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Flerträdshanterande eller ackumulerande skördeaggregat 
(MTH-aggregat)

Kvistande skördeaggregat 
- Rull-, vals, hjul eller kedjematning
- Kombinerade såg och klippsystem 
- Kombinerade skördeaggregat med gripfunktion

Energiskördeaggregat utan kvistningsfunktion
- Med sågkedja eller klippsystem 
- Kombinerade skördeaggregat med gripfunktion

Skördaraggregat för skörd av energived
Utvecklingen mot en ökad användning av bioenergi från skogen har 
bidragit till att vi idag har ett stort utbud av olika typer och modeller 
av skördaraggregat eller s.k. skördeaggregat att välja bland. 
Till en större skogstraktor används främst ett skördeaggregat som 
också kan kvista, kapa och mäta gagnvirke på ett godtagbart sätt. 
Allt fler skördeaggregat har en flerträds- eller MTH funktion. 
Nedanför finns en kort genomgång med några exempel på olika 
typer av skördeaggregat som används för energivedsskörd.

En-träds hantering vid skörd
De traditionella och mest vanliga, är en-träds hanterande, skörde-
aggregaten för gagnvirkesskörd. Dessa kan också används när 
mindre partier energivirke ska kvistas. Det sker ofta i samband med 
en avverkning genom att skogsägaren kommit överens med föraren 
till en skördare att ”dra bort kvistarna” från de toppar som annars 
skulle ha lämnats okvistade på hygget. En-träds skörd av 
energivirke är rätt långsam, i jämfört med en flerträdsskörd med ett 
MTH aggregat som tar flera träd i greppet. Se också INFO 57, 75, 104. 

Vid gagnvirkes-
skörd kan 
skogsägaren 
och föraren ha 
avtalat om att 
det dras bort 
kvistarna från 
trädtopparna, 
för att man vill 
ta rätt på ett 
bättre och 
kvistat energi-
virke.

Olika typer av skördeaggregat förekommer och används
Den stora mängd av olika varianter skördeaggregat som används för 
skörd av energiråvaror gör att en utförlig gruppindelning skulle bli 
rätt omfattande och lång. En enkel uppdelning utgående från 
utrustningens arbetssätt finns nedanför. Skördeaggregaten till en 
engreppsskördare kan enkelt indelas på följande sätt;  

En-träds hanterande skördeaggregat
Kvistande skördeaggregat 

- Rull-, vals-, hjul eller kedjematning
- Stegmatning 
- Kombinerade skördeaggregat med gripfunktion
- Halvmanuella småskaliga aggregat

Skördeaggregat eller fällhuvud utan kvistningsfunktion
- Sågkedja
- Kniv eller klipp



T.h. Arbros steg-
matade aggregat. 
Genom en stegvis, 
fram och åter-
gående rörelse, 
matas trädstam-
men framåt 
samtidigt som 
den kvistas. 

Stegmatat skördeaggregat 
En enklare utrustning för gagnvirkesskörd är det stegmatade 
skördeaggregatet. Det används fortfarande av bl.a. mindre entrep-
renörer och för
egenverksamma 
skogsföretagare.  

Kvistande skördeaggregat  
Rull-, vals-, hjul- eller bandmatade skördeaggregat 
Den vanliga frammatningen för skördeaggregat avsedda för gagn-
virkesskörd är rull-, vals-, hjul- eller bandmatning. Matarrullar-, 
valsar- eller hjulens antal och utförande samt bandens utförande 
finns i många olika varianter. 

T.h. Keto Forst 
med bandmatning

Ovan. EcoLog skördaraggregat 
med rull- eller valsmatning.

T.h. Keslas skördeaggregat  
finns i olika utföranden.

Kombinerade skördeaggregat med gripfunktion
Flera varianter och i olika ut-
förande av skördeaggregat
finns, för att också fungera för
en skotare eller drivare där last-
och lossning av virke behövs.

Ett mindre skördeaggregat med två 
drivrullar och kvistningsknivarna 
formade som en timmergrip. 
Utrustningen är enkel och arbets-
vikten har fåtts ner varför det passar 
en mindre skotare eller drivare. 



T.h. Nisula 280 E med 
gripfunktion för last-
ning och lossning. 

Fällhuvudet kan också 
utrustas med fingrar 
för en ackumulerande 
skörd.  

Små skördeaggregat eller fällhuvud
Flera olika varianter av små skördeaggregat eller s.k. fällhuvud 
förekommer som främst är avsedda för användning till en mindre 
basmaskin eller 
jordbrukstraktor. 
Fällhuvudet har  
ofta en kombine-
rad funktion som
medger lastning-
och lossning.

Kombinerad timmergrip och 
kapningsfunktion
Några varianter av utrustning finns 
där t.ex. timmergripen utrustats med 
en fäll- och kapningsfunktion. 
Utrustningen är ofta avsedd för en 
mindre basmaskiner eller en skogs-
utrustad jordbrukstraktor.

Skördeaggregat – fällhuvud, utan kvistningsfunktion 
Enklare utrustning för helträdsskörd av energived finns också på
markanden. När man inte vill avlägsna kvistarna från stammen, 
eller samla flera träd i greppet kan utrustningen göras mycket 
enklare. 

T.h. Norrhydros, NH 16 timmergrip som 
utrustats med ett sågsvärd för fällning 
och kapning.

Speciellt halvmanuellt skördeaggregat med gripfunktion
Ett helt annorlunda aggregat 
tillverkas av Evimet. Det kan 
hantera bara ett träd åt gången 
men både klippa och lasta. 
Kvistningen sker genom att 
lyfta och sänka utrustningen 
utefter trädstammen. 

Ovan, skörd av energiråvaror men en skotare försedd med Nisula 280 E. 
Skotaren har på så sätt blivit en liten drivare eftersom de skördade träden 
direkt läggs i lastutrymmet för transport till upplägg.  



T.h. Valmets 333.2 Duo Combi har 
både sågkedja och klipputrustning. 
Dessutom är skördaraggregatet Duo 
utrustat med långa griparmar som 
medger lastning och lossning.   

Kombinerade aggregat 
- Med lastningsfunktion
Kombinerade skördeaggre-
gat som också har en grip-
funktion för lastning och 
lossning används främst 
på drivare. 

Flerträdshantering vid skörd (MTH)
Kvalité på råvaran bestäms redan vid skörden i skogen. Med ett 
s.k. ackumulerande- eller MTH skördeaggregat kan flera träd 
hanteras och också gruppkvistas vid skörd. Se också INFO 57, 75, 104. 

MTH aggregat för både gagnvirke och energived  
För maskinföraren är det ofta 
bra om skördeaggregatet på
maskinen klarar av hantering-
en av både gagnvirke och 
energived. Speciellt vid skörd 
i en gallringsskog där både 
småstock, massaved och 
energived ska avverkas. 

Ovan, Timberjack eller JD 745  
med  extra griparmar högst upp för 
flerträdshantering. Aggregatet har 
drivning på fyra matarhjul.

T.h. Med Valmet 350 kan också 
flera träd hanteras i samma grepp 
med en van förare vid  förprogram-
merade manöverspakar.

Ovan Logset  4M med rullmatning. 
Genom  samverkan mellan drivrullar 
och knivar möjliggörs att flerträdsskörd 
kan göras.

MTH aggregat med sågkedja eller klipp
Några tillverkare kan erbjuda ett snabbare 
klippalternativ  i stället för en sågkedja för 
fällning och kapning av klenare stammar.

T.h. Keto 100 utrustat med ett klippaggregat som 
monterats på sågkedjans plats. Genom en sam-
verkan mellan matarbanden och knivarna  kan 
föraren samla flera träd i samma grepp.

T.h. Med Nisula 400 kan också 
lastning och lossning av gagn-
eller energivirke lätt utföras. 

- Med dubbel kaputrustning
Valmet använder vid energi-
skörd ett kombinera skörde-
aggregat som har både såg-
kedja och klipp. Utrustningen 
passar i gallringsskog, där små 
träd snabbare klipps än sågas.



Kombinerade energiskördeaggregat 
Med lastningsfunktion
Kombinerade skördeaggregat
som också har en riktig grip-
funktion för lastning och loss-
ning används främst på 
drivare eller ”energiskotare”. 

Energiskördeaggregat utan kvistningsfunktion  
Enklare skördeaggregat eller fällhuvud för att samla flera energiträd i 
samma grepp saknar ofta kvistningsknivar. Utrustningen är främst 
avsedd för röjningar där inte gagnvirke tas ut samtidigt. Okvistad 
energiråvara är närmast avsedd för större flisförbrukare. 
Se också i INFO 38.

Ackumulerande aggregat
Vid skörd av energived som helträd,
med kvistar och topp, används acku-
mulerande skördeaggregat i olika 
utföranden och i olika storlekar, bero-
ende på hur mycket utrustningen får 
kosta och till vilken basmaskin den 
ska användas.

Ovan, Abab klippen 250 med de 
ackumulerande armarna i mitten. 

T.h. Ponsse EH 25 med de ackumu-
lernade fingrarna högst upp som 
håller ihop stammarna när nästa träd 
ska tas med.

T.h. Moipu 400E kan smala många 
stammar i samma grepp. 

Fällhuvud med sågskiva 
En tillverkare kan erbjuda ett 
energiskördeaggregat med en 
sågskiva för fällning och kapning. 
Sågskivan trycks hydrauliskt 
framåt vi fällning eller kapning.

T.h. Bracke C 16a med sågskiva som 
fäller trädet genom att skjutas fram. 
Överst gripfingrarna för ackumulering 
av flera stammarna i greppet. 
Utrustningen kan också användas för 
lastning och lossning av energived.

Naarva-Koura 1500-40E med 
gripfuntion. 
Högst upp, vid pilen, finns extra 
griparmar som möjliggör en 
ackumulering av stammar i 
greppet. 
De långa nedre griparmarna 
möjliggör lastning och lossning.
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Naarva-Koura 1500-40E med 
kvistningsknivar och gripfuntion. 
En mekanisk kvistning kan också 
ske genom att föra skördeaggre-
gatet upp efter stammen innan 
trädet fälls.  

Kombinerade aggregat 
Kombinerade skördeaggre-
gat finns som också ger 
möjlighet för en mekanisk 
kvistning genom att föra 
aggregatet upp- och ner-
efter stammen. 
Utrustningen kan vara ett 
alternativ när man samtidigt 
ska ta ut massaved som 
energived.   

Med en kranspetsmonterad 
våg kan man ha ett alterna-
tiv för bestämning av 
mängden energived som 
skördas eller körs ut med 
en drivare.  

Vågutrustningen kan också 
vara monterad på ramen till 
en skotare eller drivare.

Tilläggsutrustning
En vågutrustning till ett 
energiskördeaggregat 
kan underlätta beräk-
ningen av den skörda-
de mängden energived. 

Skördare – Drivare – Skotare 
Basmaskiner för skörd och transport av energived i skogen finns i ett 
stort antal olika variationer, modeller och storlek. Tre typer av bas-
maskiner brukar man räkna med; skördare, drivare och skotare. 

T.v. Logset 6F skotare, eller 
s.k. lastbärande skogstraktor. 
På engelska används 
benämningen Forwarder.

T.v. Rottne H20, som är 
en sexhjulig skördare . 
På engelska används 
benämningen Harwester. 

T.h. Valmet 801 Combi är en 
drivare som både skördar och 
skotar, eller kan transportera ut, 
virket ur skogen. 
På engelska används benäm-
ningen Harwarder.


