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LOGMA T - 3 1 0 - KARSINTA -K ASAUSKONE 

Logma T-310 on Logma T-300:sta edelleen kehitetty ruotsalainen monitoimikone , 
jota valmistaa Hydro-Lin AB . Tänä vuonna konetta valmistuu 30 kpl :n sarja , seuraa
vina vuosina on tuotanto 50 kpl/vuosi . Perusratkaisut edeliiseen koneeseen ver
rattuina ovat pysyneet muuttumattomina , mutta konetta on teknisesti oleellisesti 
yksinkertaistettu sen käyttövarmuutta silmällä pitäen . 

KONEEN RAKENNE 

Kuten T-300, myös T-310 muodostuu alustakoneesta ja monitoimiosasta . Koneen ko 
konaispaino on noussut aikaisemmasta 18 .3 tonnista 20.2 tonniin. Koneen hankinta 
hinta on noin 400 000 kr. Miehistön muodostaa koneen kuljettaja . Koneen tekniset 
tiedot esitetään jäljempänä. 

Alustakone 

Alustakoneen moottori , voimansiirto , runko ja pyörät ovat kuten T-300-mallissa
kin SMV 21 P: stä . Vanhassa mallissa ollut erillinen ohjaama on uudessa mallissa 
poistettu ja sen tilalle on asennettu vahva tukirakennelma , jossa on ajo- ja työ
valot . Huollon ja korjausten helpottamiseksi on akut , päävirrankatkaisin, etuosan 
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vahvistukset sekä käsivalaisimen pistorasia siirretty alustakoneen etupäähän kone 
pellin alle. Koska uudessa mallissa on kaikki ajon hallintalaitteet siirretty mo
nitoimiosan ohjaamoon, on myös tältä osin pystytty yksinkertaistamaan eri järjes
telpliä alustakoneen etuosassa ja saamaan ne helpommin luoksepäästäviksi. 

Aikaisemmassa mallissa alustakoneen etuosassa sijainneet hydrauliöljytankki ja 
hydrauliöljynlauhdutin on uudessa mallissa siirretty alustakoneen takaosaan. Öl 
jyn jäähdytys on termostaattisesti säädetty ja jäähdytysteho mitoitettu niin, että 
kone saavuttaa hydrauliöljyn käyttölämpötilan nopeasti ilman ylikuumenemisen vaa
raa. Näin on voitu tuntuvasti vähentää aikaisemmassa mallissa esiintyneitä kuume
nemisvaikeuksia. Käyttövarmuutta ja koneen joustavampaa työskentelyä varten koko 
hydraulijärjestelmä on uusittu rakenteeltaan yksinkertaisemmaksi ja toiminnaltaan 
varmemmaksi kuin aikaisemmassa mallissa. 

Runkoa on T-310-mallissa aikaisemmasta malli~ta vahvistettu kauttaaltaan , minkä 
johdosta myös koneen kokonaispaino on noussut. Tarkoituksena on ollut saada runko 
sellaiseksi, ettei se vioitu kasauksen aikana sille pudonneista rungoista. Kaikkia 
akseleita ja napa -alennuksia sekä runkonivelen ja telin laakerointia on myös vah
vistettu. Kaikki johdot ja letkut alustakoneen etu- ja takaosan välillä kulkevat 
nyt vahvan putken kautta runkonivelen yli ja lisäksi niihin on irrottamisen helpot
tamiseksi a sennettu erilliset perävaunupistokkeet. 

Monitoimiosa 

Monitoimiosan rakenne on pysynyt suurimmaksi osaksi ennallaan. Se muodostuu ku
ten ennenkin karsintapuomista, ohjaamosta ja jalustasta. Ohjaamoon on siirretty 
aikaisempien sähkönappien tilalle ajon hallintalaitteet ohjausta , vaihtamista, ää
nimerkkiä, suuntavilkkuja ym. varten. Ne on sijoitettu tauluun , joka maantieajon 
ajaksi käännetään ylös, jolloin sitä on helppo käsitellä. Samassa taulussa on myös 
merkki - ja varoitusvalot, joiden toimintaa voidaan kontrolloida erillisellä napil
la. Ohjaama on varustettu lisäksi kattoluukulla ja turvallisuutta silmällä pitäen 
sen ikkunoita on suojattu ja vahvistettu enemmän kuin vanhassa mallissa . 

Monitoimiosan hallinnat tapahtuvat kuten T-300-mallissakin kahdella kaksitoimi
sella sauva lla ja kahdella jalkapolkimella. Uudessa mallissa on kääntösauvaan asen
nettu ääriasentojen varoituslaitteet ja kääntöä voidaan joko jarruttaa tai se ko
konaan . lukita. Sauvassa olevaa na ppia painamalla voidaan puomi lukita haluttuun 
asentoon. Tämä on tarpeen työskenneltäessä sivukaltevassa rinteessä tai siirret
täessä konetta työmaalla . Puomin lukitseminen maantieajon ajaksi tapahtuu asetta 
malla se kuljetustuen varaan, jolloin puomin kiinnitykset eivät rasitu . 

Logma T-310:ssä on turvallisuusjärjestelmä, joka estää koneen käynnistyksen tai 
pysäyttää moottorin , jos kuljettaja tekee tiettyjä virheitä . Konetta voidaan ajaa 
taaksepäin vain, jos monitoimiosan hydraulipumput on kytketty pfiälle. Sen sijaan 
eteenpäin ajettaessa pumppujen täytyy olla kytketty pois. 

Koneen käyttövarmuuden lisäämiseksi on myös monitoimiosaa aikaisemmasta kauttaal
taan vahvistettu . Lisäksi on hydraulijärjestelmä tehty huomattavasti yksinkertai
semmaksi ja toiminnaltaan varmemmaksi vaihtamalla useimmat magneettiventtiilitpai 
neilmahallittuihin venttiileihin. Turvallisuussyistä on karsintasaksien asentoa 
muutettu niin, ettei karsittava puu enää ohjaudu ohjaamon ikkunaa kohti kuten edel
lisessä mallissa . 

1YÖMENETEI.MÄT JA TUOTOKSET 

Työmenetelmät ovat Logma T-310:lle aivan samat kuin T-300:llekin. Forskningsstif
telsen Skogsarbeten suoritti keväällä 1970 yhdessä Korsnäs-Marma AB:n kanssa Logma
T-310:stä yksityiskohtaisia tutkimuksia, joiden mukaan uuden mallin käyttötunti 
tuotokset ovat samaa luokkaa kuin aikaise[J111an mallin . 
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LOGMA T-}00 
Aluatakone 

Runko 
'--~--+--....._, Hoott . mek. Järjestelmi! 

Moott. Jlilihd. Järjestelmä 

Va i hde laatikko 
Pa1ne1lmaJi!r Jestelmä 
Hoott. slihk8Jär Jestelmä 
Voi man ul osott o 
PyBrät 
Ki tkaltetjut 

Moottorin käynn1stysva1k:eudet 
SuoJa pell1 t 
Napa-a l ennukset 
OhJausJärJeste lmä 
Momentinmuunni n 
Jarrut , taka-akseli 

<lljaamo ja suo jakehikot 
Tolat 
Sähki:Sl a l tteet 
Moott. polttoainej är Jestelmä 
Jarrut , etuakseli 
Taka perä 
Hydraul1Jär J estelmä 
Etuperä 

Vetoakaell t 
Telikotelo 

M o nit o l m l osa 

Letkut 111 tt1m1neen 

aamo 
Pääpuorni nostosyl. 

'--r------+-------i,Hydrauli j är jeste lmä 

Kauko-ohjauslai tteet 
Teleakoopp1p. kljytt8la1te 

'r----1!-'---, Kliänt8la1 te 

Takas ilta 
Hall1ntaventt1111 t 
X11nn1p1toaakset 
Latvan katkaisulaite 
SähldSva rustua 
Tel eakoopp1puom1 

Va1Jer1t 
Kuljetustuki 
PalneilmaJär Jeat e l mä 

ÖlJyn Jlilihåytys Jär Jestelmä 
Radiopuhelin 

"° 20 20 "° Xor jausten lukl.aäiirä. , kpl/ l(X)() työtuntia 
6o 

Kuva 2. Korjauskohteet ja korjausten lukumäärä 

Kuten T-300:sta on myös T-310 : stä pidetty Skogsarbetenin toimesta vuoden 1970 
alusta alkaen korjaus- j a tuotostilastoa . Näin kerättyjen tilastojen mukaan kor 
jausten lukumäärät sekä korjaus- ja odotusajat ovat olleet uudella mallilla huo
mattavasti pienemmät kuin T-300:lla . Tämän ansiosta myös koneen tekninen käyttö
aste on ollut uudella mallilla keskimäärin noin 70 %, kun se vanhalla mallilla on 
ollut keskimäärin 40 ..• 50 %. Näin ollen Logma T-310:n päivätuotokset ovat olleet 
noin 50 % suuremmat kuin T-300:n . 

Korjausten määrä tuhatta työtuntia kohti on sekä T-300:n että T-310:n osalta 
esitetty kor jauskohtei ttain kuva ssa 2 . Tiedot koskevat vuoden 1970 ensilllTiäistä puo
livuotiskautta. Alustakoneen osalta on uudessa mallissa pystytty poistamaan suurin 
osa aikaisemmin yleisistä korjauksista. Monitoimiosassa hydraulijärjestelmä, pää
puomi ja karsintasakset ovat olleet edelleenkin huomattavina korjauksen kohteina . 
Hydraulijärjestelmän korjaukset ovat johtuneet ensimmäisissä T-310-mallin koneissa 
olleista viallisista hydraulipurnpui sta . Wåmä on kuitenkin uusimmissa konei ssa j o 
saatu korvatuiksi uusilla varmatoimisilla purnpuilla , minkä ansiosta korjausten mää
rä on saatu huomattavasti a lenemaan. Muilta osin T-310:n monitoimiosa ssa on ollut 
selvästi vähenmän korjauksia kuin T-300:n. On kuitenkin huomattava , että T-300 :n 
osalta tiedot koskevat jo runsaan vuoden käytössä olleita koneita, kun taas T-3 10-
mallin koneet ovat vasta ensinrnäistä vuotta käytössä. 

Logma T-310 -monitoimikonetta on toistaiseksi markkinoitu yksinomaan Ruotsi i n. 
Maaharrme konetta on saativissa t odennäköisesti vasta ensi kesänä. 
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TEKNISET TIEDOT 

Mitat 

Kokonaispituus, mm 
Leveys, 11 

Raideväli, edessä, 11 

" takana, 11 

Painot 

Kokonaispaino, 
Akselipaino, edessä, 

11 takana, 
Pintapaine, edessä, 

11 takana, 

Moottori 

6-syl. dieselmoottori 

kg 
11 

11 

2 kp/cm 
11 

11 300 
2 650 
1 900 
2 200 

20 200 
7 100 

13 100 
0.73 
1.10 

Maksimiteho 140 hv SMMT/2500 r/min 
Maksimivääntö-

momentti 45 kpm SMMT/1500 r / min 

Voimansiirto 

Hydraulinen Twin-Disc-momentinmuunnin 
Twin-Disc, power shift -vaihde laatikko 

Renkaat 

Edessä 
Takana 

23.5 X 25/ 16 
17.5 X 25/ 16 

Ohjaus 

Hydraulinen runko-ohjaus 
Ohj auskulma 

Jarrut 

Paineilmahallitut levyjarrut 
Jousitoimi nen hätäjarru 
J ousitoiminen seisontajarru 

Metsäteho Revi ew 22/ 1970 

±40 ° 

l!ydrauli j ärj estelmä 

3 pumppupiiriä 
- Vintturin moottorin pumppu 208 l/min 
- Nostosylinterin pumppu 2o8 11 

(osa öljystä vintturin moottoriin 
haluttaessa puomille maksiminopeus) 

- Kaksoispumppu kääntömoottoria, ohja
ussylinteriä ja karsintalai ttei ta 
varten 100 l / min 

Koko hydraulijärj estelmän 
tilavuus 600 1 

Sähköjärj estelmä 

Jännite 
Generaattori (vaihtovirta) 
Käynnistinmoottori 
Ajovalot, pysäköintivalot, 

sontavalot ja 7 työvaloa 

Teleskooppipuomi 

Maksimiulottuvuus 
Minimi ulottuvuus 
Nostokulma 
Kääntökulma 
Nettonostomomentti 
Nettokääntömomentti 
Maksimi vetovoima 
Maks i mi nopeus 
K'åäntönopeus 

24 V 
600 w 
4.5 kW 

sei-

12 m 
5 11 

±30° 
300 ° 

5 000 kpm 
1 470 11 

3 000 kp 
2.5 m/ s 

5 r / min 

Tarttumis- j a karsintalaitteet 

Puun maksimiläpimi tta 36 cm 
11 mi nirniläpimi tta 6 11 

Tarttumisl eveys 75 11 

I.atvankatkaisulaite 
Puun maksirniläpimitta 
Leikkuuvoima 

Antero Koskinen 

12.5 cm 
7 300 kp 

Ii:X:JMA T-310 LIMBING-BUNCHING MACHINE 

Presentation of the Logma T-310 limbing- bunching machine and its comparison with 
the Logma T-300 . 
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