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SkogsElmia är ett mellanårs Elmia, och vid årets Elmia uteblev de 
stora maskintillverkarna, utom Ponsse som i sista stund beslöt 
ändå att ställa ut. Det betydde att årets Elmia blev de små 
maskinernas marknad. Minst 6 olika tillverkare av ATV (all terrain 
vehicles) ställde ut, men få reella nyheter.

SLU lyfte främst fram sina skogsutbildningar med både jägmästar-
och skogsmästarstudenter på plats (Fig. 1).

Småmaskiner och skogsbränsle på SkogsElmia 07

Figur 1. SLU:s monter SkogsElmia 07.

Inst f skoglig resurshushållning visade upp exempel  från de fyra 
avdelningarna med pågående forskning. Från Planering och 
teknologi lyftes främst fram korridorskörd och markskador (Fig. 2).
Tyvärr gjorde fredagens regn att postrar såg lite bukliga ut!

Figur 2. Kranspetsbaserad korridorskörd lyftes fram från Interregprojektet   
vid SkogsElmia.

Vad nytt på Elmia i år?

Som rapportör väljer jag följande fyra saker att lyfta fram:

A.Forestline. Far och son Bergström från Örnsköldsvik visade upp 
sin nya skördare som på 5 minuter kan kopplas om till vara 
skotare med patenterad delbar midja. Troligen kommer en 
skogsbränsleskördare mot hösten (fig. 3).

B.Hultdins nya broelement (se tidigare info-blad) var det få som 
förstod. Klarar 40-tons skotare.
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Figur 3. Forestline gallrings-
skördare 2 sålda till 
Borlänge.

C. Robur AB presenterade det nya röjningsaggregatet (fig. 4) med 
en roterande blad med sågkedja samt ackumuleringsarmar 
Finessen med kedja är att den är snabb att byta vid stensågning 
Pågående tester vid teknologi indikerar god produktion jämfört 
med klipp.

Figur 4. Robur AB;s 
röjklinga med ackumu-
lering (C16).

D. Det var många olika utställare av sönderdelningsutrustning. VB-
maskiner ställde ut både lastbilsbuntare och Willebald kross som
lätt sönderdelade de 1,5 ton stora buntarna av ris. Vidare fanns
CBI Magnum Force på plats att snabbt sönderdela vad som helst 
till definierad storlek. Frågan är dock om inte Österrikiska Mus-
Max var största nyheten med  dels ett brett sortiment och dels 
demonstration av sönderdelning av hela timmerbitar, var största 
nyheten (Fig. 5).

Slutsatser
Årets SkogsElmia gick i småmaskinernas och bränslehanteringens 
tecken. Cirka 1/3-del av utställningen hade nått med skogsbränsle 
att göra och Vimeks biodrivare rönte stort intresse. Marknadens för 
god teknik inom skogsbränslen är således het.

Figur 5. Mus-Max stora mobilkross imponerade.


