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M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A 

FISKARS - METSÄTRAKTORI 

Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen 
keskinäinen paremmuus Suomen olot huomioon ottaen on ollut ammatti
miespii r eissä jatkuvan kiistelyn kohde. Tänä päivänä näyttää siltä , 
että pyörä on sen koon kasvaessa ja moottoritehojen suurentuessa 
saavuttamassa jonkin verran telan etumatkaa ma.astokelpoisuutta aja
tellen vars inkin kesäolosuhteissa kovilla mailla . Pehmeillä mailla 
ja ennen kaikkea lumen aikana on tela edelleen katsottava pyörää 
maastokelpoisemmaksi . Tätä tukee sekin , että Ruotsissa oli vuoden 
1966 lopussa noin 1 200 kuormaa kantavaa , 3/4- tai täysteloin varus
tettua ja noin 700 kuormaa kantavaa, pyörillä varustettua metsäajo
neuvoa . Lisäksi oli noin 550 runko- ohjattua, kuormaa laahaavaa pyö
rä traktoria . Edellä esitetyt perusteet viittaavat siihen,että edel
leen tarvitaan sekä pyörillä että teloilla varustettuja metsäajoneu
voja . 

TRAK'l'O RI JA PERÄVAUNU 

Usean vuoden ajan jatkuneen kehitystyön jälkeen on Oy Fiskars Ab 
esitellyt sarjavalmistukseen tarkoitetun, 3/4- teloilla varustetun 
metsätraktorin . Ensimmäinen sarja valmistunee jo tänä vuonna . Trak
tori pohjautuu Valmet 565 -pyörätraktoriin, mutta voimansiirtolait
teissa on suoritettu huomattavia muutoksia vakiomalliin verrattuna. 
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Traktorin suurin nopeus en nyt noin 18 km/t peruskoneen 30 km/t :n 
sijasta. Muutos on saatu aikaan muuttamalla voimansiirtoakseleiden 
paassä olevien hammaspyöräparien välityssuhdetta . Täten pyri tään 
turvaamaan voimansiirtojärjestelmän kestävyys niitä rasituksia vas
taan , joita 3/4- telarakenteen suuri tartuntakyky maastossa liikut
taessa aiheuttaa. Koska on kysymys puhtaasta maastoajoneuvosta, ei 
tällainen nopeuden alentaminen aiheuta liikkuvuudelle maastossa mi
tään hankaluuksia. On päinvastoin parempi, että sillä nopeusalueel
la, jolla toiminta maastossa tapahtuu, on käytettävissä mahdollisim
man lukuisia vaihteita parhaimman yhdistelmän löytämiseksi. 

Perustraktorin ympärille on rakennettu tukeva runko, johon tela
rakenteen ja häntäohjauksen rasitukset kohdistuvat . Tällä järjeste
lyllä on tarkoitus estää maastokäytön aiheuttamat, varsinaiseen pe
ruskoneeseen kohdistuvat rasitukset . Myös :aä.ntäohjaus on Fiskarsin 
rakentama, ja se on tyypiltään normaali. 

Perävaunu on suhteellisen suurikokoinen ja siihen voidaan hyväs
sä maastossa kuormata 20 p-m3 tuoretta puutavaraa. 

NOSTURI 

Oy Fiskars Ab:n valmistama Tukkikurki- nosturi on sijoitettu perä
vaunun aisalle, josta sillä on hyvä ulottuvuus myös kahta pinoa pe
räkkäin kuljetettaessa. Nosturin hallintalaitteet sijaitsevat trak
torin ohjaamossa. Nosturin kahmain on ÖSA- tyyppinen, makaavalla 
työsylinterillä varustettu yleiskahmain . Nosturi vaikuttaa erittäin 
nopealiikkeiseltä. 

Fiskars- metsätraktorin hinta on noin 72 000 mk. 

T e k n i 1 1 i s e t t i e d o t 

Traktori 

Valmet 565 - alusta varustettuna turvakatoksella ja etu- ja pohja-
panssarilla 

Moottori 3-syl. suorasuihkutusdiesel, teho 52 hv/2250 r/min 
Maavara 500 mm 
Ajonopeudet 0 . 8 •• • 18 km/t 

3/4-telavarustus: 
Vetopyörät 14-30" 
Etupyörät 11-20" 
Hydraulinen talojen kiristys 
ajajan paikalta 
Telamaton leveys 560 mm 

Perävaunu 

Hydraulinen häntäohjaus: 
- Hallinta ohjauspyörällä 
- Kääntymiskulma, ma.x . 130° 2 
- Kiertomomentti 2950 kpny'130 kg/ cm 

Lisävarusteet: 
- Pelastusvintturi,vetovoima 5CXX> kp 

11- 20 11 :n telipyörillä tai nytkälai tteisilla jala.ksilla varustettu 
Kantavuus 12.0 tn 3 
Kuormatila 20 p-m 
Maavara 650 mm 
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Kuva 1. Kun nosturi on sijoitettu peraaJoneuvon aisalle, voidaan s e 
l askea kuorman päälle ajon ajaksi . Täten vältetään osa niistä rasituk
sista , joita epätasaisessa maastossa liikkuminen nosturille aiheuttaa . 
Täl l a i nen asennustapa on erityisen suositeltava ratkaisuissa , joissa 
käytetään suhteellisen järeää nosturia . Nosturin ulottuvuuskin tulee 

tällöin paremmin käytetyksi hyödyksi . -Valok. Fiskars . 

Kuva 2 . Nosturiin voidaan myös asentaa hydraulisesti toimiva vintturi, 
jota käytetään esim . nosturin ulottumattomissa olevien tukkien vinssa
ukseen . Erityisesti kiinnittää huomiota se, että ns. kuollut alue nos
turin maston l ä hellä on pieni , mikä johtuu nosturin siirtopuomin mi
toi tuksesta ja siirtoeylinterin kaksitoimisuudesta. - Valok. Fiskars . 
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Kuva 3. Brunett 9000 Processor. Koko käsittelylaitos kääntyy taka
ak:selin päällä olevan vahvan pystyakselin varassa siten, että työs
kentely takaosan molemmin puolin 130°:n sektoreilta on mahdollista. 
Nosturi ja muut käsittelevät osat ovat aina yhdensuuntaisia. Nostu
ri liikkuu sekä ulos että sisään ja ylös ja alas, mutta ei käänny 

erikseen sivusuunnassa. -Valok . Metsäteho . 

Kuva 4. Karsivan osan muodos
tavat viisi kuvassa näkyvän 
kaltaista iskukutteria, joiden 
pyörimisnopeus on n . 2400-3000 
r/min. Kutterit asettuvat au
tomaattisesti rungon eri puo
lille säilyttäen saman tangent
tisuunnan ja keskittäen samal
la rungon . - Valok. Metsäteho . 

Kuva 5. 3-metriset paperipuut 
kerätään kuvan esittämään tas~ 
la.lun, johon mahtuu n . 1. 5 p-IIT'. 
Tasku tyhjennetään haluttuun 
paikkaan metsässä edelleenkul
jetusta varten . Sahapuut pudo
tetaan suoraan koneen ajoural
le tai sen molemmin puolin. 

Valok . Metsäteho. 



Ncsturi 

Suurin kuormausetäisyya 5.7 m 
Suurin nostokorkeus (hydraulisella kahmaimella varustettuna) 5.7 m 
Kää.ntökulma 380° 

Suori tusarvo t : 
- N"stomomentti 5000 kpm 
- Nostovoima 5, 7 m:n nosto-

varrella varustettuna n, 900 kp 
- Varren kiertomomentti 1400 kpm 

Hyd.rauliikka : 
- Siirtopuomin sylinteri on 

kaks i t oiminen 
Hyd.raulisäiliön tilavuus 85 1 

- Hydrauliikan käyttö- 2 
paine 175 kg/cm 

- Hyd.raulipumpun tuotto 30 l/min 

Hydraulinen kahmain: 
- Poikkipinta kärjet suljet

tui na 0 . 5 m2 
- Kahmaimen kääntäjän rotaatto-

rin kääntökulma 300° 

Hydraulinen juontovintturi: 
- Vetovoima 750 kp 
- Vaijerin (~ 8 mm) pituus 40 m 
- Vintturi on varustettu au-

tomaattisella jarrulla se
kä vapaakytkimellä 
Sähköinen kauko-ohjaus mahdollinen 

BRUNETT 9 0 0 0 P R 0 C E S S 0 R 

Viime a i kojen ha.nkintateknillinen kehitys viittaa monessa suhtees
sa s.~ihen, että lähi tulevaisuudessa eri tyyppiset liikkuvat puun.kä
si ttelylai tokset tulevat merkittävällä tavalla vaikuttamaan pohjois
maissa käytössä olevaan hankintatekniikkaan. Useita eri malleja on 
valmisteilla tai jo valmistunut prototrJPpiasteelle , 

Maamme metsäolosuhteita ajatel len tuntuu tällainen kehitysnäkymä 
varsin tervceltä, koska työmaita on vaikea saada keskitetyiksi riit
tävän suuressa mitassa, jotta olisi edellytyksiä puolikiinteiden tai 
kiinteiden, useaa eri työvaihetta suorittavien käsittelylaitosten ta
loudelliselle käytölle . Toisaalta on myös ilmeistä, että maamme pie
nipuustoisia metsiä silmällä pitäen on vaikeaa kehittää taloudelli
sia me~etelmiä , jotka perustuvat siihen, että useaa työvaihetta te
kevä ·kone kulkee joko palstatietä pitkin tai puulta toiselle keräten 
ja käsitellen puut yksitellen . Helpommin meidän oloihimme näyttää 
soveltuvan laite, joka pystyy nopeasti liikkumaan varastolta toisel
le ja käsittelemään pieniin varastoihin tai metsäautoteiden varsil
le kerätyt puut nopeasti käyttäen hyväkseen jo siihen mennessä suo
ritettua puiden yhteenkokoamista . 

Ensimmäisenä pohjoismaissa liikkuvien, useita työvaiheita suorit
tavien monitoimikoneiden sarjassa on markkinoille ehtimässä Brunett 
9000 Processor . Tämä kone on tarkoitettu lähinnä antamaan kokemuk
sia tulevalle kehitykselle , Sen rakenteessa on selviä puutteita,jot
ka nvat rajoittaneet sen kapasiteettia, mutta toisaalta saadut ko
kemukset ovat olleet siinä määrin rohkaisevia, että sarjavalmistus 
on päätetty aloittaa , Koneen kilpailukyky sen toimintaa muihin me
netelmiin verrattaessa on parhaimmillaan suuripuustoisilla aukkohak
kuilla. Sen kapasiteetti määräytyy ratkaisevasti käsiteltyjen run
kojen sisältämän kuutiomäärän mukaan, koska rungon käsittelyyn käy
tetty aika on sen koosta riippumatta lähes vakio. Tämä seikka onkin 
vaikein ongelma kaikissa niissä ratkaisuissa, joissa puut syötetään 
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samassa linjassa olevien kä.sittelylaitteiden läpi peräkkäin pituus
suunnassa. Ei yleeneä ole mahdollista lisätä syöttönopeutta riittä
västi, jotta pienien puiden koneen tuotosta alentava vaikutus eli
minoi tuisi. 

Ennakkotietojen mukaan Brunett 9000 Processor tulee maksamaan 
noin 250 000 Rkr. 

T e k n i 1 1 i s e t e n n a k k o t i e d o t 

Perus traktori 

Ford Brunett 9000 
Moottorin teho 95 hv/2000 r/min 
Leveys 2500 mm 
Kuljetuskorkeus 3700 11 

Kuljetuspi tuus 12000 11 

Kokonaispaino 12450 kg 
Kääntösäde 4800 mm 
Hydrauliikka: 

lavuudeltaan 
viisi erillistä hydraulijä rjestelmää , 

490 1 
kokonaisti-

Koneen suorittamat työvaiheet: runkojen kokoaminen , karsinta, kat
kaisu, lajittelu ja tavaralajien niputus 

Koneen työskentelyalue: 130° traktorin takaosan molemmin puolin . 
Suurin käsiteltävä runko 1611 rinnankorkeudelta. 
Suurin sallittu tyvilaajentuma 30" 

Nosturi 

Suurin ulottuvuus 10.7 m 
Nostokyky 10 tn/m 
Puomin liike 45 m/min 
Työskentelytapa: Nosturi syöttää rungon kerrallaan koneeseen , joka 

karsinnan jälkeen joko automaattisesti katkaisee sen 3-metrisiksi 
paperipuupölkyiksi tai katkaisee sen käsin ohjattuna eripituisik
si sahatukeiksi . Katkaisu tapahtuu sirkkelillä ja sen ajaksi.run
ko pysähtyy automaattisesti . Keskikokoisen rungon kä.sittelyaika 
on noin 1 min 15 sek. Paperipuut kerätään 1 . 5 m3:n nippuihin ja 
tukit pudotetaan suoraan maahan. Paperipuuniput voidaan sijoit
taa haluttuun paikkaan. 

Jaakko Ebeling 
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Metsäteho Review 9/1967 

LATEST FOREST MäCHINERY 

After stating that both wheeled and track type forest tractors are 
still needed, the article describes the Fiskars forest tractor of Finn
ish make. The possible use of multi-processing ma.chines in Finnish 
conditions is considered and the Swedish Brunett 9000 Processoris pre
sented in detail as an example of these machines. 
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M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 
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