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VALMET 882 K -METSÄ TRAKTORI 

Metsäteho 

Esko Mikkonen 

Matti Ruotsalainen 

Valmet 882 K -metsätraktori on jatkoa Val
met 880 K -sarjalle. Kokonsa puolesta se 
kuuluu järeisiin metsätraktoreihin ja so
veltuu parhaiten käytettäväksi avohakkuu
alueilla. Uudessa mallissa moottori ja 
kourakuormain on vaihdettu tehokkaampiin, 
minkä ansiosta kone vastaa hyvin nykyisiä 
järeälle metsätraktorille asetettavia vaa
timuksia. Suuren maavaransa ja tasaisen 
pohjansa ansiosta Valmet 882 K selviytyy 
hyvin pintaesteistä, vaikka koneen kään~
säde onkin melko suuri. 

Isoilla eturenkailla ja teliosa teloilla 
varustettuna ovat Valmet 882 K:n pintapai
neet järeäkai metsätraktorikai piene~t. 
Kokonaisuudessaan ne ovat kuitenkin sel
laiset, ettei koneella ole tarkoituksenmu
kaista ajaa pehmei~illä. 

Päivittäisen huollon piiriin kuuluvat toi
menpiteet ovat suhteellisen helpot suorit
taa. Ohjaamo täyttää hyvin nykyiset ergo
nomiset vaatimukset; varsinkin äänitaso on 
alhainen. 

Kuva 1. Valmet 882 K -metsätraktori. Valok. Valmet Oy 
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Kuva 2. Valmet 882 K:n mittapii rros (mitat rnm:einä) 

YLEISTA 

Valmet 882 K on Jareä, 6-pyöräveto~nen, 
runko-ohjattava metsätraktori. Se on jat
koa kolme vuotta valmistetulle 880 K - sar
jalle, johon verrattuna siihen on tehty 
muun muassa seuraavanlaisia muutoksia. 

Kuormain on siirretty ohjaamon katolt a 
kuormatilan etuosaan, jonka vuoksi runkoa 
on jouduttu pidentämään 0.55 m. Kuormain 
on vaihdettu Jareämpaan, Cranab SK 
5000:een. Valmetin oma dieselmoottori on 
Valmet 882 K:ssa korvattu Scania DS5R42 
dieselillä. Samalla suurin teho on lisään
tynyt 15 kW. 882 K -mallissa on parannettu 
myös ohjaamon ergonomisia ominaisuuksia ko
rottamalla ohjaamoa ja tekemällä lattia 
tasaiseksi. 

Kone valmistetaan Valmet Oy:n Lentokone
tehtaalla Tampereella. Mallia 882 K on 
tehty t ähän mennessä noin 1.5 vuoden aika
na 65 kpl. Valmet 882 K:n hinta metsäva
rusteineen oli helmikuussa 1975 355 000 mk. 
Hintaan kuuluvat 18.4 x 34":n etu- ja 16.00 
x 24" :n takarenkaat sekä vakiovarusteena 
Ph~lips 22RN20 -stereoradionauhuri. Lisä
hinta 23.1 x 34":n eturenkaista on 7 4oo mk. 
Koneelle annetaan 6 kuukauden tai 1 000 
tunnin takuu, joka käsittää varaosat ja 
työkustannukset. 

VALMET 882 K:n TUTKIMINEN 

Traktoria tutkittiin Riihimäen Saha Oy:n 
työmaalla Nummelassa ja Espoon Kauklahdes
sa joulukuussa 1974. Tutkimus koostui ai
katu~kimuksesta, joka käsitti 9 kuormaa ja 
76 m kuitupuuta ja tukkeja sekä Metsäte
hon tavanmukaisia mittauksia ja testauk
sia. Keskimääräinen maastoluokka oli tut
kimusalueilla metsätraktoreid~n maasto
luokituksen mukaista rrr· luokkaa. Tutki
muksen yhteydessä haastateltiin koneen 
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kuljettajia. Työtehoseura r.y. mittasi 
koneen ereonomisia ominai suuksia. 

TEKNISET TIEDOT 

Seuraavassa esitettävät tekniset tiedot pe
rustuvat pääosiltaan valmistajalta saatui
hin tietoihin. 14etsäteho on suorittanut osan 
mittauksista sekä tarkistanut eräitä mittoja. 

Päämitat 

Pituus 8 985 mm, leveys 2 500 mm, suurin 
korkeus 3 850 mm 

Raideväli edessä 2 016 mm, takana 2 067 mm 
Akseliväli 5 500 mm 
Maavara edessä 650 mm, keskellä 700 mm, 

takana 650 mm 

Painot 

Omapaino 12 800 kg, josta etuakselilla 
6 080 kg ja taka-akselilla 6 720 kg 

Kantavuus 12 000 kg ja kokonaispaino 
24 800 kg 

Moottori 

Merkki ja tyyppi 

Sylinteritilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Scania DS5R42, 4-sylin
terinen, 4-tahtinen, 
ahtimella varustettu 
suorasu~hkutusdiesel 
5.19 dm 
100 kW (135 hv) SAE/ 
40 r/s (2400 r/min) 

441 Nm (45 kpm) SAE/ 
25 r/s (1500 r/min) 

Polttonestesäiliön 
tilavuus 140 dm3 



Voimansiirto 

Vaihteisto on Allison TT 2421-1 power 
shift -vaihteisto, jossa on hydrodynaaminen 
kaksoisturbiinimomentinmuunnin. Moottorin 
suurin vääntömomentti saadaan muuntimen 
avulla 5.05- kertaiseksi. Vaihteistossa on 
kaksi nopeusaluetta eteen- ja yksi taakse
päin ajoa varten. Suurimmat teoreettiset 
ajonopeudet ovat: 

hidas eteenpäin 
nopea eteenpäin 
taaksepäin 

0 ... 8 km/h 
0 ... 30 km/h 
o ..• l.l km/h 

Vaihteistosta voima siirtyy nivelakselei
den välityksellä tasauspyörästöihin ja 
edelleen vetoakseleiden ja alennusvaihteen 
kautta pyöriin. Etupään tasauspyörästö on 
varustettu automaattisella tasauspyörästön 
lukolla. Taka-akseliston tasauspyörästössä 
ei ole tasauspyörästön lukkoa. Akselistot 
ovat komponenttirakenteisia. 

Pyörävarustus 

Traktori varustetaan vaihtoehtoisesti 18.4 
x 34/14:n tai 23.1 x 34/14:n etu- ja 16.00 
x 24/lh:n tai 20.5 x 25/16:n takarenkail
la. Tu, ··i. tussa koneessa oli ensin maini
tut piene~ ~ät teräspistosuojatut renkaat; 
teli oli var\4. +.ettu lisäksi teloilla. 

Ohjaus 

Valmet 882 K: ssa on hydrost&... .ttinen runko
ohjaus, joka tapahtuu kahden kaksitoimisen 
ohjaussylinterin avulla. Ohjaussylinte- · 
reillä saadaan 34.4 k.Nm:n (3 590 kpm:n) oh
jausmomentti. Ohjauskulman suuruus on 
±. 0. 70 rad (.:t 40 ~. Pituusakselin suhteen 
rungot voivat kiertyä ±. 0.26 rad (±. 15 °). 
Koneessa on kaksi ohjausjärjestelmää. Oh
jauspyörästä ohjausta varten on orbitrol
laite. Kuormausajoa varten on takana vipu
käyttöinen ohjauslaite. 

Jarrut 

Ajojarrut ovat paineilmatehosteiset, 2-
piiriset nestejarrut, joiden jarruvoima 
on 108 kN ( 11 000 kp) pyörän kehällä . 
Etupyörissä on öljyssä uivat monilevyjar
rut. Takana on ensimmäisissä telipyörissä 
rumpujarrut. Ajojarrut voidaan lukita kä
siventtiilillä kuormauksen ajaksi. Pysä
köintijarru on mekaaninen rumpujarru, joka 
vaikuttaa vaihteiston ulostuloakseliin. 

Hydrauliikka 

Hydraulipumppuja on kaksi, Commercial
merkkisiä, joiden molempien tuotto op 117 
1/min pyörimisnopeudella 40 r/s ( 2400 r/min). 
Työpaineet2ovat ohjausjärjestelmässä 14 MP~ 
(140 kp/cm ) ja muualla 15 MPa (150 kp/cm ). 
Kuormaimen liikkeet kuuluvat toiselle ja 
hydrostaattinen ohjaus toiselle piirille. 3 
Hydra.uliikkaöljysäiliön tilavuus on 120 dm • 

Sähköjärjestelmä 

Sähköjärjestelmän jännite on 24 V. Akkujen, 
2 kpl, kapasiteetti on kummankin 155 Ah. 
Vaihtovirtalaturin, 24 V/35A, teho on 840 
w. 
Käynnistinmoottori on teholtaan 3.7 kW 
(5 hv). Työvalaisimina on 6 kpl halogee
nilamppuja, teholtaan 55 W. Ajovaloja on 
2 kpl. 

Kuormain 

Tutkittu kone oli varustettu Cranab SK 
5000 -kourakuormaimella, joka on sijoitet
tu alustalleen välittömästi runkonivelen 
takapuolelle. 

Kuormaimen tekniset tiedot: 

Suurin ulottuvuus 
Jatkopuomin työntymä 
Bruttonostomomentti 
Bruttovääntömomentti 
Kuormaimen kääntö-

6 .5 m 
1.3m 

71.6 kNm 
16.6 k.Nm 

kulma 6.6 rad 
Kouran kääntökulma 4.9 rad 
Ko~an poikkileikkaus- 2 

p1nta-ala 0.35 m 
Paino ilman kouraa 760 kg 

(7 300 kpm) 
(1 700 kpm) 

( 380°) 
(280°) 

Kuormaimen liikenopeudet moottorin pyor1-
misnopeudella n. 20 r/s (1200 r/min) ovat 
Metsätehon mittausten mukaan seuraavat. 

Kuormaimen kääntö 
Nostovarren nosto 

siirtovarsi suorana 
Nostovarren lasku 

siirtovarsi suorana 
Siirtovarren nosto 
Siirtovarren lasku 
Puomin jatkeen liike 
Kouran kääntö 
Kouran aukaisu ja 

sulkeminen 

0.55 rad/s (31°/s) 

1.5 m/s 

2. 5 m/s 
1.0 m/s 
1. 3 m/s 
0.2 m/s 
1.3 rad/s (75°/s) 

2.0 s ja 2.4 s 

Kuormain toimii perinteisellä kuusivipuoh
jauksella. 
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Kuva 3. Valmet 882 K: hon asennetuo Cr anab SK 
5000 - kuormaimen ulottuvuus pystyt asossa 

Verrattaessa kyseisen kuormaimen liikeno
peuksia Kockums 850 -pikatestauksen yhtey
dessä Cranab SK 5000 -kuormaimelle saatui
hin arvoihin todetaan tutkitun koneen 
kuormaimen liikenopeuksien olevan jonkin 
verran hitaammat. Tämä johtunee siitä, 
että Kockums 850:ssä kuormaimen liikkeet 
kuuluvat suurimmaksi osaksi molemmille 
hyaraulipiireille, joiden yhteinen tuotto 
on hivenen suurempi kuin Valmet 882 K:ssa 
yhden piirin tuotto. Eroa voi aiheuttaa 
myös Valmetin osalta kierrosluvun arvion
varaisuus, sillä Valmetista puuttui kier
roslukumittari. 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden vaikutus 

Pintapaineet kuvaavat koneen uppoamisalt
tiutta pehmeällä maaperällä. Asetelmassa 
esitetyt pintapaineet on laskettu Metsä
tehon katsauksessa 9/1975 esitetyllä ta
valla. 

Teoreettiset pintapainee t 

Renkaiden Pintapaineet , kPa ( kp/ cm2 ) 

Edessä 

Takana 

koko 

23.1 X 34 
18.4 X 34 

- ilman teloja 20 . 5 x 25 
16. oox 24 

- teloilla 
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20 . 5 X 25 
16.00 X 24 

tyhjä nä 12 Mg:n 
kuormall a 

56 (0. 57) 56 ( 0 . 57 ) 
78 (0 . 79) 78 ( 0 .79 ) 

42 (0.43) 118 (1. 20 ) 
53 ( 0 . 54) 1117 (1. 50 ) 

24 ( 0 . 24) 66 ( 0 . 67) 
29 ( 0 . 29) Bo ( 0 . 82 ) 

m 0 

Kuva 4. Valmet 882 K: hon asennetun Cr anab SK 
5000 -kuormaimen ulottuvuus vaakatasossa 

Koneen painojakautuma on sellainen, että 
etupään pintapaine on sama tyhjänä ja 
kuormattuna. Kotimaahan markkinoitavissa 
koneissa on tavallisesti isommat eturen
kaat ja pienemmät takarenkaat. Jos kone on 
varustettu teloilla, pintapaineet ovat jä
reäksi koneeksi pienehköt. Pintapaineet 
ovat kuitenkin sellaiset, että koneella ei 
ole tarkoituksenmukaista ajaa pehmeiköillä 
(pintapainesuositus 50 kPa) uppoamisvaaran 
vuoksi. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimustyömaiden maasto oli vaihtelevaa. 
Kaltevuuden suhteen esiintyi maastoluokkia 
I .•• IV. Keskimääräinen metsätraktoreiden 
ohjemaksun mukainen maastoluokka oli III . 
Valmet 882 K selviytyi kuormattuna ajet
taessa etuperin rinteestä, jonka kalte
vuus oli 32 %. Takaperin kone nousi rin
teestä, jonka jyrkkyys oli 18 %. Taakse
päin ajettaessa koneen mäennousukyky onkin 
heikompi kuin eteenpäin ajettaessa. Kokonai
suutena koneen mäennousukykyä voidaan pitää 
hyvänä . Kone ei myöskään ole kovin herkkä 
sivukaltevuudelle, sillä työskentely sujui 
vaivattomasti 15 %:n sivukaltevuudessa. · 

Maanpinnan epätasaisuuden 
ja lumen vaikutus 

Valmet 882 K: n maavara on suuri ( 650 mm1l. 
Myös pohjan muoto on tasainen, · eikä siinä 
ole esteisiin tarttuvia ulokkeita. Nämä 
tekijät helpottavat esteiden ylitystä vai-



Kuva 5. Valmet 882 K:n kääntösäteet ja 
kääntöleveys, m 

keissa maastoissa. Takateli vähentää kuo~ 
matilan heiluntaa ja helpottaa liikkumista 
maastos sa. 

Tutkimustyömailla ei ollut lunta, joten 
lumessaliikkumiskykyä ei voitu testata. 
Pohj an tasaisuus, suuri maavara ja riittävä 
teho aiheuttavat sen, että maavaraa pie
nemmät lumenpaksuudet tuski n vaikeuttavat 
l i ikkumi sta. Kone voidaan varustaa myös 
etuteloilla. 

Ketteryys ja kuLkuLeveys 

Kuvassa 5 on esitetty Valmet 882 K: n kään
t ös äteet ja kääntöleveys. Koneen kääntösä
de on melko suuri. Oikaisun suuruus ( 0.8 m) 
on j äreiden metsätraktoreiden keskiluokk~ 
Koneen kääntöleveys on 3.3 m,ja näin ollen 
koneen vaatiman ajouran leveys on noin 4.5 
m. Tätä voidaan pitää suhteellisen hyvänä 
arvona j äreälle koneelle. 

Ajonopeus 

Maasto oli tutkimustyömailla keskimäärin 
metsätraktoreiden ohjemaksun mukaista III 
maastoluokkaa, vaikka kaltevuuden suhteen 
esiintyi I ••• IV luokkaa . Tutkitut leimi
kot olivat kaikki avohakkuuleimikoita. 

Keskimääräiset ajomatkat 
j a ajonopeudet 

Ajon laatu Ajomatka, 
m 

Aj o tyhj änä 98 

Ajo kuormattuna 85 

Ajo kuormat taesa a 15 

Ajonopeus , 
m/s (m/min) 

0.92 ( 55) 
0.72 (43) 

0.37 (22) 

Kuormaus- ja purkamisajat 

Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 
sahatukkeja ja 3 m kuusikuitupuuta ajet
taessa olivat seuraavat. 

Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 

Työv·aihe Aika , minitaakka 

saha- kuitu-
tukki puu 

KUORI>IAUS 

Varsinainen kuormaus 0 . 50 0 . 66 
Kuormauksen ja kuormausajoo valmistelu O. O:i 0.04 
Kasan ja kuorman järjestely 0. 13 0.18 

yhteensä 0.65 0.88 
PURKAMINEN 

Varsinainen purkaminen 0.42 0 . 55 
Purkamisen ~a purkamisaj on valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 0.18 0 . 34 

yhteensä 0.60 0 . 89 
m3 

Kuormaustaakan koko 0 . 28 0 .16 
Purkamistaakan koko 0.85 0 . 25 
Keskimääräinen kasan koko 0.90 0.32 
Keskimääräinen kuorman koko 9.58 6 .13 

Kuormauksen ja purkamisen kokonai saj at 
ovat suhteellisen suuret. Verrattaes s f'. 
Valmet 882 K:ssa olevan Cranab SK 5000 
kuormaimen kuormaus- ja purkamisaikoja 
Kockums 850 :ssä olevan vastaavan kuor
maimen aikoihi n (Metsätehon katsaus 12/ 
1974) havaitaan j älkimmäisen kuormai men 
olevan nopeampi. Varsinainen kuormaus on 
ollut Valmetilla noin 25 % hitaampaa ja 
purkaminen yhtä nopeaa. Suuret erot ovat 
kasan ja kuorman järjestelyyn kä~·tetyissä 
ajoissa. Nopeuserot työskentelyssä ai
heutuvat näin ollen osaksi kuljettajien 
erilaisesta työskentelytekniikasta. 

Kuorman koko 

Er i puutavaralaj e i lle l askettu 
kuormat ilan koko j a kuorman paino 

Puutavaralaji 

2 m 
2.4 m 

3m 
n. 5 m 
n. 6 m 

2m + 2 . 4m 

(2 nippua ) 
( " ) 
(1 nippu ) 
( " ) 
( -"- ) 
(2 nippua ) 

Kuormatilan 
kok_f , 

m 

14 . 0 
16 . 8 
10 . 5 
17.5 
21. 0 
15 .4 

' Kuorman 
paino, 

Mg 

' 7 . 8 
9. 7 
6 . 0 
9.8 

11 .8 
8 . 6 

Kuorman paino ei millään puutavaralajilla 
ylitä traktorille sallittua suurinta kan
tavuutta. Epäedullisin ajettava puutava
ralaji on 3 m kuitupuu ja edullisin noin 
6 m kuitupuu tai tukki. 
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HUOLTO 

Tärkeimpien huoltokohteiden sij ainnin ja 
huoltamisen helppouden arvos t elu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattimen sijainti 
Al<kujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen ki r istys 
Hihnojen vaihto 
Sähköjohtojen sijainti 
Kuormaimen öljyputkien sijainti 
Muiden öljyputkien sijainti 
Voitelunippojen sijainti 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 

eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
e r itt. hyvä 

hyvä 
huono 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 

Polttoaineen ja hydrauliikkaöljyn lisäys 
on hankala suorittaa ilman pumppulaitetta, 
koska täyttöaukon ympärillä ei ole riittä
västi vapaata tilaa. Päivittäisen huollon 
piiriin kuuluvat rasvausnipat ovat melko 
hyvin esillä, muut pitempiaikaisen huollon 
piiriin kuuluvat rasvausnipat sijaitsevat 
tyydyttävästi. 

Tuulettimen hihnan kiristys on helppo suo
rittaa; sen sijaan vaihto on hankalaa hyd
raulipumpun sijainnin vuoksi. 

Runkonivelen yli menevät sähköjohdot ja 
hydrauliletkut on sijoitettu siten, että 
ne ovat vaurioitumiselle alttiit. 

Akkujen tarkastus ja varokkeiden ja suo
dattimen vaihto ovat helpot suorittaa. 

Valmet 882 K:n myynnin, huollon ja korja
ustoiminn8.111 hoitavat Valmet-erikoistrak
toreiden piirimyyjät. Piirit ovat seu
raavat. 

Piiri 

Helsinki 
Tampere 
Joensuu 
Kainuu 
Keski-Suomi 

Kouvola 
Kuopio 
Oulu 
Savonlinna 
Virrat 

Korjaus- ja varaosavaraston 
sijainti 

Vantaa 
Hämeenlinna, Tampere 
Joensuu, Lieksa 
Kajaani 
Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa, 
Kokkola 
Kouvola 
Kuopio, Varkaus 
Oulu, Rovaniemi 
Savonlinna, Parikkala 
Virrat 

Lentokonetehtaalla Tampereella sijaitsee 
täydellinen varaosavarasto, jossa on ympä
rivuorokautinen puhelinpäivystys. Lento
a ema sijaitsee välittömässä läheisyydes
sä. Piirin varaosat käsittävät yleisimmät 
varaosat. Korjaamoja on kaikkiaan 18 ja 
huoltoautoja 37. 
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ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Työtehoseura 

Erkki Wuolijoki 

Ergonomisten ominaisuuksien arvostelu ja 
mittaukset on suoritettu Metsätehon katsa
uksessa 9/1975 selostetulla tavalla. 

Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvoste
lussa käytetyt arvosanat ovat: erittäin 
hyvä , hyvä, tyydyttävä, huono ja erittäin 
huono. Arvostelussa on pyritty siihen, 
että traktorin hinta ja tyyppi eivät vai
kuta arvoasteikon tasoon. 

Mittaukset tapahtuivat helpohkossa metsä
maastossa (II maastoluokka), joka oli lähes 
lumeton. 

Ohjaamon ja hallintalai tteiden a rvostelu 

Kohde 

Ohjaamo 

Näkyvyys 
Heiluntaval<avuus 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunan suojasäl eikkö 

Hallintalaitteet 

Ohj auspyör ä 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin 
Seisootajarru 
Vaihteenvalitsin 
Valonkytkimet 
Virrankytkin, käynnistin 
Pysäytin 
Mittaristo 
Merkkivalot 

Arvosana 

hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

eritt. hyvä 
hyvä 

hyvä 
hyvä 
hyvä 

Kuormaimen hallintalaitteet 

eritt.hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Valmet 882 K on ergonomisilta yleisominai
suuksiltaan hyvä. 

Äänitaso 

TAULUKKO 1 Äänitaso ohjaamossa 

Moottorin Äänitason Äänitason 

Mittaus-
arvioitu yleinen huippu-

tilanne 
pyörimi s- arvo, arvo, 
nopeus, 

r/s (r/min) dB (A) dB (A ) 

Ajo helpohkossa 30- 33 81 - 83 83 metsämaastossa (1800 -2000) 
kuormaamattomana, 37 - 40 
lunta 50 cm (2200-2400) 

85 - 87 88 

( 
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Kuva 6. Oh jaamon nänitason analyysi 

Eri traktoreiden välillä saattaa olla ero
ja ohjaamon äänitasossa. Tutkittu kone oli 
varsin uusi. Ääneneristys saattaa muuttua 
traktorin vanhetessa. Tutkitun traktorin 
ohjaamon äänitaso j ä i alle N-85-käyrän. 
Kuljettajien väliset ajotavan erot voivat 
vaikuttaa tulokseen. 

Metsäteho Review 15/1975 

Tärinä 

TAULUKKO 2 TUrinU istui~essa 

Moottorin a r vioitu Tärinän 
pyör imisnopeus , kiihtyvyys , 

r /s ( r /min) m/s2 

----- -

Joutokäynti 12 - 13 0 .7 (700 - Bao) 
Normaali- 2"{- 30 o. 4 työskentely ( 1600 - 1800) 

Kaasu t äysin 38 -- 42 0 . 4 
auki (2300 - 2500) 

Istuimesta mitatut moottorin aiheuttamat 
t ärinäarvot j äävät useimmilla moottorin 
pyörimisnopeusalueilla niin alhaiselle ta
solle, etteivät ne aiheuta väsymyst ä ei
vätkä alenna työtehoa. 

Eri traktoreiden välillä saattaa olla ero
ja ohjaamon t ärinäarvoissa. Tutkittu kone 
oli varsin uusi. Tärinän vaimennus saattaa 
muuttua traktorin vanhetessa. 

VAU-1ET 882 K FORWARDER 

The Valmet 882 K forwarder is a continua
tion of the Valmet 880 K series. In size 
it ranks among the heavy forwarders and 
is most suitable for clear cutting. The 
engine and the grapple loader of the new 
model have a higher effect than in the 
old one and the machine thus comes well 
up to the standards of a modern large
sized forwarder. Its high ground clearance 
and even undercarriage enables the Valmet 
882 K to clear surface obstacles well, 

although its turning radius is relatively 
great. Equipped with large front tyres and 
with the bogie part furnished with rollers 
the surface pressures of the Valmet 882 K 
are fairly small for a heavy forwarder. 
However, taken as a whole, they are such 
that it is not purposeful to use the ma
chine on soft ground. The daily mainte
nance routine is fairly easy to perform. 
The driver's cab meets current ergonomic re
quirements well and the noise level is low. 
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