
En lille rejseberetning fra FinnMETKO 2012 

 

En lille håndfuld, Tommy A.Nielsen, min frue og undertegnede blev af Sampo-Rosenlew fabrikken inviteret 

til en guidet rundvisning på fabrikken i Björneborg i Finland med efterfølgende bustur til Jämsä hvor den 

store skov- og jordudstilling FinnMETKO blev afholdt i dagene fra 30/8.-1/9. 

Selvom besøget på fabrikken var ret interessant, vil jeg holde mig til at fortælle lidt om de mest 

interessante nyheder, jeg fik støvet op på messen. 

På grund af et hårdt tidspres blev der ikke tid til at fordybe sig i detaljer og der har sikkert også været 

interessante ting, jeg ikke har observeret i forbifarten.  

 

 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde set frem til at blive præsenteret for den nye lille 

Sampo RH46 og den skuffede ikke!! Den har fået en ny motorhjelm som gør maskinen meget mere 

servicevenlig, men det vigtigste er nok at den har fået oliemotorer på alle hjul, hvor den før havde mekanisk 

gearkasse på forakslen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sampo-rosenlew.fi/en/tuotteet_en/metsakoneet_en/harvesterit_yleista_en.html
http://eng.finnmetko.fi/
http://www.sampo-rosenlew.fi/en/tuotteet_en/metsakoneet_en/harvesterit_yleista_en.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rneborg
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ms%C3%A4
http://eng.finnmetko.fi/
http://www.sampo-rosenlew.fi/en/tuotteet_en/metsakoneet_en/harvesterit_yleista_en.html


Og for at blive ved farven, præsenterede Sampo-Rosenlew deres nye 10 tons udkørselsmaskine. En fin 

maskine med godt udsyn og kort næse. 

 
 

 

 

En overraskende nyhed, som jeg i hvert fald ikke har set før, er dette monster af en ”vandgående” knuser.     

Denne Meri traktor med knuser kunne måske egne sig til rydning af naturarealer og andre blødbundede 

områder. 

 

http://www.sampo-rosenlew.fi/en/tuotteet_en/metsakoneet_en/harvesterit_yleista_en.html
http://www.suokone.com/en/products/meritractors-2/suocco-crawler-tractor/s-500.html
http://www.suokone.com/en/products/meritractors-2/suocco-crawler-tractor/s-500.html
http://www.suokone.com/en/products/meritractors-2/suocco-crawler-tractor/s-500.html


Nisula er ved at få bidt sig godt fast og i et samarbejde med Lännen, der bygger jordflytningsmateriel, har 

de bygget en skovningsmaskine, som nok skal vise sig at gøre en god figur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Timbear er jo ikke en nyhed længere, men det er første gang jeg har været tæt på den, og det overraskede 

mig lidt at jeg fornemmede en maskine der - trods sit lave marktryk - IKKE virker som et stykke legetøj. Det 

er et køretøj med pondus, der også er i stand til at flytte noget træ i en fart. 

Den gør man vist ret i ikke at undervurdere. 

 

 

 

 

 

http://www.nisulaforest.com/index.php/en/
http://www.lannencenter.com/se/produkter/anvandningsomraden/skog.html
http://www.timbear.se/


Komatsuforest har kreeret et par nye udkørselsmaskiner, model 855 og 865, hvor det ser ud til at fokus har 

været på førerens arbejdsforhold og velbefindende. 

I skrivende stund er Komatsuforest´s hjemmeside ude af drift, så jeg ikke kan linke til den, men 

interesserede har nok ikke svært ved at finde den selv. 

 

 

 

 

 

 

Logman havde en driver med, som jeg gerne havde studeret, men den var desværre placeret så langt fra 

messearealet, at den ikke var indenfor vores rækkevidde. Det interessante ved den er, at den er monteret 

med energiklipper og Fixteri heltræsbundter beregnet til udrensning i ungt løv. 

 

 

 

 

http://www.logman.fi/pages/pa-svenska/combi-maskiner/logman-811c.php
http://www.fixteri.fi/pdf/Fixteri_svenska.pdf


 

Prosilva har i en periode anvendt stålbæltesystemer fra italienske Bonfiglioli. Systemet er enkelt at 

anvende, idet bæltesystemet monteres direkte på de eksisterende nav, hvor fælgene har siddet. 

 

 

 

 

Prosilva stod også for den absolut største ”Breaking News” jeg har set i nyere tid. De har i samarbejde med 

ElForest bygget en elhybriddrevet skovningsmaskine. Elforest er i forvejen kendt for deres miljøvenlige 

udkørselsmaskiner. 

 

Tak for jeres opmærksomhed! 

Med venlig hilsen 

Viggo Mortensen   Skovbryn I/S 

 

http://www.prosilva.fi/sv/produkter
http://www.prosilva.fi/sv/produkter
http://www.elforest.se/sv/fordon
http://www.skovbryn.com/

