
SkogsNolia 2006
En intressant skogsteknisk mässa, SkogsNolia, pågick i Umeå-
Hörnefors området mellan 15-17 juni. En stor publiktillströmning på
11.533 besökare kunde bl.a. studera dagens tekniska lösningar för 
avverkning och hantering av virke och biobränsle. Speciellt teknik för 
skörd av energived verkade intressera besökarna. 
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Klippaggregat för energiskörd
Tillverkare av klippaggregat för skörd 
av energived kommer ut med nya för-
bättrade modeller i en jämn ström. 
Man undrar hur många köpare fått 
betala dyra utvecklingskostnader med 
den utrustning man köpt som inte 
fungerat.

På Cranab´s nya 
vinkelkran kan vipp-
armen svänga i sidled 
i +/- 30 grader. 

Nya möjligheter med vinkelkran
Enligt vissa forskare kan produktiviteten vid skörd i gallringar öka 
med upp till 8 % med en vinkelkran och rätt skördeteknik. Antalet 
tillgängliga träd från samma maskinuppställning ökar med 30 %. 

Cranab i Vindeln 
visade sin nya 
kranlösning som 
möjliggör att man 
kan plocka ut träd 
som står bakom 
andra träd. 

T.h. Svenska Silvaro K250 som har en kap-
diameter på är upp till ca 250 mm och den 
väger 500 kg.

T.v. Finska Ponsse E25 som har en fast 
kniv som griparmarna svänger in trädet 
över, kapdiameter på upp till 250-300 mm 
och väger 400 kg utan rotator.

T.h. Svenska Bracke C16a som har 
en hydrauliskt utskjutande sågskiva
med sågkedja, kapdiametern är upp 
till ca 260 mm och väger 450 kg.



Små klippaggregat finns
Det finns också klippaggregat för energived som passar t.ex. för att 

monteras till kranen på en skotare 
eller för koppling till timmerkranen på
en skogsutrustad jordbrukstraktor. 

SLU-skogsteknologi 
informerade
Under Skogs Nolia mässan fanns 
Bioenergi 
från skogen 
projektet på
plats i SLU:s 
monter.

Liten skördare från Vimek
Vimek har hittat sin nisch bland 
små skogstraktorer under 5 ton. 
Intresset för maskinerna var stort 
på SkogsNolia. Företaget har gjort
fina sidor på Internet med bra 
broschyrer. www.vimek.se
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T.h. Vimek 404 T utrustad med Keto Forst
skördeaggregat är en smidig skördare i 
ungskog. 

T.h. Iwan 
Wästerlund 
och Tomas 
Nordfjäll från 
SLU-skogs-
teknologi  som berättade om korridorskörd.

T.h. Valmets Duo/Cut2 har långa knivar 
alternativt grip som också kan användas 
för avlastning av energi- och massaved. 
Vikt över 800 kg med  både kniv och kedja. 

T.h. Nisula 150E är en liten energi-
grip som har en fast kniv som grip-
armarna svänger in trädet över, kap-
diameter på upp till 150 mm och 
väger 108 kg utan rotator.

T.v. Nisula 280E är en lätt energigrip som har 
en saxklipp, kapdiameter på upp till 200 mm 
och väger 280 kg utan rotator. Kan också 
användas för avlastning av energi- och 
massaved.

MTH kombiaggregat 
Valmet har ett kombiaggregat, 330 
Duo/Cut2, som kan utrustas med 
både sågkedja och knivklipp. Med 
skördeaggregatet kan man skörda 
både energi- och massaved men 
också timmer. 


