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PIKA 75 -HARVESTERI 

Hannu Peltola 

Pika 75 -harvesterilla pystytaän kaatamaan, 
karsimaan, katlf.omaan, kasaamaan ja la
jitte lemaan. Koneella käsitellaän yhta 
puuta kerrallaan. Käsiteltävän puun läpi
mitta saa olla enintään 50 cm. Pikates
tauksessa seurattiin kahta 0-sarjan konet
ta. Molempien koneiden kuljettajat olivat 
melko tottuneita harvesterin käytt~~n. 

Puukohtainen aika oli keskimäärin 0.71 mini 
puu. Aikaan kuuluivat puun otto- ja kasit
telyajat sekä häiri~n luonteiset ajat. 

Pika 75 -harvesterin maastokelpoisuus, 
ty~skente lyvakavuus ja ketteryys ovat erit-
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tain hyvät. Ergonomiset omin~isuudet ovat 
keskimäärin hyvät. Koneen pystyyn jaavalle 
puustolle ja käsiteltäville rungoille ai
heuttamat vauriot olivat vahäiset. 

YLEISTÄ 

Pika 75 on Kommandiittiyhtiö S. Pinomäen 
suunnittelema ja rakentama harvesteri, 
jossa monitoimiosa ja alusta muodostavat 
kiinteän kokonaisuuden. Runko-ohjauksisen, 
teliperällä varustetun alustan päälle on 
asennettu kääntyvä monitoimiosa, jossa on 

Kuva 1. Pika 75 -harvesteri . Valok . Kommandiittiyhtiö s. Pinomäki 

1 



Kuva 2. Pika 75 -harvesteri. Mittapiirros (mitat mm:einä ) 

kaato-katkootalaite sekä karsinta-syöttö
laite, kiinteä karsintalaite ja latvankat
kaisulaite. 

Konetta oli valmistettu 1976-02-15 mennes
sä koko 0-sarja, 8 kpl. 

Pika 75 - harvesteria markkinoi ja huoltaa 
valmistaja. Sarjakoneen hinta oli 
1976-02-15 noin 750 000 mk. Koneelle anne
taan yleinen sopimuspohjainen takuu. 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki Pika 75 -harvesteria Puu
laaki Oy:n työmailla keväällä 1975 Keu
ruulla ja syksyllä Ylöjärvellä . Tutkimus 
suoritettiin kelloaikatutkimusta ja tuo
toslaskentamenetelmää käyttäen. Keuruulla 
tutkittu kone oli vanhempaa mallia ja tek~ 
nisesti erilainen kuin Yläjärvellä tut
kittu kone. Tuotoslaskelmat on tehty uu
desta mallista kerätyn aikatutkimusaineis
ton perusteella. Koneen työjälki arvostel
tiin vanhan mallin tuloksen ·mukaan, koska 
tässä suhteessa tutkitut koneet eivät eron
neet oleellisesti toisistaan. Leimikko
tiedot saatiin pystymittatiedoista. Keu3 
ruun työmaiden ai~eiston määrä oli 202 m 
ja Ylöjärven 9~ m . Runkojen keskikuutiet 
olivat 0.410 m ja 0.315 m3. Kumpikin kul
jettaja oli ajanut testattavaa harvesteria 
vaille puoli vuotta. Vähäisestä työkoke
muksesta huolimatta heidän ammattitaitonsa 
oli hyvä. 

Pika 75 - harvesteri työskenteli palstalla 
valmistaen tukkeja ja noin 5-metristä kui
turankaa, jotka monitoimiosaa kääntäen pu
dotettiin eri kasoihin. 
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TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot perustuvat Metsätehon suo
rittamiin mittauksiin ja valmistajalta saa
tuihin tietoihin. 

Perusko ne 

PCiämitat 

Pituus on 5 800 mm, leveys 3 030 mm ja 
korkeus 1 220 mm 

Raideväli on normaalirenkailla varustettu
na sekä edessä että takana 2 030 mm 

Akseliväli on 3 000 mm 
Maavara on sekä edessä että keskellä 660 mm 

ja takana 600 mm 

Painot 

Kokonaispaino on 
akselilla 5 400 kg 
11 150 kg 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinterin tilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttonestesäiliön 
tilavuus 

16 550 kg, josta etu
ja taka-akselilla 

Scania D8, 6-sylinte
rinen, 4-tahtinen suo
rasui~utusdiesel 
7.8 dm 
117 kW (157 hv) DIN/ 
40 r/s 

530 Nm ( 54 kpm) DIN/ 
20 r/s 

450 dm3 
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Voimansiirto 

Voima siirtyy hydrostaattisesti etuakse
liin ja telin vaihteistoon ja sieltä edel
leen mekaanisesti pyöriin. Käyttöpumppuna 
on säädettävä Sauer SPV 23 -mäntäpumppu. 
Ajomoottoreita on.ko~e, joi3ta kak.s~.-: 
Sisu-nestemoottorlt a 2 .8 dm - on SlJOl
tettu eteen ja Sauer SMF 23 -moottori taak
se. Vaihteistossa on kaksi nopeusaluetta 
ja nelj ä vaihdetta molempiin ajosuuntiin. 
Vetovoima on 107 kN (11 000 kp) ja ajo
nopeus 0 ... 30 km/h. 

PyC!rävarustus 

Renkaita on kuusi, kooltaan 500 x 22.5 PR 
16. Eturenkaat ovat nestetäytteiset. 

Ohjaus 

Peruakoneessa on runko-ohjaus. Ohjaussy
lintereinä on kaksi kaksitoimista hydrau
lisylinteriä . Ohjausliike saadaan aikaan 
orbitrollaitteella ja ohjauspyörän avulla. 
Runkonivelen kääntökulma on ~ 40° ja ulom
pi kääntösäde on 7. 2 m. 

Jarrut · 

Ajo- j a seisootajarru ovat paineilmakäyt
t öisiä , jousikuormitteisia monilevyjarruja. 
Suurin jarrutusvoima on 52 kN (5 300 kp). 

SähkC!järjesteZmä 

Jännite on 24 V. Generaattorina on vaihto
virtageneraattori. Työ- ja ajovaloina on 
nelj ä halogeenilamppua. 

HydrauZijärjesteZmä 

Katso monitoimiosan hydraulijärjestelmää. 

Monitoimiosa 

Pti1tmitat 

Koko harvesterin pituus on 8 300 mm, leve
ys 3 030 mm ja korkeus 3 700 mm. 

HydrauZijar>jesteZmä 

Hydraulijärjestelmän Öljysäiliön tilavuus 
on 350 dm3. Hydraulipiirejä on yhteensä 
kolme, joista jokaisessa on imusuodattimet . 
Jäähdytys tapahtuu öljynlauhduttimella. 

Kuva 3 . Pika 75 -harvesterin ulottuvuus maanpinnan 
tasossa 

Öljysäiliö täytetään käsipumpulla suodat
timen l ävitse . Mittaristosaa on sähköinen 
öljyn korkeus- ja lämpömittari, äänisumme
ri ja merkkivalo. 

Ensimmäiseen hydraulipiiriin kuuluvat ajo 
ja karsinta. Piiri on suljettu. Pumppuna 
on Sauer SPV 23 -mäntäpumppu, jonka tuot
to on 3.3 dm3!s/38.3 r/s. Suurin työpaine 
on 34 MPa (350 kp/cm2) ja hallinta tapah
tuu sähköservoventtiilillä. 

Toiseen hydraulipiiriin kuuluvat katkonta, 
karsinta, monitoimiosan kääntö ja puomin 
liikkeet. Piiri on suljettu. Pumppu on 
Sauer SPV 23 -mäntäpumppu, joka on säädet
tävä ja vakiopaineen säätäjällä varustettu. 
Pumpun tuotto on 3 . 3 dm3/s/38.3 r/s ja sen 
työpaine on 21 MPa ( 210 kp/cm2 ). Hallinta 
tapahtuu sähköservoventtiileillä ja kaksi
vipuohjauksen avulla. 

Kolmanteen hydraulipiiriin kuuluvat moni
toimikoneen ohjaus ja venttiilien ohjaus
paineiden säätäminen. Tämä piiri on 
avoin. Pumppuna on Gasappa-h~aspyörä
pumppu, jonka tuotto on 1.3 dm /s/25.0 r/s. 

Monitoimiosan käantC! 

Laakerointi 
Pyörimis-

mekanismi 

Kääntömomentti 
Kääntösektori 
Käännön lukitus 

kääntökehälaakeri 

hydraulimoottori ja alen
nusvaihteisto 
44 kNm (4 500 kpm) 
6.28 rad (360°) 
jousikuormitteinen moni
levyjarru 
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Noutopuorrri, 

Ulottuvuus 

Nopeus 
Iskun pituus 
Vetovoima 
Nostomomentti 
Käyttö 

Karsintapuomi 

Nostomomentti 
Si vukallistus 
Karsintaiskun 

pituus 
Karsintavoima 
Karsintanopeus 
Pihtien avautuma 
Karsinta-

maks. 7 700 mm, 
min. 5 300 mm 
noin 0.75 m/s 
3 000 mm 
39 kN (3 980 kp) 
147 kNm (15 000 kpm) 
hydraulisylinterillä 

J8 kNm (8000+kpm) 
- 0.17 rad (- 100) 

5 500 mm 
32 kN (3 300 kp) 
1.8 m/s 
500 mm 

läpimitta 50 ... 500 mm 
Karsintaterien sulkemis-
, ja avaamisaika noin 1 s 

Karsintaterinä on sekä karsintakelkassa 
että esikarsintapäässä yksi kiinteä ja 
kaksi liikkuvaa veitsiterää. 

Xaato-katkontalaite 

lWI>pi 
Teräketju 
Terälaipan pituus 
Teräketjun nopeus 
Suurin katkonta-

läpimitta 
Käyttö 
Teho 

ketjusaha 
3/4" 
500 mm 
21 m/s 

500 mm 
hydraulinen 
33 .1 kW (45 hv) 

Normaalisarjaan tehtävät muutokset 

Puun käsittelyaikaa pyritään pienentämään 
muuttamalla kaatopään rakennetta ja lisää
mällä karsintanopeutta. Lisäksi pyritään 
parantamaan koneen ergonomisia ominaisuuk
sia mm. asentamalla hyttiin ilmastointi
laitteet. 

TOIMINTAPERIAATE 

Pika 75 on yhtä puuta kerrallaan käsitte
levä harvesteri, joka pystyy ottamaan pui
ta rajoituksetta ympäriltään noutopuomin 
toiminta-alueelta. Kaatolaite suunnataan 
ja asetetaan 2-vipuohjauksella kaadettavan 
puun tyvelle, jonka jälkeen karsintapuomi 
käännetään kaadettavaa puuta vasten pys
tyyn. Karsinta- ja noutopuomin taite~oh
dassa olevalla kaato-katkontalaitteella 
tartutaan puun tyveen ja suoritetaan emim
mäinen karsintaliike karsintapuomin syöt-
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tökelkan liikkuvilla karsintaterillä noin 
6,5 m:n korkeudelle, Samanaikaisesti ta
pahtuu ketjusahalla kaatosahaus. Katkaistu 
puu kallistetaan noin 45° harvesteriinpun, 
siirretään ylävaunua kääntämällä lajitte
lun mukaisen tavaralajin kohdalle ja las
ketaan noutopuomin päässä olevien kiintei
den karsintaterien päälle. Tällöin karsin
ta- ja noutopuomi sekä käsiteltävä puu 
ovat yhdensuuntaisina päällekkäin. 

Puun laskeutuessa kiinteiden karsintateri
en päälle karsinnan ja katkonnan automa
tiikka kytkeytyy. Karsintapuomisaa liikku
va syöttökelkka työntää puuta kaato-katkon
talaitteen läpi harvesterista poispa1n. 
Karsittu runko katkotaan samåOa ke~usahal
la kuin se kaadetaankin. Katkontasahauksen 
aikana syöttökelkka palautuu karsintapuomin 
yläpäähän halutun katkontapituuden alkuun 
karsien samanaikaisesti käsitettävää runkoa 
karsintaiskun matkan verran. Heti katkon
nan jälkeen syöttökelkka on valmis aloitta
maan uuden syöttövaiheen . Syötön aikana 
puu karsiutuu kiinteissä karsintaterissä. 
Ne tunnustelevat halutun minimiläpimitan 
ja antavat siitä impulssin katkonta-automa
tiikalle. Latva katkaistaan hydrauligil
jotiinilla. Latvapölkyn pituuden säätimel
l ä estetään liian lyhyen pölkyn syntyminen . 
Viimeinen pölkky syötetään kaato-katkonta
laitteen lävitse, minkä jälkeen karsinta
terät ja lukitus avautuvat, automatiikka 
pysähtyy ja harvesteri on valmis käsittele
mään seuraavaa puuta tai siirtymään uuteen 
työpisteeseen. 

Keskenään lomittuvia työvaiheita ovat 
syöttö ja karsinta sekä katkonta ja syöt
tökelkan paluu. Tästä syystä Pika 75 
-harvesteri käsittelee puun nopeammin kuin 
puhtaasti ns. sykeperiaatteen mukaan toimi
va monitoimikone. 

Pika 75 -harvest erin monitoimiosaa kääntä
mällä käsitellyt pölkyt kasataan kuorma
traktorin ajouraa vasten sopivaan kulmaan. 
Vastaavin kääntöliikkein myös eri puutava
ralajit lajitellaan eri kasoihin, koska 
monitoimiosaa voidaan pyörittää rajattomas
ti. Harvesterilla voidaan periaatteessa 
kasata saman ajouran varteen jopa kolmen 
käsittelykaistan puutavara. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maastokelpoisuus 

Maape~ pehmeyden vaikutus 

Pintapaine kuvaa koneen uppoamisalttiutta. 
Seuraavassa esitetään harvesterin pyörien 
pintapaineet pehmeällä maaperällä. 



Pintapaine, kPa (kp/cm2) 

ilman t eloja 

Etuakseli 90 .1 (0 .92) 

Taka-akseli, teli 93 . 0 (0.95 ) 

teloilla 

( ei teloj a} 

55 . 5 ( 0.57) 

Pika 75 -harvesterin etupyörien ja taka
pyorlen pintapaineet ovat melko suuret 
varsinkin pehmeille maaperille. Jos taka
akseli varustetaan teloilla, koneella voi
daan ajaa huomattavasti huonommin kanta
villa maaperillä. Pintapaineet riippuvat 
pääasiassa koneen akseleille jakautuvasta 
painosta, jota voidaan puomin asennoilla 
muuttaa huomattavasti. Esitetyt pyörien 
pintapaineet saatiin, kun puomi oli ajo
asennossa. 

Maaston kaltevuuden ja maanpinnan 
ep~taaaisuuden vaikutus 

Pika 75 -harvesteri osoittautui erittäin 
maastokelpoiseksi. Ajoa vaikeakulkuises
sa ja kaltevassa maastos s a helpottaa se, 
että monitoimiosaa voidaan käännellä ajon 
aikana ja harvesterin painopistettä nopeas
ti siirtää tarvittavaan suuntaan. Harves
terilla pystytään ajamaan eri suuntiin 
kääntämällä ohjaus ao. venttiilistä ajo
suuntaa vastaavaksi. 

Havaintojen perusteella eivät noin 25 %:n 
a j osuunnan kalt evuudet ja noin 10 %:n si
vukaltevuudet estäneet koneen liikkumista 
palstalla. Pika 75 -harvesteri pystyy 
työskentelemään miltei yhtä kaltevilla 
rinteillä kuin liikkumaankin. Maanpinnan 
pienet epätasaisuudet voidaan kiertää hel
posti ja alle 60 cm:n esteet ylittää. 
Alle 60 cm:n paksuinen lumi ei estänyt ko
neen liikkumista. Paksummasta lumipeit
teestä ei ole havaintoja. 

Ketteryya 

Kuvassa 4 on esitetty Pika 75 -harvesterin 
kääntösäteet ja kääntöleveys. Ulompi kään
tösäde, 7.2 m, on verraten pieni. Taka
akseli oikaisee kaarteissa noin 0.5 m. 
Harvesterin vaatima kääntöleveys r11ppuu 
monitoimiosan asennosta. Kääntöleveys 
on pienimmillään noin 3.5 m. 

Ajankäyttö 

Pika 75 -harvesterin 0-sarjaan tehtyjen 
muutosten takia tässä esitettävät ajankäyt
tötiedot perustuvat Yläjärven koneeseen, 
joka oli 0-sarjan kolmas kone. 

Harvesterilla tehtiin tukkipuuta sekä noin 
5 m:n kuiturankaa. Työntutkimuksessa seu-

Kuva 4 . Pika 75 -harvest erin kääntösäteet 
j a kääntöl eveys, m 

rattiin harvesterin puun ottamista ja kä
sittelyä sekä siirtymistä ja häiriöitä. 

Tehoaj an r akenne ja menekki 

cmin/puu 
PUUKOHTAISET AJAT 

Puun ottami nen 
puomi ulos + tarttumi nen 15 
kaatosahaus + 1. karsinta 11 
puun tuonti 11 

Puun käs i ttely 
karsinta + katkonta 28 
monitoimiosan kääntö takaisin 2 

Häiriö 2 

Karsittujen oksi en poi sto 2 

Yhteensä 71 

TYÖPI STEKOHTAISET AJAT 

Siirtyminen 5 

TEHOAIKA YHTEENSÄ 76 
=========================================== 
Työntutki mustiedot 

Keski m. s iirtymismatka , m 
Keskimääräinen rungon koko , m3 
Puita keski määrin, kpl/työpi s te 
Lei mikon tiheys, runkoa/ ha 

3 . 5 
0 . 318 

2.4 
630 

% 

21 
15 
15 

40 
3 

3 

3 

100 

100 

Karsinnan ja katkonnan osa-aika oli suurin 
ja se r11ppui paaasiassa rungon koosta. 
Monitoimiosan kääntö, häiriö ja karsit
tujen oksien poisto kestivät kukin keski
määrin noin 2 cmin/puu. Oksat jouduttiin 
poistamaan, koska ne putosivat ja pakkau
tuivat harvesterin päälle ja haittasivat 
karsintaa ja katkontaa. Tämä osa-aika 
riippui rungon koosta. 

Puukohtainen aika oli yhteensä 71 cmin/puu. 

Siirtymiseen kuluva aika riippuu pääasias
sa leimikon tiheydestä. Tutkitulla työ
maalla tiheys oli 630 runkoa/ha, ja keski
määräiseksi siirtoajaksi saatiin 5 amn/puu. 
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Siirtymismatka, m 

Kuva 5. Pika 75 -harvesterin siirtymisajan riippuvuus 
siirtymismatkasta I ja II maastoluokassa 

Pika 75 -harvesterilla voidaan aloittaa 
siirtyminen samanaikaisesti, kun monitoi
miosa käännetään seuraavan puun ottamisen 
alkuasentoon. Tämä toimintojen lomittumi
nen pienentää tehoaikaa, joksi tutkimuksen 
perusteella saatiin 76 cmin/puu. Tulosten 
mukaan Pika 75 -harvesteri siirtyi keski
määrin 3.5 m/kerta ja sai yhdestä työpis
teestä puita 2.4 kpl. 

Kuvassa 5 esitetään harvesterin siirtymis
ajan riippuvuus siirtymismatkasta . 

Työjälki 

Keuruun työmailla mitattiin harvesterin 
pystypuille, sahatukeille ja kuiturangoil
le aiheuttamia vaurioita. Vaikka Pika 75 
joutui liikkumaan leimikoilla paikoin ti
heissä puustoryhmissä,sen pystyyn j ätettä
vi·lle puille aiheuttamat vauriot olivat 
vähäiset. Kuoren irtoaminen oli yleisin, 
silmin havaittava vaurio. Sitä esiintyi 
alle 5 %:lla pystyyn jääneistä puista 
(tiheys 100 ... 200 runkoa/ha). 

Varsinaisen työjäljen selvittämiseksi 
otettiin 173 kpl:n otos koneen tekemistä 
tukeista ja rangoista. Tylsät karsinta
terät heikensivät työjälkeä. Kuitupuussa 
karsintajälki oli huono. Noin 64 %:lle 
tutkituista rangoista oli jäänyt yli 1~ 
oksantynkiä. Vastaavan kokoisia oksantyn
kiä havaittiin 27 %:1la tukkipuita. Repeä
miä ja teränviiltoja (0. 5 ••. 5 cm:n) oli 
kuitupuurangoissa keskimäärin 0.3 kpl/ 
ranka ja tukkipuissa 0.8 kpl/tukki. Näi-
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den vaurioiden määriä voidaan pitää pieni
nä. Eriasteisia halkeamia esiintyi otok
sessa kaikkiaan keskimäärin 0.1 kpl/tut
kittu pölkky. Repeämien ja teränviiltojen 
osuus vaurioiden kokonaismäärästä oli 94 % 
ja halkeamien 6 %. 

Työjäljen selvittämisen yhteydessä tehtiin 
havaintoja myös kuoren irtoamisesta käsi
tellyistä pölkyistä. Kuitupuurangoista ja 
tukeista irtosi kuorta yhtä paljon. Laa
jemmalta kuin 10 %:n alalta kuorta l ähti 
36 %:lla tutkituista tapauksista. 

Harvesterilla puut syötetään syöttökelkan 
avulla, jolloin syöttöelimet puristavat 
puuta vain yhdestä kohdasta. Kuoren irtoa
minen rungon vaipasta jää tällöin pieneksi. 
Tällä tekniikalla vältytään syöttörullien 
piikkien aiheuttamilta rei'iltä, joiden 
kautta muun muassa sinistä j äsienet pääse
vät käsiksi puuhun. 

Koska puuta käsitellään tyvi edellä., kul
jettaja ei pysty näkemään mahdollista 
tyvilahoa ja arvioimaan sen laajuutta. 

Pika 75 -harvesterin ja Pika- prosessorin 
työjäljet vastaavat toisiaan. 

Pystyyn jääneelle puustolle aiheutettu
jen vähäisten vaurioiden takia harveste
rilla voi olla käyttöä myös harvennuslei
mikoissa. 

TUOTOS 

Pika 75 -harvesterin käyttötuntituotoksen 
riippuvuus rungon koosta esitetään kuvassa 
6. Aineisto oli t ältä osin verraten pieni 

50 ,, . :· 
Ho'~ ' q:- 1 o"b 

, .. l 

0 0 . 2 0.4 0 .6 0. 8 1.0 

Rungon koko , m3 

Kuva 6. Pika 75 -harvesterin kåyttötuntituotos . 
Tiheys 500 runkoa/ha, II maastoluokka ja puulaji 
kuusi 



ja se perustui yhteen 0-sarjan koneeseen 
ja sen kuljettajaan. Tämän takia vain run
goittaisia tuotostuloksia voidaan pitää 
käyttökelpoisina. 

Tulosten perusteella käyttötuntituotos 
kuusikassa oli 13.6 . 3.38 .4 m3, kun rungon 
koko oli 0.2 ... 0 . 6 m, maastoluokka II ja 
leimikon tiheys 500 runkoa/ha. 

Kuvassa 7 esitetään leimikon tiheyden vai
kutus Pika 75 -harvesterin tuotokseen eri 
maastoluokissa. Tuloksista voidaan havaita 
tuotoksen lisääntyvän melko t untuvasti ti
heyteen 750 runkoa/ha saakka, jonka j ä~ 
lisäys on vähäinen. I ja II maastoluokan 
välinen tuotosero on noin 10 %, kun leimi
kon tiheys on 500 runkoa/ha. 

Työtehoseura 
Erkki Wuolijoki 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Ergonomis~t ominaisuudet arvostelt iin Met
sätehon katsauksessa 9/1975 esitetyllä ta
valla . Tutkittu kone oli melko uusi ja s e 
testattiin helpohkossa metsämaastossa lu
mettomissa olosuht eissa. 

Ohjaama ja hallintalaitteet 

Kohde 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lär.!pimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunoiden suojasäleiköt 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyör ä 
Kaasupol jin ja kaasuvivut 
Jarrupoljin 
Pysäköintijarru 
Vaihteen valitsin 
Val onkytkimet 
Virrankytkin , käynnistin 
Pysäytin 
Mittaristo 
Merkkivalot 
Monitoimiosan hallintalaitteet 

Arvosana 

hyvä 
eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
eritt . hyvä 
tyydyttävä 
huono 
hyvä 
hyvä 
tyydyttävä 
hyvä 
huono 
huono 
eritt . hyvä 

tyydyttävä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
huono 
tyydyttävä 
hyvä 
eritt. hyvä 

0 300 500 750 1000 

Leimikon t i heys , runkoa/ha 

Kuva 7 . Leimikon tiheyden vaik~tus Pi ka 75 -harvesterin 
tuotokseen . Rungon koko 0 . 330 m 

Äänitaso 

TAULUKKO 1 Ääni taso ohjaamossa 

Hoottor in Äänitason Ääni tason 
Mittaus- pyör imis- yleinen huippu-
til anne nopeus , a.rvo , &l;"VO , 

r/s (r/ min ) dB (A ) dB (A) 

Työskentely 38 •• • 40 
Bo •• • 82 86 pai kallaan ( 2300 ..• 2400) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

laajuus 1 Hz 

Kuva 8 . Ohjaamon äänitason analyysi 
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Tärinä 

TAULUKKO 2 Tärinä istuimessa 

Hoottorin 
pyörimisnopeus, 
r/s (r/min) 

Joutokäynti 10 •.. 12 
(600 . . . 700 ) 

Normaali 37 ... 38 
työskentely ( 2200 .• . 2300 ) 

Kaasu täysin 38 .•. 40 
auki ( 2300 ... 2400) 

Tarkastelua 

Ohjaamon äänitaso 
Karsintalaitteen 

jäi alle 
siirtoketju 

Metsäteho Review 6/1976 

Tärinän 
kii~tyvyys, 
m/s 

0 . 3 

0.1 

0.1 

N-85-käyrän. 
aiheuttaa 

äänekästä kolinaa osuessaan karsintapalk
kiin. Ohjaamon ääneneristystä voidaan 
kuitenkin pitää erittäin hyvänä. Koneen 
ajo- ja työskentelysuunta ovat samat, mikä 
helpottaa huomattavasti työskentelyä. 
Ohjaamon tilavuus on kuitenkin täysin 
riittämät ön. Lasinpyyhkimien pyyhkimis
pinta-ala on liian pieni. Saranoitujen ik
kunoiden suojasäleikköjen avaaminen lasin 
puhdistamiseksi on vaivatonta. Ohjauspyörä 
aiheuttaa kiusallisen resonanssiräminän 
moottorin normaalityöskentelyn alueella. 
Pysäytin ei ole väriltään punainen. Mitta
riston katsominen aiheuttaa huonoon työs
kentelyasentoon johtavan kurkottautumisen. 
Monitoimiosan hallintalåitteet olivat 
erittäin hyvät, eivätkä kaksivipujärjes
telmän kotelot haitanneet jalkojen lii
kettä. 

PIKA 7 5 HARVESTER 

Test r eport on the harvester 
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