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YLEISTÄ 

Telakarhu 2000 on kevyt ja pienikokoinen puu
tavaran lähikuljetukseen tarkoitettu maasto
ajoneuvo . Se on runko-ohjauksinen ja siinä 
on samanlaiset kärkipyörävetoiset telat edes
sä ja takana . Voimansiirto on hydrostaatti
nen . Tukijaloin varustettu kuormain on asen
nettu vetovaunun taakse. Ohjaama on kipat
tava. 

17/1986 

Telakarhu 2000 - telamaasturia valmistaa ja 
myy Kurikassa toimiva Pekka Saari Ky . Ensim
mäiset Telakarhut tulivat markkinoille 1984 
ja testauksessa ollut malli 1985 . Kaikkiaan 
Telakarhuja oli lokakuun alkuun 1986 men
nessä myyty 74 . Kotimaahan koneista on myyty 
48 ja loput lähinnä Ruotsiin . Telakarhun 
huollosta vastaavat Pekka Saari Ky : n omat 
huoltopisteet . 

Telamaasturin hinta lokakuussa 1986 oli 
262 000 mk . Hintaan sisältyvät kuormain , 
tukijalat, jatkopankko ja radio . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho testasi Telakarhu 2000 -telamaas
turia Osuuskunta Metsäliiton työmailla maa
liskuussa 1986 Vihdissä ja syyskuussa 1986 
Lohjalla . Lisäksi uuden telamallin lumessa
liikkumiskykyä testattiin huhtikuun alussa 
1986 Keuruulla . 

Kuva 1. Tela arhu 2000 -telamaas turi. Kaikki valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Telakarhu 2000 -telamaasturi. Mittapiirros (mi tat mm :e inä) 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat pääosin VAKOLAn 
suorittamiin mittauksiin . 

Massat ja mitat 

Massa säiliöt täynnä ilman kuormaa 
- etuakselilla 

4 060 kg 
2 800 II 

1 260 II - taka-akselilla 
Kantavuus 
Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Maavara 

5 430 -
2 500 II 

5 850 mm 
1 700 II 

2 950 II 

- etuakselin kohdalla 360 II 

450 II 

360 II 

- keskinivelen kohdalla 
- taka-akselin kohdalla 

Moottori 

Merkki ja malli 

Suurin teho 
Massa/teho 
Polttonestesäiliön 

tilavuus 
Polttonesteen 

kulutus 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akun kapasiteetti 
Laturi 

Kubota 1902B, 4-sylint . 
(vaihtoehtoisesti Kubota 
2800B , 6-sylinterinen) 
30 kW 1 46 . 7 r/s (41 kW) 
135 kg/kW (99 kg/kW) 

50 1 

3 - 6 1/h 

12. V 
95 Ah 
55 A 

Työvalaistus 
Ajovalot 

(halogeenilamput) 8 kpl 

Kuormain 

Merkki ja malli 
Ulottuvuus 
Puomistan kääntökulma 
Suurin nostomomentti 

2 

saa lisävarusteena 

talvitesti 

LVK 8 
4.85 m 

360° 
18 kNm 

kesätesti 

Cranab 260 
5.0 m 
360° 

26 kNm 

Hallinta 

Tukijalat 

Hydrauliikka 

- tuotto 

mon1v1pu , 2-vipuj ärjes
telmä lisävarusteena 
hallitaan hydraulisesti 
2: lla erillisellä vivulla 
Vickers G5- 16- 12 -kakso is-
hammaspyöräpumppu 
44 + 33 1/min / 46.7 r /s 

- suurin työpaine 17 .5 MPa 
- öljysäiliön tilavuus 90 1 

Voimansiirtojärjestelmä 

Toimintaperiaate 
Voimansiirto 

telastoon 

hydrostaattinen 

kärkipyöräveto sekä 
edessä että takana 
säätyvätilav . Vickers TA 
19/19 - kaksoispumppu 

Hydraulipumppu 

- tuotto 
- suurin paine 

110 + 110 1/min 1 46 . 7 r/s 
35 MPa 

Hydraulimoottorit Poclain G4S5 -rad iaali
mäntämoottori ; etuvaunun 
moottorissa jarrut 

Ajonopeus 
- VAKOLAn mittaus 0 . 0 - 9 . 3 km/h 

0 - ll km/h - valmistajan mukaan 
Ve t ovoima 
- VAKOLAn mittaus 28 . 7 k 

40 kN - valmistajan mukaan 

Telat 

Leveys 500 mm sekä edessä että takana 
Materiaali ja 

rakenne 

Telapyörät 

kumia , pidon parantamiseksi 
teloihin kiinnitetty U-muotoi 
sia metalliripoja . Uudessa 
mallissa ripoj en välit vulka
noitu tasaisiksi 
kussakin telassa 2 paria me
tallisia muovipäällysteisiä 
pyöriä , f/J 550 mm 



Ohjaus 

runko-ohjaus 
+30° 

Tyyppi 
Ohjauskulma 
Hallinta keinukytkin ajonopeuden ja 

- suunnan säätövivun päässä 

Jarrut 

Maasturissa ei ole varsinaista ajojarrua, 
vaan sitä jarrutetaan hydraulisesti vetämäl
lä ajovivusta liikkeeseen nähden vastakkai
seen suuntaan. Seisontajarruvipu on ohjaus
paneelissa. Kun moottori sammuu, seisonta
jarru kytkeytyy automaattisesti. 

Pintapaineet 

Kun kuorman on oletettu kohdistuvan kokonaan 
taka-akselille, ovat teoreetti'set pintapai-
neet: 

Edessä 
Takana 

t yhjänä 

24 
11 

Teoreettiset kääntösäteet 

Sisäsäde 
Oikaisu 

kPa 

Kääntöympyrän ulkohalkaisija 

Kuormatilan koko 

2.5 t:n 
kuormin 

24 
32 

5 . 1 m 
0 , 2 II 

15 , 1 II 

Kuormatilan poikkipinta-ala on 1. 35 m2 ja 
pituus 2. 38 - j· 80 m: kuormatilan tilavuus 
on 3. 2 - 3. 8 m . 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus ja ajonopeudet 

Talvella , kun maas t oluokka oli 1 ja ajoura 
poljettua, Telakarhu 2000 liikkui joutuisas
ti sekä tyhjänä että kuormat tuna (taulukko 
1). Kesällä, varsinkin maastossa kuormattuna 
ajettaessa, ajonopeudet olivat pienempiä. 
Ajo tyhjänä maastossa näytti sujuvan Tela
karhulta sekä talvella että kesällä nopeam
min kuin keskikokoiselta kuormatraktorilta 
keskimäärin kesällä (vrt . Metsätehon katsauk
seen 10/1986). Kuormattuna-ajo maas t ossa 
näytti sujuvan Telakarhulta t alvella nopeam
min ja kesällä hieman hitaammin kuin keski
kokoiselta kuormatraktorilta keskimäärin 
kesällä. 

Testatussa maasturissa oli uudentyyppiset 
telat eli ripojen välit oli vulkanoitu ta
saisiksi . Talvella tämä telamalli ei ollut 
sopiva; tela.matto oli liian t asainen , joten 

sen pitävyys oli huono. Talvella maasturia 
testattiin kynnetyllä pellolla. Lumi, jota 
oli 25 - 35 cm, oli puhdasta ja kosteaa . 
Tyhjänä maasturi selvitti 15 %:n nousun , 
mutta 20 %: n nousu oli sille jo ~iikaa. Kun 
kuormasaa on 3kuitupuuta (2.0 m ) tai saha
tukkeja (2.5 m ), ei mainituissa olosuhteis
sa voi ajaa yli 10 %:n kaltevuuksia. Jos 
leimikossa on lumeen poljetut urat ja uralla 
hakkuutähteitä, ma·asturin liikkumiskyky para
nee huomattavasti. 

Kun maa oli 3sula ja tie tasainen, maasturi 
ylitti 2.0 m :n kuitupuukuormin 31 cm paksun 
pölkyn hyvin. Yli 10 %:n sivukaltevuuksia 
tulee talvella välttää, koska maasturi niis
sä alkaa luisua sivulle . Myös oj itetuissa 
leimikoissa talvella Telakarhun liikkuminen 
on vaikeaa, koska vähäisenkin ojan ylittämi
nen jo tyhjänäkin on lumessa työlästä. 
Kesällä telamaasturi ylittää ojat paremmin . 

Kesäolosuhteisiin uusi telamatto sopii hyvin . 
Silloin telan pitävyys ei ole ongelma jyrkis
säkään mäissä ja ajojälki on hyvä. Yhden 
edestakaisen ajokerran jälkeen maasturin 
jälkeä ei juuri huomaa ja useankin ajokerran 
jälke3n jäljet ovat vähäisiä . Kun kuorma oli 
2. 4 m , maasturi selvisi noin 30 %:n nousus
ta, mutta vetovoima alkaa loppua siinä. 

0 Maasturin ohjauskulma on vain +30 , joten 
sen kääntöympyrän halkaisija on-noin 15 m. 
Lumisella pellolla kääntöympyrän on mitattu 
olevan 16 metriäkin . 

Pienin maavara on 36 cm ja se riittää tal
vella . Kesällä korkeahkoja kantoja ja kiviä 
on varottava. 

TAULUKKO 1 

Työnvaihe 

TYHJÄNÄAJO 

Maastossa 

Tiellä 

KUORMAUSAJO 

KUORMATTUNA 
AJO 

Maastossa 

Tiellä 

Keskimääräiset ajonopeudet . 
Harvennushakkuu. Maastoluokka 1 

Talvi , lunta 20 c Kesä 

Ajouraväli 
21 m 30 

Saha- 3 m havu 3 havui 3 lehti-
tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu 

1evältään ajouran varresta 

Ajonopeus , 1 in 

80 69*) 55 62 

32**) 
36 

69 61 71 74 

41 41 30 31 

83 66*) 39 42 
30 

103 87 70 74 

*) Maastoluokka 2 
**) _ .. _ 3 
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Kuonnaus ja purkaminen 

T AULIJ1(](0 2 Kuormaus- ja purkamisajat sekä taakan 
ja kuorman koot. Harvennushakkuu. 
Maastoluokka 1 

Talvi, lunta 20 cm Kesä 

LVK 8 Cranab 260 

Saha- 3 m havu- 3 m havu- ja 
Työnvaihe tukit kuitupuu lehtikuitupuu 

levältään ajouran varresta 

Lajitiheys, m3 1 JOO m ajouraa 
4.1 1 5.9 

1 
7.1 

minitaakka 

KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 0.39 0.39 0.43 
Järjestely 0.01 0.03 0.05 
Työn suunnittelu - - -
Kasakohtainen 

valmistelu 0.01 0.01 -
Muut työt - - -

yhteensä 0.41 0.43 0.48 

PURKAMINEN yhteensä 0.35 0.36 0.37 

Taakan koko, m 3 

- kuormattaesaa 0.27 0.20 0.25 
- purettaessa 0.28 0.23 0.27 

Kuorman koko 
3 kesltiaäärin, m 3.0 2.1 2.8 

Talvitestin jälkeen Telakarhun kuormaimen 
tyyppiä on vaihdettu. Alun perin kuormai
mena oli LVK 8. Nyt maasturi varustetaan 
joko Cranab- tai RKP-kuormaimella. Kesä
testissä kuormaimena oli Cranab 260. 
Kuormauksen ja purkamisen taakkakohtaiset 
ajat eivät talvella ja kesällä juuri eron
neet toisistaan. On kuitenkin huomattava, 
että kummankin testin aikana maasturia 
ajoi eri kuljettaja. Kokenut työntutkija 
arvioi kuitenkin kuljettajien ammattitai
don yhtä hyväksi. Cranab-kuormaimen kou
ra oli parempi kuitupuun käsittelyssä kuin 
LVK-kuormaimen koura. Kyseinen koura oli 
leveämpi ja kaarevampi, minkä vuoksi kui
tupuupölkyt pysyvät helpommin järjestyk
sessä. 

Kuormauksessa ja purkamisessa toisen tuki
jalan käyttö on tarpeen. Tukijalat l~skeu
tuvat sivulle ja tulevat 96 cm maasturin 
sivureunan yli. Pinon vieressä tällaisten 
tukijalkojen käyttö on hankalaa. 

ERGONOMIA 

Telakarhun kehittämisen lähtökohtana on 
ollut halpa, mutta teknisesti toimiva kone. 
Tämän periaatteen jälki näkyy selvästi myös 
ohjaamossa. 
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Ohjaamo on sijoitettu moottorin päälle. 
Täten maasturi on saatu lyhyeksi. Ongel
mana on lattian epätasaisuus, koska ohjaamoa 
ei voi heilunnan lisääntymisen takia si
joittaa riittävän korkealle. Epät asaisen 
lattian haittoja on yritetty lieventää jalka
tiloihin sijoitetuilla alumiinisilla korok
keilla. 

Kaasupolkimet ovat sekä edessä että takana 
ahtaassa kolossa: jalka väsyy hetkessä. Kun 
tuoli on taaksepäin, poljin on lisäksi vasem
malla, siis eripuolella kuin tuolin ollessa 
eteenpäin. - Valmistajan mukaan polj in on 
siirretty oikealle puolelle 1.10.1986. 

Kuormaimen hallintavipujen toiminnot on 
toteutettu standardin SFS 5090 mukaisesti. 
Kuormaimen hallintavipujen venttiilistöstä 
on suora yhteys ulos. Suojana on kumiläppä. 
Lisävarusteena saatavassa 2-vipujärjestel
mässä venttiilipöydän reikä on tukittu 
tiiviisti. Säätö- ja hallintalaitteet, 
mittarit ja radio on keskitetty paneeliin 
kuljettajan oikealle puolelle. Ajosuunta
vipu on sekä edessä että takana. Ajosuunta 
ja -nopeus säädetään vipua eteen-/taaksepäin 
liikuttamalla. Maasturia ohjataan saman 
vivun päässä olevaa keinukytkintä painamalla. 
Toiminnot ovat loogisia, mutta vivut ovat 
liian korkealla. 

Tuoli kääntyy sen alla olevaa vipua nosta
malla. Otteen siitä saa lähes suorin selin. 
Tuolissa on turvavyö. 

Näkyvyys ohjaamosta on tavanomainen. Kuor
maustyöskentelyn näkyvyyttä huonontaa jonkin 
verran taka- ja takasivuikkunoiden rauta
tangosta tehdyt suojasäleiköt . Turvalasin 
käyttö parantaisi näkyvyyttä. 

Eri puolilla ohjaamoa on viisi käsiotinta, ~ 

joista voidaan ajettaessa pitää kiinni 
heiluntahaittojen pienentämiseksi. Ot timet 
ovat tarpeen. 

HUOLLETT AVUUS 

Huolto- ja korjaustöitä helpottaa kallistet
tava ohjaamo. Päivittäisiä ja viikoittaisia 
huoltoja on vähän. Moottoriölj.yn ja jäähdy
tysnesteen määrän tarkistamiseksi ohjaamoa 
on kallistettava. Vaikka kallistamiseen 
meneekin vain pari minuuttia, nämä ohjeen
mukaiset huoltotyöt jäävät helposti tekemät
tä päivittäin. Hydrauliöljymäärän tarkista
mlseksi ohjaamon takaosassa ulkopuolella on 
lasisilmä, jossa on myös lämpömittari. Taval
liset peruskoneen voitelukohteet ovat hyvin 
esillä. Kuormaimen voitelu on samalla ta
valla ongelmallista kuin muidenkin metsä
koneiden kuormainten: osa voitelukohteista 
sijaitsee korkealla. 
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Kuva 3. Kall iste ttavan ohjaamon 3nsiosta huolto- ja korjauskohtee t 
saadaan paremmin esil Ie 

TALOUDELLISUUS JA KESTÄVYYS 

Jos Telakarhua käytetään yhdessä vuorossa 
10 kuukautta vuodessa ja jos sen käyttöaste 
on 80 %, käyttöikä 5 000 tuntia (3 . 4 vuotta), 
vaihtoarvon pieneneminen 35 % vuodessa ja 
polttonesteen kulutus 4 litraa tunnissa , sen 
käyttötuntikustannukset ovat noin 170 mark
kaa . Silloin kustannuksiin sisältyvät yhden 
henkilön palkka ja 5 %:n yrittäjänriski . 

Jos käyttöaika on 11 kuukautta vuodessa , 
käyttöikä 7 000 tuntia (4 . 3 vuotta) , vaihto
arvon pieneneminen 30 % vuodessa ja muut 
tuntikustannuslas kelman arvot pysyvät ennal
laan, ovat käyttötuntikustannukset noin 150 
markkaa . 

Jos taas käyttöaika on 9 kuukautta vuodessa , 
käy ttöikä 4 000 tuntia (3 . 1 vuotta) , vaihto
arvon pieneneminen 35 % vuodessa , ovat 
käyttötuntikustannukset noin 180 markkaa . 

Testikoneet olivat niin uusia , ettei niiden 
perusteella voi koneen kestävyyttä arvioida . 

Pitkähköön käytössä olleista koneista ei ol
lut käytettävissä kestävyystietoja . Kyseinen 
kone on kuitenkin jo valmistajan toinen mal
li , joten pahimmat "lastentaudit" lienevät 
voitettuja . 

SOVELTUVUUS 

Telakarhu 2000 - telamaasturi soveltuu metsä
kuljetuskoneeksi parhaiten maastoltaan tasai
siin (maas toluokka 1) harvennushakkuuleimi
koihin lyhyille ajomatkoille . Pienien pinta
paineiden ansiosta ja erityisesti uudella 
t elamallilla varustettuna maasturin jättämät 
jäljet ovat pehmeilläkin maaperillä vähäisiä . 
Kesällä , kun kuorma on täynnä 3 m kuitupuuta , 
nousut saavat olla enintään 30 %. Talvea 
varten telan pitoa olisi parannettava . Val
mis t ajan mukaan saatavissa onkin korkeampi
harjainen ns. talviripa lumessa kulkua var
ten . Se pultataan joka neljännen rivan ti
lalle ja sitä ei saa käyttää kesällä , koska 
se vaurioittaa maastoa . Kivikkoisia maita 
Telakarhulla kannattaa välttää. 
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