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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
VALMET 870 CK -METSÄTRAKTORISTA II 

Lasse Säteri 

Tutkitut metsätraktorit> joilla oli ennen 
tutkimuksen aloitta111ista ajettu keskimää
rin lähes S 000 tw1tia> olivat sconoja> 
joista tehtiin vastaava tutkimus ni iden 
ollessa uusia . Xäyttöajan osuus oli uu
des sa tutkimuksessa keskimäärin 8 3 ~; työ
ajasta . Korjausajan osuus on pienentynyt 
yhden prosenttiyksikön verran uusiin ko
neisiin verrattuna ja ollut nyt 8 ~- ·työ
ajasta . Ajankäytön rakenne ei ole paljoa
kaan muuttunut koneiden vanhetessa . 

'l'utkimusaineiston perusteella laskettu ko
neiden k~skimääräinen vuosituotos on ollut 
23 000 m . Se on suu1•entuneide~ pääkäyt
tötuntituotosten vuoksi 1 000 m suu1•empi 
kuin uusista koneista tehdyssä tutkimukses 
sa> vaikka vuo·tuinen pääkäyttöaika on vä
hentynut 2 500 tunnista 1 930 tuntiin . 

YLEISTÄ 

Tutkimus tul ol~sct on saa tu ko l mesta ko 
neesta, joilla ol i ennen tutkimuksen 
aloi ttaminta ajettu ](eskimäärin 4 700 
t untia . Koneet ovat samoja , jotka oli 
vat mukana Met :;~itehon katsauksessa 13/ 
1972- j ulka i s "ttt33a tutkimuksessa . Kaksi 
silloisen tutkipul:aen konetta oli vaih
tanut omistaj~a , joten niitä e i saatu 
mukaan tähän tutkimukseen . 

Aineisto on ker ätty samoin kuin aikai
semmissakin Metsätehon kestotesteissä. 
Kuljettaja va ihtoi päivittä in tärinä-

kellon diagr ammilevyn ja merkitsi S 11-

hen y li 15 min : n keskey tysten syyt ja 
päivittäisen Jmormaluvun. Lisäksi hän 
piti korj a uspäiviikir jaa erityisellä 
korjau s lomakkeella . Työnjohdolta saa
tiin tiedot t yömaiden puumää ristä ja 
t yöva i lceust ekij öi stä. . 

Tutk ittujen kone iden omistajat olivat 
Eero Rasi , Pekka Taka nen ja Velj . Talo
l a . Koneet toimiva t Puulaaki Oy : n ja 
G. A. Serlachius Oy : n työmailla . Kuljet
tajat olivat pääasiassa samoja kuin edel
lisesnLikin tutkimuksessa, ja heitä voi
daan pitää ammattita itoisina . 

Aine i stoa ke r ä ttiin elokuusta 1973 hel
mi kuuhun 1974 , ja sen määrä on kaikkiaan 
3 474 tyutuntia ja 32 682 m3 . 



TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET 

Työajan jakautur:1incn käyttöaikaan ja 
erilaisiin kesl~eytyksiin nähdään asetel
masta 1. Päiikäyttöaj an os uus on ensim
mäiseen tutl:imul:seen verrattuna laskenut 
3 %-yksikköä ja muun lcäyttöajan osuus 
noussut yhden ~-yl:s il:ön verran, joten 
koko ·käyttöajan oouus o·n laskenut 85 
%:sta 83 %: iin työa jasta . Keskeytyk
sistä korj austen osuus on laskenut yh
dellä %- yksiköllä ja huollon osuus vas
taavasti noussut . Muut keskeytyksetovat 
lisääntyneet 2 5b- yl:s ilcköä . Kuten esite
tyistä luvuista voidaan päätellä, konei
den iän lisii.änt~oninen ei ole sanottavas
ti vaikuttanut niiden käyttöasteeseen. 
Voidaan kuitenk i n pittii.i. todennäköisenä , 
että korj aukse t , vaikka niitä ei ole ol
lut enempää lcuin ennenkää n , ovat nyt ol
leet ka lliimpi <'- l:uin uudemmilla koneilla . 
Esimerkiks i noottori n va i hto, joka suo
ritettiin yhteen koneeseen tutki muksen 
aikana, on ::;uhteell ir>en kallis toimenpi
de, vaikk::t viekin verraten vähä n aikaa. 
Korjauskustannu1~;.; ·L ;; ta ei ole kuitenkaan 
yksityiskohtais i~ tietoja käytettävissä. 

ASETElMA 1 

Työajan jakautuminen, ~ 

Kone n:o 
2 3 

KÄYTTÖAIKA 

- pääkäyttöaika 76 81 82 
- muu käyttöaika 6 3 2 

yhtee·nsä 82 84 84 

KESKEYTYKSET 

- korjaus 9 7 7 
- huolto 5 3 5 
- muu keskeytys 4 6 4 

yhtee·nsä 18 16 16 

TYÖAIKA yhteensä 100 100 100 

ASETElMA 2 

Keski
määrin 

79 
4 

83 

8 
4 
5 

17 

100 

Koneen tuotokset ovat nousseet edelli
seen tutlcimukseen verrattuna yli nel
jänneksellä. Keskimääräinen pääkäyttö
tuntituoto~ oli aikaisemmin 9.4 m3 ja 
·nyt 11 • 9 m (asetelma 2) . Osan tuotok
sen noususta selittää keskimääräisen 
juontamatkan lyhentyminen 80 m ja kuor
ma·n koon suurentuminen 0.9 m3 edellisen 
tutkimuksen luvuista. Maastoluokka ja 
leimikon !colco sekä sahatukin ja kui tu
puun osuus ajetusta puumäärästä ovat 
suunnilleen samanlaiset sekä t ässä että 
edellisessä tutki~uksessa. Tutkimusai
neiston perusteella laskettu vuotuinen 
pääkäyt töai ka on vähentynyt 570 tunnil
la, mutta vuo s i tuotos on suurempien 
pääkäyttötuntituotos ten johdosta nous
sut 1 000 lcuutiomet3illä ja ollut nyt 
lceskimi.iä rin 23 000 m vuodessa. 

KORJAUSET 

Kuvi ssa 2 -1 2 esitetään yksi tyiskohtai
nen korjaustilasto . Yhteenvetona kor
j aulcsista voidaan t ode ta seuraavaa . 

Korjauskohteet 

Korjausajan j akautuminen kuormaimen ja 
traktorin kes ken on samanlainen kuin 
edellisessäkin tutkimuksessa eli kuor
maimen korjaukseen on kulunut runsas 
neljännes koko korjausajasta. 

Huomattava osa trructorin korjausajasta 
ja korjauskerroista on ollut moottorin 
ja renkaiden korj austa. Moottorin kor
jaukset kestivät kerrallaan keskimäärin 
9 .1 tuntia ja toistuivat 430 tunnin vä
lein . Edellisessä tutkimuksessa eniten 
korjauksia a iheuttanut pol ttoainejärj es
telmii on nJrt toiminut s u..11te ellisen hyvin. 

Keskimääräiset tuotokset ja l eimikko-olosuhteet 

Kone n:o Keski-
2 3 määrin 

Tuotos , m3/pääkäyttötunti 12 . 4 12 . 2 10. 9 11 •9 

Keskimääräinen ajomatka , m 360 390 390 380 

Keskim. kuorman koko, m 3 9.1 9 . 6 8 .7 9. 2 

Maas t oluokka (I- IV) 2 . 0 1.5 2. 3 1. 9 

Keskim. leimikon koko, m 3 310 420 740 480 

Sahatukkia/kuitupuuta , ~ 50/50 71/29 53/47 58/42 

Kuitupuun pituus, m 2 , 6 2 -8 2 

Aineiston perus t eella laskettu: 

- Vuotuinen pääkäyttöaika, h 1 840 1 870 2 110 930 

- Vuosituotos, m3 23 000 23 000 23 000 23 000 

Aineiston määrä, m3 11 236 11 819 9 627 ybt.32 682 
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Kute·n yleensä, kuormaimen korjauksista 
suurin osa on ollut letkukorjauksia ja 
kouran ja sen syli·nterin korjauksia. 
Letkukorjaus on toistunut noin joka 230 
työtunni·n jälkeen ja kestänyt kerrallaan 
1.2 tuntia. Kouran ja sen sylinterin 
korjaus on toistunut joka 500 työtun
nin jälkeen j a kes t änyt kerrallaan 3.5 
tuntia. 

Korjausten kesto ja laatu 

Noin kolmannes korjausajas ta on kulunut 
korjaajan t a i varaosan odotukseen. Odo
tusajan osuus korjausajas ta oli nyt 2 
%-yksikköä suurempi kuin edellisessä 
tutkimuksessa . Kuormaimen korjauksissa 
oli odotusta su_~te ellisesti vähemmän 
kuin traktorin l:orjaulcsis sa . 

Joka kolmas korjaus kesti alle tunnin, 
mutta korjausajasta nama korjaukset 
veivät vain 7 %. Yli 8 tuntia kestänei
tä korjauksia oli vain 8 % korjausten 
määrästä, mutta korjausajasta ne veivät 
39 %. Korjaus ten pituusjakautuma on 
koneiden vanhetessa pysynyt suunnilleen 
ennallaan. 

Joka toinen lcorj aus oli osanvaihtoa. 
Hitsau_~sen os uus on lisääntynyt edelli
seen tutkioulcscen verrattuna 10 %:sta 
23 % : ii~ kor j ausa jas tn . 

Metsä t eho Revien 16/1974 

Varaosien tarve korjauksissa on pysynyt 
suunnilleen ennallaan, mutta nyt tarvi t
tava vara osa oli paikalla useammin kuin 
aikaisemmin. Nyt osaa jouduttiin odot
tamaan jokaseitsemännessä korjauksessa, 
kun edellisessä tutkimuksessa kului odo
tukseen työaikaa joka neljännessä kor
jaulcsessa. 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Kul jettajanitse suori ttamien korjausten 
osuus on lisääntynyt korjauskertojen 
mää r ä s t ä l askettuna 10 %-yksiköl l ä ja 
valmistajan tai myyjän suori ttamien kor
jausten os uus vähentynyt samoin 10 %
ylcs iJcöllli . Korjausajasta laskettuna 
kulj etta j an suorittamien korjausten 
osuus on ollut yli puolet. 

Työmaalla suorite-ttujen korjausten osuus 
on vähentynyt j a korjaamassa suoritettu
jen lisääntyny t edelliseen tutkimukseen 
verra ttuna . Kulj ettaja on työmaalla 
suor itettujen korj a usten lisäksi tehnyt 
puolet korja&uoissa suoritetuista kor
jaulcs ista. 

Vain runsas viidennes korjaamoonkulje
tul:s i s ta oli sella i s i a , että sinne vie
tiin lwl:o tra lctori. Yleensä korjaamaan 
vietiin v.:t i n korja t t ava osa . 

REPAIR AND OUTPU: STATISTICS ON THE VAU~ET 870 CK FOR\'/ARDER, II 

The :f'orwarders s tudied v1hich had driven 
:f'or nearly 5 , 000 hours o·n average be:f'ore 
the study nere the s ame on which a corre
sponding study had been conducted when 
they were ner1 . The availa bili ty was an 
average of 85 per cent in the earlier 
study, now 83 per cent. The share o:f' 
repair time decreased by one per cent 
uni t compared \'Ii t h nen machines and was 
now 8 per cent of operating time. About 
a :f'ourth of t he r epair time was spent 

on repairing t he loader and the rest on 
the tractor . The engine and tyres were 
the comm ones t repair jobs. 

The averaGe principal operåtion output 
per hour vms 9. 4 s olid cu . m.. in the 
earlier otudy and now 11 . 9 solid cu.m. 
The average yea rly output of the machines 
calculated on t he bas is of the investi
gntion materials has be en 23 ,000 solid 
cu.m. 
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