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HS- KUORMATRAKTORI
likka Nissi

HS on :to.U.,:t.rU..6 e/v.,i a.inoa maJtk!U.noilla oleva
hydtto~ :t.aa:t.:tM e.tia voimaM .-UNr..oUa vaJUL6 :te.:t.:t.u,
~uwu kuoJr..ma:tAak:to!U . Koneen maM:toke.ipoi~t.LM OYI. hyvä .
L.U.,ä/v.,-i_ ~e OYI. vaJUL6:te.:t.:t.u
:tehokkaalla moo:t.:t.o!U...U.a, joka yhdl..J.de.:t.:t.ynä
hydtto~:t.aa:t.:tM, een voimaM-UA:f:oon ~aa poU.:t.o nu:teenkuiu:tJ.L/v., e.n PIJ~ ymään koneen kokoon
nähden pienenä . KokoMa ja vaJUL6:tu/v.,eMa
puotu:ta HS Mve.Uuu paJthad.ert käy:te.:t.:t.ävä/v.,i
avohakkuiden koJtjuukoneena ~ekä äu:ty/v.,een .
EJtg onom.U.,-<-U.a om-<.na.u.,uu/v.,-<-U.aan ~ e :t.äy:t.:t.änee
vaa:t.imu/v., e.:t.

YLE IST Ä
HS on ruotsalaisen Alfatherm HS- maskinerin
Haaparannassa valmistama kuormatraktori. Se
on kahdeksanpyörä inen ja runko-ohj auksinen .
Voimansiirto on toteutettu hydrostaattisesti moottorilta py öri in.

TEKNISIÄ T IETOJA
Tekn ise t tiedot perustuvat koneen valmi s t a jalta ja voimansiirtolaitteiden toimi tta jalta saa t uihin tiet oihin sekä suoritettuihin mi t tauksiin .

Pa i not ja mi ta t
Omapaino

Kantavuu s
Pituus
Leveys
Korkeus
Maavara

14
8
5
14
9
2
3

700
800
900
000
400
500
650
900

kg, josta
kg etuakselilla ja
kg taka - akselilla
kg
mm
mm
mm
mm

HS- kuormatraktoria oli kesäkuuhun 1983 men nessä valmistettu yhdeksän .
iistä kolme on
käytössä Pohjois-Suomessa, loput Ruo tsissa .
HS :llä ei ole omaa maahantuojaa Suomessa ,
vaan Alfatherm vas t aa i t se sen sekä myynnistä että huollosta .
Kuormatrakt o rin hinta oli kesäkuussa 1983
Suomeen tuotuna 700 000 - 750 000 ma rkkaa
varustuksen mukaan .
Hintaan sisältyy kuuden kuukauden t ai 1 000 tunnin takuu .

TUTKIMINEN
Me t sä t eho t es tasi HS-kuormatraktoria syksyn
1982 ja talven 1983 aikana Kajaani Oy : n ,
Kemi Oy : n ja Pelkosenniemen me t sänhoi toyhdis t yksen työmailla .
Siitä tehtiin aikatutkimuksia, vetovoimakoe ja polttonesteenkulutusmittaus .
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HS- kuormatraktori.
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Kuva 2.

HS-kuormatraktori.

Moottori

Mittapiirros (mitat mm:einä)

Voimansiirtojärjestelmä

Merkki ja tyyppi

Suurin teho

Scania DS8, 6- sylinterinen ahtimellinen
diesel
155 kW (ISO 3046) /
37 r/s

Sähköjärjestelmä
Jännite
24 V
Akkujen kapasiteetti 150 Ah
Työvalaistus
10 kpl halogeenilamppuja
2 kpl
Ajovalot

Kuormain
Merkki ja malli
Ulottuvuus
Hallinta

Hydrauliikka

Cranab 6010
6. 5 m
hydraulisella esiohjauksella varustet tu
kaksivipuohjaus istuimen kyynärnojien päissä
2 kpl hammaspyöräpumppuja, voimansiirtoon
nähden erillinen piiri

Voimansiirto on hydrostaattinen, tyypiltään
suljettu
p11r1.
Moot toriin
kiinnitetyn
jakovaihteen välityksellä pyöritetään kahta
hydraulipumppua, joiden tuottama tilavuusvirta ohjataan vent tiilist öj en kautta hydrauliputkistoa myöten kunkin pyörän navassa
sijaitsevaan hidaskäyntiseen hydraulimoottoriin . Kuljettaja valitsee ohjaamossa olevien
vipujen avulla vetävien pyöräparien määrän
(enintään 4 kpl). iistä voidaan ajon aikana
kytkeä vapaalle 1, 2 tai 3 pyöräparia ( = 2 ,
4 tai 6 hydraulimoottoria) . Vetävien pyöräparien määriä muuttelemalla saadaan käy ttöön
neljä ajonopeusaluetta .
Etenemisnopeutta
säädellään kaasupolkimella, joka säät ää ajopumppujen tuo ttokulman ja moo ttorin pyörimisnopeuden .
Etu- ja takapä än pyöräst öjä
varten on erilliset tasauksenlukkoventtiilit.
Jakovaihde
Hydraulipumput

2 kpl säät ötilavuuksisia
Hydromatic A4V 125da
-mäntäpumppuja . Lisäksi
2 kpl hammaspyöräpumppuja , joilla sääde t ään ajopumppujen (Hydromatic)
tuotot
3
- kierrostilavuudet 0 . 000 - 0 . 325 dm /r
- tuo t ot
2 ~ 265 dm /min = 530
dm /min 1 33 r /s
- suurimmat työpaineet
30 MPa
Hydraulimoottorit

Kuva 3.

2

HS:n ohjaamojärjestelyt.

Valok. Met säteho

Lohman , muunt osuhde 0 . 94

- kierrostilavuude t
- vääntömomentit
- suurin teho

8 kpl hidaskäyntisiä
Sisu 32A -säteismäntähydraulimoo tt oreita
(yksi ~ussakin pyörässä)
2 . 8 dm /r
10 600 m/30 MPa
45 kW/30 MPa kussakin

Vetovoima
- teoreettinen
- mitat~u

145 kN
111 k

Pyörävarustus
Kaikissa pyörissä on 17 . 5 x 25":n renkaat.
Kaikissa pyörästöissä käytetään yleisesti
lisävarusteena teloja.

Ohjaus
Tyyppi
Ohjauskulma
Ohjaus maastossa

runko-ohjaus
+43°
vipuohjaus istuimen
oikeassa kyynärnojassa
ohjauspyörä (Orbitrol)

Ohjaus tiellä

Jarrut

'

Kaikissa pyörissä on hydraulimoottorin yhteyteen rakennetut paineilmatoimiset rumpujarrut, jotka toimivat ajo-, kuormaus- ja
pysäköintijarruina.
Myös
hydrostaattista
voimansiirtoa voidaan käyttää jarrutukseen .
Sen antama suurin jarrutusvoima on yhtä
suuri kuin koneen vetovoima .

Pintapaineet
Teoreettiset pintapaineet ovat 14 t o nnin
kuormalla
teloja
kaikissa
pyörästöissä
käyttäen
- edessä
- takana

4.7 m
0. 6 m

Ajonopeus

'

on

0 - 30

km/h

Suuren ohjauskulman ja kokoansa nähden suhteellisen pienen kokonaisleveyden ansiosta
HS on helposti hallittavissa maastoajossa .
HS kuuluu painonsa ja kantavuutensa puolesta
suuriin kuormatraktoreihin . Sen ja kahdeksanpyöräisyyden vuoksi siinä käytetään teloja
yleensä kaikissa teleissä.
Siten pintapaineet pysyvät kohtuullisina ja konetta voidaan käyttää varsin pehmeälläkin maaperällä .

Ajonopeus tyhjänä ajettaessa sulan maan aikana oli keskimäärin 60 m/min (ma ast oluokka 1).
Talvella
poljetulla
ajouralla ajettaessa
(lunta 70 cm) vastaava ajonopeus oli keski määrin 63 m/min . Ajono peudet ovat ehkä h ieman suuremmat kuin muiden suurten kuorma traktoreiden.

Kääntösäteet

Ajono peus
taakse.

HS :n maavara on kuormatraktoreiden korkeimpia. Siitä on etua sekä esteitä ylitet täessä että vaikeissa lumioloissa.
Täystelavarusteisena HS selviytynee yli me trin lumessa .
Testien aikana lunta oli enimmillään 70 cm.
Se ei vielä hidastanut HS:n kulkua sanottavasti.

Ajonopeudet

30 kPa
67 kPa

Sis äsäde
Oikaisu

tehoon nähden niin, ettei moottorin pyörimisnopeus
tavanomaisessa käytössä liioin
ylitä
25.0 - 28 . 3
kierrosta
sekunnissa
(1 500 - 1 700 r/min).
Saavutettava vetovoima riittänee täydellä kuormalla ajettaessa erittäin vaikeissakin maastoissa .
Sulan maan aikaan tasaisella metsäautotiellä
kuormattuna mitatun vetovoiman perusteella
HS
kykenee
teoriassa
nousemaan
t äysin
kuormin rinnettä, jonka kaltevuus on 31 %.

sekä

eteen

että

Vastaavat ajonopeudet
kuormattuna olivat
sulan maan aikana 3 - 4 m/min suuremmat kuin
muiden suurten kuormatraktoreiden keskimäärin .
HS :n ajonopeudet kuormattuna olivat
lumioloissa selvästi suuremmat kuin sulan
maan aikana.

KÄYTTÖOMINAISUUDET
Maastokelpoisuus

Aj onopeu s ,

11/m in

HS-kuormatraktori liikkuu maastossa jou sta vasti.
Sen saa aikaan hydrostaattinen voi mansiirto siten, että kuljettaja valittuaan
ensin käyttökelpoisen ajonopeusalueen ja ajosuunnan säätelee etenemisnopeutta pelkällä
kaasupolkimen liikkeellä . Sen ja hydrostaattisen voiman sii rron vapaan rullaamisen estävän jarrutusvaikutuksen ansiosta suuret es teet, kuten kivet ja kannat, HS voi ylittää
ilman nykiviä kiihtyvyyksiä . Lisäksi edessä
käytettävä telirakenne lieventää kuljettajaan
kohdistuvien
sivuittaisheilahdus t en
Voimakkuutta olennaisesti.
HS : n moottoriteho riittää kaikkiin olosuh teisiin.
Voimansiir toon kuuluvat hydraulipumput ja - moottorit on valittu peruskoneen
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Kuva 4. HS:n ajonopeudet kuormattuna.
koivukuitupuu

3

havu- j a

3

Kuormaus- ja purkamisajat
TAULUKKO

Keskimäär ä iset kuormaus- ja purkamisajat
sekä vastaavat taakankoot

Työnvaihe

3. 8 m
havukuitupuu

Tukit

KUORMAUS

3m
havukuitupuu

3m
koivukuitupuu

minitaakka

Varsinainen
kuormaus

0. 32

0.32

0 . 34

0 . 40

Järjestely t

0 . 04

0 . 04

0.02

0 . 04

Yhteensä

0 . 36

0 . 36

0 .36

0 . 44

PURKAMINEN yht.

0 .36

0 . 34

0 . 48

0.50

3
m

Taakan koko
- kuormattaessa
- purettaessa

0 . 28
0 . 51

1

0 . 27
0.46

1

0. 20
0 .36

1

0.22
0 . 43

Tukit ja 3 . 8 m havukuitupuu ajettiin prosessorin jäljiltä sulan maan aikana.
3 m havuja koivukuitupuu ajettiin kasoista talve lla ,
lunta 70 cm .

Kuorman koko
HS :n keskimäärä iset ku~rmankoot oliva t tukkeja ajettaessa 38.3 m , pitkää kuitupuuta
ajettaessa 39 .4 m ja 3 m kuitupuuta ajettaessa 6 . 7 m . 2 HS : n kuorma tilan pofkkipintaala on 3 . 5 m ja tilavuus 14 . 5 m2 . Kuormatilan poikkipinta- ala on noin l m pienempi
kuin suurten kuormatraktoreiden kuormatilan
poikkipinta- ala yleensä .

tuntikustannukset noin 205 ma rkkaa olettaen,
että korjauskustannukset ovat samansuuruiset
kuin muiden vastaavien kuormatraktoreiden .
Siten HS : n käy tt ötuntikustannukse t ovat vain
pari markkaa suuremmat kuin keskikokoisen
kuormatraktorin
(Koneurakoi tsi jain Liit to
r. y:n ja Metsäalan Kulje tuksenantajien sopimat keskikokoisen kuormatraktorin käytt ö tuntikustannukset vuodelle 1983 ovat 202 , 60 mk) .
HS :n käyttötuntikustannuksia alentavat sen
kokoon nähden alhainen hankintahinta ja varsin pieni polttonesteenkulutus.
Toistaiseksi Suomessa olevilla HS- kuormatraktoreilla on ajettu alle l 000 tuntia.
Kestävyydeltään suurinta epäilyä herättävä
hydrostaattinen voimansiirto on toiminut tämän ajan vähin ongelmin .
Kokemuksia tarvitaan useamman tuhannen käyttötunnin ajalta,
ennen kuin voidaan lopullisesti päätellä,
kuinka kestävä ja varmakäy tt öinen traktorin
hydrostaattinen voimansiirto on .
Traktorin
voimansiirtotavan kriittisimmät kohdat ovat
hydrauliöljyn pit äminen ehdottoman puhtaana,
hydraulipumppujen ja -moottorien kulumiskestävyys ja itse hydrauliletkut .

ERGONOMIA
Suomessa HS : lle ei ole t oistaiseksi tehty
tyyppikatsa s tusta, mut t a traktori t äy tt änee
kaikki ergonomia- ja t yö tu rvallis uus määräykset.

YLEISARVOSTELU
Peittonesteen kulutus
Edut
Valmis t aja ilmoi ttaa polttonesteen kulutukseksi raskaassa ajossa 10 1/tunti .
KäyttäJ1en kokemusten perusteella polttonestettä
kuluu kevyessä ajossa 8 1/tunti ja raskaissa
olosuhteissa 10 1/ tunti.
Mittauksen mukaan
t avanomaisessa kuormausajossa kulutus oli 8
1/tunti (maas t oluokka l, maa osittain jäässä ,
lunta 5 cm) .
Muihin vastaavan kokoisiin
kuorma trakt oreihin verrattuna HS kuluttaa
polt t onestet t ä selväs ti vähemmän (vertailu:
Forskningsstif telsen Skogsarbe t en , Redogörelse Nr 8, 1979) . Polttones te en vähäinen ku l utus kertoo voimansiirron hyvästä hyötys uht eesta .
Osal taan polttonesteen k ulutu sta
pienentää myös peruskoneen v ähäinen pyö rimisnopeuden tarve tavanomaisessa käytössä .

Korkean maavaransa ja t äys telojen ansiosta
HS-kuormatrakt o ri selviytyy hyvin paksussa
lumessa ja vaikeissa maastoissa .
Hyvän
ohjattavuutensa ja pienehkön kokonaisleveyt ensä ansiosta se liikkuu varsin ketterästi
maastoajossa .
Polttones t e tt ä
kuluu
sen
moottoritehoon ja kokoon nähden vähän .

Heikkoudet
Mit ään varsinaisia laiteheikkouksia ei voitu
osoi ttaa . Kokonaisuuden kannal t a tärkeimpänä
pidett ävä hydrostaattisen voimansiirron kest ävyys ja tkuvassa käytössä selviää käytön
myötä .

Taloudellisuus ja kestävyys

Soveltuvuus

Ku n HS : n käyttöaste on 80 % ja s it ä k äy tet ään 8 kuukautta yhdessä vuorossa ja 3 kuukaut t a kahdessa vuorossa , ovat sen käyttö-

Varustuksensa ja teknisten ominaisuuksiensa
puolesta HS soveltuu käy tettäväksi vaativien olosuhteiden korjuukoneena avohakkuissa ja äestyksessä .
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HS FORWARDER
Test report on the forwarder .
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