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FinnMetko är en av 
de största skogs-
tekniska mässorna i 
Norden. Mässan 
ordnas vart annat år 
i Jämsänkoski.
I år pågick mässan i 
tre dagar, 31/8-2/9. 
Det hade samlats 
280 st. utställare och 
antalet besökare 
var 31.400 personer.
Här följer en kort

Ny röjningssax
Företaget MenSe visade en intressant 
prototyp av sin nya hydrauldrivna 
röjningssax. Den finns anpassad för 
kranspetsmontering på skogstraktorn.

Radiostyrd skogstraktor
RCM harvester har under ett antal år utvecklat sin lilla lastbärande skogs 
traktor som passar bra för gallringar. Traktorn styrs från den gående
föraren via radio-
styrning. Utrust-
ningen är smal och 
smidig och kan lätt 
gå in i beståndet 
mellan körstråken.  
RCM har också en 
harvester som kan 
utrustas för röjning 
men då monteras 
en hytt på traktorn 
för en bättre förar-
säkerhet. 

Maskinell röjning
Risutec III är en hydraul-
driven röjningsutrustning 
som också är kranspets-
monterad på en  skogs-
traktor. Risutec finns att 
fås i olika storlekar. 

översikt med bilder som har anknytning 
till bioenergi från årets FinnMetko.



skördeaggregat som 
tillverkades av Moipu. 
Ponsses ackumulerade 
skördeaggregatet har 
också en gripfunktion. 
Det väger 490 kg utan 
rotor. Med utrustningen 
kan man klippa träd på
upp till 250 mm 
diameter. Klippenheten 
har utrustats med en 
snabbventil som gör 
klippningsrörelsen blir 
snabbare.

Ponsse har ett eget skördeaggregat för energisveds
Ponsse EH 25 är sedan ett år av egen tillverkning. För två år sedan 
marknadsförde man ett  

Moipu 400E
Moisio Forest Oy 
har sedan flera år 
tillverkat skörde-
aggregat för 
energived. Moipu 
400E väger 540 kg 
och kan klippa 300 
mm grova träd. 
Med utrustningen 
monterad på en 
drivare får man 
också energiveden 
samtidigt utkörd ur 
skogen när den 
skördas.  

ABAB klippen 250
ABAB 250 skördeaggregat för  
energived har en pendlande 
upphängning. Enheten väger 
380 kg inklusive rotor och kan 
klippa upp till 250 mm grova 
träd. Utrustningen kräver att 
hydraulpumpen kan ge minst 
80 l olja per minut.  

Utrustningen har inte knivar 
för kvistning, drivrullar eller 
gripfunktion för lastning.

Naarva tar flera träd i greppet 
Flera tillverkare visade ackumulerande 
aggregat för energived. Ett var Naarva-
Gripen 1500-40E, det tillverkas av Pentin 
Paja Oy. Deras olika skördeaggregat 
har under flera år varit populärt bland 
energientreprenörer. Det ackumu-
lerande skördeaggregatet kan klippa 
träd på upp till 300 mm i 
diameter. Utrustningen 
väger 550 kg utan rotor. 
Kranens pumpkapacitet 
bör var 100-160 l/min.
skördeaggregatet har 
också gripfunktion och 
kan användas både för 
lastning och lossning av  
energived. 



Pinox klipper energived
Pinox 220 är ett ackumulerande 
skördeaggregat avsett för 
energived. Utrustningen är 
försedd med gripfunktion för 
lastning och lossning. Aggre-
gatet har inte drivrullar eller 
kvistningsknivar. 
Företaget  rekommenderar att 
skörd av energived sker med en 
skotare eller drivare, på så sätt 
kan man direkt lägga materialet 
på maskinen för utkörning. 
Klippdiametern kan var upp till 
220 mm, utrustningen väger 450 
kg och kräver ett hydraulsystem 
som ger 160-200 l/min.

Nisula 400C
Nisula 400C, är utrustad 
med matningsrullar och 
kvistningsknivar. Utrust-
ningen är försedd med 
gripfunktion, så den kan 
också användas för 
lastning och lossning. 
Kapdiametern är 400 mm, 
och kvistning kan ske av 
stammar upp till 275 mm i 
diameter Utrustningen 
väger 425 kg, den har 3 st. 
kvistningsknivar och två
drivrullar. Modellen 400H
har 5 st. knivar för 
kvistning. 

Bracke till Finland 
Det svenska företaget Bracke 
visade för första gången i 
Finland sitt ackumulerande 
skördeaggregat för energived, 
Bracke C16a. 
Utrustningen väger 450 kg och 
behöver ett hydraulsystem som 
ger 115 l/minut. Sågklingan 
skjuts framåt vid kapning, den 
har en diameter på 80 cm. 
Bracke passar för olika typer av 
basmaskiner som, skördare, 
skotare, grävare eller andra 
kranförsedda basmaskiner som 
har tillräcklig vikt och kraft. 
Utrustningen har inte grip- eller 
kvistningsfunktion. 

TehoJätkä är byggd 
på den svenska ram-
styrda Allstor 8x8. Det 
är ett litet fordon för 
skogsarbete i mindre 
skala. Utrustningen 
har en kran med ett 
litet skördeaggregat 
för fällning och ett 
eget stegmatat  har-
vesteraggregat för 
kvistningen finns på
bakvagnen. Total-
vikten är 1300 kg. 
Träd upp till 16 cm i 
diameter kan den 
skörda.

Minitraktor för 
skogen 



Logset 8H
Logset hade en 
populär maskin-
visning på sin 
avdelning. Stora 
Logset 8H Titan
med 7L-skördar-
aggregat är en 
populär maskin. 
Maskinen drivs 
av en motorn på 
179 kW. 

  

För energiskog 
är 4M Hamster 
ett passande 
skördaraggregat

Logbear FH 4000

Logbear är en liten banddriven skördare av finsk tillverkning. Den är

visades i prak-
tiskt arbete i en 
rätt så lutande 
terräng. 
JD är numera 
majoritets-
ägare i före-
taget Waratah
som tillverkar 
skördeaggre-
gat, kommer 
den tillverk-
ningen också
att flytta till 
Joensuu.

John Deere  1270 
På John Deeres monter fanns ett brett sortiment av maskiner som man 
tagit med sig till FinnMetko. JD 1270D skördaren med  skördeaggregatet 
H754 i kranen 

på bilden utrustad 
med ett Keto Forst
skördeaggregat. 
Maskinen är smal, 
under 2 m bred, 
det gör att den 
passar bra i ung-
och gallringsskog. 
Motorn är på 60 
kW och kranen har 
en räckvidd på 5,5 
m. Maskinen kan 
utrustas för energi-
vedsskörd.

Valmet BioEnergy 801c
Är du beredd att investera ca en miljon euro i två maskiner, en 
bioenergiskördare och en transportskyttel, den maskin kedjan finns hos

som kan ackumulera flera stammar, men då med en mindre basmaskin.  

Valmet. 
Skördaren har en 
frontmonterad flis-
hugg med fläkt-
transport till flis-
behållaren bak. En 
skotare utrustad 
med flisbehållare 
fungera som tran-
sportskyttel från 
skogen till bilväg. 
Ett halv dussin 
maskinenheter har 
tillverkats fram till 
nu.



Farmi flishugg
Farmi 101-CH380 är en vagnsmonterad flishugg, med fyra knivar på
knivhjulet, knivhjulets diameter är 140 cm och vikten 615 kg. Effekt-
behovet är 110-155 kW och flisningskapaciteten 30-70 m3 flis per timme. 

Kesla 4560C flishugg 

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

Traktordriven flishugg 
HJ 500 från Junkkari har 
ett knivhjul som väger 
650 kg, är 138 cm i dia-
meter och är utrustad 
med två knivar och 
fläktvingar. Inmatnings-
öppningen är 450x450 
mm. Ifall traktorn varvtal 
minskar för mycket 
kopplas hackens inmat-
ningsvalsar  ifrån. 
Effektbehovet är 80-150 
kW och kapaciteten 30-
100 m3 per timme. 

Junkkari flishugg 

Kesla 4560C är 
monterade på en 
en- eller tvåaxlad 
vagn. Den passar 
främst för stora 
energientrepre-
nörer. 
Hacktrumman är 
försedd med 6 st 
knivar och hack-
trumman är 570 
mm i diameter.
Effektbehovet för 
flishuggen är 100-
150 kW. 

Heinola Sawmill Machinery 
tillverkar stora flishuggar 
som kan vara monterade 
på lastbil eller stationärt. 
Heinola 1310RML är en stor 
tumhack med en mycket 
stor flisningskapacitet som 
passar för entreprenörer. 

Heinola flishugg 

Nästa FinnMetko 2008
Om två år, 4-6/9 2008, ordnas 
nästa FinnMetko skogstekniska 
mässa i Jämsänkoski. 
http://www.finnmetko.fi/


