
TVIGG-PROSESSORI 

Esko Mikkonen Martti Tynkkynen 

Tvigg-prosessori on rakennettu asentamatta 
monitoimiosa kuormatraktorin kuormatitaan. 
Puun sy~tt~ tapahtuu kourakuormaimetta~ 
tiikuttetu sy~t~ruttitta~ karsinta kot
metta karsintater~t~ ja p~tkytys hydrau
tisetta moottorisahatta. Toimintoja ohja
taan kuormatraktorin ohjaamosta. 

Ottaen huomioon ty~vaiheiden tomittumatto
muuden koneen tuotostasoa voidaan pit~ 
hyv~~. Kone sovettuu my~s suhteettisen 
hyvin pienirunkoisiin teimikoihin. 

Liikkumiskyky on tasaisissa maastoissa 
ja pienten pintapaineiden vuoksi my~s 
pehmeit~ maaperit~ hyv~. Pieni maa
vara~ pohjan muoto ja pe~vaunun kitka-
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ruttaveto rajoittavat kuitenkin koneen 
tiikkumista vaikeissa tumio, tosuhteissa ja 
pinnanmuodottaan ep~tasaisissa maastoissa. 

Ohjaamon ergonomisia ominaisuuksia on pi
dett~v~ tyydytt~vi~. Tvigg-prosessori 
vaikuttaa käytt~ketpoisetta monitoimiko
neetta~ joka sovettunee verraten hyvin 
meidän otosuhteisiimme. 

Tvigg on ruotsalaisvalmisteinen prosessori
tyyppinen monitoimikone. Koneita on huhti
kuuhun 1974 mennessä valmistettu 51 kappa
letta, joista kuusi -on tuotu Suomeen. 
Tvigg-prosessorin peruskoneena on tavalli
nen kuormatraktori, jonka kuormatilaan on 

Kuva 1. Tvigg-prosessori. Valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Tvigg. Mittapiirros (mitat mm:einä ) 

asennettu monitoimiosa. Monitoimiosan 
toimintoja ohjataan kuormatraktorin ohjaa
mosta. Kuormatraktori on Hede Mekaniska 
AB:n valmistama häntäohjauksinen metsä
traktori Hemek 650. Sen peruskoneena on 
Volvon teollisuustraktori. 

Monitoimiosaa valmistaa Umeå Mekaniska AB, 
joka myös asentaa monitoimiosan kuorma
traktoriin. 

Metsäteho tutki konetta maalis-huhtikuussa 
1974 Kemi Oy:n työmaalla Kemissä. Tutki
muksessa selvitettiin koneen ajankäytön 
rakennetta ja tuotoksia sekä koneen sovel
tuvuutta meikäläisiin olosuhteisiin. Työ
tehoseura suoritti ergonomisia mittauksia, 
joiden tulokset on esitetty jäljempänä. 
Koneen hinta Suomeen toimitettuna on 
520 000 mk. 

TEKNISET TIEDOT 

Seuraavassa esitettävät tekniset tiedot 
erikseen peruskoneelle ja erikseen moni
toimiosalle perustuvat joko valmistajalta 
saatuihin tietoihin tai Metsätehon mitta
uksiin. 

Hemek 650 

Pälimitat 

Pituus 9 430 mm (Metsätehon mittaus) 
Leveys 2 625 mm -"-
Korkeus 2 550 mm -"-
Raideväli 

edessä 1 620 mm -"-
takana 1 700 mm -"-

Akseliväli 4 260 mm (Valmistajan mukaan) 
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Maavara 
edessä 
keskellä 
takana 

480 mm 
440 mm 
750 mm 

(Valmistajan mukaan) 
(Metsätehon mittaus) 
(Valmistajan mukaan) 

Painot 

Omapaino 10 000 kg 
Kantavuus 12 000 kg 

(Valmistajan mukaan) 
_n_ 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttoainesäiliön 
tilavuus 

BM Volvo D 42 4-sylint. 
suoras~ihkutusdiesel 
4.2 dm 
53.7 kW (73 hv) DIN/ 
2300 r/min 

249 Nm (25.4 kpm) DIN/ 
1400 r/min 

95 1 

Voimansiirto (Valmistajan mukaan) 

Voimansiirto on mekaaninen; vaihdelaati
kossa on Trac-Trol-tyyppinen vaihteiden 
pikavalinta. Vaihteita on eteenpäin 16 
ja taaksepäin 4. Perävaunuun -voima siir
retään vetotraktorin ulosotosta nivelakse
lin välityksellä. Takapyöriin voima siir
tyy kitkarullien välityksellä. KYtkin on 
kuivalamellikytkin. Tasauspyörästön lukko 
on mekaaninen. 

Py~r~arustus (Valmistajan mukaan) 

Traktoriosassa on neljä 16.9 x 34":n ren
gasta ja perävaunuosassa neljä 16.9 x 30":n 
rengasta. 



Ohjaus (Valmistajan mukaan) 

Hemek 650:ssä on hydraulinen häntäohjaus. 
Ohjausliike saadaan aikaan kahdella molem
piin suuntiin vaikuttavalla ohjaussylinte
rillä. 

Jarrut (Valmistajan mukaan) 

Traktorissa on mekaaniset levyjarrut ja 
perävaunussa hydrauliset rumpujarrut. 
Traktoriosaan sijoitettu seisontajarru on 
mekaaninen ja käsikäyttöinen. 

Hydraulii7<l<a (Valmistajan mukaan) 

Hydrauliikan voimanlähteenä on Vickersin 
kaksoispumppu, jonka maksimaali~en työs
kentelypaine on 15 MPa (150 kp/cm ). Hyd
rauliöljysäiliön tilavuus on 100 1. 

SCJ.hklJlaitteet (Valmistajan mukaan) 

Sähköjärjestelmän jännite on 12 V. Kahden 
akun kapasiteetti on 160 Ah. Vaihtovirta
laturin teho on 450 W ja käynnistysmootto
rin teho 2.9 kW (4 hv). 

Monitoimiosa Tvigg 

P?:tlirnitat 

Pituus 
Leveys 
Korkeus 

5 050 mm 
1 500 mm 
2 000 mm 

(Valmistajan mukaan) 
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_II_ 

Paino 4 050 kg (Valmistajan mukaan) 
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Kuva 3. Tvigg-prosessori i n asennetun Cranab SK 
5000 - kuormaimen ulot tuvuus pystytasos sa 

Ki:UJntlJku Zma 

5.22 rad (300 °) (Valm. mukaan) 

KaUistusvara 

ylöspäin 0.09 rad (5 °6 (Valm. mukaan) 
aJ.aspäin 0.35 rad (20 ) -"-

Moottori 

Merkki 
Teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttoainesäiliön 
tilavuus 

Kuormain 

Scania D8A01 
105 kW (142 hv) DIN/2400 
r/min 

549 Nm (56 kpm) DIN/1500 
r/min 

100 1 

Tutkittu Tvigg oli varustettu Cranab SK 
5000 -kourakuormaimella, johon kuormaimen 
pylvään kallistamiseksi on a~ennettu hyd
raulinen kallistussylinteri. Tämän järjes
telyn avulla on voitu lisätä kuormaimen 
ulottuvuutta sivusuunnassa . Nykyisin val
mistettavassa mallissa on tavanomainen 
Cranab SK 5000 -kuormain. 

Cranab SK 5000 -kourakuormaimen tekniset 
tiedot on esitetty Metsätehon katsauksessa 
12/1974. 
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Kuva 4. Tvigg-prosessoriin asennetun Cranab SK 
5000 -kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa 
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SytJtttJ Zai tteet 

Puita liikutetaan monitoimiosassa kahdella 
pystyyn asennetulla piikkirullalla, jotka 
liikkuvat vaakatasossa ja puristuvat puuta 
vasten ja pyöriessään vetävät rungon kar
siotaterien läpi. Syöttöliike tapahtuu 
poikittain koneen kulkusuuntaan. 

Karsintalaitteet (Valmistajan mukaan) 

Liikkuvat karsiotaterät 
Kiinteät karsiotaterät 
Terien aukaisuaika 
Terien sulkemisaika 

2 kpl 
1 II 

1 s 
1 s 

Karsintaterillä voidaan karsia 4 ... 50 cm:n 
läpimittaisia puita. 

Katkontalaitteet (Valmistajan mukaan) 

Katkonta tapahtuu hydraulisella moottori
sahalla . Suurin katkontaläpimitta on 500 
mm. 

Teräketjun nopeus 
Pisin katkonta-aika 
Moottorin teho 
Latvan katkaisu, 

suurin l äpimitta 

21 m/s 
2 s 

29.4 kW (40 hv) 

150 mm 

Hydrauliikka (Valmista jan mukaan) 

Monitoimiosassa on suljettu hydraulijär
jestelmä, johon kuuluvan hydraulipumpun 
tuotto, 210 1/min (2000 r/min), on jaettu 
seuraavasti eri toiminnoille. 

ASETEUoiA 1 Monitoimiosan ·hydrau1iikka 

Toiminto 

Syöttö 
Katkoota 
Latvan katkaisu 
Syöttörul1ien puristus 
Karsiotaterien puristus 

Tarvittava Paine, 2 
ö1j:fllläärä, MPa (kp/cm ) 
dJn3/min 

210 
115 

75 
75 
20 

20.4 (204) 
20.4 (204) 
20.4 (204) 
20.4 (204) 
7.6 ( 76) 

Suljetun hydraulijärjestelmän öljysäiliön 
tilavuus on vain 45 dm3. 

SähktJlaitteet (Valmistajan mukaan) 

Jännitteen suuruus 
teetti on 130 Ah. 
rin teho on 980 W. 
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on 24 V. Akkukapasi-
35 A:n vaihtovirtalatu-

TOIMINTAPERIAATE 

Puut kaadetaan konetta varten suunnatusti. 
Kone liikkuu kohtisuoraan puiden kaatosuun
taa vasten. Runko nostetaan kourakuormai
mella maasta ja pudotetaan syöttörullien 
väliin. Karsiotaterät suljetaan . Moni
toimiosa on tässä vaiheessa asetettu otet
ta~an puun suuntaiseksi . Ennen karsintaa 
monitoimiosa runkoineen käännetään kohti
suoraan koneen kulkusuuntaa vasten . Useim
miten rungot tulevat kuitenkin kohtisuo
raan koneen kulkusuuntaa vasten. 

Puun käsittelyn ajan kourakuormain joutuu 
odottamaan, sillä käsittelylinjaa ei ole 
automatisoitu. Pölkyn pituus ja katkonta
hetki määrätään käsinohjauksella, sillä 
koneessa ei myöskään ole mittausautomatiik
kaa. Katkottaessa pölkky on yhden tukipis
teen varassa. Valmistettu puutavara putoaa 
koneen toiselle puolelle kasaan. Koneella 
voidaan lajitella kahta puutavaralajia 
monitoimiosaa kääntämällä . Rungon tultua 
työstetyksi monitoimiosan työskentely kes
keytyy, kunnes uusi runko on nostettu 
kourakuormaimella käsittelylaitteistoon. 
Kaikki työvaiheet tehdään peräkkä in eikä 
puiden käsittelyssä tapahdu lomit.tumista. 
Kun kaikki työpisteestä ~aadut puut on kä 
sitelty, siirrytään seuraavaan työpistee
seen. Prosessoria käyttää yksi kuljettaja. 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden ja 
kaltevuuden vaikutus 

Tutkitussa koneyksikössä käytettiin sekä 
edessä että takana teloja. Asetelmassa 2 
on esitetty pintapaineet silloin, kun ren
kaat ja telat ovat uponneet 15 % renkaan 
läpimitasta. 

ASETEUoiA 2 Teoreettiset pintapaineet 

Renkaiden Pintapaine, 
koko . kPa (kp/cm2) 

Traktoriosa 16 .9 X 34" 45 (0.45) 

Perävaunu 16.9 X 30" 65 (0.65) 

Pintapaineet ovat telojen ansiosta n11n 
pienet, että koneen kantavuutta on pidet
tävä hyvänä ja sillä voidaan ajaa pehmeäh
kölläkin maaperällä. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutusta ei maas
ton tasaisuuden vuoksi voitu tutkia. 



Kuva 5. Tvigg-prosessorin kääntösäteet 
ja kääntöleveys 

Maanpinnan ep~tasaisuuden ja 
Lumen vaikutus 

Koneen liikkumiskykyä on pidettävä ylei
sesti ottaen tyydyttävänä . Pieni maavara 
haittaa liikkumista pinnanmuodoltaan epä
tasaisessa maastossa. Pienen maavaran li
säksi koneen pohjan epäedullinen muoto ja 
kitk~pyörien luistaminen hankaloittavat 
kulkua vaikeissa lumiolosuhteissa. Siirty
misajoa leimikon työpisteestä toiseen tar
kastellaan lähemmin kappaleessa Tehoajan 
rakenne. 

Ketteryye ja ajonopeus 

Kuvassa 5 on esitetty Tvigg-prosessorin 
kääntösäteet ja kääntöleveys. Kääntösäde 
on tyydyttävä. Kääntöleveys on noin 3.5 m. 
Perävaunu oikaisee kaarteissa 0.6 m. Ku
vassa 6 on esitetty teoreettiset ajonopeu
det eri vaihteilla ja pyörimisnopeuksilla. 
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Moottorin pyörimisnopeus, r/min 

Kuva 6. Teoreettiset ajonopeudet eri vaihteilla 
ja pyörimisnopeuksilla 

Tehoajan rakenne 

Aikatutkimus ~äsitti kaikkiaan 737 puuta, 
yhteensä 76 m . Puulajeina oli sekä kuus
ta että lehtipuuta. Maasto ol~ metsätrak
toreiden ohjemaksun mukaista I maastoluok
kaa. Leimikon tiheys oli 750 runkoa/ha . 
Asetelmassa 3 on esitetty tehoajan rakenne 
sahapuuta ja 4 ... 6 m kuitupuuta valmistet
taessa . 

Yhdessä työpisteessä käsiteltiin keskimää
rin 4.4 puuta. Keskimääräinen puun ot to
etäisyys oli 3.6 m. Aikaa veivät eniten 
puun otto sekä karsinta, katkonta ja kasa~ 
us. Kuusella puun oton osuus on noin 45 % 
tehoajasta ja karsinnan, katkonnan ja 
kasauksen osuus noin 35 % tehoajasta. 
Lehtipuun kumpikin vastaava prosenttiluku 
on 41. 

Koneen siirtymisajan r11ppuvuus siirtymis
matkasta on esitetty kuvassa 7 . Keski-

ASETEUo!A 3 Tehoajan rakenne 

KUUSI LEHTIPUU 

Työvaihe Rungon koko, m3 
0.1 0 . 3 0.5 0.1 0.3 0.5 

Tehoaika, min/puu 

Puun otto 0.29 0.36 0.45 0.29 0.36 0.45 

Sovitus 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 

Katkonta, karsinta, kasaus 0.17 0.29 0.42 0.21 0.39 0.56' 

Siirtymisen valmistelu 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Siirtyminen 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Muu 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

TEHOAIKA yhteensä 0 .61 0.81 1.04 0.65 0.91 1.20 
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TUOTOS JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Kuvassa 8 esitetään tehotuntituotosten ja 
yksikkökustannusten r~1ppuvuus rungon 
koosta tutkimusolosuhteissa (leimikon 
tiheys 750 runkoa/ha, I maastoluokka) . 
Yksikkökustannuksia laskettaessa koneen 
tuntikustannuk'sina on käytetty 140 mk: aa/ 
käyttötunti. Alle 15 min:n keskeytysten 
osuus on 10 % käyttöajasta. Lisäksi ko
neen on oletettu työskentelevän kahdessa 
vuorossa. Tuotos kasvaa jyrkästi ja yk
sikkökustannukset pienenevät huomattavasti 
rungon koon suuretessa. Kuusta käsitel-
täessä tuotos on 7 ... 16% suurempi ja yk-
sikkökustannuset 9 .. . 14% pienemmät kuin 
lehtipuuta käsiteltäessä. 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

määräinen siirtymismatka oli 8.5 m/työ
piste. Siirtymisnopeudeksi saadaan täl
löin 24 m/min. 

Koneen ergonom1s1a ominaisuuksia on ar
vosteltu metsätraktoreiden pikatestauksis
sa käytetyn menetelmän mukaisesti. Käy-

6 

3 15- TUOTOS 

Kuusi 

V 
j.--' 

0 

L Lehtipuu 

3 

V V 
~ 

5 ~ L L "' 
2 

M a V ..... 
'ä . 

·n 'n ~ / V 
"' 0 

b 1 
Ii'! 

1 

5-

o-

5 

0 

" \ « ~ 
5 ., 

1 "' ... 

!l ~ 
YKSIKKO-

•O 

~ 
KUSTANNU :SET ~ ... 

"' ~ ,>:; 
..___ 

LehtiP= 

~ 
-.......... 

------ --~--
1--- -

1 -Kuusi 

1 
0.1 0 . 2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Rungon koko, m3 

Kuva 8. Tuotesten ja yksikkökustannusten riippuvuus 
rungon koosta 



ASETELMA 4 Ohjaamon ja hallintalaitteiden 
arvostelu 

Kohde 

Näkyvyys 
Äänener istys 
Tärinän vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
I s tuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
·Las i npyyhkimet 
Ikkunan suojasäleiköt 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörä 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin 
Pysäköintijarru 
Vaihdetanko 
Tasauspyörästön lukko 
Valonkytkimet 
Virr ankytkin, käynnistin 

" pysäytin 
~littaristo 

~1erkki valot 
Kuormairnen hallintalaitteet 
l~oni toimiosan ' hallintalai tteet 

Arvosana 

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

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

tetyt arvosanat ovat: erittä in hyvä, hyvä, 
tyydyttävä, huono ja erittä in huono. 

Tvigg-prosessorin ohjaamo ei täysin vastaa 
nykyaikaisen monitoimikoneen ohjaamoon 
kohdistuvia vaatimuksia. Varsinkin ohjaa
moon pääsy ja sieltä pOistuminen on erit
täin hankalaa, sillä. askelmat on sijoitet
tu siten, ettei niille teloja käytettäessä 
voi astua, vaan on kuljettava ikkunan 
kautta. 

Ohjaamon tilavuus on tyydyttävä. Varsin
kin pituussuunnassa tarvittaisiin lisä
tilaa. 

Näkyvyys 
Eteenpäin 
ulottuva 

sivuille ja 
näkyvyyttä 

moottoriosa, 

taakse 
haittaa 

joka 

on hyvä. 
pitkälle 

liikuttaessa 

on hydraulisylinterien avulla kohotettu 
ylös. 

Istuinta ei voida säätää pystysuunnassa. 
Istuintyyny sa1s1 olla huomattavasti pak
sumpi. Istuimesta puuttuivat turvavyö ja 
sivuittaistuet. Hemek 650:n vaihteisto on 
jäykkä ja sen käyttö vaatii tavallista 
enemmän voimaa. Moottorin pysäytintä 
ei ollut maalattu punaisella värillä. 

Ohjaamossa ei ollut suomenkielistä varoi
tuskilpeä '.'Pidä kiinni ohjauspyörästä 
traktorin kaatuessa". 

Nivelakseli, jolla voima siirretään perä
vaunuun, oli suojaamaton. 

HUOLTO 

Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliöt voi
daan täyttää suhteellisen vaivattomasti, 
sillä ne on si j oitettu hyvin. Usei
S11n kuormatraktorin voitelu- ja rasvaus
nippoihin on vaikea päästä käsiksi. Kos
ka niitä on paljon, voitelu ja rasvaus 
käyvät työl ääst i . 

ASETELMA Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Voitelunippojen sijainti 
Täyttöaukkoj en sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimien sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen kiristys ja vaihto 
Sähköjohtojen sijainti 
Öljyputkien sijainti 
Kuormaimen öljyputkien sijainti 

Arvosana 

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

Prosessorille ei toistaiseksi ole Suomessa 
omaa huoltoverkostoa, vaan se huolletaan 
Ruotsista käsin. Mikäli koneita hankitaan 
Suomeen useampia, huoltoverkoston ja huol
totoiminnan kehittämiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 
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Työtehoseura 
Erkki Wuoilfoki 

ÄÄNITASO 

Mittauksen suoritus 

Mikrofoni oli kiinnitetty kuljettajan kypä
raan noin 5 cm:n päähän korvasta. Mikro
foni oli kytketty Bruel & Kjaer 2204-ääni
tason tarkkuusmittariin 10 m:n pituisella 
kaapelilla. Laitteisto kalibroitiin vä
littömästi ennen mittausta oktaavisuoda
tinta apuna käyttäen 93.6 dB:n äänitasoon 
1 000 Hz:n taajuudella. Ohjaamon aanl
tason oktaavianalyysi suoritettiin koneen 
seistessä paikallaan molemmat moottorit 
kaasu täysin auki. 

Tulokset 

TAUWKKO 1 Äänitaso ohjaamossa 

Moottorin Äänitason Äänitason 
Mittaus- pyörimis- yleinen huippu-
tilanne nopeus, arvo, arvo, 

r/min dB (A) dB (A) 

Ajo tasaisessa 
metsäJi,aastossa 
moni toimiosa 2 500 83 - 84 87 
pysäytettynä, 
lunta 80 cm 

Työskentely pai-
kallaan molemmat 
moottorit kaasu 2 500 86 - 87 88 
täysin auki', 
lunta 80 cm 

J 
~ 80 

70 

125 250 500 1000 2000 

Taajuus , Hz 

Kuva 9. Ohjaamon äänitason analyysi 
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Tarkastelua 

Mittaus .suoritettiin lumisessa maastossa. 
Eri traktoreiden välillä saattaa olla ero
ja ohjaamon äänitasossa. Tutkittu kone 
oli varsin uusi. Äänen eristys saattaa 
muuttua traktorin vanhetessa. Tutkitun 
traktorin ohjaamon äänitaso jäi alle N-85-
käyrän. 

TÄRINÄ 

Mittauksen suoritus 

Suoritetussa tutkimuksessa mitattlln koneen 
moottoreiden aiheuttamaa nopeajaksoista 
tärinää koneen seistessä paikallaan. Mit
taus suoritettiin istuimen pehmusteen 
päältä, kun istuinta kuormitettiin noin 
490 N:n (50 kp:n) voimalla. Mittauslait
teistona oli Bruel & Kjaer -impulssitark
kuusmittari ja Stellavox-instrumenttinau
huri. 

Laitteisto kalibroitiin välittömästi ennen 
mittausta rekisteröimällä 9 .81 m:n/s2 kiih
tyvyyden omaavaa 79.6 Hz:n taajuista 
standarditärinää. Tietoa purettaessa 
laitteisto kalibroitiin nauhurin vertai
lutärinän avulla . 

Tulokset 

TAULUKKO 2 Tärinä istuimessa 

Moottor in Tärinän 
pyörimis- kiihtyvyys, 
nopeus, m/s2 
r/min 

1 000 0 . 4 

1 500 0 . 4 

1 800 0 . 3 

2 100 0.9 

2 500 1.1 

Tarkastelua 

Istuimesta mitatut moottorin aiheuttamat 
tärinäarvot jäävät useimmilla moottdrin 
pyörimisnopeusalueilla n11n alhaiselle 
tasolle, etteivät ne aiheuta väsymystä 
eivätkä alenna työtehoa. Eri traktoreiden 



( 

välillä saattaa olla eroja ohjaamon täri
näarvoissa. Tutkittu kone oli varsin 
uusi. Tärinän vaimennus saattaa muuttua 
traktorin vanhetessa. 

Metsäteho Review 17/1974 

lVIGG PROCESSOR 

The Swedish Tvigg processor appears to be 
a serviceable unit t hat is relatively 
suitable for Finnish conditions and for 
stands with small-sized stems. The out
put of the machine can be regarded as good. 

Its manoeuvrability on even terrain and 
also on soft soil is good. The ergonomic 
properties of the driver's cabin can be 
regarded as satisfactory. 
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