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LAKO 3T (3TR) -KUORMAINHARVESTERI 

Kaarlo Rieppo 

La.k.o 3T ( 3TR) - k.u.oiUna.infuvtv ut:elt.Å.. on maJtk.IU
no-i.demme. jä.Jr..e.-i.mp..iJi. Sen mM~a. Jr..ot.a.a..ti.olt-i.n 
k.a.~~a. on 800 k.g. Su.u.Jr..e.hk.otta. p~k.one.elta. 
ja. t:e.ho k.k.a.a.tta. no~ t.LLJtill.a. v~ t:e.t.t.una. k.o ne. 
on paJtha.,imm.illa.a.n a.voha.k.k.u.ul~k.o.<i,M, j o.U,
~a. Jr..u.ngon k.ok.o on 0. 3 - 0.8 m . 

T ut.a.u.~ u~a. 3T -ma1.1..il!a. k.MileLtiln 5 r puu.-
1:a. 1:e.hot.unn-U,~~ k.u.n Jr..u.ngon k.ok.o oli k.u IU
mä.ä.Jr..-i.n 0. 54 m • 3T:~1:ä. 3TR:~-i. mu.u.t:e.t.un 
k.one.e.n 1:u.o1:o~ oli 81 Jr..u.nk.o~ t:e.hot.unn.<i,M, 
k.u.n Jr..u.ngon k.ok.o oli 0.28 m. To.U,e.n 3TR
m~e.n k.one.e.n t.uo1:oj oli 7-9 Jr..u.nk.oa., k.u.n 
Jr..u.ngon k.ok.o oli 0. 18 m. 

KONEEN ESITTEL V 

Lako- kuormainmonitoimikoneet ovat markkinoi
den vanhimpia . Ensimmäinen kuormainharves
terimalli kehitettiin v. 1982 (Metsätehon 
katsaus 3/1983) . 

Vuosien varrella kone on muuttunut merkittä
västi. Ensimmäisessä mallissa harvesteriosan 
saattamiseksi karsinta - katkoota- asennosta 
kaatoasentoon tarvittiin rullarata . Rulla
rata korvattiin hydraulisella kääntösylinte
rillä. Karsintamatot on korvattu karsinta
veitsillä . 

Syöttölaitteena oli alun perin neljä hydrau
likäyttöistä piikkirullaa. Sitä mallia (4R) 
toimitetaan edelleenkin. Uudemmassa mal
lissa , 3T, puu syötetään kolmella telalla . 

Lakon harvesteriosa on markkinoidemme paina
vimpia . 

Lako-kuormainharvestereita valmistaa Lastu
sen Konepaja Merimaskussa . Myynnistä vastaa 
Jyväskylässä toimiva Metsätyö Oy. Harvesteri
osan hinta huhtikuussa 1987 oli 293 000 mk . 
Toukokuuhun 1987 mennessä harvesteriosia oli 
toimitettu 40 . Myyjä antaa koneille 6 kuu
kauden takuun . Metsätyö Oy vastaa koneiden 
huollosta . 

TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot on saatu pääosin myyjältä . 

Harvesteriosa 

Pituus 
Leveys, minimi 
" , maksimi 
Korkeus, minimi 
" 
Massa 
" 

, maksimi 

rotaattorin kanssa 

Perusko ne 

1 450 mm 
1 250 " 
1 270 " 

910 " 
2 080 " 

750 kg 
800 " 

Peruskoneena molemmissa testatuissa (3T ja 
3TR) koneissa oli lyhennetty, käytetty 
Kockums 850 - kuormatraktori. 

Lyhentämättömän Kockums 850 - kuormatraktorin 
tärkeimmät tiedot: 

Omamassa (ilman teloja ja 
ketjuja) 14 000 kg 

Pituus 9 375 mm 
Leveys 2 650 " 
Maavara , ml.nl.ml. 500 " 
Moottorin teho 115 kW 1 40 r / s (SAE) 

Kuva 1. lako-kuorma inharvesteri työske ntelee. 
Kaikki valok. Hets3teho 
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Kuva 2. Lako 3T -kuormainharvesteri 

Kuormain 

Molemmat koneet oli varustettu Foresteri 1278 
- kuormaimella . Nosturit oli asennettu lyhen
netyn peruskoneen takarungolle telien keski
kohdalle . 

Nos tomomentti, brutto 
Ulottuvuus maanpinnan 
- koneen sivulta 
- koneen keskeltä 

TOIMINTAPERIAATE 

Syöttö 

120 kNm 
tasossa 

6.95 m 
8.35 II 

Lako 3T -mallissa puu syötetään kolmella 
hydraulikäyttöisellä telalla. Suurin syöttö
nopeus on 3.2 m/s ja suurin syöttövoima 
23 kN. Lako 3TR - mallissa kaksi liikkuvaa 
syöttötelaa on korvattu piikkirullilla, joten 
siinä puu syötetään kahdella puuta ala 
sivuilta puristavalla rullalla ja yhdellä 
yläpuolisella telalla. 

Karsinta 

Puut karsitaan kahdella liikuteltavalla, 
hydraulisesti kuormitetulla karsintaveit
sellä ja yhdellä esikarsintaterällä . Esi
karsintaterä pääsee vapaasti liikkumaan pys
tysuunnassa 50 mm . Täydellinen karsinta 
onnistuu , kun puun läpimitta on 50 - 450 mm. 
Harvesteriosalla on mahdollista syöttää 
puuta karsintaveitset auki . 

Katkonta 

Kaato- ja katkaisulaitteena on hydraulikäyt
töinen ketjusaha, jonka teho on 40 kW . Terä
nopeus on 35 m/s, ketjujako 0.404 11 tai ~~~ ja 
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Kuva 3 . Lako 3TR - kuormainharvesteri 

laipan pituus 22 11 tai 25 11 • Katkaisuläpimitta 
on laipan pituuden mukaan 450 mm tai 550 mm . 
Mi ttalaite perustuu mikrotietokoneeseen . 
Esivalittavia pituuksia on 10 ja näyttöön 
saadaan lukemat sentin tarkkuudella väliltä 
0.00 9.99 m. Mittalaitteeseen kuuluu 
erillinen mittarulla, joka sijaitsee toisen 
karsintaveitsen kohdalla juuri ennen ylä
puolista syöttötelaa . Hammastettu mittarulla 
painautuu jousivoimalla puuta vasten sen 
yläpuolelta. 

Hydrauliikka ja hallinta 

Harvesteriosa voidaan asentaa joko ympäri
pumppaavaan, vakiopaineiseen tai kuorman
tuotevaan hydraulijärjestelmään . Tuoton on 
oltava noin 200 1/min 23 MPa : n paineella . 
Tehontarve on vähintään 75 kW. Harvesteri
osan toimintoja hallitaan kuormaimen 2-vipu
hallintalaitteiden yhteyteen sijoitetuilla 
sähköisillä kytkimillä. 

TESTAUSOLOSUHTEET 

Metsäteho testasi Lako- kuormainharvesteria 
avohakkuissa Hämeenlinnassa ja Kylmäkoskella 
joulukuussa 1986 ja helmikuussa 1987 . Työ
maat olivat Osuuskunta Metsäliiton ja Raken
nusvalmiste Oy : n. Testattavina oli kaksi 
urakoitsijoiden Velj. Alhainen konetta. 

Joulukuussa testattiin 3T- mallia . Testauk
sen aikana maa oli lumeton, mutta pakkasta 
oli noin 15 °C . Helmikuussa lunta oli 40 
ja 25 cm ja pakkasta muutama aste. Koneet 
testattiin valoisana aikana . 

Toisessa koneessa oli alun perin harvesteri
osana telasyöttöinen Lako 3T , mutta se muu
tettiin tutkimuksen aikana Lako 3TR:ksi, 
jollainen myös toisen koneen harvesteriosa 
oli. Molemmat kuljettajat olivat kokeneita 
monitoimikoneen käytössä ja heidän ammatti 
taitonsa oli hyvä . 
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TAULUKKO 1 Tes tausolosuhteet 

Hakkuuolosuhteet 3T 
Konelll8/t}i 
1 3TR 1 3TR 

Hakkuumenetelmä avohakkuu 
Aikatutkimusaineisto, runkoa 160 121 134 
Puus t o , % - kuusta 95 94 73 

- mäntyä 5 4 16 
- lehtipuuta 0 2 11 

Poistuma, runkoa/ha 600 600 800 
Puutavaralajit tukit ja ku itupuu erilleen 
Oksaisuusluokka, keskiarvo - kuusi 3. 0 3. 0 3.0 
- mänty 1.3 1. 6 2. 0 
- lehtipuu - 2. 0 1.3 
Maastoluokka 1.0 1.1 1.4 
Ajouraväli, m 12 12 12 
Lunta, cm - 40 25 

*) entinen 3T 

TULOKSET 

Ajanmenekki 

Lako-kuormainharvesteri ei ole niin herkkä 
puun koon vaihtelulle kuin piene~ät harves
terit. Kun rungon koko oli 0.1 m, käsitel
tiin 91 - 107 puuta tehotu~nissa . Kun rungon 
koko oli 0 . 2, 0.4 ja 0.8 m , vastaavat arvot 
olivat 78 - 94, 59 - 73 ja 44 - 55 (kuvat 
4 - 6). 

3TR eli rulla-telasyöttöinen kone oli j on
kin verran nopeampi tämän tutkimusaineiston 
peruste3lla kuin 3T, kun rungon koko oli 0 . 2 
- 0.7 m. 

Parhaimpiin tuotoksiin päästiin, kun rinnan
korkeusläpimitta oli 23 - 35 cm. Kun puiden 
keskijäreys oli suurempi, karsinnan-katkon
nan-lajittelun osuus tehoajasta suureni mer
kittävästi . Tässä tutkimuksessa osuus kasvoi 
noin kolmanneksesta puoleeJI tehoajasta~ kun 
keskijäreys kasvoi 0.18 m :stä 0.54 m : iin 
(taulukko 2). Keskimääräiset kaatoetäisyydet 
olivat 3 . 8 - 4 . 6 m. Järeäpuustoisessa leimi
kossa puut kaadettiin keskimäärin 0 . 8 m lä
hempää kuin pienipuustoisessa. 

Työjälki oli tavanomainen, tosin vaihtelua 
eri leimikoiden välillä oli melko paljon . 
Kasojen laatu oli hyvä ja tukit ja kuitupuu 
oli erotettu hyvin toisistaan . 

TAliLUKKO 2 Tehoajan jakauma 

Työnvaihe 3T 
rnemal}i 

3TR 1 3TR 

Ajan osuus , % 

Harvesteriosan vienti 
ja tarttuminen puuhun 14 20 21 

Kaa t o 17 16 22 
Karsinta- katkoota-lajittelu 49 41 32 
Järjestelyt 2 0 4 
Siirtyminen 12 15 18 
Ajo palstalla 6 8 3 

TEHOAIKA yhteensä 100 100 100 
!-······--··--·······~-~--~~~~ -=------ ------------.......... 

TEHOAIKA yht eensä, c.min/puu 1-05 . 3 68 . 6 76.0 

Rungon keskikoko, 3 0 . 54 0 . 28 0 . 18 m 
Työpisteiden välinen 

siirt}'lllinen , m 4.0 3.5 5.1 
Runkoja/työpiste 1.8 2.3 2. 6 
Kaatoetä isyys , keskiarvo, m 3. 8 4 . 1 4.6 
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Kuva 4. 
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Kuva 5 . Puukohta iset tehoajat, avohakkuu, 
Lako 3TR (entinen 3T) 
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Toimivuus 

Lakon mallit, 3T ja 3TR, eroavat rakenteelli
sesti toisistaan vain siinä, että toisessa 
kaksi syöttötelaa on korvattu kahdella piik
kirullalla. 

Valmistaja muutti tutkimuksen aikana 3T
mallisen koneen 3TR: ksi. Telat olivat 
2-ket juiset. Sivutelat vaihdettiin rulliksi, 
koska teloissa oli ollut ongelmia; telojen 
nivelet eivät kestäneet. Yläpuolineo syöttö
tela on kestänyt hyvin. Syynä telojen kestä
vyyseroihin on telojen erilaiset kuormituk
set. Yläpuolisen telan kuormitus kohdistuu 
kohtisuoraan syöttöpintaa vasten ja telan 
pituussuuntaan. Sivuteloille aiheutuu li
säksi puun syötönaikaisesta kannattelusta 
voimakas telan sivusuuntainen rasitus. Myy
jän mukaan uusimmassa mallissa on vain yksi 
leveä ketju. 

Järeästä peruskoneesta ja voimakkaasta kuor
maimesta oli selvästi hyötyä varsinkin iso
jen puiden (d 1 3 > 35 cm) käsittelyssä. 
Rinnankorkeudelraan 40 - 45 cm:n puiden kä
sittely onnistui vielä kohtalaisesti. Nostu
rin kääntövoima riitti jopa tällaisen puun 
siirtämiseen. Myös karsinta sujui tavalli
sesti kangertelematta; edestakaista syötte
lyä ei tarvittu kuin joitakin paksuoksaisim
pia männyn latvaosia käsiteltäessä. Koivujen 
käsittely oli selvästi hankalaa, vaikka puuta 
voitiin syöttää karsintaveitset auki. 

Telan puuhun jättämä jälki näytti pahemmalta 
kuin piikkirullan. Se johtunee telan ja 
rullan kosketuspintojen suuruuserosta. Pitem
män kosketuspintansa takia tela särkee kuo
ren pahemmin. Toisaalta voisi päätellä, 
että telan piikit eivät uppoa niin syvälle 
kuin rullan piikit. Eroa piikkien jättämien 
jälkien syvyydessä ei voitu kuitenkaan silmä
määräisesti havaita . Jälkien syvyys on sama 
kuin piikkien korkeus, koska kummallakin 
syöttötavalla piikit uppoavat kokonaan puun 
pintaan voimakkaan puristuspaineen johdosta. 
Paksukuoriseen, varsinkin männyn tyvitukkiin 
syöttörullista ja -teloista ei jäänyt hait
taavia mekaanisia vaurioita. Ohutkuorisim
mille välitukeille vaurioilla on enemmän 
merkitystä. 

Puu katkaistiin ketjusahalla . Sahan liike
nopeus voisi olla suurempi. Laippa palautui 
paineilmalla, joka saatiin koneen omasta 
kompressorista . 

Mittalaitteen katkontatarkkuutta tutkittiin 
neljällä eri työmaalla. Aineistona oli yh
teensä 100 mänty- ja 148 kuusitukkia. Kat 
kootatarkkuus oli: 48 % +3 cm:n, 69 % +5 cm:n 
ja 94 % +10 cm:n rajoissa moduulipituudesta. 
Paras katkootatarkkuus oli viimeisellä tut
kimustyömaalla: 56 % +3 cm:n, 73 % +5 cm:n 
ja 95 % +10 cm:n rajoissa moduulipitu~desta. 
Keskimäärin tukit jäivät liian lyhyiksi, 
joten paremmin asetetulla ennakolla tark
kuutta voitaisiin vähän parantaa. 

Ergonomisia havaintoja 

Seuraavat ergonomiset havainnot eivät koske 
vain testauksen koneita. 

Kun peruskoneena käytetään vanhaa - vaikka
kin peruskorj attua ja muute ttua - kuorma
traktoria, jää kone ergonomisilta ominai
suuksiltaan nykyisten uusien peruskoneiden 
tasoa huonommaksi. Usein ergonomiaan ei 
edes kiinnitetä huomiota peruskonetta kun
nostettaessa. Koneen ergonomisen tason 
vaiku tusta tuottavuuteen on vaikea arvioida. 
On kuitenkin selvää niin metsäkone- kuin 
muussakin työssä, että viihtyisä työpaikka 
parantaa osaltaan työmotivaatiota. Ja jos 
hyvästä ergonomiasta on seurauksena ter
veempi työntekijäkin, on tuloksena sekä 
taloudellista että rahalla mittaamatonta 
hyötyä. Urakoitsija on avainasemassa vali
tessaan itselleen ja / tai työntekijälleen 
työympäristöä - peruskonetta. 

Arvio kustannuksista 

Tässä testauksessa ei selvitetty koneen kes
tävyyttä eikä käyttöastetta. Jos käyttö
tuntikustannuslaskelman lähtöarvot ovat: 
työaika 14 .5 h/vrk, käyttöaste 73 %, käyttö
ikä 9 800 h, korjaus- ja huoltokustannukset 
115 000 mk/vuosi, vaihtoarvon pieneneminen 
45 %/vuosi ja polttoaineen kulutus 12 1/h 
sekä harvesteriosan hankintahinta 293 000 mk 
ja nosturin ja peruskoneen hinta korjauksi
neen 300 000 - 800 000 mk, saadaan käyttö
tuntikustannuksiksi 260 - 330 mk, kun käyt
töaika on 11 kk vuodessa. Jos taasen käyt
töaika on vain 8 kk vuodessa, ovat käyttö
tuntikustannukset 300 - 380 mk. 

PÄÄTELMIÄ 

Lako-kuormainharvesterit ovat tehokkaita, 
kun ne on varustettu suurehkoilla perus
koneilla ja niiden nostureissa on suuri nos
to- ja kääntömomentti. Erityisesti suuresta 
kääntömomentista on hyötyä isoja puita käsi
teltäessä. Muutamat leimikossa olevat jopa 
d 1 3 45 cm:n puut eivät olennaisesti hidasta 
koneen toimintaa. 

Parhaimmillaan Lako on avo~akkuissa, joissa 
rungon koko on 0.3 - 0 . 8 m • Koneyksiköllä 
voidaan käsitellä myös suhteellisen mukavas
ti lej-mikoi:a, j oissa on joitakin jopa yli 
1.0 m : n pu1ta. 

Tämän tutkimusaineiston perusteella näyttää 
siltä, että mittalaite ei sellaisenaan täytä 
vaatimusta 70 % +3 cm:n sisällä moduuli
pituudesta. 
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