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Po~~e HS15 -kuo4mainmo~o~koneen muodo~
;t.a.vai: .tyhenne;t;ty Po~~e S15 - kuo4ma;t.Jr.a.k.to!U,
uudertl:yypp-i.nen kuo4main HN125 ja. uufute;t;tu,
jä~eytynyt ~v~te!Uo~a. Po~~e 600H .
P~ 
kone on yhfute.tmään !Uil;tävä .
Kuo4main
HN125 on tehok~ ja. ~u.ta.va..tilkkunen . H~
v~te!Uol.la. on ~a.a.nut wää tehoa..
T~ta.u~~~a. konUUa. kMaeU...U.n to~~~a.
a.voha.kkuuMa. 14 7 puu;t.a. teho;tun~~a. ,3 kun
k~k-<.määJtä-i.nen Jtungonkoko oli 0. 24 m , ja.
to~~~a. 119 p~.a. tehotun~M, kun ~ngon
koko oli 0. 20 m . M,(_;t~.a_la.-<.;t;tee.t.e.a. ~a.a.vute;t~u
kai:kon:t.a.:t.a.Jtkku~ oli hyvä .

KONEEN ESITTELY
Keväällä 1987 Ponsse Oy toi markkinoille uu dis t e tun kuormainharves t erin : Ponsse 600H : n .
Se on kehi t et t y Ponsse 520H : sta. Ponsse 600H
on edel t äjäänsä järeämpi ja tehokkaampi ja
sitä on helpompi huoltaa.
Myös sen mittalaitetta on kehitetty .

Kuva 1.

Harvesteriosa voidaan edelleenkin asentaa
keskikokoiseen kuormatraktoriin, mutta sen
massa , yli 600 kg , asettaa peruskoneelle
ja kuormaimelle suuria vaatimuksia . Kuormaimina testauskoneissa olivat Ponsse Oy : n
valmistamat HN125 - harvesterinosturit
ja
pe ruskoneina lyhennetyt Ponsse S15 - kuormatraktorit .
Tämä koneyhdistelmä esiteltiin
ensimmäistä kertaa syyskuussa 1987 ja sitä
markkinoidaan nimellä Ponsse HS15 - kuormainmonitoimikone .
Huhtikuuhun 1988 mennessä
harvesteriosia oli toimitettu 35 ja Ponsse
HS15 - kuormainmonitoimikoneita 10 .
Ponsse- monitoimikoneita valmistaa ja myy
Vieremällä toimiva P6nsse Oy .
Harvesteriosan hinta huh t ikuussa 1988 oli 295 000 mk
ja koko yhdistelmän - Ponsse HS15 - monitoimikoneen - l 250 000 mk. Harvesteriosan hinta
sisältää mittalaitteen, muttei peruskoneen
muutoksia eikä harvesteriosan asennusta .
Valmistaja antaa koneelle 6 kk : n takuun ja
vastaa my ö s koneiden huollosta .

Ponsse HS15 -kuormainmonitoimikone . Kaikki valok. Metsä t e ho

Kuva 2 .

Ponsse 600H - kuormainharvesteri
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TEKNISET TIEDOT
T~kniset

tiedot on saatu pääosin valmista-

jalta .

Harvesteriosa
Pituus
Leveys, maksimi
Korkeus, minimi
maksimi
"
Massa ilman rotaattoria

1
1
1
1

330
260
050
570
620

mm
"
"
"
kg

Perusko ne
Peruskoneena oli lyhennetty Ponsse S15 - kuormatraktori . Lyhentämättömän Ponsse S15 -kuormatraktorin tärkeimmät tekniset tiedot ovat:
Omamassa (ilman teloja ja
ketjuja)
9 960
Pituus
8 300
2 540
Leveys
Maavara, m1.n1.m1.
550
70 kW 1 38 . 3
Moo ttorin teho

Kajaani 1024 - mittalaitteen näyttöyksikkö

Mittalaite
kg
mm
"
"
r/s (DIN)

Kuormain
Koneessa oli Ponsse Oy :n harvesterinosturi
HN125.
125 kNm
Nos tomomentti, netto
Ulottuvuus maanpinnan tasossa
9.2 m
- koneen sivulta
10 . 5 "
- koneen keskeltä
4.5 "
Jatkeen isku
35 kNm
Käänt ömomentti
360°
Kääntökulma
1 800 kg
Massa ilman öljyjä

TOIMINTAPERJAATE
Syöttö
Puu syöte t ään kahdella kartiomaisella telipiikkirullastolla . Syöttölaitteet puristavat
suuria puita alasivuilta ja pien1.a lähes
suoraan altapäin.
Suurin syöttövoima on
25 kN ja suurin syöttönopeus 4 . 5 m/s .

Karsinta
Puut karsitaan yhtä kiinteää ja kahta hydraulisesti kuorrnitettua , liikuteltavaa t erää
vasten. Suurin karsintaläpimitta terät vastakkain on 380 mm .

Katkonta
Puut katkotaan hydraulikäyttöisellä ketjusahalla.
Ka tkaisusahan teho on 40 kW ja
teränopeus 40 m/s . Laipan pituus on 22" ja
suurin katkaisuläpimitta 520 mm .
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Kuva 3.

Mittalaite on Kajaanin Automatiikka Ky : n
valmistama Kajaani 1024 (kuva 3) . Se mittaa
puusta sekä pituuden että läpimitan ja laskee rungot .
Lai tteessa on 30 esivalintaa,
kolmelle runkolajille kullekin 10 .
Jokaiselle esivalinnalle voidaan ohjelmoida :
- määräpituus cm :n tarkkuudella
- minimiläpimitta mm :n tarkkuudella
- kolme puutavaralajia .
Mittalaitteeseen on kehitteillä ja testattavana kuutiointiohj elma .
Se tullee markkinoille syksyllä 1988 .

Hydrauliikka ja hallinta
Hydrauliikka
toimii vakiopaineperiaatteen
mukaan ja konetta hallitaan esiohjatun kaksivipujärjestelmän avulla . Harvesteriosaa hallitaan oikeanpuoleisen ohj ausvivun napeilla
sekä ohj ausvipuj en yhtey teen sij oi tettuj en
painikkeistojen avulla . Uudentyyppisen kuormaimen pystypuomin kallistus vastaa tavanomaisen kuormaimen nostopuomin liikkeitä .

TESTAUSOLOSUHTEET
Metsäteho testasi Ponsse HS15 -kuorrnainmonitoimikonetta avohakkuussa Kotkassa ja Nilsiässä maaliskuussa 1988.
Nilsiä·s sä konetta
kokeiltiin myös harvennushakkuussa. Tilanne
oli kuitenkin lavas tettu, sillä testin jälkeen leimikolle tehtiin avohakkuu .
Niin
ollen kulje tta ja ei käyttänyt aikaa puiden
valintaan , vaan otti altapäin helpoimmin
poistettavat puut .
Ennen harvennushakkuuta
leirnikon tiheys oli 1 200 puuta/ha ja sen
jälkeen 500 puuta/ha. Ajouraväli oli 30 m.
Molemmilla testaustyöma illa oli lunta noin
70 cm ja konetta testattiin valoisaan aikaan .
Leimikot olivat tavanomaisia, ja rungon
keskikoko oli koneelle sopiva . Kuljettajat
olivat tottuneita moni toimikoneen käyttöön .
Heillä oli usean vuoden kokemus .

TAULUKKO 1

''Harvennus

Hakkuuolosuhteet

hakkuu"

Tehoajan j akauma

TAULUKKO 2

Testausolosuhteet

''Harven-

Avohakkuu
Kotka
Nilsiä

Avohakkuu
Nilsiä
Kotka

nus-

1

hakkuu"

Työnvaihe

Aj an osuus, %

Aika tutkimusaineisto, r~nkoa
m
Puusto, %
- kuusta
- mäntyä
- lehtipuuta
Poistuma, runkoa/ha
Jäävä puusto,
runkoa/ha
Puutavaralajit

185
18.0

215
50.9

231
47.1

90

97
0
3
837

80
20

-

10
700

-

1 075

-

-

500
tukit,
tukit, pikkutukit,
sorvitukit,
3 m kuusikuitupuu
5 m kuitupuu
5 m muu kuitupuu
puutavaralaj it erilleen

Lajittelu
Oksaisuusluokka
- kuusi
- mänty
- lehtipuu
Maastoluokka
Ajouraväli, m

2. 5
1.1

2.9
1. 0
1. 0
1
17

2 .4

-

1.0
1
30

-

1
14

TULOKSET
Ajanmenekki
Pon sse HS15 -kuormainmonitoimikoneet toimivat testauksen aikana hyvin ja puukohtaiset
tehoajat (kuvat 4 ja 5) oliv at seuraavat :

76 cmin~
0.863 m

32
23

25
19

25
23

32

46
1
9

38
3

13
-

TEHOAIKA yhteensä

100

11

-

-

100

100

=========================!=========== F========== ===========
TEHOAIKA yhteensä ,
cmin / puu
Rungon keskikoko , m3
Ty öpisteiden välinen
siirtyminen, m
Runkoja/ty öpis te
Kaatoet äisyys,
kes kiarvo, m

41.1

40 . 9

50.4

0 . 10

0 . 24

0 . 20

6. 4
7. 4

6 .8
8.6

4. 6
3. 8

6. 9

6. 5

5. 8

Tehoajasta 1/ 4 käytettiin harvesteriosan
vientiin ja puuhun tarttumiseen (taulukko 2).
Kaadon osuus oli noin 1/5 ja karsintakatkoota vei vajaan puolet ja siirtyminen
loput, noin 10 %, tehoajasta.

Toimivuus

"harvennushakkuussa" 34 - 49 cmin, 3
kun r ungon koko oli 0.019
0 .265 m
avohakkuussa, Nilsiä , 26
kun rungon koko oli 0 . 018

Harvesteriosan vienti
ja tarttuminen puuhun
Kaato
Karsinta-katkontalajittelu
Järjestelyt
Siirtyminen
Ajo palstalla

ja

avohakkuussa , Kotka, 34 - 9 2 cmin, 3
kun r ungon koko oli 0.019 - 0.891 m .
Testa~k s en

aikana kone käsitteli järeitä ,
1 . 5 m :n pu itakin, mutta takerrellen .

Ponsse 600H:n kaksi kartiotelirullaa varustettuna virtauksenjakoventtiilillä ovat riittävän pitävät, jotta karsinta on j uoheaa.
Jos puun s yöttöön tuli h ä iriö , rullat vaurioittivat nopeasti runkoa usean senttimetrin
syvyyteen . Rullat luistivat harvoin. Kuormain näytti siirtelevän viel ä hyvin sellaista puuta, jonka syöttö ei enää pitäny tkää n.
cmin/puu
1 00~-----------------------------------------~

90
ceain/ puu
80~------------------------------------------,

80

70

70

60

60

50

50
40

40
Karsinta , katkonta
ja laj Htelu

30

30

20

20

Kaato

Harvester iosan vienti
ja tarttu11 inen puuhun

Harvestedosan v ien t ;
ja tarttu•inen puuhun

10

10
Järjestelyt ja siirty•inen

Jä rj estelyt j a siirty•1nen

0

0 . 10

0 . 20

0 . 30 0 . 40

Rungon

Kuva 4 .

0 . 50

0 .60
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0 . 80

0 . 90

0

0 . 10

Puukoh t aiset tehoajat , avohakkuu , Ni l siä

0.20
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Rungon

o o , •3
K~va

5.

0 . 50

0 . 60

0 .70

0 .80
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o o, •3

Puukohtaiset tehoa ja t , avohakkuu, Kotka
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Kuva 6. Mittalaitteella mitatun läp imi tan poikkeama
mittasaksi lla mitatusta l ä pimitasta, Ni Isiä

Kuormain siis tuntui antavan liiankin hyvän
kuvan kuljettajalle koneen puunkäsittelykyvystä. Sen vuoksi kuljettaja saattoi väärällä toiminnallaan vaurioittaa puuainetta.
Kun käsitellään suuria puita, tuleekin ottaa
huomioon se, että kuormain on tehokkaampi
kuin syöttölaite:
puu kannattaa siirtää
käsittelypaikkaan pelkästään kuormaimella ja
välttää sen vetämistä syöttölaitteella.

ja jousen avulla kulma-anturille.
Koska
telist ö on suhteellisen pitkä, noin 500 mm,
ja läpimitta tulee aina telirullaparien etäisyyksien keskiarvona, pienent ää se rungon
yksittäisten ep ä tasaisuuksien, esim. oksakyhmyj en,
vaikutusta
läpimittaan.
Laite
mittaa läpimitan 1024 -asentoisella anturilla.
Huonoimmillaan mittalaitteen erottelukyky on
+2 mm .

Uudentyyppinen kuormain HN125 oli sulavaliikkeinen ja voimakas.
Sen kestävyydestä
ei vielä ole kokemusta.
Kuormain on varustettu hydraulimoottorikäyttöisellä kääntökehällä.
Ratkaisu on tuttu kaivinkoneista
ja antoi riittävästi tarkkuutta työskentelyyn.
Niin kääntöpöytä kuin pystypuomikin
ovat kallistettavissa. Siirtopuomi on teleskooppityyppinen.
Kuormain näytti perusratkaisuiltaan toimivan hyvin.
Kuormaimen
ketteryys, erityisesti sen lähi työskentelyominaisuudet, olivat eduksi harvennushakkuussa.
Peruskoneen jäykkyys asettaa omia
rajoituksiaan silloin, kun työskennellään
kasvatushakkuuleimikoissa,
ja
nimenomaan
silloin, kun kyseessä on täysin koneellinen
korjuu.

Runkolukulaskin
toimii
seuraavasti:
Kun
harvesteriosa on käännetty kaatoasentoon,
kuittaantuu edellinen runko ja laskin vaatii
nyt s yö tt ö tiedon puulajista ja tavaralajista.
Jos puulaji- ja tavaralajitietoa ei anneta,
kone ei näy t ä pituutta.
Jos palstalla on
tuulenkaatopuita, on runkolukulaskimen toimimiseksi harvesteriosaa käytettävä kaatoasennossa.

Harvesteriosan pohja muodostaa ylösalaisin
käännettynä työskentelypöydän, jota vasten
käsiteltävä puu on tukevasti syöttölaitteen
ja karsiotaterien painamana.
Pöydässä on
puun latvanpuoleisessa päässä kiinteä karsintaterä ja tyvenpuoleisessa mittapyörä
tukipyörineen ennen ketjusahaa. Pöydän pinta
on suora.
Mittalaitteena koneissa oli Kajaani 1024.
Se on Kajaanin Automatiikka Ky:n kehittämä
monitoimikoneiden hallinta- ja mitta-automatiikkalaite .
Se ohjaa esiohjatusti harvesteriosan toimintaa, katkoo pölkyt määräpituisiksi, laskee runkoluvun ja ilmoittaa
pölkyn läpimitan .
Pituus mitattiin massiivisella mittapyörällä;
sen leveys oli 120 mm ja halkaisija 158 mm.
Mi ttapyörä oli jousipainotteinen. Läpimitan
mit taus perustuu syöttötelistön asennon tunnistamiseen. Telistön asento välittyy ketjun
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Testauksessa mittalaitteen tulokset o livat
sekä pituuden että läpimitan mittauksessa
lupaavia.
Pituuden mittauksessa
saatiin
Nilsiässä - 105 pölkkyä - tarkkuudeksi: 90 %
~3 cm ja 95 % ~5 cm. Kotkassa - 73 pölkkyä tarkkuudeksi saatiin: 82 % +3 cm ja 89 %
+5 cm.
Läpimitan mittaustarkkuutta tarkastettiin vertaamalla koneen ilmoittamaa l ä pi- ~
mittaa tarkkuusmi ttasaksilla saatuun l ä pimittaan, joka mi tattiin latvasta eteensattuvalta puolelta (kuva t 6 ja 7).

Ergonomia
Kuormain oli asennettu taka-akseliston päälle suoraan koneen taakse noin 4 m: n pääh ä n
kuljetta jas ta, minkä vuoksi koneen taakse
muodostui pienehkö, mutta t äydellinen katvealue (kuva 8). Kun t yöskenn eltiin kuormaimen
äärietäisyydellä, puuhun tarttuminen näy tti
vaikeutuvan.
Se johtunee siitä, että harvesteriosa on silloin niin kaukana kuljettajasta - lähes 14 m:n pääss ä - ettei h ä n n äe
hyvin puuta eikä niin pitkältä hallitse
laitetta.
Ponssen hallinta perus tuu kaksivipuj ä rjestelmään (kuva 9) . Molempiin vipuihin on
myös harves ter iosan käyttöä varten asennettu
käy tt öpainikkeita ja mit talaitteen käyttö -

Po ikkeama ,
mm
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10
0
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1-·--.-· .....:.-;.::...-.·: ··.·
·~:::. . ~..

-20
-30~~--+-----+-----+-----+-----~----~----~----~----~----~----,_

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

____,_____~
280
300

Läpimitta , mm

Kuva 7. Mittalaitteella mitatun läpimitan poi kkeama
mi ttasaksilla mitatusta läpimitasta, Kotka

paneeli on asennettu oikean hallintavivun
eteen (kuva 10) . Vasemman vivun yhteydessä
on esivalintojen käynnistäj ä t ja numeronäppäimet luontevasti asennettuina.
Koneen ohjaamo oli riittävän tilava, muttei
sovellu työkalujen varastointiin.
Koneessa
tulisi olla asialliset tilat ty ökaluille ja
välttämättämille varaosille. Työkalujen tulisi pysyä talvellakin lämpiminä . Säilytys tilan pitäisi avautua niin koneen sisä- kuin
ulkopuolellekin.

Kuva 10.

Mittalaitteen käyttöp aneel i

Arvio kustannuksista
Testauksessa ei selvitetty koneen kestävyyttä eikä käyttöastetta.
Koko yhdistelmän Ponsse HS15 -monitoimikone, hinta 1 250 000
markkaa - käyttötuntikustannukset ovat 340 350 mk, kun käytt ötuntikustannuslaskelman
lähtöarvot ovat :

Kuva 8. Kuormain muodostaa pienehkön, mutta täydeT lisen katvealueen suoraan koneen taakse . Myös ohjaamon
l eveä hköt sivupilar i t ha i ttaavat näkyvyy tt ä

työaika (2 vuoroa/pv)
14 . 5
käyttöaste
73
käyttöikä
9 800
korjaus- ja huoltokustannukset
115 000
- vaihtoarvon pieneneminen
35
- polttonesteen kulutus
12
-

tuntia/vrk

%
tuntia
mk/vuosi
%/vuosi
1/tunti

PÄÄTELMIÄ

Kuva 9 .

Kaks ivipujärjestelmä

Ponsse 600H -kuormainharvesteri soveltuu parhaiten avohakkuuleimikoih in, ei kuitenkaan
aivan järeimpiin. Ajanmenekki kaksinke3taistuu, ~un rungon koko suurenee 0 . 10 m :stä
0 . 70 m : iin.
Harvennushakkuisiin peruskone
on vielä liian jäykkä , mutta ketterän kuormaimen ansiosta koneen mahdollisuudet toimia
myös kasvatushakkuissa ovat parantuneet.
Pituudenmittaus onnistui koneelta hyvin ja
mittalaitteen kalibroinnin vähäinen tarve
oli hyvä asia. Myös läpimi tanmi ttaus antoi
lupaavia tuloksia.
5
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