
•• 

METSATEHON 
a saus 

21/1970 

KU I TUPUUN KORJUUKETJUT 

J A N Y K Y I S I Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A 

P 0 H J 0 I S - A M E R I K A S S A 

Katsaus perustuu osittain amerikkalaisen David L. Spanjerin kirjoitukseen 
Harvesting the third fore st (Pulpwood Production, April , 1969) sekä hänen mybnem
min laatimiinsa saman aiheen täydennyksiin. Pääosa monitoimikoneisiin liittyvistä 
tiedoista on peräisin julkaisusta Canadian Forest Industries , April, 1970. Tar
koituksena on antaa kuva Pohjois -Amerikassa suoritettavan kuitupuun kor juun koneel
listamisen nykyvaiheesta ja tavoitteista sekä samalla luoda yleiskatsaus tärkeim
piin pohjoisamerikkalaisiin monitoimikoneisiin . 

KORJUUKETJUT JA NIIDEN KEHITYS 

Kuvassa 1 (s. 2 ) on kuitupuun korjuun koneellistaminen jaettu kuuteen koneellis 
tamisvaiheeseen perusteena itäisen Amerikan olosuhteet. Puun koko tällä alueella 
vastaa meikäläisen puun kokoa . Vaiheen 1 samoin kuin vaiheen 2 mukaisesti korja 
taan Spanjerin mukaan vielä lähes 40 % kuitupuusta . Vaihe 3 on vaiheen 2 pitemmäl
le koneellistettu muunnos ja kumpikin edustaa runkomenetelmää, jonka osuus kor
juusta on noin 54 %. Kuvassa ei ole esitetty vaiheen 3 muunnosta , jossa Beloit
harvester - tyyppinen kone karsii rungon kannolla käsinkarsinnan asemesta. Tätä ko 
netta on käytössä noin 4o kpl ja menetelmän osuus on noin 1 %. Koneellistamisvai
heessa 4 kaato suoritetaan käsin ja vaiheessa 5 kaato -kasaus - juontokoneella. Näis 
sä vaiheissa tarvittavia , varastolla toimivia karsinta-katkaisukoneita on käytössä 
jo pitkälti toista sataa . Vain vaiheet 5 ja 6 on täysin koneellistettu, ja niistä 
jälkimmäinen on konetyövaltaisin . Sen osuus on vielä alle 1 %:n ja koneiden luku
määrä on noin 50 . Sekä vaiheella 5 että 6 on hyvät puolensa . Edellinen sopii pa 
remmin huonoon maastoon . Samoin on varastolla toimiva monitoimikone helpompi ke 
hittää. Hakkuutähteet sen sijaan ovat ongelmana . Vaihe 6 katsotaan sopivaimnaksi 
etelävaltioihin, joissa maasto on tasaisinta. 

NYKYISIÄ MONITOIMIKONEITA 

Esiteltävistä koneista vain osa suorittaa täydellisen prosessin valmistaen puu
tavaran välittömästi karsittuna halutun pituiseksi. Monet valmistajat tuottavat 
sarjan koneita, joista kukin suorittaa vain pari osavaihetta . Ohjelmassa on en
siksi ollut juontokone, jonka jälkeen on suunniteltu kaato -kasauskone sekä karsin
ta -katkaisukone . Viimeksi mainitut ovat usein vielä suunnittelu- tai prototyyppi-
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VAIBE TAVARAI.AJIMENETEIMÄ 
1 

J\åsinkaato, karsinta ja kat
konta kannolla. Kuljetus 
kuonnaa kantavalla koneella 

Thmistyön osuus 70 ••• 85 rf, 

VAIBE 
2 

RUNKCJo!ENETEIMÄ 

J\åsinkaato, karsinta kan
nolla. Runkojuonto. Kä
sinkatkonta varastolla 

Thmistyön osuus 55 ... 65 rf, 

VAIBE 
3 

RUNKcx-!ENETEIMÄ 

Käsinkaato, karsinta kan
nolla. Runkojuonto. Kone
katkonta varastolla 

Thmistyön osuus 45 ... 55 rf, 

VAIBE TAVARAI.AJIMENE'IBIMÄ 
6 

Konekaato, -karsinta ja -kat 
konta kannolla. Kuljetus 
kuonnaa kantavalla koneella 

Ihnistyön osuus 15 •• . 30 1> 

VAIBE 
5 

Konekaato kannolla. Koko
puujuonto. Konekarsinta ja 
-katkonta varastolla 

Thmistyön osuus 25 ••• 35 rf> 

VAIBE 
4 

J\åsinkaato kahnolla. Koko
puujuonto. Konekarsinta ja 
-katkonta varastolla 

Thmistyön osuus 35 .•. 45 1> 

Kuva 1. Kuitupuun korjuuketjut koneellistamisvaiheittain. 
(Lähde MF Industrial a: Construction Machinery . I.oggll1g Equipment Division) 

asteella, jonka johdosta tiedot ovat vielä osittain puutteellisia. Koneet on seu
raavassa jaettu neljään ryhmään niiden suorittamien eri työvaiheiden perusteella. 
Viidentenä, erillisenä ryhmänä esitetään saman valmistajan rakentamiin koneisiin 
perustuvat korjuuketjut. Ellei toisin ilmoiteta, hintatiedot ovat Kanadan dolla -
reina ja katkaisulaitteena on hydraulinen terä. · 

1 K a a t o - k a s a u s k o n e e t 
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Kuva 2. Case 1150 Feller-Buncher . Valmistaja: J . I. 
Case Company, USA. Kaatolaite: Drott Manuf. Co. , 
USA. Tekniset tiedot: Suurin kaatoläpimitta on 45 
cm. Kone kaataa ja siirtää puun kerrallaan pystj'
suorassa kasaan. Koneen pa.ino on noin 13 t ja maa
vara 30 cm.'\ Arvioitu tuotos: Noin 70 puuta/h eli 
15 •.. 19 p-m'/h harvennushakkuussa ja 25 .. • 29 p-nr" /h 
avohakkuussa. Hinta-arvio: U.S. $ 31.000 ... 35.000. 
Kehitysvaihe: Koekappaleet ovat maastossa . Sarjatuo
tanto on suunnitteluvaiheessa. (Pulpwood Production 
and Saw Mill Logging ) 

Kuva 3 . Fl.eoo-kaato-kasauslai te. Valmistaja: Fl.eoo 
Corporation, USA. Tekniset tiedot: IAitteeseen kuu
luu leikkuri ja siihen liittyvä haarukkakuormain, 
jotka asennetaan telaketjutraktoriin . Suurin kaato
läpimitta on 38 om . Haarukka aukeaa 112 cm:iin ja 
sulkeutuu 15 cm:11n. IAitteen leveys on 264 cm ja 
paino 1.6 t. Kaadon Jälkeen puu otetaan kuormaimel
le, johon puita kasataan vaakasuoraan asentoon ko
neeseen nähden poikkisuuntaan. Kuormaimen kapasi 
teetti on noin 10 runkoa. Arvioitu tuotos: 90 .•• 
120 puuta/h. Hinta-arvio: Kaatolaite U.S. $ 6.500. 
Kehitysvaihe: Sarjavalmistus on käynnissä. Saata
vana varastosta. (Pulpwood Produotian) 



2 K a a t o - k a r s i n t a -

k a s a u s k o n e e t 

Kuva 4. Beloi t Tree Harvester . Valmistaja: Beloit Corpo
ration, USA . Tekniset t iedot: Koneen suurin kaato- ja karsin
taläpimi tta on 51 cm, latvankatkaisukorkeus 18 .3 m, kaatoeli 
men ulottuvuus 7 .6 m ja pisin työskentelysäde 3. 7 m. Puomi 
kääntyy 360°. Puu karsitaan pystyssä, latva katkaistaan ja 
puu kaadetaan ja siirretään kasaan. Moottorin teho on 175 hv. 
Arvioitu tuotos: 1.5 puuta/min . filnta-arvio: $ 110.000. Kehi 
tysvaihe : 35 konetta on valmistettu. Tehdään tilauksesta. 
(Pulpwood Production) 

3 K a a t o karsinta 

k a s a u s - j u o n t o k o n e e t 

Kuva 5 . Timberjack Treelength Harvester. Valmistaja : Timber
jack Machines Limited, Kanada. Tekniset tiedot: Koneen suurin 
kaatoläpimitta on 33 cm ja kaatolaitteen ulottuvuus 5.9 m (6 .7 
m seuraavassa prototyypissä) . Peruskoneena on Timberjack-juon
tokone, jonka katolla on kaksi yhdensul.Ultaistateleskooppipuo
mia. Toisessa olevalla hydraulisella kaatolai tteella puu kaa
detaan ja toisella suoritetaan karsinta kuten ruotsalaisella 
Lo~a-koneella . Karsintaeliminä toimivat yksi kiinteä ja 
kaksi liikkuvaa terää. Karsinnan jälkeen rungot pudotetaan 
puristuspankolle. Moottorin teho on 130 hv . Arvioitu tuotos: 
Noin 1 puu/min. Hinta-arvio: $ 6o . OOO. Kehitysvaihe: 2 proto
tyyppiä on koekäytössä . Tuotanto alkanee vuosien 1970 j a 1971 
vaihteessa . (World Wood) 

4 K a a t o - k a r s i n t a -
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Kuva 6 . Koehring Shortwood Harvester . Valmistaja: 
Koehring-Waterous Ltd., Kanada . Tekniset tiedot: Ko
neen suurin kaatoläpimitta on 51 cm ja katkaisuläpi 
mitta 40 cm . Puomin päässä olevalla kaatolaitteella 
kaadettu puu nostetaan pystyasennossa koneen päällä 
olevaan karsintalai tteeseen, joka automaattisesti kaa
dosta riippumatta kgrsii puun 2.5 m:n jaksoissa. Kar
sittaessa puu on 30 :n kulmassa , jolloin oksat eivät 
putoa koneen päälle . Karsintalaitteen muodostavat yksi 
kiinteä j a kaksi liikkuvaa t erää, jotka ylöspäin siir
tyessään karsivat rungon j a alaspäin siirtyessään toi
mivat syöttölaitteena . Katkotut pölkyt siirtyvät rul 
lien avulla k9neen ta.kaosaan , josta ne alakautta kuor
mataan 25 p-m-' vetävään kuonnatilaan . Koneen paino on 
31.5 t, pituus 10.1 m, leveys 4.6 m ja maavara 86 cm . 
Moottorin teho on 210 hv. ,Arvioitu tuotos : Autoon 
kuo~ttuna 12 .6 . .• 14 .4 p-m-'/h, kun rungon koko on 0.25 
k-m" ja kuljetusmatka 150 m. Hinta-arvio: $ 125.C>OO. 
Kehitysvaihe : 2 prototyyppiä on ollut käytössä lähes 
vuoden. 14 konetta lisää vuonna 1970. (Metsäteho) 

3 



4 

Kuva 7. Iarson L-56 Shortwood Stump Processor. 
Va lmistaja : Iarson Woodlands Research Ltd ., Ka
nada . Tekniset tiedot: Koneen suurin kaato- ja 
katkaisuläpimitta on 41 cm. Puomin päässä ole 
van kaatolaitteen ulottuvuus on 5.8 m, jolloin 
nostokyky on 1 000 kg . Puomin kääntölrulma on 
190° . Puu siirretään vaakasuorassa karsintalai t 
teelle . Erilliset pihdit syöttävät puun jaksoit
tain automaattisesti kaadosta riippwnatta ko
neen edessä olevien yhden kiinteän ja kahden 
liikkuvan karsinta terän lävitse. Katkotut 8' :n 
pölkyt siirtyvät koneen :takaosaan, josta ne ala
kautta syötetään 8 . 1 p-m' vetävään kuormatilaan . 
Koneen paino on 15.8 t , leveys ) .8 m ja pituus 
7 . 6 m. Arvioitu tuotos : 15 ... 18 p-m3 /h, kun~
gon koko on 0.18 k-m' ja leimikon tiheys 95 p-nr'/ 
ha . Hinta-arvio: $ 8o .ooo ... 95 .000 . Kehitys
vaihe : 4 konetta on koekäytössä. (Metsäteho ) 

Kuva 8. Nesco Woodsmobile ' 100' Processor. Val
mistaja: The Northem Engineering &: SuPply Co . 
Limited, Kanada . Tekniset tiedot: Puomin päässä 
olevan kaatolaitteen suurin kaato- Ja katkaisu
läpimitta on )8 cm. Kaadon Jälkeen puu asete 
taan puomiosan yläpäässä olevaa rullaa vasten 
nojaamaan. Karsinta tapahtuu yhden kiinteän Ja 
kahden liikkuvan terän siirtyessä ylöspäin puu
ta pitk.in. Palautuessaan karsintaterät toimivat 
syöttölaitteena siirtämällä rungon kaatolait
teen läpi , Joka samalla toimii katkaisulaittee 
na . Kaadon Jälkeen toiminta tapahtuu automaat 
tisesti 2.5 m:n Jaksoissa . Arvioitu tuotos : 35 
... 45 puuta/h . Hinta-arvio : $ 27 .990 . Kehitys
vaihe : Kone on sarJatuotannossa . (Pulpwood Pro
duction ) 

Kuva 9. Onark Tree Harvester . Val
mistaja: Onark Industries Inc ., USA . 
Tekniset tiedot : Koneen suurin kaa 
to- Ja katkaisuläpimitta on 51 cm. 
Puomin päässä olevan kaa tolai tteen 
suurin ulottuvuus on 7.6 m, Jolloin 
nostokyky on noi.n l 700 kg. Toimin
tasäde on )&)0 • Puomissa on kaksi 
karsintayksikköä, Joiden välissä 
liikkuvat syöttöpihdit. Kaadon Jäl
keen puu asetetaan vaakasuoraan , 
syötetään tyvi edellä karsintateri 
en läpi Ja katkaistaan kaatolait
teena toimivalla sahalla halutun 
pituiseksi. TelaketJuosan pituus on 
) .) m, leveys 2.4 m Ja koneen koko
naispaino 1 . t . ~ioitu tuotos: 

5 inruta/h ta.1 11 p-m' /h, kun run
gon koko on 0 .25 k-m3. Hinta-arvio: 
U.S. $ 40 .000 . Kehitysvaihe : Ensim
mäiset koneet ovat käytössä USA :ssa . 
(Pulpwood Production ) 



Kuva 10. Timberjack Shortwood Har
vester. Valmistaja: Timberjack Ma
chines Limited, Kanada. Tekniset 
tiedot: Koneen suurin kaato- Ja kar
s1ntaläpirn1 tta on 43 cm. Puomin 
päässä olevan kaatolai tteen ulottu
vuus on 6.7 m. Puu siirretään vaa
kasuorassa karsintalai tteelle .Eril
liset pihdit syöttävät puun Jaksoit
tain automaattisesti kaadosta riip
pumatta koneen edessä olevien yhden 
kiinteän Ja kahden liildruvan karsin
ta terän läpi. Katkaistut 8' :n pöl
kyt siii;tyvät koneen sivussa olevaan 
3 .6 p~:n suuruiseen taskuun .Moot
torin teho on 300 hv . Arvioitu tljO
tos: 18o puuta/h tai 18 ..• 36 p-aY/h. 
Kehitysvaihe: Toinen prototyyppi 
valmis. (Timberjack Machines Ltd . ) 

5 S a m a n v a 1 m i s t a j a n 

u s e i s i i n k o n e i s i i n 

p e r u s t u v a t 

Canadian Car Fort William, 

Kanada 

k o r j u u k e t j u t 

Kuva 11. Can Car Roadside Processor. 
Tekniset tiedot: Koneen suurin kar
sintaläp1rn1 tta on 46 cm ja katkai
suläpimitta 56 cm. Nivelpuomikuor
maimen nostokyky on 900 kg . Puut 
nostetaan karsintaelimen päälle ko
neen eteen. Karsintalaite käsittää 
kaksi liikkuvaa ja yhden kiinteän 
terän, jotka runkoa pitkin konees
ta poispäin siirtyessään karsivat 
puun 8' :n Jaksoi ssa ja palautues
saan toimivat syöttl:!elimenä. cn 
mahdollisuus 1 - 3 puun yhtäaikai
seen syöttämiseen. Moottorin teho 
on 65 hv. Arvioitu tuqtos: 50 puu
ta/h eli noin 11 p-aY /h. Hinta
arvio: $ 40. 000 . Kehitysvaihe: Sar
ja valmistus on käynnissä. (CPPA) 

Kuva 12. No . 14 Clipper Feller-'.amcher . Tekniset tie
dot: Koneen suurin kaa501äp1rn1tta on 41 cm . Kaatolait 
teen kääntösäde on 270 • Kaadon Jälleen puu siirre
tään pystyasennossa kasaan. Moottorin teho on 83 hv. 
Arvioitu tuotos: 50 .. . Bo puuta/h. Hinta-arvio: $ 
35.000. Kehitysvaihe: Sarjavalmistua on k!iynnissä. 
(Canadian Car) 

Sama yhtiö valmistaa myos pibdeillä 
varustettua juontotraktoria. Pihdit au
keavat joko 178 cm tai 290 cm ja sulkeu
tuvat 13 cm:iin. Ne voidaan kiinnittää 
kaikkiin valmistajan juontotraktoreihin. 
Koneen hinta on $ 30. 800, josta pihdin 
osuus $ 5 . 800 . 

5 



Sicard I nc., Kanada 

Kuva 13 . Slcard BSP- processor (Brancher Slasher Piler). 
Tekniset tiedot: Koneen suurin kaatoläpimitta on 43 cm. 
Karsintaelin sija itsee poikkisuunnassa koneen edessä . 
Puu nostetaan ka rsintael1men päälle , jolloin oksatto
man rungonosan on oltava vähintään 2.5 m. Kahdesta 
karsintateräparista toinen on kiinteästi rungossa kiin
ni toisen ollessa kiinnitettynä liikkuvaan puomiin . 
Teristä on yksi kiinteä ja yksi liikkuva. Toisen te 
räparin toimiessa kiinn1pitolaitteena t oinen karsii ja 
päinvastoin . Karsinta tapahtuu automaattisesti 2.5m:n 
jaksoissa. Arvioitu tuotos: 120 . .. 18o puutajh . Hinta
arvio: $ 76 .900 . Kehitysvaihe : Kone on vasta proto
tyyppinä . (Skogsarbeten, Teknik ) 

Sama yhtiö valmistaa myös kaato-juontokonetta '5icard Feller-Skidde~. Koneen suu
rin kaatoläpimitta on 41 cm. Kaadon jälkeen puu nostetaan koneen päälle ~aatoeli
men avulla siten, että tyvi jää ylöspäin latvan jäädessä maahan . Suurin juonto
kuorma on noin 4.3 p-m3. Moottorin teho on 126 hv ja koneen paino 10.4 t. Arvi 
oitu tuotos on 50 puuta/h eli 8.5 ••• 13.3 p-m3/ h. Sarjatuotannossa olevan koneen 
hinta on$ 43.000 .•• 45.000. 

Warner & Swasey Co., USA 

Valmistajan ohjelmaan kuuluvat Log-All feller-skidder ja Arbomatik Processor. 

Log-All. Puomin päässä olevan kaatolaitteen suurin kaatoläpimitta on 46 cm, 
ulottuvuus 4.3 m ja käänto'kulma 360°. Kaadon jälkeen puu nostetaan pystyasennossa 
koneen takaosassa olevalle pankolle juontoa varten. Moottorin teho on 128 hv 
ja koneen paino 12.2 t. Sarjatuotannossa olevan koneen tuotos on noin 70 puuta/h 
ja hinta$ 40.000 ... 45.000. 

Arbomatik Processor. Syöttölaitteena toimivan puomin suurin ulottuvuus on 7 .5 
m, jolloin nostokyky on 900 kg. Puomin käänto1culma on 360°. Karsintaelin on rei
käroottorityyppinen, ja siinä on kolme karsintaterää. Katkaisulaite on jatkuvatoi
minen. Pinoojalaite tekee 6' korkeita pinoja. Moottorin teho on 240 hv ja koneen 
paino 24.8 t. Arvioitu tuotos on noin 150 puuta/h. Kone on sarjatuotannossa. 

Drott Manufacturing Co., USA 

Tehdas valmistaa kaato-kasauskonetta (feller-buncher) sekä karsinta-katkaisu
konetta (processor). Juontokone ei kuulu valmistusohjelmaan. 

Kaato-kasauskone. Puomin päässä olevan kaatolaitteen suurin kaatoläpimitta on 
46 cm ja ulottuvuus 8.1 m. Telaketjuilla liikkuva kone kääntyy 360° alustaosansa 
ympäri. Koneen leveys on 159 cm, paino 13 t ja moottorin teho 120 hv. Arvioitu 
tuotos on noin 100 puuta/h. Sarjavalmistuksessa olevan koneen hinta-arvio on U.S. 
$ 34.000 .•. 43.000. 

Karsinta-katkaisukone. 3 Tuotos on noin 22 p-m /h ja hinta U. S. $ 45 . 000 ... 56. 000. 
Muut tiedot puuttuvat. 

Eero Reinius 

Metsäteho Review 21/1970 

PUL!WOOD HARVESTING METHODS AND 

MODERN HARVESTERS AND PROCESSORS IN NORTH AMERICA 

Main details from new prototypes and most common harvesting machines now being 
used in North America as well as inf ormation on different harvesting methods , based 
on American sources. 
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