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MITSATIHDN 
a saus 

16/1970 

B M - V 0 L V 0 S M 8 6 8 - M E T S Ä T R A K T 0 R I 

I YLEISTÄ 

BM- Volvo on vanhimpia metsätraktoreiden kehittäjiä ja rakentajia pohjoismaissa, 
ja sillä on nykyään markkinoilla verrattain laaja metsäkonevalikoima. Viimeisin 
markkinoille tullut BM-Volvon metsätraktori on SM 868 . Se on telillä varustettu 
6-pyörävetoinen kuormaa kantava metsätraktori . Tyypiltään ja kooltaan vastaavan
laisia metsätraktoreita on maassamme nykyään saatavana lisäksi kahta merkkiä: Te
li-Lokkeria ja Kockum Brunett KL- 836 B:tä . SM 868:n hankintahinta on noin 150 000 
mk, ja traktorilla on kuuden kuukauden takuu, joka käsittää työt, varaosat ja mat
kakustannukset . 

II BM-VOLVO SM 868 :N TUTKI~ITNEN 

BM-Volvo SA 868:sta suoritettiin tutkimuksia Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmailla 
Pihtiputaalla marraskuussa 1969 ja Pielisjärvellä tammi-helmikuussa 1970. Tutki-

Kuva 1. BM- Volvo SM 868 . - Valok . Metsäteho . 
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mukset sisälsivät sekä yks i tyiskohtaisia aikatutkimuksia että muita mittauksia ja 
kokeita . Ai katutkimusai neisto käsitti Pihtiputaalla 10 traktorikuormaa ja Pi eli s 
järvell ä 59 t r aktorikuormaa . Omina i suuksien arvostelussa käytettiin hyväks i myös 
koneiden kuljettajilta saatuja kokemustietoja ja mielipiteitä . 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Seuraavassa esitettävät mittatiedot perustuvat joko oIIUin mittauksiin tai val
mistajalta saatuihin tahi muiden tutkimuslaitosten esittämiin tietoihin . Muut tek
niset tiedot ovat valmistajan ilmoittamia . 

Päämitat (Valmistajan ilmoituksen tai Metsätehon mittausten mukaan) (kuva 2) 

Pituus 9 615 mm , l eveys 2 500 mm ja korkeus 3 250 mm 
Raideväli edessä l 840 mm ja takana 2 000 mm 
Maavara etuakselilla 47 cm ja taka-akselilla 65 cm (Metsätehon mittausten mukaan) 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Omapaino etuakselilla 5 950 kg ja taka- akselilla 4 390 kg sekä yhteensä 10 340 kg 
Kantavuus 8 000 kg ja kokonaispaino 18 340 kg 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Tyyppi 
Merkki 
Sylinteritilavuus 
Suurin teho 
Suurin vääntömomentti 
Polttoainesäiliön tilavuus 

Voimansiirto 

6-sylinterinen 4-tahtinen diesel 
Volvo D 50 
5.1 l 
105 hv SAE/2200 r/min 
34 . 4 kpm SAE/1500 r/min 
100 l 

Moottorista voima siirtyy Twin Discin valmistaman, vapaapyörällä varustetun mo
mentinmuuntimen välityksellä hydraulisesti ohjattuun power shif't - tyyppiseen vaih
delaatikkoon , jossa on kaksi nopeusaluetta eteen ja kaksi taakse. Kun tämän lisäk
si on vielä kaksi mekaanisesti vaihdettavaa nopeusaluetta, nopeusalueita on kaik
kiaan neljä sekä eteen että taakse . Etupyörien veto tapahtuu vetoakseleiden jata
sauspyörästön välityksellä . Voimansiirto telipyöriin tapahtuu nivelakselin , tasa
uspyörästön, vetoakseleiden , ketjujen ja hammasrattaiden välityksellä . Telipyöri
en voimansiirto kytkeytyy automaattisesti mekaanisen maastovaihteen kytkemisen mu
kana paineilmalla ohjatun levykytkimen välityksellä . Sekä etu- että taka-akselin 
tasauspyörästössä on paineilmalla hallittava tasauspyörästön lukko . Vaihteiden 
ajonopeusalueet (valmistajan ilmoituksen mukaan) ovat maastovaihteella (6-pyöräve
dolla) 1 . vaihteella eteen ja taakse 0 ... 5 km/h ja 2 . vaihteella eteen ja taak
se 0 ... 8 km/h sekä maantievaihteella (2- pyörävedolla) 3 . vaihteella eteen ja 
taakse 0 ... 17 km/h ja 4. vaihteella eteen ja taakse 0 ... 27 km/h . 

Pyörävarustus 

Renkaat edessä 18 . 4 x 34/14 tai 23 . 5 x 25/12 ja takana 500 x 22 . 5/16 

Ohjaus 

Traktorissa on hydraulinen runko-ohjaus , jonka hallintaa varten on kaksi järjes
telmää . Maant iellä ajettaessa käytetään ohjauspyörällä hallittavaa, virtauksen sää
timellä varustettua orbitrolohjausta. Ohjauspyörän kierroksia ääriasennosta toiseen 
on kolme . Maastossa ja taaksepäin kääntyneenä ajettaessa ~vtetään sauvalla hallittavaa 
suoraventtiiliohjausta, joka on kaksi kertaa niin nopea kuin ohjauspyöräohjaus . 
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Kuva 2. EM-Volvo SM 868 . Mittapiirros . 

Jarrut 

Sekä etu- että takaosaan vaikuttavat paineilmalla ohjatut levyjarrut sekä pai
neilmahallintainen seisontajarru . Lisänä on mekaaninen seisontajarru , joka vai
kuttaa etupyöriin . 

l!Ydrauli ikka 

Traktorissa on yksi hydraulipiiri 
Hydraulipumpun (Cessna) tuot~o on 65 l/min/1500 r/min ja sen 

suurin työpaine 140 kp/cm~ 
Hydrauliöljysäiliön tilavuus on 90 1 

Sähkölaitteet 

Jännite on 12 V, vaihtovirtageneraattorin teho 450 W Ja akku 152 Ah 

Kuormain 

Traktorissa on hydraulinen ÖSA- 69 P - kourakuormain , joka on kiinnitetty jalus
talle traktorin perävaunuosaa.n kuormatila.n eteen . Ajon aikana kouraa pidetään 
kuorma.n päällä tai pankkoon kouraistuna . Kuormaimen jalustaan saa pelastusta ja 
juontoa varten lisälaitteena ÖSA-101 F -juontovintturin, jonka suurin vetokyky on 
4 500 kp . Traktoriin on tullut äsl·ettäin uusi kuormain , ÖSA-350 P , jossa on eräi
tä muutoksia ÖSA- 69 P:hen verrattuna. 

Teknisiä tietoja: 

Bruttonostomomentti 
Nettonostomomentti 

ÖSA- 69 P 

4 500 kpm 
3 320 11 

Suurin puomin pituus 0 .9 m:n puoninjatkeella 5 . 4 m 
lfostokyky 4 . 5 11 varrella 675 kg 
Nostokyky 5.4 " 11 540 kg 
Kääntukulma 380° 
Kouran poikkileikkausala 2 0 . 35 m 
Kouran paino ( sis . rotaattorin) 179 kg 

ÖSA- 350 P 

l~ 900 kpm 

ei puo injatketta 5. 3 m 
4 . o m:n varrella 900 kg 
5. 3 11 11 725 kg 

380° 2 0 . 35 m 
179 kg 
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IV KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden vaikutus 

Kuten pyöräkoneella yleensä, SM 868 :llakin on vaikeuksia pehmeässä maastossa . 
Kokeilujen aikana kone upposi muutamia kertoja syystalven pebmittämässä hiesupe
räisessä maastossa . Kuormattuna traktorin perävaunuosa uppoaa ensin . Tämä joh
tuu telipyörien verrattain pienestä koosta ja osaksi telin rakenteesta. Kun te
lipyörät uppoavat noin 40 cm, ne eivät helposti nouse pinnalle , jol~oin etupyörät 
alkavat upota ja kone juuttuu kiinni. Tyhjänä traktori pääsee omin voimin pois 
pahastakin paikasta . Tähän myötävaikuttaa suuresti tasauspyörästön hyvä lukko
j ärjestelmä, jonka ansiosta pystytään lukitsemaan erikseen etupyörät ja tel ipyö
rät sekä tarvittaessa kaikki pyörät yhtaikaa. Koneen liikkumiskykyä pehmeässä 
maastossa voidaan huomattavasti parantaa asentamalla telipyörien päälle telat . 
Nämä ovat traktorin lisävarusteena. 

Koneen uppoamisalttiutta kuvaa teoreettisesti laskettu pintapaine . Ruotsissa 
käytössä olevan standardin mukaan , j ok,a ilmaisee pintapaineen silloin , kun 15 % 
renkaan säteestä ~n uponnut, saadaan SM 868: n tavallisten eturenkaiden pintapai-2 
neeksi 0.77 kp/crn ja leveiimpien renkaiden (23.5 x 25) pint~paineeksi 0 . 62 kp/cm 
sehä telipyörien , täydellä kuormalla (8 ooo2kg), 1.00 kp/cm ja teloilla varustet
tujen telipyörien pintapaineeksi 0 . 51 kp/cm . Ruotsissa suoritettujen maastoko
keiden mukaan olisi esitetyllä tavalla la2ketun pintapaineen suoperäisessä maas
tossa liikuttaessa oltava alle 0 . 50 kp/cm . Sekä näiden teoreettisten lukujen et
tä maastokokeiluj emme mukaan SM 868 ei näytä soveltuvan erityisen hyvin pehmeille 
rnaastoille . 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Pielisj ärven erittäin mäkisessä kokeilurnaastossa saadun vaikutelman rnukarui sel
viytyy SM 868 hyvin mäkisessä maastossa . 1·1oottorin voima riittää kantavuuden sal

liman lruornan vetämiseen jyrl::ki
enkin mäkien päälle . Luiston es

Kuva 3. ID·l-Volvo SM 868. Kääntösäteet ja kääntöl.eveys. 
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tämiseksi on mäkisessä maastossa 
ajettaessa oltava kitkaketjut , 
etenkin tal viGaikaan. Verrattain 
alhainen painopiste kuormattuna
kin tekee traktorin vakaaksi. Val
mistajan ilmoituksen mukaan on 
rajakaltevuuskulma kuormattuna 
sivusuuntaan 27°. Vaikka kone ei 
näin kaltevissa rinteissä pysty
kään työskentelemään , voidaan 
sitä kuitenkin pitää vakavuudel
taan hyvänä . 

l .aanpinnan epätasaisuuden 
vaikutus 

1Jaanpinnan epätasaisuutta (kuop
pia, kiviä , kantoja) ajatellen 
tuntuu traktorin maavara riittä
vältä ainakin traktorin kesk i koh
dalta . Tandemkotelot, jotka ovat 
huomattavasti alempana kuin val -
mist~ an ilnoittama maavara, tart
tuvat en5in kor keampiin rnaastoes-



teisiin . Ajotekniikkana on kuitenkin ajaa telipyör ät esteiden yli , jolloir l ähel-
l ä pyöriä olevat tandemkotelot eivät juutu esteisiin . Mi käli kone juuttuisi ki in
ni, pystyisi se kuitenkin irrottautumaan tällaisista esteistä melko helposti tasa
uspyörästönsä hyvän lukkojärjestelmän ansiosta . 

Liikkuminen lumessa 

Kun lumen vahvuus ylittää koneen suurimman maavaran (SM 8Go:lla n. 60 cm), jol
loin koko alusta laahaa lumessa , alkaa yleensä pyöräkoneilla liikkumi nen vaikeutua . 
Koneen liikkumiskyky paksussa lumessa riippuu jossakin määrin lumen laadusta, mut
ta voidaan sanoa, että lumen vahvuuden lähentyessä metriä on SM 868 :n liikkumisky
ky jo hyvin huono . 

Ketter yys ja kulkuleveys 

Kuvasta 3 nähdään , että traktorin kääntösäde on suhteellisen pien i, mutta taka
pyörät kulkevat kaarteessa noin metrin verran sivummalla olevaa jälkeä myöten kuin 
etupyörät . Pienin mahdollinen ajouran leveys on 3 . 5 . . . 4 . 0 m, mutta käytännössä 
ajouran tulisi olla yli 5 m leveä . 

Aj onopeude~ 

SM 868 :lla , kuten yleensä tämäntyyppisillä traktoreilla, joissa on kiertyvä run
konivel ja telillä varustettu perävaunuosa, on mahdollista pitää verrattain suu
ria nopeuksia epätasaisessakin maastossa . Suurin teoreettinen nopeus maastovaih
teella ajettaessa on noin 130 m/min . Asetelmasta l nähdään käytännöstä 3aatuja 
keskimääräisiä ajonopeuksia . Ajettavana ollut Pielisjärven maasto oli erittä in mä
kistä ja erittä in pehmeää . Lisäksi lumen vahvuus (60 ... 70 cm) ja kitkaketjujen 

Asetelma 1 
Eräiden BM-Volvo-metsii.t raktoreiden a i katutkimuks ista 

saatuja tiettyä matkaa vastaavia ajonopeuksia 

Ajon Ke skim . SI! 868 Sl1 668 
laatu ajomatka , Pihtipudas Pi elisjärvi 

m n; / min 

Tyhj änä ajouralla 120 72 49 55 
Kuormattuna 11 120 59 49 54 
Kuormattaessa 11 20 55 35 45 

SM 661 
Kuhmo 

48 
45 
38 

puuttumi nen eturenkaista hidastivat koneen liikkumista . Pi htiputaan maasto oli ta
saista, mutta paikoitellen syyssate i den pehmitti:imää kangasmaastoa . Lumi ei haitan
nut. Maastojen ero kuvastuu selvästi asetelnan luvuista . Asetelmassa vertailun 
vuoksi esitetyt SM 668 :n ja s .1 66l:n (Ison ·~ allen) ajonopeudet on saatu hyvistäolo
suhteista , jotka vastaavat l ähinnä S · 868 : n Pihtiputaan maastoa. Koska traktoreiden 
kuljettajana on ollut Pielisjä.rvcllä ja 'uhmossa sama mies , 1-!artti Timonen , mutta 
Pi htiputaalla eri mies , tulokset eivät ole t äysin vertailukelpoisia . iläyttää ku i 
tenkin siltä , että SM 868 liikkuu maastossa suuremmalla nopeude lla kuin Si·l 668 . 
Viimeksi mainitulla on 35 hv pienempi moottori kuin SM 868 : lla. 

Kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Asetelmasta 2 nähdään St· 868 : n ja vertailun vuoksi Kockum Brunett KL- 836 B:n kes
kimääräiset kuormaus- ja purkamisnopeudet . Kuljettajana on ollut molemmilla trak-
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Asetelma 2 

Keskimääräi set kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Työvaihe 

KUORNAUS 

Varsinainen kuormaus 
Kuormauksen ja kuormausajon valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 

y h t e e n s ä 

PURKAMINEN y h t e e n s ä 

Kuormaustaakan koko 
Purkamistaakan koko 
Keskimääräinen kasan koko 
Keskimääräinen kuorman koko 

BM-Volvo 
SM 868 

nopeus, 

0 . 36 
0.05 
0 . 03 

o . 44 

0 . 30 

0 . 51 
0 . 77 
0 .72 
8 . 67 

Brunett 
KL-836 B 

min/taakka 

0 . 39 
0 .15 
0 . 05 

0 . 59 

0 . 36 

k-m3 

0 . 54 
0 . 77 
1.01 
8 . 79 

toreilla Martti Timonen ja koneet ovat ajaneet 3 m kuitupuuta kourakasoista tal
violosuhteissa . 

Asetelmasta nähdään , että SM 868 : ssa oleva ÖSA :n kuormain on nopeampiliikkeinen 
kuin Brunettissa oleva Hi ab 177 . ÖSA:n kuormain soveltuu pienuutensa ja ketteryy
tensä ansiosta Hiabia paremmin pienistä kourakasoista ottaniseen. Voimaa saisi 
ÖSA:n kuormaimessa olla hieman eneruniin, mutta se ilmeisesti johtaisi kuormaimen 
koon suurenemiseen, mikä taas ei olisi erityisen toivottavaa. 

Kuorman koko 

Kuormatilan päämitat näkyvät kuvasta 2 (s . 3) . Kuorman laskettu koko eripitui
silla puutavaroilla nähdään asetelmasta 3 (sulkuihin on merkitty suurin kuorma, jo
ka sopisi kuormatilaan , mutta jota koneen ilmoitettu kantavuus e i salli) . 

Asetelma 3 

Eri puutavaralajeille laskettu kuorman koko ja paino 

Puut avaralaj i Kuorman ~oko , Kuorman paino, 
p- m t 

2 m (2 nippua) 15 (17) 8 . 0 ( 9 , 5) 
2 . 4 m ( 11 ) 15 (20) 8 . 0 (11. 0 ) 

n . 2 . 4 m (1 nippu) 10 5. 5 
11 3 n ( 11 ) 13 1.0 
11 5 m ( 11 ) 15 (21) 8 . 0 (11. 6 ) 
fl 6 m ( 11 ) 15 (25) 8 . 0 (13 . 8 ) 

Kuormatilaa ei 2- , 2.4-, 5- ja 6-netristä puutavaraa ajettaeesa voida ottaa täy
t een , koska kuorman paino ylittäisi sallitun kantavuuden . ·~oin 3- metristä puuta
varaa ajettaessa on t äyden kuorman paino noin 1 t alle S"'.l litun kantavuuden, jo
ten tämä puutavaralaji soveltuu verraten hyvin tä31e koneel-~. Keski määräinen kuor
man koko 3 m:n puutavaraa ajettaessa oli 12.9 p-m (n . 9 k-~-) . 
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V ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Asetelmasta 4 nähdää.~ eräiden ohjaamoa ja hallintalaitteita koskevien ergono
misten ominaisuuksien arvostelu . Arvosanoina on käytetty hyvää, tyydyttävää ja 
huonoa . 

Asetelma 4 
Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

Ohjaama 

Näkyvyys 
Tärinä 
Heiluvuus 
Melu 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilman vaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
Lasinpy-"Jhkir.11~t 
Ikkunoiden panssariverkko 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 

Kohde 

Hallintalaitteet 

Ohj auspyörä 
Kaasupoljin (sijainti) 
Jarrupoljin (sijainti, 

poljinvoima) 
Pysäköintijarru 
Vaihdetanko 
Tasauspyör ästön lukko 
Valonkytki met 
Käynnistin 
Virrankytkin 
Mittarista 
Merkki valot 
Hydrauliikan hallintalaitteet 
Kuormaimen " 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 

hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 

SM 868 : n ohjaama on kuljettajan työskentelyä ajatellen parhaimpia metsätrakto
reissa tällä hetkellä olevia . 'l'ärkeimpiä ohjaamon miellyttävyyteen vaikuttavia te
kijöitä ovat sen tilavuus, valoisuus, hyvä tuuletus ja lämmitys, hyvä näkyvyys , oh
jaamon tasainen lattia ja hallintalaitteiden järkevä sijoitus . Tärkeä hyvään lop
putulokseen vaikuttava tekijä on power shi~ - tyyppinen vaihteisto, joka helpot
taa suuresti koneen ajamista . 

Pieniä yksityiskohtia, joihin traktorin ohjaamossa vois i toivoa parannuksia, on 
istuimen tai ohjauspyörän sijoitus . Kun istuin käännetään kuormausasentoon ja asen
netaan taka-asentoon , jolloin kuljettajalla on runsaasti jalkatilaa, vastaa kul
jettajan selkä ohjauspyör ään . Istuin on uusittu 1.4.1970 alkaen, joten tämä 
haitta on poistunut . Vaihdetanko on saanut arvosanan tyydyttävä siksi , että se 
tuntuu hieman liian lyhyeltä . 1 erkkivaloista osa peittyy ohjauspyörän taakse . 

VI HUOLTO 

Asetelmasta 5 nähdään eräiden huoltokohteiden arvostelu . Yleisesti voidaan sa
noa , että SM 868 :n huoltokohteet on sijoitettu hyvin ja tavonoI:1aisten huoltotoimi
en suorittaminen on verrattain helppoa . 

SM 868 :n samoin kuin kaikkien Bf.1- Volvon metsät r aktoreiden huoltoa hoitaa BM- te
ollisuuskoneiden huoltoverkosto . luoltopisteet ovat yksityisiä liikkeitä , joilla 
on BM- Volvon edustus . Tällaisessa buoltopisteessä on l - 4 ammattikoulun tai pi
temmän ammatt i kurssin käynyttä asentajaa ja l - 3 huoltoautoa , Joissa. on pieni 
määrä varaosia ja tarvikkeita ja joihin tilanteen mukaan otetaan lisävarusteita. 
Näitä EM-teollisuuskoneiden buoltopisteitä on seuraavilla paikka.~unnilla (suluissa 
huoltoautoj en määrä silloin , kun niitä on useampia kuin l) : Helsinki ( 3) , Taomi -
saari (2), Turku (3) , Ahvenanmaa , Rauma , Salo , Forssa , Hämeenlinna , Riihimäki (ei 
huoltoautoa) , Kotka , Kouvola, Lahti (2), Lappeenranta, Mikkeli, Joensuu , Kuopio, 
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Asetelma 5 

Huoltokohteiden arvostelu 

Huollon kohde 

Voitelunippojen sijainti ja lukumäärä 
Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjeneminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen vaihto ja kiristäminen 
Sähköjohtojen sijoitus 
Öljyputkien sijoitus 
Kourakuormaimen öljyputkien sijoitus 

Arvosana 

tyyd. ,51 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Jyväskylä, Tampere (3) , Pori, Vaasa (3), Seinäjoki, Pietarsaari, 'okkola, Iisalmi 
(2), Kajaani , Oulu, Kemi ja Rovaniemi . 

Varaosien keskusvarastoa pitää Oy Volvo-Auto Ab Helsingissä . Tämän lisäksi edus
tajat eri puolilla maata pitävät pienempää varaosavarastoa, jonka suuruus vaihte
lee paikkakunnan ja liikkeen mukaan . 

Koska maahantuoja ei itse omista huoltopisteitä , se ei voi tarkoin määrätä , kuin
ka paljon edustajat pitävät varaosia, minJ{älaista henkilökuntaa pidetään ja mikä 
on yleensä huoltopisteen palvelutaso . Toisaalta edustaja~opiznus kuitenkin edellyt
tää, että edustaja vastaa alueellensa myytyjen koneiden järkiperäisestä huollosta 
ja varaosien toimituksista . Toisaalta tällaisella järjestelyllä voidaan pitää mel
ko tiheää huoltover kostoa ja se on monessa suhteessa joustava. Yleisesti Volvon 
huoltover kostoa voidaankin pitää verrattain hyvänä . 

VII YLEISARVOSTELU 

SM 868 on metsäolosuhteisiin smumiteltu ja rakennettu kone , joka on runko-ohja
uksen, power shi~ -vaihte i ston ja tasauspyörästön hyvän lukkojärjestelmänsä ansi
osta hyvin maastokelpoinen ja helposti ohjattava. ·loottorin teho tuntuu riittäväl
tä kantavuuden salliman kuorman kuljettamiseen . Er gonomiset ominaisuudet ovat trak
toreiden nykyiseen tasoon verrattuina korkeaa luokkaa . Edellä mainittuj en ominai
suuksiensa ja nopealiikkeisen kuormaimensa ansiosta traktori soveltuu hyvin puuta
varan l ähikuljetustehtäviin maamme olosuhteissa. 

On muistettava , että SM 868 ei ole pyörä.koneena pehmeiden maastojen kone , mutta 
varustamalla se takateloill a ja leveillä eturenkailla sen liikkumiskykyä upottavas
sa maastossa voidaan parantaa . 

Sture Lampen Voitto Pölkki Jaakko Salminen 

Metsä"t;eho Review 16/1970 

BM-VOLVO S1 868 FORWARDER 

Test report on the forwarder. 
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Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, elsinki 17 

HELSIM 1 1110 p 



15.8.1970 

KATSAUS T 0 I M I N T A A N 

HENKILÖKUNTA 

Metsätehon palvelukseen tilapäisiksi tutkijoiksi on 1.6.1970 lähtien otet
tu metsänhoitajat Antero K o s k i ne n ja Mikko Ry s ä sekä tiedotus
metsänhoitajaksi 15.6.1970 lähtien metsänhoitaja, ekonomi Eero Reinius. 

Henkilökunta ja sen tehtäväjako ovat seuraavat. 
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KOKEILUTOIMINTA 

Moni toimikoneiden kokeiluohjelmassa ovat vuoden verran olleet seitsemän jä
senyhtiön yhteisesti hankkima Logma T-300 -karsija-kasaaja sekä eri yhtiöiden 
omistamat Pika 50 -karsija-katkoja-kasaajat. Pika 50 -koneista on tällä het
kellä kokeilu- ja tarkkailutoiminnan kohteena koko ensimmäinen valmistussarja 
eli viisi konetta. Pika-koneiden tähänastisista kokeilutuloksista ilmestyvät 
lähiaikoina Metsätehon tiedotus ja katsaus. Ruotsalaisen ÖSA-kaato- ja juon
tokoneen lyhyt käyttökokeilu on suoritettu kesän aikana Enso-Gutzeit Osakeyh
tiön työmailla. Tulokset saadaan syksyn kuluessa. 

Uusien monitoimikoneiden kokeilutoiminta on rzyt laajentumassa siten, että 
Me tsätehon jäsenten piirissä on muodostettu kolme alueittaista kokeiluryhmää. 
Kunkin ryhmän puitteissa hankitaan yksi tai useampia kullakin alueella tutkit
tavaan korjuuketjuun soveltuvia monitoimikoneita. Tällä hetkellä ei vielä 
ole tehty lopullista konevalintaa. Kokeiluryhmien toimintaa ohjaavat ja hoi
tavat paikalliset toimikunnat. Metsäteho tulee toimimaan ryhmien välisenä 
yhdyselimenä ja tutkimaan koneita. 

Yhteistoiminnassa metsähallituksen kehittämisjaoston kanssa suoritettava 
uusien metsäkoneiden maasto-, kä;yttö- ja turvaomir..ai.suuksien testaustoiminta 
on aloitettu, ja ensimmäisen testauksen tulokset on jo julkaistu Metsätehon 
katsauksena. Tämä ns. pikatestaustoiminta käsittää ensisijaisesti metsätrak
torit. Testattaviksi otetaan markkinoille tulevat uudet konemerkit. 

Pikatestausten lisäksi on alkuvuonna saatu päätökseen runkojen koneellista 
kasausta koskeva tutkimus sekä vertailevat tutkimukset metsäkuljetuksesta BM
Vol vo SM 661 ja BM-Volvo SM 668 -metsätraktoreilla sekä runkojuonnosta tyvet 
ja latvat edellä Michigan Ranger 666 Clark -metsätraktorilla. lfåiden tulok
set on julkaistu Metsätehon sarjoissa. 

Kokeiluohjelmassa on lisäksi kuluvana vuonna muun muassa teleskooppipuo
mikuormaimen kokeilu sekä vai jeri-, pur istuspankko- ja juontopihtimenetelmän 
vertailu runkojuonnossa. Uusista metsätraktoreista kerätään tuotos- ja kus
tannustilastoa. Lisäksi on ryhdytty selvittämään metsäkoneiden huolto- ja 
korjuustoiminnan kehittämismahdollisuuksia. 

TUTKIMUSTOIMINTA 
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Vuoden alkupuoliskolla on saatu päätökseen seuraavat tutkimukset. 

Puutavaran valmistustavan ja leimikkotekijöiden vaikutus hakkuuseen ja met
säkuljetukseen kuormaa kantavalla metsätraktorilla 
Silmävaraisesti katkotun noin 3 m paperipuun ja sahatukin valmistus ja l ä 
hikuljetus harvennusmetsissä 
Mäntykuitupuun painomittaus 
Maatalous- ja met sätraktoreiden edullisuus metsäkuljetuksessa 
Juontomenetelmän ja leimikkotekijöiden vaikutus runkojuontoon 
Ajankäyttö runkojen kaadossa 
Hakkuu käytävä- ja riviharvennuksessa 



Lisäksi on yhteistyössä metsähallituksen kehittämisjaoston kanssa kerätty 
tilasto korjuuteknisistä olosuhteista ja korjuumenetelmistä talvella 1970 se
kä tilasto puutavara-autoista talvella 1970. 

Mainittujen tutkimusten ja selvitysten tulokset sekä tilastot on julkaistu 
tai julkaistaan lähiaikoina Metsätehon sarjoissa. 

Tällä hetkellä on meneillään tai tämän vuoden puolella aloitetaan seuraa
vat tutkimukset. 

Puutavaran valmistus 

Puutavaran valmistukseen kuuluvien varastotöiden kehittäminen runkoinakor
juussa 
Koneellisen puutavaran valmistuksen kannattavuus 
Ihmisvoimin tapahtuva puutavaran kasaus 
Pika 50 -monitoimikoneen käyttö väljennysmetsässä 
Monitoimikoneilla tehtävän puutavaran laatu 

Lähikuljetus 

Puutavaran valmistus ja lähikuljetus riviharvennuksessa 
Kuormaa kantavan metsätraktorin maksuperusteet 

Autokuljetus 

Autokuormien purkaminen 
Uusien tavaralajien kuormaus ja kuorman koko 
Ajonopeus eri tieluokissa ja tieluokittelun perusteet 

Koordinoivat tutkimukset 

Metsätraktoreiden käytön suunnittelu 
Metsäautoteiden tietiheyden määrittäminen 

Suomen Puunja:iostusteollisuuden Keskusliiton aloitteesta perustettiin vuo
den alussa kanto- ja juuripuun korjuuta selvittävä työryhmä, jossa ovat edus
tettuina Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kemi Oy, Oy Keskuslaboratorio Ab, metsähal
litus, Me t säntutkimuslaitos, Metsätebo, Oulu Osakeyhtiö, Tehdaspuu Oy ja Yh
tyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö. Tehdaspuolella on vastaavasti perustettu 
ryhmä, joka tutkii kantopuun käyttöä raaka-aineena. Korjuupuolella on tällä 
hetkellä päähuomio kantojen nostoon ja halkaisuun käytettävien laitteiden ke
hittämisessä ja tutkimisessa. Kaksi kannonnostokoneen prototyyppiä on val
misteilla. Kehi ttämis- ja tutki.mustyö tapahtuu lähinnä Metsäntutkimuslai tok
sessa. Metsä teho suorittaa yhteistyössä. Metsäntutkimuslaitoksen kanssa asi
aan liittyviä osaselvityksiä . 

TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Tiedotus 

Alkuvuonna tavanomaisen tiedotustoiminnan lisäksi tapahtuneesta mainitta
koon Metsätehon 25-vuotisjuhliin liittyvä tiedottaminen, Metsätehon esitteen 
julkaiseminen sekä Me tsätehon osasto Kuljetus 70 -näyttelyssä. 
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Vuoden alkupuoliskolla on ilmestynyt 7 tiedotusta ja 15 katsausta. Katsa
us-sarjassa on uutta keltaisella otsikkotekstillä varustettu metsäkoneiden 
pikatestaustuloksia koskeva katsaus. Katsaus-sarjassa pyritään omien tutki
mus- ja kokeilutulosten lisäksi tämänhetkistä enemmän referoimaan ulkomaisia 
tutkimustuloksia ja kokemuksia. 

Metsätehon julkaisut, oppaat, tiedotukset ja katsaukset ovat asiasta kiin
nostuneiden tilattavissa sekä elokuvat vuokrattavissa Metsätehosta, osoite 
Rauhankatu 15, Helsinki 17, puhelin 90-61 281. 

Koulutus 

Omia koulutustilaisuuksia toimeenpantiin alkuvuonna kaksi: monitoimikone
retkeily maaliskuussa ja konekurssin 2.jakso toukokuussa. 

Alkavan syksyn ohjelmassa ovat seuraavat koulutustilaisuudet. 

Puunkorjuuta koskeva retkeily USA:n ja Kanadan itäosiin syys-lokakuussa. 
Retkeilystä on erikseen tiedotettu jäsenille 

Metsäoppilaitosten metsäteknologian aineopettajain koulutuspäivä 23.9.1970 

Metsänhoitajien ja koneellistamis- ja korjuutehtävissä toimivien metsätek
nikoiden konekurssi, 1.jakso, 26. - 29.10.1970 

Koneellisen puunkorjuun kustannus- ja vaihtoehtolaskennan kurssi. Aihe on 
suunniteltu kurssipaketiksi, joka soveltuvin osin on tilattavissa esimer
kiksi jäsenyhtiöiden työnjohdon koulutukseen 

Syysmetsäpäivien esitelmätilaisuus 

Tekeillä olevasta koulutusaineistosta mainittakoon opas Leimikon suunnit
telu sekä autokuljetusta koskeva elokuva. 

Edellä mainituista tilaisuuksista ja muusta koulutustoiminnasta tiedote
taan tarkemmin erilliskirjeillä. 

Markku Rauhalahti 
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