
FARMI TRAC -TELAMAASTURI 

likka Nissi 

FaJuiU.. TJt.a.c. on :t.elamaa.fJ:t.u.tti, jofut ~oveLt.uu 
~venn~hakkuuieimikoiden pau:t~vaAan ajo
konee~-i. vU.:t.y~u:t.i... :t.ai_ve-Ua.. Kuällä ~e 
MveLflLU a.l~:t.en p-i.n:t~paj_nude~a a~-i.o~:t~ 
myö~ pehmukö-i.U.e. Sen kuk-i.määJr..äj_nen kuoJt
manko~o 3 m puu:t~vaJt.a.a aj e:t.:t~u~a on noin 
2.3 m • 

YLEISTÄ 

Farmi Trac on Orion- yhtymä Oy Normetin 
tehtaan Iisalmessa valmistama runko-ohjauk
sinen maastoajoneuvo ja se on tarkoitettu 
puutavaran lähikuljetukseen. 

Sen eturunko on varustettu vetävillä täys
teloilla. Voimansiirto on hydrostaattinen . 
Perävaunussa käytetään joko telipyörästöä 

telojen kanssa tai 
varustettu kuormain 
tilan etuosaan . 
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jalaksia . Tukijaloin 
on asennettu kuorma-

Farmi Trac -telamaasturia oli huhtikuuhun 
1984 mennessä valmistettu 10 . Konetta myy 
ja sen huollosta vastaa Työväline Oy . 

Telamaasturin hinta oli huhtikuussa 1984 
täysin varustein 250 000 mk . Hintaan sisäl
tyvät sekä kuormain että perävaunun teli
pyörät ja telat . Perävaunuun saa erillis
varusteena jalakset . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho testasi Farmi Tracin harvennus
hakkuussa Iisalmessa ormetin koetyömaalla 
talvella 1984. 

Kuva 1. Far Trac - tela aasturi. Valok. Orion-yhtymä Oy or et 
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Kuva 2. Farmi Trac -telamaasturin mittapiirros (mi tat mm:einä) 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat koneen valmista
jalta saatuihin tietoihin ja suoritet tuihin 
mittauksiin . 

Painot ja mitat 

Omapaino 

Kantavuus 
Pituus 7 605 -
Perävaunun pituus 

säädettävissä 
Leveys 
Korkeus 
Maavara 

Moottori 

Mer kki ja malli 

Suurin teho 
Tehopaino 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akun kapasiteetti 
Työvalaistus 

Ajovalot 

Kuormain 

Merkki ja malli 
Ulo ttuvuus 
Suurin nostomomentti 
Käänt ökulma 
Hallinta 

Tukijalat 

2 

3 160 kg, jost a 
1 900 II eturungolla ja 
1 260 II takarungolla 
2 500 II 

8 405 mm 

800 II 

1 700 II 

2 650 II 

350 II eturunko 
425 II takarunko 

Kubota 1902B, 4-sylinte
rinen, 4-tahtinen diesel 

30 kW 1 46 . 7 r/s 
105 kg/kW 

12 V 
130 Ah 

4 kpl halogeeni
lamppuja 

2 II 

Farmi 900 
3. 7 m 
9 kNm 
200° 
Kuusivipuohjaus ohjaa
mon takaseinällä 
Hallitaan hydraulises
ti erillisillä vivuilla 

Hydrauliikka 
jonka tuotto 

1 hammaspyöräpumppu, 
24 1 /min ja 

suurin työpaine 
Hydrauliöljysäiliöiden 

17 MPa 

t ilavuus 44 litraa 

Vo imansiirtojärjestelmä 

Voimansiirto moottorilta telastoja käyttä
välle vetoakselistolle on hydrostaattinen . 
Moottoriin kiinnitetty hydraulipumppu tuot
taa tilavuusvirran vetoakselistoa käyttäväl
le hydraulimoottorille (ns. suljettu piiri). 
Vetoakselisten pa1ssä olevat hammaspyörät 
käyttävät teloja . Etenemisnopeutta s äädel
lään kaasupolkimella, joka säätää hydrauli
pumpun tuottoa ja moo ttorin kierrostaajuut
ta. Liikesuunta valitaan erillisellä vi
vulla . 

Hydraul ipumppu 

- kierrostilavuus 
- suurin tuotto 
- suurin työpaine 

Hydraulimoottori 

- kierrostilavuus 
- väänt ömomentti 

Vetoakselisto 

Vetovoima 

Pyörä- ja telavarustus 

Moottoriin suoraan 
kiinnitetty säätötila
vuuksinen Hydromatic 
A4V/40 - aksiaalimänt ä
pumppu 3 
0 - 403cm /r 
112 dm /min 1 46 . 7 r /s 

42 MPa 

Säätö t ilavuuksinen Hyd
roma t ic A6V/55 - aksi
aalim1ntämoottori 
55 cm /r 
313 Nm/38 MPa 

Hamworthy 1200/28 

19 kN (teoreettinen) 

Eturungossa on kumpaakin telastoa kohti vii
si telapyörää, joiden koko on 5.00- 811 • Te
lojen leveys on kummallakin puolella 600 mm . 
Telamatot ovat kum.ia ja niihin on pidon pa
rantamiseksi kiinnitetty metalliset rivat. 
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Telipyörästöllä varustetun perävaunun pyöri
en koko on 6 . 50 - 16". Kumis t en takatelojen 
leveys on 500 mm . (Jalasten pituus on 3 000 
mm ja leveys 550 mm . ) 

Ohjaus 

Tyyppi 
Ohjauskulma 
Hallint a 

Ja r rut 

runko- ohjaus 
+45° 
vipuohjaus ohjaamon 
sivuseinällä 

Vetoakselistossa on öljykylpyiset monilevy
jarrut. Molempien telastojen jarruja halli
t aan erillisillä mekaanisilla polkimilla . 
Hydrostaattinen voimansiirto antaa yht ä 
suuren jarrutusvoiman kuin on vetovoima. 

Pintapaineet 

Teoreettiset pintapaineet teloja käyttäen 
ovat edessä noin 5 kPa ja takana 2 . 5 tonnin 
kuormalla 27 kPa. Pintapaine takana tyhjänä 
on 9 kPa . 

Kääntösäteet 

Sisäsäde 
perävaunun pituuden mukaan 

Oikaisu 

Ajonopeus 

3. 8 - 5. 8 m 
0.2 0 . 4 " 

Ajonopeus on 0 - 23 km/h sekä eteen että 
taakse . 

Polttonesteen kulutus 

Valmistajan ilmoituksen mukaan polttones teen 
kulutus on 3 - 5 1/h. 

KÄYTTÖOMINAI SUUDET 

Maastokai poisuus 

Tyhjänä Farmi Trac liikkuu lumessa ketteräs
ti, kun taas kuormattuna parhaiten polanne
ajouralla, jolloin se etenkin tasaisessa 
maastossa etenee joutuisasti. Kuormattuna 
sen mäennousukyky polanneajouralla rajoittuu 
kuitenkin ajouran kovuuden mukaan 10 - 15 %:n 
nousuihin. Suuremmissa nousuissa vetävät 
telat eivät saa riittävää pitoa lumesta, 
vaan alkavat möyhiä ajouraa. Pehmeässä umpi
lumessa Farmi Trac kykenee liikkumaan noin 
puoliksi kuormattuna. Silloin etenemisen 
helpottamiseksi koneen eturunkoa voidaan pai
nottaa eri tavoin keskinivelen etupuolella 

o levalla hydraulisylint erillä . Alhaisten p in
t apaineiden ansiosta konetta voidaan käyttää 
kesällä myös erittäin pehmeillä maaperillä. 

Farmi Tracin maavara on talvella riittävä. 
Pehmeässäkään lumessa se ei uppoa täysin, 
vaan pysyy osittain pinnalla lumikelkkojen 
tapaan . Sen sijaan kesällä maavara ei riitä 
kaikkien kantojen ym . maanpinnan epätasai
suuksien ylittämiseen, vaan ajolinjat on 
valittava. 

Koneen ohjattavuus on maastossa hyvä, sillä 
se on varsin kapea ja sen ohjauskulma on 
suuri . 

Ajonopeudet 

Talvella Farmi Trac voi ajaa tyhjänä palsta
tiellä nopeammin kuin tavallinen kuormatrak
t ori, jos ajouralla ei ole lumesta esiintyön
t yviä epätasaisuuksia . Kaikki ajouran epäta
saisuudet pakottavat pienentämään ajonopeut
ta . Hyvissä olosuhteissa ajonopeudet kuor
mattuna ovat myös varsin suuret (taulukko 1) . 

TAULUKKO 1 Farmi Tr acin keskt..äJJr äiset a jonopeudet 
harvennushak.k.uissa 3 m puutavaraa ajet
t aessa . Lunta 70 cm, maastoluokka 1 

Farmi Trac Suuri ku~ru-
traktori 

Työnvaihe 

Ajonopeus . aleaio 

AJO TYHJÄNÄ 

Polanneajoura 109 

KUORMAUSAJO 

Polanneajoura 42 
Umpilumessa 36 

AJO KUORMA TTUNA 

Polanneajoura 73 

*) Sulan maan aik.ana , maastoluokka 1 
(Metsätehon t iedotus 355) 

Kuormaus- ja purkamisajat sekä 
taakan ja kuorman koko 

55 - 69 

37 
-

48 - 58 

TAULUKKO 2 JteskimllrJiiset kuonuus- ja purk.aais.ajat seldl 
taakan ja kuorman koot. Rarve.nnushak.kuu, 
maastoluokka 1 

3 a havu- Tukit 
kuitupuu (noin 4 m) 
ja parrut 

Työnvaihe Lajitiheys, a 3 1 100 • ajouraa 

3.6 j 2 . 2 

aio 1 t.aa k.k.a 

KUORMAUS 

Varsinainen k.uormaus 0. 44 0. 45 
Valmi stelut ja järjestely t 0 . 04 0 . 07 
Lumesta johtuvat viivlst·ykset 0 . 08 0 . 05 

Yhteenalf 0 . 56 o. 57 

PURKAMINEN yhteensä 0 . 41 0 . 62 

Taakan koko, m 3 

- kuorma ttaesaa 0.18 0.14 
- purettaessa· o. 27 0.14 

KuonDan koko k.eskimllrin, m 3 2 . 3 3.1 
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Puutavara oli 20 - 30 cm lumen alla. 3 m 
kuitupuu ja parrut ajettiin ajouran varressa 
olevista kourakasoista, kun taas tukit ajo
uran varresta hajaltaan. 

Farmi Tracia kuormattaessa ja purettaessa 
käytetään tukijalkoja. Ne ulottuvat riittä
vän alas tuen saamiseksi maasta myös lumen 
aikana. Käytännössä riittää usein vain 
nostopuolen tukijalan alaslaskeminen. 

Kuormaimen koko ja tehokkuus ovat riittävät, 
kun käsitellään noin 3 m puutavaraa. Yli 4 m 
puutavaran kuormaaminen käy vielä varsin su
juvasti, mutta sen purkaminen pinoon on jo 
huomattavasti hitaampaa. Silloin kuormain 
joutuu työskentelemään ulottuvuus suurimmil
laan. Varsinkin tukkeja käsiteltäessä kuor
maimen teho käy vähäiseksi. 

ERGONOMIA 

Hallintalaitteiden sijoittelu ohjaamossa on 
hyvä ja ohjaamon ergouomia tuntuu riittävän 
hyvältä. Näkyvyys ohjaamosta eri suuntiin 
on hyvä, mutta näkyvyyttä kuormatilaan ra
joittaa jonkin verran suojasäleikön sijoitus 
ja sen tiheys. Se haittaa lähinnä eri puu-
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tavaralajien lajittelua purkamisen yhteydes
sä. Kaikki ajouralla olevat epätasaisuudet 
välittyvät suoraan kuljettajaan (sivuittais
ja pitkittäisheilahdukset). Tasaisella po
lanneajouralla ajettaessa ajomukavuus on kui
tenkin riittävä. 

TALOUDELLISUUS 

Jos Farmi Trac ia käy tetään 10 kuukautta vuo
dessa j a käyttöaste on 80 %, ovat sen käy tt ö
tuntikustannukset noin 155 mk. 

SOVELTUVUUS 

Farmi Trac soveltuu parhaiten helpohkomaas
toisten (nousut a l le 15 %:n) harvennushakkuu
leimikoiden korj uukoneeksi. Parhaiten se 
soveltuu keskipituudeltaan noin 3 m:n pölk
kyjen käsittelyyn. Kesällä kone soveltunee 
vastaavanlaisen puutavaran ajamiseen my ös 
pehmeiköi l t ä , j oissa raskaita metsätrakto
reita ei voida käy ttää . Alhaisten pinta
paineiden j a te l arakenteen ansiosta maan
pinnan vaurio t jäänevät sulan maan aikana 
vähäisiksi. 
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