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LOKOMO 909 TURBO -KUORMA TRAKTORI 
likka Nissi 

LoRomo 909 T~bo -Ruokm~Aakto~ on edetti
.6 een LoRomo 90 9: ä.ä.n veJUr..a.;t.J"una. :tekr!M u:t.i 
:tä.y.6~n uU-6~ ja. :tehoRRa.a.mp~, jo.6~n .6en 
oma.pMrw on ennilla.a.n uU.6~en ja. .tu j emp~en 
~a.kennema.:t~a.~en a.n.6~o.6:ta . TehokRa.a.n 
moo:t1o~n ja. vo~a.n.6~on .6eRä. .tev~den 
~en~den a.n.6~o.6:ta .6en ma.M:to-omin~uude:t 
ova.:t: hyvä.:t . F~ka.M~n pdkä.u.to:t.:t~nen RuM
m~n oli :teho kM jf nopea. . Kuo~en ko o:t 
oliva.:t 6. 2 - 14.1 m . 

Lokomo 909 on yksi maamme 
kuormatraktoreista . Se oli 

yleisimmistä 
markkinoilla 

runsaat 10 vuotta ulkonaises ti lähes muut
tumattomana, kunnes uusi ajanmukainen malli, 
Lokomo 909 Turbo, valmistui vuonna 1984. 

Lokomo 909 Turbo on aiempaan 909 : ään ve rrat 
tuna t äysin uusi kone. Se on kaikin puolin 
tehokkaampi, vaikka se on samankokoinen -
omapaino hieman alle 10 t onnia . Traktori on 
6-pyörävetoinen ja siinä on te lit ja runko
ohjaus . Lokomo 909 Turhaa valmistaa Rauma
Repola Oy :n Joensuun konepaja ja sen myyn
nistä ja huollosta vas taa Lokomo Forest Oy 
Tampereella . Huhtikuun loppuun 1985 mennessä 
Lokomo 909 Turhaa oli myy t y 28 . Sen myynti 
hin ta oli silloin 895 000 mk ja sillä on 6 
kuukauden tai 1 000 tunnin takuu. 

TUTKIMINEN 

Metsäteho pikatestasi 
Rauma-Repola Oy:n ja 
yhdistyksen t yömailla 
1984 ja talvella 1985. 

Lokomo 909 Turhan 
Säkylän metsänhoito

Säkylässä syksyllä 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat myyjän antamiin 
tietoihin ja suoritettuihin mittauksiin . 

Painot ja mitat 

Omapaino 9 800 kg 

5 600 kg 
4 200 kg 

Kantavuus 10 000 kg 
Pi tuus 7 930 mm 
Leveys 2 680 mm 
Korkeu s 3 270 mm 
Maavara 570 mm 

610 mm 
600 mm 

(ilman te loja ja 
ketjuja), josta 
etuakse l il l a ja 
taka- akselilla 

etuakselin kohdalla 
keskinivelen 
taka-akselin 

II 

II 
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Kuva 3 . Lokomo 909 Tu rbo -kuo rmatraktori. Mittapiirros (mitat mm:einä> 

Moottori 

Merkki ja malli 

Suurin teho 
Tehopaino 
Polttoneste-

Perkin s T4 . 236, 4- sylinte 
rinen ahtimellinen vesi
jäähdyt t einen diesel 

71 kW / 40 r/s (DIN) 
138 kg /kW 

säiliön tilavuus 90 1 
Polttones t een 

kulutus 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akut 
Laturi 
Työvalaistus 

Ajovalot 

Kuormain 

6 - 9 1/h 

24 V 
2 X 130 Ah 
28 V, 55 A 
12 halogeenilamppua ohjaa
mon yläreunalla teräsprofii
lilla suojattuina 
2 etusäleikössä kestomuo
villa suojattuina 

Merkki ja malli Fiskars 50 LT 102 tai 
Fiskars 60 LT 

Ulottuvuus 10.2 m 

Suurin 
nostomomentti 56 kNm 

Hallinta sähköhydraulisella esiohja
uksella varustettu kaksi
vipuohjaus istuimen kyynär
nojien päissä 

Hydrauliikka kevennetty vakiopainejärjes
telmä, säätyvätilavuuksinen 
aksiaalimäntäpumppu 

-suurin tuotto 150 1/min 1 38 . 3 r/s 

työpaine 15 MPa 
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Voi mansii r tojärj e stelmä 

Lokomo 909 Turbossa on hydrodynaamis- mekaa
ninen voimansiirto. Moottoriin on kiinni
tetty Clark 18000 -sarjan momentinmuunti
mella varustettu Power Shift -vaihteisto, 
jolta saadaan ulos kolme vaihdetta eteen ja 
taakse . Siltä voima siirretään nivelakse
lilla kaksiportaiselle mekaaniselle alue
vaihteistolle . Näin ollen vaihteita on kaik
kiaan 2 x 3 eteen ja taakse. Aluevaihteis
tolta voima välitetään suoraan etuakselille 
ja nivelakselein taka-akselille . Taka-akse
liston teleineen Lokomo on valmistanut itse . 
Etuakselisto on varustettu paineilmatoimi
sella tasauspyörästön lukolla ja napavaih
teilla. Taka-akselilla on automaattinen 
No Spin -tasauspyörästön lukko. Koneessa on 
lisäksi lukollinen tasauspyörästä etu- ja 
taka-akselin välissä . Vetovoima on 140 kN . 

Rengasvarustus 

Edessä 
Takana 

Ohjaus 

Tyyppi 

Ohjauskulma 
Ohjaus 
- maastossa 

- tiellä 

Jarrut 

600 X 34 
600 X 26.5 

hydraulinen runko-ohjaus 
kahdella sylinterillä 
40° 

sähköhydraulinen proportio
naalinen vipuohjaus ohjaa
mon vasemmalla sivuseinällä 
ohjauspyörä (Orbitrol) 

Sekä etu- että taka-akselilla on paineilma
tehosteiset kaksipiiriset öljyssä uivat 
monilevyjarrut. Seisonta- ja hätäjarru 
on jousikuormitteinen ja vaikuttaa kaikkiin 
pyöriin. Työjarrut kytkeytyvät aina vaih-
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teen ollessa vapaalla. Samalla kytkeytyy 
myös vaakaniveljarru (levyjarru). Vaaka
nivelen kallistuskulmaa ei ole rajoitettu. 

Pintapa ineet 

Kun telojen paino yksi tonni on otettu huo
mioon ja koko kuorman on laskettu kohdistu
van taka-akselille, teoreettiset pintapai
neet ovat : 

tyhjänä 
7 t:n 10 t:n 

kuormalla 

kPa 

Edessä 56 56 56 
Takana 
- ilman teloja 26 69 87 
- telojen kanssa 15 35 44 

Kääntösäteet 

Sisäsäde 4.1 m 
Oikaisu 0 . 6 m 
Käänt öympyrän 

halkaisija 15.0 m 

Ajono peus 

Suurin ajonopeus on 36 km/h. 

Kuo r matil an koko 

2 Kuormatilan poikkipinta-ala on 3.5 m . 
Suojasä leikön paikkaa voidaan s äät ää hydrau
lisylinterillä 50 cm. ~uormatilan tilavuus 
on silloin 12.1 - 13 . 8 m . 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Lokomo 909 Turbo on kesk~kokoisista trakto
reista suorituskykyisimpiä . Aiempaan 909:ään 
verrattuna moottoritehoa, vetovoimaa, kuor
maimen ulottuvuutta, ajonopeutta ja kanta
vuutta on lisätty varsin merkittävästi oma
painon pysyessä lähes ennallaan. Painon 
lisääntyminen on estetty käyttämällä runko
rakenteissa erikoislujaa terästä ja muualla 
jonkin verran alumiinia. Alumiinia ovat 
muun muassa konepeitto, polttoneste- ja 
paineilmasäiliö sekä erää t suojukset. 

Lokomo 909 Turbon maasto-ominaisuudet ovat 
hyvä t. Sen voimansiirto on tehokas . 14 
tonnin vetovoima riittää vaikeissakin olo
suhteissa. Lisäksi tehon ja painon suhde on 
edullinen. Myös uudenaikaiset leveät ren
kaat, riittävä maavara ja kohtuulliset ulko
mitat (mm. pieni keulanylitys ) vaikuttavat 
myönteisesti maasto-ominaisuuksiin . Lokomo 
909 Turbo on myös varsin ketterä ohjattava, 

joskin peräpää oikaisee mutkissa jonkin 
verran . Se johtuu siitä , että keskinive l 
on sijoitettu varsin lähelle etuakselia . 
Siten kuorman painopiste saadaan käytännössä 
usein t aka-akselin etupuolelle, mikä paran
taa painon jakautumista akseleille , mutta 
aiheuttaa oikaisua. 

Syksyllä Lokomolla ajettiin ilman teloja ja 
ketjuja 600 mm:n vakiorenkaita käyttäen . 
Myöhemmin syksyllä takapyörissä kokeiltiin 
700 mm leveitä renkaita . Ne soveltuvat var
sin hyvin pehmeiltä mailta suoritettuun 
puutavaran ajoon . Tosin ne lisäävät koneen 
kokonaisleveyt tä 17 cm, mikä tulee kokonaan 
karikoiden ulkopuolelle . Samoilla renkailla 
aje t tiin ilman t eloja ja ketjuja myös helmi
kuu~a. Harvennushakkuissa paikoin noin 
3 . 5 m:n ajouraleveys oli hieman liian kapea 
tälle rengasvarustukselle. Koneen vaivaton 
liikkuminen osoitti, etteivät ketjut ja var
sinkaan telat olleet lainkaan tarpeellisia 
ainakaan talven 1985 helpoissa lumiolosuh
t eissa (maastoluokka 1). 

Lokomo 909 Turbon telikoteloissa käytetään 
hammaspyörävälitys t ä . Sen telistö on tämän 
kokoisten kuormatraktoreiden tasapainoisin . 
Jos telin rakenne ei ole tasapainoinen, 
lisää etupyörän runsas keventyminen todelli
sia pintapaineita ja siten raiteiden syvyyt
tä. Käytännön ajossa telille tuleva kuorma 
ei koskaan jakaudu täysin tasan pyörien kes
ken , mikä johtuu telin mitoista ja välitys
suhteesta. Pieni telikuorman siirtyminen 
etupyörältä takapyörälle on jopa toivottavaa, 
koska se parantaa telin esteenylityskykyä . 
Kuitenkin useimmissa kuormatraktoreissa etu
pyörälle tuleva telikuorma pienenee metsässä 
ajettaessa turhan paljon, jopa 15 - 25 %: iin 
telikuormasta . Lokomo 909 Turbossa vastaava 
luku on noin 30 %. 

Myös etu- ja taka- akselin välinen tasauspyö
rästä parantaa Lokomon maasto-ominaisuuksia, 
sillä se tasaa pyörien väliset nopeuserot 
parantaen ketteryyttä ja pienentäen maasto
vaurioiden määrää. 

Ajonopeudet 

TAULUKKO 1 

Työnvaihe 

AJO TYHJÄNÄ 

Maas t ossa 
Polannetiellä 

KUORMAUSAJO 

Lokomo 909 Turbon ajonopeuksia eri 
käyttötil·anteissa. Maastoluokka 1, 
ilman teloja ja ketjuja 

Talvi , 
lunta 35 cm 

Harvennus-
Avohakkuu 

hakkuu 

Ajonopeus , m/min 

61 62 
71 -
30 35 

AJO KUORMATTUNA 

Maastossa 62 50 

Syksy , 
sula maa 

Avohakkuu 

49 
-

33 

38 
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Lokomo 909 Turbon ajonopeudet eri koeolosuh
teissa ovat vertailukelpoisia muiden vastaa
van kokoisten kuormatraktoreiden ajonopeuk
sien kanssa . Ajonopeus riippuu aina ratkai
sevasti muun muassa maastosta, lumesta, 
kuorman koosta ja kuljettajan ajotavasta. 
Esimerkiksi Lokomon ajonopeudet avohakkuussa 
olivat sulan maan aikana selvästi pienem
mät kuin talvella . Lunta oli niin vähän, 
ettei umpilumessakaan ajaminen hidastanut 
ajoa. 

Siirtoajot sujuivat Lokomolla nopeasti, 
tarvittaessa jopa lähes 40 km:n/h nopeu
della. Lokomon tavallista jonkin verran 
suuremmat ajonopeudet johtuvat eri pyöräs
töjen välisiä nopeuseroja tasaavasta etu- ja 
taka-akselin välillä olevasta tasauspyöräs
töstä. Käy tännössähän useimmissa metsätrak
toreissa pyörien kehänopeudet ovat aina eri
laisia esimerkiksi pyörien kulumisen tai 
rengaspaine- erojen vuoksi . Silloin siirto
ajossa jokin pyörästä jarruttaa laskien 
ajonopeutta ja lisäten polttonesteenkulu
tusta. Lokomo lienee ensimma1nen metsä
traktori, jossa t ällais ta tasauspyöräs töä 
k äy tetään. 

Kuormaus- ja purkamisajat sekä 
taakan ja kuorman koot 

TAULUKKO l Keskimääräise t kuormaus- ja purkamisaja t 
sekä vastaava t t aakan ja kuorman koo t . 
Maastoluokka 1 

Talvi, lunta 35 cm Syksy, 

Harven-

sula maa 

nus- Avohakkuu Avohakkuu 
hakkuu 

3 m kui- 3 m kui- tukit 3 m 
Työnvaihe tupuu t upuu + kuitu-

kasoista proses- 5 m t ukki puu ka-
ajouran sori- ranka soista 
varresta kasois t a 

Lajitiheys, 3 1 100 m ajouraa m 

7 . 7 
1 

7. 1 
1 

3. 8 ~ 27 . 2 1 4 . 7 

mini t aakka 

KUORMAUS 

Varsinainen 
kuormaus 0 .30 0 . 30 0.28 0 . 29 0.31 
Jä r jestely t 0.01 0 . 08 0.05 0 . 05 0.03 

Yhteensä 0 . 31 0 . 38 0.33 0.34 0.34 

PURKAMINEN yht. 0.26 0 . 24 0 . 25 0.28 0.34 

Taakan koko, m 3 

- kuormattaessa 0.26 0 . 22 0 . 24 0 . 33 0.26 
- purettaessa 0 . 43 0.36 0 . 46 0.61 0.49 

Kuorman koko 
3 keskimäärin, m 7 . 8 6 . 2 11. 2 14.7 6 . 8 

Metsä teho Review 7/1985 

Fiskars 50 LT 102 -kuormain on tehokas ja 
nopealiikkeinen sekä harvennuksiin riittävän 
pitkäulotteinen. Kuormaimen kourana oli 
Fiskarsin uusi ja kevy t kouramalli N2 5 . Se 
painaa vain 130 kg. 

Syksyisen kokeen jälkeen kuormaimen hydrau
liikkaa oli vähän parannettu, minkä vuoksi 
purkamisajat ovat selvästi nopeutuneet . 

ERGONOMIA 

Lokomo 909 Turbon ohjaamo täy tt ää Vakolan 
testien mukaiset ergonomia- ja t yö turvalli
suusvaatimukset . Näkyvyys ohjaamosta työs
kentelysuuntaan on hyvä, sillä näkyvyy ttä 
rajoittavia suojas äleikköj ä ei enää tarvita, 
kun käytetään kestomuovilaseja. Koneen 
tavallisimmat huoltokohteet ovat hyvin 
esillä. Kipattava ohjaamo helpottaa mer
kittävästi huoltotöi t ä . 

TALOUDELLISUUS JA KESTÄVYYS 

Jos Lokomo 909 Turboa käytetään 8 kuukautta 
yhdessä vuorossa ja 3 kuukautta kahdessa 
vuorossa ja sen käyttöaste on 83 %, ovat 
sen käytt ö tuntikustannukset noin 235 mk . 
Silloin koneen myyntihintaan on lisätty 
telojen ja ket j ujen hinta, 29 000 mk . 

Tämä Lokomo oli ensimmäinen koekone, joka 
maaliskuuhun 1985 mennessä oli ollut käytös
s ä noin 2 000 tuntia. Sinä aikana siinä ei 
ollut merkittäviä v ikoj a. Es imerkiksi voiman
siirto on varsin kestävä, koska useimmat 
komponentit ovat tunnettuja ja muissakin 
koneissa menestyksel l isesti k äy tettyjä . 
Aiempaan 909:ään verrattuna runkorakentei
siin on t osin tehty runsaas ti muutoksia 
uusia lujia teräksiä käyttäen . Mi t ään va r
sinaisia heikkouksia ei Lokomo 909 Turbossa 
ole vielä tu llu t esille. 

SOVELTUVUUS 

Lokomo 909 Turbo soveltuu 
että avohakkuuleimikoiden 
Vaikeissakin olosuhteissa 
naisuudet ovat riittävät . 

sekä harvennus 
korj uukoneeksi. 

sen maas to-omi
Levein renkain 

ja ta rvi ttaessa 
painee t jäävät 
voidaan t oimia 
perillä . 

teloin va rustettuna pinta
niin pieniksi, e tt ä sillä 
varsin pehmeilläkin maa-

LOKQ'v'O 909 TURBO FOR~IARDER 

METSÄTEHO 

Test report on the forwarde r. 
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