HT-juontoreki

Ke$tä puunkulletusta
Moottorikelkkakokeilussa kaytimme kelkkojen tyokayttokokeessa HT-Tuotteen
juontorekeä. Yksinkertaistettuna juontoreen
ideana on, ettei puuta nosteta rekeen, vaan
reki nostetaan puun
päälle. Juontoreki ei
ole Suomessa ollut kovin yleinen puunkuljetusmenetelmä.
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Ero perinteiseen puunajore-

keen näkyy tässä: puuta ei nosteta rekeen, vaan reki nostetaan
puun päälle.

&:

§."wF,:.,§.r,: !Ql:J§

Seppo Nykänen

Y
Hevosaikaan käytettiin jossain
päin maata parireen etuosaa, jonka pankon päälle nostettiin pitkia
tukkeja ja juonnettiin ne laanipaikalle. HT-Tuotteen juontoreessä
käytetään yksinkertaista tekniikkaa, jo1la puu saadaan nousemaan
ylös vedon ajaksi.

Moottorikelkkahan ei ole kovin hywä saamaan rekeä liikkeelle,
ellei siinä ole jonkinlaista joustoa

HT-Tuotteen juontoreessä puut sidotaan
kaaren alla ketjulla.

vetoaisassa tai jalaksissa
eli nytkää, kuten sitä yleisesti kutustaan.
HT-juotoreessä tämä n)'tkä on saa-
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tu aikaan vetoaisan ja takakaaren
viilisellä putkella. Putken ympäri1lä
on liukurengas, johon juontoketju
on kiinnitetty. Lahdettaessä liikkeelle kelkka ja reen runko lähtevät keryesti liikkeelle. Samalla ketju alkaa kiristyä ja rengas alkaa liukua putkea pitkin nostaen samalIa puuta ylös. Liukurenkaan tultua
kaareen kiinni lähtee puu liikkeelle. Kelkka ei jää kaivamaan itseään
paikalleen, vaan sen ja reen yhteismassa tempaisee myös puun var-

masti liikkeelle. Samaan ketjuun
voi kltkeä useammankin puun.
Notkeasti metsässä
on ajateltu sujuvaa liikkumista tiheässä metsässä. Jalasten
Reessä

molemmilla puolilla kaari, jonka ansiosta reki väistää esteitä,
edessä on

kuten puita ja kiviä, ilman äkkipysähdyksiä aiheuttavia
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Kokeilussa reellä hinattiin tarkoitusta varten tehdyllä radalia

ten olevat puut kulkevat myös ke-

kahta noin 60 kilon painoista tukkia. AIuksi kaytettiin samaa sarjaa
olevaa takarekeä, mutta pehmeän

myös kohtuullisesti, mutta kokeilualueella ollut puiverilumi oli liikaa, ja reitti piti tallata etukäteen,
jotta sillä pystyi ajamaan reen

lumen ja tiukkojen mutkien takia
päädyttiin käyträmään vain eturekeä. Takareki oikoo hieman, ja
pulverilumessa se upposi helposti
uran sivuun. Kunnollisessa lumikelissä takarekeä ei useinkaan tarvitse, etureki riittää mainiosti. Täkareki on tarpeen silloin, kun viimeisten talvikelien aikaan osassa
reittiä on jo sulia kohti. Takareen
ansiosta puut ovat kohollaan koko
matkalta, ja"etenkään sahapuut eivät kuraannu siirrettäessä.
Lyhyt juontoreki liukuu helposti, ja vain toisesta päästä lunta vas-

'i Eturekeä voidaan käyttää lumikelillä itsenäisesti. Kelkan lähdettyä liikkeelle ketjun lenkki liukuu pitkittäistä putkea pitkin ja
nostaa puun ylös.

r.7esti. Liikkeellelahto onnistuu

kanssa. Yksittäisten puiden, kuten

tuulenkaatojen, kerääminen moot-

torikeikalla helpottuu juontoreellä
huomattavasti. Sillä pystly siirtämään melkoisen suuriakin puita.
Kuljettajan ei tarvitse rehkiä puun
kanssa, kun noin 60 kiloa painavan
reen voi nostaa näppärien nostokahvojen ansiosta puun päälle ja
sitten kiinnittää ketjun.
Lisävarusteena rekeen saa vinssin, rullakidan sekä pyörävarustuksen. Perusmallin hinta on 795
euroa.
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Jalaslen tilalle voi asentaa renkaat,
lolloin reki muu[tuu juontokärryksi
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