
FinnMetko on yksi 
Pohjoismaiden suu-
rimmista metsätek-
nologian messuista. 
Messut järjestetään 
joka toinen vuosi  
Jämsänkoskella. 
Tänä vuonna mes-
sut kestivät kolmen 
päivän ajan, 31/8-
2/9. Paikalla oli 280 
esittelijää ja kävijöi-
tä oli 31.400. Ohessa 
lyhyt katsaus kuvi-

Uusi raivausleikkuri
Yritys MenSe esitteli mielenkiintoista 
uutta prototyyppiä hydraulivetoisesta
raivausleikkuristaan. Se soveltuu asen-
nettavaksi metsätraktorin kuormaimen 
kärkeen .

Radio-ohjattu metsätraktori
RCM harvester on useiden vuosien aikana kehittänyt pientä korjaavaa 
metsätraktoriaan, joka soveltuu hyvin harvennuksiin. Traktoria ohjaa 
kauko- ohjauksella kuljettaja kävellessään.  Laitteisto on kapea ja näppä-
rä, ja se pää-
see hyvin ajourista 
puiden väliin. On 
olemassa myös RCM 
harvesteri, joka voi-
daan varustaa har-
vennusta varten, 
mutta silloin trakto-
riin asennetaan  
hytti paremman ajo-
turvallisuuden takia. 

Risutec III hydraulive-
toinen raivauslaitteisto, 
joka myös on asennettu   
metsätraktorin kuormai-
men kärkeen. Siitä on  
olemassa useita eri kokoja.

neen koskien bioenergiaa tämän 
vuoden FinnMetko-messuilla.
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Moipun valmistamaa 
korjuulaitteistoa.  Myös 
Ponssen kokoavalla 
korjuulaitteistolla voi 
kuormata. Se painaa 
490 kg ilman roottoria. 
Laitteistolla voi katkais-
ta puita, jotka ovat 
halkaisijaltaan  250 
mm:iin saakka. Leik-
kuriyksikkö on varus-
tettu pikaventtiilillä, 
joka tekee leikkaus-
liikkeen nopeammaksi. 

Ponssella on oma energiapuun korjuulaitteisto
Ponsse EH 25 on ollut vuoden ajan omassa tuotannossa. Kaksi vuotta 
sitten markkinoitiin 

Moipu 400E
Moisio Forest Oy 
on useita vuosia 
valmistanut ener-
giapuun korjuu-
laitteistoja. Moipu
400E painaa 540 
kg ja voi katkaista 
puita, jotka ovat 
paksuudeltaan 300 
mm:iin saakka. 
Jos laiteisto asen-
netaan korjuriin, 
saadaan energia-
puu samalla myös 
kuljetettua metsäs-
tä. 

 

ABAB klippen 250
ABAB 250 energiapuun 
korjuulaitteistossa on  erikoi-
nen kiinnitys. Yksikkö painaa 
380 kg roottori mukaan lukien 
ja se voi katkaista puita, jotka 
ovat paksuudeltaan 250 mm 
saakka. Laitteisto vaatii, että 
hydraulipumpun kapasiteetti 
on vähintään 80 l öljyä 
minuutissa. Laitteistoa ei ole 
rakennettu karsimista varten 
eikä erillistä kuormausta 
varten.

Useat valmistajat esittelivät energiapuu-
ta kerääviä laitteistoja. Näistä Naarva-
Gripen 1500-40E laitteistoa valmistaa
Pentin Paja Oy. Useat heidän korjuulait-
teistoistaan ovat olleet useita vuosia 
energiayrittäjien suosiossa. Kokoava 
korjuulaitteisto voi katkaista puita, jotka 
ovat halkaisijaltaan 300 
mm:iin saakka. Laitteisto 
painaa 550 kg ilman
roottoria. Kuormaimen 
pumppauskapasiteetin 
on oltava 100-160 l/min. 
Korjuulaitteistolla voi 
myös kuormata ja sitä
voidaan käyttää sekä
energiapuun lastauk-
seen että purkuun.

Naarvan otteessa useita puita 



Pinox 220 energiapuiden 
katkaisuun ja keruun
Pinox 220 on keräävä korjuu-
laitteisto energiapuun korjuu-
seen. Laitteistoa voidaan 
käyttää myös lastaukseen ja 
purkuun. Siinä ei ole vetorullia 
eikä veitsiä. Yrityksestä suositel-
laan, että energiapuun korjauk-
sessa käytetään metsätraktoria 
tai korjuria,  jolloin materiaali 
voidaan samalla kuormata 
kuljetusta varten. Leikkuriin käy 
puut halkaisijaltaan 220 mm 
saakka, laitteisto painaa 450 kg 
ja vaatii   160-200 l/min tuotta-
van hydraulisysteemin. 

Nisula 400C
Nisula 400C, on varustettu 
syöttörullilla ja karsinta-
veitsillä. Laitteistolla voi 
lastata ja purkaa. Katkai-
sussa halkaisija on 400 
mm, ja jopa 275 mm 
paksuja runkoja voi kar-
sia. 
Laitteisto painaa 425 kg, 
siinä on 3 karsintaveistä
ja kaksi vetorullaa.  400H
mallissa on 5 kpl 
karsintaveitsiä. 

Bracke Suomeen 
Ruotsalainen yritys Bracke
esitteli ensimmäistä kertaa 
Suomessa energiapuuta kerää-
vän korjuulaitteistonsa, Bracke
C16a. 
Laitteisto painaa 450 kg ja 
tarvitsee 115 l/min  tuottavan 
hydraulisysteemin. Sahanterä
työntyy eteenpäin puita 
katkaistaessa, ja sen halkaisija 
on 80 cm. Bracke soveltuu 
erilaisiin peruskoneisiin, kuten 
korjuri, metsätraktori, kaivuri tai 
muu nosturilla varustettu 
peruskone, jossa on tarpeeksi 
voimaa ja painoa.
Bracke C16a ei voi karsia eikä
sillä voi erikseen lastata.

Se on pienikokoinen 
kulkuneuvo pienimuo-
toiseen metsätyöhön. 
Laitteistossa on kuor-
main varustettuna 
pienellä korjuulaitteis-
tolla puiden kaatamis-
ta varten ja perä-
vaunussa on erillinen 
sykeharvesteri karsin-
taan. Kokonaispaino 
on 1300 kg.  Sillä voi 
katkaista 16 cm 
paksuisia puita.

Minitraktori metsään 
TehoJätkä on rakennettu ruotsalaisen runko-ohjatun Allstor 8x8:n päälle. 



Logset 8H
Logsetilla oli 
osastollaan 
suosittu kone-
esittely. Iso 
Logset 8H Titan
varustettuna 7L-
korjuulaitteistolla 
on suosittu kone. 
Koneen moottori 
on 179 kW. 
Energiapuun 
korjuuseen  4M 
Hamsteri on 
sopiva laitteisto, 
joka voi kerätä 

Logbear FH 4000
Logbear on pieni hihnavetoinen harvesteri, jota valmistetaan Suomessa. 
. 

jonka kuormai-
messa oli H754 
esiteltiin käytännön 
työssä melko kalte-
vassa maastossa. 
JD on nykyisin 
enimmistöosakkaa-
na korjuulaitteisto-
ja valmistavassa 
Waratah yrityksessä, 
jonka valmistus 
näyttää myös siirty-
vän Joensuuhun. 

John Deere 1270 
John Deeren FinnMetkon osastolle oli tuotu laaja valikoima koneita. JD 
1270D harvesteri, 

Kuvassa se on 
varustettu Keto 
Forst korjuu-
laitteistolla. Kone 
on kapea, alle 2 m 
levyinen, ja se 
sopii hyvin nuo-
reen ja harven-
nusmetsään. 
Moottori on 60 kW 
ja kuormaimen 
ulottuvuus on 5,5 
m. Kone voidaan 
varustaa energia-
puun korjuuta 
varten.  

Valmet BioEnergy 801c
Jos olet valmis sijoittamaan noin miljoona euroa kahteen koneeseen, 
bioenergiakorjuriin ja kuormatraktoriin, löydät tämän yhdistelmän 
Valmetilta. 

useita runkoja. Hamsteri 4M sopii hyvin pienemmän peruskoneen kanssa.

Harvesterin etuosaan 
on rakennettu hak-
kuri, josta puhalle-
taan hakketta takana 
olevan hakesäiliöön. 
Hakesäiliöllä varus-
tettu kuormatraktori 
sukkuloi metsän ja 
autotien välillä. 
Tähän mennessä
yhdistelmiä on tuo-
tettu puolisen 
tusinaa. 



Farmi hakkuri
Farmi 101-CH380 on kärryyn asennettu hakkuri, jossa on neljä terää
terälaikassa, jonka halkaisija on  140 cm ja massa 615 kg. Tehoa 
tarvitaan 110-155 kW ja hakekapasiteetti on 30-70 m3 haketta tunnissa. 

Kesla 4560C hakkuri
Kesla 4560C on 
asennettu yksi-
tai kaksiakseli-
seen vaunuun  
Se sopii lähinnä 
isoille energia-
yrittäjille. Hake-
rumpu on varus-
tettu 6 kpl teriä
ja hakerumpu on 
halkaisijaltaan 
570 mm.
Hakkurin tehon 
tarve on 100-150 
kW. 

Junkkarin traktorivetoises-
sa hakkurissa HJ 500
terälaikka painaa 650 kg, 
se on halkaisijaltaan 138 
cm ja varustettuna kahdel-
la terällä. Syöttöaukon 
koko on  450x450 mm. Jos 
traktorin kierrosnopeus 
laskee liikaa,  hakkurin 
syöttötela pysähtyy 
automaattisesti. Tehon 
tarve on 80-150 kW ja 
kapasiteetti 30-100 m3 
tunnissa.

Junkkari hakkuri 
Heinola Sawmill Machinery
valmistaa suuria hakku-
reita, jotka voivat olla 
asennettuja kiinteästi tai 
kuorma-auton lavalle.
Heinola 1310RML on iso 
rumpuhakkuri, jossa on 
hakeyrittäjille sopiva määrä 
hakekapasiteettia. 

Heinola hakkuri

Seuraava FinnMetko 2008
Kahden vuoden kuluttua, 4-6/9 2008, 
järjestetään seuraavat  FinnMetko
metsäteknologian messut Jämsän-
koskella. 
http://www.finnmetko.fi/

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239


