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POLTTOPUIDEN KATKAISU- JA PILKKOMISKONE „JUKO" 
malli B 

Ilmoittaja ja valmistaja: L. Junnilan konepaj a, 
Mynämäki. 

Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (5. 10. 54) : ilman moot- 
toria ja sirkkelin terää 72 500 mk. 

Rakenne ja toiminta 
Katkaisu- ja pilkkomiskone „Juko" on tarkoitettu käytettä-

väksi polttopuiden, lähinnä halkojen katkomiseen ja pilkkomi-
seen. Sitä käyttämään tarvitaan normaalisti neljä henkilöä. 

Koneen jalusta on valmistettu kulmateräksestä. Kirvespyörä 
(vauhtipyörä) on puinen. Jalustan alimmat palkit toimivat siir-
rettäessä jalaksina. 
Ryhmä 183 	 8440/54/1 
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Kirvespyörä on laakeroitu liukulaakerein ja varustettu voide-
kupeilla. Sen kummallekin sivulle on kahdella pultilla kiinni-
tetty halkaisukirves. Halkaisualustoiksi on jalustaan. kiinnitetty 
10 mm teräslevyt. Kirvespyörä on suojattu peltikatoksella ja me-
talliverkolla. 

Katkaisusirkkeli on sijoitettu jalustalle sahauspöydän alle 
siten, että 65 em:n läpimittaisesta terästä n. 22 cm On pöydän 
yläpuolella. Sahauspöytä on rautalevyä ja kiinteätä mallia. Se 
jatkuu kouruina kirvespyörän kummallekin puolelle. Pölkyt liu-
kuvat sahauspöydältä kouruja myöten pilkkojille. 

Sirkkelin akselille on kiinnitetty kaksi hihnapyörää, koneen 
käyttöhihnapyörä ja kirvespyörän hihnalle voiman siirtävä kitka-
pyörä. 

Sahauspöydän alle — sirkkelin akselin taakse — on kiristys-
kiskoille kuulalaakerein laakeroitu siirrettävä, kirvespyörän hih-
naa kiristävällä hihnapyörällä varustettu akseli. 

Mittoja: 

Pituus  	160 cm 
Leveys  	140 „ 
Korkeus  	100 „ 
Sirkkelin terän läpimitta  	65 „ 

pyörimisnopeus 	  1 150. . .1 300 r/min 
Kirvespyörän läpimitta  	123 cm  

pyörimisnopeus 	  130... 150 r/min 
Koneen paino ilman moottoria  	240 kg 

Koetus 

Koetus suoritettiin maatalouskoneiden tutkimuslaitoksella 
v. 1953-54. Kokeissa sahattiin ja pilkottiin koivu-, mänty- ja 
kuusihalkoja yhteensä n. 250 m3  sekä pieni määrä rankoja. Ha-
loissa oli latvaläpimitaltaan 5...10 cm halkoja enintäään 25 % 
kuutiomäärästä ja loput suurempia. Halot katkaistiin kahdesta 
kohdasta ja halkaistiin kotitalouskäyttöön sopiviksi. Kokeissa 
tutkittiin myös tehon tarvetta ja työsaavutusta. Koetuksen ai-
kana vaihdettiin kirvespyörään uudet kirveet. 

Pilkkomisjätteitä (sahanpuruja ja säröjä) kertyi sahattaessa 
ja pilkottaessa koivuhalkoja 2,3 % (puruja 1,05 ja säröjä 1,25 %), 
mäntyhalkoja 3,0 % (1,15 ja 1,85 %) ja kuusihalkoja 2,85 % 
(1,1 ja 1,75 %) halkojen painosta. 
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Arvostelu 

Polttopuiden katkaisu- ja pilkkomiskone „Juko" 
malli B 

Ilmoittaja ja valmistaja: L. Junnilan konepaja, 
Mynämäki. 

Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (5. 10. 54) : ilman moottoria 
ja sirkkelin terää 72 500 mk. 

Katkaisu- ja pilkkomiskone „Juko" on tarkoitettu käytettä-
väksi lähinnä halkojen katkomiseen ja pilkkomiseen. Sitä käyttä-
mään tarvitaan normaalisti neljä henkilöä. 

Kone on kirvespyörää lukuunottamatta kokonaan metallista. 
Puusta valmistetun kirvespyörän kummallekin sivulle on kah-
della pultilla kiinnitetty halkaisukirves. Kiinteä, rautalevystä 
valmistettu sahauspöytä jatkuu kirvespyörän kummallekin puo-
lelle kouruina, joita myötett katkaistut halot liukuvat sahauspöy-
dältä pilkkojille. Koneen tehon tarve on n. 2,5...3,5 kW ja vir-
ran kulutus n. 0,5 kWh/m3  riippuen pilkottavien puiden laadusta 
ja pilkkojain työtehosta. Edullisissa olosuhteissa voidaan koneella 
pilkkoa — 4 miehen työnä ja metrin pituisia halkoja kahdesta 
kohdasta katkaisten — n. 4...6 m3  tunnissa. 

Koneen jalakset saisivat olla vetosilmukalla varustetut. Sirk-
kelin pöydän alla oleva terän osa ei ole suojattu ja terän päällä 
oleva suojus saisi olla leveämpi ja niveltyvä. Tavallista hammas-
tusta käytettäessä tulisi sahauspöydän olla lähempänä terän keski-
pistettä. Pilkkojat joutuvat kumartamaan ottaessaan pölkkyjä 
kourusta. Istuen on työasento sopiva, mutta pilkkojan kasvot 
ovat tällöin jonkin verran alttiimpana halkaisukirveiden mahdol-
lisesti sinkoamille säröille. 

Edellä mainittuja — pääasiassa pienehköjä — huomautuksia 
lukuunottamatta konetta voidaan pitää verraten sopivana halko-
jen pilkkomiseen niin yksityis- kuin yhteiskäytössä. Kone on ra-
kenteeltaan kestävä. 

Helsingissä lokakuun 5 päivänä 1954. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetnsselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman kirjallista lupaa erillisenä julkaista. 



Helsinki 1954. Valtioneuvoston kirjapaino 


