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BOBCAT1075-KAATO-KASAUSKONE
VALMET-PROSESSORI -KORJUUKETJU 

Esko Mikkonen 

Bobcat 1075 -kaato-kasauskone - VaUnet
prosessori -korjuuketju soveltuu ~ytettä
väksi lähinnä I maastoluokassa Bobcat 
1075:n heikkojen maasto-ominaisuuksien 
vuoksi. llarvennuspuun korjuumeneteUnä~ 
jossa Bobcat 1075 kaataa puut ja kuljettaa 
ne pystyasennossa ajouralle~ missä VaUnet
prosessori VaUnistaa ne puutavaralajeiksi~ 
toimii hyvin. Bobcat 1075 aiheuttaa kui
tenkin varsin paljon vaurioita~ ei~ sitä 
näin ollen voida ~yttää harvennuskuusi
koissa. Kustannuksiltaan kokeiltu koneel
linen meneteUnä ei tänä päivänä ole kilpai
lukykyinen ihmisty~valtaisten harvennuspuun 
korjuumeneteUnien kanssa. Avohakkuulla 
Bobcat 1075 on Valmet-prosessoria huomatta
vasti tehokkaampi. Tästä saattaa aiheutua 
ongeUnia konekapasiteetin täys~yt~lle. 
Korjuuketju on avohakkuulla taloudellises
ti kilpailukykyinen muiden menetelmien 
kanssa. 

YLEISTÄ 

Metsäteho tutki loka~arraskuussa 1975 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Imatran piirissä 
Ruokolahdella Bobcat 1075 -kaato-kasausko
neen ja Valmet-prosessorin muodostamaa kor
juuketjua harvennus- ja avohakkuulla. Kaa
to-kasauskone (kuva 1) oli Clark Companyn 
valmistama ja Ekströmin Koneliike Oy:n 
maahan tuoma esittelykone. Prosessori 
(kuva 2) oli Valmet Oy:n valmistama ja 
omistama esittelykone. 

Kaato-kasauskoneen kuljettajina olivat 
Clark Companyn Euroopan myyntikonttorin 

belgialainen kuljettaja ja Ekströmin Kone
liike Oy:n kuljettaja. Proses~orin käyttä
jänä oli harvennushakkuutyömaalla tehtaan 
esittelykuljettaja ja avohakkuulla Enso
Gutzeit Osakeyhtiön kuljettaja. Bobcat 
1075:n kuljettajilla oli usean kuukauden 
kokemus vastaavien koneiden käyttämisestä 
ja Valmet-prosessorin kuljettajilla usean 
vuoden kokemus. Heidän ammattitaitoaan 
voidaan pitää hyvänä . 

Ekströmin Koneliike Oy ja Valmet Oy vasta
sivat osaltaan edustamiepsa koneiden huol
losta ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Imatran 
piiri tutkimustyömaiden teknisistä järjes
telyistä. 

Kuva 1. Bobcat 1075 -kaato-kasauskone. 
Valok . Metsäteho 
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Kuva 2. Valmet-prosessori. Valok. Metsäteho 

KORJUUKETJUN TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat valmistajilta 
saatuihin tietoihin. 

Bobcat 1075 -kaato-kasauskone 

Pctlimitat 

-. "\. . 

Kuva 3. Bobcat 1075 -kaato-kasauskone. 
Mittapiirros (mitat mm:einå) 

Pituus 3 816 mm, leveys teloilla 2 337 mm 
ja korkeus 2 394 mm 

Raideväli 1 371 mm, akseliväli 1 143 mm 
Maavara 241 mm 

Painot 

Kokonaispaino työskentelykunnossa 6 908 kg 
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Moottori 

Merkki ja tyyppi John Deere, 4-sylinte
rinen suorasuihkutus
diesel 
60 kW (82 hv) SAE/42 r/s Suurin teho 

Polttonestesäiliön 
tilavuus 130 dm3 

Voimansiirto 

Voima siirtyy moottorista hydraulisesti 
kahteen toisistaan riippumattomaan hydro
staattiseen vaihteistoon. Vaihteistojen 
hydraulipumput ovat aksiaalimäntäpumppuja, 
joista voima saadaan tietyn suuruisena ja 
suuntaisena pyöriin. Vaihteistosta voima 
siirretään pyor11n ketjuvälityksellä. 
Kummankin puolen etu- ja takapyörä on kyt
ketty toisiinsa pyöräpariksi. Pyöräparit 
ovat toisistaan riippumattomat. 

PyCJl'C:iVa1'UstU8 

Renkaita on neljä, kukin 15 x 19.5 12 ply 
Steel Guard. 

Ohjaus 

Ohjausliike saadaan aikaan kahden ohjaus
sauvan avulla siten, että pyöräpariin kyt
ketyn ohjaussauvan säätöliikkeen suunta ja 
pituus määräävät, mihin suuntaan ja millä 
nopeudella ao. pyöräpari pyörii. Tämä mah
dollistaa mm. koneen kääntämisen paikallaan 
ympäri. 

Hydraulij~jeste~ 

Hydraulipumppu saa voimansa suoraan moot
torista. Pumpun tuotto on 142 1/min pyö-



®- jätetty tai kaatamaton puu 
• = kanto 

Kuva 4. Bobcat 1075 -kaato-kasauskone harvennusmetsässä 

rimisnopeudella 42 r/s. Hydraulijärjes
telmän paine on 15.5 MPa. 

Sähköjännite on 12 V. Generaattori on 22 
A:n vaihtovirtageneraattori. 

Bobcat 1075:n ergonomisia ominaisuuksia ei 
arvosteltu. 

Valmet-prosessori 

Valmet-prosessorin tekniset tiedot on esi
tetty Metsätehon katsauksessa 8/1976. 

TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKITUT 
MENETELMÄT 

Koneet työskentelivät kahdessa eri leimi
kossa, joista toinen oli männikön II har
vennus- ja toinen kuusiavohakkuuleimikko. 
Maa ei ollut roudassa eikä siinä ollut 
lunta. Tutkitut leimikot olivat pystymi
tattuja. 

-8= kaatamaton puu 
e = kanto 

Tutkimusaineisto menetelmittäin 

Aineiston määrä 

HARVENNUS- AVOHAKKUU 
HAKKUU Kaato- Kaato 

Kone !tasaus 

run- rr? run- ~ run- rr? koa koa koa 

Bobcat 1075 
-kaato-kasaus- 978 92 .. 8 68) 124.3 589 99.2 
kone 
Valmet- 1 322 126.2 488 70.9 397 64.4 prosessori 

Tutkimuksissa kerättiin aineistoa kolmesta 
erilaisesta menetelmästä. 

Harvennushakkuu: 

Kaato-kasauskone kaatoi puut ja kuljetti 
ne pystyasennossa ajouralle kuvan 4 osoit
tamalla tavalla. Prosessori työskenteli 
ajouralla päinvastaiseen suuntaan kuin 
Bobcat 1075 ja valmisti puut puutavarala
jeiksi. 

Kuva 5 . Bobcat 1075 -kaato-kasauskone avohakkuul1a. Menetelmä 1 
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Avohakkuu: 

Menetelmä 1. Bobcat 1075 ajoi puulta puul
le ja kaatoi puut suorittamatta kasausta. 
Prosessori työskenteli tavanomaiseen ta
paan palstalla. 

Menetelmä 2. Bobcat 1075 kaatoi puut ja 
keräsi ne 6 . . . 12 puun kasoiksi palstalle 
kuvan 5 (s. 3) osoittamalla tavall a . Val
met-prosessori kulki kasalta kasalle ja 
valmisti puut puutavaralajeiksi. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maastokelpoisuus 

B o b c a t 1 0 7 5 
k a s a u s k o n e 

- k a a t o -

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Pintapaineet kuvaavat koneen uppoamisalt
tiutta pehmeällä maaperällä. 

Pintapaineet, kPa (kp/cm2) 

teloitta teloilla 

Edessä 

Takana 

47 (0.48) 
109 (l. ll) 

38 (0.39) 

38 (0.39) 

Ilman teloja työskenneltäessä Bobcat 1075 
soveltuu käytettäväksi vain kantavilla 
mailla . Telojen asentaminen pienentää 
pintapaineita ja laajentaa koneen käyttö
aluetta maaperän pehmeyden suhteen . 

Maaston kaltevuuden j a maanpinnan 
epätasaisuuden vaikutus 

Bobcat 1075 on jokseenkin yhtä vakaa joka 
suuntaan. Kone kestää normaalityöskente
lyssä 20 . .. 25°:n kaltevuudet. Sen sijaan 
ajettaessa puu kaatolaitteessa hetkelliset 
suuret kaltevuudet (kantojen ja kivien yms . 
ylitys ) ovat varsin suuri riskitekijä ko
neen jäykän runkorakenteen vuoksi . Bobcat 
1075:n pieni maavara ( 24 cm ) ja pohjan 
kauttaaltaan tasainen muoto vaikeuttavat 
esteiden ylittämistä. 

Ketteryya~ kulkuleveys ja ktiantäminen 

Bobcat 1075 on ketterä . Ohjausjärjestel 
män ansiosta kon·e voidaan kääntää paikal
laan, ja kääntösäde on vain 2 m. Kone 
vaatii 2 .5 m:n levyisen ajouran. 

Kokonaisuutena arvioiden Bobcat 1075:n 
maasto- ominaisuudet ovat sellaiset, että 
kaltevuuden ja upottavuuden suhteen kone 
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TAULUKKO 1 Bobcat 1075 '.-kaato-kasauskoneen 
ajanmenekit ja työntutkimustiedot 

H a k k u u t a p a 

HARVEN- AVOHAKKUU 

Aikatutkimustiedot NUS-
~enet . 1 = 

enet. 2 = 
HAKKUU Kaato-Kaato kasaus 
Ajanmenekki puuta kohti 

cmin % cmin % cmin % 

Ajoaika puulle 31 38 15 40 15 35 

Kaatolaitteen asettelu 18 22 ll 30 12 28 ja puun irrotus 

Ajoaika viimeiseltä 
19 23 3 8 10 23 puulta kasalle 

Puun kaato kasaan 5 7 7 19 5 12 

Häiriöt työssä 8 10 1 3 1 2 

TEHOAIKA 81 100 37 100 43 100 
-~=--=~==-====~========== F== =~== =====6=-== ====· 6·=== 
~öntutkimustiedot 

Keskimääräinen ajomatka 
5 .7 3 ·7 4. 2 puulta puulle, m 

Ajomatka viimeiseltä 
3.6 0 . 9 2 . 8 puul ta kasalle, m 

Puita kasassa, kpl 19.1 1.0 9.8 

Pui den lukumäärä 
2 .9 1.0 1.6 taakassa kpl 

Keskim~äinen rungon 
koko 0.095 0 .168 0 . 182 

Keskimääräinen t aakan 
0.275 - 0.291 koko m3 

pystyy työskentelemään teloilla varustet
tuna metsätraktoreiden ohjemaksun mukai
sessa I ja II maastoluokassa, pintaestei
syyden suhteen vain I maastoluokassa . 

V a 1 m e t - p r o s e s s o r i 

Valmet-prosessorin maasto-ominaisuudet on 
esitetty Metsätehon katsauksessa 8/ 1976. 

Ajankäyttö 

Bobcat 1075:n ja Valmet-prosessorin ajan
menekit on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 

Bobcat 1075:n runkoa kohti käyttämä aika 
työskenneltäessä harvennusmetsässä on yli 
kaksinkertainen avohakkuulla työskentele
misen vastaavaan ajanmenekkiin verrattuna. 
Suurimmat erot ajoissa syntyvät ajamisessa 
puulta puulle ja ajettaessa puu kaat ol ait 
teessa kasalle . Harvennusmetsässä toimit
taessa syntyy myös enemmän häiriön luon
teisia aikoja. 

Avohakkuulla työskenneltäessä eri menetel
mien väliset ajanmenekkierot syntyvät pää
asiassa puu kaatolaitteessa ajamisen eri
l aisesta a janmenekistä. 



TAULUKKO 2 Valmet-prosessorin ajanmenekit ja 
työntutkimustiedot 

H a k k u u t a p a 

HARVEN- AVOHAKKUU 

Aikatutki mustiedot NUS- ~enet. l ~ 
Menet. 2 . 

HAKKUU Kaato~' 
Kaato kasaus 

Ajanmenekki puuta kohti 

cmin ~ cmin ~ cmin ~ 

PUUKOHI'AISET AJAT 

PUun ottaminen 17 23 20 27 16 23 
Kar s inta ja katkonta 32 42 35 48 36 51 
Latvan poisto 6 8 5 7 5 7 
Taskun t yhjennys 3 4 3 4 2 3 
Häiriöt 5 7 4 5 l l 

Yhteensä 63 84 67 91 60 85 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Valmistelut 4 5 3 4 4 6 
Siirtymiset 8 ll 4 5 6 9 

TEHOAIKA '75 100 74 100 70 100 
========================== !====--== ====-== =====~~= 
~öntutkimustiedot 

Keskimääräinen s iirtymis 13.4 6.3 8.8 matka , m 

Keskim~ä1nen rungon 
koko, 0.095 0.162 0.145 

PUita t yöpis t ees s ä 19.1 6.3 9.8 keskimäärin, kpl 

Leim1kon tiheys ,runkoa/ he 750 960 960 

Valmet -prosessorin osalt a runkokohtaisissa 
ajanmenekeissä e i ole merkittäviä eroja eri 
menet elmien kesken . 

TUOTOKSET 

Bobcat 1075 -kaato-kasauskone Valmet-
prosessori -korjuuket jun aikatutkimusai
neiston perusteella lasketut tuotokset 
rungon koon funktiona harvennus- ja avo
hakkuuleimikoissa on esitetty kuvissa 6 ja 
7 . 

Kun toimitaan harvennusle imikossa, maaston 
huononeminen alentaa selvästi kaato- kasa
uskoneen tuotosta. Jälj essä seuraavan 
prosessorin tuotokseen maaston huononemi 
nen e i enää sanottavasti vaikuta. 

Avohakkuulla toimittaessa kasaaminen alen
taa Bobcat 1075:n tuotos~a 11 .. . 6 % rungon 
koon ollessa 0.1 .. . 0 . 5 m. 

Puiden kasaaminen kohottaa Valmet-prosesso
rin tuotost~ 15 ... 7% rungon koon ollessa 
0.1 ... 0.5 m . Prosessor in tuotoksen kohoa
minen voi olla tässä havaittua suurempi, 
jos kasaus suoritetaan siten, että puut 
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Kuva 6. Bobcat 1075 - kaato- kasauskoneen ja 
Valmet- prosessorin tuotokset harvennusleimi
kossa. Poistettujen puiden tiheys 
750 kpl/ha 

asetetaan kasojen sijasta "kampoihin". 
Tällöin puiden takertuminen toisiinsa vä
henee ja käsittelyajat l yhenevät . 

KUSTANNUKSET 

Jos Bobcat 1075 -kaato-kasauskoneen käyttö
tuntikustannuksina yksivuorotyössä pidetään 
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Kuva 7. Bobcat 1075 -kaato-kasauskoneen ja 
Valmet-prosessorin tuotokset avohakkuulla. 
Tiheys 960 runkoa/ha . Maastoluokka I 
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Kuva 8. Korjuuketjun suhteelliset kustannuk
set II mäntyharvennuksessa kuutiometriä kohti 
verrattuna ihmistyövaltaiseen menetelmään, 
jota on merkitty sadalla . Tiheys 750 runkoa/ 
ha. Maastoluokka II 

100 mk :aa ja Valmet-prosessorin käyttötun
tikustannuksina 200 mk:aa, korjuuketjun 
suhteelliset yksikkökustannukset ovat har
vennushakkuulla kuvassa 8 ja avohakkuulla 
kuvassa 9 esitetyn mukaiset, kun niitä ver
rataan ihmistyövaltaisen hakkuun kustannuk
siin. 

KORJUUKETJUN TYÖJÄLKI 

Jäävän puuston vaurioituminen 

Korjuuketjun työskentelyn jäljiltä inven
toitiin harvennushakkuulla jäävälle puus
tolle aiheutetut vauriot. Jäävän puuston 
(tiheys 730 kpl/ha) runkolukumäärästä 38 % 
oli vaurioitunut ensimmäisessä ja 50 % toi
sessa maastoluokassa, keskimäärin 40 %. 

Vauriot luokiteltiin juuri-, runko- ja 
latvusvaurioihin. Vauriopuista 70 %:lla 
esiintyi juurivaurioita, 42 %:lla runko
vaurioita ja 23 %:lla latvus- tai oksa
vaurioita. Useamman laatuisia vaurioita 
oli syntynyt 34 %:iin vauriopuista. 

Vauriopuun sijainnin perusteella todettiin, 
että juurivaurioista 84 % oli palstalla 
sijaitsevissa puissa ja vain 16 % ajouran 
varressa olevissa puissa. Runkovaurioita 
oli syntynyt yhtä paljon sekä palstalla 
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että ajouran vieressä oleviin puihin. Lat
vus- ja oksavauriopuista 58 % oli ajouran 
varressa. 

Vaurioiden laatu arvioitiin seuraavasti. 
Juurivaurio luokiteltiin pahaksi, jos puun 
juuri tai useampia saman puun juuria oli 
katkennut tai paljastunut isolta alueelta. 
Vakavahkoksi vaurio arvioitiin silloin, 
kun juuri oli paljastunut nilaan, mutta ei 
katkennut. Lievänä vauriota pidettiin 
silloin, kun juuri tai juuret olivat pal
jastuneet maa- tai sammalkerroksen alta, 
mutta kuori oli säilynyt ehjänä . Runko
vauriot luokiteltiin paheiksi, kun nila 
ol~ paljastunut isommalta alalta kuin 60 
cm2 . Vakavahkoksi luokiteltiin 30 ... ~0 
cm :n ja lieväksi pienemmältä kuin 30 cm :n 
alalta paljastunut nilavaurio. Latvusvau
rio oli paha, jos latva oli katkennut. 
Vakavahko latvusvaurio oli silloin, kun 
oksista oli poikki niin paljon, että puun 
elintoiminnat todennäköisesti hidastuvat. 
Lievästi vaurioituneessa puussa vain muu
tamia oksia oli poikki. 

Vaurioiden määr ät edellisen mukaan luoki
teltuina on esitetty seuraavassa asetel-
massa. 

Vaurion 
laatu 

Pahoja 

Vakavahkoja 

Lieviä 

300 

" ~ 200 

j 

100 

0 

Juuri-
vauriot 

59 
22 

19 

Runko-
vauriot 

'f, vaurioista 

72 

18 
10 

I.atvus
vauriot 

0 

42 
58 

Kuva 9. Korjuuketjun suhteelliset kustannukset avo
hakkuulla verrattuna ihmistyövaltaiseen menetelmään, 
jota on merkitty sadalla. Puulaji kuusi, tiheys 
960 kpl/ha. Maastoluokka I 



Juuri- ja runkovauriot ovat yleensä olleet 
pahoja tai vakavahkoja, latvusvauriot sen 
sijaan enimmäkseen lieviä. 

Kannon korkeus 

Vauriopuiden inventoinnin yhteydessä mitat
tiin myös poistettujen puiden kannonkor
keudet. Kannon korkeudeksi määriteltiin 
tällöin ylimmän kaatoa haittaavan juuren
niskan ja kaatoleikkauksen välinen ero. 
Harvennushakkuulla kannonkorkeus oli I 
maastoluokassa keskimäärin 3.6 cm ja II 
maastoluokassa 9.1 cm. Avohakkuulla kan
nonkorkeus oli 1.2 cm. 

KORJUUKETJUN KÄYTTÖALUEET 

Tutkitun korjuuketjun käyttöalue rajoittuu 
Bobcat 1075 -kaato-kasauskoneen heikkojen 
maasto-ominaisuuksien vuoksi lähinnä en
simmäiseen ja toiseen maastoluokkaan. Var
sinkin pintaesteisyys ja upottavuus ovat 
ne tekijät, joille kaato-kasauskone on 
herkkä. Bobcat 1075:n ja Valmet-prosesso
rin tuotokset harvennushakkuussa vastaavat 
toisiaan, joten ne muodostavat sopivan 
konep~rin. Tutkittu työmenetelmä sinänsä 
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toimii hyvin. Bobcat 1075 aiheuttaa kui
tenkin varsin paljon vaurioita jäävälle 
puustolle. Bobcat 1075:n käyttö kaato
kasauskoneena Valmet-prosessorin edellä on 
laajentanut prosessorin käyttöaluetta myös 
harvennusmetsien puunkorjuuseen. Kustan
nuksiltaan tutkittu työmenetelmä ei tänä 
pa1vana ole kilpailukykyinen ihmistyöval
taisten harvennushakkuun korjuumenetelmien 
kanssa. Lisäksi tulevat vielä vaurioiden 
aiheuttamat kustannukset , joiden taloudel
lista merkitystä ei tässä yhteydessä ole 
voitu arvioida. 

Avohakkuulla Bobcat 1075:n tuotos on mene
telmästä riippuen 119 ... 68% tai 64 ... 45% 
Valmet-prosessorin tuotosta s~urempi, kun 
rungon koko on 0.1 ... 0.5 m. Bobcat 
1075 näyttää avohakkuulla olevan hieman 
liian tehokas kaato-kasauskone Valmet-pro
sessorille. Tästä aiheutunee hankaluuksia 
Bobcat 1075:n kapasiteetin täydelle hyväk
sikäytölle. Kustannuksiltaan korjuuketju 
on kilpailukykyinen muiden koneellisten 
korjuumenetelmien ja myös ihmistyövaltaisen 
hakkuun kanssa. 

Bobcat 1075 -kaato-kasauskoneen käyttöä 
korjuuketjussa haittaa sen huono tiellä
kulkukelpoisuus, sillä jo pienetkin väli
matkat kone on siirrettävä kuorma-auton 
lavalla. 

BOBCAT 1075 FEI..l..ER-BUNCHER -VALMET PROCESSOR HAAVESTING SYSTEM 

The review deals with the use of a harvesting system consisting of the Bobcat 1075 
feller-buncher and Valmet processor in thinnings and clear cutting areas. 
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