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KOCKUM K S - 8 7 5 - M E T S Ä T R A K T 0 R I 

Tämä tutkimus on tehty metsähallituksen kehittämisjaostossa . Sitä suoritettaessa 
on noudatettu Metsätehon aikaisemmissa konekatsauksissa käytettyjä periaatteita . 
Tutkimustulokset on julkaistu myös metsähallituksen kehittämisjaoston koeselostuk 
sena n :o 63 . 

I YIEISTÄ 

Kockum KS -875 on keinuvalla etuakselilla varustettu runko-ohjattu kuusipyörävetoi 
nen telikuormatraktori. Koneen on alun perin suunnitellut AB Nordverk ; nykyisin 
sitä valmistaa Kockum Söderhamn AB . Konetta on Suomessa tällä hetkellä yksi kap
pale . Se on myös järein maamme tämän päivän metsätraktoreista . 

Kockum KS-875 :n hankintahinta on noin 250 000 mk, ja traktorille annetaan 6 kk :n 
tai 1 000 käyttötunnin takuu , joka sisältää varaosat tai vastaavien osien korjauk -

Kuva 1. Kockum KS-875 . Valok . Metsähallitus 
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Kuva 2. Kockum KS-875 . M1ttap11rros (mitat 11111 : elnä) 

set. Moottorille sen valmistaja (Scania) myöntää vuoden takuun. Konetta markki
noi Kesko Oy, joka myös vastaa huollosta. 

II KOCKUM KS-875:n TUTKIMINEN 

Kockum KS-875:tä tutkittiin metsähallinnon Nikkarilan hoitoalueen Sorsasalon työ 
maalla touko-kesäkuussa 1971. Tutkimus suoritettiin 1-sarjan koneesta ja se si
sälsi aikatutkimuksen, joka käsitti 42 traktorikuormaa, joista 14 oli sahatukkeja 
ja 28 2 m kuitupuuta. Tämän lisäksi suoritettiin yksityiskohtaisia mittauksia ja 
kokeita. Monien ominaisuuksien arvostelemisessa haastateltiin koneen kuljettajaa . 
Näin suppealla tutkimuksella ei ole voitu selvittää koneen kestävyyttä ja käyttö
varmuutta. 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Esitettävät mittatiedot perustuvat osittain metsähallituksen kehittämisjaostonsuo
rittamiin mittauksiin sekä osittain valmistajalta saatuihin tietoihin . Muut tekni
set tiedot ovat valmistajan ilmoittamia. 

Päämitat 

Pituus 8 265 mm, leveys edessä 2 490 mm ja takana 2 640 mm 
Raideväli edessä 1 870 mm , takana 2 110 mm 
Akseliväli 5 045 mm 
Kääntösäde, uloin pyörä 8 .3 m, sisin pyörä 5 .3 m 
Maavara, edessä keskellä 570 mm , takana keskellä 520 mm 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Oma paino , etuakselilla 6 900 kg ja taka-akselilla 8 400 kg, yhteensä 15 300 kg 
Kantavuus 14 000 kg ja suurin kokonaispaino 29 300 kg 
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Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Merkki ja tyyppi 
Sylinterin halkaisija 
Sylinteritilavuus 
Iskun pituus 
Suurin teho 

Suurin vääntömomentti 

Scania D8, 6 - sylinterinen, 4-tahtinen diesel 
115 mm 
7 .8 1 
125 mm 
SMMI' 159 RT "A" 
DIN 70020 NL 
SAE 
SMM1' 159 RTR "A" 
DIN 70020 
SAE 

140 hv/2400 r/min 
157 " 
167 - " -
47 kpm/1200 r/min 
55 " 
57 - " -

Voimansiirto (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Moottorista voima siirtyy Twin Disc -momentinmuuntimen kautta power shi~ -tyyppi 
seen vaihdelaatikkoon, jossa on neljä vaihdetta eteenpäin ja neljä vaihdetta taak 
sepäin ajoa varten . Hypoiditasauspyörästön ja planeettavaihteiston välityksellä 
voima siirtyy vaihdelaatikosta etupyöriin . Telipyöriin voima välitetään vaihdelaa 
tikosta nivelakseleiden , hypoiditasauspyörästön ja hammaspyörävälityksen avulla . 
Etupyöriin tuleva voima saadaan kytketyksi erillisellä käyttövivulla . Etuakselin 
tasauspyörästössä on kitka levy luki tus ja takana paineilmaohjattu mekaaninen tasa 
uspyörästön lukko. Asetelmasta 1 nähdään suurimmat teoreettiset ajonopeudet eri 
vaihteilla . 

Asetelma l 

Suurirrmat teoreettiset ajonopeudet 

Vaihde AJonopeus , km/h 

3.7 
2 7.4 

3 15. l 

4 29 . 5 

?yörävarustus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Renkaat edessä 23 . 5 x 25/16 ja takana 20 .5 x 25/16 

Lisävarusteena ovat telipyörien päälle asennettavat telat . Etutelat on vaikea ra 
kentaa keinuvan etuakselin ja tilanpuutteen vuoksi. Telamaton leveys on 640 mm . 

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Traktorissa on hydraulinen runko - ohjaus varustettuna kahdella kaksitoimisella hyd
raulisylinterillä . Sylintereiden hallinta tapahtuu ohjausta pehmentävällä erikois 
vent tiilillä, joka on kytketty ohjauspyörään . Runkonivelen kääntb1culma on 45° mo 
lempiin suuntiin . 

Jarrut (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Ajojarrut ovat koteloidut, paineilmalla toimivat , kaikkiin pyöriin vaikuttavat le 
vy jarrut. Ne ovat käsi - ja jalkahallintaiset . Jarrutusvoima on edessä 6 000 kp 
ja takana 6 000 kp paineilman paineen ollessa 5.3 aty. Seisontajarru on jousi -
tyyppinen ja vaikuttaa neljään takapyörään . Lisäksi koneessa on erillinen hätä
jarru. Kompressori on suoraan kytketty moottoriin . 

H,ydrauliikka (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Hydrauliöljysäiliön tilavuus on 115 1 . H,ydraulipiirejä on kaksi. Ensimmäinen hyd 
raulipiiri vaikuttaa kuormaimen nostopuomin, kourankääntäjän ja puominjatkeen hyd -
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rauliikkaan. Pumpun tuotto on 100 l/min/2400 r/min ja suurin työpaine 175 kp/cm2 . 
Toinen hydraulipiiri vaikuttaa kuormaimen siirtopuomin, kouran ja kuormaimen kään
nön hydrauliikkaan. Pumpun tuotto on 100 l/min/2400 r/min ja suurin työpaine 175 
kp/cm2 . Ohjaushydrauliikkaan kuuluvat 1. ja 2. hydraulipiiri, mutta pumppujen tuo
tot on vakiovirtausventtiilillä rajoitettu 90 l:aan/min. 

Sähkölaitteet (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Sähköjännite on 24 V ja vaihtovirtageneraattorin teho on 0.84 kW; akkuja on kaksi, 
varauskapasiteetiltaan yhteensä 149 Ah. I\åynnistinmoottorin teho on 4 hv. Työs
kentelyvalaisimia on kaksi ja ajovalaisimia kaksi. 

Kuormain 

Kockum Söderhamn AB asentaa koneeseen ostajan toivomuksesta joko Hiab 560 AUT tai 
Jonsereds Super Jet C 66 -kourakuormaimen. Jälkimmäinen vaihtoehto, joka oli tut
kitussa koneessa, on hieman järeämpi kuin edellinen. Kuonnain on kiinnitetty run
konivelen ja kuormatilan väliseen osaan. Ajon aikana kuormaimen kouraa pidetään 
joko kuormatilassa tai kuormattuna ajettaessa kuorman päällä. 

Teknisiä tietoja: 

Nettonostomomentti 6 000 kpm 
Puomin suurin pituus 1.45 m:n puominjatkeella 6.6 m 
Nettonostovoima 2.6 m:n varrella 2 300 kg 

ja 6 . 0 m:n " 1 000 " 
Kuonnaimen kääntb'kulma 405° ja kourankääntäjän kiertokulma 300° 
Kouran poikkileikkausala kärjet kiinni 0 .6 m2 

Kuormaimen ulottuvuus pystytasossa on esitetty kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa ku
vassa 4 . 

I.V KÄY'ITÖa.!INAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden vaikutus 

Suuren painon ja verraten pienen maavaran vuoksi Kockum KS-875:llä ei voida työs
kennellä pehmeällä maaperällä. Tutkimuksen aikana kone upposi tyhjänä kovan kan
kaan ja märän korven rajaan. Paikalla oli paljon kantoja ja hakkuutähteitä ja ko
va maaperä oli 135 cm:n syvyydessä. Etupyörien upottua kone jäi keskeltä kannon 
päälle kiinni, jolloin takatelat pääsivät pyörimään tyhjää. Tälle paikalle olisi
vat todennäköisesti uponneet huomattavasti kevyemmätkin koneet. Koneen rakentees
ta johtuu, että etupään varustaminen teloilla lienee kovin hankala toteuttaa. Etu -
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Asetelma 2 

Teoreettiset p1ntapa1neet 

E:turenkaat 

Taka renkaat 

Renkaiden 
koko 

2).5 X 25/ 16 

20 . 5 X 25/16 

1 l Pinta paine t elavarusteisena 

P1ntapalne , kp/c 2 

tyhjä- 8 t:n 
nä kuormalla 

0 . 63 o.66 
0 . 48 (0 . 25) 1 ) 0 .92 (0 . 7) 1) 

1 t:n 
kuonm l la 

o.68 
1.25 (0.6}) 1) 

• 
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Kuva 3. Kockum KS-875:een asennetun Jonsereds Super 
Jet C 66 -kuonrBimen ulottuvuus pystytasossa 
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Kuva 4 . Kockum KS-875 : een a senne tun Jonse reds Super 
Jet C 66 -kuonna.1men ulottuvuus maanpinnan tas ossa 

pyörien varustaminen kitkaketjuilla auttaa jonkin verran myös pehmeällä maaperällä 
liikuttaessa . 

Koneen uppoamista kuvaa pintapaine . Asetelmassa 2 (s . 4) on esitetty Kockum KS-
875 :n pintapaineet ( laskentatapa on esitetty Metsätehon katsauksessa 24/ 1970} . 

Verrattaessa KS-875 :n pintapaineita Metsätehon aikaisemmin testaamien pyörätrakto
reiden pintapaineisiin voidaan todeta , että KS-875 :n etupyörien pintapaine vastaa 
H-1-Volvo SM 868 :n pintapainetta ja takarenkaiden pintapaine on kuormattuna pienem
pi kuin esimerkiksi Teli - Lokkerilla ja SM 868 : lla . 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimuksen aikana ei koneen liikkumiskykyä sivukaltevuudessa voitu kokeilla maan
pinnan suuren epätasai~uuden vuoksi. Suurin nous ukaltevuus , joka kokeiltiin, oli 
tyhjänä 42 % ja 19 p-m-' :n kuonnalla 22 %. Nämä nousut Kockum KS-875 selvitti il
man kitkaketjuja helponlaisesti , joten koneen nousukyvyn raja on vielä korkearmnal 
la (varsinkin , kun etupyörät varustetaan kitkaketjuilla} . Voimaa traktorissa on 
riittävästi, joten nousukykyä rajoittavaksi tekijäksi jää renkaiden pitävyys . 
Kockum KS-875 :n nousukykyä on pidettävä hyvänä . 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Keskimääräisen metsämaaston epätasaisuutta ajatellen koneen maavara (57 cm edessä, 
52 cm takana} on tyydyttävä verrattuna traktorin kokoon ja muuhun mitoitukseen. 
Ensirrrnäisinä tarttuvat maastoesteisiin tandemkotelot , jotka ovat alimpina (.36 cm 
maanpinnasta) . Kuljettaja pystyy useimmiten kuitenkin välttämään tällaiset kiinni
juuttumiset . 

Liikkuminen lumessa 

Tutkimus suoritettiin ajankohtana , jolloin ei ollut mahdollisuuksia selvi ttääKockum 
KS-875 :n lumessakulkukykyä . Ruotsista saatujen tietojen mukaan koneella ei ole ol
lut vaikeuksia talven 1970 -1971 lumiolosuhteissa (lumen vahvuus alle 1 m:n ) . Koneen 
suuri paino ja voimakas moottori kompensoivat suhteellisen pientä maavaraa. 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Kuvasta 5 nähdään Kockum KS-875 :n kääntösäteet ja kääntöleveys tasaisella esteettö
mällä maanpinnalla. Suurin kääntösäde on sama kuin Teli -Lokkerilla ja Val tra Far-
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metilla . Telipyörät oikaisevat vain 
40 cm, mistä on etua harvennusleimikois
sa työskenneltäessä. Kuormatilaa voidaan 
tarpeen mukaan leventää tai kaventaa nor
maaliasennosta noin 35 cm kääntyvien si 
vupylväiden ansiosta. Käytännössä trak 
tori vaatii kasvatushakkuuleimikoissa 
noin 5 m leveän ajouran. 

Ajonopeudet 

Kockum KS-875 : llä, kuten muillakin met 
sätraktoreilla, joissa on hydraulinen mo
mentinmuunnin ja power shift - tyyppinen 
vaihteisto , on mahdollista saavuttaa mel 
ko suuria keskinopeuksia epätasaisessa ja 
vaihtelevassakin maastossa ajettaessa . 

Kuva 5 . Kockum KS-875:n kääntösäteet Ja 
kääntöleveys 

Asetelmassa 3 esitetään aikatutkimuksessa saadut ajonopeudet todellisissa työmaa
olosuhteissa . Tutkimustyömaalla ajomaasto oli keskimäärin III maastoluokkaa , mikä 

Asetelma 3 

Ke skimääräiset aJonopeudet 

Ajon laatu 
Keskim . Ajo -

ajomatka , nopeus, 
m m/min 

Ajo tyhjänä 110 39 

" kuonnattuna 90 31 

" kuorma ttaessa 20 25 

selvästi vaikutti traktorin ajonopeuteen . Kuljettajalla oli parin vuoden ajokoke 
mus telatraktorilla-ajossa, mutta vain kuukauden kokemus pyörätraktorilla -ajossa. 

Kuormaus - j a purkamisnopeudet 

Aset elmassa 4 esitetään Kockum KS-875:n kuormaus - ja purkamisajat . 

Verrattuna aikaiserrunin suoritettuihin testauksiin voidaan todeta, että taakka-a j at 
ovat olleet hieman suurempia kuin esimerkiksi Teli -Lokkerilla. Tämä j ohtuu myös 
siitä, että kuormaus - , ajo- ja purkamisolosuhteet ovat olleet eri konei den testa 
uksissa er ilaiset. Tuloksia ei voida pitää suoraan vertailuke lpoisina senkään vuok 
si, että koneita ovat ajaneet eri kuljettajat . 

6 

Asetelma 4 

Keskimääräiset kuonnaus- Ja purkamisajat 

Työvaihe 

KUOR-!AUS 

Varsinainen kuonnaus 
Kuonnauksen Ja kuonnausajon valmistelu 
Kasan Ja kuorman järjest ely 

PURKAMINEN 

Kuonnaustaakan koko 
Purkamistaakan " 
Keskim . kasan 
Keskim . kuorman 

yhteensä 

yhteensä 

2 m havu-
kui tupuu tukki 

Aika, min/taakka 

0 .52 o.46 
0 .06 o .~ 

o.rrr 0 .02 

0.65 0.52 

0.50 0 .59 

k...,,3 

0 .33 0 .22 
0.55 0 .87 
0 .70 0 .71 
7 .13 9.31 

• 
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Kuorman koko on jäänyt koneen kantavuuteen nähden pieneksi . 
pieni kuormankoko aiheutui siitä, että koneella voitiin ajaa 
rallaan pankkojen sijainnin ja lukumäärän vuoksi . Sahatukin 
koko taas aiheutui vaikeasta maastosta . 

2 m kuitupuun ajossa 
vain yksi nippu ker
ajossa pieni kuorman-

Asetelma 5 

Kuonnaimen (Jonsereds Super Jet C 66) liikkeiden nopeudet 

Liike 

Puanin kääntö 
Nostovarren nosto siirtovarsi suorana 

" lasku " 11 

Siirtovarren nosto 
" lasku 

Kouran kääntö 
" aukaisu 

sulkeminen 

Nopeus 

23 .5 °/s 
1.3 m/s 
1.7 " 
0 .7 " 
o.6 " 
64 °/s 

2.3 s 
3.4 " 

Asetelmassa 5 esitetään kuonna.imen liikkeiden nopeudet tyhjänä moottorin pyörimis
nopeuden ollessa 1 500 r/min, joka vastaa tavanomaista työskentelypyörimisnope
utta . 

Kuorman koko 

Asetelmasta 6 nähdään kuonna.n laskettu koko ja paino eri puutavaralajeille silloin, 
kun kuorma ulottuu sivupylväiden tasalle ja sivupylväät ovat leveimmässä asennos
saan (suurin mahdollinen kuorma). Suluissa olevat luvut ilmoittavat sen kuorman
koon, minkä suurimmaksi ilmoitettu kantavuus (14 t) sallii . 

Ase t elma 6 

Eri puutavaralajeille laskettu kuonna.n koko Ja paino 

Puutavara- Kuo';:>koko, Kuorman paino, 
laji t 

2 m (1 nippu) 12 6.5 
2.4 " ( " ) 14 7.6 

n. 3 " ( " ) 17 9.3 
n. 5 " ( -"- ) 27 13.7 
n. 6 " ( ·• ) 32 (28) 15.B (14.o) 

Kun sivupylväät ovat leveirrmässä asennossaan, voidaan valmistajan ilmoittama sal
littu kantavuus teoriassa ylittää vain noin 6 m puutavaralajilla . Tämä ei kuiten
kaan ole koneen taloudellisen käytön kannalta järkevää. Harvennusleimikoissa on jo 
pystyyn jäävien puiden vioittumisen estämiseksi syytä asentaa sivupylväät sellai 
seen asentoon, että kuonna.tila ei ylitä koneen leveyttä. (Kockum KS-875:n leveys on 
jo muutenkin suurempi kuin missään muussa tällä hetkellä maassamme olevassa sarja
valmisteisessa metsätraktorissa.) 

Kuten asetelmasta 6 havaitaan , Kockum KS- 875:n kuorma jää kahdella lyhyimmällä puu
tavaralajilla kovin pieneksi . Pankkeja on kolme, joten esimerkiksi 2 m puutavaraa 
voidaan ajaa vain yksi nippu kerrallaan , vaikka kuormatilan pituus sallisi kaksi 
nippua . Tällöin on kuormatilaan noin 60 cm :n päähän kiinteästä suojaverkosta asen
nettava erillinen suojaverkko nipun eteenpäin luisumisen estämiseksi. Sen lisäksi, 
että tämän suojaverkon kiinnitys on ylimääräinen toimenpide , verkko heikentää näky
vyyttä kuormatilaan, koska kuljettaja joutuu tähyilemään kahden suojaverkon läpi . 
Lisäksi tämä ylimääräinen suojaverkko saattaa epätasaisessa maastossa tyhjänä ajet
taessa pudota . 
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V ERGONCT<USET OMINAISUUDET 

Asetelmasta 7 nähdään eräiden ohjaamon ja traktorin hallintalaitteiden ominaisuuk
sien arvostelu. Arvosanoina on käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyttävää, huonoa 
ja erittäin huonoa. 

Ase t elma 1 

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Hei lunta vakavuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 

Arvosana 

tyyd. 
hyvä 
tyyd. 
hyvä 
tyyd. 

eritt. hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Ajo- ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunoiden suojasäleikkö 

eritt. huono 
hyvä 
hyvä 

Kohde Arvosana 

Hallintalaitteet 

Ohjaus lai tteet hyvä 
Kaasupolkimet (sijainti) tyyd. 
Jarrupoljin (sijainti ) hyvä 

" (poljinvoima ) hyvä 
Seisontajarru eritt . hyvä 
Vaihde tanko hyvä 
Tasauspyörästön lukko tyyd. 
Valonkytkimet hyvä 
Käynnistin hyvä 
Virrankytkin (avain ) hyvä 
Pysäytin tyyd . 
Mittaristo huono 
Merkki valot tyyd . 
Kuormaimen hallintalaitteet hyvä 

Kockum KS-875:n ohjaamosta huomaa heti, että sen suunnittelussa ja hallintalait 
teiden sijoittelussa on lähdetty siitä ajatuksesta, että ohjaamo on koneen kuljet 
tajan työpaikka ja sen on oltava mahdollisimman viihtyisä, turvallinen ja tarkoi
tuksenmukainen . Ohjaamon lattia on tasainen ja väljyyttä on riittävästi, niin että 
pitkäjalkainenkin kuljettaja voi kääntyä ajoasennosta kuorma.usasentoon ja päinvas
toin kolhimatta polviaan. Ohjaamon sisäkorkeus on lattiasta kattoon 160 cm. Kaik 
ki öljyputket on sijoitettu niin piiloon, etteivät ne ole haittaamassa kuljettajan 
työskentelyä. I stuin on kääntyvä ja joustava ja sen korkeus on säädettävissä. Sel
känoja on riittävän korkea, mutta sivutukea vielä tarvittaisiin. Ne kohdat, joi 
hin toivoisi parannusta, ovat melko helposti korjattavissa. N'åkyvyys ohjaamosta 
on eteen, sivuille ja ylöspäin hyvä, mutta näkyvyyttä kuorma.tilaan häiritsevät hie 
man kuormauslaitteen kääntösylinteri sekä 2 m puutavaran ajossa toinen suojaverkko. 
Ohjaamon lattia on noin 160 cm :n korkeudella maanpinnasta . Ohjaamosta laskeutumis
ta ja sinne nousua varten lasketaan alas ketjutikkaat, joista saadaan kaksi alinta 
askelmaa . NiinJ.ä askelmat tuntuvat hieman epävarmoi1ta, kun vaserrrnalla kädellä ei 
saa tukevaa otetta. 

Koneeseen oli asennettu vain kaksi työvaloa, mikä on aivan riittämätöntä. N'åmäkin 
olivat rikkoutuneet melko pian. Jotta työvalaistus olisi pimeän aikana r iittävä, 
valopisteitä täytyy olla vähintään kuusi kappaletta ja niiden tulee olla hyvin suo 
j atut . 

Takalasin pyyhkijä voisi olla hieman pitempi, jotta kuljettajan ei tarvitsisi ku
marrella sateisella ilmalla taakse ylöspäin katsoessaan. 

Kuormattaessa kaasupoljin oli hieman liikaa oikealla kuljettajan istuimen keskilin
j asta. Tasauspyörästön lukon hallintavivun sijainti ei ollut paras mahdollinen. 
Eräissä muissa koneissa on käytössä sähköllä toimiva jousikuonnitettu painonappi 
hallinta , josta on etuna se, ettei lukko unohdu päälle ajon aikana . 

Koneessa ei ole sähkövirran pääkatkaisijaa. Sähköjärjestelmässä sattuvan oikosu
lun j a siitä aiheutuvan tulipalovaaran vuoksi pääkatkaisija on aivan välttämätön, 
varsinkin kun akkujen kaapelit ovat vaikeasti irrotettavissa. 

Moottorin pysäytin on kovin huomaamaton kojetaulun muiden nappuloiden joukossa. 
Sen tulisi olla väriltään punainen . 
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Mi ttaristoa olisi syytä täydentää amperimi ttarilla ja vaihteistoöljyn lämpömi tta
rilla . Varoitusvalojen sijainti saisi olla keskitetympi . 

VI HUOLTO 

As ete lmasta 8, jossa esitetään arvostelu eräiden tärkeimpien huoltokohteiden si 
jainnista ja huollon suorituksen helppoudesta. voidaan havaita , ettäKockum KS- 875 :n 
tavanomaiset huollot ja tarkistukset on helppo suorittaa . 

Asetelma 8 
Huoltokohteiden arvos•~lu 

Kohde 

Voitelunippojen sijainti 
Täyttöaukkojen sijainti 
Sä1liöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen va~hto ja kiristys 
Sähköjohtojen sijoitus 
Öljyputkien sijoitus 
Kuonnaimen öljyputkien sijoi t us 

Kuormaimen öljyputket saisivat olla parermnin suojatut . 

Arvosana 

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

Koneen huollon ja korjaukset hoitaa Kesko Oy:n raskaskonehuoltoverkko , joka käsit 
tää pääkorjaamot asentajineen Tikkurilassa ja Tuirassa sekä näiden lisäksi huolto
autot ja asentajat seuraavilla paikkakunnilla: J oensuu, Jyväskylä, Kajaani , Kuo 
pio , Lappeenranta , Pori , Rovaniemi , Seinäjoki ja Tampere . N'åillä paikkakunnilla on 
myös huolt okorjaamo . 

Varaosavarasto on Tikkurilassa , josta on lyhyet etäisyydet Helsingin lento-, rauta 
tie - ja linja-autoasemille . Varaosapäivystys on ympärivuorokautinen . 

VII YIEISARVOSTELU 

Kockum KS- 875 on järein ja kallein markkinoillarmne olevista metsätraktoreista . AB 
Nordverk on suunnitellut sen pelkästään mets äajoneuvoksi . Pyrkimyksenä on ollut 
saada siitä tehokas . Ohjaamo on pyritty saamaan turvalliseksi , viihtyisäksi j a 
tarkoituksenmukaiseksi. Näissä pyrkimyksissä on melko hyvin onnistuttukin lukuun 
ottamatta kuormatilan sopimattomuutta Suomen olosuhteisiin . Maahantuojan tai val 
mistajan tulee tehdä kuormatilaan sellaiset muutokset , että koneella voidaan kul 
jettaa 2 m puutavaraa kaksi nippua kerrallaan . Sama pätee työvalojen kohdalla ; 
alkuperäisinä ne ovat aivan riittämättömät ja huonosti suojatut . 

Voimaa koneessa on riittävästi, ja se pystyy työskentelemään vaikeassa maastossa , 
kunhan maaperä on kantava . Kuormainta (Jonsereds Super J et C 66) voidaan pitääko
neeseen sopi vana ja tarkoituksenmukaisena . Suurten pääomakustannusten vuoksi Kockum 
KS- 875 vaatii hyvän työmaasunnittelun . Samasta syystä työskentely kahdessa vuoros 
sa lienee koneen taloudellisuutta ajatellen tarpeellista . Ruotsi ssa tätä konetta 
on käytössä muutamia kyrmneniä . Sieltä saatujen tietojen mukaan koneen kestävyyteen 
ollaan tyytyväisiä . Ruotsalaisten käsityksen mukaan hyvään kestävyyteen on päästy 
voimakkaalla moottorilla j a koneen vankalla rakenteella . 

Björn Finne Raimo Keränen Markku Våhänikki lä 
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