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Amfibiovaunu metsätalouden palveluksessa 
Ruotsissa on am fi biova unun kiiy töst:i < hditty saada 

jo var5in mon ip uolisia kokem uksia. seat puutavara
yhtiöt ova t hankkineet n iil ii ~a niiden erila is ia käytt ii
mahdoliisuuksia on kokeil tu \lunksund., :\11 on va l
m istan ut niistii fil m in , josta yksi kopio on ~ !et sä teho ll a 

j:1 jossa km·a taa n vaunun tä rkeimpiä käyttömuotoja 
met ä ta louden pa lveluksessa. Niin ikäiin on \!unksunds 
AB:n metsäpää llikkö Folke von Heieleken Svenska 
F !ottl edsförbundet' in päällyneen vuoden vuosikirjassa 
esittä ny t erä itä m ielenkiintoi ia kokemuksia ja tietoja 
amfibiova unusta ja sen käytöstä . Seuraava sa esitetyt 
tiedot pem sluva tk in suureksi osa ksi tähä n k irjoituk
seen. 

Ajatuksen am fibiovaunun käy lliimisestä metsä ta lou
den på!velukseen sa i insinööri T iman AB amit' i ta 
ka tsoe saan erästä kanadala is ta retkik un taa esittävää 
reportaashifilmiä . Siinä esitettiin. miten amfibiovau
nuja käytettiin retk ikunnan ,·a rusteiden kul jetukseen 
erittä in va ikeissa olosuhteissa. Ennen kuin ryhdyttiin 
,am fibiova unujen va rsina iseen maahan tuontiin, saatiili 
li s~iks i kuull a , ettii niitii oli mene tyk ellä käytetty 
myös Afrikan hiekkaeräma is a. 

E.;simmäinen tyyppi, jota kutsuttiin \I 29:k i, ra
kennettiin sella iseksi, että sillä olis i parhaat edellytyk
set kulkea syväs ä lumessa ja upottavilla , vesiperä isillä 
ma illa . r. ryöhempää mallia, M 29 C, täydennettiin si
kä li , että se soveltu i Ii äksi kulkuun vedes ä. Tätä 
jii lk immäi tä ma llia on tuotu Ruotsiin. 

Vaunu on alun perin valmistettu henkilö- ja tarvi-
- kekul jetu ja varten eikä uinkaan palvelemaa n veto

tehtävissä. Kuorma u kyky on ilmoitettu n. 600 kg:ksi 
ilma n kuljetta jaa , mutta vaunu on mone ti aanut kan
taa huoma ttavasti uuremman k uorman. 1iinpä re t
k ikuntien mukana am fibiovaunut ova t aaneet kun
taakseen n. 1000 kg kuormia. 

Alkuperä isessä m allis a on voimanlähteenä 75 h'·· 
Studebaker Cham pion bensiinikäyttöinen autonmoot
tori. Voiman siirtoon sillä on kak i vaihdelaatikkoa, 
joista etummainen ijait ee moottorin välittömä ä lä
hei yyde ä ja toinen, maastova ihdelaa ti kko aivan kar
daanin edessä. 

Telaketj ujen leveys on 500 mm. T elojen kan tava 
p inta on ka ikkiaan 4 m 2, mi tä on eurauk ena , että 
vaunu vajoaa pehmeä sä lume a va in n. 1 dm :n. Te
laketjut on tehty kumipäällystei i tä teräslevyi tä , jot
ka liitetään toi iin a terä köy iytimi illä kumikaape
leilla. Kokemu on kuitenkin o o ittanut, että telaket
j ut eivä t tahdo ke tää amfibiovaunus a , ja iksi AB 
Namit on ryhtynyt vahvi lamaan ni itä Ii äämällä lii
tos terä köysien luk umäärää ja vahvuutta. Terä kori 
ja vedessii kululle vä lttämä ttömät ilma äi liöt on ra
kennettu 1.5 m m peili tä. 

Vede ä traktori liikkuu amaan tapaan kuin maas
tos ak in, ii telaketj ujen a avulla. Mitään polkureja 
ta i m uita eteenpä in vieviä Ii äla ittei la ei ole. Korkein 
nopeu maantiellä on n . 55 kmlt. Vaunun kokonai -
pa ino on vä hä n a lle 2 tonnia. Ben iinin käyttö Iavalli-
e a ku lussa on 25 lt r. 100 km :llä. Raskai a olo uh

tei a - vaunuilla eri ttäin pa inava kuorma ja maasto 

S uojak aloksella varuslellu am fi biovaunu Filipsladissa. -
Valok. Jaakko Vöry. 

tavallista vaikeakulkuisem paa - polttoaineen kulutus 
voi nousta nelinkerta iseksi. 

Mitää n perusteellista a rvostelua vaunun rakenteesta , 
muodosta yms. on vaikeata anta·a, sillä kokemukset 
eivät ole s iihen vielä kyllin laajat. Yleisesti katsoen 
J'\'[unk unds AB. on kuitenkin ollut tyytyväinen, vaik
kakin erä issä suhteissa on ollut moittim ista. 

Eräs yksityiskohta, josta on lausuttu paljon arvos
teluja, on etummainen vaihdelaatikko. Kokemus on 
kuitenkin antanut sen neuvon, että n iin p ian kuin suu
remmat rasituk et tulevat ky ym ykseen, on käytettä
vä maastovaihdetta. On vaikeata sanoa, johtuuko pel
kästään siitä , että Munksunds AB on noudattanut tätä 
ohjetta, vai puhtaasta sattumasta, että en omistamissa 
kahdeksa sa amfibiovaunussa a inoastaan yhdellä on 
ollut ,·a ihdelaatikossa vikoja. Eräät yhtiöt ovat vaih
taneet a lkuperä i en vaihdelaatikon tavalli een auton 
vaihdelaatikkoon saadakseen a ikaan parannuksen. 

Toinen haitta, joh on jo äsken viita ttiin, ovat telaket
jut. ämä lienevät alkuperäise sä muodo aan li ian 
l.eikot meikä lä i iin olosuhteisii n. Lisäksi on r ikkou
tuneiden ketjujen tila lle oll u t vaikeata aada uu ia. 
AIJ Namit on nyt päättänyt ryhtyä valmi lamaan vah
vempia telaketjuja, joissa on pyritty poi lamaan ~ikai-
emmat heikkoudet. Valmistus tulee tapahtumaan 

Ruotsissa ja uusista telaketjui ta odotetaan pal jon. 
Telakenkien kiinnitys toi iin a tulee tä ä erityi esti 
vahvis tetuksi. iin ikään on kuultu a~:vo leluja iitä, 
että leveä t telaketjut tahtovat taipua reunoiltaan vai
kei a olosuhteissa raskaan kuormituk en a lai ina. 

Syynä iihen, e ttä ylipäänsä ryhdyttiin hankkimaan 
amfibiovaunuja, oli n imenomaan sellaisen työvälineen 
tarve, joka pystyisi tiivi tämään sulaan, vesiperäi een 
maahan sataneen lumen, n iin että tienpoh ja pää i i 
routaantumaan. Lisäk i oli tultu siihen tulok een, että 
tä llainen työväline on sik i arvoka , että vaikkei illä 
ol i ikaan muuta käyttöä kuin tämä erikoi tehtävä 
muutamien viikkojen aikana, noin joka viides tai kuu
ele vuosi se kuitenkin kannattai i hankkia. Tämä 



lumiaitaverkkoa paperinarusta 
Jo viime sodan aikana saksalaiset suoritt ivat melko laa 

jakantoisia kokeiluja e ri lumiaitat yypei[Iä. Tlissä yhtey
dessä kokeiltiin myös paperinarusta ,·almistellujen verk
kojen käyllii mis tä lumiaitoina. Tiiliöin todettiin , e ll ii 

paperiset lum :a i;averko t o liva t muita parempia. Kanad as
sa on tunnettu kiinn os tu sta kysymystä kohtaan , ja niinpii 
Pnlp and Paper Institute on o tt a nut y ht eyden Saksaan lii 

hemp ien ticiojen sa:un1seksi. Vaslauksc~~aan :.ak:.alaiset 
selostavat, ellä paperisten lumiai tave rkkojen valmistus 
suoritettiin Crimitschaussa , Sachsenissa. Verkko tehtiin 
paperinamsla ja kyllästelliin k reosootilla . Verkon s ilmu
koiden suuruu oli 2 - 5 cm ja paperinarun paksuus 
2 - 5 mm. Lumiai tana se herätti tyyd ytystä , koska se oli 
ke,·yt ja halpa sekä nopeasf pystytellävissä. Verkko osoil
!autui erittä in vta hva k i ja kestävä ksi, ja kun mol emmat 
reunat oli valwi tet tu teräslan ga lla , o li verko n kiisitt e ly 
sitä pystytettiie ä helppoa. 

i\Iel äteho on myös suo ritta nut tiedu steluja ja saa nut 
vastauksen sikäläiseltä tutkimu sla it okselta, Bauhof fiir 

- \Vinterdienst, Inzell , jossa selos te taa n lumiaitaverk o illa 
suorit e ttujen kokeiden tul ok ia. Nämä kokeilut suoritet t iin 
talvina 19-!2/-!3 - 1 9~~ /-!5 , multa valit ellavas li varas toi-

Lähikuva lumiaitaverkosla. - Valok. Bauhof fiir Winl er
diens l, lnzell . 

eikka on myös o miaan tukemaan mi elipide ttä . e tt e i 
tällaj ia, eriko i tarko ituks iin hankittuja vaunuja olisi 
yy tä käyttää k ovi n paljon mu ihin tehtävii n , koska 

ne sillo in helpo ti kulune ina ja epävarmoina k äynnil
lään eiväf ehkä pysty täy ttä m ää n tehtävää, mi tä varten 
ne nimenomaan o n h a nkittu . Tämä lie nee myö 
e r ä yy, mik i nämä va unut e ivät ole tahtonee t 
kunnolla ke tää niitä monie n töiden aiheuttamia rasi
tuk ia , joihin ne on asetettu. 

Käyttömahdollisuuksiahan tällaisella vaunulla on 
m onia. Amfibiovaunua e ittävässä filmissä esi tetään jo 

Lumiaitaverkon pystytys k äynnissä. - \ 'a/ok. Baulwf fiir 
\\finterdiemt, ln:l'i/ . 

dut verk ot tuh outui,·a t sodan loppuntihee a. Niiden kun -
to oli . kui tenkin sik si hyvä , e ltä tutkimuksen suo rittajat 
a rveliva t, e ll ii ne ol isi ,·a t voin eet hyvi n ke täii vielä pari 
ta lvea. Verkkoailojcn kestii vyydell e on ehdotto man liirkeii
tii , e ttä ne vara toiclaa n kui,·aan ja ilmavaa n paikkaan 
vi\.)ittömästi sen jälkeen kun kevä laur ink o on ne kui va ll a-
nut. Purkamiskiisittely on kuitenkin hyvii suo rittaa varo-
vas ti. 

Verkkoaita pystyletäiin 2.5 - 3.0 metrin pää sä toisis
taan olevien pylväiden ,-araan. Kiinnitys tapahtuu säleellä , 
joka naula taa n kevye>li pyh-ää een. Tällöin kaikki vaaka 
s uorat langa t kiinnitt yvä t tasa i e Ii pylväi iin , ja purka
m inen käy myö helpos ti. 1\iinnity sä leen yli mmäinen na u
la lyödii iin aivan -y lii tuki langa n a'lle . \'erkkoa pystylettii cs
sä on lukilanga t kiris le l! ävii hy,·in , jollo in verkko saa ta r 
peell isen vakavuuden. \ erkon a la reunan tulee· olla vä hin 
liiän 25 cm ko rk eud ella maasta, illii muussa tapauksessa 
lumi voi aiheuttaa painuulumia verko a . 

Lopuks i ka nada lai et toteavat, ett ä saa tujen tietojen pe
ru steella oli i ryhdytt ii ,·ä jatkamaan jo aloitelluja kokei
luja ja uorillamaan vertailuja nyk.yisten, käytössä 
ole,·ien lumiait alyyppien kans a ja ole ttava t, e ttä paperi
teol1isuusyh tiö t tul eva t olemaan kiinnostuneita asiasta. 

• 

- Aivan äskettäin onkin Kraft Paper Products Limited , • 
St. Johns, Que. ryhtynyt va lmi lamaan tä llais ta lumiaita-
verkkoa, joten voimme olettaa , e tt ä ka nada la i en no
Kra ft-lumiaitaverkon käy töstä saadui ta kokemuksi ta 
saamme myöhemmi n kuulla. 

T . Warras. 

useita, joista ma inittakoon e ns iSIJaisena sen käyttö lu
m e n tiivist ii mi een jäätymättömällä, ve iperäisellä 
maa lla routaantumi e n edi tä mi ek i talvitie tä varten , 
il makompressorin ja porakoneen kuljetusvälineenä 
tienrakennustyömaalla ek ä henkilö- ja huoltokulje
tuksi in t ie ttömillä seuduilla , ennen kaikkea vaikeakul
ktli s ten so iden yli. 

Meidå n maahamme e i vielå ole tuote ttu näitä vau
nuj a , mutta k a ike n toden n ä köi yyden mukaan saamme 
en immå i e n a mfibiova unun lä hi a ik o ina. 

T. Warras. 

ll e ls inki 1950 . Kirjop a in u Oy. SAN.-\ 


