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Maanmuokkaus - Istutuspäällä
operattori tekee ensin laikkumättään,
joka parantaa taimen kasvuolosuhteita ja
suojelee hallalta, kuivuudelta   ja
tukkimiehentäiltä, vähentäen
huomattavasti kuolleisuutta ja parantaen
kasvua vuosien ajan.
Istutus - Istutus hoituu Risutecillä aina
tuoreeseen muokkausjälkeen, minkä
takia muokkauksella on useita
uudistamiseen liittyviä hyötyjä. Tuore
mätäs tehostaa taimen kilpailukykyä
suhteessa muuhun kasvillisuuteen.
Systemaattisuus varmistaa laaduun ja
taimien hyvä varhaisen vaiheen kasvu
minimoi muita metsän hoidollisia
kustannuksia kuten varhainen
taimikonhoito.
Tuottavat lisätoimenpiteet -
Boorilannoite, tukkimiehentäin torjunta,
ja muu tuholaistorjunta tarjotaan
lisävarusteina istutuskoneisiin. Metsikön
hallintaan liittyvä paikannus- ja
raportointi pitää huolen siitä, että
päästään tavoitetiheyteen. Näin voidaan
välttyä yliurakoinnilta ja tainten hukka
minimoituu.

Koneellinen metsänistutus soveltuu kaikille
kuusen istutusaloille sekä männyn
mätästysaloille. Oikeastaan
koneistuttamisen sijaan pitäisi siirtyä
puhumaan koneelliseen uudistamiseen.
Koneketju kun sisältää muutakin kuin
pelkästään istuttaminen. Risutec tarjoaa
koneelliseen metsänuudistamiseen
tarvittavat laitteet ja ratkaisut.
PM hyödyntää mätästinlevyä
maanmuokkaimena, joka muodostaa
mättään joko hydraulisesti kääntäen tai
mätästinlevyllä hieman maan pintaa
kauhaisten. 

ASTA RAPORTOINTI VAKIONA
ASTA-järjestelmä kertoo reaaliaikaisen
istutus- ja muokkaustiheyden sekä pinta-
alan. 

Risutec PM on tarkoitettu ammattimaiseen
urakointiin optimitaimimäärällä. PM on
helppo ladata ja syötin sijaitsee sopivalla
työskentelykorkeudella. PM perustuu
nauhakasettiin, joka on ollut käytössä jo
vuodesta 2004 ja karusellikasettiin, joka on
myös pikaladattavissa.

Metsäyhtiöt ja urakoitsijat
ympäri maailman luottavat
Risuteciin ymmärrettyään

eri uudistamistoimen-
piteiden integroinnin

mittavat hyödyt.
Toimitamme todistetusti

luotettavia ratkaisuja
metsäomaisuuden hoidosta

vastaaville yrityksille sekä
urakoitsijoille,

jotka vaativat parasta.

Yhdistä maanmuokkaus
ja istutus Risutec PM-
koneella

Kompakti ja helppo
huoltaa

Koneellisen metsänuudistuksen
vaiheet

Risutec

Laite on helppo huoltaa, siinä on
keskitetyt rasvausnipat sekä saranoitu
syötin. Kone on hyvin suojattu risujen ja
muiden törröttävien oksien varalta.
Istutusjälki on erinomainen
molemminpuolisen tiivistyksen ansiosta.
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120 taimikapasiteetti
14 tonnin alustakoneelle
800kg paino

160 taimikapasiteetti
14 tonnin alustakoneelle
1100kg paino

Risutec PM-120

Risutec PM-160

Yhdistämällä eri uudistamisvaiheet voidaan
antaa istutusmetsälle parhaimmat
mahdolliset lähtökohdat kannattavalle
kasvulle. PM- koneelle on ominaista juuri
metsänuudistamisen eri vaiheiden
yhdistäminen ratkaisun ominaisuuksien,
vakiovarusteiden tai kannattavien
lisävarusteiden kautta.

VAKIOVARUSTEET
Kiinteä mätästinlevy - Mineraali- ja kivisillä
alueilla kiinteä mätästinlevy on
toimintavarma valinta. Soveltuu myös
alueisiin, jossa on runsaasti kantoja
Kahdet tiivistystassut - Molempipuolinen
tiivistys varmistaa istutuksen laadun.
Tiivistystassujen painalluksen ja
syvyyden säätö - Näitä säätämällä estetään
taimen pullahtaminen pehmeillä mailla.
Tiivistystassujen muoto taimen ympärillä
varmistaa jopa 90% tiivistyksen.
Portaaton istutussyvyyden säätö - Kaksi
esivalittavaa istutussyvyyttä
Kootut rasvauspisteet - Laitteen
päivittäiseen käyttöön liittyvät kootut
rasvauspisteet helpottavat laitteen huolto-
ja ylläpitotyötä

KANNATTAVAT LISÄVARUSTEET
Bortrac levityslaite on kannattava
lisävaruste erityisesti vanhoilla kaskialueilla,
jossa booria on liian vähän. Levityslaitteen
avulla boorilannoite levitetään
istutustapahtuman yhteydessä
automaattisesti aluelevityksenä. Levitys
ruiskutetaan laimeana seoksena ulospäin
taimesta viereiselle kasvualueelle.
Levityslaite sisältää oman säiliön ja pumpun.
Trico levityslaite - Hirvikarkoite levitetään
istutustapahtumassa noin 50 ml
optimoidusti latvan päälle varmistaen
parhaan suojan. Trico levitys tapahtuu
automaattisesti istutussyklin yhteydessä.

Risutec kouluttaa aina urakoitsija-
asiakkaansa kannattavaan
metsänuudistukseen. Kannamme vastuuta
siitä, että asiakkaamme menestyy
siirtyessään pelkästä mätästysurakoinnista
aidoksi metsänuudistamisammattilaiseksi.

Risutecin metsänuudistuslaitteilla on
istutettu jo miljoonia taimia ympäri maailma
jo toistakymmentä vuotta ja tuomme vankan
osaamisemme jokaiseen projektiin, jotta
menestys olisi taattua.

Tuota lisäarvoa
metsänomistajille

Koulutusta kannattavaan
urakointiin

Tarjoamme jokaiseen kotimaiseen PM- hankkeeseen kattavan koneellisen
metsänuudistamisen koultuspaketin. Kouluttajana toimii Toni Lainio, jolla on

kokemusta Risutec koneistutuksesta vuodesta 2008. Pyydä meiltä myös tietoa
eri rahoitusvaihtoehdoista.

Koulutuspaketti
Metkotarjouksena koneistutuksen

Porintie 314, Halli 5,
29250, Nakkila,

FINLAND
risutec@risutec.fi
+358 50 338 9160

Yhteys

LISÄÄ
Lue

Risutec PM valmistetaan kolmessa eri koossa.
Urakointia aloitteleville suositellaan PM-120, jonka
kasetin taimikapasiteetti on 120 tainta per lataus.
PM on helppo ladata ja syötin sijaitsee sopivalla
työskentelykorkeudella ja perustuu nauhakasettiin,
joka on ollut käytössä jo vuodesta 2004 ja
karusellikasettiin, joka on myös pikaladattavissa.

TEKNISET TIEDOT

Kuvissa punaisen palkin pituus = 1 metri
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Oikea tuki - oikeaan
aikaan
Ongelma- ja häiriötilanteissa
etädiagnosointilaitteella Risutec voi
rientää apuun etänyhteydellä. Etädiagnoosi
lisävarusteella voidaan myös tehdä muutos
ohjelmaan etänä. Etädiagnosoinnilla
vähennetään mekaanikon käyntejä, josta
syntyy merkittävää säästöä urakoitsijalle.


