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Manuaalisesta istutustyöstä,
koneelliseen istutukseen
Tarinamme alkaa 1970-luvulta, jolloin
aloitimme maanmuokkaus- ja
istutustyöt.
2000-luvun alussa, aloimme tutkia
erilaisia mahdollisuuksia istutustyön
tehostamiseen. Tutkimme useita
erilaisia vaihtoehtoja ja kehitimme
erilaisia maanmuokkaimia. Lopulta
päädyimme kehittämään oman
istutuskoneen. Koska kaivinkone oli jo
käytössä mätästyksessä, päätimme
yhdistää mätästyksen ja istutuksen
kaivinkoneeseen.
Ja nyt työmme jatkuu jo toisessa
sukupolvessa.

M-Planter Oy: Valmistaa yksi- ja kaksipäisiä MPlanter istutuskoneita.

M-Planter - Koneellinen metsänistutus
M-Planter on suomalainen keksintö, joka
on kehitetty 2000-luvun alussa.
Vuonna 2005 valmistimme ensimmäisen
prototyypin. Näimme siinä todella
merkittävän potentiaalin ja jatkoimme
kehitystyötä. Koska urakointiyhtiömme
myös istuttaa metsää, meillä on ollut
alusta asti loistava mahdollisuus testata
istutuskoneitamme oikeissa olosuhteissa.
Vuonna 2007 valmistimme toisen
prototyypin, joka osallistui METLA:n
tutkimukseen, missä se osoitti
tehokkuutensa.

1. prototyyppi: Valmistettu vuonna 2005, ja sitä
käytettiin viimeksi vuoden 2015 syksynä.

Vuonna 2008 perustimme M-Planter
Oy:n, joka kehittää, valmistaa ja myy
istutuskoneita. Samana vuonna teimme
myös ensimmäisen sarjatuotannon.
Kehitystyössä olemme keskittyneet
istutuskoneen kestävyyteen ja
luotettavuuteen, sekä istutuksen
laatuun. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että hyvä istutuslaatu yhdistettynä
hyvään taimen tiivistykseen on antanut
puille, jopa 10 – 20 % paremman kasvun
ja selviytymisasteen.

M-240: Tutkimukset ovat osoittaneet kaksipäisen M-240 istutuskoneen tehokkaaksi.

Nyt M-Planter Oy jatkaa kehitystyötä ja
räätälöi istutuskoneita sopimaan
asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Yksipäiset istutuskoneet
M-120
• Yksipäinen istutuskone, jota
käytetään kaivinkoneella.
• Kehitetty havupuiden istutukseen,
mutta se voidaan räätälöidä myös
muille puulajeille.
• Sisältää mätästyslevyn mätästystä
varten.
• Kiinnitys räätälöidään asiakkaan
kaivinkoneeseen sopivaksi.
• Istutuskoneeseen on saatavilla
erilaisia lisälaitteita. (*Katso sivu 4)

Tekniset tiedot
Paino: 900 kg
Leveys: 1 000 mm
Korkeus: 1 100 mm
Syvyys: 2 000 mm
Istutusputki Ø: 60 mm
Taimipöytä: 122 taimea
Min. kaivinkone (tasainen): 12 ton
Min. kaivinkone (jyrkkä): 14 ton
Hydrauliikkapaine: 160 bar
Hydrauliikan virtaus: 100 l/min

M-160
• Yksipäinen istutuskone, jota
käytetään harvesterilla.
• Kehitetty havupuiden istutukseen,
mutta se voidaan räätälöidä myös
muille puulajeille.

• Sisältää mätästyskynnen
mätästystä varten.
• Kiinnitys räätälöidään asiakkaan
harvesteriin sopivaksi.
• Istutuskoneeseen on saatavilla
erilaisia lisälaitteita. (*Katso sivu 4)
Tekniset tiedot
Paino: 900 kg
Leveys: 1 000 mm
Korkeus: 1 600 mm
Syvyys: 2 000 mm
Istutusputki Ø: 60 mm
Taimipöytä: 160 taimea
Min. alustakone: Kysy lisää!
Hydrauliikkapaine: 160 bar
Hydrauliikan virtaus: 100 l/min

Kaksipäiset istutuskoneet
M-240
• Kaksipäinen istutuskone, jota
käytetään kaivinkoneella.
• Kehitetty havupuiden istutukseen,
mutta se voidaan räätälöidä myös
muille puulajeille.
• Sisältää mätästyslevyt mätästystä
varten.
• Kiinnitys räätälöidään asiakkaan
alustakoneeseen sopivaksi.
• Istutuskoneeseen on saatavilla
erilaisia lisälaitteita. (*Katso sivu 4)

Tekniset tiedot
Paino: 1 500 kg
Leveys: 2 890 mm
Korkeus: 1 400 mm
Syvyys: 1 450 mm
Istutusputki Ø: 60 mm
Taimipöytä: 244 taimea
Min. kaivinkone(tasainen): 14 ton
Min. kaivinkone(jyrkkä): 17 ton
Hydrauliikkapaine: 160 bar
Hydrauliikan virtaus: 100 l/min

M-320
• Juuri kehitetty uusi kaksipäinen
istutuskone, jota käytetään
kaivinkoneella tai harvesterilla.
• Kehitetty eukalyptuksen ja muiden
lehtipuiden istutukseen, mutta se
voidaan räätälöidä myös muilla
puulajeille.
• M-320 on kehitetty pelkästään
istutukseen, ei mätästykseen.
• Kiinnitys räätälöidään asiakkaan
alustakoneeseen sopivaksi.
• Istutuskoneeseen on saatavilla
erilaisia lisälaitteita. (*Katso sivu 4)
Tekniset tiedot
Paino: 1 500 kg
Leveys: 2 890 mm
Korkeus: 1 400 mm
Syvyys: 1 450 mm
Istutusputki Ø: 60 mm
Taimipöytä: 320 taimea
Min. kaivinkone(tasainen): 14 ton
Min. kaivinkone(jyrkkä): 17 ton
Hydrauliikkapaine: 160 bar
Hydrauliikan virtaus: 100 l/min

Lisälaitteet
Koska erilaisilla ilmastoilla, maaperillä ja puulajeilla on erilaiset vaatimukset, olemme valmiita
räätälöimään istutuskoneitamme asiakkaillemme sopivaksi. Alla on lista jo kehitetyistä
lisälaitteistamme.
Säädettävä istutussyvyys: Perusmallit sisältävät istutussyvyyden säädön 120 mm:stä 150 mm:n,
mutta nämä voidaan myös muuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.
Säädettävä istutusväli (kaksipäiset istutuskoneet): Kaksipäisen istutuskoneen istutusväli on 2
metriä, mutta se voidaan myös muuttaa erilaiseksi. Lisäksi istutusvälistä voidaan tehdä säädettävä
(2 – 3 m).
Kiinnitykset: Kiinnitykset räätälöidään aina asiakkaan alustakoneeseen sopiviksi.
Lannoitteet: Istutuskoneeseen voidaan asentaa lannoitteen levittimet, jotka voidaan tehdä
sopivaksi rakeistetulle, jauhemaiselle tai nestemäiselle lannoitteelle.
Kasvinsuojeluaine ja torjunta-aine: Istutuskoneisiin voidaan lisätä suuttimen kautta ruiskutettava
kasvinsuojeluaine ja/tai torjunta-aine.
Hydro-geeli: Kuiville alueille istutuskone voidaan varustaa hydro-geelin annostelijalla.
Kastelujärjestelmä: Kuiville alueille istutuskone voidaan varustaa kastelujärjestelmällä.
Pyörittäjä ja kallistukset: Istutuskone voidaan varustaa vaakatasoisella pyörittäjällä ja/tai
kallistustoiminnoilla, jotka auttavat istutuskoneen mukautumista erilaisiin maaston olosuhteisiin.
Maanmuokkain: Perusmalleissa on mätästykseen sopiva levy, joka sopii mainiosti havupuiden
istutukseen, mutta se voidaan myös vaihtaa erilaiseen maanmuokkaimeen. Olemme kehittäneet
esim. jyrsimiä ja poria korvaamaan mätästyslevyn.
Yllä olevien lisälaitteiden lisäksi olemme kehittämässä uusia lisälaitteita, kuten esim. tiedonkeruu
ja GPS-taimipaikannin järjestelmää. Lisälaitteita voidaan myös tehdä asiakkaiden tilauksesta eli,
jos Teillä on jokin uusi tarvittava lisälaite mielessä, voitte ottaa yhteyttä meihin!

M-Planter: Jatkuvan kehityksen tuote
Ensimmäinen M-Planter prototyyppi on
kehitetty jo vuonna 2005 ja kehitystyö on
jatkunut siitä asti. Meillä on ollut loistava
mahdollisuus testata istutuskoneitamme
urakointiyhtiömme istutustyömailla. Olemme
myös osallistuneet useisiin METLA:n (LUKE)
tutkimuksiin. Tutkimustuloksien ja meidän
omien kokemuksien perusteella, M-Planter
parantaa puunistutuksen laatua ja
tehokkuutta.
Nyt haluamme jakaa kokemuksemme, ja
räätälöidä M-Planter:n juuri Teidän
tarpeisiinne sopivaksi!
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