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VOLVO BM - VALMET 935 -KUORMAINHARVESTERI 

Markku Mäkelä 
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YLEISTÄ 

Kuormainmonitoimikoneet ovat kehittyneet 
paljon viime vuosina . 1980-luvulla kuor
mainprosessoreista kehittyivät ensin tehok
kaammat ja luotettavammat "toisen polven" 
kuormainprosessorit ja pian sen jälkeen 
kuormainharvesterit. 

Volvo BM - Valmet 935 - kuormainharvesteri 
kaataa, karsii, katkoo ja kasaa puut . Vaikka 
se on ensisijaisesti t arkoitettu kasvatus
hakkuisiin, soveltuu se sellaisenaan myös 
pienirunkoisiin pä ä t ehakkuisiin . Suomeen 
toimitettavia koneita muutetaan siten , että 
ne pystyvät valmistamaan suurehkojakin puita . 

Valmistaja: Umeå Mekaniska AB 
Myyjä : Hankkija , metsäkoneosasto 
Monitoimiosan hinta 
(1.5.1984): 350 000 mk 
Takuu: 6 kk tai 1 000 h 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot on saatu pääosin valmista
jalta . 

Perusko ne 

Peruskoneeksi soveltuu uusi tai käytetty 
kuormatraktori, jonka moo ttoriteho on yli 
55 kW:n . Tu tkitussa koneyksikössä perusko
neena oli uusi Volvo-Valmet 886 - kuorma 
traktori, jonka takarunkoa oli lyhennetty 
1. 45 m. 

Kuormain 

Peruskoneen Jareys ratkaisee kuormaimen koon 
ja ulottuvuuden. Yleensä Volvo- Valme t-kuor
mainharvestereissa käytetään teleskooppira
kenteista kuormainta. Tutkitussa koneyksi
kössä oli Umeå Mekaniska AB:n valmistama 
teleskooppikuormain, jonka toimintaulottu
vuus on 2.5 - 10.0 metriä . 

Monitoimiosa 

Volvo BM - Valme t 935 -kuormainharvesteriin 
on kahdenlaisia monitoimiosia. Alkuperäinen, 
ruotsalaisiin kasvatushakkuisiin suunniteltu 
ja rakennettu monitoimiosa (= myöhemmin kas
vatushakkuukone) soveltuu rajoitetusti myös 
pienirunkoisiin pää tehakkuisiin. Tästä moni
toimiosasta on Suomen oloihin kehitetty run
goltaan pieni- ja keskikokoisiin päätehak
kuisiin tarkoitettu versio (= myöhemmin pää
tehakkuukone), joka soveltuu kasvatushakkui
siin sekä tietyin varauksin järeiden puiden 
valmistukseen . 

Kuva 1. Volvo BM- Valmet 935 - kuor a inharvesteri. 
Molemmat valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Kuormainharvesteri työskentelee 

Monitoimi osan massa TUTKI MUSAINEISTO 

- kasvatushakkuukone 
- päätehakkuukone 

Kaato 

490 kg 
540 " 

Puut kaadetaan monitoimiosan katkontasahalla . 
Suurin kaatoläpimitta (ilman vastasahauksia): 

- kasvatushakkuukone 
- päätehakkuukone 

Karsinta 

35 cm 
45 " 

Puut syötetään kolmeen liikkuvaan karsiota
terään kahdella metalli- (tutkimuskoneessa) 
tai kumisyöttörullalla. 

Suurin syöttönopeus 
Syöttövoima 
Suurin karsintaläpimitta 
- kasvatushakkuukone 
- päätehakkuukone 

Katkonta 

5 m/s 
18 kN 

35 cm 
42 " 

Katkonta- ja kaatolaitteena on hydraulikäyt
töinen ketjusaha. 

Mitta laite 

Puun pituuden määrittää erillinen mittarul
la. Syötetty pituus näkyy mittalaitteen 
näyttöruudussa. Katkonta-automatiikassa on 
kuusi esiohjelmoitua pituutta sekä vapaa
valintainen pituus 0 ja 99 dm:n väliltä. 
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Metsäteho tutki 
Volvo BM - Valmet 

Veitsiluoto Oy:n kanssa 
935 -kuormainharvesterin 

kasvatushakkuumonitoimiosaa marraskuussa 
1983 Kittilässä ja päätehakkuuversion proto
tyyppiä maaliskuussa 1984 Simossa . 3Kittilän 
aineisto käsitti 858 rungon (10~ m ) ja Si
mon aineisto 1 559 rungon (232 m ) valmi3ta
misen eli yhteensä 2 417 runkoa ja 335 m 

Tutkimuskohteiden olosuhdetekijät olivat seu
raavat: 

Pals t an runko~en 
keskikoko, dm 

Leimikon t iheys, 
runkoa/ha 

Maastoluokka 

Lunta , cm 

Kuitupuun pituus, m 

TULO KSIA 

Ajanmenekki 

Kittilä 

120 

600 - 900 

1 

n . 3 

Simo 

110- 230 

630 - 1 180 

1 

80 

n . 3 ja ranka 

Kittilän aineiston keruun aikana kuljetta
jalla oli koneen käytöstä vain kuukauden 
kokemus, mikä todennäköisesti on vaikuttanut 
hieman puiden valmistuksen ajanmenekkiin . 
Tulokset vastaavat hyvin Ruo tsissa samoihin 
aikoihin mitattuja ajanmenekkejä (Skogs
arbeten, moniste 1984- 03- 01) . 

Simon aineisto kerättiin talviolosuhteissa 
(lunta 80 cm) vaiheessa , jossa koneeseen 
oli tehty suurin osa niistä muutoksista, 



Ajanmenekki, 
cmin/runko 
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Rinnankorkeusläpimitta , cm 
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1 = Karsinta ja 
katkonta 

2 = Kaato 

3 =Siirtyminen, 
järjestely 
j a häiriöt 

Kuva 3. Volvo BM - Valmet 935 -kuormainharvesterin 
työnvaiheittainen ajanmenekki 

jotka tehdään Suomeen toimitettaviin moni
toimiosiin . Simossa tutkittiin kahden kul
jettajan työskentelyä . Ajanmeneki t ovat 
keskiarvoja (kuva 3) . 

Havupuiden valmistus oli nopeampaa kuin leh
tipuiden. Ero johtui siitä, että Pohjois
Suomen lehtipuut ovat yleensä mutkaisia ja 
siksi hitaampia karsia. Etelä- ja Keski- Suo
messa havu- ja lehtipuun ajanmenekkiero lie
nee pienempi. 

Kittilän ja Simon3 aineistojen ajanmenekki
erot alle 200 dm :n puita valmistettaessa 
johtunevat suurelta osin kuljettajien har
jaantumisesta. Suurin suhteellinen ero oli 
s iirtymisissä , joihin vaikuttaa eniten työ
pisteessä käsiteltävien puiden määrä . Tele
skooppikuormain sekä kuljettajien työtek
niikan kehittyminen melkein mahdollistivat 
sen, että aineistojen keruun välillä saman 
kuljettajan työpisteessä käsittelemien pui
den määrä kaksinkertaistui. Myös karsinta 
nopeutui jonkin verran. Kaadon ajanmenekki 
sen sijaan pysyi samana tai kaato nopeutui 
suunnilleen saman verran kuin lumi sitä mah
dollisesti hidasti. 

Yli 200 dm3 :n puita valmistettaessa Kittilän 
ja Simon aineistojen välinen ajanmenekkiero 
kasvoi selvästi . Ero johtui lähinnä siitä, 
että kaato ja karsinta nopeutuivat. Siihen 
taas vaikuttivat Suomeen toimitettuihin ko-

neisiin (päätehakkuukoneisiin) tehdyt muu
tokset, joiden tavoitteena nimenomaan oli 
mahdollistaa isojen puiden käsittely ja 
nopeuttaa sitä. 

Volvo BM - Valmet 935 -kuormainharvesterin 
kasvatushakkuumonitoimiosa valmistaa aika
tutkimuksen ajankäytön perust:fella tehotun
nissa yli 100 alle 200 dm :n havu- tai 
lehtipuuta. Päätehakkuumonitoimiosan vastaa3 
va raja on havupuita valmistettaessa3300 dm 
ja lehtipuita valmistettaessa 250 dm Suu
rempia puita valmistettaessa kappaletuotos 
laskee varsin nopeasti alle 50:een. 

Leimikon tiheys vaikutti ajanmenekkiin seu
raavasti: 

Rungon 
koko , 

dm3 

< 100 
101 - 400 

> 401 

Leimikon tiheys , runkoa/ba 
535 775 1 100 

Suhteellinen ajanmenekki, % 

100 
100 
100 

99 
98 
99 

97 
98 
99 

Leimikon tihey s näyttää vaikuttavan Volvo BM 
- Valmet 935 - kuormainharvesterin työskente
lyyn vähemmän , kuin muiden monitoimikonetyyp
pien työskentelyyn. Se johtuu pitkäulottei
sesta ja nopeasta teleskooppikuormaimesta. 

Kannon korkeus 

Keskimääräinen 
kannonkorkeus, 
cm 
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Kuva 4. Havupuukanto j en or eus taLvelLa 

Keskimääräinen 
kannonkorkeus , 
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Simon tutkimustyömaalla (lunta 80 cm) mitat
tiin myös Volvo BM - Valmet 935 -kuormain
harvesterin sekä hakkuumiesten tekemien kan
tojen korkeuksia. Aineisto käsitti liki 850 
havu- ja lehtipuukantoa. 

Harvesterin jäljiltä oli alimmasta mahdolli
sesta katkaisukohdasta katkaistuja kantoja 
25 % koko määrästä, mikä oli selvästi enem
män kuin hakkuumiehien jäljiltä (9 %). 

Keskimääräiset havupuukantojen korkeudet oli
vat Volvo BM - Valmet 935 -kuormainharveste
rin jälkeen pienemmät kuin hakkuumiehen jäl
keen (kuva 4, s. 3). Lehtipuukantojen kor
keuksissa ei keskimäärin ottaen ollut merkit
täviä eroja (kuva 5, s. 3). 

Havupuukannat olivat nyt Volvo BM - Valmet 
935 -kuormainharvesterin jälkeen selvästi 
keskimääräistä matalampia kuin aiemmin tal
vella suoritetun koneellisen ja manuaalisen 
kaadon jälkeen. Lehtipuukannat olivat puo
lestaan keskimääräistä tasoa. 

Metsäteho Review 12/1984 

PÄÄTELMIÄ 

Suomen oloja varten päätehakkuuversioon 
tehdyt muutokset laajentavat Volvo BM -
Valmet 935 -kuormainharvesterin käyttö
aluetta. Muutosten jälkeen monitoimiosa 
voi valmistaa pieniä ja keskikokoisia sekä 
tietyin varauksin myös isoja puita. Näin 
siinä on ainesta päätehakkuiden yleiskoneek
si ainakin Pohjois- ja Keski-Suomessa. 

Kasvatushakkuissa Volvo BM Valmet 935 
-kuormainharvesteria ei ole Suomessa tut
kittu. Ruotsalaisten kokemusten mukaan se 
soveltuu niihin hyvin pitkäulotteisen tele
skooppikuormaimensa ja suhteellisen kevyen 
monitoimiosansa ansiosta (Skogsarbeten re
sultat 12 1984). Pelkkään kasvatushakkuu
käyttöön alkuperäinen, kasvatushakkuisiin 
tarkoitettu malli sopinee mitoitustensa puo
lesta paremmin. 

Tutkimuksessa ei selvitetty sitä, kuinka kes
tävä monitoimiosa on, eikä sitä, mitä puiden 
käsittelyläpimitan suurentaminen vaikuttaa f 
sen kestävyyteen. 
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