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LOKOMO - ÖSA 705 -PROSESSORI 

Esko Mikkonen Matti Ruotsalainen Jukka Taipale 

Lokomo - Osa 705 on lähinnä avohakkuisiin 
tarkoitettu suomalais- ruotsalainen suuri 
prosessori . Puut voidaan katkoa sillä eri 
puutavaralajeiksi joko siten, että kuljet
taja apteeraa erikseen j okaisen käsiteltä
vän puun, tai siten, että katkontalaitteisto 
toimii automaattisesti ennalta valitun oh
jelman mukaisesti . 

Koneen maasto- ominaisuudet ovat kantavilla 
mailla työskenneltäessä hyvät . Tuotos 

leimikkotiheydessä 500 runkoa/ha vaihteli 
0. 2 ... 0 . 6 m3 :n rungoilla II maastoluokan 
kuusikoissa lB . O:sta 40 . 0 m3:iin käyttö
tunnissa ja yksikkökustannukset vastaavas
ti 9, 00 mk :sta 4, 00 mk:aanjm3 . 

Karsinnan ja katkonnan työjälki oli hyvä 
ja puutavara jäi jatkokuljetuksen kannalta 
edullisiin, suurehkoihin kasoihin . 

Ergonomisilta ominaisuuksiltaan kone täyt
tää nykyiset vaatimukset . 

Kuva 1 . Lokomo - Ösa 705 -prosessori . 
Valok . Rauma-Repola Oy 
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Kuva 2. Lokomo- Ösa 705. Mittapiirros (mitat mm:einä) 

YLEISTÄ 

Lokomo- Ösa 705-prosessori kootaan Hank
kijan toimesta Tampereella asentamalla 
ruotsalaisen Östbergs Fabriks AB:n val
mistama Ösa 705 -monitoimiosa Lokomo 925 :n 
kuormatilaan . Kone on tarkoitettu lähinnä 
avohakkuuleimikoissa palstalla toimivaksi. 
Monitoimiosaa on valmistettu Ruotsissa 
vuodesta 1973 lähtien yhteensä 72 kpl. 
Monitoimiosa on kehittyneempi versio Ösa 
710 -prosessorista, jota on käytössä 30 kpl. 
Lokomo 925:n valmistus aloitettiin vuonna 
1970, ja sitä on tähän mennessä valmistettu 
yhteensä 375 kpl . Kesäkuusta 1975 lähtien 
tulee peruskoneena olemaan Lokomo 928 . 
Ensimmäinen Lokomo - Ösa 705-prosessori 
koottiin kesällä 1974 ja maaliskuun lopus
sa 1975 niitä oli Suomessa käytössä 3 kpl, 
Ruotsissa 8 kpl ja Kanadassa 3 kpl. 

Koneita markkinoi ja huoltaa Hankkija. 
Lokomo 925- Ösa 705-prosessorin hinta oli 
huhtikuun alussa 1975 796 000 mk, johon si
sältyvät peruskoneen työkalusarja ja moni
toimiosan työkalusarja n:o l sekä koneen 
kuljettajien kolmen viikon mittainen kou
lutus. Koneelle annetaan 6 kuukauden tai 
1000 tunnin takuu . 

TUTKIMINEN 

Lokomo- Ösa 705 -prosessoria tutkittiin 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmailla , syys
kuussa 1974 Leppävirralla kolmella työ
maalla ja tammikuussa 1975 Tuusniemellä 
yhdellä työmaalla . Aikatutkimuksessa seu
rattiin erikseen puun otto- ja karsinta
laitteistoa sekä siirtymisiä. Leimikko
tiedot saatiin pystymittaustiedoista . Yk
sittäisten runkojen kuutiomäärä selvitet
tiin rinnankorkeusläpimitan ja pystymit
taustietojen avulla . 
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Tutkimusaineiston määrä ja laatu työmaittain 

Leppävirta Tuusniemi 

Puulaji kp1 m3 m3/ 
kp1 m3 m3/ 

runkQ ~~m. keskl.m. 

Mänty 150 52. 5 0 . 35 3 1.2 0.42 

Kuusi 451 143.2 0 . 32 669 155.9 0.23 

Lehtipuu 29 1.3 0.05 81 3.9 0.05 

Yhteensä 630 197 .o 0.31 753 161.0 0.21 

Kone työskenteli palstalla valmistaen tuk
keja ja 3 m kuitupuuta . Kaikilla tutki
mustyömailla sitä käytti sama kuljettaja . 
Leppävirralla työskenneltäessä kone oli 
kulj ettajalle vielä uusi . Tuusniemen tut
kimuksessa hänellä oli jo noin puolen vuo
den kokemus kyseisen koneen käytöstä . 

TEKNISET TIEDOT 

Seuraavassa esitettävät tekniset tiedot 
perustuvat pääosiltaan valmistajalta saa
tuihin tietoihin . Ne esitetään erikseen 
peruskoneelle ja monitoimiosalle . 

Peruskone Lokomo 925 

Päämi'tat 

Pituus 8 780 mm, l eveys 2 670 mm ja kor
keus 3 130 mm 
Raideväli normaalirenkailla edessä 2 084 
mm ja takana 2 199 mm 
Akseliväli 5 000 mm 
Maavara edessä 740 mm , keskellä 790 mm ja 
takana 850 mm 

Painot 

Omapaino 12 4oo kg, josta edessä 8 200 kg 
ja takana 4 200 kg 
Kantavuus 15 000 kg 



Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttoainesäiliön 
tilavuus 

Voimansiirto 

Perkins , 6-sylinterinen, 
4-tahtinen suorasuihku
tusdi esel 
5 . 8 dm3 
96 kW (130 hv) SAE/ 
47 r/s (2800 r/min) 

361 Nm (36 . 8 kpm) SAE/ 
24 r/s (1450 r/min) 

noin 135 dm3 

Lokomo 925 on 6- pyörävetoinen . Vaihteisto 
on Allison TT 2421- 1 power shift - vaih
teisto , jossa on hydrodynaaminen kaksois
turbiinimomentinmuunnin . Moottorin suurin 
vääntömomentti saadaan muuntimen avulla 
6 . 56 - kertaiseksi . Vaihteistossa on kaksi 
nopeusaluetta eteen j a yksi taakse . Suu
rimmat teor eettiset a j onopeudet ovat : 
hi das eteen 0 . . . 8 km/h , nopea eteen 0 ... 30 
km/h ja taakse 0 ... 11 km/h . Vaihteistosta 
voima siirretään nivelakseleilla tasaus
pyörästöjen kautta etu- ja taka-akselille . 
Mol empiin telikoteloihin on erillinen kar
daaniveto . Telikoteloissa voimansiirto 
tapahtuu hammaspyörien avulla . Tasauspyö
rästöjen lukot toimivat automaatt i sesti . 
Vaihtei stossa on voiman ulosotot kahdelle 
hydraulipumpulle . 

PyörävaJ>Ustus 

Tutkittu traktori oli var ustettu levein 
teräspistosuojatuin r enkain , jolloin 
edessä oli 2 kpl 23 . 1 x 34/14 ply ja taka
na 4 kpl 17 . 5 x 25/16 ply - renkaat . Eteen 
on saatavana myös kapeammat , 18 . 4" :n ren
kaat , jos käytetään etuteloja . Telissä 
oli lisäksi tel at . 

Ohjaus 

Lokomo 925 :ssä on hydrostaatt inen runko
ohjaus , joka saadaan aikaan kahden kaksi
toimisen ohjaussylinterin avulla . Ohjaus
kulman s uur uus on ± 0 . 70 rad (± 40° ) . 
Etuakseli on keinuva , akselin liike on 
0 . 26 r ad ( ± 15°) . Runko ei kierry pituus
akselin suhteen . Ohjauspyörästä ohjausta 
varten on orbitrollaite ; työskentelyajos
sa konetta ohjataan sauvaohjauksella . 

Jarrut 

Ajoj arrut ovat paineilmatehosteiset , 
2-piiriset hydrauliset leyYjarrut . Vaih-

teiston yhteydessä sijaitseva öljyjääh
dytteinen monileyYjarru vaikuttaa kaikkiin 
kuuteen pyörään . Nivelakselin ja jako
vaihteistojen välissä on kaksi leyYjarrua, 
jotka vaikuttavat kaikkiin pyöriin . Ajo
jarru toimii käsivivulla hallittuna myös 
työjarruna . Seisontajarru on mekaaninen 
ja se on rakennettu vaihteiston yhteyteen . 
Hydraulisten ajojarrujen suurin jarruvoima 
on 500 N. 

Hydrauliikka 

Peruskoneen 2- piirisen hydraulijärjestel
män tuotto käytetään hydraulikuormaimen 
ja runko- ohjauksen toimintoihin . Hydrau
lijärjestelmän voimanlähteenä toimii kak
soishydraulipumppu, jonka tuotto on 112/63 
dm3/min pyöriruisnopeudella 20 r/s (1200 r/ 
min) . Työpaine on tällöin 14 MPa (140 kp/ 
cm2 ) . Järjestelmään kuuluu lisäksi ham
maspyöräpumppu , jonka tuotto käytetään 
kuormaimen hydrauliseen esiohjaukseen . 
Hydr auliöljysäiliön tilavuus on 150 dm3 . 

Sähkölaitteet 

Sähköjärjestelmän jännite on 24 V. Akku
jen (2 kpl) kapasiteetti on 2 x 12 V/ 
170 Ah . Koneessa on 35 A:n vaihtovirtala
turi ja käynnistinmoottorin teho on 2 . 9 kW. 
Koneessa on 6 työskentelyvalaisinta j"a 2 
ajovalaisinta . Halogeenivalojen teho on 
75 1</ kukin . 

Monitoimiosa ösa 705 

Tärkeimmät mitat 

Pituus moottori mukaan luettuna 7 665 mm , 
leveys 2 750 mm ja korkeus 3 850 mm 
Paino moottoreineen ja lajittelulaittei 
neen noin 6 Mg 
Kääntökulma 5 . 25 rad (300°) 
Kallistuma ylöspäin 0 . 28 rad (16°) ja 
alaspäin 0 . 14 rad (8°) 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 
Teho 

Volvo D 50 A, 6- sylin
terinen , 4-tahtinen 
suorasuihkutusdiesel 
5 .13 dm3 

Suurin 

76 kW (104 hv) SAE/ 
37 r/s (2200 r/min) 

vääntömomentti 353 Nm ( 36 kpm) SAE/ 
25 r/s (1500 r/min) 

Polttonestesäiliön 
tilavuus 200 dm3 
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Kuva 3. Ösa 381 -kuormaimen ulottuvuus pystytasossa 

Kuomain 

Ösa 705-prosessori on varustettu Ösa 381 
-kourakuormaimella . Kuormain toimii kak
sivipuohjauksella. 

Tekniset tiedot 

Suurin ulottuvuus 
Jatkopuomin työntymä 
Bruttonostomomentti 
Nettonostomomentti 
Kuormaimen kääntökulma 
Rotaattorin kääntökulma 
Kouran poikkipinta-ala 
Kuormaimen paino (sis . 
kouran ja rotaattorin) 

Syi:Jtti:Jlaitteet 

8 . 5 m 
2 m 
82 kNm (8 360 kpm) 
46 kNm (4 500 kpm) 
6.3 rad (360°) 
6.3 rad ( 360°) 
0.35 ... 0 . 4 m2 

1 450 kg 

Puiden syöttö karsinta-katkontalaitteelle 
tapahtuu kahden pystyasennossa olevan sy
linterimäisen piikkirullan avulla. Kar
sintaterien takana sijaitsevat rullat 
liikkuvat vaakatasossa puristaen puun vä
liinsä . Syöttö tapahtuu koneen sivulta . 
Viimeisen kuitupuupölkyn poistoa varten on 
yksi vaakasuorassa lepäävä piikkirulla . 

Piikkirullien halkaisija on 500 mm ja 
pituus 450 mm. Normaali syöttönopeus on 
2 m/s ja maksimisyöttönopeus 2 . 2 m/ s . 
Suurin syöttövoima on 50 kN. Piikkirul
lien puristusvoima riippuu puun läpimitas
ta ja käytetystä vetovoimasta (vaihtelu 
12 ... 60 kN) . 

Karsintalaitteet 

Karsintalaitteen muodostaa kaksi hydrauli
sesti ohjattuihin varsiin kiinnitettyä te
rämattoa. Syöttötelojen sallima suurin 
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Kuva 4. Ösa 381 - kuormaimen ulottuvuus vaakatasossa 

tyvihalkaisija on 750 mm. Karsintaläpi
mitta on 50 ... 560 mm. Oksattoman rungon
osan on oltava vähintään 1 . 2 m. Terien 
avautumisaika 1 s ja sulkeutumisaika 1 s. 

Katkontalaitteet 

Karsinta-katkontalaitteisto toimii auto
maattisesti kaksoisrelekeskuksen ohjaamana. 
Ka.tkonta puutavaralajeiksi tapahtuu ka.t 
kontasirkkelillä. Latvan katkaisemiseksi 
prosessorissa on veitsiterä, joka sijait
see karsintalaitteen etupuolella . Katkon
tasirkkeliä käyttää hydraulimoottori . 

Katkontasirkkeli 

Terän halkaisija 
Suurin katkontaläpimitta 
Suurin katkonta-aika 
Katkontasirkkelin vaatima 

suurin teho 

Veitsiterä 

Suurin katkontapaksuus 

Lajittelu 

1 200 mm 
500 mm 
2 . 5 s 

34. 3 kW 

125 mm 

Kuitupuun lajittelua varten on kaksi tas
kua, joiden kumpaisenkip tilavuus on 2 m3 
3-metristä puutavaraa. Muut puutavarala
jit poistetaan karsintalinjalta pudotta
malla. Taskut tyhjennetään pohjan kautta. 



Hydrauliikka 

Prosessoriosan hydraulinen järjestel~ä 
koostuu neljästä piiristä . 

Ensimmäistä piiriä käyttää aksiaalinen 
mäntäpumppu , j onka tuotto on 33 . 6 dm3/min 
pyörimisnopeudella 20 r/s (1200 r/min), ja 
maks imipaine 13 . 5 MPa . Ensimmäiselle pii
rille kuuluvat seuraavat toiminnot : 

- karsintapöydän kääntö 
- kars intapöydän kallistus (puutavaratas-

kujen alas l askeminen) 
- karsintaterien liikkeet 

syttörullien sulkeminen j a avaamLnen 
- latvankatkaisijan liikkeet 

Toista ja kolmatta pi iriä käyttää kaksois
hydraulipumppu . Pumpun tuotto toisella 
hydraulipiirillä on 92 . 4 dm3/min pyörimis
nopeudella 20 r/s (1200 r/min) ja maksimi
paine 13 . 5 MPa . Toinen piiri käyttää kat
kontasirkkelin hydraulimoottoria . 

Pumpun tuotto kolmannella piirillä on 38 . 4 
dm3/min pyörimisnopeudella 20 r/s (1200 
r/min) j a suurin paine 6 . 0 MPa . Kolmannel
le piirille kuuluvat seuraavat toiminnot : 

- lajittelu puutavarataskuihin l ja 2 
- puutavarataskujen l ja 2 tyhjennys 
- katkontasirkkelin alas kallistaminen 

Neljäs piiri on sulj ettu hydraulipiiri , 
joka servo-ohjauksella varustetun aksiaali
sen mäntäpumpun ja syöttöpumpun avulla 
käyttää syöttörullien hydraulimoottoria . 
Ser vo- pumpun tuotto on 21 . 6 dm3/min pyö
rimisnopeudella 20 r/s (1200 r/min) ja mak
simipaine 2 . 5 MPa . Syöttöpumpun tuotto on 
106 . 8 dm3/min pyörimisnopeudella 20 r /s 
(1200 r/min) ja maksimi paine 35 MPa . 

Hydrauliöljysäiliön tilavuus on 200 dm3 . 

Sähkölaitteet 

Sähköjärjestelmän jännite on 24 V. Akkuja 
on 2 kpl ja kummankin kapasiteetti on 170 
Ah . Koneessa on 35 A:n vaihtovirtalaturi 
j a käynnist inmoottorin teho on 2 . 9 kW . 

TOIMINTAPERIAATE 

Ösa 705-prosessori liikkuu palstalla työs
kennellessään ajourall a , joka on kohtisuo
rassa puiden kaatosuuntaa vastaan . Rungot 
voivat olla joko kasaamattomia tai esika
sattuja . Puut nostetaan kourakuormaimella 
tyvi edellä käs ittelylaitteistoon . Käsi t
tely tapahtuu poiki ttain koneen yli , ja 
valmistettu puutavara putoaa koneen toi-

selle puolelle siten , että tukit putoavat 
suoraan maahan ja kuitupuu ohjataan jom
paankumpaan taskuun . Karsinta-katkonta
linj a voi toimia joko täysin automaatti
sest i tai käsinohjauksella . Latvan kat 
kaisu tapahtuu karsintaterien edessä ole
valla katkaisuveitsellä . Koneen toimin
not on automatisoitu s iten , että käsitel
lessään puuta kar sintali njassa kone voi 
ottaa samanaikaisesti uuden puun tai siir
tyä työpisteestä toiseen . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Teoreettiset pintapaineet kuvaavat koneen 
uppoamisalttiutta pehmeillä maapohjilla . 
Ne on laskettu Metsätehon katsauksessa 
9/1975 esitetyllä tavalla . 

Teoreettiset pintapaineet 

Pintapaine , kPa (kp/cm2 ) 

Edessä 

Takana 

ilman teloja 

76 (0. 77) 

85 (0 . 87) 

teloilla 

76 ( 0 .77) 

44 (0 . 45) 

Lokomo 925 - Ösa 705 -prosessorin pinta
paineet ovat järeiden kuormatraktoreiden 
pintapaineiden luokkaa. Takapään pinta
paine telojen kanssa on varsin pieni , sik
si että prosessoriosa on kevyt. Etupään 
pintapaine on suhteellisen suuri , joten 
koneen etupää on alt i s uppoamaan . Jos 
etupäähän asennettaisiin telat , konetta 
voitaisiin käyttää vars in pehmeällä maa
per äll ä . Ilman telavarusteita se sovel
tuu käytettäväksi vain jokseenkin kanta
villa mailla. Pienia l aisista ja matala
pohjaisista pehmeiköistä kone selviytyy 
Lokomo 925 :n suuren maavaran ansiosta 
hyvin . 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimustyömailla oli metsätraktori en oh
jemaksun muka i sia I , II ja III maastoluok
kaa . Leppävirran työmaa oli keskimäärin 
II maastoluokkaa ja Tuusniemen työmaa I 
maastoluokkaa . Testausten aikana kone 
joutui paikoin työskentel emään rinteessä , 
jonka kaltevuus oli 32 %. Tästä ei näyt
tänyt aiheutuvan haittaa a inakaan lyhyta i 
kaisessa työskentelyssä . Ajourat kulkivat 
rinteitä ylös ja alas ja puut oli kaadettu 
rinteen suuntaisesti. Kaltevuus , ,iosta 
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yleensä ei aiheudu käsittely-
aikojen merkittävää hidastumista, lienee 
ajosuunnassa 20 . . . 25 %. Koneen vakavuus 
on hyvä myös sivusuunnassa . Suurin sivu
kaltevuus , jossa kone pystyy vaivatta 
työskentelemään , on 12 .. . 15 %. Rajoittava 
tekijä työskenneltäessä sivukaltevuuksissa 
on tällöin karsintapöydän kallistusvara 
eikä koneen· vakavuus. Jos työskennellään 
sivukaltevuuksissa , kaato on suoritettava 
siten , että puut otetaan karsintalinjaan 
ylärinteen puolelta . 

Suuret kaltevuudet hidastavat koneen siir
tymistä ja alentavat siten tuotosta . 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Lokomo 925 :n maavara on suuri ja kone pys
tyy näin ollen työskentelemään ja liikku
maan vaikeissakin maasto-olosuhteissa . 
Koneen pohjan sileys ja tasaisuus helpot
tavat esteiden ylitystä . 

Liikkuminen Zumessa 

Leppävirran työmaat tutkittiin sulan , lu
mettoman maan aikana . Tuusni emen työmaal
la oli lunta noin 50 cm. Lumen havaittiin 
vaikuttavan koneen työskentelyyn lähinnä 
siirtymisnopeuksia pienentämällä . Työ
maalla ollut 50 cm :n lumikerros aiheutti 
samanlaisen siirtymisaikojen kasvun kuin 
keskimäärin aiheuttaa siirtyminen I maas
toluokasta II maastoluokkaan . Lumesta ei 
ollut haittaa puiden käsittelylle , sillä 
puut eivät olleet jäätyneet maahan eivätkä 
lumen peitossa . 
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Kuva 5. Lokomo- Ösa 705:n kääntösäteet ja 
kääntöleveys , m 

Ajankäyttö 

Asetelmassa on esitetty Lokomo - Ösa 705 :n 
ajankäyttö tukkeja ja 3 m kuitupuuta val
mistettaessa . Koska kone voi käsitellä 
yhtäaikaa kahta puuta , toiminnot jaettiin 
:cahteen er i osaan : puun ottamiseen ( lai
teryhmä l) ja puun karsintaan ja katkon
taan (laiteryhmä 2) . Kumpaakin l aiteryh
mää seurasi eri työntutkija . Toinen tut
kijoista merkitsi lisäksi muistiin koneen 
siirtymisiin ja muihin toimintoihin käyt 
tämän ajan . 

Tehoajan rakenne ja menekki Tuusniemen työmaalla . 
Koko aineisto 

PUUKOHTAISET AJAT 

Laite!:',lhmå 1 

IQ!ormain puulle 
Tarttuminen ja 

irrottelu 
Puun siirto 

käsittelyyn 
Laiteryhmän 2 

odotus 
Siirtymisen 

odotus 
Muu 

Yhteensä 

cmin/ 
puu , 

11 

17 

9 
_1_ 

44 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

25 

39 

20 

..L 
100 

Laiter;yhmä 2 

Työpisteen L puun 
odotus 

Karsinta ja 
katkoota 

Laite ryhmän 1 
odotus 

Taskun 
tyhjennys 

Muu 

Yhteensä 

cmin/ 
puu 

Karsinta siirryttäessä 4 
Siirtyminen 5 
Siirtymisen päättäminen _1 

Yhteensä 10 

TEHOAIKA (lomittuminen otettu 
huomioon) 61 

Leimikon yleistiedot 

Rungon keskikokot . m3 0 . 21 
Le imiken t iheys, runkoa/ha 510 
Puita työpisteessä, kpl 3 .1 
Keskim . siirtymismatka, m 6 . 8 

cmin/ 
puu , 

10 20 

29 58 

18 

50 100 

Laiteryhmän 1 kohdalla tarkoittaa laite
ryhmän 2 odotus sitä aikaa, jona karsinta
linja vielä käsittelee edellistä puuta . 
Siirtymisen odotus tarkoittaa aikaa , jol
loin kone karsii työpisteen viimeistä puu
ta , mutta ei siirry uuteen työpisteeseen . 

Laiteryhmä 2 joutuu a ina odottamaan työ
pisteen ensimmäi stä puuta . Laiteryhmän 1 
odotus tarkoittaa aikaa , joka kuluu edel 
lisen puun valmistuksen lopettamisesta 
uuden puun laitteistoon saamiseen. 

Laiteryhmien ajanmenekkejä tarkasteltaessa 
havaitaan, että puun kars inta ja katkonta 
kestää yl eensä kauemmin kuin puun ottami 
nen. Näin ollen ottolaite joutuu odotta
maan enemmän kuin karsintalinja. Kuvassa 
6 on esitetty puun otto- ja valmistusa.jat 
rungon koon funktiona. Havaitaan, että ko
ne toimii parhaiten leimikoi~sa, joissa jä
r eys on suurempi kuin 150 dm /runko . Pie
nillä puilla f<::: O. l5 m3) karsintalinja jou
t~u odottamaan , suuremmilla puilla (>0 . 15 
m ) ottolaitteet. Keskimääräisissä 
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Rungon koko , m3 

Kuva 6 . Lokomo - Ösa 705 - prosessorin 
puunkäsittelyaikojen riippuvuus run

gon koosta. Kuusi 

leimikko-olosuhteissa lomittuu laiteryh
mien toiminnasta noin 80 %. 

Muu tehoaika koostuu taskun tyhjentämises
tä, siirtymisen aikana tapahtuvasta kar
sinnasta ja katkonnasta, siirtymi sestä , 
työn valmisteluista ja erilaisista häiri
öi stä työn kulussa . 

Kuvassa 7 on esitetty Lokomo - Ösa 705 
-prosessorin siirtymisajat siirtymismatkan 
funkt i ona . Keskimääräinen siirtymisnopeus 
oli Leppävirran työmailla 0 . 40 m/s (24 m/ 
min) ja Tuusniemen työmaalla 0 . 37 m/s ( 22 
m/min) . Vastaavat siirtymi smatkat siirty
miskertaa kohti olivat 4 . 8 m ja 6 .8 m. 

Työjälki 

Testauksen yhteydessä mitattiin koneen te
kemistä tukeista 167 kappaleen otos, josta 
määritettiin koneen sahatukeille aiheutta
mat vauriot. 

Otoksen perusteella voidaan päätellä, että 
koneen karsintamaton tekemä karsintajälki 
on yleensä hyvä. Karsintamatto ei r evi 
oksia eikä aiheuta halkeamia. Latvatu
keissa kars intajälki ei ollut paras mah
dollinen karsinnassa j äävien pitkähköjen 
oksantynkien takia . Kuusen latvatukeista 
46 %:ssa ja männyn latvatukei sta 13 %: ssa 
esiintyi mainitunlaisia oksantynkiä . 

Siirtymismat ka, m 

Kuva 7. Lokomo - Ösa 705 - prosessorin siir
tymisajan riippuvuus siirtymismatkasta ja 

maastoluokasta sulan maan aikana 

Tukin katkonta onnistuu sirkkelillä repeä
mättä, vaikka tukki on katkontahetkellä 
yhden tukipisteen varassa. Isoilla tu
keilla ei katkontarepeämiä esiintynyt 
lainkaan ja pienistä tukeista vain 5 %:lla 
oli repeämiä . 

Syöttörullien aiheuttamat vauriot olivat 
vähäiset . Piikkien jäljistä 90 .. . 100% 
esiintyi pienemmällä alalla kuin 30 %:lla 
tukin vaipan alasta ja vain pienillä män
tytukeilla yli 30 %:lla vaipan alasta . 
Piikkien reiät olivat matalia eivätkä ol
leet aiheuttaneet silmin havaittavia repe
ämiä puuaineeseen . 

Työjälj en kartoitus suoritettiin tuoreesta, 
vasta valmistetusta puutavarasta, joten 
sahatavaralle aiheutuneiden lopullisten 
vaurioiden arvioiminen ei tämän perusteel
la ole mahdollista . Työjälki on yleensä 
jäätyneessä puussa parempi kuin tuoreessa . 

Lokomo- Ösa 705.prosessorilla pystytään 
normaalissa työskentelyssä lajittelemaan 
erilleen kolme eri puutavaralajia . Proses
sorin jälkeinen lähikuljetus luontuu 
yleensä hyvin, sillä kuitupuu tulee ajo
uran varteen suhteellisen suuriin kasoihin . 
Myös tukit ovat ajouralta helposti kuor
mattavissa . 

TUOTOS JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Kuvassa 8 on esitetty Lokomo - Ösa 705 
-prosessorin tuotos käyttötuntia kohti ja 
yksikkökustannukset rungon koon funktiona . 
Käyttötuntituotos on 0 . 2 . . . 0 . 6 m3 :n kuusi 
r ungolla 18 . 0 ... 40 . 0 m3 . Männyllä tuotos 
on jonkin verran suuremp1 . Kun käyttötun-
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Kuva 8 . Lokomo - Ösa 705 -prosessorin 
tuotos ja yksikkökustannukset. Tiheys 
500 runkoa/ha. Maastoluokka II. Käyt-

tötuntikustannukset 160 mk 

0.8 

tikustannukset ovat 160 mk, vastaavat yksik
kökustannukset ovat kuusella 9 ,0 . .. 4 , 0 mk/ 
m3 ja männyllä 0,2 . . . 0,3 mk/m3 alhaisemmat . 

Lokomo - Ösa 705 -prose.ssorin tuotos on 0 . 5 
m3:ä pienemmillä puilla samaa suuruusluok
kaa kuin Kockum 837-78 ATK - nrosessorilla. 

Kuvasta 9 nähdään , että tiheyden kasvaessa 
noin 700 runkoon hehtaarilla prosessorin 
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Kuva 9. Leimikon tiheyden vaikutus Lokomo 
- Ösa 705 -prosessorin tuotokseen er~ maas

toluokissa . Rungon koko 330 dm 

1000 

tuotos li sääntyy enenevästi . Tiheyden 
tästä edelleen kasvaessa tuotoksen kasvu 
laantuu . 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Koneen ergonomiset ominaisuudet on arvos
teltu pikatestauksissa käytetyn menetel
män mukaisesti pyrkien siihen, ettei ko
neen hinta tai tyyppi vaikuta arvosteluas
teikkoon . Arvosanaina on käytetty erit 
täin hyvää , hyvää, tyydyttävää, huonoa ja 
erittäin huonoa. 

Ohjaamon ja hallintalaitteiden 
arvostelu 

Kohde Arvosana 

Oh,jaamo 

Näkyvyys hyvä. 
Tärinän vaimennus hyvä 
Heiluntavakavuus hyvä. 
Ääneneristys hyvä 
Pääsy ohjaamoon tyyd. 
Ohjaamon tilavuus tyyd . 
Istuin hyvä. 
Lämpimyys eritt. 
Ilmanvaihto hyvä. 
Tiiviys hyvä. 
Ajo- ja työvalot hyvä. 
Lasinpyyhkimet hyvä. 
Ikkunoiden suojasäleiköt hyvä. 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörä hyvä 
Kaasupoljin tyyd. 
Jarrupoljin tyyd. 
Pysä.köintijarru tyyd. 
Vaihdetanko hyvä. 
Tasauspyörästön lukko hyvä. 
Valonkytkimet hyvä. 
Virrankytkin, käynnistin hyvä. 
Mittaristo tyyd . 
Kuormaimen hallintalaitteet eritt. 
Monitoimiosan hallintalaitteet hyvä. 

hyvä. 

hyvä. 

Lokomo 925 :n ohjaamoon paasy on hankalaa , 
sillä alin askelma on liian ylhäällä. Nä
kyvyys ohjaamosta koneen eteen ja molem
mille sivuille on hyvä , taakse rajoittu
nut . . Rytin lämmön- ja ääneneristys sekä il
manvaihto ovat hyvät. Ohjaama on nykyis
ten vaatimusten mukaan hieman ahdas . 

Hallintalaitteet ovat yleensä helppokäyt 
töisiä ja hyvin sijoitetut , joskin vaih
detanko ja seisontajarrun käyttövipu ovat 
liian kaukana hartiapisteistä . Jarrupol
kimen poljinpinta saisi olla leveämpi ja 
kaasupolkimen liikelaajuus pienempi . Mit
taristo ja katkaisimet ovat tyydyttävät . 
Lokomo 925:stä puuttuu hydrauliöljymittari . 
Öljyn määrä tarkistetaan mittatikusta. 
Monitoimiosassa on kaksi hydrauliöljymit
taria: toinen on monitoimiosan kyljessä 
ja toinen ohjaamossa . 



HUOLTO 

Lokomo - Ösa 705 :n huoltokohteet saadaan 
nopeasti ja riittävän hyvin esille , sillä 
moottoreiden suojakuomut voidaan kätevästi 
joko poistaa kokonaan tai nostaa niin y1ös , 
etteivät ne haittaa huoltotoimia . Ko
neen tankkaus on helppo suorittaa hyvin 
sijoitettujen täyttöaukkojen ansiosta . 
Polttoaine- ja hydrauliöl,jysäiliöide_n 
täyttöaukot Lokomo 925:ssä ja Ösa 705 :ssä 
sijaitsevat samalla puolella. Myös säi 
liöiden tyhjennys etenkin monitoimiosassa 
käy vaivattomasti suoraan tyhjennyshanasta 
tynnyriin . 

Monitoimiosassa on hydrauliikan kaksois 
varmistus . Moottori sammuu automaattises
ti , jos öljymäärä hydrauliöljyjärjestel
mässä täydestä määrästä laskee 50 dm3 tai 
paine tankissa kasvaa 35 kPa . Prosessori
osan hydrauliikkajärjestelmä on selväpiir
teinen . Lokomo 925:n ja Ösa 705 :n hydrau
lipiirien välillä on pikaliitäntämahdolli 
suus hätätapauksissa . 

Monitoimiosan sähköjärjestelmä on selvä
pi irteinen joskin hieman monimutkainen . 
Se on komponenttirakenteinen , joten vian 
sattuessa koko viallinen järjestelmän osa 
voidaan hel posti vaihtaa uuteen . 

Huoltokohteiden sijainti ja 
huollon suorituksen helppous 

Kohde Arvosana 

Voitelunippojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Täyttöaukkojen sijainti 
Ilmanpuhdistimien sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkelden sijainti 
Hihnojen kiristys ja vaihto 
Sähköjohtojen sijainti 
Öljyputkien sijainti 
Kuormaimen öljyputkien sijainti 

hyvä 
eritt . hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
eritt. hyvä 
eritt . hyv'ä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitaa 
Keskusosuusliike Hankkija . Maa on jaettu 
viiteen raskaskonekonttoriin , joissa jo
kaisessa on aluehuoltopäällikkö ja koneen
tarkastaja . Hankkijalla on yhteensä 54 
omaa huoltokeskusta . Metsä- ja rakennus
konehuoltokeskuks ia on 16 , ja ne toimivat 
seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki , 
Joensuu , Jyväskylä , Kajaani , Kokkola , Kot 
ka , Kuopio, Lahti , Lappeenranta, Mikkeli , 
Oulu , Pori , Rovaniemi , Seinäjoki , Tampere 
ja Turku . Huoltomiehiä on yhteensä 900 ja 
huoltoautoja 150 , joista 50 on raskaskone
huoltoautoja . 

Varaos i en päävarasto on Helsingi ssä Oul un
kyl ässä . Lisäksi kul lakin toimipisteellä 
on standardiosavarasto . Oulunkylän var as 
tossa on päi vystys ja kaikissa keskuskor
jaamaissa kotipäi vystys . 
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Työtehoseura 
Erkki Wuolijoki 

Seuraåvassa esitettävät tutkimustulokset 
sekä äänitason että tärinän mittauksissa 
saatiin Metsätehon katsauksessa 9/1975 
esitetyllä mittaustavalla . 

ÄÄNITASO 

TAULUKKO 1 Äänitaso ohjaamossa 

Äänitason Äänitason 
Mittaustilanne yleinen arvo , huippuarvo , 

dB (A) dBJ.Al 

Työskentely paikallaan, 
arvioitu moottorin 
pyörimi snopeus , r/s 
(r/min) 

- alustakone 28 - 32 
(1 700 - 1 900) 
ja 
moni toimiosa kaasu täy- 86 - 88 90 
sin auki 

31. 5 125 250 500 1000 2000 
Taajuus . Hz 

Kuva 10. Ohjaamon äänitason analyysi 

Metsäteho Review 14/1975 

Eri koneiden välillä saattaa oll a eroja 
oh,jaamon äänitasossa . Tutkittu kone oli 
melko uusi . Ääneneristys saattaa muuttua 
koneen vanhetessa. Tutkitun koneen ohjaa
mon äänitaso suurimmalla osalla mittaus
aluetta jäi alle N-85- käyrän. 

TÄRINÄ 

TAULUKKO 2 Tärinä istuimessa 

Moottorin arvioitu 
pyörimisnopeus , r/s (r/min) Tärinän kiihtyvyys, 

m/s2 

peruakone moni toimi-
osa 

9 - 12 9 - 12 
0.5 (500 - 700) (500 - 700) 

32 - 35 40 - 43 
0.7 (1900 - 2 100) (2 4oo - 2 6oo) 

Istuimesta mitatut moottorin aiheuttamat 
tärinäarvot jäävät niin alhaiselle tasolle , 
etteivät ne aiheuta väsymystä eivätkä 
alenna työtehoa . Eri koneiden välillä 
saattaa olla eroja ohjaamon tärinäarvois sa. 
Tutkittu kone oli melko uusi . Tärinän vai
mennus saattaa muuttua koneen vanhetessa . 
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