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

Tutkimus on suoritettu Metsätehon ja valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen 
välisenä yhteistyönä. 

Metsätehon suorittamat kokeilut 

I YIEISTÄ 

Volmari-metsätraktori on teollisuustraktoripohjalta valmistettu kuusipyörävetoinen 
metsäkuormatraktori. Sen peruskoneena on Ht1-Volvo SM 650 -teollisuustraktori, jo
ta valmistaa Aktiebolaget Bolinder-Munktell. Peruskoneen muuttamisen ja varusta
misen metsätraktoriksi suorittaa Vaggeryd Mekaniska Verkstad. Perävaunuosan val
mistaa L . Marttiini-Yhtymä. Osien yhteen liittäminen tapahtuu Suomessa Oy Volvo
Auto Ab :n toimesta. Koneita valmistetaan tämän vuoden aikana kynmienen kappaleen 
sarja. Volmari-metsätraktorin hinta on 136 000 mk, ja traktorille annetaan kuuden 
kuukauden takuu, joka sisältää varaosa- ja tyb1mstannukset. 

II VOIMARIN TU'Il<IMINEN 

Volmarista suoritettiin tutkimuksia Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla Helsingin 
maalaiskunnassa huhtikuussa 1971. Tutkimukset koskivat toiseksi valmistunutta 

Kuva l . Vol.mari . Valok. W Volvo-Auto Ab 
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Kuva 2. Volmari. Mittapiirros (mitat mm :einä) 

konetta. Niihin sisältyi yksityiskohtaisia aikatutkimuksia sekä mittauksia ja ko
keita. Aikatutkimusaineisto käsitti 35 traktorilruormaa, joista 10 oli tukkia ja 
loput kuitupuuta. Koneen ominaisuuksien arvostelussa käytettiin hyväksi myös en
simmäisen koneen kuljettajan kokemuksia. 

III 'IEKNISIÄ TIETOJA 

Päämitat (Metsätehon mittausten mukaan) 

Pituus 9 500 nm, korkeus noin 3 300 nm, leveys 2 490 nm 
Raideväli, etupyörät 1 650 mn ja takapyörät 2 110 nm 
Akseliväli 4 8oo nm 
Kääntösäde, uloin pyörä 8.0 m ja sisin pyörä 4.4 m (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 
Maavara, edessä keskellä 450 mn ·ja takana keskellä· 64o nm 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Qnapaino traktorin etuakselilla 6 700 kg ja telillä 3 300 kg, yhteensä 10 000 kg 
Kantavuus 8 000 kg ja kokonaispaino 18 000 kg 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Tyyppi ja merkki 
Sylinteritilavuus 
Suurin teho 
Suurin vääntömomentti 
Polttoainesäiliön tilavuus 

4-sylinterinen, 4-tahtinen diese.l EM-Volvo D 42 
4.2 1 
8o hv SAE/2300 r/min 
27.4 kJXD SAE/1400 r/min 
95 1 

Voimansiirto (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Moottorin voima siirtyy mekaanisen yksilevyisen kuivalevykytkimen välityksellä me
kaaniseen synkronoimattomaan vaihdelaatikkoon, jossa on kaksi nopeusaluetta ja mo
lenmilla nopeusalueilla neljä vaihdetta eteenpäin- ja yksi taaksepäinajoa varten. 
Varsinaisen vaihdelaatikon edessä on hydraulinen Trac-Trol-pikavaihde, jossa on 
yksi suora ja yksi alennettu välitys varsinaiseen va1hdelaat1kkoon. Pikavaihdetta 
voi käyttää kytkintä polkematta. Vaihdelaatikosta voima siirtyy tasauspyörästön, 
alennuspyörästön ja vetoakseleiden kautta etupyöriin. Tämä alennuspyörästö on lu
kittava. Teliakseliin vietävä voima siirtyy vaihdelaatikosta monilevykytkimen ja 
nivelakselin kautta telin kulmavaihteeseell;, johon on nivelletty akselit, joiden 
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Asetelma l 

Teoreettiset nopeudet eri vaihteilla etupyörien 

rengaskoon ollessa 18. 4 x 34" 

Vaihde 
Moottorin pyörimisnopeus, r/min 

1 78o 2 )00 

Traktorin nopeus , km/h 
E'l'EENPÄIN 

1 hidas 1 s 1.6 2.1 
2 hidas 1 2.1 2.7 
3 hidas 2 s 2.4 3.1 
4 hidas 2 3 .2 4.1 
5 hidas 3 s 3.7 4.7 
6 hidas 3 4.8 6.2 
7 hidas 4 s 4.8 6.2 
8 hidas 4 6.3 8.1 
9 nopea 1 s 6.5 8.4 

10 nopea 1 8.4 l0.9 
11 nopea 2 s 9 .8 12.7 
12 nopea 2 12 .8 16.5 
13 nopea 3 s 14.7 19.0 
14 nopea 3 19.1 24.7 
15 nopea 4 s 19 .2 24.9 
16 nopea 4 25 .0 30.0 x) 

TAAKSEPÄIN 

1 hidas s 2.0 2.5 
2 hidas 2.6 3.4 
3 nopea s 8.o 10.2 
4 nopea 10.4 13.4 

s : pikavaihteen pikkuvaihde 
x ) Moottorin käyntinopeus rajoitettu arvoon 2000 r/min 
Huom! Kitkarullat toimivat vain 8 al111111Slla vaihteella 

päässä on kitkarullat. lfåmä välittävät voiman telipyöriin, ja niiden hallinta hoi
detaan ohjaamosta. Telivedon voi kytkeä monilevykytkimestä kokonaan pois ma.antie
ajoa varten, jolloin kitkarullat nostetaan samalla ylös. Telivedossa ei ole tasa
uspyörästöä. Asetelmasta 1 nähdään teoreettiset ajonopeudet eri vaihteilla. 

Pyörävarustus 

Renkaat edessä 18.4 x 34"/14 tai 23.5 x 25"/16 
Renkaat takana 14.oo x 24 11/12 tai 16.oo x 24"/12 
Telipyörät voidaan varustaa teloilla, joiden leveys on 48 cm 

Ohjaus 

Traktorissa on hydraulinen runko-ohjaus, jossa ohjausliike saadaan aikaan orbitrol
laitteen ja ohjauspyörän välityksellä. Lisäksi on kuormausajoa varten hydraulinen 
suoraohjaus, jonka hallintavipu on ohjaamon takaseinässä. Runkonivelen kääntökul
ma on ±43°. 

Jarrut 

Ajojarrujärjestelmä on kaksiosainen. Vetopyörästössä on edessä me.kaaniset paisun
talevyjarrut neljällä levypinnalla kummallekin pyörälle, takana akseliin sijoitetut 
hydrauliset yksilevyjarrut. Seisontajarru on mekaaninen ja kytketty ajojarrujär
jestelmään. 

Hydrauliikka 

Traktorissa on yksi hydraulipumppu, joka saa voimansa kampiakselin etupäästä. Pump
pu on2Vickers 25 V 17, ja sen tuotto on 81 l/min/1500 r /min ja suurin työpaine 140 
kp/cm . Ohjausjärjestel.män vaatima öljymäärä on 40 1. 
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Kuva 3. Volmar11n asennetun ÖSA-350 PD -kuonnaimen 
ulottuvuus pystytasossa 

Sähkölaitteet 

Jännite on 12 V ja vaihtovirtageneraat
torin teho 0. 45 kW; akkuja on kaksi, 

m 

Kuva 4. Volmar11n aselUletun ÖSA-350 PD -kuonnaimen 
ulottuvuus maanpinnan tasossa 

varauskapasiteetiltaan yhteensä 160 Ah. Käynnistinmoottorin teho on 2.9 kW (4 hv). 
Työskentelyvalaisimia on neljä; ne on asennettu ohjaamon katonrajaan. 

Kuormain 

Volmari-metsätraktorissa on ÖSA-350 PD -kourakuormain, joka on kiinnitetty jalus
talle traktorin perävaunuosan kuorma.tilan eteen. Ajon aikana kauraa pidetään joko 
kuorman päällä tai pankkoon kiinni puristettuna. 

Teknisiä tietoja (valmistajan ilmoituksen mukaan): 

Bruttonostomomentti 4 900 kpm 
Puomin suurin pituus 5,3 m 
Nettonostovoima 5.3 m:n varrella 575 kp 
Kuormaimen kääntb"kulma 380° ja kourankääntäjän2kiertokulma 300° 
Kouran poikkileikkausala-kärjet kiinni 0.35 m 
Kouran ja kourankääntäjän paino 187 kg 
Kuorma.imen kokonaispaino 1 140 " 

Kuormaimen ulottuvuusalue on esitetty pystytasossa kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa 
kuvassa 4. Kuormaimen liikegeometriaa ja ulottuvuutta voidaan pitää hyvinä. 

IV KÄY'ITÖ<l'1INAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden vaikutus 

Maaperän pehmeys haittaa Volmarin kuten muidenkin vastaavan painoisten metsätrakto
reiden liikkumista. Koneen liikkumiskykyä pehmeällä maaperällä voidaan parantaa 
varustarnalla telipyörät teloilla. Nämä eivät haittaa k.itkarullien toimintaa. Tut
kimustyömaalla muutamat pehmeiköt aiheuttivat traktorin kuormattuna ollessa sen 
k.iinn.i juuttum.ista takapyörien upotessa. 
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Ase tel ma 2 
Teoreettiset pintapaineet 

Renkaiden Pintapaine, kp/cm2 
koko tyhjänä 8 t:n kuorman 

kera 
ETURENKAAT 

Volmari 
- vakio 18 .4 X 34/14 0.87 0.95 
- vaihtoehtoisesti 23 .5 X 25/12 0 .69 0.75 

It!-Volvo SM 868 23.5 X 25/12 0 .62 0 .64 

Valtra Farmet M 2 
- vakio 16 .9 X 34/14 0 .90 1.07 
- vaihtoehtoisesti 18 .4 X 34/14 0 .79 0.95 

TAKARENKAA'l'. 

Volmari 
- vakio 14 .00 X 24/12 0 .36 1.16 
- vaihtoehtoisesti 16.()() X 24/12 0 .28 0 .92 

Itl-Volvo SM 868 500 x · 22.5/16 0 .37 1.03 

Valtra Fe.nnet M 2 500 X 22.5/12 0 .33 0.91 

Asetelmassa 2 on esitetty Volmarin pintapaineet ja vertailun vuoksi myös EM-Volvo 
SM 868:n ja Valtra Fannet M 2:n pintapaineet, jotka on laskettu Metsätehon katsa
uksessa 24/1970 esitetyllä periaatteella. 

Volma.rin pintapaineet ovat varsin suuret . Eturenkaiden pintapaine on samaa luok
kaa kuin Fannetissa, · kun taas takarenkaiden . pintapa~ne vakiorenkaisina on ver
tailtavista koneista kuormattu1na selvästi suilrin vol.nfå.r~ssa . Pintapaineiden suu
ruuteen vaikuttavat lähinnä kapeat renkaat. Traktori sov~tuu näin ollen lähinnä 
kantaville maille . Telojen käyttö takapyörissä pienentää pintapainetta huomatta2 
vasti , sillä teloilla varustettuna Volma.rin takarenkaiden pintapaine on 0.51 kp/cm • 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimustyömaalla kokeiltiin traktorin mäennousukykyä, ja ajettaessa 10 p-m3 :n 
kuonniQ kone selviytyi rinteestä, jonka jyrkkyys oli 26 %. Kuorman koon ollessa 
15 p-m/ kone ei enää selviytynyt mäestä, sillä kitkarullat alkoivat luistaa. Val
mistajan ilmoittama koneen staattinen rajakaltevuus sivusuunnassa on 26° eli 49 %. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Traktorin maavara (45 cm) on melko pieni maanpinnan epätasaisuuksia ajatellen. En
sinmäisinä tarttuvat epätasaisuuk.siin takapyörien jarrujen suojakotelot, mitä 
haittaa taitava kuljettaja voi kuitenkin pie-
nentää oikealla ajotekniikalla. Telin liike 
on riittävä ja pyörät myötäilevät kiertävän 
keskinivelen ansiosta joustavasti epätasai
suuksia, jolloin heilahtelu esteissä ei ole 
häiritsevää. 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Kuvassa 5 on esitetty Volma.rin kääntösäteet 
ja kääntöleveys. Traktorin kääntösäde vastaa 
Metsätehon aikaisenmin testaamien traktorei
den kääntösädettä. Volmarin kääntöleveys sen 
sijaan on suurempi kuin muiden vastaavan ko
koisten kuorma traktoreiden kääntöleveys Kockum 

Kuva 5. Volmari. Kääntösäteet Ja 
kääntöleveys 
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Brunettia lukuun ottamatta. Suuren kääntöleveyden vuoksi on ajouran leveyden kaar
teissa oltava käytännössä noin 5,5 m. 

IJ.ikkuminen lumessa 

Tutkimusajankohdan vuoksi ei koneen liikkumisesta lumiolosuhteissa voitu tehdä pää
telmiä. Koneen prototyypin kuljettajan haastattefUSsa on kuitenkin ilmennyt, että 
pakkaslumi ei haittaa koneen liikkumista lumen syvyyden ollessa pienempi kuin maa
vara. IJ..unen syvyyden ylittäessä maavaran kitkarullaveto ei enää toimi täysitehoi
sesti, vaan alkaa luistaa. Tähän vaikuttavat osaltaan pohjapanssarin leveys ja 
muoto, minkä johdosta lumi keräytyy koneen eteen. Telojen käyttö myös talvella 
parantanee koneen lumessaliikkumiskykyä. 

Ajonopeudet 

Asetelmassa 3 on esitetty aikatutkimuksen perusteella saadut ajonopeudet. Eri trak
toreiden ajonopeudet eivät ole täysin vertailukelpoiset keskenään eri kuljettajien 
ja erilaisten olosuhteiden vuoksi, mutta ne näyttävät olevan vertailtavilla trak
toreilla samaa suuruusluokkaa. 

Asetelma 3 
Keskimääräiset aJonopeudet 

AJon laatu Keskim. Volmar 1 8'1-Volvo Valt ra 
a Jomat ka , SM 868 Farmet 

m 
AJonopeus , m/min 

AJo tyhjänä 120 63 72 6o 

" lruonnattuna 120 55 59 45 

" lruonnattaessa 20 39 55 43 

Kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Asetelmasta 4 nähdään Volmarin ja vertailun vuoksi myös EM-Volvo SM 868:n ja Valtra 
Fannetin kuormaus- ja purkamisajat. Kaikkien traktoreiden kuljettajien anma.tti tai
don voidaan katsoa olleen hy\rä, mutta aikojen keskinäistä vertailua vaikeuttaa olo
suhteiden vaihtelu. 

Asetelman mukaan Volmarin kourakuormain (ÖSA-350 PD) on ollut hieman hitaampi kuin 
Volvo 868:n kuormain (ÖSA-69 P), mutta jonkin verran nopeampi kuin Farmetin kuor-
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Asetelma 4 
Keskimääräiset kuormaus - Ja purkamisa.Jat 

Volmari 

Työvaihe 2 m 3 m saha-
kui t up . ku1 tup. tukit 

Ifol-Volvo 
S'1 868 

Valtra 
~rmet 

3 m 3 m saha -
kui tup. kuitup . tukit 

min/kuormaustaakka 
KU<ff!AUS 

Varsinainen kuonnaus 0.39 0.36 0.36 0.36 o.116 o.116 
Kuonnauksen Ja kuonnausaJon valmistelu o.oa 0.09 0.09 0.05 0.09 O.Cfl 
Kasan Ja kuorman Järjestely 0.05 O. Cfl 0.05 0.03 0.03 0.05 

yhteensä 0.52 0.52 0.50 0. 0.58 0.58 
PIJRKAMilIDi yhteensä o.4o 0.35 0.47 0.30 o.116 0. 5 

k_,.3 

Kuormaustaakan koko 0.29 0.40 0.30 0.51 o.42 0.31 
Purkamistaakan koko 0.41 0.57 0.50 0.71 o.88 0.92 
Keskimääräinen kasan koko 0.79 o.82 0.76 0.72 0.50 0.33 
Keskimääräinen kuorman koko 8.23 7.06 9.10 8.67 9.J3 13.75 
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Kuva 6. Kasakohtaisen kuonnausajan riippuvuus kasan koosta 

main (Fiskars 6000 Tukkikurki). Koska Volmarissa on kahdet ajon halUntalaitteet, 
valmisteluajat eivät kohoa kovin merkittäviksi. 

Kuvassa 6 on esitetty kasakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta eri puu
tavaralajeilla Volmarin ja Fannetin osalta. Havaitaan, että 3 m kuitupuu on edul
lisin puutavaralaji. Kuvasta ilmenee myös kuormainten kourien ko~n vaikutus kuor
mausaikaan kasan koon kasvaessa. Kasan koon ollessa alle 0.6 k-llY:n kuormausaika 
on Volmarin ÖSA-350 PD -kuormaimella pienempi kuin Farmetin Fiskars 6000 Tukkikur
jella. Kasan koon edelleen kasvaessa pääsee Fiskarsin suuri koura oikeuksiinsa, 
koska tällöin ÖSA:lla joudutaan ottamaan kasasta kaksi taakkaa, kun taas Fiskars 
pystyy ottamaan kasan yhtenä taakkana. 

Asetelmasta 5 nähdään kuormaimen liikenopeudet kuormittamattomana traktorin kier
rosluvun ollessa 1300 r/min, mikä vastaa tavanomaista työskentelynopeutta. 

Asetelma 5 
Kuormaimen liikenopeudet 

Liike 

Puomin kääntö myötäpäivälin 
11 " vastapäi välin 

Nostovarren nosto siirtovarsi suorana 
" lasku tt " 

Siirtovarren nosto 
11 lasku 

Kouran kääntö 111Yötäpäivään 
" " vastapäivälin 

Kouran aukaisu 
11 sulkeminen 

Kuorman koko 

Nopeus 

26 °/s 
20 11 

18 " (1.7 m/s) 
29 11 (2.5 " ) 
6o n (1.9 n ) 

33 11 (1.1 " ) 
143 " 
125 " 
1.8 s 
1.9 " 

Asetelmasta 6 nähdään laskettu kuorman koko ja paino kuorman ulottuessa sivupyl
väiden tasalle, jolloin kuorma on mahdollisimman suuri. 
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Asetelma 6 

Eri puutavaralajeille laskettu kuorman koko ja paino 

Puutavara- Kuorman koko, Kuorman paino, 
laji p-m3 t 

2m (2 nippua) 13 7.4 
2.4 11 ( ) 16 8 .7 

n. 3 " (1 nippu ) 10 5.4 
n. 5 11 ( ) 15 7.7 
n. 6 11 ( ) 18 9.0 

3 m, 2 11 (2 nippua) 17 8.4 

Traktorin kuormatila on mitoitettu niin, että valmistajan ilmoittama suurin sallit
tu kantavuus (8 t) voidaan ylittää usean puutavaralajin kohdalla, joskaan ylitys 
ei ole kovin suuri. Edullisin puutavaralaji kuorma.tilan tehokkaan käytön kannalta 
6n noin 5 m kuitupuu, jolloinkuorma. ulottuu noin metrin verran traktorin perän yli. 

V EROONCMJ:SET <MrNAISUUDET 

Asetelmasta 7 nähdään eräiden ohjaamon ja traktorin hallintalaitteita koskevien 
ominaisuuksien arvostelu. Arvosanoina on käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyt
tävää, huonoa ja erittäin huonoa. Arvostelussa on pyritty siihen, että traktorin 
tyyppi ja hinta eivät vaikuta arvosteluasteikon tasoon. 

Asetelma 1 
Ohjaamon Ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

N"åkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluvuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpin\vYs 
I lmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- Ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunoiden panssariverkko 

Arvosana 

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

Kohde Arvosana 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörä 
KaasupolJin (sijainti) 
JarrupolJin (sijainti) 

eritt. hyvä 

11 (poljinvoima) 
Seisontajarru 
Vaihdetanko 
T&sauspyörästön lukko 
ValonkYtkimet 
K'åynnistin 
Virrankytkin 
Mittaristo 
Merkki valot 
HYdrauliikan hallintalaitt. 
Kuonnaimen 11 

tyyd. 
huono 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 

Koneen ohjaamo ei ole alun perin suunniteltu nimenomaan metsätraktorin ohjaamoksi. 
Siihen tehdyt muutokset ovat toistaiseksi koekäytössä ja eräiltä osin siihen on 
mahdollista tehdä lisää muutoksia. N'åkyvyys taakse yläviistoon on huono, ja ohjaa
mon takareunaa tullaan nostamaan noin 5 cm näkyvyyden parantamiseksi. Istuin on 
jouduttu siirtämään toiseen sivuun jalka- ja polvitilan lisäämiseksi käännyttäessä 
ajoasennosta kuormausasentoon. Tällöin etäisyys jarrupolkimeen jää liian pitkäksi. 
Kuormauskaasupoljinta on nykyisellään hankala käyttää. 

VI HUOLTO 

Asetelmassa 8 esitetään arvostelu tärkeimpien huoltokohteiden sijainnista ja huol
totoimenpi teiden suoritushelppoudesta. Asetelmasta käy ilmi, että tavallisinmat 
huoltotoimenpiteet on suhteellisen helppo suorittaa. 
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Asetelma 8 
HUol tokoht ei den arvostelu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sija i nti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen s i jaint i 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hibnojen vaihto ja kiristys 
Sähköjohtojen sijoitus 
Öljyputkien sijoitus 
Kuormaimen öljyputkien sijoitus 

Arvosana 

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

Koneen alusta on suojattu yhtenäisellä pohjapanssarilla, joka suojaa tärkeitä osia 
hyvin. Sitä aukaisematta ei päästä käsiksi öljynpoistotulppiin. Toimenpidettä on 
helpotettu mahdollisuudella käyttää hyväksi kuormainta. Moottoriöljyn mittatikku 
sijaitsee hydrauliöljysäiliön takana. Viimeksi mainittua on kallistettava, ennen 
kuin mittatikku saadaan esille ja voidaan todeta moottoriöljyn määrä. Kampiakse
lin etupäähän kytketyn hydraulipumpun takia kiilahihnoja on hankala vaihtaa, mutta 
niiden kiristäminen sen sijaan on helppo suorittaa. Polttoaine- ja hydrauliöljy
säiliöiden puhdistamisen helpottamiseksi olisivat riittävän suuret luukut tarpeel
liset. 

Volmari-metsätraktorin huoltoa hoitaa Ef.1-teollisuuskoneiden huoltoverkko. Huol
topisteet ovat yksityisiä liikkeitä, joilla on EM-Volvon edustus. Tällaisessa 
huol topisteessä on 1 - 4 a!llllattiasentajaa ja 1 - 3 huol toautoa. Autoissa on pieni 
määrä varaosia ja tarvikkeita ja niihin otetaan tilanteen mukaan lisävarusteita. 

EM-teollisuuskoneiden huoltopisteitä on seuraavilla paikkakunnilla (suluissa huol
toautojen määrä silloin, kun niitä on useampia kuin yksi). Ahvenanmaa, Forssa, 
Helsinki (3), Hämeenlinna, Iisalmi (2), Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, 
Kotka, Kouvola, Kuopio, Iahti (2), Lappeenranta, Mikkeli, OUlu, Pietarsaari, Pori, 
Rauma, Riihimäki (ei huoltoautoa), Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tarrmisaari (2), 
Tampere (3), Turku (3) ja Vaasa (3). 

Varaosien keskusvarastoa pitää Oy Volvo-Auto Ab Helsingissä. Tämän lisäksi edusta
jat eri puolilla maata pitävät pienempää varaosavarastoa, jonka suuruus vaihtelee 
paikkakunnan ja liikkeen mukaan. 

Koska maahantuoja ei omista huoltopisteitä, se ei voi tarkoin määrätä, kuinka pal
jon edustajat pitävät varaosia ja henkilb1cuntaa. Toisaalta edustajasopimus kuiten
kin edellyttää, että edustaja vastaa alueellaan myytyjen koneiden järkiperäisestä 
huollosta ja varaosien toimituksesta. Tällaisella järjestelyllä voidaan pitää 
melko tiheää Ja monessa suhteessa joustavaa huoltoverkkoa, Yleisesti Volvon 
huoltoverkkoa voidaan pitää verrattain hyvänä. 

VII YLEISARVOSTELU 

Volmari-metsätraktori on valmistettu käyttämällä peruskoneena suurissa sarjoissa 
valmistettavaa teollisuustraktoria ja käyttämällä hyväksi standardikomponentteja. 
Traktorin hinta on näin saatu selvästi edullisemmaksi kuin esimerkiksi saman kan
tavuuden omaavan Ef.1-Volvo SM 868:n. Vastaavasti on jouduttu tinkimään koneen maas
to-ominaisuuksista, esimerkiksi käyttämällä telipyörissä kitkarullavetoa. Parhai
ten traktori soveltuu avohakkuualueille, missä maasto on kantavaa eikä pi nnaltaan 
kovin epätasaista ja etenkin talvella suhteellisen loivarinteistä. 

Antero Koskinen Sture Lamp(m 
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Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen 

suorittamat kokeilut 

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos on suorittanut Volmari-kuormatraktorinpi
katarkastuksen Anjalassa huhtikuussa 1971 ja esittää sen perusteella seuraavaa. 

OHJAAMO 

- Ohjaamoa voidaan pitää t y y d y t t ä v ä n ä 

- Ohjaamo on tiiviin tuntuinen 

- Ohjaamon kaksi sivuikkunaa voidaan avata tuuletusta varten 

- Ohjauspyörän asentoa voidaan muuttaa 

- Leveys polvien korkeudella ja lattiatasossa on liian pieni. Tästä syystä polvi-
tila istuinta kuormausasentoon käännettäessä on pienenlainen. Jalkojen tiellä 
on myös vipuja ja tankoja 

- Korkeuden pitäisi olla jonkin verran suurempi 

- Valojen, lämmityslaitteiden, virtalukon ym. kytkimien sijoitus ei ole hyvä 

- Pysäyttimen nupin värin pitäisi olla punainen 

- Istuimen kiinnityksen pitäisi olla tukevampi ja selkätuen jonkin verran korkeam-
pi 

- Istuimen keskilinja on 11 cm vasemmalla ohjauspyörän keskiöstä 

- Jalkakaasu edessä on liian pystyssä ja liian oikealla. Poljin saisi olla myös 
jonkin verran leveämpi. Myöskään kuormauksessa käytettävän jalkakaasun sijainti 
ei ole hyvä 

- Ma.asto-ohjausvipu on liian lyhyt. Sen liikesuunta ei ole hyvä 

- Taempi kytkinpoljin on liian vasemmalla. Sen käyttö on muutenkin vaikeaa 

- Kourakuormaimen käyttövipujen liikesuunta ei ole hyvä 

- Tasauspyörästön lukon jalkapolkimen sijoitus ei ole hyvä 

- Ohjaamon takaosassa ei ole moottorin öljynpainetta ja lämpötilaa osoittavia mit-
tareita tai hälytysvaloja 

- Takaikkuna on liian matala. Muun muassa tästä syystä näkyvyys taaksepäin ei ole 
riittävän hyvä. Takaikkunaan ei ole suunnattu lämpimän ilman puhallusaukkoa 

- Ohjaamossa ei ole ajo- ja huoltokirjojen, eväiden eikä pienten tyb"kalujen säily
tystiloja 

- Takasivuikkunoita ei ole suojattu säleiköllä 

- ovet eivät avaudu riittävän paljon 

ERÄÄT MUUT TRAKTORIN OSAT 

- Ajo- ja takavalot on suojattu hyvin 

- Ohjaamon takayläkulmissa tarvitaan lisävalonheittimiä 

- Ohjaamon yläkulmien valonheittimiä ja seisontavaloja ei ole suojattu 

- Olisi eduksi , jos kuormatilan etuseinämän säleikkö olisi esimerkiksi himmeää 
vihreää väriä valojen häikäisyn vähentämiseksi 

- Traktorissa ei ole jäähdytysnesteen lämmitintä käynnistämisen helpottamiseksi 
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- Pohjapanssari ei ole riittävän vahva 

- Olisi eduksi, Jos maavara pohjapanssarin alla olisi strurempi 

- Etupytsrien lokasuojien vahvistinlevyt kasaavat roskia pytsrän Ja lokasuojan väliin 

- Ohjaamon ulkopuolelle takaseinään sijoitettua taenman kytkinpolkimen nestesäili-
ötä ei ole suojattu 

PYÖRÄT 

- Etupyörien venttiilit ovat huonosti suojatut 

- Takapytsrien vanteiden reunoja ei ole vahvistettu 

- Takapytsrien levyjarrujen suojuslevy voi pureutua kiviin Ja kantoihin kiinni. 
SuojuslevYn alatuki 9ttaa kiinni esteisiin 

- Etu- Ja takapytsrien pintapaineet kuormattuna ilman telaketjuja ovat suuret. TK
män vuoksi traktori voi olla melko paha uppoamaan pehmeilftlissä ilman telaketju
Ja. Etupyörien pintapainetta pitäisi myös voida alentaa 

- Telipyörien välissä olevien voimansiirtopyörien ja teliakselin rungon väliin voi 
kasaantua roskaa ja puuta, jotka estävät voimansiirtopyörän painumasta pytsrien 
väliin 

- Traktorin takapää oikaisee liikaa käänteessä 

JARRUT 

- Kuormaus- ja pysKköintijarrujen pitäisi olla tehokkaaft1N1t 

KOURAKUORMAIN ÖSA-350 

- Ohjaamon Ja kuormaimen väliset letkut olisi sijoitettava ja suojattava parelllllin 

- <lljaamon ulkopuolelle takase~nään sijoitettua kuormaimen Jakoventtiilii ei ole 
suoJattu 

- Kouran letltuJa ei ole suojattu 

MAATALOU3CC!m!DEN TOIKOOJSLAITOS 

Volmari-metsätraktoriin tehdyt muutokset 

Oy Volvo-Auto Ab:n ilmoituksen mukaan sarjan uusiin traktoreihin on tehty seuraavat 
muutokset. 

- Pysäyttimen nupin väri on maalattu punaiseksi 

- Kuormattaessa käytettävän Jalkakaasupolkimen paikkaa ja nivelpistettä on muutettu 

- Maasto-ohjausvipua on pidennetty Ja sen sijaintia muutettu 

- Taemman kytkinpolkimen asentoa Ja tasauspyörKsttsn lukon polkimen sijaintia on 
muutettu 

- <lljaamoa on nostettu 5 om ylöspäin näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin 

- Takasivuikkunoihin on lisävarusteena saatavissa säleiköt 
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- Kuormatilan etuseinämän säleikkö ja takaikkunan säleikkö maalataan nyt mustalla 
himmeällä värillä valojen häikäisyn estämiseksi 

- Pohjapanssaria on vahvistettu 

- Kytkinpolkimen nestesäiliö on siirretty entistä suojattunpaan paikkaan 

- Levyjarrujen suojuslevyn alatuki on pyöristetty 

- Kuormaimen kouran letkut on suojattu 

- Ohjaamon ja kuormaimen väliset letkut on sidottu yhteen 

- Traktori toimitetaan myös isommilla renkailla varustettuna. Tällöin rengaskoko 
edessä on 23 .5 x 25 ja takana 14.9 x 30 

- I lmanpuhdistimen suojus on muutettu 

- Edessä olevat venttiilisuojukset on muutettu 

Metsäteho Review 14/1971 

VOIMARI FORWARDER 

Test report on the forwarder. 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliit on metsätyöntutkimusosasto 
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1.9.1971 

KATSAUS TOIMINTAAN 

Metsätehon tämän hetken toiminnan 
painopiste on suuntautunut uusien 
menetelmien ja niihin liittyvien 
koneiden tutkimiseen ja kehittämi
seen. Menetelmien rationalisoin
nin myötä on suunnittelun ja val
vonnan merkitys lisääntynyt. Tätä 
palvelevaa tutkimustoimintaa on
kin kuluvana vuonna tehostettu. 
Kahdesta uudesta tutkijasta toi
nen, metsänhoitaja Aarne Elovainio, 
on keskittynyt juuri suunnittelu
tutkimuksiin. Uutena sektorina 
Metsätehon toimintak~ntässä ovat 
metsänhoitotöiden koneellistamis
tutkimukset, joita varten on otet
tu tutkijaksi metsänhoitaja, maa
talous- ja metsätieteiden kandi
daatti Eero Heino. 

Useita uusia metsäkonetyyppejä ja 
-malleja on tullut jäsenten työ
maille ja lisää on jatkuvasti ke
hitteillä. Näiden kokeilu käytän
nön olosuhteissa ja kotimaisten 
koneiden kehittämistyöhön osallis
tuminen muodostavat entistä sel
vemmän osan Metsätehon toiminnas
ta. 

Tiedotus- ja koulutustoiminnassa 
on vakiintuneen julkaisutoiminnan 
ynnä muun tiedotuksen sekä kurssi
ja asiantuntijatoiminnan lisäksi 
alkuvuodesta erityisesti keskityt
ty uuden tiedotus- ja koulutusai
neiston tuottamiseen ja hankkimi
seen sekä välittämiseen. 

TUTKIMUSTOIMINTA 

Vuoden 1971 alkupuoliskolla saatiin 
päätökseen tai tutkimusselostuksen kir
j oi tusvaiheeseen seuraavat tutkimukset. 

Silmävaraisesti katkotun kuitupuun 
autoonkuormaus ja autokuorman koko 

Logma T-300 -monitoimikoneen tuotok
seen vaikuttavat tekijät j a Logma
korjuuketj un kustannukset 

Taukotuvat 

Kourakuormaimeen asennettu katkonta
saha runkojuontovarastojen puunkäsit
telyssä 

2 m kuitupuun kourakuormainlajittelu 
kuorman purkamisen yhteyf.essä 

Pika 50 -karsinta-katkontakoneen l<äyt
tö väljennysmetsässä 
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Korjuuteknisten olosuhteiden selvit
tely jäsenten ja metsähallituksen 
pystymittausleimikkoaineiston avulla 

Kuormaa kantavan metsätraktorin tuo
tokseen vaikuttavien tekijöiden lisä
tutkimus 

Työ- ja pääomapanos erilaisissa kor
juu- ja kuljetusmenetelmissä talvi
olosuhteissa 

Tutkimus erilaisista puunkorjuumene
telmistä riviharvennuksessa 

Kuuden ensiksi mainitun tutkimuksen tu
lokset on julkaistu ja muut julkais
taan lähiaikoina Metsätehon sarjoissa. 

Tällä hetkellä ovat meneillään tai tä
män vuoden puolella aloitetaan seuraa
vat tutkimukset. 

Koordinoivat tutkimukset 

Työ- ja pääomapanostutkimuksen jatko 
sulan maan olosuhteiden osalta 

Metsäkuljetuksen ja korjuun vuosi
suunnitelma 

Ennuste siitä, miten puun toimittami
nen kannolta tehtaaseen kehittyy 
1970-luvulla 

Erilaisten puutavaran käsittelypaik
kojen sijoitus 

Korjuututkimukset 

Runko- ja puujuonnon tuotokseen vai
kuttavat tekijät 

Tukkien koneellinen kasaus kuorma
traktorikuljetusta varten 

Pika 50 ja Logma T-300 -monitoimiko
nekor juuketjut 

Monitoimikoneiden vaikutus puutavaran 
laatuun ja määrään 

Vanerikoivun juontotutkimus 

Autokuljetustutkimukset 
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Autojen viipyminen tehtaalla ja pudo
tuslaitureilla 

Autokuormien purkamistapojen ver
tailu 

Mittaustutkimukset 

Kuitutukkien ja 3 m kuitupuun pinoti
heyden, tilavuuspainon ja kuiva-aine
pitoisuuden vuotuinen keskiarvo sekä 
niiden vaihtelut 

Metsänhoitotöiden tutkimukset 

Ensi vaiheen tehtävänä on kartoittaa 
jäsenten sekä muiden tutkimuslaitosten 
suorittamien tutkimusten ja kokeilujen 
tuloksia sekä tutkimustarvetta. Lisäk
si on loppuvuoden suunnitelmissa erai
tä suppeita koneiden vertailututkimuk
sia. 

Muut 

Metsäteho on osallistunut puutavaraly
henteitä ja -koodeja, ostoilmoitusten 
yhtenäistämistä ja tilojen veroilmoitus
systeemin kehittämistä koskevaan työhön 
sekä kartoittanut jäsenten ATK:n käyt
töä. Lähiajan toiminnassa ovat tieto
jenkäsittelyasioista esillä mm. hakkuun 
tuotosten ja ansioiden seuranta ja puu
tavaralaj ien muuntolukusuositus. 

Metsäteho osallistuu edelleen HAKO-toi
mikunnan, Nordiska Skogsarbetsstudier
nas Rådin (NSR:n) sekä kanto- ja juuri
puun korjuuta selvittävän työryhmän toi
mintaan ja suorittaa näitä koskevia tut
kimuksia. 

KONEIDEN KEHITTÄMIS
JA KOKEILUTOIMINT A 

Vuoden 1971 alkupuoliskolla tehtiin pi
katestaus kahdesta metsätraktorista, 
MF-Kärpästä ja Volmarista. Loppuvuoden 
pikatestausohjelmassa ovat Valtra-Jehu, 
BM-Volvo SM 462, Valmet 870 CK, Robur S 
sekä mahdollisesti Valmet 880 K. Lisäk
si testataan ÖSA-kaatolaitteella varus
tettuja Lokkeri- ja Volvo-kaato-juonto
koneita. 

Koneiden pikatestauksia suoritetaan yh
teistyössä metsähallituksen kehittämis
jaoston ja Vakolan kanssa . 

Kestotestausta jatkuvaa tärinäkellot.ark
kailua käyttäen suoritettiin alkuvuo-
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desta kuudesta eri traktorimerkistä. Näis
tä yksi, BM-Volvo SM 868:n testaus, saa
tiin jo päätökseen, muita jatketaan. 

Viidestä 0-sarjan Pika 50 -monitoimiko
neesta valmistuivat kestotestaustulok
set, jotka sisältävät myös vuonna 1970 
julkaistun tilaston tulokset. Nämä kor
jaus- ja tuotostilastot II käsittävät 
aineiston noin l 1/2 vuoden ajalta. Pi
ka 50 -koneiden kestotestausta jatke
taan nyt varsinaisten sarjakoneiden 
osalta. Korjaus- ja tuotostietojen li
säksi kerätään Pika 50 -koneista sa
moin kuin Logma T-300:sta jatkuvasti 
kustannustilastoa. 

Puunkäsittelykoneiden patenteista ja 
patenttianomuksista on laadittu selvi
tys. 

Alkuvuodesta saatiin päätökseen kokeilu 
puristuspankolla varustetun runkojuon
totraktorin käytöstä 3 m kuitupuun ja 
karsittujen runkojen juontoon. 

Yhteistyössä Oy Wärtsilä Ab:n kanssa on 
kokeiltu teleskooppipuomikuormaimen so
veltuvuutta eri puutavaralajien kuorma
ukseen. Nivelpuomikuormainta koskeva 
vertailuaineisto kerätään syksyllä. 

Koneiden kehittämistyössä muodostaa mer
kittävän osan koneiden valmistajien ja 
markkinoijien kanssa suoritettava yh
teistyö samoin kuin jäsenten ja niiden 
muodostamien yhteistyöryhmien kokeilu
työn koordinointi. 

TIEDOTUS- JA 
KOULUTUSTOIMINTA 

Omia koulutustilaisuuksia toimeenpan
tiin alkuvuonna viisi: konekurssin 2. 
jakso, kolme puunkorjuun kustannus- ja 
vaihtoehtolaskennan kurssia sekä uuden 
konekurssin 1. jakso. 

Syyskauden ohjelmassa ovat: 

Monitoimikoneretkeily Ruotsiin kokei
luyhteistyössä mukana oleville jäse
nille syyskuun alussa 

Konekurssin 2. jakso lokakuun alussa 

Puunkorjuun rationalisointipäivät 
marraskuussa 

Syysmetsäpäivien esitelmätilaisuus 

Kustannus- ja vaihtoehtolaskennan kurs
seja toimeenpannaan yrityskohtaisesti 
tilattuina tilaisuuksina. · Tämä "kurs
sipaketti" on myös osittaisena tilatta
vissa jäsenten omaan koulutustoimin
taan. Myös muissa toimialan asioissa 
pyritään jäsenten ja muiden asiasta 
kiinnostuneiden koulutukseen antamaan 
asiantuntija-apua. 

Vuoden alkupuolella ilmestyi 6 tiedo
tusta ja 14 katsausta sekä vuoden alus
sa katsaus toimintaan. 

Metsätehon opasjakeluun on otettu O/Y 
Kyro A/B:n, Oy Nokia Ab:n, Oy W. Rosen
lew Ab:n ja G.A. Serlachius Oy:n yh
teistyönä valmistamat HAKKUUOHJEET ja 
METSÄKULJETUSOHJEET. 

Alkusyksystä ilmestyy Metsätehon toi
mittama opas LEIMIKON SUUNNITTEW ja 
suomeksi toimitettu ruotsalainen opas 
MOOTTORISAHAKARSINTA. 

Metsätehon elokuvapalveluun on alkupuo
lella vuotta hankittu kaksi uutta elo
kuvaa: 

n:o 97 LEIMIKON SUUNNITTELU. Optisella 
äänellä varustettu 16 mm:n vari
elokuva. Esitysaika noin 14 min 

n:o 98 TYÖSKENTELY KOURAKUORMAAJALLA. 
Magneettisella äänellä varustet
tu 16 mm:n värielokuva. Esitys
aika noin 20 min 

Tekeillä on 
jetuksesta, 
niikasta ja 
nekatsaus. 

elokuva puutavaran autokul
kolme elokuvaa hakkuutek

-menetelmistä sekä metsäko-

Metsätehon julkaisut, oppaat, katsauk
set ja tiedotukset samoin kuin elokuva
luettelo ovat tilattavissa sekä eloku
vat vuokrattavissa Metsätehosta, osoite 
Rauhankatu 15, 00170 Helsinki 17, puhe
lin 9o-66128l. 

Markku Rauhalahti 
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VUONNA 1971 ILMESTYNEET METSÄTEHON JULKAISUT 

METSÄTEHON TIEDOTUS 

302 Puutavaran käsittely runkojuontovarastoilla. Mikko Kahala 

303 Tutkimus silmävaraisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ja auto
kuorman koosta . Reijo Haaja 

304 Tutkimuksia Logma T-300 -monitoimikoneesta. Antero Koskinen - Voitto 
Pölkki 

305 Edullisimman autotietiheyden ja lähikuljetusmatkan määrittäminen. 
Mikko Rysä 

3o6 Karsinnan laatu monitoimikoneilla Logma T-300 ja Pika 50. Arno Tuovinen 

307 Tutkimus Pika 50 -karsinta-katkontakoneen käytöstä väljennysmetsässä. 
Juhani Tenhola 

METSÄTEHON KATSAUS 

1/1971 Puutavaran käsittely runkojuontovarastoilla. Tiivistelmä Metsätehon tie~ 
dotuksesta 302. Mikko Kahala 

2/1971 Tutkimus kuitupuun hakkuusta ja lähikuljetuksesta harvennusmetsissä ja 
avohakkuualueella. Juhani Tenhola 

20.Ll971 Katsaus toimintaan vuonna 1971. Markku Rauhalahti 

3/1971 Puunkorjuun kehitysnäkymiä Itä-Kanadassa ja. Yhdysvaltain kaakkoisvalti
oissa. Unto Väisänen 

4/1971 Valtra Farmet M 2 -metsätraktori. Reijo Haaja - Sture Lampen 

5/1971 Erikokoisten ja -hintaisten metsätraktoreiden keskinäinen edullisuus . 
Mikko Rysä 

6/1971 MF-Kärppä-traktori . Reijo Haaja - Sture Lampen 

7/1971 Ajonopeus puutavaran autokuljetuksessa. Mikko Rysä 

8/1971 Tutkimus 3 m kuitupuun ja karsittujen runkojen juonnosta puristuspankol
la varustetulla runkojuontotraktorilla. Reijo Haaja 

9/1971 Taukotuvat . Eero Reinius 

10/1971 Kourakuormaimeen asennettu katkontasaha runkojuontovarastojen puunkäsit
telyssä. Mikko Kahala 

11/1971 Tutkimus 2 m kuitupuun kourakuormainlajittelusta kuorman purkamisen yh
teydessä . Lyhennelmä metsäteknologian laudaturtyöstä. Seppo Jukkola 

12/1971 Korjaus- ja tuotostilastoja BM-Volvo SM 868 -metsätraktorista. 
Lasse Säteri 

13/1971 Korjaus- ja tuotostilastoja Pika 50 -monitoimikoneesta II. Lasse Säteri 

14/1971 Volmari-metsätraktori. Antero Koskinen - Sture La.mpen 

METSÄTEHO SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITON METSATYONTUTKIMUSOSASTO 
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