
Egen konstruktion 
Maskinens konstruktion bygger på egna idéer för en smidig maskin
som också kan ta sig fram på blött underlag. Delar av maskinen 
kommer från begagnade maskiner som omkonstruerats, t.ex. 
bandmattorna är från Bandvagnen. Rotorklippen är av en egen 
kraftig konstruktion som lätt klarar av träd på 15 cm vid stubben.
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Maskinen har 
bra framkom-
lighet med en 
steglös hydro-
statisk drivning 
av bandmattor-
na.

Korridorröjning
Med ökade lönekostnader, en ökad brist på skogsarbetare och ofta
en låg lönsamhet för skogsägaren har gjort att nya tekniska 
lösningar börjat utvecklas. Speciellt i Sverige där ungskogsskötsel 
saknar bidrag måste tekniken nyttjas ännu effektivare vid röjning 
och gallring. Olika maskintillverkare har börjat en utveckling av 
utrustning som kan användas för en sk. korridorröjning eller 
korridorgallring. 

Vesweed Oy
Företaget Vesweed i Haapavesi har under några års tid utvecklat 
testat och vidareutvecklad en fungerande utrustning för 
korridorröjning. Maskinerna finns i två storlekar med 2,3 eller 1,7 m 
arbetsbredd, de passar främst för olika typer av rationell röjning 
som t.ex. för,
• radplanterad- eller rad sådd 

ungskog
• kraftledningsgator
• slyslåtter i strandkanter och på

strandängar

Företagaren Arto Hankonen har 
utvecklat och konstruerat en 
fungerande utrustning för 
korridorröjning. 

Baktill finns en 
hydrauliskt 
reglerbar 
stabiliserings-
rulle för bättre 
följsamhet i en 
ojämn terräng.



Effektiv vid röjning
Vesweeds korridor-röjande maskin har visat sig funktionssäker. De 
två maskiner som företaget utvecklat har körts under ett par år, de 
har bakom sig 1.700 respektive 1.900 körtimmar. När kapaciteten 
följts upp vid t.ex. röjning av kraftledningsgator i sly under 3 m höjd 
har kapaciteten varit 2-2,5 timmar per ha. I kraftig sly 3-6 m höjd, får 
man räkna med 6-7 timmar per ha.

Den specialbyggda rotorbalken har tre 
rotorer av kraftiga stålskivor. Knivarna är av 
specialstål för att klara av stenar utan att 
knäckas. Genom att stubben spjälks vid 
avklippningen så torkar den och minskar på 
sidoskottskjutningen från stubben. 

Korridorskörd
Maskinerna som Arto Hankonen konstruerat kan utrustas med en 
strängläggande elevator för energiveden. Elevatorn monteras till
frontramen och för energiveden till sidan. Vid strängläggning i t.ex. 
kraftledningsgator kan tre kördrag föras till en sträng. Energiveden i 
strängen kan därefter lättare buntas eller huggas till flis
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Avklippningen av sly 
går lätt, maskinen 
klarar också av 
energived på 10-15 
cm stubbdiameter 
utan problem. 


