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VIMEK G30 -PROSESSORI
likka Nissi

V~eQ G30 -p~o~eh~o~ on p~eniQoQo~nen ~AaQ
:to~n MenneLt.a.va. pM~ehM~,
johon pu.u;t
:tu..oda.a.n v~nLt.LL.!Ulla.. Se on Qevy~AaQen:tunen
ja. :to~nnoil.t.a.a.n vaJr..6~n yFu,~nQeJLfMnen,
jo:ten ~dä vo~da.a.n pdää e.~~m~en M:teen
mondo~Qone.e.na..

VaJr..6~n yf..Weh~.i ~en Q~

:tenUn W-åo~.a.a.n of..e.va.n me.-t-ll~n :tyM.ä he.f..poLta.va. VJ..ä.ta.de.
PM~e.n ~e Mv~.u..u..
hMvenn~ha.QQ~~n.
Ku..n ~u..ngon QOQO on
0.05 m , V~e~ Qye:tään kä~~X.e.f..emään
yhden ~ehen :työnä 40 - 50 ~u..nkoa. :teho~.u..n
~~a. ja. Qa.hden ~ehen :työnä 50 - 60 ~u..nkoa.
:teho:tu..n~~a..

YLEISTÄ
Vimek G30 on maataloustraktorin nostolaitteeseen asennettava pienikokoinen prosessori.
Sitä hallitaan prosessorin takaosassa olevilla vivuilla.
Vimekiä valmistaa Vimek AB Vindelnissä,
Ruotsissa .
Suomessa sen maahantuonnista ja
myynnistä vastaa Metsätyö Oy (Jyväskylä ja
Hämeenlinna).
Prosessorin myyntihinta oli
maaliskuussa 1985 97 500 mk. Sillä on puolen vuoden takuu. Maaliskuuhun 1985 mennes sä prosessoreita oli käytössä Suomessa 10 ja
Ruotsissa noin 200 .

TUTKIMINEN
Metsäteho pikatestasi Vimek G30 - prosessorin
harvennushakkuussa Oy Wilh . Schauman Ab : n
työmaalla Ähtärissä talvella 1985.
Alustakoneena oli nelivetoinen Fiat 780 DT -maataloustraktori.
Aiemmin Vimekiä on tutkinut
muun muassa Skogshögskolan Garpenbergissä,
Ruotsissa . Sen tutkimuksen tuloksia on vertailtu näihin tuloksiin.

Kuvat 1 ja 2.

Vimek G30 - prosessori .

Va lok. Metsäteho
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TEKNISIÄ TIETOJA

Katkonta

Tekniset tiedot on saatu koneen myyjältä.

Puut katkottiin hydraulikäyttöisellä ketjusahalla.
Saha on käsin ohjattava ja asennettu liukukiskojen varaan niin, että se voidaan helposti vetää suojaan syötettäväitä
puulta. Vaihtoehtoiseksi katkaisulaitteeksi
Vimekiin voidaan asentaa myös tavallinen
käsikäyttöinen moottorisaha .

Asennus
Vimek G30 -prosessori asennetaan
kolmipistekiinnitykseen.

traktorin

Mittalaite

Käyttövoima
Vintturi ja syöttörullat saavat käyttövoimansa mekaanisesti traktorin ulosottoakselilta.
Kaikki muut prosessorin toiminnot ovat hydraulisia. Sitä varten traktorissa on oltava
hydraulipumppu, tuotto 17 - 20 litraa/min 13
MPa:n paineella. Prosessori edellyttää traktorilta vähintään 37 kW:n tehoa.

Koneessa ei ollut kiinteätä mittalaitetta.
Tukkien pituuksien mittaamiseen käytettiin
metsurimittaa, joka oli kiinnitetty katkaisusahan kohdalle.
Vimekiin on kuitenkin
saatavissa sekä mekaaninen ett ä elektroninen
pituudenmittauslaite. Mekaaninen maksaa noin
3 200 mk ja elektroninen noin 20 000 mk.

Hallintalaitteet
Monitoimiosan päämitat
Pituus

noin 160 cm

Leveys

noin 160 cm

Korkeus

noin 180 cm

Paino

675 kg

Kään tökulma

+35°

Kallistuskulma

+40°

Vintturi
Puut
tuodaan
monitoimiosaan mekaanisella
vintturilla, joka on varustettu radio-ohjauslaitteella.
Koneen
käyttäjä
kiinnittää
vyölleen radio-ohjauslaitteen, josta vintturi saadaan toimimaan napin painalluksella.
Vintturia voidaan käyttää myös käsin monitoimiosan muiden hallintavipuj en yhteydessä
olevalla vivulla. Vintturissa on köyttä 40 m.
Suurin vetovoima on 25 kN.

Syöttö
Puut syötetään kolmella mekaanisesti ketjuvetoisella piikkisyöttörullalla.
Kaksi syöttörullaa vetää puuta alapuolelta ja kolmas
painautuu puuta vasten yläpuolelta hydraulisylinterin voimalla.
Puun suurin syöttönopeus on 2.5 m/s.

Hallintalaitteet on sijoitettu prosessorin
takaosaan.
Karsinta-katkontalinjan ja hallintalaitteiden välissä on kevytrakenteinen
suojasäleikkö.

TYÖMENETELMÄT
Vimekiä testattiin kuusivaltaisessa harvennushakkuussa sekä yhden että kahden miehen
työskentelyssä.
Yhden miehen työskentelyssä
koneenkäyttäjä sekä nouti puut vintturilla
että käsitteli ne monitoimiosassa, kun taas
kahden miehen työskentelyssä toinen käytti
monitoimiosaa ja vintturia toisen huolehtiessa köyden viennistä ja puiden köyteen
kiinnitt ämi sestä.
Kaadon vaikutusta kokonaisajanmenekkiin ei tutkittu.

TUTKIMUSOLOSUHTEET
Hakkuumenetelmä

harvennushakkuu

Kaatotapa

erilliskaato ajouralta
poispäin

Aikatutkimusaineisto

71 runkoa

Puustojakauma

kuusta 54 %, mäntyä
39 % ja koivua 7 %

Jäävä puusto

1 100 runkoa/ha

Puutavaralajit

sahatukit ja 3 m kuitupuu erilleen

Oksaisuusluokka

2 .4 keskiarvo

Maastoluokka

1

Ajouraväli
Lunta

30 m
50 cm

Karsinta
Puut karsitaan yhtä kiinteää ja kahta hydraulisylinterillä liikutettavaa karsintaterää vasten.
Puun suurin karsintaläpimitta
on 33 cm.
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400 runkoa/ha

Poistuma

TULOKSIA

Koneen työskentely

Aika-analyysi

Vimekin alustakoneeksi ei sovellu keveä maataloustraktori, sillä painava prosessoriosa
vaikeuttaa maastossa liikkumista. Kun maaston epätasaisuudet ja lumen vaikutus otetaan
huomioon, sopivin alustakone onkin nelivetoinen vähintään keskikokoinen traktori, joka
tarvittaessa voidaan varustaa pitävin lumiketjuin.

Kaksi
miest ä

Yksi
mies

Ty önvaihe

Ajan osuus, %
Vetoköyden vienti +
puun kiinnitt ämi nen
Puun tuonti prose ssoriosaan
Puun asettelu kars intakatkootalinjalle
Ka rsinta + katkoota
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Rungon keskikoko, m
Runkoja/työpiste
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Lähimpänä köydessä oleva puu vedetään vint turilla prosessorin karsinta- katkootalinjan
päälle. Puun irrotuksen ja linjalle asettelun jälkeen voidaan loput köyteen kiinnit etyt puut vetää vintturilla joko karsinta katkootalinjan vieressä olevan tukivarren
päälle tai suoraan yksitellen karsittaviksi
ja katkottaviksi. Vintturin vetoteho riittää
käytössä hyvin useidenkin pienten puiden
samanaikaiseen vetämiseen.
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Työskentelyn ajaksi
prosessori lasketaan
tukijalkojen varaan.
Tukijalat ovat varsin
hennot; ne vään t yvä t helposti konetta siirrettäessä ellei prosessoria huomata nostaa
riittävästi.
Ennen vintturin käyttöä monitoimiosa yl eens ä kallistetaan mahdollisimman alas vetosuunnan puolelle, jotta monitoimiosan
heiluminen
vähenisi
vintturin
käytön aikana.
Lisäksi se helpottaa puun
asettelua karsinta-katkontalinjalle. Vintturin köyden ulosvetämiseen ei tarvita suurtakaan voimaa.
Köyteen voidaan kiinnittää
samalla kertaa useitakin puita.
Vintt urin radiokauko-ohjausta hoiti
sekä
yhden että kahden miehen
työskentelyssä
prosessorin käyttäjä.
Se johtuu siitä,
että prosessoria ei voida käyttää samanaikaisesti vintturin kanssa, koska vintturia käytettäessä myös syöttörullat kytkeytyvä t toimintaan (= peruutus).
Pakkasella
vin tturin köyden vedon käynnistävä radiokauko-ohjaus ei toimi riittävän joutuisasti .

Puun aset etua ika
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Viroekillä ei voi käsitellä puita etenemissuunnassa ajouran molemmilta puolilta, koska
monitoimiosa ei käänny puolelta toiselle.
Näin ollen ajouran toisen puolen puut käsitellään ensin, sen jälkeen kone kääntyy ja
tulee ajouraa takaisin.

Puiden karsinta ja katkoota (tyvi edellä)
sujui hyvin.
Syöttönopeus on koneen kokoon
nähden riittävä.
Tosin suurimpien puiden
karsimiseksi puita jouduttiin välillä peruuttelemaan.
Karsiotaterien eteen kerääntyviä
oksia ja latvuksia joudutaan poistamaan käsin kussakin työpisteessä. Se johtuu lähinnä
siitä, että prosessorin työskentelykorkeus
on varsin alhainen. Ketjusaha oli sen v erran
hidas, että puihin tuli joitakin katkontarepeämiä. Latvus poistettiin monitoimiosasta
yleensä vetorullia peruuttamalla. Puut lajiteliaan Viroekillä samoin kuin muillakin prosessoreilla eli sivuun kääntämällä . Lajittelujälki oli yleensä hyvä .
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Puukohtaisesta tehoajasta yli puolet kuluu
puun noutamiseen ja monitoimiosaan asetteluun.
Apumiehen käyttö nopeutti työskentelyä 16 - 24 %.
Nimenomaan puun nautavaihe
nopeutui.
Vimekin tehoaika oli Skogshögskolanin vuonna
1983 Ruotsissa tekemän tutkimuksen mukaan
yhden miehen työskentelyssä mäntyvaltaisessa
harvennushakkuussa 120 cmin~puu, kun rungonkoko oli keskimäärin 0.04 m • Kahden miehen
t yöskentelyssä vastaava tehoaika oli 80
cmin/puu.
Paras tuotos, 25 m3 / 8 tuntia, on Vimekillä
saavutettu kahden miehen työskentelyssä puustoltaan vastaavan kokoisessa harvennuksessa.
Jäävän puuston vaurioitumista ei tutkittu.
Vintturin köy si ja vedettävän puun tyvi aiheuttavat kuitenkin jonkin verran vaurioita.
Vaurioiden määrän voidaankin olettaa vastaavan tavallisen maataloustraktorin ja vintturin harvennushakkuussa aiheuttamia vauriomääriä .

SOVELTUVUUS JA KÄYTÖN PERUSTEITA
Parhaiten Vimek G30 -prosessori soveltuu
harvennushakkuisiin.
Vintturin
käy töstä
on se etu , että sillä saavutetaan kaukanakin ajourien välillä olevat puut.
Ajourien v ä lit voisivat Vimekiä käytett äessä
olla jopa 40 - 50 m. Talvella, jos lunta on
paksulti, vintturin k äy tt ö hidastuu ja voi
olla jopa hankalaa.
Toimintojensa ja suhteellisen alhaisen hankintahintansa perusteella Vimekiä voidaan
pitää ensimmäisen asteen monitoimikoneena ,
jonka
avulla
harvennushakkuita
voidaan
koneellistaa. Toisaal ta se on metsurin työ tä
helpottava apuväl ine; se poistaa raskaan ja
työlään moo ttorisahalla karsimisen ja katkomisen sekä pölkkyjen siirtelyn. Lisäksi työ
on metsurin kannalta vaihtelevaa ja siten
ergonomisesti edullista. Myös eri puutavaralajit saadaan lajiteltuina ajouran varteen,
mikä puolestaan nopeuttaa puutavaran ajoa.
Varsinaisena monitoimikoneena Vimekiä ei
kuitenkaan
voida
pitää,
sillä
käyttäjä
joutuu työskentelemään "sään armoilla" ja
koneen eri toiminnot eiv ä t ole automaattisesti peräkkäi siä.
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VIMEK G30 PROCESSOR
Test report on the processor .
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