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MoonorlsoboJen köYIIömobdolllsuudet llsöäntyvöt
Moottori se haka i ra
Valmistaudultaessa
puutavaran
vesikulj etuksiin ,
erolieluih in ja veteen varastointiin joudutaan vuosittain
kairaamaan suuri m ää rä puomeja. Miesvoimin suoritet- .
tuna tä mä työ on tunnetusti raskasta ja melkoisesti
aikaa vievää. Latvavesi llä se on lisäks i tehtä ,·ä usei n
kiireelli ses ti. Erään suomalai sen uittopii ii llikön es ittämästä toivomukses ta alkun sa saan eena on nyttemmin
kehite tt y • Jo-Bu • -moottorisahaan kiinnitettävä kairalaite, jota voidaan edullises ti käy ttää mainitussa työssä .
Samall a saadaan tervetu llut lisä sahan käyttöaikaan ja
siten mahdolli suus kiinteiden kustannusten pienentämiseen .
Kairalaite on p eriaatteeltaan sangen yksinkertainen .
ku ten kuvasta 1 käv ilmi. Moottorisahan terälevyn ti lalle asenne taan valn kiinnityskappale, jossa on hammaspyörä voiman siirtoa var ten ja johon varsinainen
kaira kiinnitetään. Voima s iirtyy moottorista kairaan
kuvassa näkyvän ketjun väli tyksellä . Tämä on muuten
samanlain en kuin moottorisahan teräketju, mutta il man hampaita . Tapaturmien välttäm iseksi k etju on
suojattu (k uva 2). Kytkentä ja kaasun säätö tapahtuvat
kairattaessa aivan amoin kuin sahattaessakin.
Laitteen hinta täydellisenä on 7.500:- . Kairan pituus on 16" ja läpimitta Norjassa ja Ruotsissa käyte-

1\uva 2. Kairausasen to • Jo-Bu • -moottorisalwkairal/a ty vsk enneltäessä. - Valo/.:. llfet säteho .

tvissä malleissa 2". Koska Suomessa kuitenkin yleensä
l;alutaan 2'/2":n kairoja , tullaan myyjä n ilm oituksen
mukaan tätä kokoa oleva sarja toimittamaan markkinoille lähiaikoina.
Kairausnopeudesta ei ole suoritettu tutkimuksia,
mutta joka tapauksessa sen voidaan sanoa olevan tuntuYasti suurempi kuin miesvo imin kair a tta e~sa. Ammattinsa taitava mies voi näin oll en päästä hyviin tuloks iin .
Esiteltyä laitetta on pidettävii onnistun eena niin kairau työn kuin m oo ttori sahojen käytönkin kannalta.
Melkoisella varmuudella voidaan lähitu Je,·aisuude. sa
odotta:1 sekä samantapaisia että uusia , moottorisahojen
käyttömahdolli suuk sia li sääY iä laitt eita .
Mclsäl ehoiSL .

SUMMARY

Incl"easing Opportunities in the l 1se of :\fotOI'
Saws
Bore Connected with a ~1otor Saw

1\uva 1. • Jo-Bu • -moolt orisalwan kiinnit ettävä kairalaite .
/{uvassa näkyvät moottori, kairan kiinnityskappale, kaira ja
voimansiirtoketju.- Valok . Metsäteho.

The article deals with a bore, connected w ith th e m otor
saw • J o-Bu • , which cnn be profit ab ly used in bo ring of
holes for boom couplings. Th e new m eth od thu s
cons id erably adds to th e eco nomi c usc of th e m o to r . a w.
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