
METKO 2004
Jämsänkosken 
metsätekniikan 
messuille 
2-4/9 2004 
osallistui 
26.700 kävijää. 
Näytteilleasettajia 
oli paikalla 280.
Seuraavassa 
kuvakokoelma
METKO-messuilta
bioenergiaan  
liittyen.

Kombilaitteisto harvennukseen
Nisula 280 on yksinkertainen
ja monitoiminen laitteisto, 
joka on sopivan kokoinen 
asennettavaksi maatalous-
traktoriin kuormaimeen.

Laitteiston rakenne muistuttaa 
kapeaa tukkikouraa, joka on
varustettu leikkurilla. 
Laitteisto painaa 280 kg 
ilman rotaattoria. Terät kyke-
nevät leikkaamaan jopa 20
cm paksuisia runkoja.

Ponssen energiapuukoura 

Ponsse esitteli uuden 
laitteistonsa  
EH 25. Se on leikkaa-
va energiapuukoura,
joka voi koota useita 
puita kouraansa.
Varustettuna työs-
kentelyautomatiikalla 
tapahtuu kouraan ko-
koaminen ja leikkaus 
napin painalluksella.

Joukkokäsittelyä yhdenotteen harvesterilla
Sekä Profi-Forestin että
Keto Forstin MTH-korjuu-
laitteisto voidaan varustaa
hydraulisella teräleikkurilla.
Sahayksikkö vaihdetaan 
helposti ja leikkuriyksikkö
asennetaan sen paikalle. 

Kun harvesteri on 
varustettu leikkurilla, 
se ei ole kovin arka 
kiville ja sopii esim. 
energiaraaka-aineen 
korjuuseen tien vierestä.

Laitteisto sopii asennettavak-
si pienempiin metsäkoneisiin 
tai maataloustraktoreihin.
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Joukkokarsinta korjuun 
aikana

Uusi, mielenkiintoinen MTH-harvesteri
ammattimaiseen urakoitsija käyttöön 
tulee Logsetilta Koivulahdesta. 
(MTH=Multi-tree handling, 
joukkokäsittely). 

Logset 4M voidaan käyttää tavalli-
seen yhdenotteen korjuuseen tai vaih-
toehtoisesti energiapuun korjuuseen.
Hakkuupään avulla voidaan 
joukkokarsia useita runkoja yhdellä
otteella. Laitteisto painaa 600 kg 
ja soveltuu metsätraktoriin.

ABAB-leikkuri
Ruotsalainen ABAB, ts. 
Allan Bruks Ab, valmistaa 
energiapuun leikkulait-
teistoa.
Se voi kerätä kouraan 
useita puita ja leikkuri 
leikkaa puita halkaisijal-
taan 25 senttimetrisiin 
asti. Paino kiinnitysosa
mukaanluettuna on 
380 kg.

Kourasaha
Esimerkkinä jo pitkään energiaraaka-
aineen korjuukäytössä olleesta 
laitteistosta on Norrhydron puu-
kouraan yhdistetty ketjusaha. 
NH-016:lla voidaan kuormata tukkeja 
tai energiaraaka-ainetta samoin kuin 
tavallisella kuormainkouralla, mutta
sillä voi lisäksi kaataa puita tai 
harventaa ja kuormata.
Karsintaa sillä ei voida tehdä.
Paino on 106 kg ilman rotaattoria
ja kallistussylinteriä. Laitteistossa 
käsiteltävän puun pienin mahdollinen 
halkaisija on 6 cm ja suurin 25 cm.
Laitteisto soveltuu pienen metsän 
omistajalle. 

Valmet 350
Valmetilta on tullut uusi hakkuupää, malli 350. Se on raskaansarjan
malli ja painaa melkein 1.000 kg. Hakkuupää on tilttikiinnitteinen,  
samoin kuin sarjan 
kaksi järeämpää 
laitteistoa. Terä on 
75 cm pitkä ja 
vetopyörien väli 
on 52 cm. 

Karsintaa varten 
on olemassa yksi 
kiinteä ja kolme 
liikkuvaa terää. 
Harvesteri sopii 
sekä loppuhakkuu-
seen että harven-
nukseen.



Energiaraaka-
aineen niputta-
minen
Pika RS 2000 on uusi 
suomalainen tulokas,
joka toimii samalla 
periaatteella 
kuin Timberjack. 
Painamisvoima on suu-
rempi ja niput tiheämpiä
kuin kilpailijalla. 
Niputtajayksikkö voi-
daan helposti irrottaa 
metsätraktorista ja 
asettaa se seisomaan omilla jaloillaan.

Hankaava niputtaja
Valmet Wood Pac eroaa muista niputtajista siinä, että materiaali kuormataan 
suoraan niputuskammioon. 
Siellä kahdeksan telaa pai-
naa nipun kokoon. Kuormaus-
kouran tulee olla varustettu 
sahalla tai leikkuumahdolli-
suudella, jotta materiaalin 
pituutta voidaan säädellä
niputuskammioon sopivaksi.

Niputuksessa hankaantuu irti 
osa havuista ja pienistä
oksista, n. 20 % tuoreen 
hakkuutähteen materiaalipai-
nosta. Suurin osa ravinteis-
ta on juuri irtihankautuneissa 
puunosissa, jotka jäävät 
lannoittamaan metsää.

Liikuteltava hakkuri
Foresteri rumpuhakkuri 
Foresterin hinattava malli C4560 on uutuus markinoilla. Se on varustettu 
omalla 300 hv:n moottorilla. Hakkurin syöttöaukko on kooltaan 45 cm x 60 
cm. Hakkurin rumpu on halkaisijaltaan 57 cm ja se on varustettu 6:lla 
terällä.  Haketin voidaan varustaa erilaisilla seuloilla, joissa on 35 – 65 mm 
reikiä. Haketuskapasiteetti vaihtelee 40-100 m3 haketta tunnissa riippuen 
raaka-aineesta ja haketusolosuhteista. 

Iso hakkuri
LHM Giant on suoma-
lainen iso hakkuri ura-
koitsijoille. Laitteisto 
on asennettuna neli-
akseliseen kuorma-
autoon. Korjuuseen 
on oma, 600 hv:n 
moottori. Hydraulinen
laitteisto käyttää 
kuorma-auton moottoria.
Hakkurin syöttö-
pöydälle mahtuu 
18 m3. Hakkurissa voidaan helposti käyttää myös risutukkeja ja tukkeja. 
Kapasiteetti on 120-200 m3 haketta tunnissa. 

Ulf-Peter Granö
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