
METSÄTEHON TIEDOITUK, IA n:o 10 

Kalle Pu tki to: 

VEDESTÄ AUTOON NOSTAVA KUORMAUSLAITE. 

~uutavaran autokuljetusten kannattavuuteen 
vaikuttaa monesti ratkai evalla tavalla kuormauk
s~en käytetty aika, ko ka it e auto joutuu tämän 
aJan ol~maan toimettomana. Tä tä syystä on 
autokulJetu ten teho tami e sa kuormau työn jou
duttamisella avainasema. - )Iie voimin suoritet
tuna muodostuu kuorm::n tekeminen erittäin 
aikaa vieväk i, jos puutavara on no tettava ve
d.estä. Vede tänosto- ja kuormaust ötä on py
n~ty koneelli tamaan käyttämällä ketju iirtimiä 
taikka kiramoita. Erittäin tehokkaaksi on todettu 
~m. VAPO:n käyttämät >>robotit>>, joi a nosto
k~amoon on hdi tetty 2-m polttorankojen kat
~~~s~ irkkeli ja pölkkyjen halkai ulaitteet. Li
s~kst on kuormattu paperipuita vinttureiden avulla 
Dl~puina autoihin. K äytetyt laitteet ovat miltei 
potkkeuk etta olleet kiinteitä oveltucn. ii ainoas
taan ellai ille kuormau paikoille, joilla no toa 
t~pahtuu jatkuva ti. n sijaan kevytrak ntei ta, 
~~rr ttävää, vede tä nostavaa kuormau laitemallia 

e1 maa amme toi taisek i ole markkinoille ilmaan
tunut. - euraava a on tarkoituk. ena e itellä 
eräs ruot alainen, tähän tarkoituk een valmistettu 
hy äk i todettu laite. ' 

::'ämä laite, nimeltään >>Timmerhä t» ( almi -
~.~Ja Bröd rna ll tlöm ~Iotor . B. mål), on 
31ramotyyppiä (kuva 1). Rw1gon muodo ·taa 

.. 5 111 pitwnen kuormaus:ilta, jota va ·taan on 
vmoon kiinnitef t y ketjujen t ukijolnt. Laitetta 

Vedestä nosfo.va kuormauslo.ite •Timm rhil nt. Kuva ta 
ilmen e laitteen 1akenne ja toimintareriaate. 

valmistetaan kahta suuruutta, joista toinen 
on tarkoitettu 2-m mitta isen paperipuun tai 
polttorangan no tamiseen ja toinen pitem
mälle tavaralle. euraava sa eriteltynä eräitä 
mittoja. 

Malli I Malli II 

Pituus ... . ... . ............ ... . 4 m 4m 
Leveys ... .. .. ......... ..... . 2.5 • 4.3 • 
Ket jujen väli ...... ......... . 2.5 • 2. 1. 7. 
Paino noin .......... . . ...... . . 2.0 tn 2.5 tn 
Soveltuu pölkyille, joiden keskim. 

paino n. . ................ . 500 kg 750 kg. 

Nopea ti pyörivät akselit on laakeroitu rulla
Iaakereilla ja ketjupyörien ak elit liukulaakereilla. 

oiman lähteenä käytetään joko sähkömoottoria, 
räjähdysmoottoria taikka kuormattavaa autoa. 
Viimeksi mainitusta tapahtuu voiman iirto eu
raava ti: Auton saapue sa paikalle ajetaan toinen 
takapyöristä kahdelle rullalle (kuva 2). Toinen 
takapvörä lukitaan parilla pulikalla. Tämän jäl
keen auto käynnistetään ja jokin vaihtei ta kyt
ketään päälle. Differentiaalivaihteen ansio ta 
rullilla oleva pyörä pyörii nyt paikoillaan saattaen 
rullat liikkeeseen. Ne puole taan iirtävät voiman 
kierukkavaiht n avulla kuormau la itteen ak e
liin. uton moottorin annetaan käydä koko kuor
mauksen ajan. Vaihteiden avulla voidaan no
peutta muuttaa pölkkyjen järe den, kuormaus
miesten ammattitaidon m. mukaan. 

Kuormattavan auton aapue a paikalle pan
naan nostokonei to käyntiin. Pölk t wtetaan 
laitteen viereen mi ä no tokouku tarttu at 
niihin kuljettaen ne kuormau illalle. Täs ä vai
hee a tarttuu kuormaaja pölkkyihin vierittäen ne 
alapuolella olevaan autoon. Kun kuorma on val
mi , poistetaan dellä mainitut pulikat ja rullat 

\ "oimansiirron järj tely käytettäessä kuormat
! o,,·aa autoa 'oima.nlähtee!U 



lukitaan (jos· voiman lähteenä käytetään autoa) 
jonka jälkeen tehdään t ilaa seuraavalle vatmulle. 
- Kuormausmiehen lisäksi tarvitaan p::tri poi
kasta (16- 17 v.) syöttämään puitanostokoukuille. 

Ryhdyttäe sä siirtämään laitetta uuteen paik
kaan puretaan se 5 osaan ja lastataan kuorma
autoon. Koko laite kaikkine varu teineen mahtuu 
yhteen kuormaan. Uudessa paikassa se kootaan 
osa kerrallaan . - PW'kaminen ja uudelleen kokoa
minen vaatii yhteensä 6 miestyöpäivää eli 3 mie
hen ryhmältä 2 päivää. Mitään erityistä tottu
musta täs ä työ ä ei tarviLa. Luonnollisesti on 
kuitenkin eduksi, jos yhdellä joukosta on koke
musta kirvesmiehen töissä. 

Yksityiskohtaisia aikatut kimuksia ei toistai-
ek i ole uoritettu sellaisista autokuljetuksista, 

jois a kuormaaminen tapahtuu >>Timmerhäst'iä>> 
käyttäen. ivutyöt , joita varsinaisen kuormaamis
työn lisäksi ennen ja jälkeen kuormaamista sillä 
la tattaessa on tehtävä, ovat siksi yksinkertaisia , 
ettei niillä ole sanottavaa merkitystä a janmenek
l<iin. Varsinainen kuormaaminen vaatii ke ki
määrin a ikaa 1 1 min./kuorma pölkkyjen 
keskikuution ollessa 5.5 j3 (keskiläpimitan mu
kaan la kettuna) ja kuorman ·uuruuden llessa 
ke kimäärin 55 pöll<kyä. 

Ruotsalainen metsänhoitaja Åke Severin ( van 
skog), eräs ko. kuormauslaitteen suunnittelijoi ta, 
on tehnyt laskelmia sen käytön kannattavuudesta. 
- Erääs ä tapauksessa, keskia jomatkan ollessa 
12 km, käytettäessä neljää autoa, joista jokainen 
uoritti 4-5 a jokertaa päivässä, autojen ottaessa 

puutavaran vastaan no tolaitteen kuormaussillalta 
a jettavan puutavaramäärän, 92 200 j3 ahatuk
keja (latvaläpimitan mukaan laskettuna) ja 52 900 
j3 paperipuuta (keskiläpimitan mukaan laskettuna) 
sija ite ·sa kolmessa eri paikassa ja puuta varan 
omistajan palkatessa erikseen k:iramoa >>syöttävät >> 
2 miestä (kustannukset tä tä työstä tukeilla 0: 69 
äyriä/j3 ja paperipuilla 0: 59 äyriä/j3) saavutettiin 
>>Timmerhäst'iä>> käytet täes ä kuljetuskustannuk
sis a 5 4 71: 50 kruunun bruttosäästö lasketttma 
iitä summasta, mikä olisi jouduttu normaali

palkkali tojen mukaan maksamaan kuormauksen 
tapahtue sa tavalliselta kuormauspaikalt a. Netto
voitto ilmenee seuraavasta laskelm<.sta. 

Tulot: 

U ra kkapalkan aleneminen: 
(!l.jomat ka n pituus 1 i> km). 

saha tukit 92 200 j / il 4.5 äyriä 
pa pe ripuu 52 900 j 1 h 2.5 

.1Ienot : 

K o rot ja kuoletuksct: 
kuo rmn usla ite . . . . . . . . . . 3 900: 
kuorma uspaika t jnr . . .. ... 200: -

.Jo 149: -
1.322: 50 

5 t!71 : 50 

4 100: - 1 527: 50 

)[uutto k ustannukset; kerralta: 
työlrus tannuk et . . . . . . . . 60: -
kul jctus h"Ustannukse t . . . . 25: -

3 ke rtaa 
2 h"Uo rmauksessa a puna o le 

van miehen palkkau : 
tuki t .. . . . . . .. . ..... . 
paperipuu 

Seka la isia m enoja 

Puhdas Yoitto Kr. 

5: -

635: -
313: -

255: -

948: -

93:50 2 24: -

2 647: 50 

Tämän la kelman mukaan, a jomatkan olles a 
12 km on tarpeelli ta kuljettaa a inoa taan 0 000 
j3 ahatukkeja, kun jo ko. kuormauslaite on 
aaduilla ää töillä t ullut täysin mak etuk i. 

Tämän li äk i aa vutetaan myös huomion arvoi
nen säästö illä, että a jot voidaan keskittää uh
t eelli en 1 h e ä a ja a tapahtuv:ik i. 25- 30 % 
ajan äi.i tön ansio ta a utojen odotusajat lyhenevät 
ja päivittäisten a jokertojen htkumäärät kasvavat. 
- Laitteen käyttö muodo tuu itä edulli~emmaksi 
mitä lyhyemmästä a jomatkasta on kysymys . 

Tämän iirrettävän kuorma usla itteen käyttö 
tulee läh.i.Jmä k ymyk een, jo on no tettava a u
tokuljetu~ta varten pienehköjä, vede ä olevia 
puutavaraeriä. en avulla voidaan no taa ja 
kuorma ta puuta varaa ellaisistakin pa ikoista, 
jotka eivät muutoin voi i tulla ky ymyk een . 

o topai.kat on n äin ollen mahdollista valita 
mone t i iten, että a jomatkat muodo tuvat enti tä 
lyhyemmik i. 

H ehinki , syyskuu 1 9-~8, Fn•nrke lli n Ki t·japaino O,al.. eyiJtiö. 


