
SkogsNolia 2004
Ute i Häggnässkogen ca
30 km söder om Umeå
kunde man uppleva 
SkogsNolia under dagar, 
10-12 juni 2004.
Ett stort antal utställare
visade och demonstre-
rade sina maskiner. 
Under de tre dagarna 
besöktes mässan av 
ca. 11500 personer, och
och 201 utställare. 
Projektet hade sin informationsmonter tillsammans med SLU-skogs-
teknologi. Nedan några bildplock från mässans utrustning för ”energiskörd”.

Teknik för skörd av bioenergiråvaror
Ett flertal utställare visade upp sina
maskiner som passar för skörd av
gallringsråvaror för energibruk. Allt 
fler MTH utrustningar (flerträdshan-
terande aggregat) kommer ut på
marknaden.

Th. Olle Hemmingssons MTH-aggregat. 

Liten engreppsskördare
Vimek i Vindeln-regionen, har
vidareutvecklat ett litet MTH-
aggregat för sin skogstraktor. 
Utrustningen kan samla 2-4 
stycken klena stammar. En 
giljotinklipp kapar träden. 
Företaget har också tagit fram
ett nytt röjningsaggregat för 
montering på kran.

Stegmatad skördare
Arbro har stegmatade skörde-
aggregat i den storlek som 
passar för en lantbruks-
traktor och i gallringsskog. 
Utrustningen kan i dagens 
utförande endast hantera en 
klenstam åt gången. 
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Korridorröjning
Stora arealer skog är 
i behov av röjning. 
Olle Hemmingsson 
har konstruerat en 
prototyp för att snabbt 
kunna köra upp röjda
korridorer i skogen. 
När 1½ - 2 m breda 
korridorstråk körs upp 
viks slyet till sidorna.
Nästa steg är att också
fundera ut hur man 
enkelt kan ta rätt på
råvaran samtidigt
med fällningen. 

Keto Forst
Ett litet kombinerat 
skördeaggregat är 
Keto Forst. Med en 
skicklig förare kan 
det användas för
flerträdshantering 
vid skörd av energi-
råvara vid röjning
och gallring. 
Utrustningen är 
lämplig för monte-
ring på mindre 
skogstraktorer 
eller lantbruks-
traktor.

Bunta GROT från slutavverkningar
Sedan flera år har bl.a.
Timberjack vidareut-
vecklat sin buntare. 
Vid hantering av bio-
energiråvaror från 
Skogen, kan de rätt 
skrymmande GROT-
transporterna under-
lättas till flistermi-
nalerna genom 
buntningen. 

Automatisk sågkedjeslip
För entreprenörer är det viktigt att kunna ha sig med vassa sågkedjor. Med 
en automatisk sliputrustning går slipningen enkelt. 
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