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VALMET 448 -PROSESSORI
Esko Mikkonen

Veikko Ylä-Hemmilä

Valmet 448 on Uihinnä pl:ilitehakkuisiin tarkoitettu.
prosessori, jonka
monitoimiosassa on oma moottori. Kone on rakennettu. komponenteista siten, et~ esimerkiksi
puutavaratasku tai pi tuucknmi ttausautomatiikka voidaan tarvittaessa j tittl:ili pois .
Koneen
keskimlJi:i.rotiinen ki:tytt<Jtuntituotos
tutkimusoLosuhteissa oZi Leimikossa 1 (rungon keskikoko 0 . 41 m3 ) 27 . 0 m3 ja Leimikossa 2 (rungon keskikoko 0 . 24 m3)
19 . 6 m3 .
~tos on kuusta vaLmistettaessa 7.2 . • . 32 . 2
m ktiytt<Jtunnissa rungon koon oLLessa 0 . 1
.. . 0 . 5 m3 .
Hu.oUettavuu.deLtaan kone on he Lppo, siUti
monitoimiosa ei kaipaa pCJ.ivit ~is iti hu.oLtoja. El'gonomiaLtaan kone Uty t tl:ili hyvin
nykyiset vaatimukset.

ICUY& 1 .

YLEISTÄ
Valmet 448 on jatkuvasyöttöinen prosessori , jonka monitoimiosa on varustettu omalla moottoril l a . Monitoimiosa on asennettu
kuormaa kantavan Valmet 882 K 4netsätr aktorin alustalle . Puu noudetaan karsintalinjalle nivelpuomikuormaimella .
Prosessori kootaan Valmet Oy:n Tampereen
tehtaalla .
Koneen prototyyppi valmistui
vuoden 1975 lopulla.
Koneita oli 197704-30 mennessä
valmistettu
ensimma1nen
viiden kappaleen 0-sarja, ja ne ovat käytössä er i puolilla Suomea .
Tänä vuonna
valmistunee seuraavien sarjojen . koneita
10 . . . 15 kpl . Kone on tyyppikatsastettu ja
sillä
voidaan
hinata
huoltoperävaunua.

V&lllet b48 -proaeuori.

Vu ok. Ve.lmet Oy

1

Kuva 2.

Valmet 448 -prosessori.

Koneen hinta vakiovarusteisena oli huhtikuussa 1977
930 000 mk, johon sisältyy
6 kk:n tai 1 000 h:n takuu.

TUTKIMINEN
Metsäteho tutki Valmet 448 -prosessoria
huhtikuussa 1977 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön
työmaalla Heinävedellä. Koneen omisti Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Sitä käytti yhtiön
vakituinen monitoimikoneen kuljettaja, jolla oli metsätraktorin ja monitoimikoneen
kuljettamisesta usean vuoden kokemus. Tätä konetta hän oli käyttänyt tutkimusajankohtaan mennessä noin 2 kk.
Hänen ammatti taitonsa oli hyvä, vaikkakin tämän koneen
käytössä vielä esiintyi lyhyestä harjoitteluajasta johtuvia puutteellisuuksia .
Tutkimusaineisto on esitetty taulukossa 1.
Aineistoon sisältyi havaintoja kaikista
maastoluokista.
Lajittelua koneella ei
tutkittu.

Mittapiirros (mitat DD : eini)

TEKNISIÄ TIETOJA
Tekniset tiedot perustuvat pääosaltaan
valmistajalta saatuihin tietoihin. Metsäteho on suorittanut eräitä tarkistusmittauksia ja -laskelmia. Metsäteho on aikaisemmin testannut peruakoneena olevan Valmet 882 k -kuormatraktorin (Metsätehon
katsaus 15/1975). Koneeseen on tehty mm.
seuraavat muutokset: Allisonin vaihteisto
· on vaihdettu Clarkin vaihteistoon, levyjarrut on asennettu kaikkiin pyöriin ja ohjaamon tilavuutta on suurennettu.
Nyt testattu prosessori poikkesi muista 0sarjan koneista peruakoneen ja kuormaimen
osalta. Peruakone oli varustettu Valmetin
omalla, Linnavuoren 6-sylinterisellä ahdetulla moottorilla. Kuormain oli Cranab SK
9010.

Prosessori
Ptilimitat

Kuljetusasennossa
Tutkimusaineisto

TAULUKKO 1

Leimikko 1
Eritt ely
kp1

m3

Leimikko 2
kpl

Mänty

232

99 .1

54

Kuusi

584

235 .9

656

Lehtipuu

1

0 .1

5

-Yht eensä
·

817

335 .1

715

2

Yhteensä

m3

kp1

m3

23.1

286

122. 2

1 46.3 1 240

382.2

0 .8

6

0.9

170 . 2 1 532

505 . 3

Pituus ilman pinotavarataskua
II
pinotavarataskun kera
Leveys 18.4 x 34 11 :n renkailla
II
11
23.1 X 34 11 :n
Korkeus

10
13
2
2
3

500 mm
100 II
500 II
630 II
9QQ II

Ty~skentelyasennossa

Pituus
Leveys pinotavarataskun kera

9 285
6 700

mm
II

Leveys ilman pinotavarataskua
Korkeus
Maavara edessä
11
keskellä
II
takana

4 100 mm
3 9QQ

740
670
720

II
II
II

rullan käyttö. Hallintapiirin paine on 15
MPa ja sitä käyttää pumppu, jonka tuotto
on 55 dm3/min moottorin pyörimisnopeudella
33.3 r/s (2 000 r/min).

II

Ottolaitteisto
Painot
Kokonaispaino
josta etuakselilla
taka-akselilla

22 800 kg

5

6QQ

II

17 2QQ

II

Monitoimiosa

Prosessori on varustettu Cranab SK 7010
-kourakuormaimella (testikoneessa Cranab
SK 9010) . Cranab 7010:een on saatavana myös
liukupuomi, jolloin ulottuvuus · on noin 11m.
Kuormainta hallitaan kaksivipuohjauksella.

Tekniset tiedot

Pt:tämitat
8 700 mm
Pituus pinotavarataskun kera
11
ilman pinotavarataskua
5 700 "
Leveys
1 900 "
2 300 "
Korkeus
8 500 kg
Paino pinotavarataskun kera
6 650 "
- " - ilman pinotavarataskua
Kääntökulma
+ 120
Työskentelyalue
2 ~ 105 °
Kallistuskulma
- I 0 ••• + 15 0

°

Moottori
Merkki ja tyyppi

Scania D8 A04, 6-sylinterinen, 4-tahtinen suorasuihkutusdiesel
Suurin teho
127 kW (173 hv) SAE/
40 r/s
Suurin vääntömomentti 580 Nm (58 kpm) SAE/
25 r/s
Polttonestesäiliön
tilavuus
185 dm 3

HydraulijärjesteLmä
Hydraulijärjestelmä koostuu yhdestä suljetusta ja yhdestfi avoimesta piiristä. Suljetussa piirissä ohjataan moottorilta tuleva paluuöljy suoraan pumpun imupuolelle.
Vain niin kutsuttu vuotoöljy korvataan
tankista.
Suljetusta piiristä saavat käyttövoimansa
pyörösahan ja vetorullien aksiaalimäntätyyppiset moottorit.
Näitä käyttävät
moottorin pyörimisnopeudella 33.3 r/s
(2 000 r/~in) minuuttituotoltaan 149 dm3:n
ja 111 dm :n pumput. Niin kutsutun vuot~
öljyn täydentää minuuttituotoltaan 35 dm :n
pumppu. Suljetun piirin paine on 21 MPa.
Hydraulisäiliön tilavuus on 220 dm3.
Avoimelle hallintapiirille kuuluvat vetorullien puristus, karsiotaterien liikkeet,
pyörösahan syöttö, latvan katkaisu, taskun
ja lajittelulevyn liikkeet sekä apusyöttö-

Ulottuvuus
Kääntökulma
Kääntönopeus
Bruttonostomomentti
Nettokääntömomentti
Pihtien avautuma

7 520 mm
380
25 °/s

°

111 kNm
18 kNm
980 mm

Karsintalaitteisto
Puu karsitaan kahden liikkuvan ja yhden
kiinteän karsintaveitsen avulla. Liikkuvat
karsintaveitset on sijoitettu kiinteän karsintaveitsen etupuolelle. Suurin karsintapaksuus on 650 mm ja pienin 50 mm.
Sy~tt~laitteisto

Puu vedetfiän karsintalinjan läpi kahden
pystyasennossa
olevan
sylinterimäisen
piikkirullan avulla.
Rullat keskittävät
puun automaattisesti karsintalinjalle ja
rullien puristusvoima on verrannollinen vetovoimaan. Kumpaakin rullaa pyörittää aksiaalimäntätyyppinen hydraulimoottori. Syöttönopeusalueita on kaksi. Viimeisen kuitupuupölkyn poistaa apusyöttörulla, joka sijaitsee liikkuvan puun alapuolella pyörösahan edessä.
Syöttörullien piikit ovat ylä- ja alaosastaan kartiomaiset, keskeltä lieriömäiset.
Piikin kokonaispituus on 20 mm.
Syöttörullan läpimitta
Suurin rullien avautuma
Suurin syöttövoima
Syöttönopeus, nopea, maksimi
"
, hidas, maksimi

600 mm
650 II
40 kN
2.3 m/s
1.3 lf

Xatkontalaitteisto
Puut katkotaan hydraulimoottorin käyttämällä pyörösahalla.
Katkontaa ohjataan
runkokohtaisesti käsin- ja automaattiohjauksella.
Mittalaitteen muistiin valitaan yhdeksästä mahdollisesta tukinpituu-
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desta halutut sekä haluttu kuitupuunpituus,
minkä jälkeen kone karsii ja katkoo rungon
valittuihin mittoihin.
Mahdolliset tukiopituudet ovat 3 dm:n välein 37 dm:stä 61
dm:iin. Kuitupuunpituus on valittavissa
sormipyörällä 10 cm:n välein alueelta 0.1 ...
9.9 m. Latvankatkaisuveitsi katkaisee latvan samanaikaisesti kuin pyöräsaha katkaisee viimeistä edellisen pölkyn. Latvankatkaisua ohjaa latvanpaksuuden tunnistin.
Ellei katkaisupituutta valita, kone tekee
automaattisesti kuitupuuta.
Xatkontapy~r~saha

Terän halkaisija
Leikkuuteho
Suurin katkootapaksuus

1 100 llll:l
38 kW
450 mm

Latvankatkaisuveitsi
Suurin katkaisupaksuus

100 zmn

Lajittelu
Lajittelua varten koneessa on yksi tasku.
Jakolevy ohjaa tuki t suoraan maahan ja
kuitupuun vapaamittaiseen taskuun. Taskun
t ilavuus 3-metrisellä kuitupuulla on 1.8 m3.
Tasku on haluttaessa irrotettavissa, jolloin koneen vaatima työskentelytila pienenee .

Lisävarusteet
Lisävarusteina on saatavana varaosapaketti,
ilmastointilaite, automaattisesti toimiva
tulensammutusjärjestelmä,
automaattinen
moottorien jäähdytysnesteen l ämmitysjärjestelmä, etutelat ja liukupuomi.

TOIMINTAPERIAATE
Valmet 448 -prosessori liikkuu palstalla
työskennellessään ajouralla, jota vastaan
puut on kaadettu kohtisuoraan. Rungot voivat olla joko kasaamattomia tai esikasattuja. Kone voi ottaa puita kuzmnalta puolen
tahansa työskentelyalueen ollessa 2 x 105 °.
Puut nostetaan kourakuormaimella tyvi edellä syöttörullien väliin.
Käsittely tapahtuu poikittain koneen yli. Jakolevy ohjaa
tuki t suoraan maahan ja kui tupuun taskuun.
Karsinta-katkootalinja voi toimia joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti, jolloin käsinohjauksella annetaan ainoastaan
katkaisukäsky. Latva katkaistaan katkaisuveitsellä . Koneen toiminnot on automatisoitu siten, että käsitellessään puuta karsintalinjassa kone voi ottaa samanaikaisesti
uuden puun tai siirtyä työpisteestä toiseen.

TUTKIMUSTULOKSET
Maastokelpoisuus

SähköjärjesteLmä

Maaperän pehmeyden vaikutus

Järjestelmän jännite on 24 V. Akkuja on
2 kpl j a kuzmnankin kapasiteetti on 17. 0 Ah.
Koneessa on 35 A/28 V:n vaihtovirtalaturi.
Käynni stinmoottorin teho on 3.5 kW/24 V.
Työvaloj a on asennettu monitoimiosaan kaksi, kuormaimeen kaksi, ohjaamoon taakse
kaksi, kuzmnallekin sivulle yksi ja eteen
kaksi. Ajovaloja on kaksi.

Teoreettiset pintapaineet kuvaavat koneen
uppoamisalttiutta pehmeillä maapohjilla.
Ne on laskettu Metsätehon
katsauksessa
9/1975 esitetyllä tavalla .
Teoreettiset pintapaineet kuljetusasennossa
Pintapa.ine, kPa (ltp/c:m2 )
Renkaiden
koko

Varo- ja turvajärjesteLmät

Edessä
tai

23.1
18.

Monitoimiosan hydrauliikan hallintapiiri
ja kuormaimen esiohjauspiiri kytkeytyvät
paineettomikai ohjaamon oven ollessa auki
ja istuimen ollessa ylhäällä tai sen ollessa ajoasennossa.

Takana

16.00

Häiriö moottoriöljyn paineessa, jäähdytysnesteen lämmössä tai hydrauliöljyn pinnan
korkeudessa sammuttaa monitoimiosan moottorin .
Prosessori on varustettu 6 kg:n jauhesammuttimella.
Astinlaudoissa ja huoltotasoissa on liukumisen estävä pinta.
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X
X

Jlo
3

X

24

Tel.oitta

Teloilla
(ei edessä)

52 (0 . 53)
72 (0 . 73)

52 (0.53)
72 (0.73)

135 (1.38)

78 (0.8o)

Kone soveltuu ilman takatelavarustusta vain
kantavilla mailla käytettäväksi.
Telavarusteisena prosessori selviytyy suhteellisen hyvin pehmeähköilläkin maapohjilla.

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus
Tutkimustyömaan maast.o oli vaihtelevaa .
Kaltevuuden suhteen esiintyi maastoluokkia 1 ... 4 . Teetausten aikana kone joutui
ajoittain työskentelemään rinteessä, jon-

ka kaltevuus oli yli 30 %.
Tämä ei suuremmin haitannut koneen työskentelyä. Ajourat kulkivat rinteitä ylös j a alas . Koneen vakavuus on hyvä myös sivusuunnassa.
Rajoittava tekij ä työskenneltäessä sivukaltevuuksissa on lähinnä monitoimiosan
kallistusvara, ei niinkään koneen vakavuus. Tässä yhteydessä huomattakoon, että
testatun prosessorin peruskone oli varustettu suuremmalla moottorilla kuin sarjan
muut koneet.

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus

Keakinii.råiaet ajam.enek:i t
ja työntutk.illluatiedot

TAULIJKXll 2

Tutki.l:ualei.miltko

1

2

Erittely

Ajo.n:nenelli

s

cm.in/puu

s

oain/puu

PWKDHTAISET AJAT
Ott.olai t teiato
Kour&n vienti puulle
Tarttuminen

Odotus puu kourasaa
Puun tuonti
Xarsinnan odotus
Muut työt
Yhteensä

15

2~

6
8
19
12
2

10
13
31
19
3

13
3
7
19
8
1

25
6
1b
37
16
2

62

100

51

100

8
Joa
5
3
2

12
73
7
5
3

5

3
1

9
75
8
6
2

66

100

53

100

-

-

-

Karsintalaitteisto

Valmet 448 -prosessorin suuri maavara
( 670 mm), pohjan tasainen muoto j a hyvä
vakavuus mahdollistavat koneen työskentelyn ja li ikkumisen epätasaisissakin maastoissa.

1. puun odotus

Karsinta ja ltatkonta
Odotus
Taskun tyhjenl\1•
Muut työt
Yhteensä

•o
~

TTÖPISTEKOHTAISET AJAT

Tutki mustyömaalla lumen paksuus oli 15 .. .
20 cm, j oten sen vaikutusta liikkumiseen
ei voitu testata. Varustamalla kone etutelailla voidaan paksussa lumessa liikkumista helpottaa.

Työn val.Jiiatelu

1

Ajo pAlatalla

-

6

Siir tyminen

-

12

TEHOAIKA (lomittumi.nen

otettu hu.omioon)

KESICE'!TYXSET (< 15 min)
KÄYTI'ÖAIXA

3
8

8~

92

65

89

7

8

8

11

91

100

73

100

!J:öntutkimuatiedot

Ketteryys ja kulkuleveys

Runa;on keskikoko, m3

0 .~10

0 . 238

- ai.nty

0.~27
0.~~

o.•21

-kuusi

Kuvassa 3 on esitetty Valmet 448 - pr ose ssorin kääntösäteet ja kääntöleveys. Koneen kääntösäde on melko suuri. Oi kaisun
suuruus (0 .8 m) on isojen metsätr aktoreiden keskiluokkaa.
Koneen kääntöleveys on
3.3 m, joten koneen vaatiman ajouran leveys
on noin 4.5 m. Pitkälle peruskoneen ulkopuolelle ulottuva tasku kuitenkin vaikeuttaa koneen liikkumista ahtaissa paikoissa.

- lehtipuu
Puita, kpl
Työpiateit ä
Siirtyai~~~~&tk..a,
Ajo~

lll/kerta

pal_at.&l.l.a,

"""H:<t:
Ajokertoj a

m/ lterta

Puita/ty6piote
Lei...ikon tiheys, runk./ha
Xeaki.m. a.aaatoluokka

0.135
817
207
9.0
5• . 5
2.
3.9
610
1.8

0 . 223
0 .158
715
128
8.
103.3
9
5.6
785
2.0

Ajankäyttö
Molemmat tutkimusleimikot olivat kuusivaltaisia .
Lehtipuita ei käytännöllisesti
katsoen ollut lainkaan. Työtapa oli toimintaperiaate-kappaleessa kuvatun mukainen.
Muuta kuin koneelle ominaista tukkien ja
kuitupuun lajittelua ei suoritettu .
Konetta seurasi kaksi työntutkijaa . Toinen mittasi puun ottamista ja toinen karsintaa ja katkontaa sekä siirtymistä. Kun
karsinta- ja katkootalaitteiston keskimäära1seen aikaan lisätään siirtymisten ja
ajon ajat sekä valmistelut, saadaan keskimääräinen tehoaika, joka on esitetty taulukossa 2 .
Yhden cmin:n poikkeama summaajassa kummallakin työmaalla johtuu pyöristysvirheestä.
Kun alle 15 min : n keskeytykset otetaan
kaan, saadaan käyttöaika.

Jr:uva 3. Vabtet k~8 -pr-oaeaeorin kUnt6dteet
j e kUnt6ln-eye

mu-

Kuvassa 4 on esitetty tutkimuksessa havai t tu siirtymisajan riippuvuus siirtymismatkasta.
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Alle 15 min:n keskeytysten jakautuminen
Leimikko 1
Keskeytyksen
syy
25
22

95

58

Korjaus

~9

5

27

%

~

100

100

100

57 .11

57 . 02

114.13

Yhteensä, kpl

9

7

16

0.

17 h 26 nin

13 h 45 min

31 h 11 min

TUOTOS

Siirtymisajan riippuvuus
siirtymism&tkasta

0 .3

3

30

Kuva~.

0.1

12

Yhteensä, min

Tutkimuksen
kokonaioaika

0

"

Huolto

Yhteensä,

10
20
Siirtymismatka , m

Keskim.
~

Lepo

Suunnittelu

0

Leimikko 2

Osuus keskeytysajaa ta,

Metsätehon tuotossimulointisysteemiä käyttäen laskettu tuotos on esitetty kuvassa 5.
Tuotoslaskelmassa on alle 15 min : n keskeytysten osuutena pidetty 10 %:a ja se koskee vain puhdasta kuusileimikkoa.
Männyn
käsittely oli keskimäärin hieman nopeampaa
kuin kuusen, joten tuotos mäntyä valmistettaessa on kuvassa esitettyä hieman suurempi . Kuvasta 6 voidaan lukea maaston ja tiheyden suhteellinen vaikutus koneen käyttötuntituotokseen .

0.5

Rungon koko, m3

Kuva 5. Valmet 4~8 -prosessorin käyttötuntituotos
kuusta valmistettaessa. Ms.&atoluokka 2. Leimikon
tiheys 500 runk . /ha

PUUTAVARALLE AIHEUTETUT
LAATUVAURIOT
Käsitellystä puutavarasta otettiin 120 tukin otos ja tarkasteltiin karsintajälkeä.
Karsinnan laatu on yleensä hyvä . Pintavaurioista
veistämistä ja pinnan repeilyä
esiintyi 2 . 5 : ssa puiden
lukumäärästä.
Saman suuruinen oli katkontajäljessä esiintyneiden repeämien osuus.

HUOLTO
Valmet 448 -prosessorin monitoimiosa ei
kaipaa päivittäistä huoltoa, vaan siinä on
päästy 100 tunnin huol toväleihin. Peruskone sen si jaan vaatii normaalin päivittäisen huollon .

.

.,0

.,g
..."""
....
....

..

"

Tärkeimpien huoltokohteiden SlJa~nnin
j a buoltanisen helppouden arvostelu

~

Kohde

0

500
750
l 000
Leimikon tiheys, runk./1!&

Kuva 6. Tiheyden ja maas~on vaikutus
Valmet ~~8 -prosesaorin 3tuotokseen .
Rungon keskikoko 0.370 m
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räyttöaukkojen sijainti
Säiliöiden tybjentincinen
Ilmanpubdistimien sijainti
Suodattimien sijainti
Akkujen sijainti
Varokkeiden sijainti
Hihnojen kiristys ja vaihto
Sähköjobtojen sijainti
Kuorcaimen öljyputkien sijainti
Muiden öljyputkien sijainti
Voitelunippojen sijainti

Arvosana
tyyd.yttävä
hyvä
eritt. hyvä
hyvä
eritt. hyvä
hyvi
hyvä
hyvi
tyyd.yt tivi
hyvä
hyvi

Polttoaineen lisäystä haittaa se, että peruskoneen ja monitoimiosan täyttöaukot
sijaitsevat eri puolilla konetta, joten
kone joudutaan kääntämään kesken tankkauksen. Peruakoneen kardaanin voitelu vaatii
monitoimiosan noston ylös, muuten voitelunipat ovat hyvin esillä. Seuraavissa sarJ01ssa kardaani päästään voitelemaan rungon sivuilta.
Tuulettimen hihnan $iristys on helppo suorittaa, sen S1Jaan vaihto on hankalaa.
Sähköjohdot ja öljyputket ovat paikoin
alttiit vaurioitumiselle.
Kaiken kaikkiaan huoltaminen on suhteellisen helppoa.
Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitavat Valmetin metsäkonepiirimyyjät.
Tampereen tehtaalla sijaitsee täydellinen
varaosavarasto. Piirien varaosat käsittävät yleisimmät varaosat.

- Prosessoriosan kallistuevaraa on suurennettu + 20
3.5
- Prosessoriosan kallistusmome.n ttia on
lisätty

°... -

°

- Latvankatkaisuveitsi on voimakkaampi
- Karsiotaterät ovat vaihdettavat
- Taakse on asennettu huoltotasot
- Hydrauliikan vientejä on parannettu
- Tukin minimipaksuuden tunnistin
on lisätty
- Peruakoneessa Allisonin vaihteisto on
vaihdettu Clarkin vaihteistoon
- Peruakoneen kardaani voidaan voidella
rungon sivuilta tarvitsematta nostaa
monitoimiosaa ylös
- Työvaloja on lisätty
- Ohjaamon ergonomiaa on parannettu
- Taskua on kevennetty
- Pyörösahan suojuksen sulkeutumista on
vaimennettu

KEHITYSMUUTOKSET

- Monitoimiosan moottorille on asennettu
kierroslukumittari

Seuraavaksi markkinoille tuleviin 1. sarjan
koneisiin on tehty seuraavia muutoksia.

- Piikkirullat voidaan haluttaessa korvata
vetoharjoilla varustetuilla rullilla

Työtehoseura
Erkki Wuolijoki

ERGONOMISET OMINAISUUDET
Ergonomisten ominaisuuksien arvostelu ja
mittaukset suoritettiin Metsätehon katsauksessa 9/1975 esitetyllä tavalla.
Tutkittu kone oli melko uusi ja se testattiin helpohkossa (maastoluokk.a 2) lumettemassa metsämaastossa.

Äänitaso
TAULUKKO 3

Mittaustilann.e

Äänitaso ohjaamossa
Äänitason
yle inen
arro,

Äänituon

nopeus,

r /s ( r /min)

dB (A)

dB (A)

Moottoreiden
pyllrimis-

Tyllslr.entely
37 • .. 38
pailr.allaan (2200 • • • 2300)

TT •• •79

huippu&rTO,

8o

7

Ohjaama ja hallintalaitteet
Kohde

Arvosana

Näkyvyys
Tärinän vaimennus
Heiluntavakavuus
Äänen erist ys
Pääsy ohjaamoon
Ohjaamon tilavuus
Istuin
Lämpilllyys
Ilmanvaihto
Tiiviys
Ajo- ja työvalot
Lasiilpyyhkimet
Ikkunan suojas&leiköt

tyydyttävä
eritt . hyvä
hyvä
er itt. hyvä
huono
huono

hyvä
hyvä
eritt. hyvä
hyvä
hyvä
eritt. hyvä
hyvä

Hallintalaitteet
Ohj auspyörä
!Caasupoljin
Jarrupoljin
Pyaäköintijarru
Vaihteen valitsin
Valonkytkimet
Virrankytkin , käynnistin
Pyaäytin
Mittaristo
Merkkivalot
Monitoimiosan hallintalaitteet

hyvä
hyvä
hyvä
eritt . hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä

Valmet 448 on ergonomisitta yleisominaisuuksiltaan hyvä .
Tärinä
Tärinä istuimessa

TAULUKKO 4

Peruskoneen arvioitu pyörimis-

nopeus, r /s ( r /min) , apumoottori
työkierroksilla

Tärinän
kiihtyvyys,
m/s 2

Joutokäynti

10 . . . 12
( 600 ••. 700)

0.4

Normaali
työskentely

37 •.. 38
( 2200 . • . 2300)

0.2

Kaasu täysin
auki

42 • . • 43
( 2500 • . •2600)

0.5

!CUT&

7.

Ohjuaon Unitason anal.yyai

Tarkastelua

Er i koneiden välillä saattaa olla eroja ääni tasossa ja tärinässä.
Tärinän ja äänen
er istimien ominaisuudet saattavat muuttua
koneen vanhetessa . Kuormatraktorin ergonomiset perusaminaisuudet eivät täysin sovellu monitoimikoneelle, sillä näkyvyyttä ohjaamas ta työn aikana haittaa näkökentäD keski alueella oleva katon tukipilari. Pääsy
ohjaamoon oli vaikeutunut portaiden r ikkonaisuuden takia .
Ohjaamon tilavuutta voidaan pitää huonona, sillä kuormaimen hallintavipujen kotelot haittasivat kuljettajan jalkojen liikettä.
Ohjaamo oli varustettu jäähdytyslaitteistolla .
Moottorin
pysäytin oli ainoastaan ajosuunnassa . Koneen kansi oli monin paikoin varustettu
liukastumista vähentävillä esteillä. Monitoimiosan vetorullien siirtäjien väliin
kertyvä puunsilppu oli muutamia kertoja
päivässä poistettava vetorullien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Metsäteho Review 13/1977
VALMET 448 PROCESSffi
The Valmet 448 is a process or
designed
chiefly for final cuttings .
The multipurpose part has i ts own motor.
The machine is built of components so that, when
necessary,the timber pocket or length measurement automation can be left out .
'l'he average output of the machine per operatien hour in the 3investigation conditions
was 27.0 solid m in marked stand 1 and

METSÄTEHO

The output in the
19 . 6 m3 in stand 2 .
preparation of spruce was 7 . 2 ... 32 .2 m3 per
operation hour vhen the stem size was 0.1 . . .
0.5 m3.
The machine is easy to service for the multipurpose part does not require daily maintenance.
The machine meets vell presentday ergonamic requirecents.
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