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LOKOMO 750H -KUORMAINHARVESTERI 
Kaarlo Rieppo 

Lolwmo 750H - lw.oJtmaÅ.nhaJtve.MeJti kuuluu lle.k.ä 
k.ooU.a.a.n e;t;t.ä ma.llllal.:t.a.a.n maJtk.IUnoide.mme. ku
!Ukokoilliin; haJtve.ll~eJtiolla.n ma.lllla. ilma.n 
tr..oi".a.a.:t.:t.olt.ÅA. on 670 kg . Kone.Ulla. on ne.tjä. 
pi.<.kk.ill yöi".:tiiJtu.U.a.a., j oide.n a.nl!iolli".a. ll yö~öll~ä. 
on lla.a.i".u ~e.hoka.ll . KuoJtmaÅ.nhaJtvu~e.tr...<.n k.ä.y~
~öa..tue. on .ta..a.ja., lliU.ä lle. l!Ov~uu lle.k.ä pie.
nie.n e;t.:t.ä. lluutr..ie.n puiden k.iillil.:t.e.tyyn. 

T u ~a.uk.ll e.llll a. ko nutia. kiillile.UM.n a. v o ha.k
kuuMa. 75 puui".a. ~e.ho1".unniMa. ,3 lw.n k.u!Umä.ä.
tr..ä.ine.n tr..ungonkoko oli 0.43 m , ja. 98 pu~ 
~e.ho~unniMa., k.un tr..ungon koko oli 0. 2 2 m . 
Ko ne.illiin a.ll e.nnuuU.a. La k.oma.~ic. 9 0 -mil.:t.a.
.ta..il.:t.e.e.U.a. .Ma.v ~e;t;tu W.ko n1" .a.:t.a.tr..kkUUll oli 
mil.a.i".:t.uje.n 488 ~u!Un pe.tr..Ull~e.e..Ua. 58 % +3 c.m 
ja. 16 % + 5 c.m moduutipil.uuk.llillt".a. . 

KONEEN ESITTEL V 

Lokomo 750H -kuormainharvesteri on ollut 
myynnis s ä jo 4 vuo t ta. Kotimaahan koneita 
on toimitettu Metsätehon keräämän tilaston 
mukaan seuraavasti : Uuden peruskoneen kanssa 
on toimitettu 20 harvesteriosaa . Niistä 17:n 
peruskoneena on ollut Lokomo 919, jonka ny
kyinen mallinumero on 912 ja 3 : n peruskonee
na uusi e r ikoisalusta Lokomo 990 . Pelkkiä 
harvesteriosia on toimitettu 25 . Kaikkiaan 
750H-mallia on siis t oimitettu 45, joista 40 
vuosina 1986 ja 1987 . Rakenteeltaan kone on 
pysynyt lähes muuttumattomana . 

Kuva 1. Lokomo 919/750H - kuormainmonitoimikone . 
Kaikki valok. Met säteho 

Lokomo 750H - kuormainharvesterissa puu syöte
tään yleisesti käytettyj en kahden rullan 
asemesta neljällä rullalla . Muuten kone ei 
rakenteel taan eroa merkittävästi muista kuor
mainharvestereista. Kokonsa ja massaosa puo
lesta kone kuuluu markkinoillamme olevien 
kuormainharvestereiden joukossa keskikokoi
siin. 

Lokomo 75 0H - kuormainharvesteria valmistaa 
Outokummun Metalli Oy. Peruskoneet Lokomo 
912 ja Lokomo 990 sekä mittalaitteen on val
mis t anut Lokomo Forest Oy. Asennukset uusil
le peruskoneille tekee Lokomo Forest Oy ja 
se vastaa myös markkinoinnista ja huollosta • 
Harvesteriosan hinta oli maaliskuussa 1988 
Lokomatic 90 - mittalaitteella varustettuna 
ilman asenousta 400 000 mk. Yhdistelmän Loko
mo 912/750H hinta oli 1 295 000 mk ja yhdis
t elmän Lokomo 990/750H 1 380 000 mk. Takuu 
on 6 kk tai 1 000 tuntia. 

TEKNISET TIEDOT 

Tähdellä merkityt tiedo t ovat Me tsätehon 
mittaamia , muut on saatu markkinoijalta . 

Harvesteriosa 

* Pituus 
* 

1 500 mm 
Leveys, minimi * 1 110 II 

II maksimi 1 300 II 

Ko r keus, minimi * 650 II 

II maksimi 2 150 II 

Massa ilman rotaattoria 670 kg 

Kuva 2. Lokomo 750H -kuormain
harvesteri 
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Peruskone 

Peruskoneena molemmissa tutkimuskoneissa oli 
6-pyöräinen Lokomo 919 Turbo, jonka kuorma
tilaa oli l yhennetty harvesterille sopivaksi. 
Lyhent ämä ttömän peruskoneen tärkeimmät tie
dot ovat: 

Omamassa (ilman teloja 
ja ketjuja) 

Levey s 
Maavara 
Moottorin teho 
Renkaat edessä 
11 takana 

Kuormain 

11 800 kg 
2 600 mm 

560 11 

80 kW / 40 r/s (DIN) 
23.1- 34 

600 - 26 . 5 

Toisessa, toukokuussa tutkitussa koneessa 
oli kuormaimena Cranab 100 ja toisessa , hel
mikuussa tutkitussa koneessa Fiskars 130V. 
Cranabin bruttonostomoment ti on 142 kNm j a 
Fiskarsin 154 kNm. Kummankin vastaavat net
tonostomomentit ovat 110 kNm . Cranibin u l ot
tuvuus maanp~nnan tasossa oli 7 . 6 m ja Fis
karsin 8 . 9 m . 

TOIMINTAPERIAATE 

Syöttö 

Puun syöttölaitteena on neljä piikkirullaa. 
Kutakin rullaa pyöri t tää oma hydraulimootto
ri . Rullista kaksi on asennet t u -paikallaan 
pyöriviksi ja kaksi liikuteltaviksi . Kiin
teät rullat puristavat puuta syöttöasennossa 
y l äviistosta ja liikuteltavat alaviistosta. 
Piikin vetävä pinta on tasopinta . Suurin 
syöttövoima on 25 kN ja s uurin syöttönopeus 
4 . 5 m/s . 

Karsinta 

Karsintaa varten koneessa on yksi ylös-alas
suunnassa liikkuva jousikuormitteinen y lä
t e r ä ja kaks i liikkuva a, syötön aikana avat
tavissa olevaa jousikuormitteis t a karsinta
terää. Suurin karsin taläpimitta terät vas
takkain on 450 mm. 

Katkonta 

Kaatoa ja katkontaa varten koneessa on hyd
raulikäyttöinen ketjusaha . Sahan teho on 
50 kW ja ketj unopeus 37 m/s . Ketj ujako on 
1/211 • Laipan pituus on 2211 ja suurin kat
kaisuläpimitta 500 mm. 

Hydraullikka ja hallinta 

Edellyt yksenä asennukselle on vakiotuo ttoi
nen tai vakiopaineinen hydraulij ärj estelmä . 
Ölj yntarve on noin 250 1 / min ja työpaine 
25 MPa . Koska venttiililohkot eivä t sijaitse 
ha r vesteriosassa, tarvitaan harvesteriosall e 
kahdeksan hy draul iletkua. Lisäksi rotaatto 
rille t arvi taan kaksi h ydra u l ile tkua j a yksi 
sähköjohto . 
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Kuva 3 . Lokomo 919/750H - kuorma inmonitoimikoneen 
vasen ha lli nt avipu ja Lokomatic 90 - mittalaitteen 
näyttöyksikkö 

Harvester iosa a halli t aan näppäimis t öillä , 
jotka on sijoit e ttu 2- vipuhal l intala i tteiden 
yhtey teen . 

Mittalaite 

Mittalaitteena on Lokomat i c 90 , jolla val
mis taj an mukaa n voi pi tuude n ja läpimit a n 
lisäksi mitata myös tilavuuden. 

TESTAUSOLOSUHTEET 

Metsä teho testasi Lokomo 750H -kuormain
harvesteria avohakkuissa toukokuussa 198 7 
Nokialla Rauma- Repola Oy :n ja helmikuussa 
1988 Luumäellä Tehdaspuu Oy:n t yöma illa . 
Toukokuussa l ämpötila oli + 7 ° C. Nilakausi 
oli alkamassa . Helmi kuussa lunta oli 40 -
50 cm ja l ämpötila nollan vaihei lla . Ali
kasvokse sta ei kummallaka an t yömaa lla ollut 
haitta a. Toukokuussa maaston kivisyys hait
tasi sen verran, että maa stoluokka o l i pai
koin 2 . Helmikuussa maastoluokka oli 1. 
Molemmil l a t yömail la puustosta yl i 90 % o li 
kuusia ( taulukko 1) . Toukokuun t yömaalla 

T AULUKXO 1 Testausolosuhteet 

Hakkuuolosuhteet Toukokuu 1987 Helmikuu 1988 

Hakkuumenetelmä avohakkuu suojuspuuasen-
toon hakkuu 

Aikatutkimusaineisto , runkoa 184 168 
Puusto , % - kuusta 95 91 

- mäntyä 4 5 
- lehtipuuta 1 4 

Poistuma , runkoa /ha 650 350 
Jäävä puusto , runkoa / ha - 200 
Puut avaralaj 1t tukit ja tukit ja 

5 m kuitupuu 3 m kuitupuu 
Lajittelu tukit ja kuitupuu erilleen 
Oksaisuusluokka , keskiarvo 

- kuusi 3.0 2.1 
- mänty 1.0 1. 3 
- lehtipuu 2 .0 1.1 

Ajouraväli , ID 10 12 



puusto oli oksaisempaa kuin helmikuun työ
maalla . Tutkimuskohteet soveltuivat hyvin 
monitoimikoneella hakattaviksi . 

Kuljettajat olivat kokeneita ja heidän ammat
titaitonsa oli hyvä. 

TULOKSET 

Ajanmenekki 

Toukokuun työmaalla puuston keskikoko oli 
kaksi kertaa niin suuri kuin helmikuun työ
maalla . Toukokuussa keskimääräinen puukoh
tainen tehoaika oli lähes kolmanneksen suu
rempi kuin helmikuussa (taulukko 2) . Teho
ajan suhteellisissa jakaumissa eri työnvai
heisiin ei varsinaisen puunkäsittelyn osalta 
ollut merkittäviä eroja. Suurempi rungon
koko on kuitenKin syy siihen, että siirtymi
sen osuus oli toukokuussa selvästi suurempi 
kuin helmikuussa (20 %ja 12 %) . Se näkyy 
selvästi myös työpistett ä kohti käsiteltyjen 
runkojen määrästä (toukokuussa 1. 7 ja helmi
kuussa 2. 7) ja keskimääräisestä kaatoetäisyy
destä (3.9 m ja 5 . 0 m) . 

TAULUKKO 2 Tehoajan jakauma 

Toukokuu 1987 Helmikuu 1988 
Työnvaihe 

Ajan osuus , % 

Harvesteriosan vienti ja 
tarttuminen puuhun 19 21 

Kaat o 15 19 
Karsinta-katkoota-lajittelu 44 45 
Jär jestelyt ja häiriöt 1 0 
Siirtyminen 20 12 
Aj o palstalla 1 3 

TEHOAIKA yhteensä 100 100 
•••••••~•••••••••••••·•·•••·••a•• 1'--------------· ~---~------==-

TEHOAIKA yhteensä, cmin/puu 

Rungon keskikoko, 3 
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Rungon koko, • 3 

Kuva 4 . Puukohtaiset t ehoaj at. Avohakkuu , 
toukokuu 1987 

Toukokuun leimikossa Lokomo 7 SOH - kuormain
harvesterilla käsiteltiin 75 puuta tehotu~
nissa , kun rungon keskikoko oli 0.43 m , 
ja helmikuun leimikossa 98 puuta te~otunnis
sa, kun rungon keskikoko oli 0 . 22 m . 

Leimikoiden puukohtaisissa tehoajoissa ei 
ollut eroja , kun rungon koko oli 0.30 - 0 . 50 
kuutiometriä (kuvat f ja 5). Kun rungon 
koko oli alle 0 . 30 m :n , oli helmikuun kone 
jonkin verran nopeampi . Suuremmis t a puista 
oli aineistoa va~ toukokuun leimikosta . 
Vielä noin 0. 90 m : n puita käsiteltiin 51 
tehot unnissa. 

Toimivuus 

Lokomo 750H - kuormainharvesterissa puu syö
tetään neljällä piikkirullalla. Syöttö on 
tehokas. Nämä neljältä puolelta puuta syöt
tävää rullaa saavat niin suuresta kuin pie
nestäkin puusta hyvän otteen . Rinnankorkeu
deltaan noin 40 cm:n paksuisen puun käsitte
ly vielä onnistuu, jos sen ensimmäisen tukin 
pituus syötetään katkaisukohtaan jo puun 
kaadon aikana . Latvan käsittely ainakin 
6 cm:n läpimittaan asti onnistuu hyvin . 
Tehokkaan syötön ansiosta myös paksuoksa isen 
männynlatvan käsittely sujuu hyvin. Jos ok
sat ovat sitkeitä, joudutaan karsintaa kui
tenkin usein parantamaan syöttämällä puuta 
edestakaisin . Nelirullaisella harve s teri 
osalla usean pienen puun käsi t tely samanai
kaisesti onnistunee paremmin kuin muuntyyppi
sellä syöttölaitteistolla. 

Nelirullaisuudesta on myös hai t taa . Se t ekee 
harvesteriosan rakenteesta monimutkaisemman : 
rikkoutuvia ja huollettavia osia on enemmän . 
Rullat myös lisäävät harves t eriosan painoa 
ja kokoa . 

Syöttörullien piikit ovat melko suuret, jo
ten neljästä rullasta jää puun pintaan pal
jon jälkiä. Syvimmät jäljet ovat kuoren pääl
tä mitattuna yleensä yhtä syvät kuin piikin 
pituus. Todellinen varsinaiseen puuhun jäävä 
vaurio riippuu kuoren paksuudesta . Rullia 
voisi kehittää puun pintaa vähemmän vaurioit
taviksi syöttötehon siitä varmaan kärsimättä. 
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Kuva 5. Puukohtaiset tehoa j at. Suoj uspuuasentoon 
hakkuu, helmikuu 1988 
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Kuva 6. Lokomo 750H -kuormainharvesterissa helmikuussa 
1988 ollut mittapyörä. Hyvä mittapyörä on riittävän 
leveä, sen halkaisija on riittävän suuri ja sen hampaat 
on muotoiltu siten, että niiden uppoama kaikissa olo
suhteissa puuhun kuin puuhun on samanlainen. Lisäksi 
mittapyörän painotuksen on oltava sellainen, että 
mittapyörä pysyy joka tilanteessa kiinni puun pinnassa 

Puun katkonta sujui ongelmitta . Katkonta
j älki oli siisti, eikä s uur iinkaan puihin 
tullut halkeamia . 

Tutkituissa Lokomo 750H - kuormainharveste
reissa karsintateriä ei voinut avata, kun 
syöttölaitteisto oli kiinni. Se vaikeutti 
monesti mutkaisten puiden käsittelyä ja huo
nonsi niiden karsintajälkeä . Ei-mutkaisissa 
puissa karsintajälki oli hyvä. Markkinoijan 
mukaan uusimmissa malleissa karsin t a t erät 
ovat avattavissa syöttölaitteiston ollessa 
kiinni . 

Peruskoneeksi Lokomo 919 oli sopiva. Se on 
riittävän järeä. Myös kuormaimet olivat so
pivan tehokkaita. Niiden sekä nosto- että 
kääntömomentti riittivät . Se mahdollistaa 
suurien puiden tehokkaan käsittelyn. 

Lokomo 750H -kuormainharvesterin katkonta
tarkkuutta tutkittiin kolmella työmaalla. 
Mittalaitteena oli Lokomatic 90. Touko
kuussa 205 tukin katkonnan tulos oli: 
59 % +3 cm, 77 % +5 cm ja 97 % +10 cm 
moduulipituudes ta. -Elokuussa 198 tukin 
katkonnan tulokseksi saatiin: 59 % +3 cm, 
77 % +5 cm ja 96 % +10 cm moduulipituudesta . 
Helmikuussa 85 tukin ka tkonta tarkkuus oli: 
55 % +3 cm, 68 % +5 cm ja 93 % +10 cm. 
Molempien koneiden mittapyörät olivar-levei
tä, mutta hammastukseltaan erilaiset. Touko
kuun koneessa mittapyörän hampaat olivat 
piikkejä ja helmikuun koneessa mittapyörän 
leveyden pituisia (kuva 6). Tutkimuksen 
aikana mittapyörää kehitettiin ja ilmeisesti 
piikkimäisestä mittapyörästä on jo luovuttu. 
Mittapyörän painotus on uusissa koneissa 
hydraulinen . 

Metsäteho Review 10/1988 

Ergonomisia havaintoja 

Kun peruskoneena käytetään joko uutta Lokomo 
919: ää tai uudempaa Lokomo 912 : ta , koneen 
ergonomiset ominaisuudet ovat sellaiset kuin 
yleensä nykyisten modernien kuormatraktorin 
alustalle rakennettujen kuormainmonitoimi
koneiden. Parempaan ergonomiseen tulokseen 
päästäneen nykyisin vain nimenomaan silloin, 
kun peruskone on suunniteltu monitoimiko
neelle soveltuvaksi. Tämän konetyypin kaik
kia ergonomisia ongelmia ei kuitenkaan ole 
ratkaistu. Niitä on niin t ässä kuin kaikissa 
monitoimikoneissa: hallintalaitteista aiheu
tuvat käsi-hartia-niskavaivat, näkyvyys sekä 
tärinä ja heilunta. 

Arvio kustannuksista 

Koneen kestävyyttä ja käyttöastetta ei sel
vitetty. Kun käyttötuntikustannuslaskelman 
lähtöarvot ovat: 

- työaika (2 vuoroa/pv) 14.5 tuntia/vrk 
- käyttöaste 73 % 
- käyttöikä 9 800 tuntia 
- korjaus- ja huolto-

kustannukset 115 000 mk/vuosi 
- vaihtoarvon pieneneminen 35 %/vuosi 
- polttoaineen kulutus 12 1/tunti 

ja koneyksikön hankintahinta 1 295 000 mk, 
saadaan käyttötuntikustannuksiksi 340 - 350 
markkaa, kun käyttöaika on 11 kk/vuosi . Jos 
käyttöaika -on vain 9 kk/vuosi, on jokainen 
käyttötunti 35 mk kalliimpi. Jos koneen 
käyttöaika on 11 kk/vuosi, mutta kahdessa 
vuorossa työskennellään vain 3 kk/vuosi, 
käyttötuntikustannukset ovat 400 mk. 

PÄÄTELMIÄ 

Lokomo 750H -kuormainharvesteri käsittelee 
sujuvasti sekä kohtalaisen pieniä että 
suuria puita. Kokonsa ja massansa puolesta 
kone kuuluu markkinoidemme keskikokoisiin . 
Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Lokomo 
750H : n käyttöalue on suhteellisen laaja: 
viimeisistä harvennushakkuista aina järeäh
köihin päätehakkuisiin . Parhaimmillaan kone 
on sellaisissa leimikoissa, joiJsa rungon 
koko on enimmäkseen 0 .10- 0 . 70 m . 

Tässä tutkimuksessa Lokomatic 90 -mittalait
teen katkontatarkkuus ei ollut vielä tähän 
konetyyppiin asennettuna niin hyvä, kuin 
vaaditaan. Pituudenmittaustarkkuuden tulisi 
olla sellainen, että 70 % katkaisuista on 
+3 cm ja 90 % +5 cm moduulipituudesta (Met
sätehon katsaus-12/1987). 
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