissä: www.koneviesti.fi

VOITA 
LIPUT JA

MAJOITUS
EM-TRACTOR
PULLINGIIN!

Kuvat: Stephan Görtz

ã Ruotsissa näyttää olevan tilausta 
erilaisille traktoriprosessoreille, jois-
ta Hypro erilaisine variaatioineen on 
tyyppiesimerkki. Kuvan vaunumalli-
nen Hypro 755 HB -prosessoriyksik-
kö on varustettu kaikilla herkuilla. 
(TH)

ã Junkkarin hakkurista ja Patruu-
na-kuormaajasta on koottu nostolai-
tesovitteinen haketuspaketti, joka 
on esimerkiksi viheralueiden risujen 
haketuksessa vaunumallia näppä-
rämpi liikuteltava. (TH)


