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ÖSA 670 -KAATO-KASAUSKONE 

Esko Mikkonen 

ljSA 670 on Lähinnä päätehakkuita varten 
rakennettu kaato-kasauskone . Konetta käy
tetään prosessorikorjuuketjussa prosessoria 
edel~ävänä koneena. Koneen tuotos on 11 ..• 
47 m käyt~~t~issa rungon koon ollessa 
0. 1 ... 0. 6 m , t1-heyden 500 runkoa/ha, maas
toluokan II ja lumen paksuuden noin BO cm. 

Kone on varsin nopea tankata ja huoltaa . 
Koneen ergonomiset ominaisuudet ovat hyvät. 

YLEISTÄ 

ÖSA 670 on ruotsalaisen Östbergs Fabriks 
AB:n valmistama kaato-kasauskone. Kone 
koostuu 2-akselisesta telillä varustetusta 
peruskoneesta, jos sa on nivelohjaus, sekä 
ohjaamo- kaatolaitteisto-yhdistelmästä , joka 
on asennettu peruskoneen teliakselin päälle . 

Koneita oli valmistettu 1976- 08- 01 mennessä 
103 kpl, joista Ruotsissa on käytössä 101 
kpl ja Kanadassa 2 kpl. Koneita valmiste
taan 8 kpl:n kuukausivauhdilla . Koneen 
hinta on 650 000 mk. ÖSA 670 :n maahantuoja 
on Hankkija, joka vas taa myös koneen huol
losta. Koneelle annetaan 1 000 tunnin tai 
6 kuukauden takuu, joka käsittää varaosa
ja työkustannukset. 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki ÖSA 670 - kaato- kasausko
netta maaliskuussa 1976 Enso-Gutzeit Osake
yhtiön Lieksan piirissä. Tutkitt u kone oli 

esittelykone, jota käytti valmistajan kul
jettaja. Valmistaja vastasi myös koneen 
huollosta tutkimuksen aikana. Koneen kul
jettajan ammattitaito oli hyvä. 

Tutkimusaineisto, joka3 käsitti yhteensä 
3 750 runkoa ja 935.2 m , kerättiin viiden 
päivän aikana kuudesta eri leimikosta. 

Tutkimusaineistoon sisältyi havaintoja kai
kista metsäkuljetuksen ohjemaksun mukaisis
ta maastoluokista sekä useasta eri tiheys
luokasta . Tutkimusaineisto oli pääosaltaan 
kuusta. 

Kuva 1. ÖSA 670 -kaato- ka s auskone. Valok . Metsäteho 
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TUtkimusaineisto 

l.eimikko, Tiheys , Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä 

n:o kp1jha kp1 ~ kp1 

1 750 19 8.9 470 
2 88o 9 3 .3 924 

3 550 13 5.8 425 
4 290 22 4 .2 511 

5 430 35 20 .4 597 
6 570 59 36 .8 557 

Yhteensä 157 79 .4 3484 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat pääosaltaan val
mistajalta saatuihin tietoihin sekä Metsä
tehon suorittamiin tarkistusmittauksiin. 

Päämitat 

Pituus kuljetusasennossa 9 295 mm, korkeus 
4 170 mm ja leveys 2 900 mm 

Akseliväli 4 790 mm 
Maavara edessä 780 mm ja takana vaihtelee 

730 mm:stä 1 150 mm:iin 

Painot 

Kokonaispaino 21 900 kg, 
1 600 kg:n vastapaino. 
Etuakselilla 7 540 kg ja 
14 360 kg 

Moottori 

johon sisältyy 
Painojakauma: 
taka-akselilla 

Merkki ja tyyppi Scania D8, 4-tahtinen, 
6-sylinterinen suorasuih
kutusdiesel 

~ kp1 ~ 

93·5 10 2.1 

217.1 19 2.0 

1)4.7 6 1.7 

126.7 20 1.7 

172.5 24 4 .0 

96.4 30 3.4 

840.9 109 14.9 

Sylinterin tilavuus 
Suurin teho 

Suurin 
vääntömomentti 

Polttonestesäiliön 
tilavuus 

Voimansiirto 

kp1 ~ 

499 104 .5 

952 222.4 

444 142.2 

553 132 .6 

656 196.9 
646 136 .6 

3750 935 .2 

7.8 dm3 
120 kW (163 hv ) 
misnopeudella 40 

pyöri
r /s 

560 Nm (56 kpm) pyöri
misnopeudella 25 r/s 

550 dm3 

ÖSA 670:n voimansiirto on hydrostaattinen. 
Se koostuu ak.siaalimäntäpumpusta ja aksiaa
limäntämoottorista. Moottori (Scania D8) 
pyör ittää aksiaalimäntäpumppua (1:1) , joka 
edelleen pyörittää hydrostaattisesti aksi
aal imäntämoottoria . Tästä voima siir tyy 
jakolaatikon kautta mekaanisesti vetäviin 
pyöriin. Jakolaatikossa on kaksi vaihdetta. 
Koneen suurin vetovoima on 145 kN. Maasto
a jossa käytetään maastovaihdetta, jolloin 
ka ikki kuusi pyörää vetävät ja a jonopeus
alue on portaattomasti 0 . .. 5 .6 km/h. Maan
tievaihteella ajettaessa vain etupyörät 
vetävät ja ajonopeusalue on 0 ... 20.4 km/h. 
Ajonopeudet ovat samat sekä eteen että 
taakse. Peruutusva ihde saadaan päälle vaih
tamalla hydraulimoottor in pyörimissuunta. 

~------------------------~ 

Kuva 2. ÖSA 670 -kaato-kasauskone. Mittapiirros (mitat mm:einä) 
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Pyörävarustus 

Renkaiden koko on etuakselilla 23.5 x 25/16 
ja teliakselilla 17.5 x 25/16. Teli voi
daan varustaa teloilla. 

Ohjaus 

Koneessa on hydraulinen nivelohjaus, jonka 
ohjauskulma on +40°. Ohjausnivelen etäi
syys etuakselista on 640 mm. Ohjausliike 
saadaan aikaan kahdella kaksitoimisella 
hydraulisylinterillä. Ohjaus tapahtuu maas
toajossa impulssiohjauksena ohjausvivun 
avulla sekä maantieajossa orbitrollaitteen 
avulla. Työskentelyn ja maastoajon ajaksi 
ohjauspyörä irrotetaan paikoiltaan . 

Jarrut 

Jarrut ovat paineilmakäyttöiset leVYjarrut, 
joissa on jousivoimalla toimiva hätä- ja 
työjarru. Ajettaessa konetta jarrutetaan 
hydrostaattisen voimansiirron avulla. 

Hydraulijärjestelmä 

Hydraulijärjestelmään kuuluu kaikkiaan kol
me hydraulipumppua. Yksi pumpuista on ham
maspyöräpumppu, josta saa voimansa orbitrol
laite. Muut pumput ovat aksiaalimäntäpump
puja. Näistä toinen on vakiopainepumppu 
työhydrauliikkaa varten ja toisesta pum
pusta saa voimansa hydraulinen ajomoottori. 

Kaksivipuohjauksen servoventtiilit ovat 
sähkö- ja paineilmaesiohjattavat ja varus
tetut on-off-toiminnoin. Hydrauliikassa on 
kaksoisvarmistus. Moottori sammuu auto3 
maattisesti, jos öljymäärä laskee 50 dm 
täydestä tankista tai paine järjestelmäs
sä kasvaa 35 kPa. Sekä hydrauliölj~säiliön 
että lisätankin tilavuus on 200 dm . 

Sähköjärjestelmä 

Jännite on järjestelmässä 24 V ja akkujen 
kapasiteetti 150 Ah. Järjestelmään kuuluu 
lisäksi kaksi vaihtovirtageneraattoria, 
kumpikin teholtaan 980 W. Työvalaistus 
saadaan aikaan kahdeksalla 100 W:n lampulla. 

Kaatolaitteisto 

Kaatolaitteisto koostuu "parallellogram"
tyyppisestä nivelpuomista ja kaatopäästä. 
Se on asennettu kiinteästi ohjaamon kanssa 
samalle jalustalle. Jalustan kiertoliike 
saadaan aikaan suoraan vetävällä hydrauli
sella hitaalla radiaalimäntämoottorilla, 

jonka suurin vääntömomentti on 25 kNm. Oh
jaamo-kaatolaitteiston pyörimisnopeus on 
0 ... 6 r/s. 

Jalustaan on asennettu automaattinen va
kautuslaitteisto. Hydraulisesti säädeltä
vän telipyörien keinuliikkeen ja vakautus
laitteiston avulla ohjaame-kaatolaitteisto 
voidaan pitää vaakasuorassa asennossa aina 
30 %:n kaltevuuksissa. Vakautuslaitteis
toa voidaan ohjata myös käsin. 

Puomin suurin ulottuvuus on 7. 5 m ja pienin 
4.2 m. Suurin nostomomentti on 200 kNm. 
Kaatopää painaa 900 kg ja siinä on puolen 
tuuman hydraulinen ketjusaha. Puun tyvi
läpimitta voi olla enintään 56 cm. 

Lisävarusteet 

Tärkeimpinä lisävarusteina on saatavissa 
varaosa- ja työkalusarja, moottorin lämmi
tin, paineilman ulosotto, sammutuslaitteet, 
ilmastointilaitteet ja tärinåkello. 

TOIMINTAPERIAATE 

ÖSA 670 ottaa puita molemmilta puolilta ajo
uraa. Kone siirtyy työpisteeseen ja kaataa 
ensimma1senä puun, joka on lähimpänä aja
teltua kasaa. Tämän jälkeen otetaan jär
jestelmällisesti seuraavaksi lähin puu ja 
siirretään se kaadetun puun viereen ja niin 
jatketaan, kunnes kaikki koneen ulottuma
alueella olevat puut on kaadettu. Siirry
tään uuteen työpisteeseen ja työskentely 
jatkuu. Edullisin työmenetelmä on se, mis
sä koko ulottuma-alue kaadetaan ja kasataan 
samaan kasaan. 

Puulajeittainen lajittelu on koneella myös 
mahdollista. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Maastokelpoisuus 

Teoreettiset pintapaineet 

Edess!i 

Takana 

Teloitta Teloilla 

k .Pa (kp/cm2 } 

76 {0.77} 

117 {1.20} 

76 {0.77) 

56 {0 .57} 

ÖSA 670: n pintapaineet ovat myös teloil.l& 
työskenneltäessä niin suuret, että kone ei 
sovellu pehmeille maaperille. 
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Kuva 3 . ÖSA 670 -kaato-ka sauskoneen 
käänt ösäteet ja kääntöleveys, m 

Maanpinnan kaLtevuuden vaikutus 

ÖSA 670 ei ole herkkä maanpinnan kaltevuu
den vaikutuksille telipyörien säädettävän 
keinuliikkeen ja vakautuslaitteiston an
siosta. Kone pystyy työskentelemään vai
vatta 20 %:n sivukaltevuuksissa. Ajosuun
nassa suurin kaltevuus, missä kone tutki
mustyömailla työskenteli, oli 58 %. Koneen 
varsin lähellä etuakselia sijaitseva ohja
usnivel lisää koneen vakavuutta sivukalte
vuuksissa. 

Suurissa kaltevuuksissa työskenneltäessä 
kenties suurin riskitekijä on kitkan riit
tämättömyys pyörien ja maanpinnan välillä 
ja se, että kuljettaja voi menettää vakau
tuslaitteiston vuoksi tuntuman peruskoneen 
asentoon ja näin ollen aiheuttaa koneen 
kaatumisen. Tämä riski on ilmeinen yli 
40 %:n kaltevuuksissa. 
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Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Hydrostaattisen voimansiirron, suurten etu
pyörien, teliakselin keinuliikkeen ja kor
keiden maavarojen ansiosta ÖSA 670 ei ole 
herkkä maanpinnan epätasaisuuden vaikutuk
sille. 

Ketteryys 

Nivelohjauksen ja hydrostaattisen vaihteis
ton ansiosta koneen ketteryys on järeiden 
kuormatraktoreiden luokkaa . Kuvassa 3 on 
esitetty ÖSA 670:n kääntösäteet ja kääntö
leveys. 

Lwnen vaikutus 

Tutkimustyömailla oli lunta 70 ... 80 cm. 
Tämä lumikerros ei tuottanut mainittavaa 
haittaa koneen työskentelylle . 

Ajankäyttö 

ÖSA 670 -kaato-kasauskonetta tutkittiin 
kuudella eri työmaalla. Vaikka koneen tut
kimusaika oli lyhyehkö, saatiin varsin mo
nipuolinen ja laaja aineisto eri olosuhtei
den vaikutuksista koneen työskentelyyn. 
Konetta seurasi kaksi työntutkijaa. Toinen 
tutki varsinaista kaato-kasaustyötä ja toi
nen teki erillistutkimuksia. 

Koska koneen toiminnot olivat nopeita, jao
teltiin työaika seuraavan asetelman mukai
sesti. Kaato- ja kasausaikaan sisältyi 
kaatoelimen vienti kaadettavan puun tyvel
le, asettelu, kaatosahaus ja puun vienti 
kasaan. Häiriöt, jotka aiheutuivat esi-
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merkiksi sahalaipan kiinni juuttumisesta, 
alikasvoksen raivaamisesta jne., otettiin 
erilleen. Työpistekohtaiset ajat jaotel
tiin valmisteluihin, siirtymiseen työpis
teestä toiseen sekä ajoon palstalla. 

Keskimääräiset a janmenekit Ja tyl:!ntutkimustiedot 

Aikatutkimusti edot 

TyCvaihe 
RUNKOKOHI'AISET 
AJAT 

Kaato Ja kasaus 

Häiriöt 

TYÖPI STEKOHTAISET 
AJ AT 

Valmistelut 

Siirtymiset 

AJo palstalla 

TEHOAIKA 

KESKEYTYKSET 
(< 15 min) 

KÄYTI'ÖAIKA 

Työnt utkimus-

~ 

SUrtymismatka , 
m,/kerta 

1 

25 

4 

2 

4 

2 

37 

1 

2 

26 

3 

3 
4 
2 

13 

51 

Le1mikko 
3 4 

cmin/runko 

26 28 

6 1 

3 4 
5 6 
3 3 

43 42 

2 4 

45 46 

5 

33 

3 

4 

9 
5 

54 

5 

59 

6 

29 
1 

3 
8 

5 

46 

4 

3-5 3 . 6 

Run!on keskikoko, 
nY 0 . 209 0 . 234 0 . 240 0 .320 0 . 300 0.211 

Puita , 
kpljt yöp1ste 

Keskimääräinen 

3 . 2 3 -3 2 .9 

maastolk. (I- IV) 1.0 1.1 1.4 

pystymittausti edot 

Leimikon tiheys, 
runkoajha 750 88o 550 

2 . 4 2 . 9 

1.5 2 . 2 2 . 0 

430 570 

Jlun8on keskikoko, 
nY O. ;a32 0 . 222 0.251 0 .340 0 .339 0 . 223 

1 Keg ssloyh:r r 
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Kun 15 min:a lyhyemmät keskeytykset lisä
tään tehoaikoihin, saadaan käyttöajat, 
jotka myös on esitetty asetelmassa. 

Kaatosahauksen kestoajoista tehtiin eril
listutkimus. Havaintosarja ja tulokset 
leimikon 6 osalta on esitetty kuvassa 4. 

Leimikon 6 aineistosta analysoitiin myös 
ottosektorin vaikutusta kaato-kasausaikaan . 
Tulokset sektoreittain on es i tetty kuvas
sa 5. Mikäli halutaan karkea arvio kasa
usajan riippuvuudesta kasan ja kaadettavan 
puun välisestä sekt orista, on kuvan 5 käy
ristä vähennettävä kuvan 4 käyrän osoitta
mat lukuarvot ja saatu tulos jaettava kah
della. Tulos ei ole aivan tarkka, koska 
kaatolaitteen kääntäminen on nopeampaa tyh
jänä kuin puun kanssa. Aikaan sisältyy 
myös kaatoel imen asettelu puun tyvelle, 
joka on 3 .•. 5 cmin:n suuruinen vakioai ka. 

Koneen työpisteestä toiseen siirtymisten 
ajanmenekin riippuvuus siirtymismatkasta on 
esitetty maastoluokittain kuvassa 6 (s. 6). 

TUOTOS 

Kuvassa 7 (s. 6) on esitett y käyttötunti
tuotos tiheydessä 500 runkoa/ha ja II maas
toluokassa. Puulaji3on kuusi. Käyttötunti
tuotos on 31 ... 47 m rungon koon ollessa 
0.1 • . • 0.7 m. Käyttötuntituotos suurenee 
jokseenkin suorav~ivaisesti rungonkokoluok
kien 0.05 ••. 0 . 6 m /runko välillä . Koska 
tutkimusaineisto oli varsin laaja ja käsit
ti monipuolisia olosuhteita, voidaan tuo
toskäyrää pitää varsin luotettavana. On 
kuitenkin muistettava, että esitetty tuo
toskäyrä koskee työskentelyä keskimääräi
sissä talviolol:luhteissa. Kesäaikana kerä
tyn aineiston perusteella lasketut käyrät 
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Kuva 6 . ÖSA 670:n siirtymisaika matkan funktiona 
eri maastoluokissa 

osoittaisivat todennäköisesti korkeampia 
tuotosarvoja. 

Jos merkitään tuotosta II maastoluokassa 
ja tiheydessä 500 runkoa/ha lOO:lla, saa
daan kuvassa 8 esitetyt tiheyden ja maasto
luokan suhteelliset vaikutukset koneen tuo
tokseen. Rungon keskik~ko on kuvan osoit
tamissa käyrissä 250 dm • 

KUSTANNUKSET 

Jos koneen käyttötuntikustannuksina 2-vuo
rotyössä pidetään 155 mk:aa, saadaan ku-

6 

Kuva 7. ÖSA 670 :n käyttötuntituotos. 
Leimikon tiheys 500 runkoa/ha, puulaji 
kuusi ja maastoluokka II. Lunta 80 cm 
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Kuva 8 . Leimikon tiheyden ja maastoluokan 
suhteellinen vaikutus ÖS1 670: n tuotokseen. 
Rungon keskikoko 0 . 250 m 
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vassa 9 es~tetyt käyttötuntikustannukset 
korjattua m :ä kohti. 

HUOLTO 

Tavallisimpien huoltokohteiden sijainti ja 
huollon suorittamisen helppous 

Kohde 

Voitelunippojen sijainti 
SUliöiden tybjell~Q'& 
Täyttöaukkojen sijainti 
Ilmaopuhdistimen sijainti 
SUodattiJrien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varolleid.en sijainti 
Bihnojen kiristys ja vaihto 
Sihköjohtojen sijainti 
Öljyputkien sijainti 

Arvosana 

hyvä 
eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
hyvä 
hyvä 
eritt. byTä 
eritt. byTä 
hyvä 
byTä 
hyvä 

ÖSA 670:n huoltokohteet saadaan nopeasti ja 
hyvin esille, sillä moottorin suoje.kuomut 
voidaan kätevästi avata pikaliittimistään, 
poistaa tai nostaa ylös. Koneen tankkaus 
on helppo suorittaa, samoin hydrauliöljyn 
lisäys joko varasäiliöstä tai koneessa ole
valla puropulla erillisestä säiliöstä. Hyd
rauliikkaa koneessa on varsin paljon, mikä 
johtuu hydrostaattisesta voimansiirrosta ja 
hydraulisesta vakautuslaitteistosta. Hyd
rauliikka on selväpiirteinen. Koneen säh
köjärjestelmä on komponenttirakenteinen, ja 
näin ollen viallinen komponentti on helppo 
vaihtaa uuteen. 



Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitaa 
Keskusosuusliike Hankkija. Maa on jaettu 
viiteen raskaskonekonttoriin, joissa jokai
sessa on aluehuoltopäällikkö ja koneentar
kastaja. Hankkijalla on yhteensä 54 omaa 
huoltokeskusta. Metsä- ja rakennuskone
huoltokeskuksia on 16, ja ne toimivat seu
raavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joen
suu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, 
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere ja 
Turku. Huoltomiehiä on yhteensä 900 ja 
huoltoautoja 150, joista 50 on raskaskone
huoltoautoja. 

Varaosien päävarasto on Helsingissä Oulun
kylässä. Lisäksi kullakin toimipisteellä 
on standardiosavarasto. Oulunkylän varas
tossa on päivystys ja kaikissa keskuskor
jaamaissa kotipäivystys. 

Työtehoseura 

Erkki Wuolijoki 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Ergonomiset ominaisuudet arvosteltiin Met
sätehon katsauksessa 9/1975 esitetyllä ta
valla. Tutkittu kone oli melko uusi, ja 
se testattiin helpohkossa metsämaastossa 
lumikerroksen paksuuden ollessa noin 80 cm . 

Ohjaamo ja hallintalaitteet 

Kohde 

Ohjaamo 

Näkyvyys 
T"årinlin vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Älineneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
AJo- Ja työvalot 
I.asinpyyhkimet 
Ikkunoiden suojasäleiköt 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyllrä 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin 
Työjarru 
Suunnanvalitsin 
Valonkytkimet 
Virrsnkytkin, kllynnistin 
Pysliytin 
Mittaristo 
Merkkivalot 
KAatolaitteen halllntavivut 

Arvosana 

eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
eritt. hyvä 
tyydyttävä 
tyydyttävä 
tyydyttävll 
b;yvll 
tyydyttävä 
hyvä 
hyvä 
eritt. hyvä 
hyvä 

hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
huono 
hyvli 
hyvä 
eritt. hyvä 

0 0.1 0.2 0.3 0 . 4 0.5 0 .6 
Rungon koko , m3 

Kuva 9 . ÖSA 670:n yksikkökustannukset. Leimikon 
tiheys 500 runkoa/ha, puulaji kuusi ja maastoluokka 
II. Käyttötuntikustannukset 155 mk 

Äänitaso 

TAUUJKKO 1 Äänitaso ohjaamossa 

Moottorin Äänitason Äänitason 
Mittaus- pyörimis- yleinen huippu-
tilanne nopeus, &!"VO, arvo , 

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

Työskentely 25 ••• 27 
72 ... 76 78 paikallaan (1500 ••• 1600) 

Tärinä 

TAUUJKKO 2 Tllrinä istuimessa 

Moottorin Tllrinlin 
pyörimisnopeus, kiihtyvyys, 
r/s (r/min) m/s2 

Joutokiiynti 15 •.• 17 0.2 (900 •.• 1000) 

Normaali 25 ... 27 0.1 
tyllskentely (1500 .•. 1600) 

Kaasu täysin 37 ... 38 0 .3 auki (2200 ••• 2300) 
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Taajuus. Hz 

Tarkastelua 

Ohjaamon äänitaso Jaa alle N- 85- käyrän . 
Ohjaamon ajo- ja työskentelysuunta ovat 
samat, mikä helpottaa huomattavasti työs
kentelyä . Ohjaamon tilavuus on kuitenkin 
mm. ilmanvaihdon kannalta riittämätön. 
Kaatolaitteen hallintavivut on kiinnitetty 
istuimeen niin, että selkänoja on kiinteä 
ja liian pystyssä . Hallinta tapahtui kak
sivipujärjestelmällä eivätkä vipujen kote
lot istuimeen kiinnitettyinä haitanneet 
jalkojen liikettä. Huoltotöitä silmällä 
pitäen koneen kansi oli varustettu mopin 
paikoin liukastumisen vaaraa vähentävillä 
liukuesteillä . Kone oli varustettu hyd
raulisella vakausjärjestelmällä, joka piti 
ohjaamon ja kaatolaitteen vaakasuorassa, 
mutta ei vähentänyt kaatotyössä kuljetta
jaan kohdistuvia heiluntoja. 

Kuva 10 . Ohjaamon äänitason analyysi 
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