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H-mallin hakkuupäistä löydät tuottavan 
vaihtoehdon karsitun energiapuun teosta 
kevyeen päätehakkuuseen. 

C-mallin kuormausleuoilla varustetut mo-
nikäyttökourat tuovat työskentelyyn lisää 
ominaisuuksia, joita et edes ole osannut 
ajatella.

Kymmeniä tuhansia käytännön työtunteja, niiden pohjalta 
ovat syntyneet kaikki Nisula-tuotteet. 
Hakkuupäiden käyttöominaisuudet tekevät puunkäsitte-
lystä todella sujuvaa ja tehokasta.  
Jokaiselle Nisula-hakkuupäälle on ominaista huippuluo-
kan valmistuslaatu, laadukkaat materiaalit ja komponentit. 

NISULA HAKKUUPÄÄT JA 
MONIKÄYTTÖKOURAT

NISULA-HAKKUUPÄILLE OMINAISIA YKSITYISKOHTIA

• Rakenteet ovat selkeitä ja suurlujuusteräksestä valmistettuja
• Hitsauksessa käytetään suurlujuusteräksille tarkoitettuja hitsauslisäaineita
• Akseliholkit ovat nuorrutusterästä, akselit pintakarkaistua nuorrutusterästä
• Kulutusta kestävä pulverimaalaus  
• Kouran sylinterit eivät liiku lainkaan pituussuunnassa, jolloin letkujen liike ja vaurioitumisris-

ki minimoituvat 
• Sahakotelon muotoilu helpottaa kaatovaiheessa oikean katkaisukohdan löytämistä, sekä 

vähentää maihin sahauksen riskiä säästäen ketju- ja laippakustannuksissa. 
• Sahan tarkoin mitoitettu asento maksimoi laipan hyötykäytön, jolloin lyhyemmällä laipalla 

saadaan suurempi katkaisuläpimitta ja sahauksessa tarvittava laipan liike on minimoitu.
• Kouran keskiosassa, käsiteltävän rungon alapuolella olevilla lisäterillä tai C-mallin kuor-

mausleuoilla saadaan aikaan poikkeuksellinen kolmiotuenta, joka kannattelee runkoa 
hakkuutyön aikana. Tämän ansiosta hakkuulaitteen kokoon nähden myös ylisuuret puut py-
syvät hyvässä otteessa, jolloin myös kaatovaiheen laippavauriot pienenevät merkittävästi.

• Kolmiotuentarakenne parantaa karsinta- ja siirtelyvaiheessa mittatarkkuutta. Myös rungon 
käsiteltävyys paranee ja nopeutuu. 

• Selkeän rakenteen, tarkoin mietityn letkutuksen ja komponenttien sijoittelun ansiosta huol-
lettavuus on helppoa.



NISULA 325H
KEVYIDEN HAKKUUPÄIDEN YKKÖNEN

Nisula 325H on ensiharvennuksien ja karsitun energiapuun tekoon 
hyvin soveltuva hakkuupää, jonka kevyt paino ja helppokäyttöisyys 
tekevät työskentelystä nopeaa ja vaivatonta. Koura on varustettu yh-
dellä kiinteällä ja kolmella liikkuvalla karsintaterällä. 

Perusmallin jousikuormitetut terät mukailevat rungon muotoa automaatti-
sesti karsinnan aikana ja normaaleissa runkomuodoissa tämä on helppo-
käyttöisin ratkaisu myös käyttäjälle. 
Tarvittaessa etuterät voidaan varustaa sylintereillä, jos olosuhteet sitä 
vaativat. Sylinterivarustelun avulla etuteriä voidaan avata syötön aikana, 
tätä ominaisuutta tarvitaan esimerkiksi jos työalueen metsiköt ovat runko-
muodoiltaan mutkaisia tai jos käsiteltävä lehtipuun määrä on merkittävä. 

1. Kouran huollettavuus on erin-
omainen. Kaikki kohteet ovat 
rasvattavissa yhdessä asennossa 

2. Kouran sylinterit eivät liiku 
lainkaan pituussuunnassa, jolloin 
letkujen liike ja vaurioitumisriski 
minimoituvat.  

3. Lisävarusteena saatava saha-
kontrolli ja automaattinen ketjuki-
ristin nopeuttavat katkaisutapah-
tumaa, tuovat käyttömukavuutta 
ja vähentävät ketju- / laippakuluja. 

4. Lisävarusteena etuterien  
käyttösylinterit

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA 
H



NISULA 325H
KEVYIDEN HAKKUUPÄIDEN YKKÖNEN

• Ensiharvennukset
• Karsitun energiapuun teko

• Kantokäsittelyvalmius
• Sylinterivarustelu etuterille
• Tulostin (NCU3, NCU3i, NCU3X)

• Mittasakset (NCU3, NCU3i, NCU3X)

• Sahakontrolli (NCU3LITE, NCU3, NCU3i, NCU3X)

• Paksuusmitta-anturointi (NCU3LITE, NCU3, NCU3i, NCU3X)

• Automaattinen ketjunkiristin (NCU3LITE, NCU3, NCU3i, NCU3X)

Paino, kg   285
Kertasahausläpimitta Ø mm 340
Karsintaterät kpl   3+1
Puhtaaksikarsinta Ø mm  240
Työpaine, bar   190

• Kevyet harvesterit
• Maataloustraktori varustettuna 
  tuppisovitteisella kuormaimella
• Kevyet ajokoneet kouranvaihtovalmiudella
• Alle 8t kaivinkoneet

NCU2  pituuden mittauksella
NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄVARUSTEETTEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

OHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NISULA 325H



1. Kouran huollettavuus on 
erinomainen. Kaikki kohteet 
ovat rasvattavissa yhdessä 
asennossa. 
Kouran sylinterit eivät liiku lain-
kaan pituussuunnassa, jolloin 
letkujen liike ja vaurioitumisriski 
minimoituvat.  

2. Lisävarusteena saatava 
sahakontrolli ja automaatti-
nen ketjukiristin nopeuttavat 
katkaisutapahtumaa, tuovat 
käyttömukavuutta ja vähentä-
vät ketju- / laippakuluja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kouran keskiosassa, käsiteltä-
vän rungon alapuolella olevilla 
lisäterillä saadaan aikaan poik-
keuksellinen kolmiotuenta, joka 
kannattelee runkoa hakkuu-
työn aikana. Tämän ansiosta 
hakkuulaitteen kokoon nähden 
myös ylisuuret puut pysyvät 
hyvässä otteessa.  

4. Kolmiotuentarakenteen 
ansiosta rungon käsiteltävyys 
paranee ja nopeutuu, sekä 
mittatarkkuus paranee.  

5. Lisäterät tekevät kourasta 
erittäin monipuolisen, mm. 
haarapuiden ja tuulenkaatojen 
käsittelyssä. Lisäterien avulla 
on helppo ja nopea poimia 
runko maasta käsittelyottee-
seen, tällöin myös terien ja 
syöttörullien vaurioitumisriski 
on huomattavasti pienempi.

NISULA 425H
IHANTEELLINEN TEHO-PAINOSUHDE 
HARVENNUKSILLE

Nisula 425H on lisäterillä varustettu harvennushakkuukoura. Puu 
kulkee hallitun nopeasti kourasta läpi. Uuden tyyppinen kouranohja-
us tekee puunkäsittelystä nopeaa ja tarkkaa.

Uudet isommat vetomoottorit antavat 20 % aikaisempaa enemmän syöt-
tövoimaa. Uudet koneistetut etuterät antavat entistä paremman karsin-
tatehon ja kulutuskestävyyden. Lisäterät tekevät uudesta 425H-hakkuu-
päästä tuottavan myös isommilla puilla, johon muut saman painoluokan 
harvennuskourat eivät normaalisti pysty. Lisäterillä saavutetaan myös 
suurempi karsintaläpimitta. Koura on mitä parhain valinta harvennuksille. 

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA 
H



NISULA 425H
IHANTEELLINEN TEHO-PAINOSUHDE 
HARVENNUKSILLE

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius

Paino, kg 410
Puhtaaksikarsinta Ø, mm 320
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko) 425
Karsintaterien lkm 4+1
Etuterien avauma, mm 430
Lisäterien avauma, mm 580
Leveys karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni) 1100/940
Korkeus karsinta-asennossa, mm 880
Korkeus kaato-asennossa, mm 880
Työpaine, bar 210
Öljyntarve, l/min 120-150

• Kevyet harvesterit
• Maataloustraktori varustettuna tuppisovitteisella  
  kuormaimella
• Kevyet ajokoneet kouranvaihtovalmiudella
• Alle 12tn kaivinkoneet

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄVARUSTEETTEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

OHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NISULA 425H

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella



NISULA 500H
YLEISKOURA HARVENNUKSILLE JA  
PIENIRUNKOISILLE PÄÄTEHAKKUILLE

Tämä koura tuo voimaa myöhäisemmillekin harvennuksille ja pienirunkoi-
sille päätehakkuille. Kouran fyysiset mitat ovat harvennuskouralle sopivat 
ja painokin on laadukkaiden materiaalien ansiosta alhainen, vain 640 kg.  
500H on lisäterillä varustettu hakkuupää, joiden ansiosta suurempienkin 
puiden käsittelyominaisuudet ovat erinomaiset. Lisäterät tekevätkin kou-
rasta tuottavan myös isommilla puilla, johon muut saman painoluokan 
hakkuukourat eivät normaalisti pysty. 

NCU3 ohjausjärjestelmä ohjaa kouran otevoimakkuutta käsiteltävän 
puun koon mukaan. Kaadettaessa ja siirreltäessä järeämpiä runkoja on 
lisäterillä suurempi puristusvoima, kuten myös etu- ja takaterällä sekä 
rullasylinterillä. Puun syötön alkaessa puristusvoimia pudotetaan vai-
heittain kitkan minimoimiseksi. Halkaisijat missä puristusvoimia alenne-
taan, on valmiiksi asetettuna ohjausjärjestelmässä.  Tarvittaessa näitä 
voidaan säätää ohjausjärjestelmän kautta, mutta yleensä vakioasetuk-
silla koura toimii parhaiten. 

1. Kouran huollettavuus on 
erinomainen. Kaikki kohteet 
ovat rasvattavissa yhdessä 
asennossa. 

2. Kouran sylinterit eivät liiku lain-
kaan pituus-suunnassa, jolloin 
letkujen liike ja vaurioitumisriski 
minimoituvat.  

3. Lisävarusteena saatava 
sahakontrolli ja automaattinen 
ketjukiristin nopeuttavat katkai-
sutapahtumaa, tuovat käyttö-
mukavuutta ja vähentävät ketju 
/ laippakuluja.

4. Koneistetut etuterät antavat 
paremman karsintatehon ja 
kulutuskestävyyden.

5. Kouran keskiosassa, käsiteltä-
vän rungon alapuolella olevilla 
lisäterillä saadaan aikaan poik-
keuksellinen kolmiotuenta, joka 
kannattelee runkoa hakkuu-
työn aikana. Tämän ansiosta 
hakkuulaitteen kokoon nähden 
myös ylisuuret puut pysyvät 
hyvässä otteessa.  
 

6. Kolmiotuentarakenteen ansios-
ta rungon käsiteltävyys paranee 
ja nopeutuu, sekä mittatarkkuus 
paranee. 

7. Mutkaisten puiden karsinta on 
helpompaa lähellä syöttörullia 
olevien lisäterien ansiosta. 
Tarvittaessa ongelmakohdista 
päästään yli etuterät avattuna, 
silti puun pysyessä otteessa 
karsinnan heikkenemättä. 

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA
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NISULA 500H
YLEISKOURA HARVENNUKSILLE JA  
PIENIRUNKOISILLE PÄÄTEHAKKUILLE

NISULA 500H

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko
• Kevyet päätehakkuut

Paino, kg  640
Puhtaaksikarsinta Ø, mm 430
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko)  500
Karsintaterien lkm  5+1
Etuterien avauma, mm  500
Lisäterien avauma, mm  720
Leveys karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni)  1200/980
Korkeus karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni)  1250/1050
Korkeus kaato-asennossa, mm  1120
Työpaine, bar  210-230
Öljyntarve, l/min  140-180

• Keskiraskaat harvesterit
• 14-16 tn kaivinkoneet

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius

LISÄVARUSTEETOHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella



NISULA 555H
ENEMMÄN VOIMAA JA OMINAISUUKSIA  
HARVENNUKSILLE SEKÄ PIENIRUNKOISILLE  
PÄÄTEHAKKUILLA 

Uuden sukupolven Nisula 555H -hakkuupää tarjoaa ainutlaatuisia ominai-
suuksia harvennuksille ja pienirunkoisille päätehakkuille. Hakkuupään val-
mistuslaatu ja materiaalit ovat tuttua Nisula laatua, joiden ansiosta kouran 
paino on ominaisuuksiin nähden alhainen, vain 810-840 kg varusteista riip-
puen. 

555H tarjoaa lukuisia uusia yksityiskohtia: Täysin uusi hydrauliikka isoille 
virtauksille, tehokas Nisula NSU -sahalaitteisto, terävoitelusäiliöllä varus-
tettu pulttikiinnitteinen sahakotelo sekä patentoitu Nisula Goldfinger veitsi-
katkaisu. Tässä hakkuupäästä löydät ominaisuuksia, jotka tekevät työnte-
osta kustannustehokkaampaa.

NCU3 ohjausjärjestelmä ohjaa kouran otevoimakkuutta käsiteltävän puun 
koon mukaan. Kaadettaessa ja siirreltäessä järeämpiä runkoja käytössä 
on suurempi puristusvoima ja syötön alkaessa puristusvoimia pudotetaan 
vaiheittain kitkan minimoimiseksi. Halkaisijat missä puristusvoimia alen-
netaan, on valmiiksi asetettuna ohjausjärjestelmässä.  Lisäterän puristus-
voimaa ohjataan proportionaalisesti. Tarvittaessa näitä voidaan säätää 
ohjausjärjestelmän kautta mutta yleensä vakioasetuksilla koura toimii par-
haiten. 

1. Täysin uusi hydrauliikka 150-250 l/min virtaukselle
2. Uusi pituusmittauspaketti; mittapyörän hydraulinen nosto, kosketukseton anturointi
3. Uusi paksuusmittaus; väljyksetön välitys, kosketukseton anturointi
4. Patentoitu Nisula Goldfinger -veitsikatkaisu (lisävaruste)
5. Täysin uuden tyyppinen, tehokas Nisula NSU sahalaitteisto 19 cm3:n sahanmoottorilla (Parker)
6. Pulttikiinnitteinen sahakotelo, jossa teränvoitelusäiliö ja pumppu

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA
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NISULA 555H
ENEMMÄN VOIMAA JA OMINAISUUKSIA  
HARVENNUKSILLE SEKÄ PIENIRUNKOISILLE  
PÄÄTEHAKKUILLA 

NISULA 555H

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko
• Kevyet päätehakkuut

Paino, kg  810-840
Puhtaaksikarsinta Ø, mm  430
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko)  550
Karsintaterien lkm  5+1
Etuterien avauma, mm  500
Syöttörullien avauma, mm 585
Lisäterien avauma, mm  720
Leveys karsinta-asennossa, mm 
(auki/kiinni)               1350/1090 
Korkeus kaato-asennossa, mm  1350
Työpaine, bar  200-240
Öljyntarve, l/min  150-200

• Keskiraskaat harvesterit
• 14-18 tn kaivinkoneet
• Raskaat ajokoneet yhdistelmäkäytössä

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius
• Nisula Goldfinger -veitsikatkaisu

LISÄVARUSTEETOHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella
Dasa 
Forester  (Q4/2017)



1. Kouran huollettavuus on erin-
omainen. Kaikki kohteet ovat 
rasvattavissa yhdessä asen-
nossa. Kouran sylinterit eivät 
liiku lainkaan pituussuunnassa, 
jolloin letkujen liike ja vaurioitu-
misriski minimoituvat.

2. Kouran keskiosassa, käsiteltä-
vän rungon alapuolella olevilla 
kuormausleuoilla saadaan 
aikaan poikkeuksellinen kolmio-
tuenta, joka kannattelee runkoa 
hakkuutyön aikana. Tämän 
ansiosta hakkuulaitteen kokoon 
nähden myös ylisuuret puut py-
syvät erinomaisessa otteessa.

3. Kolmiotuentarakenteen ansios-
ta rungon käsiteltävyys paranee 
ja nopeutuu, sekä mittatarkkuus 
paranee.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mutkaisten puiden karsinta on 
helpompaa lähellä syöttörullia 
olevien kuormausleukojen 
ansiosta. Tarvittaessa ongelma-
kohdista päästään yli etuterät 
avattuna, silti puun pysyessä 
hyvin otteessa. 

5. Kuormausleuat tekevät kouras-
ta erittäin monipuolisen, mm. 
haarapuiden ja tuulenkaatojen 
käsittelyssä. Leukojen avulla on 
helppo ja nopea poimia runko 
maasta käsittelyotteeseen, täl-
löin myös terien ja syöttörullien 
vaurioitumisriski on huomatta-
vasti pienempi.

NISULA 425C
LISÄÄ OMINAISUUKSIA HAKKUUTYÖHÖN

Nisula 425C on kuormausleuoilla varustettu monikäyttömalli, joiden ansiosta 
puutavaran käsittely ja lajittelu sujuvat ongelmitta. NCU3 ohjausjärjestelmä 
ohjaa kuormausleukojen otevoimakkuutta käsiteltävän puun koon mukaan, 
jonka ansiosta saadaan erittäin tukeva ote puusta kaadon, syötön ja rungon 
siirtelyn aikana. Erilliset kuormausleuat myös mahdollistavat yhdistelmä-
käytössä kuormauksen kouraa vaihtamatta. 

Kaadettaessa ja siirreltäessä järeämpiä runkoja on kuormausleuoilla suurempi puris-
tusvoima ja puun syötön alkaessa puristusvoimaa pudotetaan kitkan minimoimiseksi. 
Ohjausjärjestelmään on asetettu halkaisijaraja mihin asti kuormausleukoja hyödynne-
tään myös hakkuutyön aikana. Tarvittaessa asetuksia voidaan säätää ohjausjärjestel-
män kautta, mutta yleensä vakioasetuksilla koura toimii parhaiten. 
Uudet isommat vetomoottorit antavat 20 % aikaisempaa enemmän syöttövoimaa. Uu-
det koneistetut etuterät antavat entistä paremman karsintatehon ja kulutuskestävyy-
den, sekä aiempaa C-mallia suuremman karsintaläpimitan. 425C tuo lisäominaisuuk-
sia harvennuksien tekoon. 

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA 
C



NISULA 425C
LISÄÄ OMINAISUUKSIA HAKKUUTYÖHÖN

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko
• Yhdistelmäkonekäyttö

Paino, kg 425
Puhtaaksikarsinta Ø, mm 300
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko) 425
Karsintaterien lkm 2+1
Etuterien avauma, mm 430
Kuormausleuan avauma, mm 920
Leveys karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni) 1100/940
Korkeus karsinta-asennossa, mm 880
Korkeus kaato-asennossa, mm 880
Työpaine, bar 210
Öljyntarve, l/min 120-150

• Kevyet harvesterit
• Maataloustraktori varustettuna tuppisovitteisella  
  kuormaimella
• Ajokoneet yhdistelmäkäytössä
• Alle 12tn kaivinkoneet

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

NISULA 425C

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius

LISÄVARUSTEETOHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella



NISULA 500C
LISÄÄ OMINAISUUKSIA HAKKUUTYÖHÖN

Tämä koura tuo voimaa myöhäisemmille harvennuksille ja pienirunkoisille 
päätehakkuille. Kouran fyysiset mitat ovat harvennuskouralle sopivat ja pai-
nokin on laadukkaiden materiaalien ansiosta alhainen, vain 650 kg. 500C 
on kuormausleuoilla varustettu monikäyttömalli, joiden ansiosta puutavaran 
käsittely ja lajittelu sujuvat ongelmitta. NCU3 ohjausjärjestelmä ohjaa kou-
ran otevoimakkuutta käsiteltävän puun koon mukaan, jonka ansiosta saa-
daan erittäin tukeva ote puusta kaadon, syötön ja rungon siirtelyn aikana. 
Erilliset kuormausleuat myös mahdollistavat yhdistelmäkäytössä kuorma-
uksen kouraa vaihtamatta. 

Kaadettaessa ja siirreltäessä järeämpiä runkoja on kuormausleuoilla suu-
rempi puristusvoima, kuten myös etu- ja takaterällä sekä rullasylinterillä. 
Puun syötön alkaessa puristusvoimia pudotetaan vaiheittain kitkan mini-
moimiseksi. Halkaisijat missä puristusvoimia alennetaan, on valmiiksi ase-
tettuna ohjausjärjestelmässä.  Tarvittaessa näitä voidaan säätää ohjaus-
järjestelmän kautta, mutta yleensä vakioasetuksilla koura toimii parhaiten. 

1. Kouran huollettavuus on 
erinomainen. Kaikki kohteet 
ovat rasvattavissa yhdessä 
asennossa. 

2. Kouran sylinterit eivät liiku lain-
kaan pituussuunnassa, jolloin 
letkujen liike ja vaurioitumisriski 
minimoituvat. 

3. Lisävarusteena saatava 
sahakontrolli ja automaattinen 
ketjukiristin nopeuttavat katkai-
sutapahtumaa, tuovat käyttö-
mukavuutta ja vähentävät ketju 
/ laippakuluja. 
 
 

4. Koneistetut etuterät antavat 
paremman karsintatehon ja 
kulutuskestävyyden.

5. Kouran keskiosassa, käsiteltä-
vän rungon alapuolella olevilla 
kuormausleuoilla saadaan 
aikaan poikkeuksellinen kolmio-
tuenta, joka kannattelee runkoa 
hakkuutyön aikana. Tämän 
ansiosta hakkuulaitteen kokoon 
nähden myös ylisuuret puut py-
syvät erinomaisessa otteessa. 

6. Kolmiotuentarakenteen ansios-
ta rungon käsiteltävyys paranee 
ja nopeutuu, sekä mittatarkkuus 
paranee.  

7. Mutkaisten puiden karsinta on 
helpompaa lähellä syöttörullia 
olevien kuormausleukojen 
ansiosta. Tarvittaessa ongelma-
kohdista päästään yli etuterät 
avattuna, silti puun pysyessä 
hyvin otteessa. 

8. Kuormausleuat tekevät kouras-
ta erittäin monipuolisen, mm. 
haarapuiden ja tuulenkaatojen 
käsittelyssä. Leukojen avulla on 
helppo ja nopea poimia runko 
maasta käsittelyotteeseen, täl-
löin myös terien ja syöttörullien 
vaurioitumisriski on huomatta-
vasti pienempi.

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA

 
C



NISULA 500C
LISÄÄ OMINAISUUKSIA HAKKUUTYÖHÖN

NISULA 500C

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko
• Kevyet päätehakkuut
• Yhdistelmäkonekäyttö

Paino, kg  650
Puhtaaksikarsinta Ø, mm  320
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko)  500
Karsintaterien lkm  3+1
Etuterien avauma, mm  500
Kuormausleuan avauma, mm  1150
Leveys karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni)  1350/980
Korkeus karsinta-asennossa, mm (auki/kiinni)  1250/1050
Korkeus kaato-asennossa, mm  1120
Työpaine, bar  210-230
Öljyntarve, l/min  140-180

• Keskiraskaat harvesterit
• Keskiraskaat ajokoneet yhdistelmäkäytössä
• 14-16 tn kaivinkoneet

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius

LISÄVARUSTEETOHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella



NISULA 555C
ENEMMÄN VOIMAA JA OMINAISUUKSIA 
HARVENNUKSILLE SEKÄ PIENIRUNKOISILLE 
PÄÄTEHAKKUILLA

Uusi 555C on kuormausleuoilla varustettu monikäyttömalli, joiden ansiosta 
puutavaran käsittely ja lajittelu sujuvat ongelmitta. Erilliset kuormausleuat 
mahdollistavat yhdistelmäkäytössä kuormauksen kouraa vaihtamatta.  Hak-
kuupään valmistuslaatu ja materiaalit ovat tuttua Nisula laatua, joiden an-
siosta kouran paino on ominaisuuksiin nähden alhainen, vain 810-840 kg 
varusteista riippuen. 

555C tarjoaa lukuisia uusia yksityiskohtia: Täysin uusi hydrauliikka isoille 
virtauksille, tehokas Nisula NSU -sahalaitteisto, terävoitelusäiliöllä varus-
tettu pulttikiinnitteinen sahakotelo sekä patentoitu Nisula Goldfinger veitsi-
katkaisu. Tässä hakkuupäästä löydät ominaisuuksia, jotka tekevät työnte-
osta kustannustehokkaampaa.

NCU3 ohjausjärjestelmä ohjaa kouran otevoimakkuutta käsiteltävän puun 
koon mukaan. Kaadettaessa ja siirreltäessä järeämpiä runkoja käytössä 
on suurempi puristusvoima ja syötön alkaessa puristusvoimia pudotetaan 
vaiheittain kitkan minimoimiseksi. Halkaisijat missä puristusvoimia alenne-
taan, on valmiiksi asetettuna ohjausjärjestelmässä.  Kuormausleuan puris-
tusvoimaa ohjataan proportionaalisesti. Tarvittaessa näitä voidaan säätää 
ohjausjärjestelmän kautta mutta yleensä vakioasetuksilla koura toimii par-
haiten. 

1. Täysin uusi hydrauliikka 150-250 l/min virtaukselle
2. Uusi pituusmittauspaketti; mittapyörän hydraulinen nosto, kosketukseton anturointi
3. Uusi paksuusmittaus; väljyksetön välitys, kosketukseton anturointi
4. Patentoitu Nisula Goldfinger -veitsikatkaisu (lisävaruste)
5. Täysin uuden tyyppinen, tehokas Nisula NSU -sahalaitteisto 19 cm3:n sahanmoottorilla (Parker)
6. Pulttikiinnitteinen sahakotelo, jossa teränvoitelusäiliö ja pumppu

YKSITYISKOHTIA, JOTKA TEKEVÄT KOURANVALINNASTA HELPPOA
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NISULA 555C
ENEMMÄN VOIMAA JA OMINAISUUKSIA 
HARVENNUKSILLE SEKÄ PIENIRUNKOISILLE 
PÄÄTEHAKKUILLA

NISULA 555C

• Harvennukset
• Karsitun energiapuun teko
• Kevyet päätehakkuut
• Yhdistelmäkonekäyttö

Paino, kg (varusteista riippuen) 810-840
Puhtaaksikarsinta Ø, mm  320
Kertasahausläpimitta Ø, mm (1 runko)  550
Karsintaterien lkm  3+1
Etuterien avauma, mm  500
Syöttörullien avauma, mm 585
Kuormausleuan avauma, mm  920
Leveys karsinta-asennossa, mm 
(auki/kiinni)  1370/1090
Korkeus kaato-asennossa, mm  1350
Työpaine, bar  200-240
Öljyntarve, l/min  150-200

• Keskiraskaat harvesterit
• 14-18 tn kaivinkoneet
• Raskaat ajokoneet yhdistelmäkäytössä

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

SOPIVAT ALUSTAKONEET

• Sahakontrolli 
• Automaattinen ketjunkiristin
• Värimerkkaus
• Kantokäsittelyvalmius
• Nisula Goldfinger -veitsikatkaisu

LISÄVARUSTEETOHJAUSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOT

NCU3LITE pituuden + paksuuden mittauksella
NCU3 kuutioinnilla
NCU3i kuutioinnilla + prioriteettiapteeraus 
NCU3X kuutioinnilla + arvoapteerauksella  
 + tiedonsiirtovalmiudella
Dasa 
Forester  (Q4/2017)



NISULA NCU3LITE 
PITUUDEN JA PAKSUUDEN MITTAUKSELLA

NISULA NCU3
KUUTIOINNILLA

NISULA NCU3i
PRIORITEETTI APTEERAUKSELLA

NISULA NCU2
PITUUSMITALLA

Nisula NCU2 on pituusmitalla varustettu kouranoh-
jainyksikkö, jonka käyttäminen on tehty todella helpok-
si. NCU2:sta löytyvät runkolaskurit puulajeittain. Mitto-
jen ohjelmointi NCU2:lle on todella helppoa.
Määrität vain aloitusmitan tukille ja kuidulle, modulivä-
lin, esim. 30 cm ja halutun määrä pituuksia, esim. 6 kpl. 
Jos aloitusmitta on 400 cm, kaksi kertaa + näppäintä 
painettaessa, koura ajaa automaattisesti mittaan 460. 
Todella helppoa!

NCU2 ohjaa hakkuupäätä monipuolisesti. Mittaan ajo 
on tarkkaa ja hallittua, kouran aukaisu ja ylösnosto ta-
pahtuu yhden napin takaa. Nämä ja lukuisat muut omi-
naisuudet tekevät kouran käytöstä sujuvaa. NCU2 on 
yhteensopiva Nisula 325H -hakkuupään kanssa.

Nisula NCU3Lite on paksuuden ja pituuden mittauksel-
la varustettu ohjausjärjestelmä, jossa puulajien, tavara-
lajien ja pituuksien lisääminen on helppoa. Valikkora-
kenteet ovat selkeät ja helppokäyttöiset. NCU3Lite on 
varustettu 5,4” näytöllä. Se on päivitettävissä kuutioi-
vaksi NCU3 malliksi jälkikäteen.

Nisula NCU3 on kuutioinnilla varustettu ohjausjärjestel-
mä, jossa puulajien, tavaralajien ja pituuksien lisäämi-
nen on helppoa. Valikkorakenteet ovat selkeät ja help-
pokäyttöiset. NCU3 on varustettu 5,4” näytöllä. NCU3 
on erinomainen vaihtoehto yksinkertaista mittalaitetta 
tarvitsevalle.

UUDEN SUKUPOLVEN 
HELPPOKÄYTTÖISET 

OHJAUS-
JÄRJESTELMÄT

Nisula NCU3 -ohjausjärjestelmät ovat rakennettu neljän vuosikymmenen kokemuksen pohjalta. 
Uusi elektroniikka sukupolvi on tuonut järjestelmään lisää laskentatehoa. NCU3 ohjaa hakkuu-
päätä tarkasti. Valikkorakenne on tehty yksinkertaiseksi käyttää, jotta jokainen kuljettajan tarvit-
sema asetus on helppo löytää.



NISULA EASY+ MOTOKAHVAT

Nisula NCU3LITE, NCU3, NCU3i ja NCU3X voidaan 
varustaa myös integroidulla Nisula NCC -kuormai-
menohjausjärjestelmällä. Kuljettajakohtaisten ase-
tusten lisäksi koko kuormaimen nopeutta on helppo 
säätää ”potikalla” nopeasti ja vaivattomasti. NCC 
vie nosturinohjauksen ja tarkkuuden aivan uudelle 
tasolle. Koeajossa huomaat eron.

Nisulan minivipuun suunnittelemat, uudet mallisuo-
jatut  Easy+ esivalintanäppäimet nostavat työsken-
telyergonomian huippuunsa. Ohjelmoitavat esivalin-
tanäppäimet, joissa on 12+12 toimintoa seuraavat 
aina kahvan mukana. Optimaalisesti sijoitetuilla 
esivalintanäppäimillä löydät nopeasti ergonomisen 
työtavan. Esivalintanäppäimien etäisyyttä suhteessa 
minivipuun pystyy helposti säätämään.

KUORMAIMEN OHJAUS

UUTUUS
NISULA NCU3

KUUTIOINNILLA
NISULA NCU3i

PRIORITEETTI APTEERAUKSELLA
NISULA NCU3X

ARVO –JA LAATUAPTEERAUKSELLA

NCU3i on varustettu isommalla 7” värinäytöllä. Käyttä-
jä voi helposti ohjelmoida tarvittavat tavaralajit ja mitat 
ilman monimutkaista hintamatriisia. NCU3i on hyvä va-
linta ohjausjärjestelmäksi niin uuteen koneeseen kuin 
vanhempaankin koneeseen, täyttäen mittalaitteelta 
vaadittavat viimeisimmät standardit.

NCU3X on varustettu isommalla 12,1” kosketusnäytöllä. 
X-malli pitää sisällään arvo- ja jakauma-apteerauksen 
sekä tiedonsiirtovalmiuden. Arvo -ja jakauma-aptee-
raus on uuden elektroniikkasukupolven ja kasvaneen 
laskentatehon ansiosta tarkka. Myös uusi kehittynyt al-
goritmi maksimoi tuotoksen.
Karttaohjelmien lukuun ja tiedonsiirtoon käytettävä PC 
on erillisenä toteutuksena, jolloin sulautettu ratkaisu ta-
kaa luotettavuuden. Mahdolliset Windows/PC-ongelmat 
eivät seisauta hakkuuta. PC:n laskentateho ei vaikuta 
mitenkään hakkuuseen, joten metsäyhtiön ohjelmistot 
karttoineen saavat olla raskaitakin.

Hydrauliikan ohjaus on viety uudelle tasol-
le, jonka ansiosta mitalle ajetaan nopeasti ja 
tarkasti. Tarkkuus on hyvä kaikissa olosuh-
teissa. Anturisähköt ovat erillisen sulakkeen 
takana, jolloin mahdolliset anturivauriot vä-
henevät huomattavasti. 

Meillä et maksa ohjausjärjestelmän turhista 
ominaisuuksista. NCU3 ohjausjärjestelmät 
tarjoavat neljä eri vaihtoehtoa asiakastar-
peen mukaan.



ROTAATTORIT JA 
JARRURIIPUKKEET

NISULA 425CNISULA 425HNISULA 325H

Nosturin kokoluokka ja käyttötarkoitus määrittelevät 
sopivan rotaattorin sekä jarruriipukkeen. Käytettä-
essä akselimallin rotaattoria yhdessä tähän suunni-
tellun adapterilaipan kanssa voidaan kouraa vaihtaa 
nopeasti ja helposti.

Kevyemmissä nostureissa suosittelemme FR10 tai 
FR15 akselimallin rotaattoria yhdessä Nisula JRPP 
2-suuntaisen jarruriipukkeen kanssa. Järeämmissä 
nostureissa, vaihtoehtona on myös laippakiinnit-
teinen Indexator GV6 tai kouranvaihtovalmiuden 
kanssa akselimallinen GV6-69 yhdessä Nisula 
JRKPP35S 2-suuntaisen jarruriipukkeen kanssa.  
2-suuntainen Nisulan jarruriipuke tekee työnteosta 
miellyttävän tarkkaa ja hallittua.

 JRPP JRPP JRKPP
 10HD 15HD 35S
Paino, kg 23 23 39,5
Sopiva rotaattori FR10 FR15 GV6-
Rotaattorin ylätapin Ø 25 mm 30 mm 35 mm
Sopiva adapteri ADFR10-2 ADFR15 ADGV6-69



ROTAATTORIT JA 
JARRURIIPUKKEET

NISULA 500H NISULA 555H
NISULA 500C NISULA 555C

Nisula-jarruriipukkeiden 
edut asiakkaille

•  Levyjarrurakenne 
•  Säilyttää erinomaisen jarruvoiman pitkään
•  Edulliset käyttökustannukset
•  Helposti säädettävät jarruvoimat
•  Valmistettu erikoisteräksestä
•  Voideltavat pronssiseoslaakerit
•  Karkaistut tapit

JRPP10HD-, JRPP15HD-, 
JRKPP35S ja JRKPP45S -malleissa 
on neljä jarrupalaa, kaksi kumpaakin 
liikesuuntaan. Levyjarrurakenteen 
ansiosta jarruteho säilyy hyvänä 
pitkään, jolloin säätötarve on 
vähäistä ja jarruriipuke on 
lähes huoltovapaa.

 JRKPP45S
Paino, kg 47 
Sopiva rotaattori Indexator AV12S/GV12S
Rotaattorin ylätapin Ø 45  mm

Hakkuukoneisiin suosittelemme Nisula 500/555 
-sarjan kanssa koneesta ja käyttötarpeesta riippu-
en Indexator AV12S tai GV12S rotaattoria. Sopiva 
jarruriipuke on Nisulan 2-suuntainen JRKPP45S 
-jarruriipuke. 2-suuntainen Nisulan jarruriipuke 
tekee työnteosta miellyttävän tarkkaa ja hallittua.



NISULA
WORLDWIDE

Nisula hakkuupäät tunnetaan maail-
malla selkeistä ratkaisuista, huoltoys-
tävällisyydestä, kestävyydestä sekä ai-
nutlaatuisista ominaisuuksista. Nisula 
-asiakkaat ympäri maailmaa hakkaavat 
päivittäin puuta erityyppisillä kokonais-
ratkaisuilla. Tervetuloa tyytyväisten asi-
akkaiden joukkoon!
 



NISULA
WORLDWIDE



NISULA FOREST OY
Korjaamokuja 3
35600 Halli

KESKUS 
Puh. 010 289 2000

MYYNTI 
Puh. 010 289 2040
kalle.mattsson@nisulaforest.com

VARAOSAPALVELU
Puh. 010 289 2025 
varaosat@nisulaforest.com

HUOLTOPALVELU JA TEKNINEN TUKI
Puh. 010 289 2035 
huolto@nisulaforest.com

www.nisulaforest.com
facebook.com/nisulaforest

  

 


