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#7 TEMA: SKOGSMASKINER

vassa skogsmaskiner
Kombi ● Skotare ● Flis ● Skördare
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Varsågod – en utgåva exklusivt för ATLs prenumeranter
INNEHÅLL:
VIMEK:
EFTERTRAKTAD KOMBI ���������������������������������������� 3
SAMPO SKOTARE:
PRISVÄRD 12-TONNARE���������������������������������������� 5
ALBACH:
TYSKT FLISMONSTER�������������������������������������������� 7
LOGSET:
HYBRID MED KRAFT �������������������������������������������� 9
KRANMAN:
LITEN MEN STADIG SKÖRDARE����������������������������� 11

Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare
publicerats i ATL och på www.atl.nu mellan 2017
och 2019.

Kranman engreppsskördare 520 S.
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Eftertraktad kombi
Vimek 404 SE Duo går
från skördare till skotare
på 20 minuter. Vagnen
kopplas på med drag och
kraftuttag och aggregat
byts mot grip.

Vimek kombimaskin
har både tiltbar grip
och krantorn.
FOTO: DAVID LARSSON
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Vimek visade sin kombimaskin första gången på Elmia
Wood 2017. Sedan dess har den utvecklats och serieproduceras nu.
– Det blir ganska mycket att ändra på från det att man
visar en maskin första gången tills man tycker att den är
klar. Det ska vara riktigt bra när det kommer ut.
Det säger Stefan Asp, marknadsansvarig för Sverige och
Norge på Vimek.
Utgår från skördaren
De stora förändringarna har varit att få till en drivaxel ut
till vagnens Robsonrullar och att göra krantornet tiltbart.
– Vi har gjort tvärsom mot alla andra och utgått från
skördaren som vi har kompletterat med en vagn så att man
kan köra den som en kombimaskin.
I och med att skördaren har både midjestyrning och
styrning på ett hjulpar kan man få vagnen att spåra med
maskinen och största styrvinkeln är 80 grader.
– Det gäller att få till geometrin så att det stämmer både
för skördare och skotare och det tycker vi att vi har lyckats
med.
Vimeks tiltbara grip hjälper ytterligare till när man jobbar i trånga gallringar.
Växlar på 20 minuter
Att gå från skördare till skotare tar ungefär 20 minuter.
Vagnen ska kopplas på med drag och kraftuttag och därefter byts aggregat mot grip som sitter i kranspetsen med en
sprint.
Hydraulslangarna hör till respektive moment då skördaraggregatet kräver grövre slangar. De dras från skördaren

där det finns en gemensam snabbkoppling för de fyra hydrauluttagen.
Motor: CAT C2,2T 50 Kw.
– Vi tycker inte att det är tiden som är avgörande utan
det viktigaste är att det ska vara enkelt. Man byter ju inte
Transmission: Hydrostatisk/ mekanisk.
varje för- och eftermiddag utan man kanske skördar i någLastkapacitet: 5 ton.
ra dagar och sedan skotar man fram det.
Alla återförsäljarna har prislistor på maskinen
Kranlängd: 5,20 meter
och leveranserna börjar efter semestern.
– De två första förseriemaskinerna kom till
Skördaraggregat: Keto Forest Silver Xtreme
sommaren och sedan blir det full produktion
Klicka på pilen eller
till hösten. Det är många som är intresserade
skanna QR-koden för att se
Max kapdiameter: 30 centimeter.
och vi har sålt flera stycken så hela årsprokombin i arbete.
duktionen på 7–8 maskiner är snart såld.
Vikt aggregat: 269 kilo
Det är främst större skogsägare som visat
Vikt maskin: 4 400 kilo
intresse för kombimaskinen men även entreprenörer och flera skogsbolag.
Bredd: 1,8 eller 2,05 meter
– Det finns en efterfrågan på kompaktmaskiMarkfrigång: 40 centimeter
ner på marknaden och hela kompaktklassen är
verkligen på frammarsch, säger Stefan Asp.
Pris: Strax under 2 miljoner kronor för komplett

FAKTA Vimek 404 SE Duo

▼

Vimek har redan sålda flera 404 SE Duo,
som nu serieproduceras, och intresset för
kombimaskinen är stort.
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kombimaskin.

SMART 1
För att växla mellan
skördaraggregat och skotargrip finns ett snabb
fäste för hydrauliken.

SMART 2
Vagnen drivs via
ett kraftuttag från
skördaren.

Fick ny order
Vimek avslutade sin stororder till Vitryssland hösten 2018
men fick nyligen ytterligare en beställning på drygt 20 maskiner.
– Vi har hållit leveransplanerna och det har faktiskt gått
över förväntan. Nu har vi kommit ned till en mer normal
takt så att vi inte behöver leverera allt till Vitryssland. Det
finns andra marknader som vi behöver ta hand om, bland
annat Sverige och Norge. Det blev ett tapp där kan man säga under en tvåårsperiod.
Vimek 404 SE Duo kommer att kunna köpas som en ren
skördare. Skillnaden mot den vanliga skördaren blir då
framför allt att man får ett tiltbart krantorn och en maskin
som i framtiden kan kompletteras med en vagn.
David Larsson
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Prisvärd
12-tonnare

Handens Skog AB kör med
den första skotaren Sampo
FR48 som går i Sverige.
FOTO: DAVID LARSSON

Finska Sampo pressar priserna och
skotaren FR48 är uppåt en halv miljon
billigare än konkurrenternas.
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– Vi letade efter en ny 12-tonsskotare och tyckte att den
här såg bra ut, inte minst prislappen.
Det säger Roger Karlsson på Handens Skog. De är först
ut med att köra en Sampo FR48 i Sverige och vid intervjutillfället hade de haft den några veckor i skogen. Erfarenheten är hittills positiv.
– Den är betydligt billigare än konkurrenterna men den
besparingen har jag inte märkt på maskinen. Förarmiljön
är spartansk och passar mig perfekt. All information man
behöver finns samlad på en pekskärm.
Sampo jobbar med att hålla priset nere.
– Vi kan göra det för att vi inte har en lika stor orga
nisation som konkurrenterna. Men vi måste också slå oss
in på marknaden. Men när vi blir större så ökar troligen
priserna även hos oss, säger Mikael Bohm, Samposäljare
i Sverige.
Låga sarger ger bra sikt
Roger Karlsson lyfter framför allt fram sikten bakåt, som
är bra tack vare låga sarger. Ljudnivån i hytten är fullt acceptabel, menar Roger Karlsson.
– Den är kanske lite hög i pumpen men det är inget som
stör, det viner lite bara.
Förarplatsen har en stol som är monterad på en Sit-Right-
nivellering. På stolen sitter paletter från skördaren, något
som Roger Karlsson ser som en av de få nackdelarna med
maskinen.
– De borde ha gjort en palett som var anpassad till sko
taren.

FAKTA Sampo FR48
Vikt: 16,5 ton.
Lastkapacitet: 12 ton.
Bredd med 710/45-26,5 däck: 289 centimeter.
Frigångshöjd: 65 cm.
Motor: Agco Power 49 AWF.
Transmission: Hydrostatiskmekanisk med diffspärr.
Växlar: 2 fram,
2 back.

▼

Bröderna Karlsson har den första av Sampos nya,
större maskiner. I början av 2019 gick skotaren FR48
i stormskogen i Roslagen.
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Klicka på pilen eller
skanna QR-koden för att se
skotaren i arbete.

Styrvinkel:
45 grader.

SMART 1

SMART 2

Diesel och AdBlue fylls
på bredvid motorhuven
och på andra sidan sitter
batterierna.

Stolen är monterad
på en Sit-Right-nivellering
och sikten bakåt och åt
sidorna är bra tack vare
låga sarger.

Utvändigt gillar han placeringen av batterier och på
fyllning av diesel och AdBlue. Allt ligger i fronten på var
sin sida om motorhuven.
– Det är lätt att komma nära med bilen om det behövs.
Lösningen med påfyllning fram bygger på att det finns
två dieseltankar med en pump emellan. Den främre tanken
rymmer endast 40 liter.
– Men om pumpen mellan tankarna går sönder har jag
inte så mycket att köra med, konstaterar Roger Karlsson.
Han gillar även placeringen av ventilpaketet som, till skillnad från många andra skotare, sitter under kranpelaren.
– Det är lättare att se från förarplatsen om det läcker någonstans.
Finsk kran
Skotaren FR48 har samma hytt och motor som lillebror FR28. Men ram, boggilådor, pump och transmission är anpassade till en större lastvikt. På skotaren
sitter en finsk Meserakran med 10 meters räckvidd.
– Jag skulle önska lite mer kraft i utskjutet, säger Roger Karlsson.
Brodern Johnny Karlsson menar att det avgörande när
man köper skotare är, förutom priset, att det finns en bra
servicelämnare med rätt placering.
– På en skotare är det inte så mycket som kan gå snett.
Det är mycket standardkomponenter som alla tillverkare
använder. När man köper en skördare är det viktigare med
en bra och kompetent service.
– Vi var oroliga över priset, det skilde en halv miljon mot
de andra vi tittade på, säger han. Den är spartansk i hytten
men annars har vi inte sett några skillnader mot andra
skotare.
David Larsson
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Albach Diamant 2000
kan ta både stammar och
grot och lasta direkt på
lastbil eller upplag.
FOTO: DAVID LARSSON

Tyskt flismonster
Stödbenen fälls ner, hytten hissas upp och
inom 30 sekunder har Albach Diamant 2000
börjat tugga i sig grotvältan.
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På kort tid har fyra flismaskiner från tyska Albach
sålts i Sverige och fler är på gång. Monstret på 700
hästkrafter är byggt för bara en enda sak.
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FAKTA Albach Diamant 2000
Motor: Volvo Penta
Effekt: 700 hk (515 kW)

Kan flisa grot i skogen
– Det är lite speciellt när man kommer ut på E4:an men
det går fint, säger Oskar Lilja, som arbetat med maskinen.
Återförsäljare är Sunnerby Jord & Skog utanför Vrigstad
i Småland. Per Carlsson på företaget fick upp ögonen för
maskinen vid ett besök i Finland för något år sedan och
har nu sålt fyra stycken i Sverige.
– Den kan stå på terminal och flisa uthålligt och göra
många kubikmeter så den håller att flisa stamved med.
Samtidigt kan du använda den till att flisa grot i skogen.
Förutom matarbordet som materialet läggs på så har inmatningen till huggen en rullande matta i överkant och en
tandad rulle på vardera sidan som hjälper till att trycka in
materialet i huggen.
– En skillnad mot andra maskiner är att du i större
grad bara kan släppa materialet på bordet. Du behöver inte
pressa in det i inmatningen utan kan koncentrera dig

Antal cylindrar: 6
Cylindervolym: 16,1 liter
Tankvolym: 995 liter
Transmission: Tvåväxlad hydromekanisk

Högre kapacitet
Om man som entreprenör ska satsa på en sådan här
Rotordiameter: 1 040 mm
maskin så gäller det att hålla den i arbete.
Investeringen ligger på omkring 7 milRotordrift: Mekanisk
joner kronor. Oskar Lilja visar på en
Ipad de olika objekten som uppMaxkapacitet: 380 m3/timme
dragsgivaren matat in på en karKlicka på pilen eller
Räckvidd kran: 10,1 meter
ta. Han menar att kapaciteten är
skanna QR-koden för att se
högre än den tidigare huggbilen
flismaskinen i arbete.
Längd/Bredd/Höjd: 10,3/2,55/3,95 meter
som både flisade och transporÖvrigt: Fyrhjulsdrift, ABS-bromsar
terade men arbetssättet har sina
utmaningar.
– Den här producerar hela tiden,
sedan har vi tre lastbilar efter den.
Det innebär att det krävs både planeSMART 1
SMART 2
ring för att optimera logistiken och en god
De små hjulen framtill
Flisröret går att
hjälper till att sänka axelrotera 240 grader.
relation med sina uppdragsgivare.
trycket på framaxeln.
– Man får inte ha för många bilar så att det bildas kö, eller
för få, och din uppdragsgivare måste ge dig bra förutsättningar så att du vet hur objekten ser ut, säger Per Carlsson.
Inmatningsbredd: 1 230 mm

▼

I skogarna utanför Mullsjö kommer den gröna maskinen
rullande längs skogsbilvägen i snöyran och stannar till vid
grotvältan. Stödbenen fälls ner, hytten hissas upp och inom
en halv minut har den börjat tugga i sig av den stora högen.
Tranås Skogsentreprenad har haft sin Albach Diamant
2000 i några månader nu. De har uppdrag i främst södra
Östergötland, norra Småland och en bit in i Västergötland.
Med så långa transportavstånd är det praktiskt att kunna
köra i 70 kilometer i timmen på väg, även på motorväg.

på att ha material på bordet hela tiden.
Inmatningen mäter 1 gånger 1 meter och den klarar
mycket grova stammar.
– Du kan i princip lägga in bitar som är uppåt 1 meter
i diameter så den kan ta övergrova bitar också.
Maskinerna som är sålda i Sverige finns i Jönköpingstrakten men intresset finns på fler håll.
– Nu är det många från Norrland och mellersta Sverige
som varit och tittat på den så det kommer att finnas maskiner i hela Sverige snart.

Hans Dahlgren
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Hybrid
med kraft
Logset går vidare med sin hybridteknik
med skördaren 8H GTE Hybrid. Den får
en rejäl effektökning jämfört med den
konventionella 8H-skördaren.

Logset har även uppdaterat
skördaraggregatet TH 75
bland annat med bättre skydd
för hydrauliken.
FOTO: DAVID LARSSON
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brukningen minskar med cirka 25 procent.
– Med större skördare har vi fått ännu högre siffror men
med den här kan man spara ungefär 25 procent, säger Tapio Nikkanen, styrelseordförande i Logset.
Därmed blir det också mindre utsläpp och vid premiärvisningen vid fabriken i Vasa hävdades det att de har den
”grönaste skördaren i industrin”.

2016 presenterade Logset sin hybridskördare
12H GTE. Nu kommer uppföljaren i en allroundskördare som den finska tillverkaren hoppas
ska bli en storsäljare.

Drar 15 liter i timmen
– Det är ett riktigt beslut, 8H är den maskin de säljer mest
av, säger Dennis Olsson.
Han är skogsentreprenör i Västsverige och dessutom
återförsäljare åt Logset. Dennis Olsson har kört med den
stora 12H-hybridskördaren i 1,5 år och den har gått cirka
3 000 timmar.
– Den drar 15 liter i timmen nästan oavsett vilken sorts
skog det är. Den går hela tiden på samma varv, går alltid
lätt och har ett våldsamt oljeflöde tack vare att man har så
mycket kraft. Den har olja till alla funktioner hela tiden.
Det är en väldig skillnad mot en vanlig skördare.
”Spar 25 procent bränsle”
Dennis Olsson har fyra Logsetskördare i sitt avverkningsföretag och dessutom underentreprenörer som kör med
Logsetskotare. Huvudinriktningen nu är framför allt att
avverka skog i stället för att sälja maskiner. Orsaken är den
svaga kronan.
– Det gör väldigt mycket på en sådan här maskin.
Med hybridtekniken säger tillverkaren att bränsleför-

Extra kraft från superkondensator
Den extra kraften som går att ta ut från superkondensatorerna är inte småpotatis, det handlar om 100 kilowatt och
ett vridmoment på 500 newtonmeter extra under åtta sekunder. Det ska ställas mot dieselmotorns effekt på 214 kilowatt och ett max vridmoment på 1 280 newtonmeter.
Uppladdningen från noll till fullt går på tio sekunder.
– Ingen har kunnat tömma superkondensatorn helt med
vanligt skogsarbete i vår större skördare, säger Tapio Nikkanen.
Logset nya skördare 8H GTE Hybrid är en allroundskördare som ska passa i stora delar av världen.
– Kunderna tycker mest om kraften, att man inFOTO: DAVID LARSSON
te behöver fundera om det finns kraft eller
inte. Det finns tillräckligt i alla moment.
På den nya Logsetskördaren, som till
yttermått och vikt är identisk med den
Klicka på pilen eller
FAKTA Logset 8H GTE Hybrid
gamla 8H-skördaren, satt det vid visskanna QR-koden för att se
Vikt: 22 ton
ningen en 10-meters Meserakran. Som
skördaren i arbete.
alternativ kan man även välja en
Motor: Agco Power 74 LFTN Steg 5
11-meters. Hybridskördaren har en ny
steg-5-motor från Agco Power.
Aggregat: Logset TH65/ TH75

▼

Logsets hybridteknik bygger på att dieselmotorn laddar en
superkondensator via en elmotor under normal belastning.
När skördaren behöver extra kraft friger elmotorn energi
från superkondensatorerna till skördarens två pumpar. Allt
sker automatiskt utan att föraren ens märker det.
En superkondensator har fördelen av att snabbt kunna
avge energi och att den klarar många laddcykler. Skogsmaskintillverkaren Logset, med säte i Vasa i Österbotten, introducerade tekniken 2016 i sin skördare 12H GTE Hybrid. Nu kommer nästa hybridmaskin, skördaren 8H GTE
Hybrid, med en storlek som ska locka fler köpare än den
stora 12H-modellen.

Effekt dieselmotor (vid 1700 rpm):
214 kilowatt.
Effekt elmotor: 100 kilowatt i 8 sekunder,
78 kilowatt i 10 sekunder
Vridmoment dieselmotor (vid 1500 rpm):
1 280 Newtonmeter
Vridmoment elmotor (vid 100-2100 rpm):
500 Newtonmeter

Förvaring under insteget
Logset har med nylanseringen även gjort en
hel del mindre förändringar, till exempel ett förvaringsutrymme under insteget.
Förutom den nya skördaren visade Logset även sin hyttdämpning ”Smooth ride” för skotarna. Det bygger på en
enkel lösning med fyra stötdämpare under hytten, en i varje hörn. De har ett utslag på 10 centimeter och hårdheten
kan justeras manuellt.
David Larsson
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Liten men
stadig skördare
Trots den lilla storleken är
Kranman engreppsskördare 520 S
en stadig pjäs på närmare 4 ton.
Målgruppen är självverksamma
skogsägare och att hålla nere priset
har därför varit viktigt.

Framdelens chassi är gjort
i 20 millimeters plåt och boggiarmarna i 100 millimeters
massivt stål.
FOTO: DAVID LARSSON
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hade på skotaren. Och så saknade vi parallellföringen.
Den nya kranen är 5,20 meter lång och lyfter 700 kilo
utan aggregat på rak arm
– I och med att maskinen är testad så mycket i datorn
innan vi tog fram den första prototypen så har vi hamnat
väldigt rätt med kranstyrka och stabilitet, säger Magnus
Johansson.
På prototypen var kranens svänghus något för litet.
Men för att komma ut i skogen och börja provköra valde
de att montera ett svänghus som fanns tillgängligt i produktionen.
– Man vill ha mer styrka i svängen så att man har mer
kraft när man ska brotta ned träden.

Kranman visade för första gången upp sin nya
skördare vintern 2018. Det är en sexhjulig maskin
som är byggd på ett nytt chassi och med en helt
ny kran.

Enkel att serva
De ville också skapa en servicevänlig maskin och i det väl
tilltagna motorutrymmet sitter de fyra hydraulpumparna
på rad och i stort sett varenda slang kan lossas utan att man
först behöver ta bort något annat.
Tanken på att bygga en engreppsskördare tog definitivt
form när Kranman under förra vintern provkörde sin
kombimaskin, en Bisonskotare som modifierats något för
att kunna gå som skördare. De var inte nöjda med resultatet
och skrotade planerna på en kombi för att i stället bygga en
skördare med skördarkran.
– Vi märkte att kranen behöver vara starkare än den vi

Utmanande utveckling
En av utmaningarna med att ta fram en ny kran har också
varit att få till en bra lyfthöjd för att kunna ta träd i sluttningar
och att kunna få upp aggregatet för att mata ut första stocken
om det är tätt. Och att behovet finns ser vi när ATL är på
plats i skogen i närheten av verkstaden i norra Bohuslän.
FAKTA Kranman engreppsskördare 520 S
Skördaren går i en sen förstagallring med kvistig gran
Bredd: 1,7 meter.
där träden inte faller av sig själva.
Maskinlängd: 5 meter.
Testerna med kombimaskinen visade också att sikten är
viktig.
Den nya skördaren har en hög välvd ruta som gör att
Vikt: Närmare 4 ton.
föraren ser trädtopparna utan att luta sig fram. Det föraren i
Kran: Parallellförd med 5,20 meters räckvidd
övrigt har framför sig är ett antal on-off-reglage, en backoch 700 kilos lyftkapacitet på rak arm.
kamera och en liten display, som visar längd, diameter
och trädslagsval.
Motor: Briggs & Straton, 2-cylindrig
– Vi har ingen dator som räknar ut kubik, däremot
bensinmotor på 37 hästkrafter.
en som registrerar varje kap, längd och trädslag.
En variant med dieselmotor
Klicka på pilen eller
kommer också att presenteras.
På den vridbara stolen sitter två styrspakar för
skanna QR-koden för att se
kranen med ett antal knappar som ska kopplas
skördaren
i
arbete.
4 hydraulpumpar: Funktioner:
till skördaraggregatet. Just nu sitter det ett stegSväng och drivrullar upp och
matat
Joboaggregat på kranen.
ned, kran, aggregat, drivning.
– Vi har tittat på rullmatade aggregat. Men det
Pris för en basmaskin:
kräver mycket mer av både motorstyrka och pum590 000 kronor plus moms.
par. I dagsläget är det inget vi satsar på men givetvis
har vi en dröm att få till det.
Björn Blixt och Magnus Johansson har tagit
fram Kranmans nya skördare.

▼

Trots den lilla storleken är det en stadig pjäs, med en
matchvikt på närmare 4 ton. Framdelens chassi är gjort
i 20 millimeters plåt och boggiarmarna i 100 millimeters
massivt stål.
– Det är inget som behövs för hållfastheten utan det är
för att få mycket vikt långt ned på maskinen. Dessutom är
hjulen vätskef yllda.
Det säger Magnus Johansson, en av delägarna i Kranman
och den som framför allt tagit fram skördaren tillsammans
med brodern Björn Blixt.
För att ytterligare hålla maskinen stabil och stilla är den
utrustad med automatisk handbroms och midjelås.
Skördaren Kranman 520 S ska gå i förstagallringar och
den tänkta kundgruppen är i första hand självverksamma
skogsägare.
Magnus Johansson poängterar att det inte är en proffsmaskin som ska gå på heltid i skogen.
– Det svåraste under utvecklingen har varit att hålla
tillbaka på grejer som kanske inte behövs för att få en enkel
och funktionell maskin. Ett lågt pris har varit grundtanken
och vi har vägt för- och nackdelar med varenda komponent.

David Larsson
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