
SkogsNolia 2006
Mielenkiintoinen metsätekninen messu, SkogsNolia, pidettiin  Umeå-
Hörnefors-alueella 15.-17. kesäkuuta. Suuri yleisöjoukko, yhteensä
11.533 vierailijaa, voivat mm. tutustua uusiin teknisiin ratkaisuihin 
koskien puiden ja biopolttoaineen korjuuta ja käsittelyä. Erityisesti 
energiapuun korjuutekniikka näytti kiinnostavan messuvieraita.

Energiakorjuun leikkuulaitteisto
Energiakorjuun leikkuulaitteistojen 
valmistajat tuottavat tasaisesti 
uusia, parannettuja malleja. 
Tulee mieleen, kuinka moni ostaja
on saanut kalliisti maksaa kehitys-
kustannuksia ostaessaan laitteiston, 
joka ei olekaan toimiva. 

Oik: Ruotsalainen Silvaro K250, joka voi 
katkaista halkaisijaltaan noin 250 mm:n
saakka, ja se painaa 500 kg.

Cranab:in uuden 
”kulma-kuormaimen”
siirtopuomi voi 
kääntyä sivusuun-
nassa  +/- 30 astetta. 

Uusia mahdollisuuksia ”kulma-kuormaimen” avulla
Eräiden tutkijoiden mukaan harvennuskorjuun tuotto voi nousta 
8 %:a ”kulma-kuormaimen” ja oikean korjuutekniikan avulla. Samasta 
korjuupaikasta tavoitettavissa olevien puiden määrä nousee  30 %. 

Cranab Vindelnistä
esitteli uutta kuor-
mainratkaisuaan,     
mikä mahdollistaa
sen, että voidaan 
poimia mukaan 
puita toisten pui-
den takaa. 

Vas.: Suomalainen Ponsse E25 , jossa 
on kiinteä teräS, jota vasten kuormain-
kourat kääntävät puut. Se voi katkaista 
halkaisijaltaan noin 250-300 mm:n saak-
ka, ja se painaa 400 kg ilman rotaattoria.

Oik.: Ruotsalainen Bracke C16a, 
josta tulee hydraulisesti ulos 
sahanterä teräketjuineen. Se voi 
katkaista halkaisijaltaan noin 260 
mm:n saakka, ja se painaa 450 kg.
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Pieniä leikkuulaitteistoja
On olemassa energiapuun leikkuulaitteistoja, jotka sopivat esim.

asennettavaksi metsätraktorin kuor-
maimeen tai metsäkäyttöön varustetun
maataloustraktorin tukkikuormaimeen.

SLU:n metsäteknologia 
informoimassa
SkogsNolia-messuilla oli esillä
Bioenergiaa 
metsästä
-hanke SLU:n 
näyttely-
osastolla.

Vimekin pieni harvesteri
Vimek on löytänyt oman markkina-
rakonsa pienistä, alle 5 tonnisista 
metsätraktoreista. Koneista oltiin  
SkogsNolia-messuilla kovasti
kiinnostuneita. Yrityksen hienoilla 
Internet-sivuilla on monia, hyviä
esitteitä.  www.vimek.se

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

Oik.: Vimek 404 T varustettuna Keto Forst 
korjuulaitteistolla on ketterä harvesteri 
nuoressa metsässä. 

Oik.: Valmetin Duo/Cut2:ssa on pitkät terät 
tai vaihtoehtoisesti kuormainkoura, jota 
voidaan myös käyttää energia- ja 
massapuun purkamiseen.  Paino on yli  
800 kg sekä terän että ketjun kanssa. 

Oik.: Iwan 
Wästerlund 
jaTomas 
Nordfjäll  
SLU-skogs-
teknologiasta kertomassa käytäväkorjuusta.

Oik.: Nisula 150E on pieni energia-
kuormain, jossa on kiinteä terä, jota 
vasten kuormainkourat kääntävät 
puut. Se voi katkaista halkaisijal-
taan 150 mm:n saakka, ja se painaa 
108 kg ilman rotaattoria.

Vas.: Nisula 280E on kevyt energiakuormain, 
jossa on saksileikkuri. Se voi katkaista 
halkaisijaltaan 200 mm:n saakka, ja se painaa 
280 kg ilman rotaattoria. Sitä voidaan käyttää 
myös energia- ja massapuun purkamisessa.

MTH kombilaitteisto 
Valmetilla on kombilaitteisto, 330 
Duo/Cut2, joka voidaan varustaa 
sekä teräketjulla että veitsi-
leikkurilla. Korjuulaitteistolla 
voidaan korjata energia- ja massa-
puuta sekä myös tukkeja.


