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Kuorimakoneen läpi kuljetettavaan tukkiin kohdistuu paljon mekaanista 
rasitusta. Hydraulisesti puristettavat syöttövalssit ovat kosketuksissa tukkiin 
koko sen ajan, kun tukki on koneessa. Etenkin suurnopeuskuorinnassa ja/
tai jäätyneen puun kuorinnassa syöttövalssien osuus tukinpäähän syntyvistä 
vaurioista voi olla suuri. Valssit voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa  
puuvaurioita sekä tukinpäässä että tukin pinnalla.  

Valon Koneen suunnittelemalla uudella syöttövalssien ohjausjärjestelmällä 
voidaan ehkäistä suuri osa kuorinnassa syntyvistä tukinpään vaurioista tai 
ainakin vähentää niiden riskiä merkittävästi.

Uusi järjestelmä voidaan asentaa kaikkiin VK-kuorimakoneisiin, joissa on 
käytössä koneikkohydrauliikka. Jo kymmenet tyytyväiset VK-asiakkaat  
ympäri maailmaa ovat todistaneet uuden ohjausjärjestelmän tehokkuuden  
ja luotettavuuden sekä sen mukanaan tuomat edut.

Kuva 1.

Kuva 2.



Konemalli VK450-sarja VK550-sarja VK820-sarja VK5000-sarja VK8000-sarja

Soveltuvuus Kyllä

Hydrauliikan tyyppi Oltava koneikkohydrauliikka

Hydraulikapasiteetti Riittävyys tarkistetaan tapauskohtaisesti

Logiikkaohjaus Siemens S7 Classic/TIA

Ohjelman kiertonopeus Max. 10 ms
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Kun haluat lisätietoja uudesta syöttövalssien ohjausjärjestelmästä, niin ilmoita 
meille kuorimakoneesi malli/tyyppi, sarjanumero ja valmistusvuosi. Näin voimme 
palvella sinua mahdollisimman hyvin.

Esimerkiksi: Konemalli VK550, konenumero 123/1995
Koneen tyyppimerkintä voi olla myös muodossa 550-480-6-450-RHP

Ominaisuudet Edut

• Vähentää riskiä tukinpään vaurioille, kun tukkia  
ei tarvitse enää työntää syöttövalsseja päin

• Riski kuorintaterien aiheuttamiin puuvaurioihin 
vähenee, kun syöttövalssit eivät vaurioita 
tukinpäätä ja altista sitä teristä syntyville 
rasituksille *) Kuva 2.

•   Mekaaniset rasitukset koneeseen pienenevät, 
kun puuta ei työnnetä syöttövalsseja päin → 
alhaisemmat kunnossapitokulut

• Vähentää hydraulikapasiteetin tarvetta silloin, 
kun käytössä on vain kuljettimen painorullan ja 
valssien aseman lukitusominaisuus (esimerkiksi 
kun kuorinta sahan syötössä lajitellulle tukille ja 
tukki käännetty kulkemaan latva edellä)  
*) Kuva 1.

• Yksinkertainen toimintaperiaate varmistaa 
häiriöttömän tuotannon

Kuva 3. Kuva 4.

• Valssien puristuspaine aikaansaadaan hydraulisesti 
kuorimakoneeseen liitetyltä koneikolta

• Painetaso valitaan ohjauspaneelista tai 
automaattisesti puukoon mukaan

• 2-vaiheinen valssipaine: alhainen pitopaine on 
päällä kunnes tukki on edennyt valssien väliin, 
tukkia aletaan puristaa vasta tässä vaiheessa 
korkeammalla työpaineella (=soft opening) 
*) Kuva 3. ja 4.

• Erillinen lukkoventtiili estää syöttövalssin 
sulkeutumisen tukin poistuessa valssien välistä 
- valssit jäävät odottamaan auki-asennossa 
seuraavaa tukkia *) Kuva 3.

• Tukin ollessa halkaisijaltaan edellistä tukkia 
pienempi/suurempi, ohjataan hydraulisynteriä 
muuttamaan syöttövalssien asemaa puukoon 
mukaisesti, jotta se on optimaalinen seuraavalle 
tukille

• Tarvittava tieto tukin halkaisijasta saadaan VK-
syöttökuljettimeen liitetyltä valoverholta

• Valssien asemointi -järjestelmä poistuu auto- 
maattisesti käytöstä kuorittaessa järjestelmän 
kannalta liian lyhyitä tukkeja (tieto tukin 
pituudesta saadaan valoverholta)


