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Ponsselta työkalu energiapuualalle

RATKAISUNA UUSI EH25 ENERGIAPUUKOURA

Energiapuun hankinnasta on muodostumassa pysyvä osa 
puunhankinnan kokonaiskuvaa. Valtion tukemana Suomeen on 
viime vuosina kohonnut useita suuria, bioenergiaa hyväksi 
käyttäviä voimalaitoksia, joiden energiatarpeen kattamisesta on 
tullut iso kysymys puunhankintaorganisaatioissa. 
Valtakunnallisena tavoitteena on ollut nostaa metsähakkeen 
vuosituotanto 5 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2010 mennessä, 
tuotannon ollessa tällä hetkellä noin 2,1 miljoonaa kuutiometriä.

Teknologiat, joilla puuenergiaa voitaisiin korjata taloudellisesti, ovat 
kehittyneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Metsähaketta tuotetaan 
käytännössä neljästä pääraaka-aineesta: hakkuutähteistä, kuoresta, 
ensiharvennusten ja raivausten ainespuusta sekä kannoista. 
Ensiharvennuksilta saatavan ainespuun korjuuseen käytetään tällä
hetkellä hyvin monenlaisia joukkokäsittelykouria. Tällaisten tuotteiden 
käyttöä puoltavat muun muassa edullinen hankintahinta sekä 
sovellettavuus myös vanhoihin koneisiin, sekä kuormatraktoreihin että 
hakkuukoneisiin. Samalla koneella voidaan siis periaatteessa tehdä sekä 
varsinaista ainespuun että myös energiapuun korjuuta. Ponssen Dual —
yhdistelmäkoneet ovat omalta osaltaan lisänneet kiinnostusta 
energiapuukouriin, koska niissä vaihto käy kätevästi ja koneita voidaan 
käyttää lähes mihin tahansa korjuutehtävään. Kone ”muuttuviin 
olosuhteisiin”, kuten meillä Ponssella tavataan sanoa.
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Ponssen ratkaisu on EH25

Ensimmäinen Ponssen joukkokäsittelykoura valmistui vuoden 2004 
alkupuolella, ja ensikokemukset prototyypistä olivat erittäin 
positiivisia. Kouran suunnittelu perustui suureen määrään asiakkailta 
tulleita palautteita ja toiveita, joiden pohjalta onnistuttiin rakentamaan 
tuote, jota on jo nyt kehuttu markkinoiden parhaaksi. 

Perusratkaisultaan koura on matala kuormaus-asennossa ja 
pystyssä korkea. Keräiltäessä puita nippuihin kouran painopiste on 
mahdollisimman kaukana riipuketapista jolla saadaan vakaa 
hallittavuus. Tämä mahdollistaa myös vaa´an käytön, koska 
jarruriipuketta ei tarvita. Kuormatessa matala rakenne helpottaa
kuormausta, toisaalta vahvan tiltin avulla puuniput pystytään 
siirtämään kapeista väliköistä ajouran päälle myös pystyasennossa.         

Ponssen joukkokäsittelykoura katkaisee puun giljotiinimaisella 
leikkuuterällä ja pystyy katkaisemaan kertakatkaisulla jopa 
halkaisijaltaan 25 cm:n puun. Koura on varustettu 
joukkokäsittelykäpälillä, joiden avulla kouraan voidaan ”napsia”
useita runkoja ennen runkojen siirtämistä kuormaan. Kourasta on 
tehty erittäin kevyt ja pienikokoinen, jotta normaali 
kuormaustyöskentely onnistuisi vaivattomasti. Kouran edistyksellistä 
teknologiaa suojataan myös patentein.
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Keräilytoiminnon periaate

Aloitettaessa keräily, keräilypihdit ja kahmari ovat auki 
asennossa. Puuhun tartuttaessa kahmari laitetaan kiinni ja 
katkaistaan puu hipaisunäppäimellä (automaattinen kiinni / 
aukaisu -toiminto). Samanaikaisesti kouran kahmari ja 
keräilypihdit sulkeutuvat automaattisesti.

Katkaisulaite on nivelöity runkoon, mikä mahdollistaa terän 
ja käpälän vapaan liikkuvuuden katkaisun ja kuormauksen 
aikana. Keräilytoimintoa aloitettaessa terä on rungon takana 
suojassa ja poissa tieltä. Rungon ja katkaisulaitteen välillä 
on jarrupala joka estää holtittoman katkaisulaitteen liikkeen. 
Jarruvoima on säädettävissä mieltymysten mukaan. 

Ensimmäistä puuta leikattaessa terä tulee puun 
paksuuden verran pohjalinjasta ulos. Katkaisuterä toimii 
katkaistun puun rajoittimena, mikä estää puun valumisen 
alaspäin muita puita otettaessa. Katkaisulaitteen sylinteri on 
varustettu pikaliike-venttiilillä. Kuormituksen noustessa 
nopeus hidastuu ja voima lisääntyy. Tämä toiminto on saatu 
aikaan hydraulisella kytkennällä.
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Toista puuta otettaessa aukaistaan kahmari. Keräilypihdit jäävät tässä 
vaiheessa kiinni ja pitävät katkaistut puut kourassa. Toinen puu otetaan 
kouraan ja kahmari laitetaan kiinni.  Katkaisuliikkeen yhteydessä keräilypihdit 
tekevät automaattisesti liikkeen joka ottaa katkaistun puun pihtien otteeseen. 
Tätä toimintoa toistetaan tarpeen mukaan, kunnes koura on täynnä. Kouran 
ollessa täynnä siirretään nippu kuormatilaan tai sellaiseen paikkaa josta se on 
helppo kuormata kyytiin.

Kuormauksen apuna myös tiltti

Katkaisuterä on sijoitettu niin että se on 
rungon takana. Kuormattaessa 
katkaisuterä on kiinni ja nivelen ansiosta 
rungon takana helpottamaan kuormausta. 
Kuormauksen alussa asetetaan niin 
sanottu kuormausmoodi päälle, joka 
samalla siirtää terän kiinni asentoon. 
Laitettaessa ensimmäistä kertaa koura 
nipun päälle katkaisulaite siirtyy 
nivelöinnin ansiosta rungon taakse.   

Koura toimii kuormauskouran tavoin 
mutta kouralla voidaan käyttää ahtaissa 
paikoissa tiltti-toimintoa. Tiltti nostaa 
isotkin niput pystyasentoon helposti. Tällä 
toiminnolla säästetään jäävää puustoa ja 
nosturilla ei tarvitse taiteilla kuten 
vaakanippua käsiteltäessä.
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paino työkunnossa (ilman rotaattoria) 390 kg
Pituus 870 mm
Leveys 1350 mm
Korkeus

runko pystyssä (rot. tapista alalevyyn)     1 960 mm
runko vaakassa(rot. tapista pohjalevyyn) 1220 mm

kahmarin avauma 1300 mm 
nosturin tehon tarve vähintään 50 kW
käyttöpaine 20 - 25 MPa
öljyvirtauksen tarve 60 - 120 l/min
rotaattori Indexator AV12S
pystytään keräämään useampia runkoja kerrallaan
katkaisuläpimitta 250 mm yhdellä katkaisukerralla
(monelta sivulta katkottaessa 300mm) 
hyvät kuormausominaisuudet
katkaisulaite ei kolhi jäävää puustoa , terä rungon takana
vahva tiltti, nostaa isotkin niput pystyasentoon helposti
mahdollisuus asentaa vaaka
ei tarvitse jarruriipuketta
voidaan asentaa kuormatraktoriin, hakkuukoneeseen ja yhdistelmäkoneeseen
yksinkertainen ohjausjärjestelmä, helppo asennus moniin eri koneisiin 
erityisesti suunniteltu energiapuun korjuuseen

Ponsse EH25 ominaisuuksia


	PONSSE EH25energiapuukoura

