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LOKOMO 919/750 -KUORMAINPROSESSORI
likka Nissi
Lokomo 919/750 osoittautui toiminnailtaan
varsin onnistuneeksi .
Koneen työskentelyyn
j a tuotoksiin vaikutti myönteisesti sen monipuolinen automatiikka .
Kuormaimen liikkeet olivat prosessorin käy tön kannalta nopeat . Sen ja hyvin sujuneen
karsinta- katkontavaiheen ansiosta puukohtais et aj at olivat lyhyitä . Ne vaihtelivat
26 : s ta 46 cmin :iin
rungon koon ollessa
0. 01 - 0. 27 m3.
Mittalaitteella saavutetut
t arkkuudet olivat hyvät : 3 m kuitupuuta tehtäe ssä 82 % pölkyis tä saatiin ±3 cm :n katkontatar kkuudelle .

Valmistaja:
Myyjä :
Hinta:
Käytössä:
Takuu:

Rauma-Repola Oy, Lokomon metsäkoneryhmä, Tampere
Konekauppa Pellervo
1 . 7 . 1982
1 130 000 mk
koekone
6 kk tai 1 000 tuntia

TEKNISIÄ YLEISTIETOJA
Peruskoneen tekniset tiedot on pääosin saatu
valmistajalta.

Kokonaispaino

YLEISKUVAUS

Moottori

Lokomo 919/750 on kasvatus- ja päätehakkuisiin tarkoitettu kuormainprosessori, jossa
monitoimiosa on asennettu kuormaimen kouran
sijalle.
Prosessoriosa on Finncombi Ky:n
valmistama Finko 50. Alustakoneena on käytetty Lokomo 919 -kuormatraktoria . Kuormainprosessorin käyttöä varten on lähinnä alustakoneen takarungon rakenteeseen tehty tiettyjä
muutoksia: takarunkoa on lyhennetty, kuormain
on siirretty telien kohdalle ja pankot on
poistettu. Kone on varustettu monipuolisella
mitta-automatiikalla.

Merkki ja tyyppi

Kuva 1 .

11 400 kg (11.4 Mg)

Valmet 411 CS, 4-sylinterinen 4-tahtinen
diesel
Suurin t eho
76 kW DIN / 40 r/s
Polttonestesäiliö
1101
Polttonesteen kulutus noin 10 1/h (kuljettajan ilmoitus)

Hydrauliikka
Hydraulipumppujen
tyypit ja määrä

Lokomo 919/ 750 -kuormainprosessori.

2 hammaspyöräpumppua ja
1 aksiaalimäntäpumppu

Valok . Metsäteho

1

7300

Kuva 2.

Pumppujen tuotot
Suurimmat työpaineet
Hydrauliöljysäiliö

Lokomo 919/750 -kuormainprosessori .

yhteensä 320 1/min /
41 r/s
18 MPa
240 1

Ohjaus
Tyyppi
Ohjauskulma
Ohjaus tiellä
II
maastossa

Sähköjärjestelmä
Jännite
Akkujen maara ja
kapasiteetti
Valaisimet

Mittapiirros (mitat mm:einä)

24 V
2 kpl , yhteensä 155 Ah
2 kpl ajovaloja etupus kurissa muovilevyin
suojattuina ja 12 kpl
työvaloja (halogen)

Teknisten yleisominaisuuksien arvostelua
Kun otetaan huomioon Finko 50 - prosessoriosalle ilmoitettu tehontarve (100 kW SAE),
voi peruskoneen teho käydä vähäiseksi suurehkoja puita käsiteltäessä .
Käytännössä
moo ttorin teho riittänee kuitenkin niukasti .

runko-ohjaus kahdella
sylinterillä
+40°
ohjauspyörä (Orbitrol)
vipuohjaus

Jarrut
Paineilmatoimiset etu- ja taka-aks elistojen
öljyssä uivat monilevyjarru t, joita käytetään ajo-, t yö- ja seisontajarru ina . Hydraulinen keskinivelen lukitus (levyjar ru).

Tehopaino
Kokonaispaino 1
moottorin t eho

150 kg/kW (DIN)

Pintapaineet
Edessä
57 kPa
Takana
51 11
Takana telien kanssa 28 11

Kääntösäteet
MAASTOKELPOISUUS

Sisäsäde 3 . 5 m, oikaisu 0 . 5 m

Voimansiirtojärjestelmä

Maavara

Clark 12 . 2 HR 18306-2 -momentinmuuntimella
varustettu Power Shift -vaihteisto, jossa
2 x 3 vaihdetta sekä eteen että taakse . Etuakselilla automaattinen tasauspyörästön lukko, taka-akselilla No-Sp i n-t asauspyörästön
lukko.

Pienin

520 mm

Ajonopeus
Suurin nopeus eteenpäin 30 km/h

Maastokelpoisuuden arvostelua

Pyörävarustus
Edessä
Takana
2

23 .1 - 26
500 - 22 . 5

Lyhennetyn takarungon ansiosta kääntösäde on
huomattavasti pienempi kuin alkuperäisessä
kuormatraktorissa . Oikaisu on vähäinen .

Koneen maasto-ohjausominaisuuksia
pitää hyvinä.

voidaan

Katkontalaite

Alkuperäisestä kuormatraktorista poiketen
keskiniveleen on rakennettu hydraulitoiminen
lukitus, jonka toiminta on automaattista koneen työskennelless ä paikallaan.
Se lisää
koneen sivuttaisvakavuutta olennaisesti.

Katkontalaitteena on hydraulikäyttöinen ketjusaha, jolla katkotaan myös latvat.
Hydraulimoottorin
teho
13 kW
Suurin katkaisuhalkaisija
35 tai 45 cm käytetyn
laipan mukaan (15" tai 18")

Pintapaineet ovat teloja käytettäessä pienet.
Ne vastaavat tyhjän Lokomo 919 -kuormatraktorin pintapaineita.

Kuormain

Mäennousukyky ja lumessaliikkumiskyky ovat
hyviä. Ketjujen käyttö etupyörissä parantaa
koneen liikkumiskykyä erityisen vaikeassa
maastossa.

PUUTAVARAN VALMISTUS
Toimintaperiaate
Käsiteltävä puu siirretään, jos tarpeellista,
kouraanoton jälkeen sopivaan käsittelypaikkaan ja suuntaan ennen syötön -aloittamista.
Usein varsinkin pieniä puita käsiteltäessä
puu syötetään ja siirretään samanaikaisesti.
Puut syötetään neljällä pii kkisyöt t örullalla
ja ne karsiintuvat ennen syöttörullia sijaitseviin veitsimäisiin teriin. Yleisin työskentelytapa on syöttää puuta ajouraan nähden
kohtisuoraan niin, että oksat jäävät ajouralle. Työskentelyn aikana kone siirtyy takaperin ajaen. Puutavara lajitellaan prosessoriosaa tai kuormainta kääntäen.
Koneessa on
automatiikkajärjestelmä, jolla puut saadaan
katkottua halutun mittaisiksi joko automaattisen tai käsiohjauksen avulla.

Finko 50 -prosessoriosan
tekniset tiedot

Päämitat
Paino
Pituus
Leveys,
koura kiinni
" auki
Korkeus

Merkki ja malli
Sijainti

Cranab 65-63
takarungolla telien kohdalla.
Kuormain on asennettu kääntösylinterit poikittain koneen pituussuuntaan nähden.
300°
Työskentelyalue
Ulottuvuus
6.3 m
Nostomomentti maks . 90 kNm
Hallinta
kaksivipuohjaus (MonsunTison)

Mittalaite ja automatiikka

Tekniikka
Mikroprosessoripohjainen järjestelmä koostuu
elektronisesta keskusyksiköstä, painonapeista, haaroitusrasiasta, sähköventtiileistä ja
antureista. Periaatekaavio kuvassa 3.
Elektroniikka on koottu yhdeksi irrotettavaksi keskusyksiköksi ohjaamoon (noin 350 x 300 x
100 mm). Keskusyksikön yläpinnassa olevassa
näyttöpaneelissa on virrankytkin, 8-numeroinen pituuden nestekidenäyttö, tarkistusledit
ja tarvittavat painonapit.
Keskusyksikön
näyttöpaneelin alla sijaitsee mikroprosessori
MC 6802 ja sen tarvitsema elektroniikka, kuten muistit, virtalähde ym. Kotelossa on lisäksi termostaattiohjauksinen lämmitysjärjestelmä. Laitteistossa on esivalittavia tukinpituuksia 6 (0.1 - 9.9 m) ja kuitupuunpituuksia 2 sekä nollattava runkolaskuri.

640 kg
1 300 mm

Toiminta
1 000
1 300
1 600

II
II
II

Karsintalaite
Puut karsitaan yhtä joustavasti kiinnitettyä
ja kahta liikkuvaa karsiotaterää vasten.
Rungon läpimitta voi vaihdella 3 cm:stä
45 cm:iin.

Syöttölaite
Syöttö tapahtuu neljällä
lalla, joista kaksi on
liikkuvaa. Syöttörullia
limoottorit.
Suurin syöttövoima
31
Suurin syöttönopeus 3.0

evolventtipiikkirulkiinteää ja kaksi
pyörittävät hydraukN
m/s

Puun pituus mitataan mittapyörällä. Mittapyoran liike johdetaan taipuisan akselin
kautta valo-optiselle pulssianturille, jonka
lähettämistä pulsseista keskusyksikkö laskee
puun syötetyn pituuden.
Puut voidaan käsitellä joko automaattisen tai
käsiohjauksen avulla. Laitteiston tehtävänä
on ohjata koneen hydraulipumppuja ja/tai sähköventtiHeitä antureilta ja kuljettajalta
saatavan tiedon perusteella.
Käsiohjausta varten puomiston hallintavipuihin on sijoitettu painonapit, joiden avulla
hoidetaan syöttöä ja sahausta ja annetaan automatiikalle aloituslupa. Kone on täysin ohjattavissa manuaalisesti, vaikka koko keskusyksikkö poistetaan.
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Elektroninen keskusyksikkö

1.
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7.
8.
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Ohjaamo

Käsiohjausvivut painonappeineen
Haaroitusrasia
Venttiilit
Akut
Sahan ylä- ja alaraja
Latvaläpimitta-anturi
Pulssianturi
Kuva 3.
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Hikroprosessoriohjauksen periaatekaavio

Saatuaan puun prosessorin kouraan koneen kuljettaja valitsee tehtävät tukiopituudet ja
antaa automatiikalle aloitusluvan, minkä jälkeen prosessori tekee valitut tukit (maks.
4 kpl/puu) ja puun loppuosasta esivalittua
kuitupuuta minimilatvaläpimittaan asti. Tämän jälkeen automatiikka peruuttaa latvan
pois prosessorista ja aukaisee terät uuden
puun käsittelyä varten. Minimilatvaläpimitta
samoin kuin sahan ylä- ja alaraja tunnistetaan induktiivisella anturilla. Tarvittaessa
voidaan kuitupuu tehdä myös vapaanpituiseksi.
Käsiohjauspainikkeilla kuljettaja voi koska
tahansa puuttua automatiikan kulkuun.
Näyttöpaneelissa olevalla näppäimistöllä voidaan pituusmitat haluttaessa kalibroida ja
muuttaa sekä säätää erilaiset ennakot ja
ajoitukset. Katkaisukohdan tarkkuusalue on
säädettävissä sekä tukille että kuitupuulle.
Mittatarkkuuksiin vaikuttavan jarrutusmatkan

laitteisto säätää automaattisesti. Vianetsintää ja häiriökohteiden paikallistamista varten näyttöpaneelissa on tarkistusledit eri
toimintoja ohjaaville solenoideille, antureille ja painikkeille.

Mittalaitteen tarkkuus
Aineisto
195 3 m:n kuitupuupölkkyä
Katkootatarkkuus (+3 cm:n tarkkuusalueella)
+3 cm - 82 %

+s

+lQ

II

93

II

11

98

11

Näihin tarkkuuksiin päästiin käyttämällä automaattista ohjausta. Mittatarkkuuksien tarkemmat jakaumat on esitetty kuvassa 4.

Lajittelu
Puut lajiteltiin joko prosessoriosaa tai kuormainta kääntäen.

PUUTAVARAN VALMISTUKSEN
ARVOSTELUA

•

-14

0

Vllfk•ppal•

e

Ty..,ik•pp.~~le

Näkyvyys ohjaamosta prosessorin työskentelykohtaan on suhteellisen hyvä. Kuormaimen korkeahko jalusta ja koneen pituussuuntaan nähden poikittain olevat kääntösylinterit rajoittavat näkyvyyttä kuitenkin hiukan.
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Kuva 4. Katkaisutarkkuuksien jakauma 3 m kuitupuuta
valmistettaessa.
195 3 m kuitupuupölkkyä. joista
tyvikappaleita 76 ja loput välikappaleita

4

Kuormaimen liikeradat ja liikenopeudet tuntuvat sopivan hyvin kuormainprosessorin työskentelyyn. Kuormaimen nostomomentti on ulottuvuuteen nähden riittävä. Kuormaimen ulottuvuus voi kuitenkin käydä harvennushakkuussa
lyhyeksi, kun pyritään 30 m:n ajouraväleihin.
Aikatutkimusaineisto kerättiin kuusivaltaisesta kuitupuuavohakkuusta. Kun otetaan huomioon koneen tuotokset ja kuljettajan vähäinen kokemus kuormainprosessorin käytöstä,
voidaan konetta kokonaisuutena pitää varsin
onnistuneena ratkaisuna.

Kes kini velen luki tusmekanismi vakavoit t aa
konetta huomattavasti työskentelyn aikana .
Mit t alaitteen tarkkuus kyseisissä työskent e lyoloissa oli hyvä . Tyvipuun pitkät katkontapituudet johtuvat useasti siitä , että puu t a
menee jonkin verran mittarullan ohi syötön
alkaessa.
Yleensä ei tartuta suoraan puun
tyveen , joten kuljettaja joutuu peruuttamaan
puuta niin, että mittarulla menee tyven ohi .
Tällöin mittauksen alkukohta on oikea . Usein
kuljettaja ei joko näe puuta riittävän hyvin
tai ei ehdi kiireessään todeta mittarullan
sijaintia. Tällöin seurauksena on poikkeuksetta ylipitkä tyvikappale .
Kuusen karsintajälki oli useimmiten hyvä.
Ainoastaan oksaisimpia puita karsittaessa
karsiotaterien eteen tukkeutui niin runsaasti
oksia, että ne estivät täydellisen karsiintumisen . Sekin olisi ollut estettävissä mm.
kohottamalla prosessoria n11n, että oksat
olisivat voineet vapaasti pudota maahan . Mutkaisen koivun karsinta on tällekin kuormainprosessorityypille vaikeaa . Vetorullat painuivat puuhun 3 - 7 mm . Katkootajälki oli
hyvä. Myös lajittelujälki oli suhteellisen
hyvä .
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Kuva 5. Puukohtaisten aikojen työnvaiheittainen koostumus
kuusivaltaisessa avohakkuussa .
3 m kuitupuu

Ai ka-anal yysi
%

Työnvaihe

Monitoimiosan siirto + tarttuminen puuhun 27
11
puun kanssa
15
43
Karsinta + katkoota
6
Järjestelyt ja häiriöt
9
Siirtyminen
100
33

Tehoaika yhteensä, %
II
cmin/puu

AJANMENEKKI JA TUOTOS
SEKÄ KÄYTTÖTUNTIKUSTANNUKSET
Lokomo 919/750:n ajanmenekkiä koskevat tutkimukset tehtiin Rauma-Repolan työmaalla Kurussa. Kone oli Lokomon koekone .

============================================
Rungon keskikoko
Työpisteiden välinen siirtyminen,
keskiarvo
Runkoja/työpiste

3
0.1 m

2.3 m
3.5

Puukohtaiset ajat
Tutkimuso losuhteet
Aikatutkimusaineisto
Puusto
Leimikon tiheys
Maastoluokka
Oksaisuusluokka,
keskiarvo
Kuljettajan ajokokemus

Ajouraväli
Lunta
Kaatotapa

141 runkoa
kuusivaltainen
1 800 runkoa/ha
1
kuusi 3.0
noin 1 viikon kokemus
kuormainprosessorin,
vuosien kokemus kuormatrakt o rin käytöstä
6 m
30 cm
ka ikki puut yhdensuuntaisesti

Puukohtaiset ajat vaihtelivat kuusivaltaisessa avohakkuussa 26:sta 4~ cmin:iin rungon
koon ollessa 0.01- 0.27 m (kuva 5) . Pienten
puiden karsintaan ja katkontaan kuluu vain
noin kolmasosa kokonaisajasta. Siihen vaikuttaa osaltaan myös s e , että pienten puiden
syöttö voidaan aloittaa heti koneen niihin
tartuttua .
Karsinta- katkoota- ajat kasvavat
lähes lin3aarisesti rungon koon mukaan. Vasta
yli 0.2 m :n puita käsiteltäess ä kokonaisaika alkaa kasvaa jyrkemmin sen vuoksi, että
syöttönopeus hidastuu ja puun siirtäminen
käsittelypaikkaan on hitaampaa. Kyseisen kokoisia runkoja käsitelt ä ess ä koneen työskentely oli kokonaisuutenaan joutuisaa.

Käyttötuntikustannukset
Kun Lokomo 919/ 750:n käyttöaste on 75 %, sen
käyttötuntikustannuks et ovat laskelmien mukaan 264 mk.
Työskentelytapa
avohakkuussa

ERGONOMIA JA TYÖTURVALLISUUS
Kone täyttää metsäkoneille yleisesti asetettavat ergonomia- ja työturva l l isuusvaatimukset .
Ohjaamo on työsuojeluhal lituks en hyväksymä .

5

YLEISARVOSTELU
Edut
Koneen paino on kohtuullinen. Esimerkiksi
Finko SO:n yhteydessä usein käytetyn Lokomo
925:n paino on 3 600 kg suurempi kuin Lokomo
919/750:n.
Telavarusteisena pintapaineet
pysyvät pieninä. Maastokelpoisuus on hyvä.
Moottorin teho on juuri riittävä.
Polttonesteen kulutus on pieni. Puunkäsittelynopeudet ovat suhteellisen suuret. Keskinivelen lukitusmekanismin ansiosta koneen vakavuus on hyvä. Automaation toiminta on hyvä.

Heikkoudet
Näkyvyys ohjaamosta ei ole paras mahdollinen.
Poistamalla ikkunoiden suojaverkot ja vaihtamalla nykyiset lasit turvalaseiksi näkyvyys
paranisi huomattavasti.

Kuormaimen jalusta on korkea ja poikittain
sijoitetut kääntösylinterit haittaavat näkyvyyttä.
Korjaamalla nämä pienet epäkohdat
ja siirtämällä kuormaimen kiinnityskohtaa
noin puoli metriä lähemmäksi ohjaamoa näkyvyys saadaan optimaaliseksi.
Kuormaimen
ulottuvuus voi käydä pieneksi, kun pyritään
30 m:n ajouraväliin harvennushakkuissa.
Uuden alustakoneen käyt ön vuoksi hinta on
korkea.

Soveltuvuus
Lokomo 919/750 soveltuu myöhempiin harvennushakkuisiin ja keskikokoisiin avohakkuisiin.
Jos näkyvyyttä ja kuormaimen sijaintia vielä
jonkin verran parannetaan, lopputuloksena on
onnistunut kokonaisuus.
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LOKOMO 919/750 GRAPPLE PROCESSOR

Test report on the proces sor .
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