
METKO 2004
En skogsteknisk 
mässa i Jämsän-
koski, 2-4/9 2004.
Totalt kom det
26.700 besökare 
som besökte de
280 utställare 
som fanns på
plats.
Några bildplock 
kring bioenergi 
från METKO-
mässan.

Kombiaggregat för gallring
Nisula 280 är ett enkelt och
flerfunktionellt kombiaggre-
gat som är i lämpligt storlek 
för en jordbrukstraktor med 
kran. 
Utrustningens uppbyggnad 
liknar en smal timmergrip 
som försetts med klipp.  
Aggregatet väger 280 kg 
utan rotator. Knivarna klarar 
stammar upp till 20 cm. 

Energiträdsgrip från Ponsse 
Ett nytt aggregat 
visade Ponsse, 
EH 25. Det är en 
klippande energi-
trädsgrip som kan 
samla flera träd i 
greppet.  Utrustad 
med arbetsautoma-
tik sker grepp och 
avklippningen med
en knapptryckning.

Flerträdsskörd med engreppsharvester 
Både Profi-Forests och 
Keto Forsts MTH-skörde-
aggregat kan utrustas med 
en hydraulisk knivklipp. 
Sågenheten byts enkelt ut 
och klippenheten monteras 
på dess plats. 
När skördeaggregatet är 
försett med en klipp är det 
inte lika stenkänsligt och 
lämpligt för t.ex. skörd av 
energiråvaror intill väg. 
Utrustningen är lämplig för 
montering på mindre skogs-
traktorer eller lantbruks
traktor.
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Gruppkvista vid skörd
Ett nytt intressant MTH-skördeaggre-
gat för professionella entreprenörer
kommer från Logset i Kvevlax. 
(MTH=Multi-tree handling, 
flerträdshantering). 

Logset 4M kan användas för normal
engreppsskörd, alternativt för skörd
av energiråvaror. Med utrustningen 
kan man gruppkvista flera stammar 
i greppet. Utrustningen väger 
600 kg och passar för en
skogstraktor.

ABAB-klippen
Svenska ABAB, eller 
Allan Bruks Ab, tillverkar 
ett klippaggregat för 
energiträd. Det kan  
ackumulera flera träd, 
och i greppet kan man 
klippa träd upp till 25 cm 
i diameter. 
Vikten, inklusive rotator 
och kranfäste, är 380 kg.

Timmergrip med kap
Ett exempel på att viss utrustning för 
energiråvara funnits länge är 
Norrhydros kombinerade timmergrip 
och sågkedja. 
Med NH-016 kan man lasta timmer 
eller energiråvara som med vanlig 
grip, men dessutom fälla träd eller 
röja och lasta. 
Kvistning är inte möjligt att utföra. 
Vikten är 106 kg utan rotator och
tiltcylinder, minsta träddiameter är 
6 cm och största är 25 cm som 
passar för utrustningen. 
Utrustningen är lämplig för den 
mindre skogsbonden.

Valmet 350
Ett nytt skördeaggregat från Valmet är modell 350. Det är i 
tungviktsklassen och väger strax under 1.000 kg. Skördeaggregatet är 
bygelupphängt, 
liksom de två 
större i samma 
serie. Svärdet 
är 75 cm långt 
och största 
öppning mellan 
drivrullarna är
52 cm. För kvist-
ningen finns en 
fast och tre 
rörliga knivar.  
Utrustningen är 
anpassad för 
både slutavverk-
ning och gallring. 



Bunta ihop 
energiråvaran

Pika RS 2000 är en 
finsk nykomling som 
bygger på samma 
princip som Timber-
jack. Presstrycket 
och balarnas täthet 
kan vara betydligt 
större hos Pika.
Buntarenheten kan 
enkelt kopplas loss 
från skogstraktorn
och ställas på egna 
ben. 

En skavande buntare
Valmet Wood Pac skiljer 
sig från de övriga buntarna 
genom att materialet lastas 
direkt in i balkammaren. 
I balkammaren finns åtta 
stycken valsar pressar ihop 
balen. Lastargripen bör 
vara försedd med såg eller 
klippfunktion för att anpassa 
materialets längd till bal-
kammaren. Vid buntningen 
skavs en del av barr och 
småkvistar av, ca 20 % av 
materialvikten. Den mesta 
näringen finns just i de 
avskavda träddelarna, som 
då kan gödsla skogen. 

Mobil flishugg
Foresteri trumhack 
En ny flishugg på marknaden är Foresteris bogserade modell C4560, den är 
försedd med en egen 300 hk drivmotor. Hacken har en inmatningsöppning på 
45  x 60 cm. Hacktrumman har en diameter på 57 cm och är försedd med 6 
st. knivar. Hacken kan förses med olika såll mellan 35 – 65 mm hålstorlek. 
Flisningskapaciteten är mellan 40-100 m3 flis per timme beroende på råvara 
och flisningsförhållanden. 
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Stor flishugg
LHM Giant är en   
finska stor flishugg 
För entreprenörer.
Utrustningen är mon-
terad på en fyraxlad 
lastbil. För drivningen 
finns en egen motor   
på 600 hk. Hydraul-
utrusningen drivs av 
lastbilens motor. 
Matarbordet till
huggen rymmer 
18 m3. Huggen kan lätt ta emot risbuntar eller stockar. Kapaciteten är 120-
200 m3 flis per timme. 


