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ROTTNE BLONDIN 750 1 SNOKEN 780 -PROSESSORI 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Valmistaja : 

Myyjä : 
Hinta : 

AB Börjes Mekaniska Verkstad , 
Ruotsi 
Oy Ford Ab 
1 . 4 . 1980 noin 925 000 mk 

Käytössä olevien koneiden lukumäärä 1 . 4.1980 : 
Ruotsissa noin 130 , Suomessa 2 

YLEISKUVAUS 

Rottne Blondin 750 / Snoken 780 on pieni
kokoinen taskuton prosessori , joka on tar
koitettu sekä harvennus- että päätehakkui
siin . 

Peruskoneena on kuormaosaltaan lyhennetty 
Rottne Blondin - kuormatraktori . onitoimi
osa on sovitettu kääntyvän varren päälle 
teliakselin taakse . Puut syötetään kumi
rullin . 

TEKNISIÄ YLEISTIETOJA 

Kokonaispaino 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 
Suurin teho 
Polttonestesäiliö 
Polttonesteen kulutus 

Hydraulii kka 

Hydraulipumppujen 
tyypit 
ja lukumäärä 

Pumpun tuotto 
Suurin työpaine 

Hydrauliöljysäiliön 
tilavuus 

12 450 kg 

Ford 6600 Diesel 
58 kW Dl 1 35 r/s 
360 1 
noin 10 - 12 1/h 

säätötilavuuksinen 
aksiaalimäntäpumppu , 
1 kpl 3 
150 dm /min / 33 r/s 
sahaus ja syöttö 
30 MPa , muu hydrau
liikka 15 MPa 

150 dm3 

Kuva 1. Rottne Blondin 750 1 Snoken 780 -prosessori . Valok . Metsäteho 
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Kuva 2. Rottne Blondin 750 1 Snoken 780 - prosessori. Mittapiirros (mitat mm:einä) 

Sähköjärj estelmä 

Jännite 
Akun kapasiteetti 
Valaisimet 

12 V 
128 Ah 
2 edessä, 2 kuormai
messa ja 6 katolla 

Teknisten yleisominaisuuksien arvostelua 

Polttonesteen kulutus on pieni. 

Hydrauliikan teho ei riitä usean puun 
samanaikaiseen käsittelyyn . 

Valaistus ei ole riittävä pimeässä työsken
telyyn. 

MAASTOKELPOISUUS 

Va ihteisto 

Merkki 

Vaihteiden lukumäärä 

Voimansiirto 

momentinmuuntimella ja 
epätäydellisellä Power 
Shiftillä varustettu 
Brockhouse 11 F 
6 eteen , 6 taakse 

Akseleille mekaaninen 
Pyöriin edessä hammaspyörävä

li t ys , takana tarpeen 
mukaan kytkettävä kit
karullavälitys 

Tasauspyörä~tön lukko edessä mekaaninen , 
takana automaattinen 
(No- Spin) 

Pyörävarustus 

Edessä 
Takana 

600 - 34/14 
500 - 22 . 5/16 

Normaalimallia ei voi varustaa teloilla , 
erikoismall issa pitkä teli ja telat 
rengaskoko 13.00 - 24/14 
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Ohjaus 

Tyyppi 
Ohjauskulma 
Ohjaus tiellä 
Ohjaus maastossa 

Jarrut 

Edessä 
Takana 

Seisootajarru 

Tehopaino 

Kokonaispaino / 
moottorin teho 

Pintapaineet 

Edessä 
Takana 

Kääntösäteet 

Teoreettiset 

Maastossa mitatut 

Maavara 

Pienin 
Suurin 

Mäennousukyky 

Maastossa mitattu 

Lumessali ikkumiskyky 

Arvioitu 

Sivuittaisvakavuus 

Arvioitu 

runko-ohjaus 
+ 45° 
ohjauspyörällä 
vipuohjauksella 

levyjarrut 
etumaisissa teli
pyörissä rumpujarrut 
etuakselilla jousi
jarrut 

215 kg / kW 

45 kPa 
61 II 

ulkosäde 5 . 2 m, sisä
säde 2. 3 m, oikaisu 
0.40 m 
ulkosäde 5 . 5 - 6 . 0 m, 
sisäsäde 3 . 0 - 3 . 5 m 

500 mm 
550 II 

ilman ketjuja noin 
35 % 

no1n 60 cm 

hyvä 



Ajonopeus 

Maastossa työpisteiden 
välillä noin 20 m/min 

Maastokelpoisuuden arvostelua 

E t u j a 

Pienten pintapaineiden ansiosta kantokyky 
melko hyvä 

Pienen koon, pienten kääntösäteiden ja 
pienen oikaisun ansiosta ketterä 

Vakavuus hyvä 

Sove l tuu vaikeampaan maastoon kuin iso 
prosessori 

H a i t t o a 

Veto katkeaa vaihdettaessa (prosessorityös
kentelyssä vähän merkitystä) 

Kitkarullaveto 

Normaalimallia e1 vo1 varustaa teloilla 

Rumpujarrut takana 

Maavara melko pieni 

Ajonopeus melko alhainen 

Moottori pienehkö koneen painoon nähden 

SIIRTYMINEN TYÖMAALTA TOISELLE 

Siirtyminen on helppoa, koska se e1 vaadi 
suuria valmistelu- ja lopettelutöitä (ei 
teloja). Yleensä siirrytään ajamalla 
pienen koon ansiosta melko nopeasti. Siir
ryttäessä ainoastaan etuveto on kytkettynä . 

PUUTAVARAN VALMISTUS 

Monitoimiosan runko 

Paino 
Kääntökulma 
Varren kääntökulma 
Kallistuskulma 

Korkeus maasta 
syöttölinjalle 

Karsintalaite 

Tyyppi 

Rungon paksuus 

Katkontalaite 

Tyyppi 

no1n 2 000 kg 
270° 
70° 
ylöspäin noin 20° 
alaspäin no1n 22° 

2 060 mm 

yksi kiinteä ja kaksi 
liikkuvaa veitsiterää 
4 - 43 cm 

ketjusaha 

Suurin katkonta
läpimitta 

Sahan liikeaika 
tyhjänä alas + ylös 

Pelkkä sahausaika 
läpimitta 21 cm 

II 31 II 

Latvan katkaisu 
Suurin paksuus 

45 cm 

2 s 

1.8 s 
2,4 II 

veitsiterällä 
12 cm 

Syöttölaite 

Tyyppi kaksi kumirullaa (eri 
koisrakenteisia ilma
kumirenkaita) 

Suurin puristusvoima 
Suurin syöttövoima 
Mi tattu syöttönopeus 

tyhjänä 
rungon k~on ollessa 

0.1 m 
Q,7 II 

Mittalaite 

45 kN 
45 kN 

2.4 m/s 

1. 7 m/ s 
1,2 II 

Mittaus tapahtuu erillisellä mittarullalla, 
Ohjaamossa on taulu, joka jatkuvasti näyt
tää käsitellyn puun pituuden senttimetreinä . 
Käsiohjauksella ajettaessa kuljettaja tark
kailee sekä näyttötaulua että puuta. Kun 
haluttu pituus on karsittu, kuljettaja pysä
yttää syötön . Jos näyttötaulu näyttää ali
tai ylimittaa ja halutaan päästä määrämit
taan, puuta syötetään joko eteen- tai taak
sepäin . 

Koneessa on kolme pituuden esivalintaa . Esi
valintaa käytettäessä kone syöttää puun valit
tuun pituuteen asti. Tämän jälkeen kuljettaja 
antaa katkontakäskyn ja valitsee seuraavan 
pituuden. Myös esivalintaa käytettäessä 
kuljettaja voi näyttölaitteen avulla korja
ta pituuden . 

Mittalaitteen tarkkuus 

Aineisto ll3 tukkia 
40 kuitupuupölkkyä 

Katkontatarkkuus: 
tukit + 3 cm 62 7. -+ 5 II 80 II 

-+ 15 II 100 II 

kuitupuut + 3 cm 35 7. 
+ 5 II 58 II 

-+ 20 II 100 II 

Tähän tarkkuuteen päästiin siten, että 
kuljettaja tarkkaili näyttölaitetta ja 
katkoi sen mukaan . 

Lajittelutapa 

Lajittelu suoritetaan kääntämällä joko moni 
toimiosaa tai vartta, jonka päällä monitoi
m1osa on. 
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Puutavaran valmistuksen arvostelua 

Monitoimiosa on pienikokoinen ja näppara 
liikutella ja sillä on suuri liikkumavara 

Puiden syöttö mistä suunnasta tahansa paitsi 
ei suoraan edestä 

Monitoimiosan kallistuskulmat alas- ja ylös 
päin riittävät 

Karsintajälki samankaltainen kuin muidenkin 
veitsiterillä varustettujen koneiden 

Katkontasaha leikkaa nopeasti, repeam~a e~ 

yleensä synny; suurikokoisia koivuja käsi
teltäessä saattaa repeämiä joskus esiintyä 

Kumirullat eivät vaurioita puuta 

Rullat luistavat jonkin verran suurioksaisia 
puita, lähinnä koivuja ja männyn latvuksia 
käsiteltäessä. Sateisella säällä luisto 
on suurempaa, pakkasella hyvin vähäistä 

Rullat saisivat olla korkeammat; iso puu 
luiskahtaa toisinaan pois rullien välistä 

Rullien syöttöteho 
nopeus laskee paljon 
essä ja usein samalla 

saisi olla suurempi ; 
isoja puita syötettä
luisto lisääntyy 

Kumirullia ei tarvitse puhdistaa 

Automatiikkaa on hyvin vähän. Työnvaihei
den lomittuminen on miltei mahdotonta 

Esivalintapituuksia on liian vähän 

Mittatarkkuus on hyvä , jos kuljettaja "hakee" 
näyttölaitteen avulla oikean katkontakohdan . 
Esivalintaa käytettäessä ja jos mittaa ei 
tarkenneta, tarkkuus on tutkimuksessa saatua 
huonompi 

Katkontakohdan haku hidastaa työskentelyä 
helposti noin 10 % 

Jos ei pyritä määrämittakatkontaan, mittaus
tarkkuudella ei ole kovin suurta merkitystä 

Automatiikan vähäisyys parantaa koneen käyt
tövarmuutta 

Hyvä näkyvyys karsintalinjalle , melko hidas 
syöt t önopeus ja pituuden näyttötaulu hel
pottavat katkontakohtien valintaa eli aptee
rausta 

Monitoimiosan suuren liikuteltavuuden ans~
osta lajittelumahdollisuudet ovat verraten 
hyvät. Suuren kallistusvaran ja melko 
alhaisen sijainnin ansiosta puutavarakasat 
on mahdollista saada hyviksi . Lajittelu
ja kasaustulos riippuu paljon kuljettajasta 
ja olosuhteista. Tutkimustyömaalla lajit
telu ja kasaus oli suoritettu hyvin. 
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KUORMAIN 

Merkki ja malli 

Sijainti 

Työskentelyalue 
ja ulottuvuus 

Nostomomentti 
Kääntömomentti 
Kääntökulma 

Kouran poikki
pinta-ala 

Hallinta 

Kuormaimen arvostelua 

Rottne Grip 70 tait
tuvalla tornilla ja 
2:n tai 6 metrin 
jatkeella . Tutkittu 
kone oli 2 m: n jat
keella. 
koneen takaosassa, 
lähellä monitoimiosaa 
muualta, muttei takaa 
2 m:n jatkeella 6.8 m, 
6 m:n jatkeella 10 . 8 m 
35 kNm 
9 kNm 
kuormain 390° 
koura 300° 

0 . 25 m2 
kuusivipuohjaus 

Sijainnin ansiosta näkyvyys karsintalin
jalle hyvä 

Työskentelyalue laaja 

Sijainti harvennusolosuhteisiin hyvä 

Liikenopeudet ilman kuormaa hyvät 

Liikkeet tarkat 

Hallintalaitteet hyvät 

Voimaton ja hidas isoja puita käsiteltäessä 
tahi puiden ollessa päällekkäin tai ristik
käin 

Soveltuu parhaiten alle 500 dm3 :n rungoille 

AJANMENEKKI JA TUOTOS 

Tutkimuso losuht eet 

Aikatutkimusaineisto 
Leimikko 
Rungon keskikoko 
Leimikon tiheys 
Maastoluokka 
Puutavaralaji 

Lajittelu 

Kuljettaja 
ikä 
kokemus 

taito 

työj älki 

noin 100 m3 

kuusivaltainsn 
noin 0. 300 m 
noin 500 runkoa/ha 
1 
sahatukki ja 3 m:n 
kui tupuu 
kuitupuu, lehtipuu 
sahatukki erilleen 

25 V 

ja 

moni toimikone 2 kk, 
kuormatraktori 6 v 
erittäin tunnollinen, 
vähä inen kokemus 
hidasti t yöskentelyä 
hyvä 



Aika-analyysi 

Työnvaihe cmin/runko % 

Puun nouto 30 
Karsinta - (määrämitta)-
katkonta - lajittelu 47 

Järjestely ja häiriöt 10 
Siirtyminen 15 

Tehoaika 102 

29 

46 
10 
15 

100 
=========================================== 

Tuotos ja sen riippuvuus rungon koosta 

Perusteet muut paitsi leimikon tiheys 
ovat samat kuin edellä . Käyttötunti on 
arvioitu 90 %:ksi tehotunnista. 

Tuotosarvio , 
Aikatutki- johon on 

Rungon koko, Tiheys , muksen mahdollista 
m3 runkoa/ha tuotos, m3/ käytännössä 

käyttötunti pääs t ä , m3/ 
käyttötunti 

0 .100 000 6 . 5 7.7 
0 .200 750 11.3 13 . 3 
0. 300 500 15.9 18 . 8 
0 . 400 500 19.8 22 . 0 
0 .500 500 23 . 1 26 . 0 

Tuotos ja käyttöastetietoja eräistä 
leimikoista 

Rungon koko 0. 452 m3 , tiheys 651 runkoa/ha, 
maastoluokka 1, leimikon koko 884 m3 . Kuitu
puu 3 m, käyt t ö tuntituotos 21.3 m3 , käyttö
aste 7l %. 

Rungon koko 0. 320 m3, tiheys 640 runkoa/ha , 
maastoluokka 2, leimikon kok~ 2 953m3. 
Kuitupuu 3m, tuotos 16.3 m /käyt t ötunti , 
käyttöaste 80 %. 

Rungon koko 0 . 244 m3 , tiheys 914 runk~a/ha , 
maastoluokka 1 , leimikon koko 2 884 m . 
Kuitupuu rangaksi, käyttötuntituotos 16 . 6 m3, 
käyttöaste 85 %. 

Rungon koko 0 . 088 m3 , tiheys 964 r~nkoa/ha, 
maastoluokka 1 , leimikon koko 559 m . Kuitu
puu 3 m, tuotos 6 . 3 m3/käyttötunti , käyttö
aste 80 %. 

Ajanmenekin ja tuotoksen arvostelua 

Prosessori käs ittelee yhtä puuta kerrallaan 

Kuitupuun pituus vaikuttaa melko paljon puu
kohtaiseen aikaan, erityisesti kuitupuuval
taisessa leimikossa, ja siten myös tuotok
seen . 

• 

Karsinta-katkoota-lajitteluaika on melko 
suuri . Se johtui suureksi osaksi siitä, 
että kuljettaja joutui pyrkiessään maara
mittakatkontaan (työmaalla jälkimittaus) 
automatiikkapysäytyksen jälkeen usein aja
maan puuta käsiohjauksella joko eteen- tai 
taaksepäin. Siihen vaikuttivat myös syöt
törullien luisto, melko pieni syöttönopeus 
sekä se, että lajittelu, ts. monito1m1osan 
kääntö, ei aina tapahtunut samanaikaisesti 
karsinnan kanssa . 

Järjestely- ja häiriöaikaan sisältyy mm . 
oksien, tyvilahojen ja ristissä olevien 
puiden siirtoa, kasan järjestelyä, kaksi
haarapuiden aiheuttamia häiriöitä ym . 

Kun puu katkaistaan siitä, mihin automa
tiikka puun pysäyttää, ja kun kuljettaja 
on täysin harjaantunut, puukohtainen teho
aika pienenee edellä esitetystä 102 cmin :sta 
80 - 90 cmin:iin. 

Tuotos jäänee noin 25 - 30 % pienemmäksi 
kuin isojen prosessoreiden tuotos . 

HUOLTO 

Päivittäiseen huoltoon 
kuluva aika 

Huoltamisen helppous 

KUSTANNUKSET 

20 - 30 minityövuoro 
huoltokohteet hyvin 
esillä, huoltaminen 
helppoa 

Käyttötuntikustannuksiksi on saatu noin 
230 mk eli ne ovat noin 25 % alhaisem
mat kuin isojen prosessoreiden käyttötunti
kustannukset . Kustannuksia laskettaessa 
käyttöaste on ollut sama kuin isojenkin pro
sessoreiden käyttöaste. Alus tavien seuranta
tulosten mukaan Rottne/Snoken'in käyttö
aste saattaa kuitenkin olla 5 - 10 % suu
rempi. Jos tarkastellaan pelkästään puuta
varan valrnistuskustannuksia, Rottne/Snoken 
-prosessorin tuotos saa pienentyä isoon 
prosessoriin nähden noin 25 %, jotta puuta
varan valrnistuskustannukset, mk/m3 , olisi
vat kyseisten konetyyppien osalta suunnil
leen samat . Käytännössä tuotos jäänee noin 
25 - 30 % pienemmäksi . Kokonaiskustannuksia 
laskettaessa on otettava huomioon myös 
siirto- ja metsäkuljetuskustannukset. Siir
tokustannukset ovat jonkin verran pienemmät 
kuin isojen prosessoreiden. Metsäkuljetus
kustannukset puolestaan saattavat hiukan 
nousta. Kokonaiskustannuksia tarkastelta
essa on huomattava myös, että tällaisen pro
sessorin työllistäminen saattaa olla helpom
paa kuin ison . 
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ERGONOMI A JA TYÖTURVALLISUUS 

Vakola, metsäryhmä 
Kauko Turtiainen 

Koneen ergouomia ja työturvallisuus on 
tarkastettu ja arvosteltu Vakolan laatiman 
tarkastuskaavakkeen mukaan. Yleisarvoste
luna esitetään seuraavaa. 

Ohjaamo on kohtalaisen hyvä. Jonkin verran 
tilavampi ohjaamo olisi kuitenkin eduksi . 
Näkyvyys ohjaamosta on hyvä . Istuin on 
hyvä ja tila jaloille istuiota käännettä
essä riittävä. Ajosuunnan vaihtaminen on 
helppoa, joskin suunnanvaihdin ja ohjaus
sauva sijaitsevat hieman liian lähellä toi
siaan ja ohjaamon oikeassa sivuseinässä 
sijaitsevaa kädensijaa . 

Puunkäsittelylaitteiston hallintalaitteiden 
sijainti on hyvä ja niiden käyttö helppoa . 
Sitä vastoin lämmityslaitteen jalkatilaan 
suunnattujen suuttimien sijainti ei ole 
paras mahdollinen . On tärkeätä , että lattia 
kovien pakkasten aikana on lämmin . 

Koneen päällä on liukastumisestein varus
tettuja työtasoja huolto- ja korjaustöitä 
varten riittäväs ti . Katkootalaitteen suojaus 
on hyvä . Turvallisuus on yleensä hyvä . 

Moo ttorin aiheuttama ohjauslaitteiden t ä rinä 
oli traktorin seisoessa paikallaan vähäinen 
(ohjauspyörä 0 . 44 m/s2 , istuin ja lattia
tasot 0 .1 0 - 0.13 m/s2) . Heilunnan voimak
kuutta ei mitat tu . 

Melun suurin voimakkuus oli 83 dB(A) ajet
taessa kaikilla vaihteilla . Karsinta- ja 
katkootatyössä melun voimakkuutta ei voitu 
mitata . Melun voimakkuus on yleensä suurin 
ajettaessa tasaisella tiellä täydellä nope
udella. 

Metsäteho Review 9/ 1980 

Metsätraktoreissa melun voimakkuus e~ saa 
ylittää 85 dB:ä(A) . 

YLEISARVOSTELU 

Edu t 

Pienikokoinen, maastokelpoisuus hyvä , 
monitoimiosalla suuri liikkumavara, laaja 
käsittel yal ue , kumirullasyöttö, yksinker
tainen rakenne, hyvä käyttövarmuus, pienet 
tuntikustannukset ja helppo siirtyminen . 

Haitat 

Pieni tuo tos, vähän automa tiikkaa, käsit
telee yhtä puuta kerrallaan, hidas isoja 
puita käsiteltäessä. 

Sovel tuvuus 

Soveltuu p3rhaiten pieniin avohakkuisiin 
0 . 2 - 0 . 5 m :n rungonkoolle, vaikeisiinkin 
maastqihin . Kokonsa ja käyttöominaisuuk
siensa puolesta Rottne/Snoken soveltunee 
myös myöhempiin harvennushakkuisiin . 

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET TULEVISSA 
ROTTNE/SNOKEN -PROSESSOREISSA 

Moottori turboahtimella varustettu Ford 
7600, teho 68 kW 58 kW : n asemesta 

Työvaloja lisätty neljällä 

Laturin tehoa lisä tty 

Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliöitä suuren
nettu 

Ergonomiaa parannettu 

Kaksivipuohjaus lisävarusteena 
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