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POHJOISMAISIA MONITOIMIKONEITA 

Ensinrnäiset pohjoismaiset monitoirrriko
neet valmistettiin Ruotsissa l960- luvun 
alkupuolella . Vuosikyrrrnenen loppupuolel
la valmistui my~s ensinunäinen suomalai
nen monitoimikone. TälUt 'hetkellä on Jo 
usealla valmista.jalla niin Suomessa kuin 
Ruotsissakin Joko sarJavalmistuksessa 
tai kokeiluasteella oleva monitoimikone. 
Valtaosa tähänastisista monitoimikoneis
ta on tarkoitettu palstalla käytettävik
si Ja suWVtiteltu avohakkuita varten. 
Pohjoismaissa monitoimikoneiden suunnit
telu on kohdistunut ensisijaisesti kaa
to-Juontokoneisiin Ja karsinta-katkonta
koneisiin, ns . prosessoreihin. Molempi
en konetyyppien valmistussarJat ovat 
toistaiseksi verraten pienet. Tässä kat
sauksessa esitellään nykyiset Pohjois
maissa sarJava'Unistus- tai kokeiluas
teella olevat kaato-kasaus- , kaato-Juon
to-, karsinta-kasaus-, karsinta-katkon
ta- Ja kaato- karsinta-katkontakoneet. 

1 KAATO-KASAUSKONEET 

TTS-kaatolaite (kuva 1 ) on Työtehoseura. 
ry:n valmistama, puiden koneelliseen 
kaatoon ja kasaukseen tarkoitettu laite . 
Se soveltuu sekä nivel- että teleskoop
pipuomivarteen asennettavaksi. Kaato 
leikkaus tapahtuu kahdella hydraulisel
la, kaarevalla leikkuuterällä vinosti 
alaspäin . Kaadon jälkeen puu tuodaan 
pystyssä ajouran varteen kasoihin. 

Tekniset tiedot: Kaatoläpimi tta 29 cm, 
paino 380 kg 

Kaatolaite on kokeiluasteella ja Työte 
hoseuralla on kehitteillä suurempi sa 
mantyyppinen kaatolaite. 

Rauma -Repola Oy:n Lokomon tehtailla on 
tekeillä kaato-kasauskone, jonka ensim 
mäiset protÖtyypit valmistuvat vuoden 
1973 aikana. 

Bofors- kaato- kasauski:me (kuva 2 ) on Brun
dell & Jonsson AB:n suunnittelema ja Bo
fors AB:n valmistama ruotsalainen moni 
toimikone . Kaatolai te on asennettu ni 
velpuomiin , ja kaatoleikkaus tapahtuu 
kahdella kaarevalla leikkuuterällä vi 
nosti alaspäin . Puu tuodaan kaadon jäl
keen pystyssä ajouran varteen kasoihin . 
Kokeiluvaiheessa kaatolaite on asennettu 
Clark 666 Ranger - laahustraktoriin. Kaa
toläpimitta on 50 cm. Kone on kokeilu
asteella. 

11 KAATO-JUONTOKONEET 

Lokkeri-kaato-Jucntokone (kuva 3 ) on Rau
ma - Repola Oy:n Lokomon tehtaiden valmis
tama. Puut kaadetaan ÖSA-38o-nivelpuomi 
kuormaimeen asennetulla kaatolaitteella 
ja nostetaan koneen kuonnatilassa ole 
vaan ÖSA- 820-puristuspankkoon ja juonne 
taan ajouran tai autotien varteen. Pe
ruskoneena on Telilokkeri -metsätraktori . 

Tekniset tiedot: Moottorin teho 130 hv, 
koneen pituus 8. 8 m, leveys 2. 5 m ja 
paino noin 13.5 t. Kaatovarren ulottu
vuus 6.4 m ja puristuspankon poikkileik-
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Kuva 1. TI'S-kaatolait e . Va lok . Työteho
s eura ry . 

Kuva 2 . Bofors-kaato- kasauskone . Va l ok . 
Forskningssti~elsen Skogsarbe t en 

Kuva ) . Lokkeri - kaato- juontokonc . Val ok . 
Metsäteho 

kauspinta-ala 2 . 0 m2 • Kaatolaite joko 
hydr aulisella leikkuuterällä varustettu 
ÖSA -620, kaatoläpimitta 46 cm ja paino 
620 kg, tai ketjusahaterä1lä varustettu 
ÖSA -640, kaatoläpimitta 55 cm ja paino 
noin 600 kg. 

Koneen hinta on 258 000 mk ja sitä on 
valmistettu vuoden 1972 loppuun mennessä 
5 kpl . 

Valmet 880 -kaato- juontokonetta valmis
taa Valmet Oy :n lentokonetehdas. Toi min
taperiaatteiltaan ja varusteiltaan se 
vastaa Lokkeri-kaato-juontokonetta. Pe
ruskoneena on Valmet 880 K -metsätrakto
ri Valmet 411 BS -moottorilla varustettuna. 

Tekniset tiedot: Moottorin teho 125 hv, 
koneen pituus 8 . 6 m, leveys 2 . 5m ja pai 
no noin 11 t. 

Koneen hinta on 268 000 mk ja toistaisek
si sitä on valmistettu yksi koekappale. 

EM-Volvo -kaato-juontokoneen valmistaja 
on Bolinder-Munktell AB, Eskilstuna, 
Ruotsi. Peruskoneena on Ef.1-Volvo SM 868 
-metsätraktori , jonka tekniset tiedot on 
esitetty Metsätehon katsauksessa 16/ 1970 . 
Li sävarusteet ja toimintaperiaate ovat 
samat kuin kahdessa edellisessäkin kaato
juontokoneessa . 

Koneen hinta on noin 260 000 mk , j a sitä 
on valmistettu noin 70 kpl . 

Ruotsissa on ÖSA :n kaatolaitteita j a pu
ristuspankkoja asennettu mvös Super·.Jri
vax -metsätraktorin alustalle . Lisäksi 
Ruotsissa on kehitteillä uusia kaatolait
t e ita, joista mielenkiintoisi1T111B.lta tun
tuu usean puun samanaikaiseen käsittelyyn 
soveltuva kaatolaite . Se on tarkoitettu 
harvennusmetsien ja pienten puiden ko
neelliseen korjuuseen ja siitä on ruot 
salaiseen nuorten harvennusmetsien ko
neellista korjuuta selvittelevään HMG
projektiin liittyen valmistettu yksi koe
ka ppale . Saadut kokemukset ovat lupaavia. 

111 KARSINTA-KASAUSKONEET 

Logma T-JlO -kaPsinta-kasauskone (kuva 4 ) 
on Logma AB :n valmistama ruotsalainen 
monitoimikone . Logma t oimii palstalla 
moottorisahakaa don jälkeen . Suunnatusti 
kaadetut puut otetaan teleskooppipuomil
la koneeseen latva edellä . Karsinta suo
ritetaan kahdella liikkuvalla ja yhdellä 
kiinteällä karsintaveitsellä, jonka jäl-



keen puut kasataan teleskooppipuomilla 
j oko palstallakatkontaa tai laahusjuon
toa varten . 

Peruskoneena on SUper Drivax -metsätrak
tori, jonka takaosan päälle varsinainen 
monitoimiosa on asennettu . 

Tekniset tiedot : Moottorin teho 14o hv, 
koneen pituus 11.3 m, leveys 2 .65m, kor
keus 4 .1 m ja paino 20.2 t . Teleskooppi
puomin ulottuvuus on 5 .• • 12 m ja suurin 
vetovoima 3 000 kp . suurin karsintaläpi 
mitta on 36 cm ja tarttumaleveys 75 cm . 
Syöttönopeus on 150 m/min . 

Koneen hinta on noin 450 000 mk , ja sitä 
on valmistettu noin 100 kpl. 

Brunemo Kvist are (kuva 5) on Umeå Meka 
niska Verkstadin valmistama ruotsalainen. 
pa l st a l la moottorisahakaadon jälkeen toi 
miva karsinta -kasauskone . Peruskoneeksi 
soveltuu kuormatra.ktori , jonka moottorin ' 
teho on yli 90 hv . Kuorma.traktorin kuor
matilaan asennettuun varsinaiseen moni 
toimiosaan puut siirretään nivelpuomi 
kuormaimella . Puut syötetään kahdella 
piikkiva l ssilla karsintalaitteeseen, jo
ka käsittää kaksi liikkuvaa ja yhden 
kiinteän karsintaveitsen . Karsinnan ja 
latvan katkaisun jälkeen puu syötetään 
koneen viereen jatkokäsittelyä varten 
maahan . 

Tekniset tiedot: suurin karsintaläpimit 
ta 50 cm, syöttönopeus joko 115 m/min tai 
230 m/min ja vastaavat vetovoimat 3 000 
kp tai 1 500 kp . Moni toimi osan paino on 
noin 2 500 kg • 

Kone on toistaiseksi kokeiluasteella. 

Kockwn Buntkvistare 76 Kl'K ja BTK (kuva 
6) ovat ruotsalaisia varastolla tapahtu
vaan usean puun samanaikaiseen karsintaan 
tarkoitettuja koneita. Edellinen suorit
taa pelkästään karsinnan, jälkimmäinen 
myös katkonnan sirkkelillä. Niitä on val 
mistettu muutamia kappaleita ja tilauk
sesta niitä tehdään edelleen . 

Norjalainen Rispekvistare on myös usean 
puun samanaikaiseen karsintaan tarkoitet 
tu laite. Siinä puut vedetään vintturil 
la karsintamattojen lävitse . Iai te on 
kokeiluasteella . 

HMG- projektin puitteissa on Ruotsissa ke 
hitetty kaksi karsinta -kasauskoneen koe 
kappaletta . Niin sanotussa karsintarum
mussa karsimattomat puut pyörivät 3 ••• 4 

Kuva 4 . Logma T-3 10 -karsinta - kasauskone . 
Va l ok . O'f Volvo-Auto Ab 

Kuva 5 . Brunemo Kvistare . Valok . Forsknings
sti~elsen Skogsarbeten 

Kuva 6 . Kockum Buntkvistare 76 BTK . Valok . 
Forskningssti~elsen Skogsarbeten 

m:n pituisiksi kappaleiksi katkottuina 
ruramussa ja hankautuessaan toisiaan ja 
rummun seinää vastaao karsiutuvat. Niin 
sanotussa karsintakauka'lossa samanpitui 
siksi katkotut puut. ovat ketjukuljettimi 
en päällä, joiden avulla ne hankautuvat 
toisiaan ja hydraulisesti säädettävää 
seinää vastaan . Molenvnat ratkaisut ovat 
kokeiluasteella. 
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Kuva 7. Pika 50 -ka rsinta-katkontakone . 
Va l ok . Metsät eho 

Kuva 8 . Kockum 78 BTK Processor . Va lok . 
Kockum - Söderhamn AB 

Kuva 9 . ÖSA 71 0 Processor . Valok . Metsäteho 

IV KARSINT A-KA TKONT AKONEET 

Pika 50 -karsinta-katkontakone (kuva 7) 
on ensimmäinen kotimainen sarjavalmis
tuksessa oleva moni toimikone . Perusko
neena siinä on Valmet Oy:n lentokoneteh
taan valmistama l aahustraktori . Monitoi -
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miosa on Ky. S. Pinomäen valmistama . 
Pika soveltuu palstalla , ajouralla tai 
välivarastolla työskentelyyn . Suunna 
tusti kaadetut tai koneellisesti kasa
tut puut otetaan noutopuomilla karsinta
lai tteeseen , johon kuuluu kaksi kiinteää 
ja kuusi liikkuvaa karsintaveistä . Puun 
syöttö ja karsinta tapahtuvat jaksoittain 
ja katkonta suoritetaan joko hydraulisel
la leikkuuterällä tai sirkkelillä. Kar 
sinta ja katkonta tapahtuvat automaatti
sesti. Kuljettajalla on kuitenkin mah
dollisuus säätää puutavaran pituutta. 
Tukit pudotetaan maahan yksitellen ja 
kuitupuu kerätään ensin taskuun, josta 
se pudotetaan kasoihin maahan . 

Peruskoneena on Valmet 88o S -laahustrak 
tori, jonka taka-akselin päälle varsinai
nen monitoimiosa on asennettu. 

Tekniset tiedot: Moottorin teho 125 hv, 
koneen pituus 8 .5 m, leveys 2.8 m, kor
keus 4 .2 m ja paino 11.2 t . Noutopuomin 
ulottuvuus on 4 .0 ... 5.0 m, karsintapuo
min iskunpi tuus 3 .1 m, suurin veto- ja 
työntövoima 2 900 kp ja karsintanopeus 
60 m/min . Suurin karsintaläpimitta on 
50 cm. 

Koneen hinta on leikkuuteräisellä katkon
talai tteella varustettuna 250 000 mk ja 
sirkkellllä varustettuna 280 000 mk . Ko 
netta on käytössä noin 15 kpl . Siitä on 
kehitetty uusi malli , Pika 52, jossa toi 
mintanopeutta on lisätty ja ohjaamo on 
asennettu kiinteäksi. 

'ITS-monitoimikone on Työtehoseura ry :n 
valmistama palstalla toimiva karsinta 
katkontakone . Karsinta tapahtuu kahdel 
la liikkuvalla ja yhdellä kiinteällä kar
sintavei tsellä ja katkonta automaattises
ti hydraulisella leikkuuterällä . Katkon
nan jälkeen puut kerätään taskuun , josta 
ne pudotetaan kasoihin maahan . Koneesta 
on valmistettu yksi koekappale . 

Kockum 78 BTK Processor (kuva 8) on 
Kockum- Söderhamn AB:n valmistama palstal 
la , ajouralla tai välivarastolla toimiva 
karsinta-katkonta.kone . Moottorisahalla 
suunnatusti kaadetut tai koneellisesti 
kasatut puut nostetaan koneeseen syöttö
puomilla . Puut syötetään edelleen kah
della piikkivalssilla karsintalaittee
seen , jonka muodostavat kaksi liikkuvaa 
ja yksi kiinteä karsintaveitsi. Katkon
ta tapahtuu sirkkelillä ja tukit pudote 
taan maahan yksitellen ja kuitupuu kerä
tään taskuun , josta se pudotetaan maahan 



kasoihin . Tukkien katkaisu tapahtuu au
tomaattisesti valittuun pituuteen ja kui 
tupuu katkotaan automaattisesti noin 3 
m:n pituiseksi . 

Peruskoneena on Kockum 836 B tai Kockum 
KS 875 -metsätraktori , jonka takaosaan 
varsinainen moni toimiosa on asennettu . 
Monitoimiosan hallinta tapahtuu perus
traktorin ohjaamosta. Koneessa on mah
dollista käyttää yhtä tai kahta kuljet 
tajaa. 

Tekniset tiedot : Sekä peruskoneessa et
tä moni toimiosassa on oma moottorinsa . 
Molempien teho on 115 hv (KS 836 B) . Ko
neen pituus on 13 .6 m, leveys 2 . 5 m, 
korkeus 4 . 1 m ja paino 19 . 5 t (KS 836 B) . 
Syöttöpuomin ulottuvuus on 12 m ja nope
us 100 m/min . Karsintaläpimitta on65 cm, 
syöttönopeus 120 m/min . suurin katkonta
läpimitta on 40 cm. 

Koneen hinta on noin 500 000 mk, ja sitä 
on valmistettu noin 100 kpl. 

~SA ?LO Processor -karsinta-katkontako
neen (kuva 9) valmistaja on Östbergs 
Fabriks AB, Alfta , Ruotsi. Kone toimii 
ajouralla tai välivarastolla . Koneelli 
sesti kasatut ptrut nostetaan ÖSA 370 T 
-nivelpuomikuormaimella annosteluvarrel
le, josta puut yksitellen pudotetaan syöt
tölaitteena toimiville kahdelle piikki
valssille . Karsintalai tteena on taltta
matto ja katkonta suoritetaan sirkkelil
lä . Tukit pudotetaan maahan yksitellen 
ja kui tupuu kerätään kahteen kui tupuutas
kuun . Tukit katkotaan automaattisesti 
halutun pituisiksi ja kuitupuu noin 3 -
metriseksi . Tukkien ja kuitupuun lajit
telu sekä latvan katkaisu tapahtuvat reyös 
automaattisesti . 

Peruskoneena on käytetty sekä !1'1-Volvo 
SM 868 että SUper Drivax -metsätraktoria . 
Konetta on mahdollista käyttää joko yh
dellä tai kahdella kuljettajalla . Moni
toimiosassa on oma moottorinsa . 

Tekniset tiedot : Koneen pituus 12 m, le
veys 2 .65 m, korkeus 4 . 1 m ja paino 22 . 5 
t . Kuorma.imen ulottuvuus on 6 . 5 m. Kar
sintaläpimi tta on 5 •.• 56 cm. suurin syöt
tönopeus on 165 m/min ja syöttövoima 
7 200 kp. suurin katkontaläpimitta on 
50 cm . Kui tupuutaskujen koko on 2 m3. 

Koneen hinta automaattisella mi ttauslai t
teella varustettuna on noin 600 000 mk , 
ja konetta on valmistettu vuoden 1972 
loppuun mennessä noin 20 kpl. 

Kuva 10 . EM- Volvo SM 88o Uppar betn1ngsmask1n. 
Valok . Oy Volvo- Auto Ab 

Kuva 11 . Pi ka 75 - harvesteri . Valok . Oy Nokia Ab 

~ 
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Kuva 12 . L1vab G 1 Harvester . Valok . Metsäteho 
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EM-Volvo SM 880 Upparbetningsmaskinia 
(kuva 10, s. 5) valmistaa Bolinder-Munk
tell AB, Eskilstuna, Ruotsi. Konetta voi
daan käyttää palstalla, ajouralla tai va
rastolla. Moottorisahalla suunnatusti 
kaadetut tai koneellisesti kasatut puut 
nostetaan syöttöpuomilla koneeseen, minkä 
jälkeen syöttöpuomin pihdillä suoritetaan 
puun esikarsinta. Tämän jälkeen puu syö
tetään kolmella piikkivalssilla karsinta
ja katkontalaitteisiin. Karsinta tapah
tuu karsintamatolla ja katkonta sirkke
lillä. TUkit pudotetaan maahan yksitel
len ja kui tupuu kerätään ennen maahan pu
dottamista taskuun. Tukkien katkaisu ta
pahtuu automaattisesti tiettyyn pituuteen 
ja kuitupuu tehdään automaattisesti noin 
3-metriseksi. Tukkien ja kuitupuun la
jittelu, latvan katkaisu ja latvan pois
to ovat automaattisia . Kone on tarkoi
tettu yhden miehen hallittavaksi. 

Tekniset tiedot: Moottorin teho 147 hv, 
koneen pituus 14 m, leveys 2.5 m, korke
us 4 .35 m ja paino noin 19 t. Syöttöpuo
min ulottuvuus on 12 m ja syöttönopeus 
120 m/min. suurin karsintaläpimitta on 
65 cm ja katkontaläpimitta 42 cm. Taskun 
koko on 2.2 m3. 

Koneen hinta mittauslaitteineen ym. va
rusteineen on noin 600 000 mk, ja sitä 
on valmistettu 12 kpl. 

V KAATO-KARSINTA-KATKONTAKONEET 

Pika '15 (kuva 11, s. 5) on Ky. s. Pinomä
en valmistama harvesteri tyyppinen moni
toimikone. Koneessa on nivelpuomikuor
maimeen asennettu ketjusahateräinen kaa
tolaite . Kaatolaitteen asettelun jälkeen 
suoritetaan ennen kaatoleikkausta ensim
mäinen karsintajakso noin kuuden metrin 
korkeudelle. Karsinta tapahtuu kahdella 
liikkuvalla ja yhdellä kiinteällä kar
sintapuomin varassa liikkuvalla karsinta
veitsellä. Kaatoleikkauksen jälkeen puu 
nostetaan pystyssä karsintapuomin varaan 
vinosti vaakatasoon nähden. Puu syöte
tään karsintaterillä katkontalaitteena 
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toimivan kaatolaitteen läpi. Katkotut 
pölkyt kasataan puutavaralajeittain. 
Puun syöttö ja karsinta tapahtuvat au
tomaattisesti kuten Pika 50:ssäkin. Ko
netta käyttää yksi mies . 

Pika 75:n prototyypissä peruskoneena on 
käytetty Valmet 880 S -laahustraktoria. 
Kahdessa valmisteilla olevassa koneessa 
peruskoneena on toisessa Telilokkeri ja 
toisessa Ky. S. Pinomäen suunnittelema 
peruskone. Näissä on myös nivelpuomi
kuormaimen asemesta teleskooppipuomikuor
main ja koneen eri toimintoja on nopeu
tettu. 

Tekniset tiedot: Nivelpuomikuormaimen 
ulottuvuus 4.35 •.• 5 .65 m. SUurin kaato
ja karsintaläpimi tta on 50 cm. Sahan 
leikkuunopeus on 18 m/s ja karsintanope
us 75 m/min. 

Lokorno Harveete:ri on Rauma-Repola Oy :n 
Lokomon tehtaiden suunnittelema kaato
karsinta-katkontakone. Sen ensimmäinen 
prototyyppi valmistuu vuonna 1973. 

Livab G l (kuva 12, s. 5) on ruotsalais
valmisteinen harvesteri, jonka valmista
ja on Lihnell Vagn AB. Se on tarkoitettu 
harvennushakkuissa käytettäväksi. Kaato
lai te, jona on käytetty Boforsin kaato
laitetta, on asennettu nivelpuomikuormai
meen. Puut kaadetaan ensin koneen ajo
uralta ja tämän jälkeen otetaan poistet 
tavat puut koneen sivulta. Puut tuodaan 
kaadon jälkeen pystyssä ajouralle ja kal
listetaan ajouran suuntaisesti sekä syö
tetään koneen keskilinjaa pitkin kahdel
la piikkivalssilla koneeseen. Karsinta 
tapahtuu kahdella liikkuvalla ja yhdellä 
kiinteällä karsintaterällä ja katkonta 
sirkkelillä. Kuitupuuta varten on kaksi 
taskua, jotka tyhjennetään laskemalla ne 
hydraulisesti maahan ja avaamalla niiden 
pohjaluukut. 

Teknisiä tietoja: Nivelpuomin ulottuvuus 
10 m ja nostovoima 15 t. Syöttönopeus on 
60 m/min. 

Kone on kokeiluasteella . 

Antero Koskinen 

HARVESTING Kt\CHitES 

Briefly describes and illustrates the multi -processing machines, proto
types and serial products, of Finnis~ Norwegian and Swedish make . 
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