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Teli-Lokkeri, jota valmistaa Lokomo Oy, on runko-ohjattu telikuonnatraktori.
Kaikki kuusi pyörää ovat vetäviä ja etua.kseli on keinuva.
Teli -Lokkeri on järeimpiä markkinoillamme olevia metsätra.ktoreita . Kooltaan
sitä vastaavia kuormatraktoreita ovat mm. EM-Volvo SM 868 ja Kockum Brunett 836 B.
Suomessa Teli-Lokkereita oli vuoden 1970 marraskuussa käytössä 25 kappaletta. Koneen hankintahinta on noin 159 000 mk ja sille annetaan 6 kuukauden tai 1 OOOkäyttötunnin takuu, joka käsittää varaosa- j a tyb'lrustannukset.

II TELI-LOKKERIN TUTKIMINEN
Teli -Lokkeria tutkittiin Oy W. Rosenlew Ab :n työmailla Harvialassamaalis-huhtikuussa 1970. Tutkimus suoritettiin 0-sarjan koneesta ja se sisälsi aikatutkimuksen,
joka käsitti 39 tra.ktorikuormaa , sekä yksityiskohtaisia mittauksia j a kokeita.
Monien ominaisuuksien arvoste lemisessa haastateltiin koneen kuljettajaa . Seuraa-
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vassa esitetään myös syksyllä 1970 valmistuneeseen 1- sarjan koneeseen tulleet muutokset. N"åiden muutosten vaikutusta koneen käyttöominaisuuksiin tutkittiin marraskuussa 1970.

III

TEKNISIÄ TIETOJA

Seuraava ssa esitettävät mittatiedot perustuvat osittain Metsätehon suorittamiin
mittauksiin, . osittain va lmistajalta saatuihin tietoihin . Muut tekniset ti edot ovat
valmistajan ilmoittamia .
Päärnitat
Pituus 8 060 mm, leveys 2 470 mm ja korkeus 3 250 mm
Valmistajan ilmoi}
Raideväli edessä 1 990 mm ja takana 2 020 mm
t uksen mukaan
Akseliväli 3 703 mm
Kääntösäde, uloin pyörä 8.2 m ja sisin pyörä 5.3 m
'lMetsätehon mittaMaavara , edessä keskellä 650 mm ja takana keskellä 1 050 mm;-usten mukaan
Painot

(Valmistajan ilmoituksen mukaan )

Onapaino, etuakselilla 6 450 kg ja taka-akselilla 4 850 kg, yhteensä 11 300 kg
Kantavuus 13 000 ... 15 000 kg ja suurin kokonaispaino 26 300 kg
Moottori

(Valmistajan ilmoituksen mukaan )

Tyyppi ja merkki
6-sylinterinen 4-tahtinen diesel , Perkins
Sylinteritilavuus
5.8 1
Suurin teho
130 hv SAE/2800 r/min
Suurin vääntömomentti 36.8 kpm SAE/ 1450 r/min
Polttonestesäiliön tila vuus 160 1
Voimansiirto
Moottorin voima siirtyy Allison-kaksoismomentinmuuntimen välityksellä
power
shif't -vaihteistoon, jossa on kaksi nopeusaluetta eteen ja yksi t aakse. Nopeusalueet ovat (valmistajan ilmoituksen mukaan ) eteen hitaalla vaihteella 0 .•• 8 km/h ja
nopealla 0 .•• 32 km/h. Taaksepäin nopeus on 0 ... 11 km/h . Vaihteistosta voima siirtyy etuakselistoon nivelakselien välityksellä. Etuakselissa ou automaattinen tasa uspyörästön lukko ja portaalivälitys. Etuakselin veto voidaan maantieajossa irrot taa mekaanisella kytkimellä.
Vaihteistosta taaksepäin voima siirtyy niin ikään
nivelakselien välityksellä runkonivelen takana olevaan jakovaihteistoon, jossa t a sauspyörästön ja harmnaspyörien välityksellä voima Jaetaan kahdelle telirungon .sivuilla olevalle erilliselle nivelakselille ja edelleen kumpaankin tandemkoteloon,
j oissa on harmnaspyörävälitys. Tasauspyörästön lukitusmahdollisuutta telivedossa
ei ol e .
Pyörävarustus
Renkaat edessä 18.4 x 34/ 14 ja takana 17 . 5 x 25/12 tai vaihtoehtoi sesti
11
11
11
23.1 X 34/10 11
20.5 X 25/ 12 (tulevissa sarj oissa)
Lisävarusteina ovat pyörien päälle asennetta vat telat . Etuakselin eteen on tällöin asennettava hydraulisesti säädettävä aputeli . Tel amaton leveys on edessä 570
mm ja takana 540 mm.
Ohjaus
Traktorissa on hydraulinen runko-ohjaus, jossa ohjausliike saadaan aikaan niin
eteen- kuin taaksepäin aj oakin va rten ohjauspyörän ja orbi trollai tteen avulla .
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Tel1 -Lokker1. M1ttap11rros (mitat mm:einä)

Runkonivelen kääntökulma on 40° molempiin suuntiin .
asennosta toiseen on viisi .

Ohjauspyörän kierroksia ääri -

Jarrut
Traktorissa on 1- piirinen jarrujärjestelmä, jossa vaihteiston yhteydessä on öl jyjäähdytteinen monilevyjarru ja kaikissa telipyörissä itsetehostuvat ri..impujarrut .
Jarrutehostinta ei ole . Mekaaninen seisontajarru on vaihteiston ulostuloakselilla .
Hydrauliikka
Hydraulipiirejä on yksi. Hydraulipumpun tuotto on 137 l / min/2600 r / min, ja sen
virta ohjataan jakoventtiiliin, joka erottaa vakiotilavuusvi2ran , 60 l/min . Tämä
ohjataan kuormaimen venttiilille , jonka 2työpaine on 155 kp/cm ,ja ede_lleen ohjaus laitteelle , jonka työpaine on 140 kp/cm . Hydrauliöl jysäiliön tilavuus on 150 1.
Koko hydraulipumpun tuotto ohjataan paluuvirtaussuodattimeen , jossa on mikropape ripanos ja magneettisydän .
Sähkölaitteet
Jännite on 24 V ja vaihtovirtageneraattorin teho 840 W
Akkuj a on 2 kpl d 12 V/155 Ah
Kuormain
Teli -Lokkerissa on hydraulinen Wårtsilä 4000 -kourakuormain , joka on kiinnitetty
runkonivelen etupuolelle moottorin taakse . Ajon aikana kuormaimen kouraa pidetään
joko ohjaamon edessä olevassa koukussa tai kuorman päällä .
Kuormaimen kääntöjär jestelmä on varustettu vapaaventtiilillä, jolla pyritään estämään kuormaimen vioit tuminen ajon aikana .
Teknisiä tietoja:
Nettonostomomentti 4 000 kpm
Puomin suurin pituus 0 . 9 m:n hydraulisella puominjatkeella 5 .3 m
Nettonostovoima 4 . 4 m:n varrella 910 kp ja 5.3 m:n varrella 750 kp
Kääntökulma 380°
2
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Kuormaimen ulot tuvuus pystytasossa

Kuva 4.

Kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa

Kuormaimen ulottuvuusalue pystytasossa on esitetty kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa kuvassa 4. Kuormaimen ulottuvuus traktorin eteen on erittäin hyvä .

IV KÄYTI'ÖOMINAISUUDET
Maastokelpoisuus
Maanpinnan kantavuuden vaikutus
Kuten muillakin vastaavan suuruusluokan pyöräkoneilla Teli - Lokkerilla on vaike uksia pehmeällä maaperällä. Koneen liikkumiskykyä pehmeällä maalla voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti va rusta malla kaikki pyörät leveillä renkailla tai
telamatoilla.
Koneen uppoamisalttiutta kuvaa pintapaine. Asetelmassa 1 on laskettu ruotsalai sen standardin mukaisesti pintapaine silloin, kun traktorin pyörät ovat uponneet
15 % renkaan läpimitasta . Vertailun vuoks i esitetään myös Kockum Brunett 836 B:n ja
EM-Volvo SM 868:n vastaavat arvot . laskettaessa pintapainetta kuormattuna onkuorAs etelma 1
Metsätraktor eiden pintapaineita
Renkaiden
koko
ETURENKAAT
Teli -Lokkeri
t ai
a-1-Volvo SM 868
Brunett 836 B
TAKARENKAAT
Teli - Lokkeri
tai
BM- Volvo SM 868
Brunett 836 B

Pintapaine , kp/cm2
t yhjänä

8 t :n
kuormalla

14 t :n
kuormalla
l.o6 (0.26)
0 .77

0 .84
0.61
0.62
0.67

0.96 (0 .24 )x )

X

34/14
34/10
25/12
25/12

X
X
X
X

25/12
25/12
22 .5/ 16
25/12

o.41
0.31
0.37
0 .38

0 .99 (O. 7)
0 .76
l.03 (0.51)
0 .90

18.4
23 . 1
23 .5
23 .5

X

17 .5
20 .5
500
17 .5

X
X

0.70
0.64
0.86

x) Suluissa ol evat l uvut i lmoittavat pintapaineen telavarusteisena
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l.00
l.44 (0 .68)
l.10
l.28

maksi otettu kaksi nippua 2 m kuitupuuta ja tällä kuormalla o~ laskettu kuormituk sen jakautuminen etu- ja taka -akselille. Aika isemmin Metsätehon ka tsauksissa esi tetyt pintapaineluvut poikkeavat hieman tässä esitetyistä erilaisenkuormanvuoksi .
Teli - Lokkerin tavallisten renkaiden teoreettinen pintapaine on hieman suurempi
kuin kahden muun samaa suuruusluokkaa olevan metsätraktorin, mutta leveämmillä ren kailla pintapaine pienenee ja on taka - akselilla muiden arvoja pienempi. Kun Teli Lokkeria kuormitetaan 8 t :n kuorma lla , ovat taka - ja etupyörien pinta paineet suunnilleen yhtä suuret , joten koneen uppoamisalttiudessa ei tällä kuorma lla ole suurta eroa etu- ja t aka pään välillä . Kuormitettaessa traktoria 8 t :a suuremmalla kuor malla koneen takapää pyr kii uppoamaan ensin, mikä todettiin myös maa stokokeissa .
Kone selviää yleensä omin voimin uppoamistilanteesta riittävän voimakkaan mootto rinsa ansiosta . Jos Teli - Lokkerin kaikki pyörät va rustetaan teloilla , pienenee
pintapaine huomattava sti . Ruotsissa suoritettujen maastokokeiden mukaan koneen pintapaine ei saisi ylittää a rvoa 0 . 50 kp/cm2 , mikäli koneella a iotaan liikkua suolla.
Maanpinnan ka ltevuus
Erittäin mäkisessä maastossa suoritetut a jokokeet osoittivat , että Te li-Lokkeri
pystyy työskentelemään suurissa pysty- ja sivuka ltevuuksissa . Moottorissa on riit tävästi voimaa liikuttamaan kantavuuden salliman kuorman jyrkkienkin mäkien pääl le, joten_ nousukykyä r a joittavaksi tekijäksi jää renkaiden pitokyky . Luiston es tämiseksi on mäkisessä maastossa käytettävä kitkaketjuja , etenkin talvisaikaan.
Suurin nousukaltevuus, jossa Teli - Lokkeri pystyi pyörät kitkaketjuilla varustet tuina kiipeämään mäennousukokeissa , oli tyhjänä 30 % ja kuormattuna 27 %. Valmi st ajan ilmoituksen nrukaan koneen rajakaltevuuskulma kaikkiin suuntiin on 30°. Koko naisuutena koneen vakavuutta voidaan pitää hyvänä.
Maanpinnan epätasaisuuden va ikutus
Maanpinnan epätasaisuutta (kantoja , kiviä ja kuoppia ) ajatellen on maavarariit tävä traktorin keskikohdalla . Tandemkotelot, jotka ovat alimpina , t a rttuvat ensimmäisinä maastoesteisiin. Tottunut kuljettaj a pystyy yleensä välttämään tällaiset
kiinnijuuttumiset.
Maaston epätasaisuuden vaikutusta koneen, erityisesti ohjaamon, heilahteluun ja
tärähtelyyn on Te li-Lokkerissa pyritty vähentämään keinuvan etuakselin (liikevara
.:t15° ) Ja kääntyvän runkoni velen avulla . Muissa vastaavissa traktoreissa samaan
tarkoitukseen on pyritty kääntyvä-kiertyvätyyppisellä runkonivele llä ja ohjaamon
sijoittamisella taemmaksi kuin Teli - Lokkerissa .
Teli - Lokkerissa käytetty ratkaisu ei
ehkä suoranaisesti vähennä heilahtelua
verrattuna muihin traktoreihin, mutta
sen luonne on erilainen . Ohjaamon heilahdusliikkeet eivät ole teräviä iskuja
ja tärähdyksiä, vaan pikemminkin laajaalaista heilahtelua ja keinuntaa .
Liikkuminen lumessa
Lumi ei aseta Teli - Lokkerin etenemi selle esteitä niin kauan , kun lumen syvyys ei ylitä koneen maavaraa . Kun trak torin koko alusta alkaa l aahata lumessa ,
vaikeutuu koneen eteneminen huomattavas ti , ja lumen määrän tästä vielä noustessa koneen liikkumiskyky käy jo huonoksi .

Ketteryys ja kulkuleveys
Kuvasta 5 nähdään kääntösäteet ja
kääntöleveys. Teli -Lokkerin suurin kään -

Kuva 5.

Teli - Lokkeri . Kääntösäteet ja kääntö leveys
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tösäde on samaa suuruusluokkaa kuin muiden va staavi en metsätraktoreiden (vrt. Metsätehon katsaus 11/ 1970 ja 16/1970 ) . Runkonivelen sijainnin vuoksi traktorin te lipyörät noudattavat erittäin hyvin etupyörien kulkemaa jälkeä, mistä on etua eri tyi sesti harvennusmetsiköissä työskenneltäessä . Käytännössä traktori vaatii 4.5
•.. 5.0 m leveän ajouran.
Aj onopeudet
Teli - Lokkerilla , kuten muill akin metsätraktore illa , j oissa on hydraulinen mo mentinmuunnin ja power shift - tyyppinen vaihteisto , on mahdo llista saavuttaa mel ko suuria keskinopeuksia epätasaisessa ja vaihtelevassakin maastossa ajettaessa.
Sen suurin teoreettinen nopeu s hitaalla vaihteella on 133 m/min (valmistajan ilmoitus) . Asetelmasta 2 nähdään aikatutkimuksell a saadut ajonopeudet sekä kahden
muun aikaisemmin tutkitun traktorin ajonopeuksi a . Eri traktoreiden väli s iä ajono peuksia ei voida suoraan verrata keskenään , sillä tutkimusolosuhteissa on ollut
eroja ja lisäksi koneita ovat kuljettaneet eri kuljettajat . Aj onopeudet näyttävät
olevan näillä traktoreilla samaa suuruusluokkaa .
Asetelma 2
Keskimääräisiä ajonopeuksia
Ajon
l aatu

Keskim .
ajomatka ,
m

Teli Lokkeri

BM-Volvo

SM 868

Brunett

836

B

m/min
Ajo tyhjänä
" kuormattuna
" kuormattaessa

120
120
20

69

72
59
55

65
40

65
52

35

Kuormaus- ja purkamisajat
Asetelmassa 3 esitetään Teli - Lokkerin kuormaus - ja purkamisajat sekä vertailun
vuoksi myös EM- Volvo SM 868 :n vastaavat arvot . Kuljettajina ovat traktoreissa ol leet eri miehet . Molemmat ovat tottuneita , keskita soa parempia kuormaimen käyttäjiä .
As etelma 3
Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat
Teli -Lokkeri

Työva ihe

2m
kuitupuu

havu-

tukki

Hoi- Volvo

SM 868
havu -

tukki

min/taakka

KUORMAUS

Varsinainen kuormaus
Kuo.rmauksen ja kuormausajon valmistelu
Kasan ja kuorman järjestely
yhteensä
yhteensä

PURKAMINEN

o .45
0.07
0.05
0.57
o.46

o.41
0.03
O.o4
0.48
0.37

0.43
O.o4
0.07
0 .54
o. 42

k-m3
Kuormaustaakan
PUrkamistaakan
Keskimääräinen
Keskimääräinen

koko
koko
kasan koko
kuorman koko

o.
0.59
o.84
13 .61

0.33
0.54
1.09

13 .65

0.32
0.64
0.65
9 .75

Kuormaus - ja purkamisa joista voi havaita , että Teli - Lokkerin kourakuonnain
(Wärtsilä 4000) on ollut hiukan Vo lvon kuormainta (ÖSA-69 P) nopeampi , joskaan ero
ei ole suuri. - Todettakoon kuitenkin tässä yhteydessä, että Teli - Lo.kkerin kuor maimen koura ei ollut alkuperäinen Wärtsilä-koura , vaan urakoitsij a oli vaihtanut
sen toisenmerkkiseen . - Kuormauksen ja kuormausajon valmisteluajat ovat molemmil la traktoreilla varsin pienet , sillä niin Teli - Lokkerin kuin Vol vonkin siirtämi -
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nen kuormauspisteestä toiseen voidaan suorittaa kuljettajan istuessa kuormairnen.~äyt 
töasennossa. Tämän mahdollistava t näiden traktoreiden hydrodynaaminen voimansiirto ja kahdet ajonhallinta laitteet.
Kuorman koko
Asetelmasta 4 nähdään kuorman laskettu koko ja paino eri puutavaralajeille silloin, kun kuorma ulottuu sivupylväiden tasalle (siis suurin mahdo llinen kuorma ) .
Asetelma 4
Eri puutavaralajeille laskettu kuonnan koko ja paino
Puutavara laji
2 m
2.4 m
n. 3 m
11
5m
11
6 m
3m + 2m

(2nippua)
(

- "-

)

(1 nippu )
(

(

- "-"-

)
)

(2 nippua)

Kuonna:;?koko ,
p-

Kuonnan paino,
t

18
21
13
22
26
22

11.6
7 .1
12.1
14.3
12.1

9.9

Teli-Lokkerin kuormatila on mitoitettu siten, että valmistajan ilmoittarnaa sallittua kantavuutta (15 t) ei millään puutavaralla ole mahdollista ylittää. Parhai ten kuormatilan kuljetuskapasiteetti tulee käytetyksi ajettaessa noin 5 m ja noin
6 rn kuitupuuta. Tällöin kuorma ulottuu 1 ... 2 m yli traktorin perän.

V ERGONOMISET OMINAISUUDET
Asetelmasta 5 nähdään eräiden ohjaamoa ja traktorin hallintalaitteita koskevien
ominaisuuksien arvostelu . Arvosanoina on käytetty hyvää, tyydyttävää ja huonoa .
Asetelma 5
Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu
Kohde

Arvosana

Kohde

Arvosana

Hallintal aitteet
N"åkyvyys

Tärinä
He~luvuus

Melu
Pääsy ohjaamoon
Ohjaamon tilavuus
Ajoistuin
Kuonnausistuin
Lämpimyys
Ilmanvaihto
Tiiviys
Ajo - ja työva lot
Lasinpyyhkimet
I kkunoiden panssari verkko

tyyd .
hyvä
tyyd .
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

huono
hyvä

tyyd.
hyvä
tyyd .
tyyd .
tyyd .

Ohjauspyörä
hyvä
hyvä
Kaasupoljin (sijainti)
11
Jarrupoljin (
)
huono
11
poljinvoima
huono
Seisontajarru
hyvä
Vaihdetanko
hyvä
Tasauspyörästön lukko
tyyd.
Valonkytkimet
tyyd.
Käynnistin
hyvä
Virrankytkin
hyvä
Mittarista
tyyd.
Merkki valot
tyyd.
Kuormaimen hallintalaitteet hyvä

Teli -Lokkerin ohjaamon sijainti on poikkeuksellinen muihin vastaaviin traktorei hin verrattuna. Ohjaamosta on erittäin hyvä näkyvyys eteen ja sivuille, mutta näkyvyys taakse jää huonoksi , varsinkin sadesäällä, koska takalasissa ei ole l a sinpyyhkijää . Hytti on sijaintinta vuoksi helppo ääni - ja lärnpöeristää, mikä onkin
hyvin suoritettu . Eristysmateriaalin kulutuskestävyys saisi kuitenkin olla parempi. Hytin ilmanvaihdon parantamiseksi toivoisi tuuletuksen järjestettäväksi varsinaisten tuuletusventtiilien avulla , jolloin ovea , ikkunaa tai kattoluukkua ei
tarvitsisi pitää auki . Varsinainen ajoistuin on muotoilun, jousituksen ja säätö-
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varan puolesta melko hyvä. Traktorin kuljettaja joutuu kuitenkin suuren osan työ ajastaan istumaan kuormaimen käyttöön tarkoitetulla erillisellä istuimella. Tämä
istuin ei vastaa hyvälle istuimelle asetettavia vaatimuksia. Kuormausistuinta on
1-sarjan koneissa muutettu, mutta muutokset eivät merkittävästi paranna istuimen
ominaisuuksia. Istuin kaipaisi erityisesti paremman jousituksen ja kunnollisen
selkänojan. Kuormausasennossa a j amisen tekisi nykyistä helpommaksi orbitrolohja uksen rinnalle asennettu suoraventtiiliohjaus,
Ohjaamon sisätilat ovat hyvät, mutta niiden väritykseen olisi paikallaan käyttää himmeämpää väriä häikäisyn estämiseksi. Kuormauslaitteen hallintavipujen si joittelu on hyvä . Niiden korkeus on kuljettajan kannalta sopiva ja käyttö helppoa .
Teli-Lokkerin ajoj arrut vaativat voimakka issa jarrutuksissa varsin suuren poljinvoiman . Jarrutehostimen lisääminen jarrujärjestelmään olisi suotavaa .
Samalla
voitaisiin pienentää polkimien liikeratoja ja muuttaa niiden sijainti lähemmäksi
kaasupoljinta ja lattialla lepäävää vasenta jalkaa .

VI

HUOLTO

Asetelmasta 6 , jossa esitetään arvostelu eräiden tärkeimpien huoltokohteiden
sijainnista ja huollon suorituksen helppoudesta, voi havaita , että Teli -Lokkerin
tavanomaiset huollot ja tarkistukset on helppo suori t taa.
Asetelma 6
Huoltokohteiden arvostelu
Kohde
Täyttöaukkoj en sijainti
Öljysäiliöiden tyhjeneminen
Ilmanpuhdistimen sijainti
Suodattimien sijainti
Akkuj en sijainti
Varokkeiden sijainti
Hihnojen va ihto ja kiristys
Sähköjohtojen sijoitus
Öljyputkien sijoitus
Kuonnaimen öljyputkien sijoitus

Arvosana
hyvä

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

hyvä
tyyd.
huono
huono
tyyd.

Sähköjohtojen ja öljyputkien arvosanan huono aiheuttaa ennen kaikkea se , että
ne ovat runkonivelen kohdalla aivan suojaamatta ja erittäin alttiina rikkoutumi selle. Asia on korjattu 1- sarjaan ja suojaus onkin siinä nyt riittävä .
Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitaa Keskusosuusliike Hankkija , joka myös
Vaikka Hankkija vastaa koko koneen huollosta, on myös käytettävissä
Lokomo Oy :n huoltoverkko . Hankkijalla on 16 konttoripiiriä, joista jokaisessa on
keskuskorjaamo ja näiden alaisina sivuko r jaamoja . Kaikkiaan korjaamoita on 45 ja
niillä huoltoautoja yhteensä 137· Huoltoautoista 47 on varustettu radiopuhelimel la , j a ne toimivat Helsingin , Turun, Porin, Seinäjoen , Tampereen j a Kuopionalueel la. Keskuskorjaamot sijaitsevat Helsingissä, J oensuussa , Jyväskylässä, Kajaanissa ,
Kokkolassa , Kotkassa , Kuopiossa , Lahdessa , Lappeenrannassa , Mikkelissä , Oulussa ,
Porissa , Rovaniemellä, Seinäjoella , Tampereella ja Turussa .
N'åistä alleviivatut
ovat ns . raskaskonekorjaamoja kut en myös Korian sivukorjaamo . Rovaniemen korjaa mo on myös erikoistunut metsäkonekorjaamoksi. Asentajia on kaikkiaan 670 .
myy konetta.

Varaosien päävarasto on Lokomo Oy : llä Tampereella , Hankkijalla on perusvarastot
Helsingissä , Kuopiossa ja Oulussa . Yleisimpiä varaosia on hajasijoitettu myös mui hin konttoripiireihin. Ma lmin varaosakeskuksessa on jatkuva päivystys ja kaikissa
raska skonekorjaamoissa on jatkuva kotipäivystys.
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VII

YLEISARVOSTELU

Teli - Lokkeri on maanme metsäolosuhteisiin suunniteltu j a rakennettu metsätraktori, joka runko-ohjauksen j a hydrodynaamisen voimansiirron vuoksi on joustavaliikkeinen ja maastokelpoinen . Moottorin teho on riittävä tämän suuruusluokan traktoriin. Teli-Lokkerin suunnittelussa on kiinnitetty huomio myös kuljettajan mukavuuteen j a viihtyvyyteen, joten ergonomiset omina isuudet ovat nykyistä keskitasoa
parerrunat. Kokona isuutena Teli-Lokkeri s oveltuu hyvin puutavaran lähikuljet ustehtäviin maarrune olosuhteissa .

TELI-LOKKERIN 1-SARJAAN TEHDYT MUlJI'OKSET

Valmistajan ilmoituksen mukaan on 1-sarjaan tehty 0 - sarjaan verrattuna
esitettyjen lisäksi seuraavia muutoksia.

edellä

- Kuormainta on vahvistettu , kouran muotoa ja hallintaventtiilien huoltomahdollisuuksia on parannettu
- Jäähdytysjärjestelmää on tehostettu
- Ohjaamon lämmitysjärjestelmää on parannettu ja erityyppisten istuinten vaihtomahdollisuuksia on lisätty
- Moottorin lärrunityslaitteen pika liitäntä on lisätty vakiovarusteeksi ja lärrunityskiertoon on lisätty mahdollisuus liittää hydrauliöljyn esilämmitys
- Turvakehyksen suojaverkkoja ja kuormatilan suojaverkkoa on muutettu näkyvyyden
lisäämiseksi
- Telikoteloita on vahvistettu
- Stabiliteettia on lisätty muuttamalla sivupylväiden muotoa
- Lisäksi on tehty useita teknisiä parannuksia , jotka koskevat lähinnä huoltoa
ja käyttövarmuutta
Teli - Lokkerin 1- sarjaan tehdyillä muutoksilla saavutetaan ilmeisesti entistä
parempi kestävyys ja käyttövarmuus 0 - sarjaan verrattuna , mutta traktorin tärkeimpiin käyttöominaisuuksiin ei muutoksilla ole olennaista vaikutusta .

Reijo Haaja

Sture Lampen
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