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Ruotsissa on ollut markkinoilla noin vuoden ajan sarjavalmisteinen Logma- mer k
kinen monitoimikone . Tämä kone, jonka suunnittelutyön on suorittanut ruotsalai
nen insinööritoimisto Sikob ja jota valmistaa Logma Aktiebolaein tilauksesta 
Hydro-Lin AB Gävlessä , on palstatiellä liikkuva karsija-niputtaja. Koneita on 
käytössä kaikkiaan seitsemän kappaletta, joista viisi Ruotsissa , yksi Norjassa 
ja yksi Suomessa. Tämän sarjan tyyppinimi on Logma T-300 . Lähitulevaisuudessa 
alkaa uuden parannetun sarjan valmistus . - Suomessa olevan koneen ovat hankkineet 
yhteisesti Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kajaani Oy , Kemi Oy, Oy W. Rosenlew Ab ja O/Y 
Kyro A/B, OY Wilh. Schauman AB , G.A. Serlachius Oy ja Tehdaspuu Oy, jonka osak
kaina ovat A. Ahlström Osakeyhtiö, Oy Kaukas Ab , Kymin Osakeyhtiö ja Oy Tampella 
Ab. Konetta kokeillaan eri puolilla maata Metsätehon laatiman ohjelman mukaan . 

KONEEN RAKENNE 

Kone koostuu kahdesta pääosasta. Alustana on telillä varustettu, 6-pyöräve
toinen metsätraktori SMV-21-P (Super Drivax). Siihen on tehty varsinaiseen met-

Kuva 1. Logma T- 300 -monitoimikone . 
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sätraktorimalliin nähden eräitä muut oksia. Traktorin vakavuuden l isäämiseksi 
takatelin raideväliä on levennetty 2 500 mm:stä 2 650 mm:iin. Trakt orin ohjaa
mo, jota monit oimi koneessa käytet ään vain maantieajossa, on tehty sellaiseksi, 
että se voidaan laskea maastotyöskentelyn ajaksi alas, jolloin hytin rikkoutu
misvaara on vähäinen. 

Varsinainen monit oimikoneosa on rakennettu traktorip takatelin päälle kääntö
sillalle. Tämän osan muodostaa kaksiosainen teleskooppipuomi, jonka ulompi osa 
on kiinteä ja sisempi osa liikkuva. Karsinta-, puunkiinnipito- j a latvankatkai
sulaitteet on asennettu teleskooppi puomiin (kuva 2 ). 

Logman karsintarnekanismia on pidettävä verraten yksinkertaisena. Kaksi paria 
hydraulisylintereillä toimivia kaarevia teriä suorittavat sekä karsinnan että 
puun kiinnipitämisen. 

Monitoimikoneosaan kuuluu vielä ohjaamo, jossa on myös traktorin kuljettami
seen tarvittavat hallintalaitteet. Ne toimivat sähkö-ilmaj ärjestelmällä, joten 
ohjaus, vaihtaminen, jarrutus jne. tapahtuvat nappia painamalla. Monitoimikone
osan hallintaa varten on kaksi nelj ään suuntaan liikkuvaa sauvaa ja kaksi jalka
poljinta. Nämä laitteet vaikuttavat suoraan ohjausventtiileihin . 

Koneen kaikki liikkeet toimivat hydraulisesti. Kolme hydraulipumppua, jotka 
sijaitsevat etu- ja takavaunun välissä , saavat voimansa traktorin moottorista 
vaihdelaatikon välityksellä . Teleskooppiliike saadaan aikaan va i j erien välityk
sellä vintturilla, jota pyörittää hydraulimoottori . 

KONEEN TOIMI NTA 

Työskentelyä aloitettaessa tartutaan teleskooppipuomin liikkuvan osan kärjes
sä olevilla karsintasaksilla puun latvaan käyttöpuurajan kohdalta. Teleskooppi
puomin liikkuva osa vedetään sisään, jolloin puu tulee karsinta-asentoon. Tämän 
jälkeen tartutaan puomin kiinteän osan kärjessä olevilla kiinnipitosaksilla puun 
latvaan. Latva katkaistaan kiinnipitosaksien yhteydessä olevilla latvankatkai
susaksilla käyttöpuurajan kohdalta . Samaan aikaan alkaa teleskoopin liikkuva 
osa työntyä ulos, jolloin rungon myötä iset teräväreunaiset karsintasakset suorit
tavat karsinnan. Jos teleskoopin maksimiliike (7 m) ei ole riittävä rungon kar
simiseen, vedetään liikkuva puomi uudelleen sisään rungon seuratessa tällöin mu
kana. Tämäp jälkeen suoritetaan uusi karsintaliike työntämällä liikkuva puomi 
uudelleen ulos. Karsinnan jälkeen runko siirretään koneen viereen nippuun. Kar
sintajälki vastaa melko hyvää moottorisahakarsintaa. Samojen saksien käyttämi
sen sekä tarttuma- että karsintaelimenä mahdollistaa se, että saksien puristus
painetta voidaan vaihtaa. Silloin, kun puu vedetään sisään, tarvitaan puun kiin-
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Kuva 3 . Loe
man työkaavio. 

ni pitämisessä suuri puristusvoima (2.5 tn) . Kar sittaessa taas paineen pitää ol 
la niin pieni, että sakset aukenevat rungon kasvaessa tyveä kohti (0.4 tn). Kiin
nipitosaksissa , jotka samalla toimivat esikarsintaelimenä, on paineen vaihtelu 
päinvastainen . 

TYÖMENETELMÄ 

Logma T-300 on suunniteltu lähinnä avohakkuita varten. Puut on kaadettava si
ten , että kone voi tarttua niihin latvapäästä . Kone etenee takaperin palstan 
keskellä ja ottaa samasta työskentelypisteestä kaikki ulottuvilla olevat puut ja 
siirtyy sitten eteenpäin (kuva 3). 

Tel eskoopin suurin ulottuvuus on n. 12 m. Palstan leveyttä lisää puiden suun
nattu kaato. Käytännössä palsta voi olla 35 . •• 40 m leveä. On erittäin tärkeää, 
että puut on kaadettu huolellisesti suunnaten siten, että palstan kaikkiin pui
hin pystytää~ tarttumaan ajouralta käsin. Koneen s i irtyminen sivuun ajouralta 
yksityisten /puiden takia pienentää tuotosta . 

Logman tekemät runkoniput , joissa tyvet ovat tasan , voidaan juontaa sellaisi
naan välivar astolle, j ossa suoritetaan runkojen katkonta. Juontoon soveltuu hy
vin juontopihdillä varustettu metsätraktori. Rungot voi daan myös katkoa mootto
r isahalla ajouran varressa. Jatkokuljetus suoritetaan tällöin kantavalla trak
torilla. Logman jättämä ajoura helpottaa nimenomaan talvella jatkokuljetusta. 

Logma- koneeseen on valmist umassa katkontalaite ja pinotavaratasku, jolloin 
tuloksena saadaan valmiita puutavaralajeja kasoihin palstatien varteen. 

TEKNILLlSET TIEDOT 

Y 1 e i s t i e d o t 

Pituus 
Leveys 
Korkeus 

13 . 0 m 
2 . 65 m 
3. 90 m 

Kokonaispaino 
Akseli paino 

etuakseli 
takat eli 

18 . 3 tn 

6.o tn 
12 . 3 tn 
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Alustatraktori 

Renkaat 
edessä 
takana 

l·1oottori 

23.5 X 25"/12 
17.5 X 25"/16 

Tyyppi Volvo D 70 teollisuus-
dieselmoottori 

Tilavuus 6 .73 1 
Suurin teho ( Sl-O-rr) 140 hv /2500 r /min 
Suurin vääntömomentti 48 kpm/ 

1800 r/min 

Voiman siirto 
Hydraulinen momentin muunnin (Twin Disc) 
Power shi~ -vaihdelaatikko, jossa 

vaihteita 2 eteen ja 2 taakse 
(+ mekaaninen nopea ja hidas) 

Suurin nopeus 30 km/t 

M o n i t o i m i k o n e o s a 

Hydraulijärjestelmä 
Hydraulipumppuja 3 kpl, teho 195 + 

195 + 115 l/min/2300 r/min 
Hydraulimoottoreja 2 kpl, joista yksi 

kolmoismoottori, teholtaan 195 + 
195 + 67 .5 l/min, toisen moottorin 
teho 195 l/min 

Hydraulisylinterejä 7 kpl 
Öljysäiliön tilavuus 500 1 

Teleskooppipuomi 
Suurin ulottuv.kääntöpisteestä 
Pienin - "- -"-
Teleskooppiliike 
Veto- ja työntövoima 
Teleskooppiliikkeen nopeus 
Nostovoima puomi ulos työn-

Nostokulma 

nettynä 
puomi sisään ve
dettynä 
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11.7 m 
4.2 m 
7,0 m 

3 tn 
2. 5 m/s 

400 kp 

2000 kp 
30 ° 

Hydraulijärjestelmä 
Pumppuja 2 kpl, teho 30 + 24 l/min/ 

1000 r/min 2 
Suurin paine 150 kp/cm 
Säiliön tilavuus 170 1 

Ohjaus 
Tyyppi 
Kääntökulma 
Kääntö voima 

Jarrut 

runko-ohjaus 
:!: 4o0 

4000 kpm 

Tyyppi ilmalla toimivat levyjarrut 
Seisonta jousijarru 

Sähköjärjestelmä 
Jännite 2l~ V 
Laturi vaihtovirta, 750 W 
Käynnistinmoottori 6 hv 

Kääntö silta 
Kääntövoima 
Kääntö kulma 
Kääntö nopeus 

Karsintuelin 

250 kp 
300° 

38. 5 ° /s 

Suurin karsintaläpimitta 15" (38.0 cm) 
Pienin -"- 2.5"( 6.3rnrn.) 

Latvan katkaisu 
Suurin katkaisuläpimitta 5" (12. 5 cm) 

Voitto Pölkki 

LOGMA T - 3 00 PROCESSOR 

The present Review briefly describes and illustrates the Logma T- 300 Proces
sor, a new limbine and bundling machine of Swedish make . 
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