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METSATEHON 
KATSAUS 

RULLA R 0 B U R 

U U S I AJONEUVO J A T K E T T U U N 

LÄH IKULJETUKSEE N 

Rulla-Robur on kevytrakenteinen, ns . jatkettuun lähikuljetukseen tarkoi
tettu ajoneuvo. Sen peruskoneena on Massey-Ferguson 3305 - teollisuustrakto
ri, perävaununa ki tkarullavetoinen Rulla-Rysky ja nosturina kattoasenteinen 
Wärtsilä-kouranosturi. 

TRAKTO RI 

Massey- Ferguson 3305 - teollisuustraktori poikkeaa tavanomaisista trakto
reista siinä, että mekaanisen kytkimen tilalla on hydraulinen kytkin . Sen 
muodostaa hydraulinen vääntömomentinmuunnin ja jalkakäyttöinen ajosuunnan
vaihtopoljin, joka toimii samalla kaasupolkimena. Kytkinpoljin puuttuu k o
kon aan, joten ajajan käytettävissä on vain kaasupoljin . Vääntömomentinmuun
timen ansiosta vetopyöriin vaikuttavat voimat säätyvät automaattisesti kuor
mi tuksen mukaan . Tästä syystä veto sekä liikkeelle lähdössä että ajossa on 
erittäin sitkeätä ja tasaista. Mekaanisessa vaihd elaatikossa on neljä vaih
detta, jotka ajosuunnanvaihtolaitteen avulla toimivat sekä eteen että taakse 
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Kuva 1. Rulla-Robur - metsätraktori . Sen muodostavat Massey- Ferguson 3305 
- teollisuustraktori , kitkarullavetoinen Rulla-Rysky ja Wärtsi lä- koura.

nosturi . Valok . Hankkija. 
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Kuva 2. Lähikuva Rulla-Ryskyn telipyöristä kitkarullineen . Valok. Kul
jetuskone Oy. 
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ajettaessa. Lisäksi kaikissa pyorien navoissa on napaväli tys . Traktori on 
varustettu ohjaustehosti mel la ja · tasauspyörästön lukitsimella. Traktorin 
etuakseli on järeärakenteinen. 

Teknilliset tiedot 

Moottorin teho on 62 hv SAE/2000 r/min ja suurin väänt ömomentti 23 . 3 kpm/ 
1300 r/min. Ajonopeudet ovat 3.0 ••• 29. 8 km/h . Renkaat ovat edessä 1~kud?k
siset 9 - 16 11 ja takana 8- kudoksiset 14 - 28 11 • Maavara on 41 cm, suurin pi
tuus 325 cm, suurin leveys 178 cm, akseliväli 137 cm ja paino ajokunnossa 
2 160 kg. 

PERÄVAUNU 

Rulla.-Rysky on vetävä teliperävaunu, johon voima siirretään traktorin ajo
voimanotosta nivelakselin välityksell~ perävaunun nivelakselille ja siitä 
edelleen kulmavaihteiston, ristikkonivelien ja tukilaakereiden kautta kitka.
rullille. Nämä pyörittävät kaikkia neljää telipyörää renkaitten ulkokehältä. 
Kitkarullat painetaan renkaitten yläväliin keinuvivuille asennetuilla kaksi
toimisilla hydraulisylintereillä, joita käytetään ohjaamosta traktorin omal~ 
la hydrauliikalla. Kun perävetoa ei tarvita, nostetaan rullat yläasentoon. 
Rullat eivät estä tai lukitse telin liikkeitä missään vaiheessa. Kun veto
rasitus kasvaa kohtuuttomaksi, alkavat rullat lievästi lipsua renkailla sääs
täen siten traktorin voimansiirtoelimiä. 

Kitkarullavetojärjestelmän etuina ovat mm. suuri maavara, hyvä maastokel
poisuus ja verrattain halpa hinta. Ruotsissa tätä vetojärjestelmää on käy
tetty jo joitakin vuosia. Kokemuksen mukaan kitkarullat eivät kuluta ren
kaan pintaa tavanomaista enempää mm. siksi, että rullavetoa tarvitaan vain 
erittäin hitaissa nop euksissa ja vain osan ajoajasta. 

Teknilliset tiedot 

Rulla.-Ryskyn kokonaispituus on 530 cm, suurin leveys 240 cm, maavara 56 
cm ja suurin hyötykuorma 10 tonnia. Renkaat ovat 12- kudoksiset 13 - 16 11 • 

Vakiovarusteina on neljä laukaistavin sivupylväin varustettua pankkoa. 

NOSTURI 

Hiljattain markkinoille tullut Wärtsilä-kouranosturi on asennettu trakto
rin Palmu- turvaohjaamon katolle . Nosturilla on hyvät ulottuvuudet perävau
nun etu- ja takapankolle . 

Teknilliset tiedot 

Wärtsilä- kouranosturin nettonostomomentti on 3 000 kpm. Varren suurin 
pituus on 5 m tai 5 . 4 m. Nostovoima suurimmalla varrenpituudella on 600 kp . 
Varren kääntömomentti on 1 000 kpm. Hydraulisen jatkopuomin pituus on 0 . 9 m. 
Nostokorkeus maanpinnasta on 6 . 5 m ja maanpinnan alapuolelta 1. 0 m Nostu
rin kääntölaitteena on neljä kääntösylinteriä, käänt ökulma on 380° ja kään
tönopeus 25°~s~k . Rota~ttorin kääntolculma on 300° . Hydrauliikan työpaine 
on 120 kp/cm Ja hydraulipum~un tuotto noin 50 l/min. Kouran suurin kärkivä
li on 1. 4 m, pinta.-ala 0 . 4 m ja puristusvoima 2 000 kp . Nosturin paino kou
rineen on noin 700 kg. 
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HINTA 

Rulla.-Roburin hinta täydellisenä on nykyään markan devalvoinnin jälkeen 
noin 57 000 mk. 

Jaakko Salminen 

Metsäteho Review 16/1967 

HULLA- ROBUR A NEW VEHIC LE FOR 

COMBINED SKIDDING AND ROAD TRANSPORTATICE 

Description of Rulla.-Robur forest tractor combination made in Finland . It 
consists of a Massey- Ferguson 3305 industrial tractor, which is the basic 
machine, a Rulla.-Rysky trailer with friction roller drive , and a Wärtsilä 
grab crane. 
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