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ÖSA 706/250- JA ÖSA 706/260 -PROSESSORIT 

likka Nissi 

Työskente~y tJsa 706/250- ja 706/260 - proses
soreilla oli kuusivaltaisissa avohakkuissa 
tehokasta~ ja koneiden puunkäsittelynopeu
det olivat ~uuret . Kun rungon koko oli 
0. 02 - 0. 59 m ~ tJsa 706/250 :n puukohtaiset 
ajat olivat 31 - 63 emin ja tJsa 706/260 :n 
32 - 55 emin . 

Alkuperäisiin mittalaitteisiin tehtyjen muu
tosten myötä saavutetut katkontatarkkuudet 
paranivat jonkin verran . Uusituilla mitta
laitteilla tJsa 706/250 sai +3 em:n katkonta
tarkkuudelle 32 % tukeista- ja tJsa 706/260 
33 %. Vastaavasti +10 em:n katkontatarkkuu
delle tJsa 706/250 sai 86 % tukeista ja tJsa 
706/260 90 %. 

Kuva 1. ösa 706/250 -prosessori. 
Kaikki valok . Metsäteho 

Kuva 2. ösa 706/260 -prosessor i. 

YLEISKUVAUS 

Ösa 706/250 on harvennus- ja päätehakkuisiin 
tarkoitettu pienikokoinen taskuton prosessori. 
Prosessoriosa on asennettu muunnellun Ösa 
250 -kuormatraktorin pohjalle. Ösa 706/260 
puolestaan on suurehko päätehakkuisiin par
haiten soveltuva taskuton prosessori. Perus
koneena on käytetty tietyin muutoksin Ösa 
260 -kuormatraktoria. 

Molempien peruskoneiden runkoa on lyhennetty 
kuormaosalta. Monitoimiosana kummassakin 
peruskoneessa on Ös a 706, ja se on asennettu 
erillisen kääntyvän varren päälle teliakse
lien taakse. Ösa 706/260 oli alun perin ol-
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leveys 2480 

Kuva 3. ösa 706/250 -prosessori. 

lut harvesterimalli, joka oli muutettu pro
sessoriksi korvaamalla kuormaimen kaatopää 
kouralla. Muita teknisiä muutoksia alkupe
räiseen harvesterimalliin ei ole tehty. 

Valmistaja: 

Myyjä : 
Hinta: 

7.6.1982 
Käytössä 

Suomessa: 
Takuu: 

Östbergs Fabriks AB, Alfta, 
Ruotsi 
Konekauppa Pellervo Oy 
Ösa 706/250 Ösa 706/260 
n.l 380 000 mk n.l 890 000 mk 

2 kpl 1 kpl 
6 kk tai 1 000 tuntia 

TEKNISIÄ YLEISTIETOJA 

Tekniset tiedot on pääosin saatu valmista
jalta . 

Kokonaispaino 

Ösa 706/250 
Ösa 706/260 

leveys 2700 

14 600 kg 
19 800 kg 

12650 

1 
. - --j 

Mittapiirros (mitat mm:einä) 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 
Ösa 706/250 

Ösa 706/260 

Suurin teho 
Ösa 706/250 
Ösa 706/260 

Perkins, 6-sylinterinen 
4-tahtinen diesel 
Scania D8, 6-sylinterinen 
4-tahtinen diesel 

83 kW DIN / 40 r/s 
123 II II 

Polttonestesäiliöt 500 1 kummassakin 
Polttonesteen kulutus 

Ösa 706/250 noin 10 1/h (kuljettajan 

Ösa 706/260 

Hydrauliikka 

Hydraulipumppujen 
tyypit ja määrä 

ilmoitus) 
noin 15 1/h (kuljettajan 
ilmoitus) 

1 hammaspyöräpumppu ja 
2 aksiaalimäntäpumppua 
kummassakin 

Kuva 4. ösa 706/260 -prosessori. Mittapiirros (mitat : einä) 
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Pumppujen tuotot 
Ösa 706/250 yhteensä 226 1/min 1 

40 r/s 
Ösa 706/260 yhteensä 320 1/min 1 

40 r/s 
Suurimmat työpaineet 

Ösa 706/250 42 MPa 
Ösa 706/260 42 II 

Hydrauliöljysäiliö 80 1 kummassakin 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akun kapasiteetti 

Ösa 706/250 
Ösa 706/260 

Valaisimet 
Ösa 706/250 

Ösa 706/260 

24 V 

87 Ah 
150 II 

18 kpl työvaloja katolla 
ja 2 kpl ajovaloja 
18 kpl työvaloja katolla 
ja 3 kpl kuormaimessa 
sekä 2 kpl ajovaloja 

, Teknisten yleisominaisuuksien arvostelua 

Työvalaistus on kummassakin koneessa riit
tävä. Ösa 706/250:n moottorinteho ei riitä 
pyrittäessä täysimääräiseen lomittamiseen 
suuria puita käsiteltäessä . Sen sijaan Ösa 
706/260:n moottorinteho on täysin riittävä. 

MAASTOKELPOISUUS 

Voimansiirtojärjestelmä 

Kummassakin koneessa on hydrostaattis-mekaa
ninen vaihteisto, jossa on 2 nopeusaluetta 
sekä eteen että taakse. Nopeuden säätö on 
portaaton . Veto etupyöriin on aina kytket
tynä; veto takapyöriin kytkeytyy vain ajet
taessa hitaalla nopeusalueella. 

Pyörävarustus 

Edessä 
Takana 

Ohjaus 

Ösa 706/250 

6QQ X 34 
500 X 22.5 

Ösa 706/250 

Ösa 706/260 

23 . 1 X 34 
17 . 5 X 25 

Ösa 706/260 

Tyyppi 
Ohjauskulma +42° 

runko-ohjaus 
+40° 

ohjauspyörä 
vipuohjaus 

Ohjaus tiellä 
Ohjaus maastossa 

Jarrut 

Ösa 706/250 : Hydraulisesti toimivat, jousi
kuormitteiset, kuivat yksilevyjarrut etu- ja 
takaosan nivelakseleissa. Ne toimivat ajo-, 
kuormaus- ja pysäköintijarruina. 

Ösa 706/260 : Paineilmatoimiset kuivat levy
jarrut: edessä yksi nivelakselissa, takana 
kaksi vetoakseleissa . Lisäksi on jousikuor
mitteinen hätä- ja pysäköintijarru. 

Kummassakin koneessa voidaan käyttää hydro
staattista voimansiirtoa jarrutukseen. Sen 
antama suurin jarrutusvoima on yhtä suuri 
kuin koneen vetovoima . Molemmissa koneissa 
on keskinivelen automaattinen lukitus sivu
suunnassa työskentelyn aikana. 

Tehopaino 

Kokonaispaino 1 moottorin teho 

Ösa 706/250 169 kg/kW 
Ösa 706/260 161 II 

Pintapaineet Ösa 706/250 Ösa 706/260 

Edessä 42 kPa 68 kPa 
Takana 86 II 105 II 

-"- teloj en kanssa 41 II 52 II 

Kääntösäteet 
Ösa 706/250 Ösa 706/260 

Sisäsäde n . 3.5 m n. 3 .5 m 
Oikaisu n . Q. Q II n . 0.6 II 

Maavara Ösa 706/250 Ösa 706/260 

Pienin 540 mm 620 mm 

Ajonopeus Ösa 706/250 Ösa 706/260 

Hidas vaihde 10 km/h 8 km/h 
Nopea vaihde 28 II 25 II 

Maastokelpoisuuden arvostelua 

Kummankin koneen kääntösäteet ovat pienehköt. 
Siitä ja vähäisistä oikaisuista johtuu , että 
koneita on riittävän hyvä käsitellä. 

Kummassakin koneessa kuormaimien puomit ulot
tuvat huomattavan korkealle maastossa lii
kuttaessa. Etenkin Ösa 706/250:n käyttö 
harvennushakkuissa voi vaurioittaa puustoa. 

Kummankin koneen mäennousukyky on hyvä . Pien
ten pintapaineiden ansiosta Ösa 706/250:n 
uppoamisalttius on varsinkin teloja käytet
täessä vähäinen. Sen sijaan Ösa 706/260 : n 
pintapaineet ovat teloja käytettäessä lähes 
samansuuruiset kuin kuormatuo keskikokoisen 
kuormatraktorin . 

PUUTAVARAN VALMISTUS 

Kuormain 

Merkki ja tyyppi 
Ulottuvuus 
Jalustan kallistus-

Ösa 706/250 

Ösa 362 
8.8 m 

Ösa 706/260 

Ösa 395 
noin 11 m 

kulma +20° +20° 
Hallintalaitteet Esiohjattu kaksivipuohja
us . Vipujen yhteyteen on kytketty monitoi
miosan hallintalaitteet. Prosessorin käsi
ajoa varten kojetaulussa on erilliset 
hallintalaitteet. 
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Monitoimiosan runko 

Tyyppi monitoimiosa asennettu 
molemmissa nivelletyn 
puomin päälle (ns. häntä
prosessori) 

Sijainti koneen takaosassa, taka
akselin takana 

Puomin kääntökulma Ösa 706/250 Ösa 706/260 

korkeussuunnassa 
sivusuunnassa 

Monitoimiosan 
kääntökulma 
kallistuskulma ylös 

alas 

Syöttölaitteisto 

Puut syötetään kummassakin koneessa kahdella 
hydraulikäyttöisellä napamoottorein varus
tetulla kumisyöttörullalla. Syöttörullat on 
asennettu molemmin puolin karsintalinjaa 
olevien hydraulisesti s äätyvien varsien päi
hin. Rullat ovat halkaisijaltaan 1 150 mm 
ja 450 mm leveitä. 

Suurin 
syöttönopeus 

Vetovoima 
Puristusvoima 

Karsintalaitteisto 

Ösa 706/250 

2.8 m/s 
28 kN 

40 - 63 kN 

Ösa 706/260 

2.3 m/s 
36 kN 

40 - 63 kN 

Puut karsitaan kummassakin koneessa kahta 
liikkuvaa, puuta ympäröivää karsiotaterää ja 
yhtä kiinteää karsiotaterää vasten. 

Katkootalaite 

Puut katkotaan kummassakin koneessa hydrau
likäyttöisellä ketjusahalla. Latvan katkai
see veitsi. 

Suurin katkaisuhalkaisija 
Laippa 
Suurin ketjunnopeus 

Mittalaite 

Tekniikka 

56 cm 
22 tuumaa 
45 m/s 

Kummassakin koneessa on reletoiminen mitta
laite, jossa on viisi esivalittavaa katkaisu
pituutta tukille ja yksi kuitupuulle. Puun 
pituus mitataan sen yläpintaa vasten painau
tuvalla, pyörivällä rullalla, jonka liike 
muutetaan pulssianturissa sähköisiksi puls
seiksi ja edelleen lasketuksi pituudeksi 
näyttöön. Puun pituuden mittaus alkaa, kun 
se ohittaa katkaisusahan suojuksessa olevat 
valokennot. Syöttö pysähtyy valitun pituuden 
kohdalle. Pituusmitta nollautuu automaatti
sesti aina ka.tkaisun jälkeen, koska valoken
not eivät tällöin "näe" puuta. Mittalaite 
toistaa samaa katkaisupituutta aina tukin 
minimilatvaläpimittaan asti, ellei kuljet
taj a muuta haluttua katkaisupituutta. Kun 
puuta syöt ettäessä on saavutettu tukin mini-
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milatvaläpimitta, katkaisee laite puun auto
maattisesti ja siirtyy kuitupuun valmistuk
seen. Alun perin mittalaitteen mittapyöränä 
oli karsintalinjan pohjasta puuta vasten 
työntyvä,kape~ piikein varustettu pyörä. Tal
viaikaan · sen toiminnassa esiintyi kuitenkin 
paljon vikoja ja mittapyörä korvattiin mo
lemmissa koneissa sittemmin uudella, puuta 
syöttövaiheessa yläpuolelta painavalla mitta
pyörällä. 

Tarkkuudet 

Mittalaitteilla saavutettiin 
seuraavia tarkkuuksia. 

Alkuperäinen 
mittalaite 

Uusi 
mittalaite 

Lajittelu 

Ösa 706/250 

Aineisto 
74 tukkia 

+3 cm 42 % 
+5 II 49 II 

+lO II 69 II 

Aineisto 
59 tukkia 

+3 cm 
+5 II 

+lO II 

32 % 
54 II 

86 II 

avohakkuussa 

Ösa 706/260 

Aineisto 
64 tukkia 

38 % 
42 II 

70 II 

Aineis to 
79 tukkia 

33 % 
51 II 

90 II 

Kumpikin kone lajittelee n~~n, että monitoi
miosa kääntyy automaattisesti hiukan sivuun 
siirryttäessä tukkiosasta kuitupuuosaan. 

PUUTAVARAN VALMISTUKSEN 
ARVOSTELUA 

Ohjaamaratkaisuiltaan koneet ovat yhtäläiset. 
Näkyvyyttä monitoimiosaan rajoittaa ohjaamon 
takalasin päällä oleva suojaritilä ja usein 
katseen linjalle sattuva kuormaimen pylväs. 
Ösa 706/260:ssä kuormain on sijoitettu suu
remmasta ulottuvuudesta johtuvan suuremman ~ 
tilantarpeen takia (taitettuna) noin metrin 
lähemmäksi ohjaamaa kuin Ösa 706/250:ssä. 
Koneiden hallintalaitteet ovat aivan saman
laiset ja ne on sijoitettu hyvin. 

Harvesterista prosessoriksi muutet tu Ösa 
706/260 on teknisesti periaatteeltaan saman
lainen kuin Ösa 706/250 . Koneiden tekniset 
erot ovat selvimmät moottorintehoissa ja 
kuormaimien ulottuvuuksissa: Ösa 706/260:n 
peruskoneen moot tori on huomattavasti te
hokkaampi ja kuormaimen ulottuvuus on noin 
kaksi metriä suurempi kuin Ösa 706/250:n. 

Koneita tutkittaessa tuli selvästi esille 
Ösa 706/250:n pienehkö moottorinteho. Se ei 
riittänyt automatiikan periaatteessa suomaan 
täysimääräiseen puiden lom.itukseen. Edelli
sen puun ollessa karsintalinjalla kuljettaja 
ei voinut lähteä hakemaan kuormaimellc. seu
raavaa puuta, ennen kuin edellisen kädittely 
oli edenny t kuitupuuosaan. Kuljettajan t äy-



tyi olla varovainen ja tottunut koneen omi
naisuuksiin, jottei kone olisi ylikuormit
tunut. Työskentelyn aikana kuljettaja sääti 
koneen kierrosluvuksi 2 000 - 2 100 r/min, 
joka jo lähes vastaa koneen suurimman tehon 
kierroslukua. Kaikesta huolimatta kone sam
mui muutaman kerran syötettäessä suurta puu
ta äkkinäisesti. Kuitenkin oikein käytettynä 
koneen teho riitti joutuisaankin työskente
lyyn, kuten jäljempänä selviää. Sen sijaan 
Ösa 706/260:n moottorinteho riitti joutuisan 
työskentelyn ylläpitämiseen . Ainoastaan suu
rimpien puiden käsittelyn aikana ei voitu 
lomittaa täysimääräisesti. 

Kummassakin koneessa on automaattinen keski
nivelen lukitus. Se vakavoittaa selvästi 
konetta työskentelyn aikana. 

Kummankin koneen puunkäsittelyominaisuudet 
olivat samanlaiset. Karsintajälki oli havu
puuta käsiteltäessä hyvä. Jäässä olevan 
puun aikana ainoastaan mutkaisen koivun kar
sinnassa oli toivomisen varaa. Myöhemmin 
keväällä puiden ollessa jo osin sulana, ne 
saattoivat kuoriutua jonkin verran. Syöttö
rullien pitokyky riitti tavallisille puille, 
eivätkä muut kuin mutkaiset koivut luista
neet. Niitä syötettäessä karsintaterät up
posivat liikaa puuhun, josta seurasi syöttö
rullien luisto . Kumisten syöttörullien eduk
si on katsottava niiden "hellävarainen" puun 
käsittely. Ainoa negatiivinen asia oli se, 
että kummassakin koneessa oli esiintynyt 
syöttörullien rikkoutumisia. Katkontasaha 
oli molemmissa riittävän nopea estämään re
peämän synnyn . Lajittelujälki oli yleensä 
tyydyttävää. Latvan katkaisussa oli jonkin 
verran epätäsmällisyyttä minimipaksuuden 
suhteen molempiin suuntiin. Sen aiheutti 
väärä rajakatkaisimen säätö. 

Alkuperäiset mittalaitteet eivät toimineet 
käyttäjien odotusten mukaan. Ne olivat alt
tiita vioille ja mittatarkkuudeltaan epätyy
dyttävät. Useimmiten rikkoutuivat joko 
pulssianturit tai varsinainen mittarulla. 
Uusi, puuta yläpuolelta seuraava mittarulla 
painautuu hydraulisesti puuta vasten vasta 
syöttörullien painauduttua puuta vasten ja 
karsi~taterien sulkeuduttua (kuva 5). Uusien 
mittalaitteiden mittatarkkuudet ovat jonkin 
verran paremmat kuin vanhojen. Uudet mitta
laitteet olivat olleet käytössä vasta muuta
man viikon, joten parempia mittatarkkuuksia 
on odotettavissa, kunhan säädöt vain osuvat 
kohdalleen. Kokonaisuutena tutkimuksissa 
saavutettuja mittatarkkuuksia voidaan pitää 
enintään tyydyttävinä . 

AJANMENEKKI 

Ajanmenekkitutkimukset tehtiin kevättalvella 
1982. Ösa 706/250:tä tutkittiin Saastamoinen 
Yhtymä Oy:n avohakkuutyömailla Maaningalla . 
Koneen omisti urakoitsija Pekka Savolainen. 
Ösa 706/ 260 :tä tutkittiin sen omistajan, 
Puulaaki Oy:n avohakkuutyömailla Keuruulla. 

Kuva 5. ösa 706/250- ja ösa 706/260 -prosessoreiden 
syöttö- ja mittarulla 

Tutkimusolosuhteet 

Aikatutkimus
aineisto 

Puusto 

Ösa 706/250 

137 runkoa 
kuusivalt., 
koivua 20 % 
7 00 runk. /ha 

Ösa 706/260 

179 runkoa 
kuusta 70 %, 
koivua 20 % 
821 runk. /ha Leimikon tiheys 

Puutavaralaji sahatukki ja vapaanpituinen 
kuitupuu 

Lajittelu sahatukit ja kuitupuu 
erikseen 

Maastoluokka 
Oksaisuusluokka, 
keskiarvo 

Ajouraväli 
Lunta 

1 

2. 4 
8 m 

1 

2.5 
13m 

30 cm sula maa 
Kaatotapa 
Kuljettajan ajo-

kaikki yhdensuuntaisesti 

kokemus 

Työskentelytapa 
avohakkuussa 

Aika-analyysi 

Työnvaihe 

Puun nouto ja asettelu 
prosessoriosaan 

4 kk 

Ösa 706/250 

% 

31 
Karsinta-katkoota-lajittelu 54 
Järjestelyt ja häiriöt 
Siirtyminen 

Yhteensä, % 

Tehoaika, cmin/runko 

Rungon keskikoko, m3 
Työpisteiden välinen 

siirtyminen, m 
Runkoja/työpiste 

3 
12 

100 

41 

0 . 16 

6.4 
6. 0 

Ösa 

6 kk 

706/260 

% 

21 
63 
10 

6 

100 

45 

0 . 14 

5.6 
6.8 



Puukohtaiset ajat 

Kuvassa 6 on esitetty kummankin Ösa-proses
sorin saavuttamat puukohtaiset ajat kysei
sissä tutkimusolosuhteissa. Pieniä ja keski
kokoisia runkoja käsiteltäessä erot puukoh
taisissa ajoissa olivat vähäiset. Ösa 706/ 
250, koneista pien3mpi, oli jopa hiukan no
peampi alle 0.35 m :n runkoja käsiteltäessä 
kuin -ösa 706/260. Se johtui toisaalta sen 
hieman nopeammista kuormaimen liikkeistä ja 
toisaalta sen moottorinteho riitti kyseisen 
kokoisten puiden joutuisaan käsittelyyn. 
Erot karsinta-katkonta-lajitteluvaiheessa 
olivat vähäiset. 

KÄYTTÖTUNTIKUSTANNUKSET 

Kun käyttöaste on 75 % ja työ on kaksivuoro
työtä, Ösa 706/250:n käyttötuntikustannukset 
ovat 316 mk ja Ösa 706/260:n 384 mk. 

ERGONOMIA JA TYÖTURVALLISUUS 

Molemmat koneet täyttävät työsuojeluhallituk
sen asettamat ergonomia- ja työturvallisuus
vaatimukset. 

V LE ISARVOSTE LU 

Edut 

Osa 706/250: Polttonesteen kulutus on pieni. 
Koneen maastokelpoisuus on hyvä. Työjälki 
on yleisesti hyvää. 

Osa 706/260 : Koneen puunkäsittely on nopeaa 
ja tehokasta, sekä työjälki on hyvää. Maas
tossaliikkumiskyky on hyvä. 

Heikkoudet 

Osa 706/250 : Mittalaitteella saavutetut kat
kontatarkkuudet olivat tyydyttävät. Mootto
rin teho ei riitä suuria puita käsiteltäessä 
täysimääräiseen lomitukseen. 

Osa 706/260 : Hankintahinta on korkea. Kone 
on painava. Mittalaitteella saavutetut kat
kontatarkkuudet olivat tyydyttävät. 

Metsäteho Review 15/1982 
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Kuva 6. ösa 706/250- ja ösa 706/260 -prosessoreilla 
kuusivaltaisissa avohakkuissa saavutettujen puu
kohtaisten aikojen riippuvuudet rungon koosta 

Soveltuvuus 

Osa 706/250 soveltuu parhaiten keskijärei
siin päätehakkuisiin. Aivan suurimpia puita 
käsiteltäessä moottorin teho käy vähäiseksi, 
jos pyritään samanaikaisesti lomittamaan eri 
työnvaiheita. Kun moottorintehon asettama 
rajoitus tiedostetaan,kone päässee kuitenkin 
taloudellisesti kannattaviin tuotoslukuihin. 

Puunkäsittelyominaisuuksien puolesta Osa 706/ 
260 soveltuu parhaiten puustoltaan keskiko
koisiin ja järeisiin päätehakkuisiin. Kone 
on kuitenkin hinnaltaan niin paljon kalliim
pi kuin Ösa 706 /250, että on tarkoin harkit
tava, kannattaako s i tä hankkia pe l kästään 
hieman suuremman tuntituotoksen vuoksi. Li
s äksi Ösa 706 /260:n suuri omapaino rajoittaa 
omalta osaltaan t yö s kentelykohteiden valin
taa. 

ÖSA 706/250 AND ÖSA 706/ 260 PROCESSORS 

Test report on the processors. 
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