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LOKOMO 909 -METSÄTRAKTORI 

Esko Mikkonen Lasse Säteri 

Ketteryys, kapea kulkuleveys ja pieneh~t 
pintapaineet telojen kanssa tekevät Lokomo 
909 :stä soveltuvan lähes kaikenlaisten 
leimikoiden puunkorjuuseen. My~s harven
nusleimikoiden olosuhteisiin kone soveltuu 
varsin hyvin, vaikkakaan kuormaimen ulot
tuvuutta ei vielä voida pitää parhaana 
mahdo Uisena. 

Lokomo 909 on suhteellisen tehokas ja 
täyttää nykyajan ergonomiset vaatimukset . 
Hinnaltaan kone on noin kolmanneksen hal
vempi kuin järeimmät metsätraktorit . Se 
tarjoaa näin ollen varteen otettavan vaih
toehdon korjata puu~ pieneh~llä pääoma-

panoksella varsinkin pienillä ja keskisuu
rilla ty~mailla. 

YLEISTÄ 

Lokomo 909 on keskiraskas, nivelohjauksi
nen metsätraktori. Se on kaksiakselinen; 
taka-akseli on telityyppinen. Konetta 
valmistaa Rauma-Repola Oy:n Joensuun kone
paja . Lokomo 909:ää on toukokuun 1974 
loppuun mennessä toimitettu noin 30 kappa
letta. Sen hinta on 219 000 mk, ja sille 
annetaan 6 kuukauden tai 1 000 tunnin 

Kuva 1. Lokooo 909 -met s iitraktori. Valok . l~etsiiteho 
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Kuva 2 . Lokomo 909 . ~~ittapiirros (m],tat mm:einä) 

takuu, joka sisältää varaosat sekä työn. 
Koneen hintaan sisältyvä varustus on lue
teltu jäljempänä tutkimusselostuksessa . 

LOKOMO 909: n TUTKIMINEN 

Lokomo 909 :ää tutkittiin maaliskuussa 1974 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmailla Kirkko
nummella . Aikatutkimusaineisto käsitti 
harvennus- j a avohakkuuleimi kosta korjat
tua puutavaraa yhteensä 26 kuormaa ja 
183 .7 m3 . Tukkeja oli 2 kuormaaja kuitu
puuta 6 kuormaa. Sekakuormia oli 18 . 
Testauksen yhteydessä suoritetti in Met
sätehon tavanomaisia mittauksia ja 
ajokokeita. Työtehoseura mittasi koneen 
ergonom~s1a ominaisuuksia. Tutkimuksen 
yhteydessä haastatelti in myös koneen kul
jettajaa . 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat 
joko Metsätehon omiin mittauksiin tai val
mistajalta saatuihin tai muiden tutkimus
laitosten esittämiin tietoihin. 

Päämitat 

Pituus 7 970 mm , leveys 2 465 mm ja korke
us 2 780 mm 

Raideväli edessä 2 000 mm ja takana 2 110 
mm 

Akseli väli 4 llO mm 
Maavara edessä 515 mm, keskellä 545 mm ja 

takana 525 mm 
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Painot 

Omapaino traktorin etuakselilla 4 850 kg 
ja taka-akselilla 4 000 kg , yhteensä 
8 850 kg 

Kantavuus 6 000 kg ja kokonaispaino 14 850 
kg 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttoainesäiliön 
tilavuus 

Voimansiirto 

Perkins, 4-sylint ., 4-
taht. suorasuihkutus
diesel 
4 . 3 1 
63 kW (86 hv) SAE/2200 
r /min 

273 Nm (27 .8 kpm) SAE 
1300 r/min 

140 1 

Koneessa on Borg & Beck -momenti nmuunti 
mella varustettu power shift -tyyppinen 
suunnanvaihtaja sekä neljä mekaanista 

Teoreettiset ajonopeudet 

(moottorin pyörimisnopeus 2200 r/min ) 

Vaihde 

l. 

2 . 

3. 
4. 

Ajonopeusa.lue , 
km/h 

0- 2.7 

0 - 7 .5 

0 - 10 .8 

0 - 30 . 0 

' 
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vaihdetta eteen ja neljä taakse. Voiman
siirto on kiinteän etuakselin osalta jär
jetetty lukottomalla tasauspyörästöllä. 
Taka-akselisto on telityyppinen, hammas
pyörävälityksinen ja siinä ei ole tasaus
pyörästöä. 

Pyörävarustus 

Eturenkaat ovat 18.4 x 34" ja takana 
sä olevat 13.0 x 24" . Koneeseen on 
varusteena saatavissa takatelat, 
leveys on 520 mm. 

Ohjaus 

telis
lisä

joiden 

Lokomo 909:ssä on hydrostaattinen runko
ohjaus, jossa on orbitrollaite ja ohjaus
pyörä eteenpäinajoa varten ja vipuohjaus 
taaksepäinajoa varten. Ohjausylinterei
tä on kaksi , ja keskinivelen kääntökulma 
on.±. 40°. 

Jarrut 

Ajo- ja työjarruina ovat etuakselistossa 
öljyssä uivat monilevyjarrut ja voiman
siirtoakselilla oleva kuiva levyjarru. 
Jarrujärjestelmä on paineilmatehosteinen. 
Seisootajarru on mekaaninen ja vaikuttaa 
etuakselin monilevyj arruun. Kaikki jar
rut vaikuttavat sekä etu- että taka
pyöriin. 

Hydraulilkka 

Hydraulipiirejä on yksi. Hammaspyörä
pumpun tuotto on 55 1/min/1500 ~/min ja 
suurin työpaine 14 MPa (140 kp/cm ) . Hyd
rauliöljysäiliön tilavuus on 70 1. 

'- 1 1 1 1 
m 0 2 

Kuva 3. Lokomo 909 :ään asennetun ÖSA- 340-
kuormaimen ulottuvuus pystytasossa 
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Sähkölaitteet 

Jännite on 12 V ja vaihtovirtalaturin teho 
0.60 kW. Koneessa on yksi 135 Ah:n akku. 
Työskentelyvalaisimia on neljä ja ajo
valaisimia kaksi. 

Kuormaln 

Lokomo 909 -traktorissa on ÖSA-340-koura
kuormain, joka on sijoitettu takarungon 
etuosaan. 

Teknisiä tietoja: 

Bruttonostomomentti 
Puomin suurin pituus 
Nettonostovoima 

38.3 kNm (3 900 kpm) 
4.9 m 

4.9 m:n varrella 4.5 kN 
Kuormaimen kääntökulma 6.6 rad 
Kourankääntäjän 

kiertokulma 5.2 rad 
Kouran poikkileikkauspinta-ala 

kärjet yhdessä 0.35 m2 
Kuormaimen paino 860 kg 

(462 kp) 
(380 °) 

(300 °) 

Kuormaimen liikenopeudet 

(moottorin pyörimisnopeus 1200 r /min) 

Liike Nopeus 

Kuormaimen kääntö 0 .5 rad/s (27 °/s) 
Nostovarren 

nosto siirtovarsi suorana 1.4 m/s 
lasku " " 2.3 m/s 

Siirtovarren nosto 1.4 m/s 
lasku 1.4 m/s 

Kouran kääntö 2.2 rad/s (125 °/s) 
aukaisu 1.8 s 
sulkeminen 1.8s 
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Kuva 4 . Lokomo 909 :ä.än asennetun ÖSA- 340-
kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa 
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Kuormaimen ulottuvuusalue pystytasossa on 
esitetty kuvassa 3 (s. 3) ja maanpinnan ta
sossa kuvassa 4 ( s. 3). Kuormaimen ulottu
vuutta ja liikegeometriaa voidaan pitää 
hyvinä . 

Varusteet 

Metsätraktoreiden yleisten rakennemääräys
ten edellyttämien varusteiden lisäksi 
traktorin hintaan sisältyvät seuraavat 
varusteet. 

- toinen peruutuspeili 
- sisävalaisin 
- radio ja radiopuhelimen johdotus 
- paineilman ulosotto renkaiden täyttöä 

varten 
- 2 kpl tavaralokeroita 
- 2 kpl työkalulaatikoita eturungossa 
-työkalut 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Koneen työskennellessä ilman teloja perä
pää on altis uppoamiselle, sillä kuorman 
paino jakautuu kokonaisuudessaan taka
pyörien päälle. Telojen asentaminen 
taakse pienentää huomattavasti peräpään 
pintapainetta ja parantaa merkittävästi 
koneen liikkumiskykyä pehmeillä maapohjil
la. Tukkeja ja pitkää tavaraa kuljetet
taessa kuorman painopiste tulee usein 
taka-akselin takapuolelle. Tämä aiheuttaa 
käytännössä koneen etupuolen kevenemisen . 
Pintapaineet jäävät tällöin kaikkien pyö
rien osalta soilla käytettävän p~ntapaine
suosituksen, 50 kPa:n (0.5 kp/cm ) tasolle. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Mittauksia koneen stabiliteetista sivu
suunnassa ei voitu suorittaa. Mäennousu
kykyä sen S1Jaan tutkittiin ajattamalla 
konetta eri jyrkissä rinteissä. Lokomo 
909 selvityi kuormattuna vaivattomasti 
rinteestä, jonka jyrkkyys oli 28 %. Jyr
kissä rinteissä tulevatkin maanpinnan ja 
pyörien välinen kitka sekä kuorman kyydis
sä pysyminen olemaan liikkumista rajoitta
vat tekijät. Koneen muuhun mitoitukseen 
verrattuna moottorin suorituskykyä on pi
dettävä erinomaisena. 

Teoreettiset pintapaineet 

Eturenkaat 

Takarenkaat 

Renkaiden 
koko 

18.4 X 34" 

13 . 0 X 24" 

Pintapaineet ovat teoreettisia arvoja, 
sillä käytännön olosuhteissa pintapainei
ta on mahdoton mitata . 
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Kuva 5. Lokamo 909:n kääntösäteet 
ja kääntöleveys, m 

Pintapaine, kPa (kp/co2 ) 

60 (0.60) 

45 (0 . 45) 

6 t:n kuormalla 
ilman teloja teloilla 

60 (0 .60) 

110 (1.10) 

60 (0 .60) 

43 (0.40) 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Telityyppinen taka-akseli vaimentaa huo
mattavasti koneeseen kohdistuvia maanpin
nan epätasaisuuden aiheuttamia heilahte
luja. Tämä mahdollistaa tavallista suu
remmat ajonopeudet vaikeissakin maasto
olosuhteissa. Lokomo 909 liikkuikin tyh
jiltään maastossa nopeammin kuin mitkään 
muut vastaavan kokoiset Metsätehon aiem
min testaamat metsätraktorit. Koneen pie
nehkö maavara ( 515 mm) vaikeuttaa jonkin 
verran liikkumista. Tähän voidaan vaikut
taa mm . oikealla a jotekniikalla ja ajo
linjan valinnalla. Vertailun vuoksi mai
nittakoon, että vastaavan kokoisen Volvo
BM SM 462 : n maavara on 480 mm . 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Lokomo 909:n kääntösäteet ja kääntöleveys 
on esitetty kuvassa 5. Kääntösäde on 
kaikkien Metsätehon mittaamien kuormatrak-

' 
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Keskimääräiset kuormaus- j a purkamisaj at 

Työvaihe Tukit Kuitu- Seka- Tukit Kuitu- Seka-
puu kuorma puu kuorma 

minitaakka min/kuorma 
KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 0.41 
Kuormauksen ja kuormausajoo 

valmistelu 0.05 
Kasan ja kuorman järjestely 

kouralla 0 .05 

yhteensä 0.51 

PURKAMINEN yhteensä 0.37 

Kuormaustaakan koko 
Purkamistaakan 
Keskim. kasan 
Keskim. kuorman " 

toreiden kääntösäteistä pienimpiä . Koneen 
takarunko oikaisee noin 0 . 5 m. Verratta
essa oikaisua ja kääntösädettä Volvo-BM SM 
462:n vastaaviin on todettu, että kääntö
säteet ovat molemmissa koneissa samat, 
mutta Lokomon oikaisu on noin 0.7 m pie
nempi. Tämä aiheutuu takarungon erilai
sesta pituudesta ja nivelen erilaisesta 
sijaintipaikasta. Pienehkö oikaisu tekee 
Lokamosta varsin soveliaan koneen juuri 
harvennusmetsien puunkorjuuseen, sillä ko
neen vaatiman ajouran leveys on jyrkimmäs
säkin kaarteessa vain noin 4 m. 

Liikkuminen lumessa 

Tutkimustyömailla oli lunta noin 50 cm . 
Tämä lumenpaksuus ei näyttänyt vielä hait
taavan koneen liikkumista. Telat auttoi
vat lumen polantamisessa, eikä paksumpi
kaan lumikerros haitanne työskentelyä, 
sillä koneen pohjan muoto on oikea ja 
moottorin teho riittävä paksunkin lumen 
aiheuttaman kitkavastuksen voittamiseen. 

Ajonopeudet 

Tutkimustyömaiden maasto oli metsätrakto
rien ohjemaksun mukaista II maastoluokkaa. 

Keskimääräiset ajonopeudet 

Ajon laatu Ajomatka, Ajonopeus, 
m m/min 

Ajo tyhjänä maastossa 760 82 
tiellä 150 67 

Ajo kuormattuna maastossa 660 58 
tiellä 250 76 

Ajo kuormattaesaa 15 30 

0.40 0 . 41 ll.24 9 .20 ll.l8 

0.06 0.08 1.49 1.40 2.ll 

0.05 0 .04 1.25 1.06 0.95 
0 . 51 0.53 13.98 11.66 14.24 

0.40 0.43 5.74 5.66 7.04 

Tukit Kuitu- Seka- Keski-
puu kuorma määrin 

m3 

0 . 28 0.29 0 .26 0.27 
0.49 0 . 47 0 . 44 0 . 45 
0 .42 0 . 47 0 . 39 0.41 
7 . 6 6 .7 7 . 2 7 .1 

Lunta oli tutkimuksen aikana noin 50 cm. 
Tutkittu kone oli varustettu takateloilla . 
Koneen liikkumisnopeudet ovat olosuhtei
S11n nähden verraten suuret. Tyhjänä
ajon pieni nopeus tiellä verrattuna maas
toajoon johtui tutkimusolosuhteista. Tai
tavalla kuljettajalla lienee tässä tapa
uksessa ollut myös oma vaikutuksensa suu
riin ajonopeuksiin maastossa, sillä hän 
osasi valita oikeat ajolinjat ja omasi 
mainion ajotekniikan . 

Kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Lokomo 909 :n kuormaus- ja purkamisajat 
esitetään ylinnä olevassa asetelmassa . 

Kuorman koko 

Kuormatilaa varten on karikat ja jatko
karikat . Näitä yhdistelemällä on saatu 
seuraavan asetelman kuormankoot. Nähdään, 
että ne pysyvät kaikilla puutavaralajeilla 
kantavuude~ sallimissa rajoissa. Edulli
sinta kuormatilan tehokkaan käytön kannal
ta on tukkien ja pitkän kuitupuun kulj etus, 
epäedullisinta 2 . 4 m kuitupuun kuljetus . 

Eri puutavaralajeille laskettu 
kuorman koko ja paino 

Puutavara- Kuorman 
laji kok~, 

p-m 

2m (2 nippua) 10.0 
2.4 m (1 nippu ) 7.2 

n. 3m ( " ) 9.0 
n. 5 m ( " ) 10.0 
n. 6 m ( " ) 12.0 

2 m + 2.4 m (2 nippua) 9.8 

Kuorman 
paino, 

t 

5.6 
4.1 
5.1 
5.6 
6.0 
5.5 
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ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Ohjaamon ja traktorin hallintalaitteiden 
ominaisuuksien arvostelussa on arvosanoi
na käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyt
tävää, huonoa ja erittäin huonoa. Arvos
telussa on lähdetty siitä, että traktorin 
hinta ja tyyppi eivät vaikuta arvostelu
asteikon tasoon. 

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

Oh,jaa.mo 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
L&sinpyyhkimet 
Ikkunoiden suojasäleiköt 

Hallintalaitteet 

Arvosana 

hyvä 
tyyd. 
hyvä 
tyyd. 

eritt.hyvä 
eritt.hyvä 

hyvä 
hyvä 
tyyd. 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Ohjauspyörä hyvä 
Kaasupoljin hyvä 
Jarrupoljin hyvä 
Pysäköintijarru hyvä 
Vaihdetangot hyvä 
Valonkytkimet hyvä 
Virrankytkin, käynnistin hyvä 
Mittaristo hyvä 
Merkkivalot hyvä 
Kuormaimen hallintalaitteet hyvä 

Lokomo 909:n ohjaamoon on kahden oven ja 
suhteellisen alhaalla olevan ohjaamon lat
tian ansiosta helppo päästä. Ohjaamo on 
tilava ja siitä on hyvä näkyvyys eri suun
tiin. Istuin on kohtalaisen hyvin säädet
tävissä eri asentoihin, ja hallintalait
teiden sijainti on hyvä. Momentinmuuntimen 
ansiosta kytkintä ei tarvita. Tällöin 
kuljettajan työtoiminnot vähenevät ja 
tästä on ergonomisesti etua . Tuulettimen 
ilmanottoaukon sijainti ei ole paras mah-
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dollinen, sillä se kerää pyörien nostat
tamaa lunta ja pölyä ja tuo sitä ohjaamoon . 
Lämmityslaitteen teho tuntuu riittävältä, 
mutta sen säädettävyys on puutteellinen. 
Istuimen turvavyö ei ollut paikallaan. 

HUOLTO 

Kuten seuraavasta asetelmasta voidaan tode
ta, Lokomo 909:n päivittäiset huolto- ja 
tarkistustoimenpiteet ovat helposti · suori
tettavissa . 

Huoltokohteiden sijainnin ja huollon 
suorittamisen helppouden arvostelu 

Kohde 

Voitelunippojen sijainti 
Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattimien sijainti 
Almn sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen kiristys ja vaihto 
Sähköjohtojen sijoitus 
Kuormaimen öljyputkien sijoitus 
Pohjapanssarin avattavuus 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt.hyvä 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitaa 
Keskusosuusliike Hankkija . 1aa on jaettu 
viiteen raskaskonekonttoriin, joissa 
jokaisessa on aluehuoltopäällikkö ja kone
tarkastaja . Hankkijalla on yhteensä 54 
omaa huoltokeskusta. Metsä- ja rakennus
konehuoltokeskuksia on 16, ja ne toimivat 
seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki , 
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani , Kokkola, 
Kotka, Kuopio, Lahti, LappP.enranta,Mikkeli, 
Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere 
ja Turku. Huoltomiehiä on yhteensä 900 
ja huoltoautoja 150 , joista 50 on raskas
konehuoltoautoja. 

Varaosien päävarasto on Helsingissä Oulun
kylässä . Lisäksi kullakin toimipisteellä 
on standardiosavarasto. Oulunkylän keskus
varastossa on päivystys ja kaikissa kes
kuskorjaamoissa kotipäivystys. 

• 
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KORJAUS 

Metsätehon katsauksen 13/1974 kuva 6 on virheellinen. 

Oikea kuva on oheisena. 
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Kuva 6. Ohj aamon äänitason analyysi 
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Työtehoseura 

Erkki Wuolijokl 

ÄÄNITASO 

Mittauksen suoritus 

Äänitaso traktorin ohjaamossa mitattiin 
kuormaamattomalla traktorilla vaikeahkossa 
maastossa eri nopeuksilla kaasu täysin 
auki ajettaessa. Lumikerroksen vahvuus 
oli noin 20 cm. Korkeinta melutasoa vas
taavalla ajonopeudella lumisella maantiel
lä suoritettiin oktaavianalyysi. 

Mikrofoni oli kiinnitetty kuljettajan ky
pärään noin 5 cm:n päähän korvasta. Mik
rofoni oli kytketty Brliel & Kjaer 2204-
äänitason tarkkuusmittariin 10 m:n pitui
sella kaapelilla . Laitteisto kalibroi
tiin välittömästi ennen mittausta oktaa
visuodatinta apuna käyttäen 93 . 6 dB:n 
äänitasoon 1000 Hz:n taajuudella. 

Tulokset 

TAULUKKO 1 Äänitaso ohjaamossa 

r~oottorin Äänitason Äänitason arvioitu Mittaus-
pyörimis- yleinen huippu-

tilanne arvo, arvo, nopeus, 
r/min dB (A) dB (A) 

Ajo tasaisella 1 500 -
91- 93 93 palstatiellä 1 700 

Ajo noin 15 % 2 000 -kaltevassa ylä 
2 200 92 - 93 93 

ja alamäessä 
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Kuva 6. Ohjaamon äänitason analyysi 

Tarkastelua 

Mittaus suoritettiin lumisessa maastossa. 
Eri traktoreiden välillä saattaa olla 
eroja ohjaamon äänitasossa. Tutkittu kone 
oli varsin uusi. Ääneneristys saattaa 
muuttua traktorin vanhetessa. 

TÄRINÄ 

Mittauksen suoritus 

Suoritetussa tutkimuksessa mitattiin trak
torin moottorin aiheuttamaa nopeajaksoista 
tärinää koneen seistessä paikallaan kuor
maamattomana . Mittaus suoritettiin taulu
kossa 2 mainituissa mittauspaikoissa 
Brliel & Kjaer -impulssitarkkuusmittarilla 
ja rekisteröinti Stellavox Sp-7 -instru
menttinauhurilla . Laitteisto kalibroi
tiin välittömästi en~en mittausta rekis
teröimällä 9.81 m:n/s kiihtyvyyden omaa
vaa 79.6 Hz:n taajuista standarditärinää. 
Tietoa purettaessa laitteisto kalibroi
tiin nauhurin vertailutärinän avulla. 

Tulokset 

TAULUKKO 2 Tärinä ohjaamossa 

r~oottorin Tärinän arvioitu Mittaus-
pyörimis- kiihty-

paikka vyys, nopeus, 
m/s2 r/r.rin 

Ohjauspyörän kehältä 1 100 -
1.8 vertikaalisuuntaan 1 300 

- " - 1 400 - 2.0 1 600 

Istuimen pehmusteen n. 6oo 0 . 4 
päältä , kun istuiota " 1 200 1.0 
kuormitettiin noin 490 " 1 500 1. 2 
N:n (50 kp) voimalla " 1 800 1.4 

" 2 100 ,1. .1 

Tarkastelua 

Istuimesta mitatut moottorin aiheuttamat 
tärinäarvot jäävät useimmilla moottorin 
pyörimisnopeusalueilla niin alhaiselle ta
solle, etteivät ne normaalin työpäivän 
puitteissa aiheuta väsymystä eivätkä 
alenna työtehoa. 

Ohjauspyörästä mitatut tärinäarvot jäävät 
normaalin työpäivän puitteissa hyväksytyl-
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le alueelle. Eri traktoreiden välillä 
saattaa olla eroja ohjaamon tärinäarvois
sa. Tutkittu kone oli varsin uusi. Täri 
nän vaimennus saattaa muuttua traktorin 
vanhetessa. 

Mets äteho Review 13/1974 

LOKOMO 909 FORWARDER 

Its manoeuvrability , narrow track base and 
fairly small surface pressure when equipped 
with tracks make the Lokomo 909 suitable 
for timber harvesting in almost every kind 
of stand . The forwarder is quite suitable 
for the conditions of thinning stands, 
although the range of the loader is not 
yet optimal. 

The Lokomo 909 is 
.and meets 
The price 
third lower 

modern 
of the 

than 

r elatively efficient 
ergonomic requirements . 
machine is approx. a 
that of the heaviest 

forwarders. It thus offers an alterna
tive worth considering for the harvesting 
of timber, especially i n small and 
medium-sized work sites. 
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