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Figur 1.  Experimentrigg för kranspetsbaserad korridorskörd med fäll- och 
kapklipp, drivrullar och ackumuleringsarmar

En första pilotstudie på en experimentrigg för 
kranspetsbaserad korridorskörd

Experimentriggen är utformad för att kunna fälla flera träd åt 
gången med en klipp, och att kunna ackumulera dessa när fler träd 
skall fällas. Vidare undersöks möjligheten att komprimera bunten i 
och med att aggregatet är försett med 4 matarvalsar. Här är den 
tunga experimentriggen monterad på en gammal Gremo
engreppsskördare. Maskinen förmår maximalt att sträcka ut 
aggregatet 6,5-7 m åt sidan, utan att välta (Figur 1). Beståndet var 
björkdominerat med inslag av gran, tall och sälg och hade en 
medelhöjd på 7,5-8,5 m (Figur 2 och 3). 

Grupper av träd fälldes och ackumulerades samtidigt (Figur 4) 
Pilotstudien visade på många tekniska problem, men också att om 
allt gick vägen så kunde en imponerande mängd träd hanteras 
samtidigt (Figur 5). När aggregatet var fullt, tiltades det för att 
komma i position för matning och eventuell kapning (Figur 6). 
Målsättningen, som dock inte fullt ut infriades, var att trädbunten 
skulle knäckkvistas och på så vis få en viss komprimering. Detta är 
speciellt eftersträvansvärt när barrträd hanteras (Figur 7). 

Aggregatet skall fortsatt utvecklas och modifieras så att det kan 
utgöra ett viktigt redskap i kommande studier.



Figur 3.  En bit av stickvägen upphuggen, med ett antal smala (1-1,5 m) korridorer vinkelrät ut åt 
sidorna.

Figur 2.  Maskinen under arbete efter en stickväg i ett 
björkdominerat bestånd



Figur 5.  Maximal storlek på en ackumulerad bunt innehållande 23 träd. En 
operativt hanterbar bunt bedöms dock bli något mindre, kanske upp till 15 
träd av denna storlek

Figur 4.  Aggregatet har 3 ackumulerade träd, och skall nu ansättas på en 
trädgrupp till med 3 träd



Figur 6.  Bunt som matas igenom aggregatet, och som kapas i lämplig längd med 
samma klipp som vid fällningen

Figur 7.  En knippe med barrträd som hålls i experimentaggregatet

Tomas Nordfjell
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Växel +46 (0)90 7868100


