VuoluKalle VK-20 -hirrentyöstölisälaite

Kuorii, muotoilee
ja piiluttaa

◼◼ Teksti: Kyösti Isosaari ja Marko Toivonen
◼◼ Kuvat: Kyösti Isosaari
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KOKEILEE

VuoluKalle on kuorinnassa jopa yllättävän
tehokas, ja työstöjälki
on asiallista. Kuoriminen käy kuitenkin
työstä, sillä sahan ja
lisälaitteen muodostama yhdistelmä painaa lähes yhdeksän
kiloa. Lisärasitusta
syntyy terälaikan hyrrävoimista.
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Suomessa suunniteltu
ja valmistettu
hirrentyöstöinnovaatio
VuoluKalle muuntaa
tavallisen moottorisahan
tehokkaaksi
kuorintatyökaluksi.
Uutuusterien ansiosta
samainen laite taitaa
nykyään myös piilutuksen.
ehokkaisiin polttomoottorisahoihin tarkoitetun
VuoluKalle-lisälaitteen
tehtävä on helpottaa
hirsien kuorintaa ja muotoilua.
Nyttemmin laitteeseen on saatavilla perusterien lisäksi myös
kaarevat piilutusterät.
Lisälaitteen kerrotaan soveltuvan useimpiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin, iskutilavuudeltaan vähintään 50 kuutiosenttimetrin moottorisahoihin, joissa laipan kiinnitys on
kahdella mutterilla ja teräketjun
vetopyöränä on rissapyörä. Saatavilla on sekä Husqvarna- että
Stihl-yhteensopivat versiot.
Yhteensopivuus on syytä varmistaa valmistajan nettisivujen
sahalistasta. Ei-yhteensopivien
sahojen joukossa on muutamia
yleisiäkin sahamalleja.
Alun perin tarkoituksenamme oli testata VuoluKallea
Husqvarna 545G Mark II -sahan
kanssa. Ajatus tyssäsi kuitenkin
siihen, ettei sahan AutoTunetoiminto välttämättä pelaisi
yhteen lisälaitteen kanssa.
Saimmekin lisälaitteen valmistajalta lainaan sahapaketin, jossa
on voimanlähteenä 2,57 kilowatin tehoinen Echo 501 -moottorisaha. Kokonaisuutta myydään
1 200 euron yhteishintaan.

Terät säätöihin
VuoluKallen käyttöönotto sujuu
terien kiinnitykseen asti varsin
suoraviivaisesti. Teräsäädöissä
on hyvä pitää ohjekirjan opit
mielessä. Varsinkin piilutusteKM 11/2020

Terien säätö vaatii
alkuun hieman opettelua. Oikein säädettyjen terien ulkonema
kasvaa laikan sisäkehälle päin. Kaikkien kolmen terän on
luonnollisesti oltava
samanlaisessa asennossa. Terätulkista
on terien säädössä
iso apu.

Terät ovat 62 millimetriä
leveitä. Vasemmanpuoleinen suora terä on tarkoitettu
kuorintaan, kun taas kaareva
terä on piilutukseen. Kolmen
terän suora teräsetti maksaa
85 euroa ja vastaava piilutusteräsetti 98 euroa.

riä käytettäessä laitevalmistajan sivuilta löytyvät videot ovat
avuksi. Terätulkin avulla teräulkoneman saa kaikissa terissä
yhtä suureksi.
Työ muistuttaa jossain määrin
höylän terän säätämistä. Periaatteessa kyse on yksinkertaisesta
asiasta, mutta mestariksi oppii
vain tekemällä. Nyrkkisääntönä
on, että laipan laidoilla teräulkonema on lähes nollassa
ja suurimmillaan se on sisäkehällä. Piilutusterillä terän kaarevan osan jopa 5 millin ulkonema
todettiin vielä toimivaksi.

Terät on kiristettävä kunnolla.
Valmistaja kuitenkin varoittaa,
että liika kiristys voi rikkoa laipan alumiinikierteet, eivätkä
kierteet kuulu takuun piiriin.
Lisälaitteen mukana tuleva lenkkiavain onkin sopiva kiristystyökalu, sillä lyhytvartisella avaimella momentti ei nouse vahingossa liian suureksi.
Varsinaisesta kuorinta- ja piilutustyöstä pääsee jyvälle, kunhan muistaa työstötapojen erot.
Piilutuksessa aloitetaan laikan
ulkoreunalla, kun taas kuorinnassa käytetään laikan keskiosaa. Piilutuksessa konetta pitää
myös kannatella, eikä laikkaa
voi kuorintatyön tavoin laskea
koko painollaan puun päälle.
Kunhan terät on oikein säädetty
ja työstöä hieman harjoittelee,
työjälki on niin kuorinta- kuin
piilutusterilläkin siistiä ja asianmukaista.

Melko raskasta ja roskaavaa
Vaikka terälaikka on alumiinia,
pyörivää massaa on paljon ja

Piilutuksessa VuoluKalle näyttää sananmukaisesti kyntensä. Työ on raskaampaa kuin kuorinta, koska konetta pitää kannatella. Piilun leveyttä
säädetään koneen pyyhkäisyasennolla. Työ vaatii jonkin verran opettelua,
mutta lopputulos on vaivan väärti.
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TEKNISET TIEDOT
VuoluKalle VK-20
Tuotetyyppi: moottorisahan lisälaite kuorintaan ja muotoiluun
Valmistaja: Harmaa Kissa Oy, p. 0400 500 811,

www.hirsityökalut.fi
Valmistusmaa: Suomi
Sahasuositus: iskutilavuudeltaan vähintään 50 kuution
polttomoottorisaha
Varusteet: terätulkki, 6 mm kuusiokoloavain, 13 mm kiintoavain
Terälaikan suurin kerrosluku: 8 000 min-1
Terälaikan halkaisija: noin 200 mm
Terien leveys: 62 mm
Veto- ja laikka-akselin etäisyys: noin 220 mm
Paino: 4,3 kg
Takuu: kuluttajansuoja- ja tuotevastuulain mukainen
Hinta: 645 €, piilutusteräsarja 98 €

hitausvoimat ovat sen mukaiset.
Töitä aloitettaessa kestää muutaman sekunnin ennen kuin saha
saavuttaa täydet kierrokset. Myös
pyörivän terälaikan aiheuttamat
hyrrävoimat tuntuvat alkuun
poikkeuksellisilta, mutta niihin
tottuu nopeasti.
Konepaketti painaa lähes
yhdeksän kiloa, joten kuorinta
ja varsinkin piilutus käy oikeasta
työstä. Käsivarsista on siis hyvä
löytyä muutakin kuin ”piimää
silkkisukissa” tai muuten urakkaa uuvuttaa nopeasti.
Työn tuoksinassa lastua lentää reilusti, joten moottorisahatöissä muutoinkin käytetyt suojavarusteet on syytä pitää puettuina. Terän ja laikan väliin
pakkautuvat lastut ryöpsähtävät
usein ryppäinä liikkeelle, joten
ilman riittäviä suojavarusteita
työskentely on vähintään epämiellyttävää.
Muutaman kerran lastuja pakkautui myös terälaikan ja laik-

kasuojuksen väliin sen verran
paljon, että saha hyytyi. Työtä
ei voinut jatkaa ennen lastujen
poistamista. Syyksi arvioimme
sen, että ainakin testiin saamassamme laiteyksilössä laikkasuojuksen etäisyys terälaikasta oli
sahan puoleiselta laidalta turhan suuri. Suojuskiinnityksen
säätövara ei valitettavasti riittänyt tilanteen korjaamiseen.
Terälaikka kannattaa puhdistaa heti töiden loputtua. Varsinkin terien ja laikan väliin kertynyt lastu on syytä poistaa tuoreeltaan, sillä kuivahtamaan
päässeitä lastuja on hankalampi
siivota.
Pikkuhankaluuksista huolimatta totesimme VuoluKallen
mainioksi laitteeksi hirsitöihin.
Terien säätöön ja työtapoihin
on kuitenkin syytä perehtyä.
Vinhaa vauhtia pyörivään terälaikkaan kannattaa myös suhtautua kunnioituksella. ◻
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