
UUSIA PIENMONITOIMIKONEITA 
likka Nissi 

YLEISTÄ 

Markkinoille on tullut useita pienmonitoimi
koneita, joko varsinaisia prosessoreita tai 
kuormainmonitoimikoneita, jotka ovat huomat
tavasti pienempiä kuin perinteiset monitoimi
koneet. 

Useimmat pienprosessorit ovat asennettavissa 
maataloustraktorin kolmipistekiinnitykseen 
ja saavat voimansa traktorin ulosottoakse
lista. Alustakoneena voidaan käyttää myös 
vanhoja metsätraktoreita. Puut noudetaan 
joko vintturilla tai hydraulikuormaimella . 
Kuormaimen ulottuvuus riippuu ratkaisevasti 
alustakoneen koosta . 

Pieniä kuormainmonitoimikoneita on saatavis
sa sekä harvestereina että prosessoreina. 
Niille riittää alustakoneeksi usein keski
kokoinen 4-pyörävetoinen maataloustraktori 
ja kevyt kuormain. 

Useimmat pienmonitoimikoneet on s uunniteltu 
käytettäviksi harvennushakkuissa. Osaa voi
taneen jossakin määrin käyt t ää myös rungon
kooltaan keskikokoisissa avohakkuissa. 

Pienmonitoimikoneiden käytöstä yleensä ja 
taloudellisuudesta ei tiedet ä vielä riittä
västi . Voidaan kuitenkin todeta, että pien
moni toimikoneet ovat halpoja - alkaen 80 000 
markasta - ja niitä voi käyttää varsin hal
voissa alustakoneissa. äin ollen niiden 
taloudellisen käytön edellyttämä vuo tuinen 
t yöllis t ämistarve on huomattavasti pienempi 
kuin suurten monitoimikoneiden. 1-tuutamat 
seikat kuitenkin rajoittavat niiden käyttöä . 
Kun alustakoneena on maataloustraktori, yk
sikkö voi liikkua vain helpoissa maastoissa . 
Koska maataloustraktori on käyttöergonomial
taan huonompi kuin varsinainen metsäkone , 
se voi jatkuvassa käytössä aiheuttaa käyt t ä
jälle ongelmia. Koska pienmonitoimikone ei 
myöskään voi käsitellä kaikenkokoisia puita, 
sopivien leimikoiden löytäminen teettää yli
määräis t ä työtä. Lisäksi kuormainvarusteis
ten pienmonitoimikoneiden käyttöä harvennus 
hakkuissa vähentää kuormaimen vähäinen ulot
tuvuus, noin 5 m. Se ei riitä harvennushak
kuiden 30 m:n ajouravälille. 
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VIMEK G30 -PROSESSORI 

Vimek G30 on maataloustraktorin nostolaittee
seen asennettava pienikokoinen prosessori. 
Puut tuodaan monitoimiosaan radiolla ohjat
tavalla vintturilla. Vintturi ja kolme 
syöt t örullaa saavat voimansa mekaanisesti 
traktorin ulosottoakselista. Muut prosesso
rin toiminnot ovat hydraulisia ja saavat 
käyttövoimansa traktorin hydraulipumpusta. 
Puut karsiutuvat kahta liikkuvaa ja yhtä 
kiinteää karsintaterää vasten . Prosessoria 
hallitaan sen takaosassa olevilla vivuilla . 
Alustakoneeksi soveltuu keskikokoinen tai 
sitä suurempi, mieluummin 4- pyörävetoinen 
maatalous traktori . 

Vimek soveltuu harvennushakkuisiin. Kevyt
rakenteisena ja toiminnailtaan varsin yksin
kertaisena sitä voidaan pitää ensimmäisen 
asteen monitoimikoneena, joskin va r sin ylei
sesti sitä pidet ään metsurin t yö t ä helpotta
vana lisälaitteena. Hitain ja ergonomisesti 
ongelmallisin t yönvaihe on puun nouto ja sen 
asettelu monitoimiosaan; yhden mieh en t yös
kentelyssä siihen kuluu noin 65 % puun koko
naiskäsittelyajasta ja kahden miehen t yös
kentelyssä noin 57 %. 

Kun rungon koko on 0 . 05 m3 , Viroekillä käsi
tel lään yhden miehen työskentelyssä 40 - 50 
runkoa tehotunnissa ja kahden miehen työsken
telyssä 50 - 60 runkoa t eho tunnissa. Tarkem
min Vimekis t ä kerrotaan Metsätehon katsauk
sessa 6/1985. 

Vimekiä valmistaa Vimek AB Vindelnissä, 
Ruotsissa . Suomessa sitä edustaa Me tsätyö 
Oy . Kevä ttalvella 1985 sen myyntihinta oli 
97 500 mk . Lisähin taan Vimekiin on saata
vissa pituudenmittauslaite. Suomeen Vimekiä 
on myyty noin 10 ja Ruotsissa niitä on käy
tössä pari sataa. 

Syöttönopeus 2 . 5 m/s 
Monitoimiosan kääntökulma +35° 
11 kallistuskulma +40° 
Puun suurin halkaisija - 33 cm 
Vintturin köyden pituus 40 m 
11 vetovoima 25 kN 
Hydrauliikkavaatimus 17 1/min / 13 MPa 
Tehontarve 37 kW 
Paino 675 kg 
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Kuva 1. Vimek G30 -prosessori. Valok. Metsätyö Oy 

Kuva 2. Tuiko P300 -prosessori. Valok. Tuikola Oy 

Kuva 3. Hakki 350 -prosessori. Valok. T:mi Nokka-Koneet 
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TUIKO P300 -PROSESSORI 

Tuiko-prosessori asennetaan traktorin kolmi
pistekiinnitykseen. Puut tuodaan radiolla 
ohjattavalla vintturilla ja monitoimiosaa 
hallitaan prosessorin takaosassa olevan 
ohjauspaneelin vivuilla. Prosessorissa on 
kaksi liikkuvaa ja yksi kiinteä karsintaterä. 
Puu syötetään kahdella pystyssä olevalla 
piikkisyöttörullalla ja katkaistaan ketju
sahalla. Prosessorissa on myös esivalintai
nen pituudenmittauslaite. 

Kaikki toiminnot ovat hydraulisia. Tuikossa 
on oma hydraulipumppunsa ja venttiilistönsä, 
jotka on sijoitettu sen runkoon. Hydrauli
pumppu saa voimansa traktorin ulosottoakse
lista. Tuiko voidaan helposti muuttaa kuor
maimella varustetuksi prosessoriksi, jolloin 
sitä käytetään traktorin ohj aamosta. Sitä 
varten monitoimiosan hallintaan käytettävä 
ohjauspaneeli voidaan siirtää pikaliittimin 
traktorin ohjaamosta toimivaksi. 

Tuiko on suurempi ja j äreämpi kuin Vimek. 
Alustakoneen on oltava vähintään keskikokoi
nen, keulapainoilla varustettu 4-pyörävetoi
nen traktori. 

Tuiko on suunniteltu lähinnä harvennushak
kuisiin, mutta sopii myös puustoltaan keski
kokoisiin avohakkuisiin. Tuikoa voidaan 
käyttää joko yhden miehen tai kahden miehen 
t yöskentelyssä . Hitain työnvaihe on puun 
tuonti monitoimiosaan; siihen kuluu 50 - 70 
prosenttia puun kokonaiskäsittelyajasta. 
Suppeiden aikatutkimusten perusteella Tuikol
la käsitellään kahden miehen työskentelyssä 
sekä harvennus- että avohakkuussa rungon koon 
mukaan 40 - 60 runkoa tehotunnissa. 

Tuiko P300 -prosessoria valmistaa ja myy 
Maskussa toimiva Tuikola Oy . Keväällä 1985 
sen myyntihinta ilman alustakonetta oli 
147 000 mk. Koneen myynti oli silloin vasta 
alkamassa. 

3 - 4 m/s 
+30° 

Syöttönopeus 
Monitoimiosan kääntökulma 
" kallistuskulma 
Suurin karsintaläpimitta 
Suurin katkaisuläpimitta 
Vetoköyden pituus 
Hydraulijärjestelmä, 

+20°, -15° 
25 cm 
32 cm 
40 m 

keven-
netty vakiopaine 

Tehontarve 
Paino 

HAKKI 350 -PROSESSORI 

150 1/min 1 21 
52 kW 

1 500 kg 

MPa 

Hakki-prosessori on pienikokoinen ja maata
loustraktoriin asennettava. Puut tuodaan 
siihen kevyellä maatilakuormaimella. Pro
sessori kiinnitetään kuormaimen runkoon 
tapeilla. Se on nopeasti kiinnitettävissä 
ja irrotettavissa. äin traktoria voidaan 
käyttää myös puutavaran ajoon . Itse kuormain 



taas kiinnitetään tavalliseen tapaan trakto
rin kolmipistekiinnitykseen . Prosessori saa 
käyttövoimansa traktorin ulosottoakselin 
pyörittämältä hydraulipumpulta, joka sijait
see prosessorin runko- osassa. Siinä sijait
sevat myös kaikki toimintoja ohjaavat vent 
tiilit . Prosessorin kaikki toiminnot ovat 
hydraulisia ja niitä ohjataan traktorin oh
jaamasta sähköisesti ohjauspaneelilta, joka 
on helppo asentaa ja irrottaa. Kuormain saa 
voimansa traktorin hydraulipumpulta . 

Monitoimiosassa ovat tavanomaiset kaksi liik
kuvaa ja kaksi kiinteää karsintaterää . Puu 
syöte t ään kahdella pystyssä olevalla piikki
syöt törullalla ja katkaistaan ketjusahalla. 
Prosessorissa on elektroninen pituudenmitta
u slait e , jossa on yksi esivalintainen pituus . 
Pu iden syöt t öä ja katkaisua voi ohjata joko 
käsin t ai a u tomaattisesti. 

Hakki-prosessori on suunniteltu nimenomaan 
harvennushakkuisiin , joskin se soveltuu myös 
pienehkörunkoisiin avohakkuisiin. Prosesso
r in k äyt töä harvennushakkuussa huonontaa jon
kin verr an kuormaimen lyhyt ulottuvuus , noin 
5 m. Su ppeiden aikatutkim~ten perusteella 
Hakilla käsitellään 0. 20 m : n runkoja a~o
hakkuussa 70 - 80 tehotunnissa ja 0 . 12 m :n 
runkoja saman verran harvennushakkuussa . 
Puiden käsittely latva edellä on vähintään 
10 % hitaampaa kuin tyvi edellä . 

Hakki- prosessoria valmistaa T:mi Nokka- Koneet 
Muu ramessa . Sen myynnistä vastaa Kesko Oy . 
Keväällä 1985 prosessoriosan hinta oli 
79 000 mk . 

Syöttönopeus 
Monitoimiosan kääntökulma 

3 . 5 m/s 
250° 

Suurin karsint aläpimit t a 25 cm 
Suurin katkaisuläpimitta 35 cm 
Hydraulipumppu 1 hammaspyöräpumppu 
- tuotto 110 1/min 
Tehontarve 40 kW 
Paino noin 400 kg 

KETO 100 -KUORMAINPROSESSORI 

Ke to on pienempi ja kevyempi kuin aiemmat 
kuormainmonitoimikoneet ja on siten asennet
tavissa keveämpiin kuormaimiin . Puu syöte
tään - toisin kuin muissa - kahdella tela
ketjulla. Puu karsitaan yh t ä kiinteää ja 
kahta liikkuvaa terää vasten ja katkaistaan 
ketjusahalla . Pienuutensa ja keveytensä 
ansiosta sen alustakoneeksi soveltuu jopa 
suurehko 4-pyörävetoinen maa taloustrakt ori. 
Sopivin alustakone jatkuvaan urakointiin on 
kuitenkin keskikokoinen kuormatraktori. 

Keto 100 -kuormainprosessori soveltunee par
haiten puustoltaan korkeintaan keskikokoi
siin avohakkuisiin sekä harvennushakkuisiin 
(Metsätehon katsaus 4/1985). Parhaimmillaan 
sillä käsitellään kuusivaltaisessa avohak
kuussa 80 - 100 runkoa teh~tunnissa, kun 
rungon koko on 0 . 4- 0.1 m . Syöt t ö t elat 

Kuva 4. Ke t o 100 - kuormainprosessori. Valok. Metsäteho 

Kuva 5. Linna-kuormainharvesteri. Valok. Metsäteho 

Kuva 6. Tapio-kuormainharvesteri. Valok. Metsäteho 
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puristavat puuta suuremmalta alalta, mutta 
pienemmällä paineella kuin syöttörullat. 
Puut vaurioituvat näin ollen varsin vähän, 
mutta ote on silti pitävä, joten edestakais
ta syöttelyä karsinnan aikana ei tarvita. 
Puu karsiutuu tehokkaasti. Kedon syöttö
telat on kiinnitetty runkoon joustavasti 
niin, että ne jonkin verran myötäilevät puun 
mutkia. 

Ketoa valmistaa T:mi Kone- Ketonen Kris tiinan
kaupungissa. Sen myynnis t ä vas taa Tampe
reella toimiva TPT-Kone Ky . Keväällä 1985 
sen myyntihinta oli 148 500 mk . Mittalaite 
maksaa 22 500 mk. Maaliskuuhun 1985 mennessä 
Ketoa oli myyty kolme. 

Suurin syöttönopeus 
Suurin syöttövoima 
Syöttötelan pituus 
Puun karsintaläpimitta 
Suurin katkaisuläpimitta 
Hydrauliikkavaatimus 200 
Tehontarve 

2 m/s 
25 kN 

noin 30 cm 
5 - 30 cm 

30 cm 
1/min 1 18 MPa 

70 kW 
Kuormaimen nostomomenttisuositus 
Paino 

60 kNm 
330 kg 

LINNA-KUORMAINHARVESTERI 

Linna-harvesteri on asennettavissa keski
kokoisen 4-pyörävetoisen maatalous traktorin 
kuormaimeen. Kuormaimen nostomomentin on 
oltava riittävä. Linnan kiinteä runkoraken
ne rajoittaa pHun suurinta läpimittaa. Puu 
syötetään kahdella hydraulisella lamelli
maisin rivoin varustetulla syöttörullalla . 
Runkorakenteeseen nivellytetysti kiinni
tettyinä ne jonkin verran myötäilevät puun 
mutkia. Puu karsiutuu yhtä kiinteää ja 
kahta liikkuvaa karsiotaterää vasten. 
Rotaattorin yläpuolelle kuormaimen siirto
puomiin asennettu mekanismi siirtää harves
terin karsinta- katkoota-asennosta kaato- · 
asentoon. Puun kaatosahaus ja katkonta 
tehdään hydraulikäyttöisellä ketjusahalla . 
Lisähintaan on saatavissa mikroprosessori
pohjainen mittalaite . 

Linna-kuormainharvesteri sopii ensi sijassa 
harvennushakkuisiin , mutta myös puustoltaan 
pien11n ja keskikokoisiin avohakkuisiin . 
Suppeiden aikatutkimusten mukaan maatalous
traktorin kuormaimeen asennetulla Linna
kuormainharvesterilla voidaan käsitellä 
avohakkuussa 50 - 70 runkoa t3hotunnissa, 
kun rungon koko on 0 . 30 - 0 . 02 m . 

Linna-kuormainharvesteria valmistaa OMP
Yhtymä Oulussa ja Konepaja 0 . Kuusilinna Ky 
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Luodessa. Sen myynnistä vastaa Parkanossa 
toimiva Parkanon Auto ja Puu Oy . Keväällä 
1985 sen myyntihinta oli 120 000 mk ja mit
talaitteen 17 500 mk . Kuormainharves teria 
on myyty kahdeksan. 

Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Syöttönopeus 
Puun suurin kaatohalkaisija 
Hydrauliikka-

noin 
II 

II 

400 mm 
960 mm 
760 mm 

4 - 5 m/s 
30 cm 

vaatimus 
Tehontarve 

150 - 170 1/min 1 17 . 5 MPa 
52 kW 

Kuormaimen nostovoima 
t äysulottumalla vähintään 

Paino 
4 . 5 kN 
340 kg 

TAPIO-KUORMAINHARVESTERI 

Tapio-kuormainharvesteri on maataloustrakto
rin kuormaimen lisälaitteeksi suunniteltu 
monitoimiosa . Sen peruskoneena on käytetty 
myös metsätraktoria . Puu syötetään - toisin 
kuin muissa kuormainmonitoimikoneissa 
sykeperiaatteen mukaan . Syöttönopeus on 
selvästi pienempi kuin muiden menetelmien. 
Kaato- ja katkontalaitteena on tavanomainen 
ketjusaha . Puu karsitaan ja katkotaan yhtä 
kiinteää ja kahta liikkuvaa terää vasten . 
Lisähintaan on saatavissa mittalaite . 

Tapiota voidaan käyttää harvennushakkuissa 
pieneen alustakoneeseen asennettuna, joskin 
kuormaimen lyhyehkö ulottuvuus rajoittaa 
silloin sen käyttöä. Parhaiten Tapio sovel
tuu rungonkooltaan korkeintaan keskikokoi
siin avohakkuisiin . Silloin voidaan käyttää 
järeämpiä alustakoneita ja ~uormaimia . Kun 
rungon koko on 0 . 40 - 0 . 02 m , Tapion tuotos 
voi avohakkuussa olla 40 - 80 runkoa teho
tunnissa . Tarkemmin Tapio-kuormainharveste
rista kerrotaan Metsätehon katsauksessa 
16/1984. 

Tapio-kuormainharvesteria valmistaa ja myy 
Soinissa toimiva Soinin Metalli Ky. Keväällä 
1985 sen myyntihinta oli 120 000 mk . Siihen 
menness ä Tapiota oli myyty noin 20 . 

Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Sykkeen pituus ja nopeus 
Suurin kaatoläpimitta 
Karsintaläpimitta 
Hydrauliikkavaatimus 
Tehontarve 
Paino 

650 mm 
700 mm 
700 mm 

1 m 1 1 m/s 
35 cm 

3 - 40 cm 
110 1/min 

50 kW 
350 kg 
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