
RaMeC UUTISET nro 1/2013 
1. 200 mm :n , 300 mm :n ja 400 - 500 mm :n TUKIN KLAPITUSTEHO RaMeC 520 :lla 

       TYÖTEHOMITTAUKSIA 
       Pituus  tyvi halk. cm  latva halk. cm  m3   jatkuva teho 1) 
       6m      25         18        0,22     8.0 heitto – m3/t 
       6m      26         19        0,24     8.2 heitto – m3/t 
       6m      34         28    0,46     12 heitto – m3/t 
      8m      38      28    0,68     18 heitto – m3/t 
   8m      46         36        1.06     25 heitto – m3/t 
 

    
       Huom : näin voit ITSE löytää oman RaMeC 520 työtehosi jos tiedät tukin koon      
 

     Jatkuva teho 1) 
      = heitto – m3 :nä tunnissa 
      = on jatkuva ( sateella, pakkasella, rännässä...) 
      - sisältää uuden tukin oton 
      -sisältää ” viimeisen ” pöllin halkaisun ” apupöllillä ”     
      
    HUOM : Jos on tarve vielä lisätä RaMeC 520 :n työtehoja  ratkaisu on 20 ton `n 
           kaivukoneen käyttö, jolloin saha ja sykkeen syötöt ovat 20 – 30 % 



           nopeammat eli työteho kasvaa 10 – 15 % :ia = yli 30 heitto –  
           m3/tunnissa 
2.   RaMeC 320 :n TAVOITE TYÖTEHO ( tulossa keväällä 2013 markkinoille ) 

     RaMeC 320 :n syöttösylinterit ovat pienemmät ; toisin sanoen liikenopeudet 
     noin 20 – 30 % :ia nopeammat 
     Em. syystä RaMeC 320 työteho esim. 200mm :n tukilla on noin 15 – 20 % :ia 
     suurempi eli noin 9.0 – 9.5 heitto – m3 / tunti 
  

3.   Viimeinen TUOTEKEHITTELY - HAASTE – RATKAISTU   

     Varsinkin erittäin tuore, katkaistu pölli silloin – 
     tällöin putosi halkaisijasta Ratkaisu: 4 : s leuka  
     ( katso kuva ja uusi video : 2.2.2013 alk.  
     www.ramec.fi )  
 

 

4.    LISÄÄ TYÖTEHOA ISOLLE TUKILLE 
      Jos tukki on > 300mm , kuivahko ja oksanen I :s sykkeen  
      16.5 ton : n työntövoima EI riitä halkaisemaan , niin  
      uudella auto - ohjelmalla II :s sykkeen + 16.5 ( yhteensä 
      16.5 t / 16.5 = 33 ton) tulee ”apuun”. 
      Tämä nopeuttaa työkiertoa huomattavasti ja vähentää 
      leukojen / sykkeiden rasitusta 50 % :lla 
 

 

5.    MYRSKYPUUT SUORAA KLAPEIKSI  

      Vain RaMeC pystyy klapittamaan 

      kaatuneen myrskypuun suoraa 

      klapeiksi 

      Katso uusin Video 24.1.2013 : www.ramec.fi 

 

6.   TYÖKUSTANNUKSET  

    Ammattimiehen käsissä RaMeC on 

    todella ” rahantekokone ” ja lisäksi 

    säästää ” selkää ”  lue klapin 

file:///C:/Users/Käyttäjä/Desktop/www.ramec.fi
http://www.ramec.fi/


    tekokustannukset ( liitteenä ) huolella 

 

7.   Ensimmäinen klapikone NAISELLE ?? 

    Jokainen, joka osaa ajaa autoa, oppii kaivukoneen 

    käytön 1: ssä tunnissa ja käyttää RaMeC :ia 

    3 – 4 tunnin harjoittelun jälkeen 

  

 

8.  SARJAVALMISTUKSEN ALKAMINEN + VAHVEMMAT LEUAT 

   Marraskuun esittelyssä Hämeenkyrössä RaMeC löysi voittajansa : 500 mm :n  

   kuivahkon, erittäin suurioksainen tukki ja leuat vääntyivät klapitettaessa 24 eri 

   osaan          

   Vahvensimme leuat > 40 % :lla ja ensimmäiset toimitukset alkavat helmikuun  

   puolivälissä 2013 

 

9.  Uudet työnäytökset 

   9.1 ASKOLASSA,  Franssenin tila, Kalimontie 25 

         16/2 – 2013 klo 12.00 – 15.00 

    

   9.2 Hakamäen tila, Finnarintie 150, 25610 YLÖNKYLÄ ( Särkisalo ) 

      23/2 – 2013 klo : 12.00 – 15.00    

 

   9.3 Turun Seudulla 26 / 2 – 2013 klo 12.00 – 15.00 

      - Katso tarkempi osoite Maaseudun Tulevaisuuden 22/2 ja 25/2 numeron 

       RaMeC mainoksesta 

 

 

 

 

 



RaMeC UUTISET nro 1/2012 

                                                         

SYKSYN TYÖNÄYTÖKSET        

 KÄVIJÖITÄ N. 1400 HENKILÖÄ 

1.1 Asiakkaiden toivomuksesta tehdyt 

TYÖ-TEHO-MITTAUKSET 

- Ø 250-320 PÖLLIÄ JA 3,5-4,2M PITKIÄ                 

= Työteho :7,5 KIINTO- M3/tunti (Lohjalla)             

- Ø 420 ja 10m pitkä pölli  

=Työteho: 10 kiinto -m3/tunti (Askolassa) 

- Ø 400 ja 7,7m:iä pitkä pölli  

= Työteho: 7,5 kiinto- m3/tunti (Lammilla) 

1.2 Klapiyrittäjien kertomia TYÖ-TEHOJA 

- Isompi ammatti-konventionaalinen 

klapikokne  

= Työteho: 1,6 kiinto m3/tunti ja 1,5 miestä                     

(pöllien siirtely ja nosto = 0,5 miestä)  

- Isompi ammatti-klapikone  

=  Työteho: 1,5 kiinto m3/tunti (yksin) 

- Isompi ammatti - klapikone  

= Työteho: 2,6 kiinto m3/tunti (2 miestä urakalla) 

2. RaMeC UUTUUKSIA  

          2.1 Uusi tietokoneohjelma + 10%:ia TYÖ-TEHOA = eli tavoitteemme on 11 kiinto 

m3/tunti 

          2.2 Tuohen/Kaarnan/oksien kuorinta/katkaisuleuat – RaMeC’n optio vna 2013 

                 Syynä tulevat pientulisija-normit; tosin moni klapiyrittäjä jo nyt poistaa ainakin 

osan 

                 tuohesta/kaarnasta 

          2.3 Esisarja RaMeC’n esittely työnäytöksissä -> tutustu muutoksiin 

 

3. RaMeC 320:n valmistus 

    Olemme aina esittelyssä kysyneet tarvetta Ø 320mm tukin RaMeC’lle 

 75%:ia kyselyihin vastanneista ovat osoittaneet kiinnostusta (katso myös kohta 4) 

3.1 TAVOITTEEMME RaMeC 320:lle 



- työteho kaivukone-asenteisena minimissään 5 kiinto m3/tunti jos tehdään klapeja 

150-300mm:n tukista (RaMeC 520 tavoite oli 1 vuosi sitten 10 kiinto m3/tunti -> saavutamme 

ainakin 11 kiinto m3/tunti 

- traktorin etukuormaaja asenteinen 

- pyöräkuormaaja asenteinen ja 

- traktorikaivuri  ja 6-8 ton’nin kaivukone-asenteinen 

- revolveri + automatiikka sama kuin RaMeC 520:ssa 

- myynnissä maalis-toukokuussa 2013 

           - hinta haarukka kaikilla varusteilla 20-25.000Eur 

 

4. TULEVA MARKKINAOSUUTEMME (katso kustannusvertailu liitteestä tai www-sivulta) 

     Koska  RaMeC  työteho on yli KAKSINKERTAINEN konventionaaliseen koneeseen 

VERRATTUNA   

     ja koska säästämme 1 miehen + nostokoneen niin on realista odottaa > 50%:n  

     markkinaosuutta 2-3 vdessa, ELI MIETI, OLETKO KILPAILUKYKYINEN TULEVAISUUDESSA?? 

    SYYSTÄ, että RaMeC tekee klapin 

- jopa 3-4 kertaa edullisemmin 

- laadukkaammin (revolveri) ja 

- helpommin (ohjattu ilmastoidusta hytistä) 

- ja RaMeC on jo NYT varustettavissa( lähitulevaisuuden vaatimukset klapikoneeltasi) 

a) tuohen(kaarnan ja oksien poistoleuoilla 

b) klapien ”ESI-KUIVATUKSELLA” eli puun puristamisella = vesi tippuu ja puu 

kuohkeutuu ja kuivuu SITEN nopeammin 

c) kiinto- m3 mittauksella, sillä on erittäin oletettavaa, että heitto m3 jää pois 

kuluttaja-suojalle tulevien valitusten takia. Huom; Usa:ssa ja Kanadassa heitto m3 

on jo kielletty 

 

5. MYRSKYN KAADOT SUORAAN KLAPEIKSI   METSÄSTÄ         

- turvallisesti 

- edullisesti 

- ilman lisäkoneita/työvoimaa 

- katso videofilmi: joulukuu 2012 

 

 

6. SEURAAVAT TYÖNÄYTÖKSET 

          23.11.2012 klo 13.00 ja 24.11.2012 klo 10.00 Hämeenkyrössä, Turkkilantie 530 

          30.11.2012 KLO 13.00 JA 1.12.2012 KLO 10.00 Ylönkylässä (Särkisalo), Finnarintie 150 

6.1    Ylönkylässä (särkisalo) ilmoitamme myöhemmin 



6.2    Askolassa    ilmoitamme myöhemmin 

6.3    Lohjalla     ilmoitamme myöhemmin      

 

Tervetuloa 

Yrjö Raunisto, Y Raunisto Oy, tel: 0500-485227, yrjo.raunisto@aina.net 

 


