
Vinkelkran för avverkning runt hörn, en 
världsnyhet för såväl konventionell skörd som 
ungskogsskörd 
Vi är vana med hur en skördarkran bör se ut. Den kan sträckas ut i 
olika riktningar från maskinen. I en gallring så innebär det att endast 
ett fåtal träd kan avverkas från en och samma maskinposition, dvs
maskinen måste flyttas ofta efter en stickväg (Figur 1).

Figur 2.  Skördare med ”vinkelkran” i en gallring. De träd som kan avverkas 
från denna maskinposition är markerade med X.

Figur 1.  Konventionell skördare i en gallring. De träd som kan avverkas 
från denna maskinposition är markerade med X.

Men, om det även gick att vinkla kranen på mitten, så skulle det vara 
teoretiskt möjligt att öka antalet gallringsträd som kan hanteras från 
en och samma maskinposition (Figur 2).

Denna idé finns nu realiserad av företaget Cranab på en 
prototypkran som är monterad på en Valmet skördare (Figur 3). 
Som underlag för denna utveckling har vi på Skogsfakulteten vid 
SLU genomfört en teoretisk analys. Syftet var att påvisa skillnad i 
tidsåtgång mellan en konventionell kran och en ”vinkelkran” vid 
förstagallring.
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Tabell 1. Beståndsdata före gallring.

Figur 3.  Cranabs vinkelkran monterad på en Valmet 911 skördare (Vy 
framifrån, där kranen vinklats maximalt, dvs 30 grader).

Bestånd 1 
“glest”

Bestånd 2 
“tätt”

Virkesförråd (m3sk/ha) 109 206

Täthet (stammar/ha) 1760 2850

Medeldiameter (cm) 11,3 11,7

Grundyta (m2/ha) 19,0 31,7

Medelstam (m3sk) 0,06 0,07

Två typbestånd, ett tätt och ett glest, valdes ut från en databas där 
träds storlek, trädslag och positioner är registrerade (Tabell 1). 
Datasimuleringar utfördes med gallringsstyrkorna 25, 35 och 50% 
av stamantalet



Tabell 2. Avstånd mellan maskinpositioner och antal avverkade träd per 
maskinposition, för standard kran och för ”vinkelkran”.

Figur 4.  Maskinpositioner och förflyttningar vid datorsimuleringarna.
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Vid simuleringarna placerades maskinen vid en startposition efter 
stickvägen (Figur 4). Där avverkades alla gallringsträd som kunde 
nås med respektive kranalternativ. Därefter flyttades maskinen så 
långt fram som möjligt efter stickvägen, utan att något gallringsträd 
blev kvarlämnat (Figur 4).

De resultat som redovisas är hur lång framflyttning som maskinen i 
medeltal kan göra (avstånd mellan maskinpositioner), hur många 
träd som i medeltal kan avverkas från en maskinposition (Tabell 2) 
samt relativ tidsåtgång för de två kranalternativen (Tabell 3).

Bestånd “Glest”

Standard kran “Vinkelkran”

Uttagsstyrka, 
%

25 35 50 25 35 50

Skillnad
i medel-
tal

+1,1

+1,1

+1,7

+2,3

Medelförflytt-
ning (m)

4,3 3,7 3,4 4,7 5,0 5,0

Antal träd per
position

1,3 3,1 3,8 1,5 4,3 5,8

Bestånd “Tätt”

Uttagsstyrka,   
%

25 35 50 25 35 50

Medelförflytt-
ning (m)

3,4 2,6 2,9 4,6 4,7 4,8

Antal träd per
position

2,0 2,9 6,0 3,0 5,4 9,4
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Figur 5. Vinkelkranen, vy underifrån.

Tabell 3. Tidsbesparing för ”vinkelkran” i jämförelse med standard kran.

Resultaten visar att en skördare med ”vinkelkran” kan flyttas en
längre sträcka efter stickvägen vid varje ompositionering, och att 
fler träd kan avverkas från varje position (Tabell 2). Resultaten 
visar också att ”vinkelkranen” innebär en tidsbesparing på 4-6%, 
och att skillnaderna är störst i täta bestånd (Tabell 3).

En ”vinkelkran” har teoretiska fördelar vid vanlig gallring (störst 
fördelar i täta bestånd). En ”vinkelkran” har dessutom teoretiska 
fördelar rörande kranspetsbaserad korridorskörd av ungskog. En 
kranspetskorridor behöver inte ens vara rak (Figur 5). Detta ökar 
möjligheten till selektivitet i ett annars geometriskt uttag.

Bestånd “Glest”
Uttagsstyrka, % 25 35 50

Tidsbesparing för momenten
ställtid+framkörning, %

7 17 21 15

Tidsbesparing av total tid, % 1,8 4,3 5,3 3,8

Bestånd “Tätt”
Uttagsstyrka, % 25 35 50

Tidsbesparing för momenten
ställtid + framkörning, %

21 32 18 24

Tidsbesparing av total tid, % 5,3 8,0 4,5 5,9

Medeltal


