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METSATEHON 
KATSAUS 

U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A 

SUNDMOBILEN 

SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulke
van monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi on annettu Sundmobilen. Sunds 
AB:n ja AB Kockum Landsverkin välisen sopimuksen mukaan Sundmobilenin edelleen 
kehittämi~en on siirtynyt viimeksi mainitun haltuun. 

Koneen toiminta edellyttää etukäteen suoritettua puiden esikasaustapalstatien 
varteen. Tässä työssä on toistaiseksi käytetty kaato-niputuskoneita LRA Log-All 
(esitelty Metsätehon katsauksessa 3/1968) ja ÖSAs fä1lare-buntare. 

Koneen karsimaelimenä käytetään kaarevia veitsiä, ja rungon syöttö tapahtuu 
suuren pystyasentoisen piikkirullaparin avulla. Piikkirullia käyttää kaksi Si
su-nestemoottoria, ja syöttönopeudet ovat joko 1.2 m/s tai 2 m/s. Runkojen kat
kaisussa käytetään sirkkeliä ja runko pysäytetään katkaisun ajaksi. Katkaistut 
pölkyt pudotetaan kasoihin palstatien varteen. 

Koneen prototyyppi on rakennettu Volvon valmistaman kuormaa kantavan Lisa-me~ 
sätraktorin päälle. Lisa on kaksiakselinen metsätraktori, ja tästä aiheutuu 
maastokulussa huomattavaa heilumista, joka selvästi hidastaa koneen liikkumista 
ja siten pienentää sen kapasiteettia. Telillä varustettu traktori olisi tähän 
tarkoitukseen sopivampi. 

l 

1/1969 



/min . Pieniä paperipuurunkoja voidaan karsinnan 
tellä samalla kertaa kaksikin. - Valok. Jord och 

DROTT 35 YC -KAATO-NIPUTUSKONE 

Kuva 1. Sundmobilen
moni toimikonetta hoi
taa kaksi miestä, joista 
toinen käyttää ÖSA
nost uria huolehtien sa
malla koneen siirrois
ta ja toinen varsinais
ta monitoimikonetta. 
Koneella pyritään val
mistamaan mahdollisim
man pitkiä tavaralaj e
j a, jotta saavutettai
siin suuri teho ja 
saataisiin muodoste
tuksi hyviä kasoja. Ka
sojen muoto ja tavara
lajien lajittelu eivät 
toistaiseksi ole olleet 
tyydyttäviä . Koneen 
kapasiteetti on era1s
sä tapauksissa n. l puu 

laadusta tinkimällä käsi
Skog Traktorjournalen . 

Kanadassa esiteltiin äskettäin uusi kaato-niputuskone, joka perustuu tela
alustaisen, hydraulitoimisen kaivinkoneen hyväksi käyttöön. 

Kaivinkoneen etumainen puomirakenne on muutettu alkuperäisestä paremmin tar
koitukseen sopivaksi. Puomi on lisäksi varustettu tarttumaelimellä ja kaksipuo
lista saksityyppiä olevalla hydraulisella kaatolaitteella. Kone irrottaa käsi
teltävän puun kannosta ja siirtää sen pystyasennossa haluttuun kohtaan nippuun. 
Kone soveltuu parhaiten käytettäväksi aukkohakkuissa ja käytäväharvennuksissa . 
Saavutetut tuotokset ovat lehtitietojen mukaan olleet noin 100 puuta tunnissa. 
(Vulcan Machinery & Equipment Limited, Port Arthur) 
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Kuva 2. Drott 35 YC 
- kaato-niputuskore . Eri
tyisesti ratkaisussa 
kiinnittää huomiota se, 
että standartl.ikom -
ponentteja käyttämällä 
on päästy varsin lähel
le lopullista erikois
koneratkaisua. Tämän 
luulisi olevan edul
lista ratkaisun talou
dellisuutta ajatelta
essa. - Valok. Log Book. 



MACK-MONITOIMIKONE 

Mack-monitoimikone on joko palstatiellä 
tai autotien varressa toimiva, karsintaa 
ja katkontaa suorittava kone. 

Mack voidaan asentaa eri metsätrakto
reiden päälle. Se on Sundmobilenin tapaan 
varustettu hydraulikäyttöisillä syöttörul
lilla. Karsimaelimenä ovat kaarevat veit
set, joiden leikkaava reuna on samalla 
hieman aaltomainen. 

Konetta käytetään tavallisimmin 2.54 m:n 
paperipuupölkkyjen valmistukseen. Pölkky
jen katkaisu tapahtuu automaattisesti mit
tarullan ja kaksipuolisen, vaakatasossa 
toimivan hydrauligiljotiinin avulla. Pöl
kyt putoavat suoraan pinoon, ja pinon kor
keuden kasvaessa monitoimikone siirtyy hie
man taaksepäin. 

Runkojen käsittely tapahtuu tavallisel
la hydraulinosturilla runkojuontokasoista, 
jotka yleensä sijaitsevat kohtisuoraan ty
vet tietä vasten. Rungot ovat siis kasois
sa oksineen. 

PINOMÄEN MONITOIMIKONE PIKA 50 

Kuva 3. Mack-karsima- ja katkoma
kone on tyypillinen esimerkki rat
kaisusta, jossa lisäämällä taval
liseen metsätraktoriin tai muuhun 
valmiiseen alustaan "monitoimiko
nepaketti" on tehty mahdolliseksi 
pienellekin valmistajalle saada 
ideansa ja tuotteensa markkinoil
le ilman suurta pääomantarvetta. -
Valok. APA. 

Ensimmäinen suomalainen, julkisuudessa esitelty monitoimikone on Pika 50. Se 
on rakennettu Valmet 865 BK -traktorin päälle. Pika 50 juontaa, karsii ja katkoo 
ja kasaa katkomansa pölkyt ajouran varteen. Kone valmistaa automaattisesti ha
lutun pituisia pölkkyjä, mutta myös pölkyittäinen pituuden vaihtelu on mahdol
lista käsinohjauksen avulla. Koneen työryhmän muodostaa kolme miestä. Yksi mies 

Kuva 4. Pika 50 on 
rakenteeltaan yksin
kertainen verrattuna 
moniin ulkomaisiin 
kilpailijoihinsa. Teo
reettisesti on tässä
kin tapauksessa mah
dollista ajatella mo
nitoimikoneosan asen
tamista tarvittaessa 
minkä tahansa alustan 
päälle. Mikäli kysy
myksessä on metsässä 
tapahtuva toiminta, 
saattaisi teliakselis
tolla varustetusta perusajoneuvosta olla hyötyä. Toisaalta voidaan ajatella Pi
ka 50:n käyttämistä myös varastoilla, jolloin perusajoneuvolle asetettavat vaa
timukset ovat toiset. Käsitellyt pölkyt putoavat prototyypissä lajittelematto
mina koneen viereen ajouran varteen. Koneeseen on mahdollista asentaa tasku pi
notavaraa varten ja ohjata tukit taskun ohi suoraan kasoihin ajouran varteen. 
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kaataa puut, toinen juontaa rungot traktorissa olevan vintturin avulla 
ulottuville ja kolmas toimii monitoimikoneen käyttäjänä. 

koneen 

Karsinta tapahtuu sykeperiaatteen mukaan, mutta kuitenkin siten, että karsi
maelin (veitsityyppinen) liikkuu karsinnan aikana rungon pysyessä paikallaan. 
Tällä järjestelyllä saavutetaan se etu, että katkaisu, joka tapahtuu yksipuoli
sella hydrauligiljotiinilla, voidaan suorittaa samanaikaisesti karsinnan kanssa 
häiritsemättä koneen työrytmiä. 

Metsäteho tulee lähiaikoina julkaisemaan Pinomäen monitoimikoneesta tarkem
man selostuksen ja samalla esitetään myös koneesta suoritettu ensimmäinen tut
kimus. 

Jaakko Ebeling 

Metsäteho Reviev 1/1969 

NEW MULTI-PROCESSING MACHINES 

Brief description of some of the nevest multi-processing machines presented 
in Sweden, Canada, USA, and Finland during 1968. 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


