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B M - V 0 L V 0 S M 4 6 2 

I YIEISTÄ 

B>1.-Volvo SM 462 on at-Volvo AB:n valmistama kaksiakselinen, nelipyörävetoinen, 
runko-ohjattu kuormaa kantava metsätraktori. Toistaiseksi koneesta on valmistettu 
vain koekappale. Sarja valmistus alkaa syksyllä 1971. SM 462 :n hankintahinta tu
lee olemaan 128 830 mk (leveillä renkailla varustettuna 141 800 mk). Traktorille 
annetaan kuuden kuukauden takuu, joka sisältää työt ja varaosat. 

II Htt-VOLVO SM 462 :n W'IKIMINEN 

Htt-Volvo SM 462:sta suoritettiin tutkimuksia Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla 
Kaarinassa toukokuussa 1971. Tutkimukset sisälsivät yksityiskohtaisia aikatutki
muksia sekä mittauksia ja kokeita. Aikatutkimus käsitti 18 traktorikuormaa 2- ja 
4-metristä kuitupuuta. 

Kuva 1. EM-Volvo 3" 462 . Valok . Oy Volvo- Auto Ab 
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Kuva 2 . EM-Volvo SM 462 . Mittapiirros (mitat nrn :einä) 

III TEKNISIÄ TIEI'OJA ( 

Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat joko Metsätehon omiin mittauksiin tai 
valm.istajalta saatuihin tai muiden tutkimuslaitosten esittämiin tietoihin. 

Päämitat (Valmistajan ilmoittamat ja Metsätehon tarkistamat luvut ) 

Pituus 8 600 nun, leveys 2 490 nun Ja korkeus kuormain kuljetusasennossa 3 250 nvn 
Raideväli 1 890 nun 
Akseliväli 4 600 nun 
Ma.avara, edessä keskellä 48o nun ja takana keskellä 540 nun 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Omapa.ino , traktorin etuakselilla 5 100 kg ja taka-akselilla 2 300 kg, yhteensä 
7 400 kg (Leveillä renkailla vastaavasti 5 500 kg, 2 700 kg Ja 8 200 kg) 

Kantavuus 6 000 kg 
Kokonaispaino 13 400 kg (Leveillä renkailla varust. 14 200 kg ) 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Tyyppi 
Merkk.i 
Sylinteritilavuus 
Suurln teho 
Suurin vääntömomentti 
Polttoainesäiliön tilavuus 

3-sylinterinen, 4-tahtinen diesel 
Bolinder-Munktell D 25 
2.5 1 
47 hv SAE/2250 r/min 
16.7 kpm SAE/1350 r/min 
70 1 

Voimansiirto (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Moottorista voima siirtyy kuivalevykytkimen välityksellämekaaniseensynkronoimatto
maan vaihdelaatikkoon, jossa on kaksi nopeusaluetta ja molenmilla nopeusalueilla 
neljä vaihdetta eteen- Ja yksi taaksepäin ajoa varten. Lisäksi kone on varustettu 
Trac -Trol-Järjestelmällä, joka kaksinkertaistaa vaihteiden lukumäärän. J okaista 
mekaan.ista vaihdetta pystytään Trac-Trol-Järjestelmän avulla hydraul.isesti pienen
tämään vetoa keskeyttämättä. Vaihdelaatikosta voima siirtyy veto- ja tasauspyöräs
tön sekä vetoakselien ja planeettapyörästöjen kautta etupyöriin. Etuakselin tasa
uspyörästö on varustettu paineilmaohjatulla tasauspyörästön lukolla. Taka-akselil
le voima siirtyy ainoastaan pienenunällä nopeusalueella. Nivelakseli on varustettu 
paineilmaohjatulla lamell.ikytkimellä, joka toimii yhtäaikaisesti paineilma.käyttöi -
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Asetelma l 

Teoreettiset ajonopeudet 

Vaihde 
Moottorin pyörimisnopeus, r/min 

l 500 2 250 

Ajonopeus, km/h 
E'nmN 

l M l.l 1.7 
l 1.4 2.1 
2M i.7 2.6 
2 2.2 3.2 
3M 2.1 3.0 
3 2.5 3.8 
4 M 2.6 3.8 
4 3.2 4.9 
5M 4.7 7.0 
5 5.9 8.9 
6M 7 .l 10.7 
6 9.0 13.5 
7M 8.4 12., 
7 10.6 15.9 
8M 10.7 16.l 
8 13.6 20.4 

TAAKSE 

l M 1.3 2.0 
l 1.7 2.5 
2 M 5.5 8.3 
2 7.0 10.5 

M = Trac -Trol-vaihde 

sen nopeusalueenvalitsimen kanssa. Lamellikytkimen jälkeen voima siLrtyy ZF-liuku
palalukitsimeen, joka korvaa tasauspyörästön. Liukupalalukitsimen jälkeen ovat 
normaalit vetoakselit ja planeettapyörästöt, jotka siirtävät voiman takapyöriin. 
Asetelmassa 1 on esitetty traktorin teoreettiset nopeudet eri vaihteilla. 

Pyörävarustus (Valmistajan ilmoituksen nrukaan) 

Edessä ja takana 18.4/15 x 34"/14 SGL tai vaihtoehtoisesti 
23.5 X 25"/16 EMI'L 

Taakse on lisävarusteena saatavissa telavarustus, joka sisältää telipyörät ja hyd
rauliset telankiristäjät sekä telat. Nämä varusteet sopivat ainoastaan rengaskool
le 18.4 x 34. Telavarustuksen paino on 1 250 kg. 

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen nrukaan) 

Traktorissa on hydraulinen runko-ohjaus, jonka hallintaa varten on kaksi järjestel
mää. Ohjausliike saadaan aikaan joko orbitrollaitteen ja ohjauspgörän tai vivun ja 
suoran venttiilin välityksellä. Runkonivelen kääntb1rulma on :t 45 ja ohjausmoment
ti on 2 800 kpm. Ohjaussylintereitä on kaksi. 

Jarrut (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Ajojarrujärjestelmä on kaksipiirinen ja paineilmakäyttöinen. Etuakselissa on nel
jällä jarrutuspinnalla va.rustetut paisl.ll'ltalevy jarrut ja taka-akselistossa tavalli
set 1-levyjarrut. Kuonnausjarru on paineilmakäyttöinen ja vaikuttaa kaikkiin pyö
riin. Seisontajarru on ns. jousijarru, joka vaikuttaa etupyöriin. 

Hydrauliikka (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Hydraulipiirejä on yksi. Hydraulipumpl.ll'l tuotto on 93 l/min/2250 r/min ja sen suu
rin työpaine on 115 kp/cm2. l\åännettäessä istuin ajoasentoon venttiili sulkee au-
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Kuva 3 . BM-Volvo SM 462:een asennetun ÖSA-340-
kuormaimen ulottuvuus pystytasossa 

2 0 m 

tomaattisesti öljyn virtauksen kuor
maimeen. 

Kuva 4. 1!'1-Volvo SM 462 :een asennetun ÖSA-340-
kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa 

Sähkölaitteet (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Jännite on 12 V ja vaihtovirtalaturin teho 0.75 kW; akkuja on kaksi, varauskapasi
teetiltaan yhteensä 160 Ah. Käynnistinmoottorin teho on noin 2.9 kW (4 hv). Työs
kentelyvalaisimina on kuusi halogeenivalonheitintä. 

Kuonna.in 

EM-Volvo SM 462:ssa on ÖSA-340-kourakuormain, joka on kiinnitetty jalustalle trak
torin kuonnatilan eteen. Ajon aikana kouraa pidetään joko kuorman päällä tai ta
kinrnaiseen pankkoon kiinni puristettuna. 

Teknisiä tietoja (valmistajan ilmoituksen mukaan): 

Bruttonostomomentti 3 900 kpm 
Puomin suurin pituus 4.7 m 
Kuonnaimen käänto1rulma 380° ja kourankääntäjän kiertokulma 300° 
Kouran poikkileikkausala kärjet kiinni 0.25 m2 
Kouran paino (sis. kourankääntäjän) 163 kg 
Kuormaimen kokonaispaino 860 11 

Kuormaimen ulottuvuusalue pystytasossa on esitetty kuvassa 3. Kuvassa 4 on esi
tetty ulottuvuusalue maanpinrlan tasossa, jolloin ei ole otettu huomioon ohjaamon 
katon aiheuttamaa ulottuvuusalueen pienentymistä, sillä tämä haitta voidaan estää 
kääntämällä traktorin etuosaa sivulle kuormauksen ajaksi. 

Kuormaimen liikegeometriaa voidaan pitää hyvänä ja ulottuvuutta riittävänä. 

Vintturi 

Kuorma.imen jalustaan on asennettu ÖSA-420-hydraulivintturi. Sen vetovoima. on 600 
.•• 2 000 kp, ja kelalle mahtuu 50 m 8 rrun:n teräsköyttä. Varusteisiin kuuluvat kak
si taittopyörää, vetokoukku ja tukkisakset sekä sähköllä toimiva kaukohallintalai
te kaapeleineen. Vintturin paino on 130 kg. 
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IV KÄYTI'Öct'1INAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Vaikka SM 462 onkin nelipyöräinen, ei maaperän pehmeys traktorin pienen omapainon 
vuoksi haittaa sen liikkumista enempää kuin muidenkaan Metsätehon aikaiserranin tes
taamien pyörätraktoreiden. Kokeilutyömaalla traktori selviytyi pienialaisista peh
meiköistä hyvin. Asetelmassa 2 on esitetty Er.t-Vol vo SM 462 :n teoreettiset pinta
paineet (laskentatapa on esitetty Metsätehon katsauksessa 24/1970). 

Asetelma 2 

E'l'lJRJOO(AAT 

- vakio 
- vaihtoehtoisesti 

TAKARENKAAT 

- vakio 
- vaihtoehtoisesti 

Teoreettiset p1ntapaineet 

Renkaiden 
koko 

P1ntapaine, kp/ cm2 

18.4 X 34 
23 .5 X 25 

18.4 X 34 
23.5 X 25 

tyhjänä 

o.66 
0.57 

0.30 
0.28 

6 t:n 
kuonnalla 

0.76 
o.64 

0.98 
o.84 

Leveämpiä renkaita käytettäessä pintapaine saadaan selvästi alenemaan, jolloin SM 
462 vastaa pintapaineeltaan SM 868:aa. Takarenkaiden pintapainetta voidaan pienen
tää käyttämällä takana teloja, jolloin pintapaine on noin 0.70 kp/cm2 . 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Suurin kokeilutyömaalla esiintynyt kaltevuus oli 20 '/,, mistä traktori selviytyi 
vaivattomasti. Jyrkemmissä rinteissä traktorin moottorin teho saattaa osoittautua 
riittämättömäksi tai ainakin se aiheuttaa ajonopeuden huomattavaa pienenemistä. 
Sivukaltevuuden vaikutusta traktorin liikkumiseen kokeilutyömaalla ei pystytty 
selvittämään. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Maanpinnan epätasaisuus vaikeuttaa SM 462:lla liikkumista ehkä enemmän kuin muilla 
Metsätehon aikaisemmin testaamilla pyörätraktoreilla. Syynä tähän on se, että 
siinä ei ole teliä tasoittamassa epätasaisuuk-
sien aiheuttamaa traktorin heiluntaa. SM 462:n 
liikkumiskykyä epätasaisessa maastossa rajoit
taa myös suhteellisen pieni maavara, mitä 
haittaa voidaan kuitenkin pienentää oikealla 
ajotekniikalla. 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Kuvassa 5 on esitetty SM 462:n kääntösäteet ja 
kääntöleveys. Kääntösäde on pienempi kuin Met
sätehon aiemmin testaamilla pyörätraktoreilla. 
SM 462 :n perävaunu oikaisee t"lmsaan metrin, 
minkä vuoksi traktorin käytännössä vaatima 
kulkuleveys kaarteissa on lähes 5 m. 

Kuva 5. B'l-Volvo SM 462 . Kääntösäteet 
Ja kääntöleveys 
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Liikkuminen lumessa 

Kokeilutyömaalla ei tutkimusajankohdan vuoksi ollut mahdollista selvittää SM 462:n 
lumessaliikkumiskykyä. Ilmeistä kuitenkin on, että moottorin pienen tehon vuoksi 
traktorin ajonopeus selvästi hidastuu lumen syvyyden ylittäessä traktorin maavaran. 
Perävaunuun asennettavilla teloilla voidaan parantaa traktorin lumessaliikkumisky
kyä. 

Ajonopeudet 

Asetelmassa 3 on esitetty aikatutkimuksella saadut ajonopeudet kokeilutyömaalla, 
missä maasto oli III maastoluokkaa . Verrattaessa nopeuksia Metsätehon aiemmin 
testaamien traktoreiden nopeuksiin on otettava huomioon erilaiset olosuhteet ja 
eri kuljettajat. 

Asetelma 3 
Keskimääräiset ajonopeudet 

Keskim . Ajo-
Ajon laatu ajomatka, nopeus, 

m m/ min 

Ajo tyhjänä 120 49 
11 kuormattuna 120 35 

" kuormattaessa 20 33 

Kuormaus- ja purkamisnopeudet 

Asetelmassa 4 esitetään SM 462:n kuormaus- ja purkamisajat eri puutavaralajeille. 

Asetelma 4 

Keskimääräiset kuormaus- Ja purkamisajat 

2 m 2 m 4m 
Työvaihe havu- lehti- havu-

kuitup. kuitup. lruitup. 

Aika , min/taakka 
KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 0.38 0.40 0 .)6 
Kuormauksen Ja kuormausajon valmistelu o.o6 0.11 o.08 
Kasan Ja kuorman järjestely 0.05 o.o4 0.02 

yhteensä 0.49 0.55 o.46 

PURKAMINEN yhteensä o.40 o.4 o.40 

k-m' 

Kuormaustaakan koko o.26 0.29 0.)0 
Purkamistaakan koko 0 .37 0.29 0.52 
Kasan koko 0.53 o. 0.39 

Kuvassa 6 on esitetty SM 462:n, Volmarin ja Valtra Jehw:i lruormainten osalta kasa
kohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta. Vertailtaessa eri kuormaimia on 
muistettava, että kysymyksessä on kolme eri kuljettajaa ja olosuhteet ovat olleet 
erilaiset. Voidaan kuitenkin todeta, että kuormausajat ovat samaa suuruusluokkaa. 

Asetelmassa 5 on esitetty kuormaimen liikenopeudet kuonnittamattomana traktorin 
moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1300 r / min. 
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Kuva 6 . Kasakohtaisen kuonnausajan riippuvuus kasan koosta 

Asetelma 5 
Kuormaimen 111kenopeudet 

Liike 

Puomin kääntö 
Nostovarren nosto siirtovarsi suorana 

11 lasku 11 11 

Siirtovarren nosto 
" lasku 

Kouran kääntö 
aukaisu 
sulkeminen 

Nopeus 

22 °/ s 
15 " 
19 " 
50 " 
27 " 
97 " 

2.5 s 
2.6 11 

(1 .2 m/s) 
(1.5 " ) 
(1.4 " ) 
(0 . 8 " ) 

SM 462:n perävaunun pankot ovat siirrettäviä ja niitä voidaan asentaa lisää ajet
tavan puutavaran pituuden mukaan. 

Asetelmassa 6 esitetään eri puutavaralajeille laskettu kuorman koko ja paino. Las
kettaessa on 3 m kuitupuun osalta oletettu sivupylväiden jatkeiden olevan yläasen
nossaan . 

Asetelma 6 

Eri puutavaralajeille laskettu kuorman koko ja paino 

Puutavara- Kuo7.;:,koko, Kuorman paino, 
laji t 

2m (2 nippua ) 10 5.4 
2.4 " ( ) 12 6.4 

3 " (1 nippu ) 9 5.0 
n. 5 " ( ) 11 5.7 
n. 6 " ( ) 13 6.6 

2 m+3 " (2 nippua ) 12 6.1 
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Voidaan todeta, että valmistajan ilmoittama suurin sallittu kantavuus (6 t) voidaan 
ylittää usealla eri puutavaralajilla , joskaan ylitykset eivät ole kovin suuria. 

V ERGONOMISEI' OMINAISUUDET 

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

Asetelma 7 

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

OhJaamo 

tråkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluvuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- Ja työvalot 
Iasinpyyhkimet 
Ikkunoiden panssariverkko 

Arvosana 

hyvä 
eritt.hyvä 

hyvä 
eritt.hyvä 

hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Kohde 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörä 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin (sijainti ) 

" (poljinvoima ) 
Kytkinpoljin (sijainti) 

" (poljinvoima) 
Kuormausjarru 
Seisontajarru 
Vaihdetanko 
Tasauspyörästön lukko 
Va lonkytkimet 
Käynnistin 
Virrankytkin 
Mittaristo 
Merkki valot 
Hydrauliikan hallintalaitt. 
Kuormaimen " 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 
tyyd. 

eritt.hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt .hyvä 
hyvä 
t yyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt .hyvä 
eritt .hyvä 

IJ.1-Volvo SM 462:n ohjaama on suunniteltu metsätraktorin ohjaamoksi ja siinä en 
otettu huomioon ohjaamoon kohdistuvat vaatimukset. Siitä on hyvä näkyvyys ja se 
on hyvin eristetty ja riittävän tilava . Istuimen tulisi tukea kuljettajaa nykyis
tä enemmän myös sivusuunnassa ja istuimen pystysuoran säädön tulisi olla muutetta
vissa ilman tyo'kaluja . Hallintalaitteet, mittarit ja varoitusvalot on hyvin sijoi
tettu. Jarrupoljin on liian edessä, mutta ei vaadi paljon poljinvoimaa. Vaihde
tanko on hieman liian lyhyt ja hankala käyttää, kun istuin on kuormausasennossa. 
Kokonaisuutena ohjaama vaikuttaa hyvältä. 

VI HUOLTO 

Asetelmasta 8 nähdään eräiden huoltokohteiden arvostelu. 
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Asetelma 8 

Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
SUodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen kiristys js vaihto 
Sähköjohtojen sijoitus 
Kuorma1men öljyputki en sijoitus 
Muiden öljyputkien sijoitus 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt .hyvä 
tyyd. 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
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Säiliöt on sijoitettu ohjaamon taakse ja niiden täyttö, tyhjentäminen ja puhdista
minen on helppo suorittaa. Hydrauliöljysäiliö on varustettu lämpömittarilla . Ko 
nepelti on kevyt avata ja huoltokohteita on helppo käsitellä. Ainoastaan hihnojen 
vaihto on hydraulipumpun sijoituksen vuoksi hankala suorittaa. Varokerasia sijait
see ohjaamossa ohjauspyörän alapuolella . Varokkeiden vaihtamista vaikeuttavat oh
jauksen hydrauliletkut. Voidaan havaita, että SM 462:n päivittäiset huollot ja 
tarkistukset on helppo suorittaa. 

PM-metsätraktoreiden huoltoa hoitaa PM-teollisuuskoneiden huoltoverkko. Huoltopis
teet ovat yksityisiä liikkeitä, joilla on PM-Volvon edustus. Tällaisissa huoltopis 
teissä on 1 - 4 ammattiasentajaa ja 1 - 3 huol toautoa. Autoissa on pieni määrä va
raosia ja tarvikkeita ja niihin otetaan tilanteen mukaan lisävarusteita. 

PM-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, Oulu, Pietar
saari, Pori, Rauma, Riihimäki (ei huoltoautoa), Rovaniemi, Salo, Seinäj oki, Tarrmi 
saari (2) , Tampere (3), Turku (3) ja Vaasa (3) . 

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. 

Edustajasopimus edellyttää, että edustaja vastaa alueellaan myytyjen koneiden jär
kiperäisestä huollosta ja varaosien toimituksesta. Tällaisella järjestelyllä voi
daan pitää melko tiheätä ja monessa suhteessa joustavaa huoltoverkkoa. Yleisesti 
Volvon huoltoverkkoa voidaan pitää hyvänä. 

VII YIEISARVOSTELU 

EM-Volvo SM 462 edustaa pieniä metsätraktoreita ollen hinnaltaan kuitenkin verra
ten kallis. Korkeaan hintaan vaikuttaa osaltaan se, että traktorin suunnittelussa 
on kiinnitetty erityistä huomiota kuljettajan turvallisuuteen ja mukavuuteen . Kak 
siakselisuutensa vuoksi traktori on verraten ketterä, mutta samalla altis maanpin
nan epätasaisuuksille. Parhaiten SM 462 soveltuu pienialaisiin avo- ja harvennus
hakkuuleimikoihin, missä maasto ei ole kovin epätasaista. 

Antero Koskinen Sture Iampen 
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Metsäteho Review 16/1971 

H-1-VOLVO SM 462 FORWARDER 

Test report on the forwarder. 
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