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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
VALMET 880 K -METSÄTRAKTORISTA 

Katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat 
viidestä koneesta tehtyyn tutkimukseen.Ko
neet oZivat uusia tutkimusta aZoitettaessa.. 
Valmet 880 K:n kestävyys on tämän tutki
muksen mukaan hyvä. Korjausta oZi keski
määrin ZO % työajasta. Korjauksia oZi eni
ten moottorin mekaanisessa järjestelmässä. 
Kuorrnaimessa aiheuttivat koura ja sen sy
Zinteri eniten kor~auksia. Keskimääräistä 
tuotosta, ZO. 7 k-m /pääkäyttötunti, voidaan 
pitää hyvänä, joskin myös työmaaoZosuhteet 
ovat oZZeet hyvät . 

Valmet 880 K on Valmet Oy:n Lentokone
tehtaan valmistama kuusipyöräinen kuu
sipyörävetoinen kuormatraktori, jonka 
moottoriteho on 125 hv SAE/2600 r/min 
ja kantavuus 12 000 kg . Koneen yksi
tyiskohtaiset tekniset tiedot on esi
tetty Metsätehon katsauksessa 10/1973. 

Tämän katsauksen tulokset perustuvat 
viidestä traktorista tehtyihin tutki
muksiin . Tiedot on saatu koneisiin 
asennetuista tärinäkelloista ja ko·nei
den kuljettajilta. Työnjohdolta on saa
tu tiedot leimikoittaisista puumääristä 
ja työvaikeustekijöistä. 

Tutkituista koneista kaksi oli urakoit
sijan ja kolme yhtiön omistamia. Omis
tajat olivat Koneyhtymä v. ja I . Alhai
nen, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Koneyhty
mä Lehtelä ja Tehdaspuu Oy . Urakoitsi
joiden koneet työskentelivät Oy w. Ro
senlew Ab :n työmailla. Koneet toimivat 
sekä yksi- että kaksivuoroisesti. Kul
jettajia, jotka olivat aikaisemmin aja
·neet muita metsätraktoreita, voidaan 
pitää ammattitaitoisina. Kaikki trak
torit olivat uusia tai lähes uusia tut
kimusta aloitettaessa. Tutkimusaineis-



A e e t e 1 m a 1 

T;röajan jakaut uminen , % 

Koneen numero Kealri-
2 3 4 5 määrin 

KÄYTTÖAIKA 

- pääkä;rttöa ika 66 77 86 71 70 75 
- muu käyttöai ka 6 1 3 5 4 3 

yhteensä 72 78 89 76 74 78 

KESKEYTYKSET 

- korjaus 17 12 7 13 8 10 
- huolto 7 7 3 9 12 8 
- muu keskeytys 4 3 1 2 6 4 

yhteensä 28 22 11 24 26 22 

TYÖAIKA yhteensä 100 100 100 100 100 100 

to . kerättiin helmi-joulukuussa 1972. 
Aineisto-n määrä on k'ikkiaa·n 7 967 työ-
tuntia ja 63 110 k-m • 

TUOTOKSET JA TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 

Työajan jakautuminen käyttöaikaa·n ja 
keskeytyksiin esitetään asetelmassa 1. 
Nähdään, että käyttöajan osuus työajas
ta on ollut keskimäärin 78 %. Käyttö
aikaan kuuluu sekä varsinaine·n pääkäyt
t öaika, jota oli 75 % työajasta, että 
muu käyttöaika, joka oli pääasiassa 
työmaiden välisiä siirtoja ja jota oli 
3 % työajasta. Alle 15 min:n pituiset 
keskeytykset ovat mukana käyttöajassa. 
Keskeytyksiä oli keskimäärin 22 % työ
ajasta. Lähes puolet keskeytysajasta, 
10 % työajasta, on kulunut korjaukseen. 
Huoltoa~an osuus on 8 % työajasta. Mui
ta keskeytyksiä, joita ovat lähinnä ko
neen juuttumiset ja työnsuunnittelut, 
on ollut keskimäärin 4 % työajasta. Yli 

A s e t e 1 m a 2 

15 min:n pituiset lepoajat eivät ole 
tässä tutkimuksessa ollenkaan muka·na 
työajassa. 

Keskimääräiset tuotokset ja leimikko
olosuhteet nähdään asetelmasta 2. Eri 
koneiden keskimä,räinen tuotos vaihteli 
9.3 : sta 13.7 k-m :iin/pä~yttötunti ja 
oli keskimäärin 10.7 k-m /pääkäyttötun
ti. Keskimääräinen ajomatka oli 310 m 
ja maastoluokka 1.7. Tuotosta voidaan 
edulliset työmaaolosuhteetkin huomioon 
ottae·n pitää hyvänä. Aineiston perus
teella o·n myös laskettu koneiden vuo
tuinen pääkäyttöaika j a sitä vastaava 
vuosituotos. Vuotuiseksi pääkäyttöajak
si on saatu eri koneille 1 700 ••• 2 400 
tuntia ja keskimäärin 2 000 tuntia. 
Vastaavat riosituotokset ovat 18 000 ••• 
25 000 k-m kaikkien ~oneiden keskiar
von ollessa 21 000 k-m • 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2-10 esitetään yksityiskohtai
nen korjaustilasto . Kuvien perusteella 
voidaan tehdä seuraavia päätelmiä. 

Korjauskohteet 

- 87 % kor-jau.sajasta oli traktorin kor
jausta ja vain 13 % kuormaimesta joh
tuvaa korjausta. 

- Traktorin osalla oli eniten moottorin 
mekaaniseen järjestelmään kuuluvia 
korjauksia. Joka viides traktorin 
korjaus kuului tähän ryhmään. Luku
määräisesti toiseksi yleisin trakto
rin korjauskohde oli jarrut. Mootto
rin mekaanisen järjestelmän lisäksi 
on ohjauslaitteen, momentinmuuntimen 

Keskimääräiset t uotokset ja l eimikko- olosuhteet 

Tuotos , k- m3/pääkäyttötunti 

Keskimääräinen ajomatka , m 

Keskim . kuorman koko , k- m3 

Maasto luokka ( I - IV) 

iteekim . leimikon koko , k-m3 

Saha tukkia/kuitupuuta , % 
Kuitupuun pituus , m 

Aineiston perusteella laskettu: 

- Vuotuinen pääkä;rttöaika , h 

- Vuosituotos , k- m3 

Aineiston määrä, k- m3 

2 

Koneen numero 
2 3 4 

9 . 6 10 . 3 

420 330 

8 . 0 11. 7 

2 . 3 1. 4 

560 420 

65/35 81/19 

2 , n . 3 2 

1 900 2 400 

18 000 25 000 

7 311 18 760 

9 . 3 

350 

9 . 4 

1. 9 

380 

77/33 

2 

2 100 

20 000 

14 476 

13 . 7 

240 

10 . 3 

1. 5 

2 200 

94/6 

2 . 4 , 3 

1 700 

23 000 

4 370 

5 

11.9 

250 

1 . 1 

1.6 

58/42 

2 . 4 , 3 

1 700 

20 000 

18 193 

Keski-
määrin 

10 . 7 

310 

9 . 5 

1. 7 

610 

72/28 

2 000 

21 000 

63 110 
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Jouduttiin 
Traktori 11- 24 karja- 17 odottamaan 
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ja taka- ja etuperän korjauksiin ku
lunut yli 10 tuntia tuhatta työtuntia 
kohti. 

- Kuormauslaitteen korjauksista ovat 
yleisimpiä olleet kouran ja sen sy
linterin korjaukset. Letku- ja lii
tinkorjauksia on ollut muista trakto
reista aikaisemmin tehtyihi·n tutki
muksiin verrattuna varsin vähän. 

Korjauksen kesto ja laatu 

- Korjaajan tai varaosan odotukseen ku
lui runsas kolmannes eli 36 % koko 
korjausajasta. Kuormaimen korjauk
sissa odotusta oli suhteellisesti vä
hemmän kuin traktorin korjauksissa. 

- J oka kolmas korjaus on kestänyt alle 
tunnin. Keskimääräinen korjausaika 
on ollut 4 .5 tuntia/korjauskerta. 

57 % korjauskerroista oliosanvaihtoa. 
Hitsausta suoritettiin joka viiden
nellä korjauksella. 

Metsäteho Review 11/1973 

Yli kolmasosa korjauksista oli sel
laisia, että niissä ei tarvittu vara
osaa. Varaosia tarvittaessa joudut
tiin niitä odottamaan yhdessä tapauk
sessa neljästä. 

Korjaaja ja korjauspalkka 

- Kuljettaja on itse korjannut yli puo
let vioista, mutta nämä korjaukset 
ovat olleet lyhyitä. Kuljettajan suo
rittamiin korjauksiin on kulunut vain 
16 % korjausajasta, kun valmistajan 
tai myyjän suorittamiin korjauksiin 
on kulunut 41 % koko korjausajasta·. 

- Kaksi korjausta kolmesta suoritettiin 
työmaalla, näistä 20 % huoltoautolla. 
Käytetty korjaamo oli joka neljännel
lä korjaamokerralla valmistajan tai 
myyjän korjaamo ja muilla kerroilla 
jokin muu korjaamo. 

Korjattaessa vika korjaamossa sinne 
vietiin useimmiten vain korjattava 
koneen osa. 

Lasse Säteri 

REPAIR AND OUTPUT STATISTICS ON TtE VALMET 880 K FORWARDER 

Statistical data from February to December 1972 covering five forwarders used for 
pulpwood and sawlog haulage in Finland. 
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