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R 0 T T N E B L 0 N D I N 7 0 0 0 - M E T S Ä T R A K T 0 R I 

I YLEISTÄ 

Rottne Blondin -metsätraktori on teollisuustrak.toripohjalta valmistettu kuusipyörä
vetoinen kuormatrak.tori. Sen peruskoneena on F9rd 5000 -teollisuustraktori . Perus
koneen muuttamisen ja varustamisen metsätraktoriksi suorittaa AB Börjes Mek . Verk
stad. Suomessa konetta myyvät Ford-liikkeet . Kon~ita on vuoden 1971 loppuun men
nessä valmistettu 210 kpl ja Suomessa niitä on tähän mennessä myyty 2 kpl. Rottne 
Blondinin hinta on 155 400 mk, ja traktorille annetaan kuuden kuukauden tai 1 000 
käyttötunnin takuu, joka sisältää varaosakustannukset. 

II ROTTNE BLONDININ TUTKIMINEN 

Rottne Blondinista suoritettiin tutkimuksia Oy W. Rosenlew Ab:n työmaalla Kangasal
la joulukuussa 1971. Tutkimukset käsittivät yksityiskohtaisia mittauksia ja kokeita 
sekä aikatutkimuksen, joka sisälsi 8 traktorikuormaa tukkia ja 6 kuormaa kuitupuuta. 

Kuva 1 . Rottne Blondin 7000 -metsätr aktor i. Valok. Metsäteho 
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Kuva 2 . Rottne Blondin 7000 - metsätraktori. Mittapiirros (mitat mm :einä) 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat joko Metsätehon ollllin mittauksiin tai val
mistajalta saatuihin tai muiden tutkimuslaitosten esittämiin tietoihin. 

Päämitat (Valmistajan ilmoittamat ja Metsätehon tarkistamat luvut) 

Pituus 8 500 mm, leveys 2 340 mm ja korkeus 3 000 mm kuormaimen ollessa kuljetus-
asennossa 

Raideväli 1 750 mm 
Akseliväli 4 760 mm 
Maavara edessä ja takana keskellä 500 mm 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Omapaino traktorin etuakselilla 5 340 kg ja taka-akselilla 2 840 kg, yhteensä 
8 180 kg 

Kantavuus 10 000 kg 
Kokonaispaino 18 180 kg 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Tyyppi 
Merkki 
Sylinteritilavuus 
Suurin teho 
Suurin vääntömomentti 
Polttoainesäiliön tilavuus 

4-sylinterinen, 4-tahtinen suorasuihkutusdiesel 
Ford 5000 
4.195 1 
83 hv SAE/2300 r/min 
30.2 kpm SAE/1300 r/min 
75 1 

Voimansiirto (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Moottorin voima siirtyy Brockhouse 11 F -kytkinmomentinmuuntimen välityksellä me
kaaniseen vaihdelaatikkoon, jossa on kuusi vaihdetta sekä eteen- että taaksepäin 
ajoa varten. Vaihdelaatikosta voima siirtyy tasauspyörästön j a vetoaksele~den vä
lityksellä planeettapyöräst öön ja edelleen etupyöriin. Takapyör iin vietävä voima 
siirtyy vaihdelaatikosta ni velakseleiden välityksellä tasauspyör äst ön ja edelleen 
vetoakseleiden kautta kitkarullille. Nämä välittävät voiman telipyöriin. Etuakse
lin tasauspyörästö on varustettu mekaanisella lukolla. Taka-akselin tasauspyöräs
t össä on automaattinen lukitus . 
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Pyörävarustus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Edessä 18.4 x 34/14 ja takana 500 x 22.5/16 

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Traktorissa on hydraulinen runko-ohjaus, jossa ohjausliike saadaan aikaan joko oh
jauspyörän ja orbitrollaitteen tai ohjausvivun ja suoran venttiilin avulla. Runko
nivelen kääntökulma on ± 45 °. Ohjausmomentti on 3 100 kpm. Ohjaussylintereitä on 
kaksi. 

Jarrut (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Ajojarrut ovat märät monilevyjarrut, jotka vaikuttavat etupyöriin. Seisontajarru 
on mekaaninen ja sitä hallitaan jalkapolkimella, joka lukitaan alas. Lisävarustee
na on traktoriin saatavissa takimaisiin telipyöriin vaikuttava hydraulijarru. 

Hydrauliikka (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Hydraulipiirejä on yksi. Hy~aulipumpun suurin tuotto on 55 l/min/1500 r/min ja sen 
suurin työpaine on 135 kp/cm . 

Sähkölaitteet (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Sähköjännite on 12 V, ja vaihtovirtalaturin teho on 0.5 kW. 
ti on 128 Ah. Käynnistinmoottorin teho on 3.68 kW (5 hv). 
on neljä ja ajovaloja kaksi. 

Kuormain 

Akun varauskapasiteet
Työskentelyvalaisimia 

Rottne Blondin on varustettu Rottne Gr.ip 70 -kuormaimella, joka on asennettu perä
vaunun aisalle. Kuormain on varustettu taittuvalla tornilla. 

Teknisiä tietoja (Valmistajan ilmoituksen ·mukaan) 

Nettonostomomentti 
Puomin suurin pituus 
Nettonostovoima 5.1 m:n varrella 
Kuormaimen kääntökulma 
Kourankääntäjän kiertokulma 
Kouran paino (sisältää kourankääntäjän) 
Kuormaimen kokonaispaino 

2 700 kpm 
5.1 m 
525 kg 
390 ° 
300 ° 
175 kg 
955 kg 

Kuormaimen ulottuvuusalue on esitetty pystytasossa kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa 
kuvassa 4 . Taittuvan tornin ansiosta kuormaimen ulottuvuus ja liikegeometria ovat 
erittäin hyvät. 

IV KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Rottne Blondinissa on koneen painoon verrattuna suuremmat renkaat kuin useimmissa 
muissa Metsätehon aikaisemmin testaamissa pyörätraktoreissa, mikä parantaa koneen 
liikkumista pehmeällä maaperällä. Asetelmassa l on esitetty Rottne Blondinin teo
reettiset pintapaineet (laskentaperiaate on esitetty Metsätehon katsauksessa 24/ 
1970). 
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Kuva 3. Rottne Blondiniin asennetun Rottne Grip 
70 - kuormaimen ulottuvuus pystytasossa 

m 
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Kuva 4. Rottne Blondiniin asennetun Rott ne Grio 
70 -kuormaimen ulottuvuus maanpinnan t asossa -

m 

Rottne Blondinin pintapaineet ovat hieman pienemmät kuin muiden Metsätehon tähän 
mennessä testaamien pyörätraktoreiden keskimäärin. Kovin pehmeille maille Rottne 
Blondin ei kuitenkaan sovellu. Pintapainetta pienentävien telojen asentaminen trak
toriin ei ole mahdollista. 

Ase t e lma 1 
Teoreettiset pintapaineet 

Eturenkaat 

Takarenkaat 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Renkaiden 
koko 

18.4 X 34 

500 X 22.5 

tyhjänä 

0 . 69 

0 . 2 4 

Pintapaine , kp/CJZJ.2 

8 t :n 10 t :n 
kuormalla 

o. 82 
o. 84 

kuormalla 

0 . 85 

0.99 

Tutkimustyömaalla Rottne Blondin pystyi kuormattuna nousemaan rinteen, jonka jyrk
kyys oli noin 20 %. Takaperin ajettaessa rinteet voivat olla jyrkempiä, koska ko
neen painon jakautuma ja renkaiden pitokyky on tällöin parempi kuin etuperin ajet
taessa. Renkaiden pitokyvyn parantamiseksi voidaan traktorin etupyörissä käyttää 
kitkaketjuja, mutta takapyöriin niitä ei kitkarullavedon vuoksi voida asentaa. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Traktorin maavara on jonkin verran pienempi kuin Metsätehon aikaisemmin tutkimien 
traktoreiden maavara keskimäärin eikä kone tämän vuoksi sovellukaan kovin epätasai
siin maastoihin. Perävaunuosan teli myötäilee joustavasti maanpinnan muotoja ja 
pienentää kuorman heilahteluja. 

Ketteryys ja kulkuleveys · 

Kuvasta 5 nähdään Rottne Blondinin kääntösäteet ja kääntöl eveys. Mittaukset on suo
ritettu pellolla, jossa oli lunta noin 30 cm. Traktorin kääntösäde on suurempi kuin 
useimmilla mui+la Metsätehon tähän mennessä testaamilla metsätraktoreilla. Rottne 
Blondinin käytännössä vaatima ajouran leveys kaarteissa on lähes 5,5 m, mikä on var-
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sin suuri. Lisäksi kaarteiden on ol
tava suuren kääntösäteen vuoksi loivah
koja. 

Liikkuminen lumessa 

Kokeilutyömaalla lumen vahvuus oli noin 
30 cm, mikä ei haitannut traktorin kul
kua. Ilmeistä kuitenkin on, että lumen 
vahvuuden ylittäessä koneen maavaran 
liikkuminen lumessa hidastuu huomatta
vasti. Tätä haittaa pienentää jossakin 
määrin Rottne Blondinin etuosan pohjan 
muotoilu. Vaikeissa lumiolosuhteissa oli
si telojen asentamismahdollisuus takapyö
riin välttämätön. 

A,j onopeudet 

Kuva 5. Rot tne Blondi n 7000. Käänt ösäteet ja 
käänt ö leveys 

Asetelmassa 2 on esitetty aikatutkimuk
sen perusteella saadut ajonopeudet. Maas
to oli tutkimustyömaalla metsätraktorei
den ohjemaksun mukaista I maastoluokkaa. 

Ase t elm a 2 

Verrattaessa nyt saavutettuja ajonopeuk
sia aikaisempiin Metsätehon testeissä 
saavutettuihin nopeuksiin on muistetta
va, että olosuhteet työmailla ovat vaih
delleet ja että kuljettajat eivät ole 
tutkimuksissa olleet samat. 

Keski määräiset ajonopeudet 

Aj on l astu 

Ajo t yhjänä 

" kuormattuna 

" kuormattaessa 

Keskim. 
ajoma.tka , 

m 

120 

120 

20 

Ajo
nopeus, 

m/min 

77 

65 

28 

Saavutettuja ajonopeuksia 
tapahtui suurelta osalta 

voidaan pitää hyvinä, joskin on huomatt ava, että ajo 
samaa kovettunutta ajouraa pitkin. 

Kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Asetelmasta 3 nähdään Rott ne Blondinin keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 2 m 
kuitupuun ja sahatukin osalta. Taakkakohtaisia aikoja t arkasteltaessa on huomatta
va, että kysymyksessä on ollut kasvat ushakkuutyömaa. 

Rottne Blondinin kuormain (Rottne Grip 70) on verrattain ketterä , j a saavut ettuj a 
taakka-aikoja voidaan pitää olosuhteisiin katsoen hyvinä. Kuormauksen j a kuormaus
aj on valmisteluaj at ovat kaksien aj onhallintalai tteiden ansiosta j ääneet pieniksi. 
Purkamisajan suuruuteen sahatukkien osalta on vaikuttanut se, ett ä t ukit j ouduttiin 
lajittelemaan puulajeittain mittateloille. 

Asetelma 3 

Kesk.imää.räiaet kuormaus- ja purkam.iaajat 

T;yön.ibe 

KUORMAUS 

Varsinainen kuormaua 
Kuormauk.aen ja kuormauaajcm va.l.J:Ustelu 
Kuan ja ltuor1'&11 järjestely 

yhteensä 

yhteensä 

Kuormaustaakan ltolto lteslti.m. 
Purkamista.akan koko 11 

!Cuan kolto 
Kuorioan ltolto 

2 m 
ltuitup. 

saha
tuklti 

Aika, min/taakka 

0 . 34 
0.03 
0.10 

o.47 

0.37 
0 . 04 
0.04 

o.45 

0 . 35 3 o.42 
lt-m 

0.38 
0.51 
1.30 
9.49 

0 . 27 
0.37 
0 . 91 
8 . 78 
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Kuva 6. Kasakohtaisen kuormausajan r iippuvuus kasan koosta 

Kuvasta 6 nähdään kasakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta tutkituilla 
puutavaralajeilla. 

Asetelmassa 4 on esitetty kuormaimen liikenopeudet kuormittamattomana moottorin 
pyörimisnopeuden ollessa noin 1 800 r/min. 

Kuorman koko 

Asetelmassa 5 on esitetty eri puutavaralajeille lasketut kuorman koko ja paino sil
loin, kun kuormatila on täytetty pankkojen päiden tasalle. 

Kuormatila on mitoitettu nun, ettei valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua 
kantavuutta (10 t) voida millään puutavaralajilla ylittää. 

Asetelma 4 
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Kuormaimen liikenopeudet moottor in 
pyÖrim.isnopeud.en ollessa noin 1800 r/min 

Liike Nopeus 

Puomin kääntö 40 ° /. 
NostoT&rren nosto aiirtovarsi suorana 25 " 

lasku 33 11 

Siirto"Tarren nosto 35 " 

l asku 35 " 

Tornin lasku 

nosto 

Kouran kääntö 

aukaisu 

sulkeminen 

22 " 

18 11 

150 11 

l.8 • 

l.8 s 

A setelma 5 

Eri puutanralajeille lu.ketut kuorman koko ja paino 

Puutavara
laji 

2 m (2 nippua ) 
2.4 " ( " ) 

n. _ 3 " (l nippu ) 
n. 5 " ( " ) 
n . 6 " ( ) 

2 m + 3 " (2 n ippua) 

Kuorman koko , 
p-s3 

1' 
16 
10 
16 
19 
17 

Kuorman paino , 
t 

7. 6 
9.0 
5.5 
8.1 
9.3 
9.4 
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V ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Asetelmasta 6 nähdään eräiden ohjaamon ja hallintalaitteiden ominaisuuksien 
telu. Arvosanoina on käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyttävää, huonoa ja 
täin huonoa. Arvostelussa on lähdetty siitä, että traktorin tyyppi ja hinta 
vaikuta arvosteluasteikon tasoon. 

arvos
eri t
eivät 

Asetelma 6 

Ohjaamon j a ha.llintalai.tteiden arvostelu 

Kohde 

Ohj aamo 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Hei lunta vakavuus 
Äänen eristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työ valot 
Lasinpyyhkimet 
Ikltuooideo suojasileiJtkö 

Arvosana 

tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
huono 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
huono 

Kohde 

Hallintalai tteet 

Ohj auspyörä 
Kaasupoljin (sijainti) 
Jarrupoljin (sijainti) 

" (poljinvoima) 
Seisontajarru 
Vaihdetanko 
Tasauspyörästön lukko 
Valonkytkimet 
Käynnistin 
Virrankytkin 
Mittariato 
Merkki valot 

Arvosana 

Kuormaimen hallintalaitteet 

hyvä 
tyyd. 
hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 

Traktorin ohjaamoon on hankala paasy, koska ensimmäinen askelma on liian korkealla 
maasta. Lisäksi askelma on pyöreä ja etenkin talvella liukas. Ohjaamoon voidaan 
päästä vain koneen toiselta puolelta. Ohjaamon tilavuus on riittävä; ainoastaan 
vaihdetanko hankaloittaa kääntymistä ajoasennosta kuormausasentoon. Sen sijaan nä
kyvyys ohjaamosta saisi olla parempi. Nykyisellään kuljettajan näkyvyyttä rajoit
tavat ohjaamon seinät sekä kuormaimen torni. Ohja_amon takaikkuna on suojattu pans
sariverkolla, joka on kuitenkin liian kevytrakenteinen. Kuljettajan turvallisuuden 
vuoksi olisi myös sivuikkunoiden oltava suojatut. 

Ohjauspyörä on säädettävissä, ja muutkin hallintalaitteet ovat pääosaltaan hyvin si
joitetut. Kuormaimen hallintalaitteiden sijoitus ei kuitenkaan ole kovin onnistu
nut, sillä ne jäävät liian kauaksi, jos tuoli käännetään sopivasta ajoasennosta 
kuormausasentoon. Mittareita on riittävästi, mutta ne saisivat olla nykyistä pa
remmin keskitetyt. 

VI HUOLTO 

Asetelmassa 7 esitetään arvostelu tärkeimpien huoltokohteiden sijainnista ja huol
lon suorituksen helppoudesta. 

Moottorin konepelti on helposti avattavissa ja 
valtaosa huoltokohteista on helposti käsillä. 
Päivittäiset huollot on helppo suorittaa. Hyd
rauliöljysäiliön tyhjentämistä varten pohja
panssari on laskettava alas, mutta kuormaimen 
avulla sen voi tehdä verrattain helposti ja no
peasti. Säiliössä ei ole avattavia luukkuja 
niiden puhdistamista varten. Hihnojen vaihto 
on työlästä, koska sitä varten joudutaan laske
maan alas pohjapanssari ja irrottamaan hydrau
lipumppu. 

Huollon ja korjaustoiminnan hoitaa Oy Ford Ab 
eri puolilla maata olevien Ford - liikkeiden 
kanssa . Fordilla on metsätraktoreiden huolto-

A s e t e l m a 7 

Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akun sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen vaihto ja kiristys 
Sähköjohtojen sijoitus 
Kuormaimen öljyputkien sijoitus 
Muiden öljyputkien sijoitus 

Arvosana 

hyvä 
tyyd. 

eritt. hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
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pisteitä seuraavilla paikkaktmnilla. Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii
salmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kauhajoki, Kemi, Kemijärvi, Kokkola, 
Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Lapua, Loimaa, Maarianhamina, Mikke
li, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Sodankylä, 
Tampere, Turku, Vaasa, Vammala, Varkaus ja Ämmänsaari. Liikkeillä on käytettävis
sään huoltoautoja, joista osa on varustettu vakituisesti erikoistyövälineillä (sää
tölaittein, hitsauslaittein jne.). Huoltoautoja on kaikkiaan noin 80, ja tällä 
hetkellä on meneillään asentajien koulutus kentällä. 

Varaosien päävarasto on Helsingissä, mutta myös Rovaniemellä ja Tampereella on suu
rehko kiinteä varaosavarasto. Muilla paikkaktmnilla varaosia on vain rajoitetusti. 

VII YLEISARVOSTELU 

Rottne Blondin 7000 edustaa markkinoillamme sekä hinnaltaan että kooltaan keskijä
rei tä metsätraktoreita. Moottorina koneessa on käytetty teollisuustraktorin moot
toria, jonka teho koneen kantavuuden huomioon ottaen saisi kuitenkin olla nykyistä 
suurempi. Traktorin pintapaineet ovat melko hyvät, mutta koneen käyttökelpoisuutta 
pehmeiköissä ei voida parantaa, koska traktorin takapyöriä ei voida kitkarullavedon 
vuoksi varustaa teloilla eikä kitkaketjuilla. Samasta syystä myös koneen lumikel
poisuus on heikompi kuin useilla muilla teloilla varustettavissa olevilla pyöräko
neilla. Parhaiten Rottne Blondin soveltuu avohakkuualueilla käytettäväksi, sillä 
harvennushakkuualueilla sen käyttöä rajoittavat koneen suuri kääntösäde ja kulkule
veys. 

Seppo Jukkola Antero Koskinen Lasse Säteri 
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