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Tiivistelmä 

Täs ä kirjoitukse sa esitetään tietoja nykyi istä 

kuorimakoneista. Koneet on ry hmitetty kuorintaeli

mien rakenteen ja toimintaperiaatteen mukaan seu

raaviin konetyyppeihin: iskuteräiset, laikka-, ketju-, 

kutteri- ja j)"Tsin-, kiinteäteräiset, reikä roottori-, tas

ku- ja rumpukuorimakoneet. Yleisimmät nyky isin 

kaupattavat kuorimakoneet pääominaisuuksineen 

on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Muutamien konetyyp· 

pien edu tajina on kuitenkin es itetty vielä kokeilu

asteella olevia konemerkkejä. Taulukkotietojen li 

säksi kirjoituksessa on myös yksityiskohtaisempia 

tietoja tärkeimmistä tai ennestään tuntemattomista 

konemerkeistä. 

Yleisesti todetaan, että viime aikoina ei ole ilmes

tynyt uusia konetyyppejä, mutta sen sijaan eri kone

merkit ovat kehittyneet sekä rakenne- että käy ttö

ominaisuuksiltaan yhä paremmiksi. 

Ylei tä 

Tilastoselvittelyjen mukaan kuoritaan meillä nykyi
in pääosa tukeista koneilla, mutta ainespinotavara pää

a iallisesti käsityövälineillä. Arvioiden mukaan ollaan 
kuitenkin myös aine pinotavaran osalta yhä enemmän 
iirtymä ä koneelliseen kuorintaan. Koneellistamis

nopeu riippuu oleellisesti paitsi ylei istä työllisyys- ja 
kannattavuustekijäi tä myös nykyisten ja tulev ien kuo
rintamenetelmien ja -koneiden käyttökelpoisuudesta. 

Nykyiset kuorintamenetelmät 

ykyisin tunnetut kuorint&menetelmät ovat joko 
kemiallisia, biologisia tai mekaanisia . 

Kemiallista kuorintamenetelmää on kehitetty ja so
vellettu käytännön mittakaavassa pääasia a Amerikassa 
ja jonkin verran aksa sa. Tässä menetelmä sä, joka so
veltuu en isijai e ti lehtipuille ka vavan puun jäi i
kerro tapetaan kemikaaleilla, jolloin tietyn ajan kulut
tua kuori irtoaa puusta enemmän tai vähemmän eri teki
jöi tä riippuen. Kuorintaa joudutaan u eimmiten täy
dentämään mekaanisella jälkikuorinnalla. Menetelmää, 
jonka varjopuolina ovat mm. tehokkaiden käsittelyke
mikaalien myrkyllisyys, puun värjäytyminen yms., on 
kokeiltu myös meillä Suomessa, mutta ei ainakaan tois
taiseksi ovellettu käytännössä. 

Biologi es a kuorintamenetelmässä puun jäi ikerro 
tapetaan bakteereilla, hormooneilla tms., jolloin puun 
kuori irtoaa. 

Mekaaninen kuorinta suoritetaan joko yk inomaan 
kä in tai koneellisesti joko kiinteitä kuorintaelimiä tai 
korkeapainei ia ve i uihkuja tahi nopeita painevaihte· 
luita käyttäen. Korkeapainei ia ve isuihkuja eli ns. hyd
rauli ta kuorintaa käytetään nykyi in pääa ia a Ameri
kas a hyvin järeille puille, joita muuten on vaikea kuo
ria, ja paikoilla missä sähköenergia on halpaa. Hydrau-
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lista kuorintaa on kokeiltu myös muiden kuorintamene· 
telmien, e im. rummutuk en hteyde sä. opeiden 
painevaihteluiden oveltaminen kuorintaan perustuu 
paitsi ilman- ja höyrynpaineen m yö korkea- ja matala
paineisen veden yhtäkkisen vaihtelun hyväk ikäyttöön 
kuoren irrottami es a. Menetelmää on- kokeiltu niin
ikään lähinnä Amerika a. 

Koneellinen kuorinta kiinteillä kuorintaelimillä suo
ritetaan nykyään puun olles a pääasiassa alkuperäi e ä 
muodossaan pyöreänä Sen ijaan puun kuorinta ahaus
jätteinä ja hakkeena n . rima- tai hakekuorimakoneita 
käyttäen on vieläkin pääa iallise, ti kokeilua teella. itä 
on sovellettu käytännö sä vähäi e ä määrin lähinnä 
Amerika a ja osak i myö Län i-Euroopa a. P ohjoi -
Euroopassa sen sijaan käytetään melkein yk inomaan 
vain pyöreälle puutavaralle tarkoitettuja kuorimako
neita. 

Pyöreän puutavaran eri kuorimakonetyypit 

Pyöreän puutavaran kuorirnakoneet voidaan kuo
rintaelimien laadun ja toimintaperiaatteen mukaan ryh
mittää seuraaviin konet yppeihin . Yk inpuinkuorima
koneet: iskuteräiset, laikka- ketju- kutteri- ja jyr in-, 
kiinteäteräi et ekä reikäroottorikuorimakoneet. J ouk
kokuorimakoneet: ta ku- ja rumpukuorimakoneet. Eri 
kuorimakoneiden !ei rakenne ja pääominaisuudet ekä 
soveltuvuu eri puutavaralajeille aihtelevat konetyy
pin mukaan. 

Iskuteräisten kuori1nakoneiden kuorivana elimenä on 
edestakaisin nopeasti liikkuva tavallises ti leikkaava terä. 
Syöttö ja ohjau tapahtuvat kä in pitkin runkoa. ama 
koneet, joilla on pyritty jäljittelemään kä inkuorinnan 
periaatetta soveltuvat en i ijai e ti järeille tukeille joko 
kiinteinä yhdellä paikalla käytettävik i tai kevyinä met
sä ä kantaen iirrettävik i. Koneet ovat kuitenkin vielä 
lähinnä kokeiluasteella. 

Laikkakuori1nakoneiden kuorintaeliminä on 3 . . . 8 
kpl puuta vuolevia, leikkaavateräi iä veit iä jotka on 
kiinnitetty säteittäisesti pyörivään terälaikkaan. T erä
laikat joita on amalla ak elilla tavalli e ti 1, ovat 300 
. .. 900 mm läpimittaisia joko suora- tai kuperapintaisia 
ja joko py ty· tai vaakata o a nopeudella 400 ... 1 500 
k/min pyöriviä. yöttö tapahtuu pyörittäen puita eteen
päin joko jak oittain tai jatkuvasti kä iä tai mekaani ia 
yö ttölaitteita, kuten yöttöpyöriä tai -teloja käyttäen. 

Laikkakuorimakoneita on rakennettu kevyi tä, iir
rettävistä ja käsi yöttöi i tä väliYarastokonei ta alka n 
painaviin, kiintei iin ja kone öttöi iin tehda koneisiin 
saakka. Koneet soveltuvat kaikenlaatui en lyhyehkön 
paperipuun täy-puhtaaksi kuorintaan. en ijaan aha
tukeille tätä konet ppiä on vain kokeiltu . 

Ketjukuori1nakoneiden kuorivina eliminä on lyhyet, 
piiskaavat pyöreälenkkiset ketjut jotka on kiinnitetty 
pyörivään ak eliin tai Je, yn joko toi i ta tai molemmi · 
ta päistään. Edelli e sä tapauk e a ta alli esti kolmen 
lenkin muodo tamia ketjuvar toja on u ein 3 .. . 4 kpl nel
jä sä rivi sä ja puut ötetään joko pyörittäen eteenpäin 
teräpään ohi tai teräpäätä liikutelaan paikallaan pyöri
tettävää puuta pitkin. 

Käsi yöttöi i sä pieni sä ketjukon i a ketjut ovat 
molemmi ta päi tään kahden p örivän le,·yn väliin pin
goitettuja ja puuta syö tetään yöttötelan päällä kuorinta· 
elimen ohi . 



Ketjukoneita käytetään nykyään paaasia a Ameri
ka sa ja etupää sä ahatukeille pienillä ahalaitoksilla, 
jolloin ketjuterien a eme ta voidaan kuurintaolo uhtei
den mukaan käyttää myö kutterimai ia teriä. l etju
koneita käytetään jonkin verran myö paperipuille 
~ipäille ym . Meillä näitä koneita on vain kokeiltu, 

mutta mm. tikkui en 1 uorinnan laadun takia niitä on 
pidettävä opimattomina. 

Ketjuterien tilalla voidaan käyttää myö pieniä kuorta 
hakkaavia va aroita. äitä n . va arakoneita on raken
nettu lähinnä merika a tuoreiden paperipuiden kuu
rintaan. 

Kutteri- ja jy r inktwrimakoneiden kuorivina eliminä 
on l tai useampia nopeudella 3 000 ... 5 000 k/min pyö
riviä, kiinteitä tai kelluvia, kutterimai ia elimiä joi a 
on joko leikkaavat tai hankaavat terät. Tavanomai ten 
teräpäiden asemesta on kokeiltu myö pienillä jyr in
terillä varus tettujen päättömien teräketjujen tai hilmo
jen käyttöä. Teräpään puri tu puuta va ten aadaan 
aikaan joko käsin, jalkapolkimella painovoimalla, jou
-illa , hydrauli e ti tai pneumaatti e ti. öttö tapahtuu 
iten, että joko kutteria iirretään pitkin pyöritettävää 

pölkkyä tai pölkkyä iirretään kutterin ohi pölkkyä pyö
rittävillä yöttöpyörillä tai -teloilla. 

äitä koneita käytetään ekä tukkien ja pylväiden 
että paperipuiden kuurintaan joko kiinteinä tai iirr ttä
vinä . Yk inkertai immat koneet ovat vain kä in ohja t
tavia ja yötettäviä, yk inäi iä kuttereita. Met äkäyttöön 
on kokeiltu kevyitä kannettavia kutterikuorijoita. 

Kiinteii teräi ten kuorimakoneiden kuurintaelimenä 
on joko yk i kiinteä, hankaava tai leikkaa a terä tai 
useampia suljettuihin kehiin ijoitettuja teriä. Edelli-
essä tapauk es a yöttö tapahtuu joko kä in pitkin run

koa tai pyöritilien puuta karujen väli sä liikuttaen a
malla puuta va ten puri tettua terää puun pituu uun
tai e ti. Tätä konetyyppiä käytetään vain hyvin järei
den tukkien ja vaneripölkkyjen tehda kuorinna a pää
a ia sa merika a. 

T erien olle a ulj ettuihin kehiin a ennettuja puut 
syötetään niitä pyörittämättä kehien läpi joko teloilla 
tai kuljettimillå. Terät avautuvat automaatti e ti ja kuo
ri at tavalli e ti hankaamalla puun pituus uuntai e ti 
käsihöylän tapaan. Tä tä yy tä näitä koneita , joita on 
rakennettu vain paperipuille, anotaan m ö höylä
koneik i. 

R eikäroottorikuorimakoneiden kuorivina eliminä on 
3 ... 8 kpl ta valli e ti jälttä mur kaavia ja kuorta hankaa
via teriä jotka on kiinnitetty 100 .. .400 k/min nopeu
della pyöritettävään renkaa een eli roottoriin ja uun
nattu renkaan ke ku taa kohden. Terät a autu at auto
maatti e ti ja niid en puri tu puuta va ten aadaan joko 
keskipakoi - jou i- hydrauli elia tai pneumaatti-ella vo.i
malh tahi näiden erilai illa hdi telmillä. öttö tapahtuu 
iirtämällä puita pyörittämättä eteenpäin renkaan läpi 
yöttölaitteella. en muodo tavat ta\ alli e ti roottorin 

molemmin puolin ijoitelut, toi iin a nivel tyvä t, puuta 
k kittävät ja automaatti e ti a autuvat, Yetävät ja joko 
jou ' i- hyd rauli elia tai pneumaatti elia voimalla kuormi
tetu t yöttötelat tai ketjukulj ettimet. 

Reikäroottorikoneita kä tetään n k ään ylei e ti tuk
kien kuurintaan pääa ialli e ti kiinteinä k. ikköinä 
ekä paperipuid n kuurintaan kiinteinä, 1 uoli ·iirrettä

vinä tai iirrettävinä kon ina. 
Ta kukuorimakonei sa kuoriutuminen peru luu ta -

kun pohjalla olevien liikkuvien elimi n aikaan aamaan 
puiden pyörimisliikk es n jolloin puut hankautuvat 

sekä t01sman että liikkuvia elimiä va ten. Kuoriutu
mi ta ja kuoren poistoa konee ta helpoletaan vedensuih
kutuksella. äitä koneita, jotka ovat tavalli estijaksoit
ta1. -, jo kus jatkuvasyöttöi iä, käytetään ekä sahatuk
kien että paperipuiden kuurintaan tehtailla. 

Rumpukuorimakoneissa, jotka ovat joko kiinteitä tai 
siirrettäviä, kuoriutuminen peru tuu rummun pyörittä
mi estä johtuvaan puiden ke kinäi een hankaukseen, 
o aksi myös puiden ja rummun einien väli een han
kaukseen . Kiinteät rummut ovat tavallisimmin jatku
vasti, jo ku jak oittain toimivia märkärumpuja. Jatku
vatoimiset rummut ovat m olemmi ta päi tään avonai ia, 
nopeudella 2 ... 9 kfmin pyöriviä, 2 ... 8 m läpimittai ia 
ja 8 .. . 20m pitkiä sylintereitä, joiden kannattimina voi
vat olla joko ketjut, kannatu pyörät tai vedenpaine. 
U eampia yksiköitä yhdi tämällä aadaan pitempiäkin 
rumpuja . Käyttöeliminä ovat nykyään hamma pyörät 
sekä hydrauli et kytkimet ja variaattorit. 

Jak oittain toimivat kiinteät rummut ovat molemmi ta 
päi tään kiintonaisia ja kooltaan jatkuYatoimisia pie
nempiä. Yleen ä niitä käytetään nykyään enää uhteelli
sen vähän. 

Kuorimarumpuja käytetään nykyään pääa ia a joko 
täysin kuorelli en tai puolipuhtaan paperipuun kuorin
laan tehtailla. 

Siirrettävät kuurimarummut ovat l. .. 2m läpimittai
sia, jak oittain toimivia kuivarumpuja joi a puita pyö
ritetään joko it e rumpua pyörittämällä tai rummun i
sällä olevilla pyörivillä kä ivar illa. iitä on lähinnä vain 
kokeiltu pääa ias a Amerika a tuoreiden puiden kuu
rintaan. 

Eri kuorimakonemerkkejä 

Ohei i sa taulukoi a l ja 2 on e itetty ylei irnpiä 
nykyi in kaupattavia tukkien, pylväiden ja paperipui
den kuurimakoneita pääominai uuk ineen. Muutamien 
konetyyppien edu tajina on taulukkoihin otettu myö 
joitakin vielä kokeilua teella olevia konemerkkejä. Tau
lukkoj en täydennyksiksi e itetään euraavassa lisä
tietoja: 

Iskuteräisistä kuorimakoneista vielä kokeilua teella 
oleva Römer1} kuorija on tarkoitettu miehen metsä ä 
kantamak i ja lähinnä järeille tukeille oveltuvak i ko
neek i. Sen terä on leveä ja puun pinnan myötäise ti 
taipuva. Teräi kun pituu on 8 mm ja i kuluku l 250 
i kua minuutissa. Konetta iirretään puuta pitkin moot
torin alla olevan levyn vara · a. amantyyppi iä kokeilu
koneita on rakennettu muitakin, mm. Wright moottori-
ahan käyttämä kone, jo a terälevyn tilalle on uome· a 

rakennettu i kuterä. 
T oi entyyppi iä i kuteräi iä kokeilukoneita ovat hy

vin järeille tukeiUe tarkoitetut, kä i· yöttö i et ja kevyet 
ran kalaiset Abriany ja J- V koneet. iiden terän isku
luku on l 200 ... l 800 i kua minuuti sa ja voiman iirto 
paikallaan pysyvä tä 2 hY moottori-ta tapahtuu taipu
valla ak elilla. 

Laikkakuorimakoneista Bezner W t on pyörillä tai 
jalak illa iirrettävä, jatkuvatuiminen kone jo a on 
ke keltä avoin terälaikka ja kannatu varret puiden iir
telyä varten. Tehda käyttöön on tarkoitettu Bezner 
RP heilurilaikkakone, jo a on puuta va ten ylhäältä
päin painettava, vipuvarren pää sä vaakata o a pyörivä, 
kelluva terälaikka. T ehdaskäyttöi e ä K iW BS laikka-

1) ahvemmalla kirjasimclla ladotut =nykyi iä merkkejä, taulukoissa 
mainitut 

\'inokirja imclla ladotut = mui ta. 
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Ku va 1. Viime vuo ina on kokeiltu er imalli ia, kevyi tä, miehen 
kantamalla s iirrettäviä kuorim2koneita. Ku vas a on uomessa ra· 
kennettu, \Vright moottori sahaan yhdis tetty, iskuteräi nen k okeil u
kone. - Valok. Kesko Oy . 
Fig. 1. Light-weight barking machines of different types that can 
he carried by a single man. have .been ~xperimented with in the last 
few years. The picture shows a percussion-too! experimental bark
er built in Finland and coupled with r~ Wright power saw. -
Photo Kesko Oy. 

konee ·a on pystytasossa pyurivä, ku perapintainen ja 
puun kulkusuuntaan hieman vinossa oleva terälaikka 
sekä puuta vasten ylhäältäpäin pneumaatti e ti painet
tava puuta pyörittävä piikkitela. 

Kotimaisi ta pyörillä tai jalaksilla siirrettävistä laikka
kuorimakoneista Jätkä 3 ja Parkko-3 ova t käsi yö ttöisiä 
sekä Juhola ja Jätkä 4 konesyö ttöi iä merkkejä. Juhola 
kone, joka on vielä kokeiluvaiheessa, poikkeaa näistä 
muista koneista pienemmän ja hieman kartiopintaisen 
terälaikkan a, nopeudeltaan säädcttävän syöttökieruk
kan a sekä jatkuvatoimisuutensa puoles ta. 

Muita laikkakuorimakoneita, joita on paljon ja monis
sa matssa, on mm. seuraavia, joko kiinteitä tai siirret-

Ku va 3. Jatkuvatoimi nen, puuta pyöritt ä,·ällä vöttökierukalla 
varus te ttu iirrettävä] uJJO ia laikkakuorimakone.- Valok. Hankkija. 

Fig. 3. PortnblP continous-fed .Tuhola disk barker furnish ed with 
a feeding screu· which rotates the Log. - Photo Hankkija . 
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Kuva 2. Puuta pyörittävällä yöttöpyöräl lä varu te ttu · iirre tt ava 
] ä tkä 4 laikkakuorimakone. - Valok . .A ~<g. Eklöf . lktiebolag. 

Fig. 2. Portable ]ätkä 4 disk barker furnish ed with a f eeding 
wheel which rotates the Log. - Photo Au". Eklöf Aktieholag. 

täviä merkkejä: Bezner RSE Carthage Cundeys, Fre k 
Green Bay, Matexfor, Pope, R oo , T niime-OD, Water
ville ja Wied ekä Ii äk i monia kotitekoi ia malleja. 

Ketjukuorimakonei ta Eaton ja Soderhamn DC-6 
ovat ylei immin merika a tukeille käytettyjä ketju
koneita. Eaton konee a kelluva teräpää pyörii paikal
laan, mutta oderhamn konee a teräpäätä liikutelaan 
edestakaisin Lukin pituu uuntai esti. Tukit iirretään 
konee een tavalli e ti ivu uunna ta hvdraulise ti toi
mivilla puskirnilla. Koneiden käyttö tapahtuu kiinteästä 
paika ta painonapp iohjauk ella. oderhamn DC-8 on 
edellä mainittua konetta ,·as taava uurempi malli järe
ämmille tukeille. 

Ku va 4. iirrettä ä Veikko l kutte rikuori makone l m tavaran kuo
rintaan. - Valok. ,\1etsäteho. 

Fig. 4. Portable Veikko 1 cutterhead barker Jor the barking of 1 111 

timber. - Photo .\'/etsäteho. 



Ku va 5. Traktorikäyttöinen Veikko 11 kutterikuorija yli l m paperi· 
puille. - Valok . fetsäteho. 
Fig. 5. Tractor·operated Veikko /[ cutterhead barker for pulpwood 
of over 1 m. - Photo Metsä/eho. 

Kuva 6. Veikko TI [ kullerikuorimakone sahatukeil le. Tukkien 
syöttö koneeseen tapahtuu kiskoilla liikkll\·illa vaunui lla. - Valok. 
Työväline Oy. 
Fig. 6. Veikko [/[ cutterhead barker fo r saw logs. Th e logs arefed 
into the barker by trolleys nwving on rails . - Plwto Työväline Oy. 

Paperipuill tarkoitettu on mm. hiljakkoin meri
kassa kehitetty Waidin kon e, jo a paikallaan pyörivää 
puuta pii kataan puun pituis lla ketjuteräpäällä . an
hempia paperipuille tarkoite ttuja amerikkalai ia ketju
koneita ovat. mm. Carpenter Lou·ther, TVA, Wood
p eeler j a Click. 

Vasarakoneita on myö kokeiltu , mm. Dalum, ekaosa 
ja tiive merkkejä. 

Kutteri- ja jyrsinkuorimakon eista Campco, Ful
ghum, Ho mer, Jack on ja icholson Coon Hound 
tukkikonei sa kelluvaa, o ak i hankaaYaa, o ak i leik
kaavateräi tä teräpäätä liikutelaan puuta pitkin. Tukit 
iirretään koneelle sivu uuntai e ti pu kimilla ja konei

den käyttö tapahtuu nykyään painonappiohjauk elia. 

Kuva 7. merikkalainen Ho mer v.20 kutterikuorimakone saha· 
tukeille. Puuta pyöritetään paikallaan ja teräpäätä puri tetaan ja li i· 
kutetaan pneumaa tti e Li pitkin puuta. - Valok. Timber ofCanada. 

Fig . 7. A merican Hosmer V·20 cutterhead barker for saw logs. The 
log is rotated in situ a nd the tool end is pressed against and moved 
pn eumaticall_v along the log. - Photo Timber of Caruufa. 

Edellä mmmtlujen koneiden tyyppinen on myös kana
dalainen Forano Pavbarker. 

Morbark L 59, V-eikko III ja viimeksi mainitun kai
tai es a ruotsalai e sa Allbarko T tukkikonei · a on 
hankaavaterä i et, kelluvat kutterit. eikko konee a on 
yöttölaitteen molemmin puolin ki koilla liikkuvat tuk

kien yöttövaunut sekä hydrauli e ti no tettava tukin 
vetotela. Amerikassa käytetään ahatukkien kuorintaan 
myö leikkaavateräi iä ja jalk-uvatoimi· ia koneita, kuten 
Hurricane, elson, Challenger, Crouse, j\lfyers ym. 

äitä konemerkkejä käytetään myö pylväiden kuorin 
taan. Erittäin järeille vaneripölkyille tarkoitettuja 
koneita ovat kiinteäkäyttöi set amerikkalai et icholson 
ja Globe sekä ak alainen P R , joi · a karojen väli ä 
pyörivää puuta kuoritaan pneumaatti e ti kuormite
tulla kutterilla. 

Euroopa a ylei immät pylvä kuorimakoneet ovat 
leikkaavateräi. et ja jatkuvatoimiset Bezner FM ja Sala 
kuuerikoneet jois a kelluvat ja leikkaus yvyydeltään 
äädettävät kutterit ovat vipuvarren pää sä ja joissa 

pylväiden siirto tapahtuu ki kovaunuilla. 

Kuva 8 . Kuueriterän ijasta voidaan käyttää myö ketjuvar toilla 
varu tettua teräpäätä kuorintaolosuhteiden mukaan. Kuvassa ame· 
rikkalai en Eaton ketjukuorimakoneen teräpää. - Valok. A PA, 
Release 1 o. 286. 
Fig . 8. Instead ofthe cutterhead, a luol endfurnished withflails 
can be used in certain borking conditions. The picture shows the 
tool end of the American Ea ton chain borker. - Photo A PA , 
R elcase No. 286. 
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Tukkien kuorintaan keYyin:i ·iirrettävinä konein:t on 
kokeiltu mm. ruots:1hist.a Partner moottorisaliaan pit
kälti , . uoralh ,·oimans iirtoYarrelb liitettyä kutterikuo
rijaa · ck:i 'orjan Sahanterätehtaan rakentamaa, moot
toris:~ha:m teriilevyn Lihlle liitettävää , 1.5 kg painavan 
yhdi · tettyii kuorinta- ja kar ·intalaitetta. iimek i m::ti
nitun muodostaa 2 jyrsinpyörtiä ja niiden yhpu oldle 
oksien kar imiseksi a ennetlu pieni pyörösahanLerJ. 

Paperipuukoneista Bark -La e ja eikko II ekä 
näiden kaltaisia ruot alai ia Allbarko j\;f jn Barcalet 

Km·a JO. Traktorikäyttöi.nen VK 16 reikä
roottorikuorimakone paperipuiden kuorin
nassa. - Valok. Työväline Oy. 

Fig. JO. Tractor-operated VK 16 ring barker 
forpulptcood barking. - Photo Työväline Oy. 

Kuva 11. Traktorikäyitäinen Cambio 35 
reikäroottorikuorimakone paperipuiden väli
mra tokuorinnas a. - Valok. M etsäteho. 

Fig. 11. Tractor-operated Cambio 35 ring 
barker for the barking of pulpwood at 
intermediute storages. - Photo Metsäteho. 
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Kuva 9. Kiinteäteräinen hl tröm/ 1iku 
kuorimakone, jo sa on myös pyörivät, kuorta 
paloiksi leikkaavat terät. asemmalla o\•at 
kiinteät teräkebät, oikealla pyörivä leikkau -
terärengas ja alhaalla kuorittua puuta, jo sa 
leikkuujäljet näkyvät selväs ti. - alok. 
V._ iku. 

Fig. 9. Ahlström/1 iku barker with Jixed 
tools. lt also has rotating tools which split 
the bark. On theleftarethefixedtoolframes, 
on the right the rotating cuttcr tool ring, and 
below barked timber in which the culting 
matks can be seen clearly. - Photo V. iku. 

koneita kii tetään ta alli immin p örätraktorikä ttöi
sinä väb·arastokoneina. äillä kon illa on kelluvat kut
lerit, joi --a on Bark-La elia 4 hankaavaa, tylppäkär
ki · tä kierrettä ja Veikotia hamma ·tetut kierteet, joilla 
on ekä l ikkaa a että hankaa a ominai uu . Täy puh
taak i kuuritta aa tavaraa varten kiertei iin on mahdol
l.i ta tehdä m ö puuta uole a r una. Edelli iä koneita 
mui tuttaa am rikkalain n Morbark P-59, jonka han
kaavateriiinen kutteri toimii puun alapuolella ja jou i
kuormitetut öttötelat puun läpuolella. 

eikko 1 koneen kaitai ia joi a puuta pyöritetään 
paikalhan ja kutteria liikutelaan pitkin puuta, ovat 
kev et ja iirr ttävät nm kalai t Erve ja Demaillet 
koneet, joi - ·a ,-oiman iirto leikkaavateräi n kutt riin 
tapahtuu taipuvalla ak Iilla. 

merika aja Kanada a on kä tett myö puhtaa · ti 
leikkaavateräi iä iirrettäviä väli ara tokon ita mm. 
Peppy Peeler, Augu tin, mith Ros er, Hurricane m. 
merkkejä. Englann i a on rakennettu kone~yöttö i t 

Kingslaw ja Gorwood kutterikoneet, joi ta edelli 
on 2 kelluvaa, jou ikuormitettua, ekä leikkaava
hankaavateräi tä kutteria ja 4 pitkää, puun pituu uun
tai ta öttöteha. Gorwood konee a on 3 hankaa\'aa 
jyr intelaa jotka amalla yö ttävät puuta. 

Kiinteillä kutterikoneina paperipuill käyt tään pan
asia a vain ke itä, ähkömoottorikäyttöi iä erimerkki
iti jälkikuorintakuttereita. uur mpi:~kin kon ita on 



Kuva 12. Paperipuille soveltuva und B~IE-14 reikäroottorikuo
rimakone sekä kiinteään että siirrettä,·ään käyttöön. - alok. CA . 

Fig. 12. Sand BME-14 ring barker snitablefor prdpwood barkin.g. 
For both stotionary and mobile use. - Photo CA . 

kokeiltu kuten mm .. ran ·kalai ta Aymonier ja amerik
kalai ta Burnt River koneita, joi _a on 4 kellU\·aa kut
teria. 

Kiinteäteräisi tä knorimakoneista Ahl tröm/ iku 
konee a on e ikuorijana kak-i puun poikittai suun
na a vapaa ti pyörivää renga ta, joihin on opivaan viis
touteen kiinnitetty jou ikuormitettuja leikkau teriä 
niin että renkaat pyöriYät vain yötön vaikutuk e ta. 

1ämä kuorijat leikkaavat kuorivaipan vinoneliön muo
toi ik i, noin 60 X 60 mm uurui ik i pala ik i jotka 
opivissa kuivumi olo uht i a kuti luvat ja irtoavat 

puun pinnalta. Kuoriutumi ta tä dennetään 12 :lla kol
meen kehään a ennetulla jou ikuormitetulla kiinteällä 
terällä. Tätä konetta ei toi tai ek i ole valmi tettu mark
kinoitavak i. 

Mui ta paperipuille tarkoitetui ta kiinteäteräi i tä 
koneista on tunnetuin uomalainen Valo kone, jo a on 
16 kpl kolmeen kehään a ennettuja hankaavia, jou i
kuormitettuja teriä, joiden läpi puut yötetään kolaketju
kuljettimella. Siirrettävän, alle ll * pak ui ille puille 
rakennetun koneen paino on n. 1 tn moottoritehon 
tarve 15 hv ja yöttönopeu n. 30 mjmi.JJ. 

a taavanlai ia ulkomai ia koneita ovat mm. englanti
lain n British Basket & Be to, amerikkalainen Michi
gan ja venäläinen Demidov. 

Erittäin järeille tukeille ja Yaneripölk ille kä tetään 
Amerika a Ederer Holt, Bamford Globe, Prentice ym. 
-merkki iä koneita, joi a uurta, hydrauli e ti tai pneu
maatti e ti kuormitettua terää iirretään ki koilla liik
kU\·alla vaunulla d takai in puun pituu uunna a ja 
puuta pyörite tään karoj n Yäli ··. amant ppinen on 
myö paperipuille tarkoitettu kevyt iirrettä ä ja trak
torikä ttöinen ruot alainen Karlslwga kone, jo a puuta 
pyöritetään karoj n väli sä ja kuorija iirtää puuta va -
t n puri Lamaansa petkelettä mui tulta aa terää puun 
pituu uuntai e ti p örivän ak lin ,·ara a. 

Kuva 14. Tukeille soveltuva Cambio 66 r'!ikäroottorikuorimakone. 
alok. P. alan.terä. 

Fig. 14. Cambio 66 ring barker for sato logs. - Phota P. Salan.terä. 

Erittäin järeille tukeille tarkoitettuja oYat myö · ke
vyet, ran kalai et Vigneau ja Valentin koneet joi a 
käsin ohjattava ja syötettävä leikkaavaterä on kiinnitetty 
kuorijan tukemaan varteen ja itä vedetään edestakai in 
pitkin runkoa 2 hv :i en vintturin teräsköydellä. 

R eikäroot torikoneiden tukeille tarkoitetui ta mal
leista yleisimmät ovat nykyään Cambio 66 ja Cambio 54. 
Amerika sa valmistetaan lisäk i ·uurempaakin 
kokoa. yöttö tapahtuu Cambio koneilla n . kolmio
syöttölaitteella, jonka muodostaa 3 roottorin molemmin 
puolin 120° kulma a toi iin a nähden olevaa, käänty
viin var iin laakeroitua ja kumijou illa tai -renkailla 
kuormitettua vetävää piikkitelaa. , 

CHEJ -760 koneiden yöttölaitt cena on hydrauli e ti 
säädettävät , jou ikuormitetut ja vaaka ta · oi ·et yöttö
telat. amantyyppinen on myös malli CHE]-5L.0, joka 
soveltuu alle 20" paksui ille tukeille. 

Kuva 13. merikkalainen icbol on Accumat 346 reikäroottori-
kone tukeille. - Valok. 1icholson 1\Janufacturing Co. 

Fig. 13. American. 1icholson. Accumat 34K ring barker for sato 
logs. - Photo Tiehoisan Manufacturing Co. 
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Kuva 15. Tukeille so,·eltuva YK 26 reikäroottoTikuorimakone. -
Yalok. P. alanterä. 

Fig. 1.5. VK 26 ring barker suitable for saw log barking. - Photo 
P. alanterii . 

· icholson ccumat 26" koneen terien hydrauliset 
ja pneumaatti et kuormitu elimet ovat ijoitetut pyöri
Y~i~i n renkaa een, jo a joka terällä on oma neste ylin
trrinsä äiliöineen ja nämä ovat kaikki yhteydessä toi-
iin5a. e tettä kuormitetaan puole taan ilmanpaineella, 

jota äädetään kuorintavaikeuden mukaan. Roottori on 
hyJraulisesti nostettava ja laskettava. Syöttölaitleena on 
joko hydraulisesti kuormitetut kaksoiskartiotelat tai ket-

Kuva 17. Warkaus taskukuorimakone. 

Fig. 17. Trarkatts ilo barker. 

Kuva 18. Koivun alkukuorintaa va.rten on 'i 'arkaus taskukuorima
koneen etu einään ja pohjaan sijoitettu pneumaattist:S ti Jijkuteltavat 
piikkilevyt. Kuvassa etu einän piillilevyt toiminnas~a . - alok. 
Metsäteho. 

Fig. 18. Trhen the Warkaus silo harker is usedfor the initial bark· 
ing of birch logs, there are on the front wall and at the bottom of 
the silo spiked plates which are moved pneumatically . Here the 
plates at tL"Ork . - Photo t.1etsäteho. 
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Kuva 16. CHEJ-760 reikäroottorikone tukkien kuorintaan. 

Fig . 16. CHE]-760 ring barking machine fo r log.<. 

jukuljettimet ja hyd rauli e ti kuormitetut, renga mai et 
ohjau telat. ichol on konee ta on myö uur mpia mal
leja 34" . . . 84 .. paksuille puille. äillä kon malleilla on 5 
terää. 

VK 26 koneen terien kuormitu tapahtuu jousilla, 
iten että roottorin p örie sä ke kipakoi painot iirtävät 

roottorin kehää lisäten iten terä jou ien jännity tä ja 
iis terien puri tu ta puuta va ten , mutta roottorin py
ähtye sä terien kuormitu pienenee helpottaen terien 

avautumi ta. yöttölaitt ena on 2 vaaka-a entoi ta, eri
koi rakentei illa kierteillä varu tettua ja jou ikuormi
tettua telaparia. 

Muita tukeille tarkoitettuja reikäroottorikoneita ovat 
mm. amerikkalai et Budow, Nfulli , oderhamn R-V ja 
Impco ekä va taava kanadalainen herbrooke 20-5. 

ämä oveltuvat 5 ... 30" pak ui ill puille. Mulli ko 
nee a on 4 pneumaatti e ti kuormitettua helposti vaih
dettavilla kärjillä varu tettua terää ja ilmanpainesäiliö 
on sijoitettu pyöriYään renkaa een joka on Ii äk i hyd
raulise ti liikuteltaYa. öttötelat ovat jou ikuormitet
tuja. oderhamn R-V konee a on 4 pneumaattisesti 
tyhjiöperiaatteella kuorrnitettua terää. 



Kuva 19. Warkau taskukuorimakoneen pohjalla on puita pyörit
tävä t kolaketjut ja koivun kuorintaa varten piikkilevyt. - Valok. 
111/ etsäteho. 

Fig. 19. Warkous silo barker seenfrom above. At the bottom o.f the 
silo are transporter helts, which rotate the logs, and th e spiked 
plates for the barking of binh logs . - Plwto Metsä teho. 

Aikaisemmin rakennettiin mm. euraa,·ia tukkikone
merkkejä, jotka ovat o ak i vielä nykyäänkin käytössä: 
Aström,Andersson,Mira, LMV,Ednell ja undBMC24. 
Erikoi uutena voidaan todeta, että tröm konee a 
oli tavalli ten terien sija ta ketjuterät ja Ednell konees a 
pyörivät kutterimai et terät. 

Paperipuille tarkoitetu ta Cambio 21 konee ta on 
rakennettu vain kiinteä malli, mutta itä voidaan käyt
tää myö siirrettävänä e im. perävaunuun tai proomuun 
asennettuna. en sijaan Camhio 35 konee ta on sekä 
kiinteä että iirrettävä, traktorikäyttöinen malli, jo a 
on puiden siirtoon tarkoitetut, hydrauli-esti toimivat 
no tovarret. ostovarsi sa on vapaa ti pyörivät telat, 
joiden päällä puut syötetään puun yläpuoli en piikki
telan vetäminä konee een. 

CHEJ -355 ja CHEJ -200 ovat omalla moottorillaan 
käyviä ja pyörien varaan asennettuja koneita, joiden 
siirtely edellyttää erillistä vetoajoneuvoa. ichol on 

ccumat 18" on ekä iirrettävä- että kiinteäkäyttöinen 
ja muuten samanlainen kuin edellä mainittu tukkikone
kin. 

Sund BME-14 konee ta on nykyään olema 
ki int eä mu lt a tulo sa on myö iirrettävä malli. 

Ku va 20. Fin hyttan ta kukuorimakone. 

Fig. 20. Fin shyttan silo barkcr. 

Kuva 21. Wilt'n kuorimarummut puiden 
ulo tulopuolel ta kat ttu ina. 

Fig. 21. Jrilen barking drum seen from the 
timber exit side. 

a vam 
ykyi -

sessä malli ·sa on 5 !.erää aikais mpien 6 aseme ·ta. Terien 
puri tu s puuta va ten aikaan aadaan ke kipakoispaino
jen kuormittarnilla ja ääd ettävillä vääntöjou illa. Ke ki
pakoispainot nojaavat pyörie·-ään koko ajan roottori
vaipan isäreunaan. Roottorin py ähtye sä kuorimaterät 
jäävät uloimpaan asentoonsa ja roottoriaukko vapautuu 
täy in , ko ka keskipakoi painot eivät lepoa enno aan 
jännitä vääntöjousia. yöttölaitteena on molemmin puo
lin roottoria puun yläpuolella 1 sylinterimäinen, vetävä 
ja hyd raulisesti kuormitettu piikkitelaja puun alapuolel
la 2 paria vinoittain ijoitettuja ja konerunkoon kiinni
te! tyjä ohjau teloja. Puun ke kittyminen teriin aadaan 
aikaan nostamalla ja la kemalla roottoria öttö telojen 
liikkeiden mukaan . Koneen etuna on en uuri yöttö
nopeu s, mikä li ää kuorintatuoto ta iirrettäe sä puita 
nippuina koneelle ja koneelta vara toon. 

K 16 konee ta on ekä kiinteä että iirrettä ä, trak
torikäyttöinen malli, jo sa on puiden iirtoa varten hyd
raulise ti toimivat nostovarret. Kone on muuten raken
teeltaan amanlainen kuin \'a t.aaya tukkikone. Erikoi
suutena mainittakoon , että K 16 koneen en immäises-
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sä malli sa terien kuormitus oli järjestetty paineilma
renkaan avulla, johon terävarret noja ivat. 

Muista paperipuille ovcltuvi ta reikäroottorikonei ta 
,·oidaan mainita mm. kanadalainen 4 ... 16" paksuille puille 
soveltuva Canadian Ingersoll-Rand 16-M, joka on si
joitettu FC 170 Willys jeepin lavalle poikittain. illä on 
5 terää ja yöttölaitteena molemmin puolin roottoria 
a ennetut, taruuimilla varustetu t ketjukuljettimet. yöt
tönopeus vaihtelee 16 ... 35 m/min. Tehon tarve 35 hv. 
Amerikkalaiset Impco ja ohutpuille tarkoitettu Ful
ahum koneet ovat rakennetut vain kiinteiksi. 

Ruot alainen Zacko-A -t on omalla 20 hv moottoril
Iaan liikkuva, 2.5 tn painava kone, joka soveltuu 2 ... 15" 
paksuille puille. Terät ovat jou ikuormitetut ja syöttö
laitteen::~ on -t. paria teloja syö ttönopeuden olle a 8 . . . 
35 m/min. ielä parantelujen alai ena oleva ruotsalai
nen GEM, jota orjas a rakennetaan OTHO-nimisenä, 
on omalla, 20 hv moottorillaan toimiva ja pyörille a en
nettu, 2 tn painava kone, joka on erillisellä ajoneuvolla 
siirrettävä. Kone on tarkoitettu 2 ... 12" paksuille ja yli 
1.5 m pitkille puille. Koneessa on 6 kpl hydrauli esti 
säädet tävillä jousilla kuormitettuja teriä ja hydraulise ti 
kuormitetut syö ttötela t. Syöttönopeus vaihtelee 4 ... 25 
mfmin. 

Vanhentuneita konemerkkejä, joita vieläkin on osit
tain käytössä, ovat mm. Söderhamn, Tampella- kog
lund, Mira, Kuori-Peto ja und BM-D 18. Viimek i 
mainitu ta on myös o.malla moottorillaan pyörien va
ra a iirtyvä ja hydraulise ti toimivilla puiden no ta
varsilla varu tettu malli. 

Taskukuorimakoneista yleisimmät ovat Warkaus ja 
W aplan koneet, joissa taskun isältö on 2 m puilla n. 
10 p-m3 ja 4 m puilla n . 20 p-m3 . Puita pyörittävinä eli
minä on ta kun pohjalla liikkuvat kolaketjut. Warkau 
ta kukonee een on saatavissa koivun kuoriutumi ta 
edi tävät piikkirepijät. 

Ruot alai e a Finshyttan koneessa puita pyörittä
vinä eliminä on ta kun pohjalla 2 tai 3 suurikierteistä 
ruuvia ja taskun sisältö on 2 m puilla n. 10 p-m3 . Suo
m:Ilaises a IKR konees a puita liikuttavina eliminä on 
taskun pohjalla erikoi rakenteise t pyörivät rullat ja tas
kun i ältö on 2m puilla 20 ... 30 p-m3 • Jatkuvatoimista 
taskukuorimakonctta edustaa vanha, amerikkalainen, 
3-taskuinen Thome. 

Tukcille tarkoitettuja taskukuorijoita ovat mm. ruot-
alaiset Ormcll ja Hillbom, joiden puita pyörittävinä 

eliminä on ta kun pohjalla liikkuvat kolaketjut. Molem
mat ovat joko jak oittain tai ja tkuva ti toimivia . Ta kuun 
mahtuu kerrallaan n. 70 tukkikappaletta . Moottori
tehon tarve on 40 ... 300 hv. Koneet soveltuvat lähinnä 
uittopuun kuorintaan suurilla sahalaitok illa. 

Rumpukuorimakonei ta ovat jatkuvatoimisia Inger
oli-Rand, Tampella, Waplan, Warkaus ja Wilen 

rumpujen Ii äksi mm. Kam)'r, Fibre Making, Waterous, 
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Horton, Carthage ja Portland. Jak oittain toimlVla 
rumpuja on mm. Paschke, Hellner ja Waplan -merkki
sm. iirrettävistä kuivarummui ta tunnetuimmat ovat 
amerikkalaiset Adam -Clark ja TVA. 

Loppupäätelmiä 

Edellä esitetyn peru teella voidaan todeta, että var
sinaisesti uu ia konetyyppejä ei viime vuo ina ole syn
tynyt, mutta en sijaan eri konerakenteet ovat kehitty
neet ja kehittyvät edelleenkin ekä rakenne- että käyttö
ominai uuksiltaan. iinpä kuorimakoneraken tei a on 
yhä enemmän iirrytty mm. automaattisesti toimiviin 
kone-elimiin ja hydraulisiin tai pneumaattisiin voiman-
iirtomenetelmiin ekä korkeampiin yöttönopeuk iin. 

Viimek i mainitun on tehnyt mahdolli ek i mm. nippu
käsittely puiden siirro sa e im. no tureilla, haarukka
kuormaajilla tm . yöttönopeuden no tami e ta on puo
lestaan eurannut iirtyminen yhä enemmän uurite
hoi. iin konctyyppeihin kuten reikäroottori- ja joukko
kuorimakonei iin . ähäi eropään käyttöön ovat kuiten
kin pienitehoi et halvat kuorimakoneetkin tarpeelli ia. 
Kevyet ja met ä ä kantamalla iirrettävät kuorima
konee t ovat vielä kokeilua teella. 

Modern Timber Barking Machine 

b Jaakko Salminen 

IM RY 

Thi - report deal - "ith the round timber bark r:; in 
use today. The barker are groupe 1 by the following 
machine type : per u ion tool barker di k barker, 
chain barker, cu tterheacl barker barker with fixed 
tools, ring barker, ilo barker and barking drum. 
Tables 1 a and 2 a how a example- the most om
mon ommercial barking machine in u e today. ln 
add ition to the machine depi tecl in the table , other 
machine Ie wiclel. u ecl already obsolete or only 
experimen tal , are al o introdu ed. 

Generall peaking no reall new type - hav b en 
introdu ed in recenl times. Exi ting models have he n 
improYed and made more practicable. Th re ha been 
a teady hange-over to automati barking equipment, 
hydrauli or pneumati power tran-mi ion methods 
and higher feeding peecl -. The Ia l-mentioned fa tor 
ha required the greater use of high-outpul ma hin s, 
e.g. ring barker- ilo barker- and barking drum_. 

lower and cheap barkers howeYer are till ne ded al 
smaller work ite . 



Kuorironkone 

Tukkien kuorinta 1 

lskuteräi iä koneita: 
Römer 

Ketj ukon ei ta: 
Eaton 
Soderhamn DC-6 

Kutteri- ja jyrsin-
'koneita: 

Campco, Fulghum, \ 
Hosmer, Jack on, f 

icholson C.H. 

1 

Morbark L 59 
Veikko T11 

IReikäroottori-
koneita: 
Cambio 54 
Camhio 66 
CHEJ-760 

icholson Accumat 
26" 

VK 26 

Pylväiden kuoriota 
Kntteri- ja jyrsin-, . 

ta: 
~ "Lner FM 
Sala -

Kuorimokone 

laikkakonei ta: 
Bezner ~ st 
Bezner RP 
Juhola 
Jätkä 3 
Jätkä 4 
KMW B 
Park.ko-3 

Kutteri- ja jyrsin
koneita: 
Bark-Lasse 
~i.kko 1 

'~ko IT 

kKilD tciiteräi iä 
oneita : 
Abi trörn iku 

Alku· 
perä· 
0188 

aksa 

U.S.A. 

Suom i 

Ruotsi 

U.S.A 
Suom i 

aksa 
Ruotsi 

Alku· 
perä· 
maa 

ksa 

Reikäroottorikoneita 
Carnbio 21 Ruot i 

f.arnbio 35 

CHEJ.35S 

1 
CHEJ-200 

ichol on :Accumat 
18• . . A. 

nnd BME-14 

l VK 16 

l'kaskukuorima
oneita: 

1 Fin byttan, IKR, 
aplan, arkaus 

~Umpukuorirna
"Oneita: 
Inger oii- Rand •• t 1' , 

arnpella, aplan, J 
~kau, ilen, 

:.L==kiinteä, s.= iirrettävä 
alkup rämaa Kanada 

Kuorinta·a.lue, 
puiden 

pituus ~ paksuus, 
tuumaa 

rajaton 

yli 2.4 ~ 
t 1.8 5- 36 

~ 2.4 6-4{) 

, 1.5 7- 30 
t 3.5 4-24 

t 1.8 3-21 

* 2.1 4-26 
t 2.0 4-30 

• 1.5 3-26 

• 3.0 4-24-

3-16 
5-20 

Kuorinta·alue. 
puiden 

pituu s, lpaksuue, 
tuumaa 

yli 1.0 2-8 

• 0.8 3-16 
2-10 

alle 1.2 2- 12 

• 1.2 2-12 
yli 1.0 2.5-12 
alle 1.2 "7-12 

yli 1.0 2- 12 
n. 1.0 2-15 
yli 1.0 2- 16 

tav. 1-4 yli 2 

yli 0.8 1.5-8 

• 1.5 2- 14 

• 1.0 2-14 

• 1.0 1.5-8 

• 1.5 2.5-18 

0.9 2- 14 

1.2 2- 14 

} 2 

tav. 1-2 

---
) f oot- Hinta 

Teriö, Terien 
1 nr;!~~: tori- Pa_ino, mootto-

kpl kuormitus Puiden syöttötapa teho ~ n. Ln reineen. Myyjä 
mf rnin hv n. milj. 

mk 
----

1 1 
' 

1 1 Käsin Käsin 
1 

1- 2 1 1.5 0.01 0.12 ]on- uto Oy 

Pyörittäen 
1 Hydraul. eteenp. 8 syöttöpyörällä 1- 10 35 4.5 -
1 , paikall. 6 t 1- 10 30 5.5 - -

{ Hyd raul. } 1 1 

1 tai & 6-8 • 1- 10 18-27 3-4 - -· 
pneumaatt. 

1 Jousin eteenp. 2 • n. 6 56 - -
2 Käsin • 3 • 1- 10 13 1.0 1.0 Työväline Oy 

1 

Pyörittämättä 
125-42 5 Kumirenkain eteenp. 6 telal la 30 4.2 4.7 Mercantile Oy 

5 • , 6 • 20-40 35 - - 5.8 & ;).;) 

4 1 Hydr. ja jou in & 8 & 16-4{) 32 10.0 6.9 Iachinery Oy 
& teloiJia tai ketju-

4 Hydr. ja pneum. kuJj . alle 39 40-60 8.0 - -
8 Jou in • 4 telalla 20-40 35 3.0 3.5 Työväline Oy 

Pyörittäen 1 Ekströmin 
2 

1 

Painovoimalla eteenp. 2 syöttöpyörällä 
1 

n. 3 19 5.3 3.5 Koneliike Oy 
2 • & 2 • n . 2 15 2 - -

Taulukko 2. ykyisiä paperipuiden kuorimakoneita. 

Moot· Paino Hinta 

Te riä , Terien yöttö- tori- mootto- m.ootto- l 
kpl kuormitus Puiden syöttöl npa nopeu , teho, reineen, reme~~· j Myyjä 

mf min hv n . tn °·.:;:.11· 

P yörittäen 
8 Jalkapolkimin eteenp. syöttöpyörillä 1- 8 10 0.7 Ekströmin Kone-
8 KäsivivuJla • 1~20 i 14 5.5 liike Ov 
3 • yöttökierukalla 

1 ::: 

7 Hankkija 
3 Jalkavivuin käsin 4 0.26 0.19 Metsä- ja Uitto-
3 • käsin ja yöttöpyör . 1-8 4 0.29 0.22 väline Oy 
6 Käsin ja pneum. syöttöpyörillä 1t~o 1 

40 
4 Käsin ja kaltevin käsin 4 0.19 0.17 Metsätyö Oy 

pinnoin 

1 Käsin ja jou in , syöttöpyörillä 6-12 20 0.35 0.39 ittokalu to Oy 
1 Käsin Pyöri ttäen paikallaan karoilla 1-8 4 0.19 0.25 Työväl ine Oy 
1 Pyörittäen eteen p. yöttöpyörillä 6-12 12 0.5 0.50 

Pyörittämättä 
20 12 Jou in eteenp. ketjukuljettimella 15 1- 2 A. Ahl tröm Oy 

1 

1 k. 1.0* k. 2.2 5 Kumirenkain 6 telalla 136-54 15 Mercantile 0)' 

5 6 20 { k. l.4f r 2.6 } 30-46 
1 . 1.7\1 . 3.9 

6 Jousin 8 ' 16-35 j 20 2 l f k. 3.2 !11acbinery Oy . \ . 3.8 
6 8 • 1 - - k.2.9 

teloilla tai ketju- alle 39 40 n. 6 
4 Hyd r. ja pneum. kuljettimella 

5 { Jousi.n ja ke ki-
2 telalla 21-93 35 2.2 

{1 
pakoi painoin 

8 Jousin 8 25-60 20 

1 

1.8 k.L6 Työ,·äline Oy 
.1.95 

22- 1151 
l A. Ahlström Oy, 

Paino oimalla Pyörittäen paikallaan ta kussa Ekströmin kone-

1 1 

liike Oy, 
tRauma Repola Oy 
Oy Tampella Ab, 

140-2001 
1 almet Oy, 

eteenp. ru mmussa Oy R. Wilen Ab J Wärtsilä-Yhtymä 1 
- ----



Barkiug macbine 

Barking of bolts 
Percus ion-tool 

barkers: 
Römer 

Cbain barkers: 

Country 
of 

origin 

Ger-
many 

Eaton A 

Suitable for timber 

leogtb 
m. 1

, tbick
oess 

incbes 

1 

1 

wi thoutl limit 

over 2.4 j 5-48 
• 1.8 5-36 

N umber 
of 

barking 
tools 

1 

1 
1 1 

Losding 
o ftool:i 

i\ lanually 

Hydrau lically 

Fceding manner of timber 

J\'lanually 
Rotating 

forward by 8 feeding wheels 
• in situ • 6 -•-derbamn DC-6 

Cutterbead barkers: 
Campco, Fulghum ' } 
Hosmer, Jackson, 

icbolson C.H. 
• 2.4 

• [.5 1 

6-40 {
II Hydraulically or 

1 

pneumatically } » -·- • 6-8 -·-

~1orbark L 59 • 
Veikko lil Finland 

Ring barkers : 
Cambio 54 

Cambio 66 
CHEJ-760 
Nicholson 
Accumat 26# 

YK 26 
Barking of poles 
Cutterbead barkers: 

Bezner F\1 

Ia 

weden 

U A 

Finland 

Cer· 
many 

wcdcn 

3.5 

1.8 

7- 30 
4-24 

3-21 

• 2.1 4-26 
• 2.0 1 4-30 

1.5 3- 26 

• 3.0 4-24 

3-16 

5- 2()-

1 
2 

5 

5 
4 

8 

2 

2 

Country 
of · 

origin 

uitable for timber 1 Nnmber 
, - of 

len•tb 1 tbock - , barking Barking machine 
,.. ness tools 

m. inchu 
:--------------~------~----

Disk barkers: 
Bezner Wst 

Bezner RP 
Jubola 
Jätkä 3 

Jätkä 4 

KMWB 

Parkko-3 

Cutterbead barker 
Bark-La se 

eikko [ 
Veikko [[ 

Barkers witb fixed 
tool : 
Ah1 tröm/ iku 

Ring barkers: 
Cambio 21 

Cambio 35 

CHEJ-355 

CHEJ-200 
l ichol on 
Accumat 1~ 

und BME-14 

K16 

ilo barker 
Finsbyttan, IKR, 
Waplan, \Varkaus 

1 Barking drum : 

1 
lngersoU-Rand, ·) 
TampeJla, Waplan, 

arkaus, Wilen 1 

Cer· 
many lover 1.0 

• 0.8 
Finland --

junder 1.2 

1.2 

2- 8 
3-16 
2- 10 
2- 12 

2- 12 

weden over 1.0 2.5- 12 

Finland under 1.2 2- 12 

weden lover 1.0 
approx. l 

Finland LOI 

2- 12 

2- 15 
2-16 1 • lover LO 

usually 
1 

1 
over 2 20 

weden over 0.8( 5-8 1 

1.5 2- 14 

1.0 2- 14 

1.0 1.5-8 

U A 1.5,2.5-18 

weden 

Finland 

weden 
& 

0.9 2- 14 

l.2 2- 14 

2-4 

usually 
1-2 

1 ) . = tationary, 1) p. = portable 
~) countq of origin Canada 

8 
8 
3 
3 

3 

6 

4 

1 
l 

5 

5 

6 

6 

4 

5 

8 

12 

By springs 
Manually 

By rubber 
tension devices 

-·-Hydr. and uy 
springs 

Hyd r. and 
pneum. 

By springs 

By force of 
gravitation 

---

• forward » 2 -t-

• • • 3 _,._ 
Without rotating 
-•- forward by 6 rollers 

6 
• 8 

-+- • or con-
Yeyor 

->- • 4 rollers 

Rotating 
forward by 2 feeding wheel 

• 2 ->--_________ 

Table 2 a. J\lodern pulpwood barker . 

Loading 
of tools 

By pedals 
By a hand lever 

-·-By a foo t lever 

-·-
.\lanually and 

pneum. 
t\lanually and 

J by oblique planes 

Manually and 
by springs 
;\lanually 

-·-
By prings 

By rubber 
ten ion devices 

-·-
By springs 

-·-
Hyd raul. and 

pneum. 
By prings and 

centrifugal 
weights 

By prings 

By forre of 
gnn·itation 

-·-

Fecding munner of timbe r 

1 
Rotating 

forward by ~ ding wbeel-

1 . 

i -·-
• a feeding crew 
manually 

• and by feeding 
wheel-

by fe ding wheels 

manually 

by feeding wheel 

• i n si tu pindle-
• forward • feeding wheels 

Without rotatinl! 
- t- forward by a hain onveyor 

- •- 6 roller-

- ·- 6 

--- • 8 

-·- • 8 • 
- •- • rollers or con-

,·eyor 

1 - • - 2 rollers 

-·- • 8 

Rotating in itu in the ~ilo 

,. Rotating forward in the drum 

-- ~ Appr_ox.l 

1-~e::· Engine A pprox. p:~~~~c. 
speed. powe r. weight. miilio~ 

e ller 
in Finland 

1 . .H p 1 tons r.·,,,,. m. m1n. 
mark!l 

1- 2 

1 1- 10 
1- 10 1 

1.5 

35 
30 

0.01 

4.5 
5.5 

0.12 ]on-Auto Oy 

1- 10 1 18- 27 
approx. 

3-4 

6 56 
1- 10 13 1.0 LO T yövälin Oy 

25-42 - 30 4.2 4.7 Mercant ile Oy 

20-40 35 5.5 
10.0 

5.8 -·-
16-40 32 6.9 ~lachinery Oy 
w1der 
39 

20-40 

approx. 
3 

2 

40-60 

35 

19 

15 

8.0 

3.0 

5.3 

2 

3.5 

3.5 

Työ,·äline Oy 

f Ekströmin Kone· 
l liike Oy 

---

1-8 
10-20 

' 1- 8 1-8 

1- 8 

10-20 

1- 8 

6-12 

1- 8 
6-12 

36-54 

30-16 

16-35 

under 
39 

21- 93 

25-60 

10 
14 

4 

4 

40 

4 

20 

4 
12 

Approx . prrc~~~~~ 
w~lght . e nJ::ine. 

lDC. million 

0.7 
5.-

0.26 

0.29 

0.19 

Finn· 
marks 

0.19 

0.22 

0.17 

eller 
iu Finlanrl 

Ek trörnin 
oneliik Oy _,._ 

Hankkija 
i\letsä· ja itto· 
väline Oy 

-·-
.\letsätyö Oy 

0.35 0.39 ittokalusto Oy 

0.19 
-o.s 

0.25 T yövälin Oy 
0.50 _,._ 

15 1- 2 hl tröm Or 

15 .1) l.O s. 2.2 .\lercantile Oy 

20 f s. 1.4 , \ . 2.6 1 
\ pm.1 1 fp. 3.9 r 

_,._ 

20 2 1 J . 3.2 \.\'lacbinery Oy 
. ' p. 3.8 ( 

. 2.9 
approx. 

40 6 

35 2.2 

20 1.8 

22-115 

40-200 

->--

'L6 } T .... 1' 0 p.l.9S yova 111C )' 

1 
. hl tröm Or 

Rauma-Repola ·o , 
\'l:·ärtsilä-Yhtvmä 

!Oy Tampella . b, 
alm t Oy, 

Oy R. ~ 'ilen b 
Ek trömin Kon 
liike Oy __ _ 

TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 1961 


