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METSÄ-MARTTIINI K 10 -METSÄTRAKTORI 

Tore Högnäs 
Metsähallituksen kehittämisjaosto 

Tämä katsaus perustuu Metsähallituksen ke
hittämisjaoston tekemään käyttötekniseen 
testaukseen Metsä-Marttiini K 10 - metsä
traktorista. Tutkimuksen tulokset on jul
kaistu kehittämisjaoston koeselostuksena 
n : o 221/18 . 11.1985. 

Me;t.öä-Ma.Jti;tlirti K 10 on ku!Uiwko-i..nen kuoJt
ma.:tJta.k..to!U, jonka. oma.pcU.no on fUuk.a.n yli 
11 000 kg:n ja. ka.ntavuUl> 10 000 kg . Tuta.uk
ll en peJtMteeLe.a.. koneen tekrtinen Jta.kenne ja. 
käyt.töomincU.lluudet ova.t hyvät. Noin 3 ~ 
ha.vukuitllpuun kuoJtma.n kook.lli lla.~lin 7. 9 m 
ja. noin 3m leht~kuitllpuun 5.7 m . 

Rovaniemellä toimiva L. Marttiini Ky:n kone
paja on jo useita vuosia valmistanut metsä
traktoreita . Tähänastiset mallit ovat pe
rustuneet maatalous- tai teollisuustrakto
reihin ja useimmat olleet telakoneita. 
Metsä-Marttiini K 10 on täysin uusi, nykyi
sen suuntauksen mukainen, 6-pyöräinen kuorma
traktori, jonka rakenne pe rustuu erillisten 
komponenttien käyttöön . Traktori on keski
kokoinen. 

Metsä-Marttiini K 10:n myynnistä ja huollos
ta vastaa valmistaja. Traktorin hinta mar
raskuussa 1985 oli 935 000 mk , ja traktorille 
myönnetään 6 kk : n tai 1 000 tunnin takuu. 
Marraskuuhun 1985 mennessä traktoreita oli 
valmistunut 3. Koneen rakenne selviää ku
vasta 2 ja tekniset tiedot s : lta 4 . 

KOE 

Metsähallituksen kehittämisjaosto kokeili 
lokakuussa 1985 Metsä-Marttiini K 10:tä käy
tännön työmaaolosuhteissa Rovaniemen hoito
alueessa . Kokeilutyömaa oli avohakkuualue , 
jossa paikoitellen oli huono kantavuus . Lei
mikko oli kuitupuuvaltainen, ja puutavara oli 
valmis tettu miestyönä . Konetta ajoi ammatti
taitoinen kehittämisjaoston kuljettaja . Aika
tutkimusaineisto käsittää 15 kuormaa . 

TULOKSET 

Maastokelpoisuus 

Koneen kulkua kaltevassa maastossa ei ollut 
mahdollista seurata. Traktorin vetovoima on 
kuitenkin suuri (164 kN), joten sen mäen
nousukyvyn voidaan olettaa olevan hyvä. 
Sivukaltevuusominaisuuksiltaan traktori ei 
olennaisesti poikenne muista keskikokoisista, 
6-pyöräisistä kuormatraktoreista . Kuormainta 
käytettäessä traktori oli vakaa. Vaakanive
len lukitus on paineilmakäyttöinen ja se 
kytkeytyy automaattisesti, kun vaihde siir
retään vapaalle . 

Pintamaasto oli helppoa lukuun ottamatta 
joitakin verraten syv1a OJ1a . Niiden ylitys 
sujui kuitenkin hyvin . Koneen maavara on 
tavanomainen, joten kivet ja kannat vaikut
tanevat siihen samalla tavalla ku_in muihin
kin vastaaviin traktoreihin. 

Koeleimikko oli osittain turvemaata, joten 
koneen kulkua pehmeällä maalla voitiin tark
kailla. Kevyen keulan, leveiden renkaiden 
ja tasapainoiselta vaikuttavan telin ansi
osta traktori selviytyi pehmeällä maalla 
paremmin kuin sen kokonaispainoosa perus
teella olisi voinut olettaa selviävän. 
Kokeen aikana traktori oli koko ajan teloil
la varustettu . 
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Kuva 1. Hetsä- Hartt iini K 10 - metsätraktori. 
Valok . L. Hartt iini Ky 
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Kuva 2. Metsä-Marttiini K 10 -metsätraktori. Mittapiirros (mitat mm: e inä> 

Traktorin liikkumista lumessa ei pystytty 
selvittämään . Jos yleiset käsitykset metsä
traktorin lumessaliikkumiskykyyn vaikutta
vista seikoista pitävät paikkansa, traktorin 
liikkuvuuden lumessa pitäisi oll~ tämän koko
luokan traktoreiden parhaita. 

Ajanmenekki ja kuorman koko 

Metsä-Marttiini K 10:n ajonopeus on ollut 
verraten suuri sekä tyhjänä että kuormat
tuna ajettaessa (taulukko 1). Maastoluoki
tuksen "väljyyden" ja kuljettajan ajotavan 
takia ajonopeus vaihtelee yleensä paljon, 
joten luotettavat päätelmät koneen ajo
nopeudesta vaatisivat laajempia selvityksiä. 

Koetraktorin kuormain Cranab 60 oli varsin 
tehokas ja nopeali~kkeinen, mikä näkyy myös 
kuormauksen ja purkamisen taakka-ajoista 
(taulukko 2). Kuormaimen nopeus joht~u 
suurituottoisesta hydraulipumpusta (254 dm / 
min 1 2 400 r/min). Erityisesti 3-jatkeinen 
Marttiini MSTK - teleskooppipuomi oli nopea 
osaksi yksisylinterisen rakenteensa ansiosta . 
Onnis tuneelta vaikutti myös se, että mootto
rin kierrokset nousevat säädettyyn arvoon, 
kun tartutaan kuormaimen hallintavipuihin . 
Hydraulijärjestelmä on ns. kuormaa tunteva. 
Myös koura vaikutti onnistuneelta, mutta 
kourateline sijaitsee letkujen kestävyyden 
kannalta huonossa paikassa. 

TAULUKKO 1 Ajonopeus eri olosuhteissa 

Maasto- Maasto- Varasto-
Työnvaihe luokka 1 luokka 2 alue 

m/min 

Ajo tyhjänä 66 58 70 

Kuormausajo 34 35 -
Ajo kuormattuna 54 40 71 
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Koetraktorin kuormatilan pofkkipinta-ala 
ilman jatkotappeja oli 3 . 7 m , j<>fen 3 m 
kuitupuuta kuormaan mahtuu noin 7 m . Kuor
man keskikoko vastasi hyvin tätä arvoa , kun 
otetaan huomioon, että osa kuormis t a oli 
vajaita ja että joissakin kuormissa kuormaa 
suureotamassa oli muutama tukki. Tukkfja pi
täisi kuormatilaan mahtua 11 - 12 m , jol
loin koneen kantavuus hiukan ylitetään . 
Keskipituudeltaan 4§.5 dm:n tukkien koekuor
man koko oli 11 . 6 m . 

Kuormatilan pankkojen kiinnitys ja muoto on 
hyvä . Onnistunut on myös hydraulisesti 
700 mm portaattomasti siirrettävä suoja
säleikkö, jonka kanssa ensimma1nen pankko
pari liikkuu. 3 m kuitupuun ajoa varten 
tarvittaisiin jonkinlaiset jatkotapit. 

TAULUKKO 2 Keskimäär äiset kuormaus- ja purkamis
ajat sekä taakan ja kuorman koot 

Työnvaihe 

KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 
Järjestely 
Työn suunnittelu 
Muut työt 

Yhteensä 

PURKAMIN EN yhteensä 

Taakan koko, 3 m 
- kuormauksessa 
- purkamisessa 

Kuorman koko 
3 keskimäärin , m 

Noin 3 m 
havu-
kuitupuu 

Noin 3 m 
lehti
kuitupuu 

Laji tiheys , m3 / 100 m ajouraa 
4 . 2 1 3. 5 

minitaakka 

0 . 29 0.30 
0.02 0 . 02 
0 .00 0 . 00 
0.00 -

0 . 31 0.32 

0 . 35 0.36 

0 . 23 0 . 19 
0 . 61 0 . 53 

7.9 5.7 
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Tutkimuskoneen pankkojako, joka mahdollisti 
2 m kuitupuun ajon , ei ollut kaikilta osin 
onnistunut . Telat hipaisivat toista pankko
paria telin ääriasennossa. Polttoneste
säiliönä ovat kuormatilan kotelorakenteet . 

Työnjälki 

Traktoria ei seurattu kasvatushakkuuoloissa . 
Se vaikutti verraten ketterältä ja sen 
ohjattavuus oli hyvä. Traktori oikaisee 
jonkin verran mutkissa, mutta pitkää puu
tavaraa ·ajettaessa se ei juuri haittaa. 
Kokoisekseen traktori on leveähkö. Uudem
mat koneet tulevat olemaan 80 mm kapeampia . 
Traktori ei aiheuttane jäävälle puustolle 
sen enempaa runkovaurioita kuin muutkaan 
pitkällä puomilla varustetut kuormatraktorit . 

Traktori 3painoi, kun siinä oli polttonestet
tä 70 dm ja kolme pankkoparia ilman jatko
tappeja, 11 780 kg, josta etuakselilla oli 
5 895 kg . Kone on siis kevytkeulainen eli 
massaa on etuakselilla saman verran kuin 
taka-akselilla. Se johtuu mm. polttoneste
säiliön sijoituksesta. Aiemmin punnittu 
traktori painoi 10 7 50 kg . Massaa on kas
vattanut mm. Jareämpi pankkorakenne ja 
neljän pankkoparin käyttö . Jos vastaisuu
dessa traktoreiden massaksi oletetaan tule
van 11 JOO kg, josta 5 700 kg on etuakselil
la, Metsä-Marttiini K 10:lle saadaan seuraa
vat teoreettiset pintapaineet . 

Edessä 
- ketjujen kanssa 
- ilman ketjuj a 

Takana 
- telojen kanssa 
- ilman teloja 

Tyhjänä 7 t : n 
kuormalla 

kPa 

61 61 
57 57 

18 38 
34 77 

Laskelmassa on oletettu, että kuorma tulee 
kokonaan taka-akselille. Kokonaisleveydel
tään 75 cm:n terästelojen yhteispainoksi on 
oletettu 1 000 kg ja ketjujen painoksi 400 kg . 

Pintapaine e dess ä on keskikokoisten , 6-pyö
räisten kuormatraktoreiden pienimpiä . Teloin · 
varustettuna takapäänkään pintapaine ei ole 
suuri . Teoreettisten pintapaineiden perus
teella traktori t eloilla varustettuna t ekee 
vähän raiteita . Pintapaine yksinomaan ei 
kuitenkaan selitä raiteenmuodos tusta, joten 
luotettavat päätelmät tältä osin vaatisivat 
raiteiden vertailevia mittauksia. Koneen 
massanjakauman puolesta 700 mm leveiden taka
renkaiden käytöstä olisi Metsä-Marttiinille 
suhteellisesti suurempi hyö t y kuin muille 
6-pyöräisille kuormatraktoreille. Ainakin 
varusteluvaihtoehtoihin olisi syytä sisäl
lyttää 700 mm leveät t aka r enkaat. 

ERGONOMIA 

Metsä- Marttiini K 10:n ohjaama on hyväksytty 
Vakolan testeissä. Jotkut ohjaamon yksi
tyiskohdat olisi kuitenkin syytä suunni
tella paremmin. Esimerkiksi istuinta ei 
voi kääntää .nq~.~pmatta käsinojaa , ja polvi
tilaa on is'o.~ie'· .. k~ljettajalle liian vähän. 
Eräiden hallintalaitteiden toiminnot ovat 
epäloogisia }~ liikevarat liian pieniä . 
Nämä asiat ovat kuitenkin maku- ja tottumus
asioita. Lämpö jakautuu ohjaamossa epä
tasaisesti; lattiataso jää kylmäksi. Pääsy 
ohjaamoon on helppoa, mutta tikkaiden käy
tännöllisyys ja kestävyys on kyseenalaista. 
Ohjaama täyttää kuitenkin käyttäjän vaati
mukset ja esimerkiksi näkyvyys siitä on hyvä. 
Kehittämisjaoston mittauksissa ohjaamon 
melutaso vaihteli 74 dB : stä 78 dB : iin työn
vaiheen mukaan. Kuormausajossa ajovaihteen 
käyttö jalkapolkimella kävi näppärästi . 

Metsä-Marttiini K 10:ssä on vähän huolto
kohteita ja pääsy niihin on helppoa . Oh
jaama on hydraulisesti kipattava. Se las
ke t aan alas venttiilin avulla, mikä ei ole 
kaikkein turvallisinta. Työkalujen ja 
tarvikkeiden säilytystiloja on riittävästi 
ja ne on sijoitettu ohjaamon ulkopuolelle . 

KÄYTTÖVARMUUS JA KUSTANNUKSET 

Koska traktorin sarjatuotanto on vasta alka
massa, sen käyttövarmuuden arvostelu on 
vaikeata. Muun muassa etuakselin kiinnitys
tä on korjattu ja telirakenteissa on ollut 
vikoja . Myös hydra uliikassa on ollut ongel
mia . Vikoja on poistettu . Koska rakenteis
sa on käytetty tunnettuja ja laadukkaiksi 
todettuja komponentteja, traktori tullee kes
tämään. Kun traktorin kestävyyttä kehite
tään, kannattaisi huomio kiinnittää mm. 
vetovoiman ja kuormatilan mitoitukseen. 

Metsätraktorin kuljetusmaksuihin perustuvan 
kustannuslaske lman mukaan Metsä-Marttiini 
K 10 : n käyttötuntikustannukset ovat 238 mk . 

PÄÄTELMÄT 

Metsä-Marttiini K 10 on maastokelpoinen ja 
tehokas keskikokoinen kuormatraktori. 
Harvennushakkuissa traktori aiheuttanee 
puustovaurioita pitkän puominsa ja verraten 
alhaisten pintapaineidensa ansiosta vähän. 
Ergonomialtaan traktori vastaa vaatimuksia. 
Suppean kokeilun jälkeen ja traktorin sarja
tuotannon vasta alkaessa traktorin kestävyy
destä on vaikea tehdä päätelmiä. Koneen 
rakenteissa on kuitenkin käytetty laadukkai
ta komponentteja, joten ainekset kestävyy
teen ovat olemassa . Metsä-Marttiini K 10 
on varteen otettava vaihtoehto sekä harven
nus- et t ä avohakkuisiin. 
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TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot on saatu valmistajalta. Koe
traktori poikkesi eräiltä tunnuksiltaan 
näistä tiedoista. 

Massat ja mitat 

Omapaino 

Kantavuus 
Pituus 
Leveys 
Kulje tuskorkeus 
Maavara 

Moottori 

Merkki ja malli 
Suurin teho 

11 300 kg, josta 
5 700 kg etuakselilla 
5 600 kg taka-akselilla 

10 000 kg 
8 300 mm 
2 680 mm 
3 600 mm 

560 mm edessä 
550 mm takana 

r/min 
Tehopaino 
Polttonesteen kulutus 
Polttonestesäiliön 

, Volvo TD 45 B 
83 kW / 2 400 

130 kg~kW 
n. 9 dm /h 

185 dm3 koko 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akut 
Laturit 
Työvalo t 

Kuormain 

Merkki ja 
malli 

2 X 

2 X 

24 V 
130 Ah 

55 A 
16 kpl 

Cranab 60 1 Fiskars F 60 F; 
Marttiinin teleskooppi
puomi M5TK 

Ulottuvuus 
tasossa 

maanpinnan 

Hallinta 

Hydrauliikka 
- rakenne 

- pumppu 
- tuotto 
- käyttöpaine 

Nostomomentti 

Koura 

10 300 mm (kehi tt ämisjaos
ton mittaus, kuormain 
Cranab 60) 

sähköinen 2-vipuohjaus; liik
keiden nopeus säädettävissä 

kuormaa tunteva ; Danfoss PVG 
-suuntaventtiilejä 
Linde ~ MPR 63 /43 
254 dm /min / 2 400 r/min 
Cranab 60: 19 MPa 
Fiskars F 60 F: 17 11 

Cranab 60: 77 kNm 
Fiskars F 60 F: 78 11 

Marttiini LM-30 

Metsäteho Review 2/1986 

Voimansiirtojärjestelmä 

Toimintaperiaate 
- momentinmuunnin 
- vaihteisto 
Taka-akseli 

Telin napaväli 
Etuakseli 
Vaihteita 
Ajonopeusalue 
Vetovoima 
Tasauspyörästöjen 

lukot 

Rengasvarustus 

Renkaat 

Ohjaus 

Tyyppi 
Sylintereitä 
Ohjauskulma 
Ohjaustapa 

hydrodynaamis-mekaaninen 
Clark 2000 -sarja 
Clark 18000 -sarja 
kiinteä; Thordab Finmeka
niska AB:n hammaspyörä
telit 
1 520 mm 
kiinteä; ZF AP7 
6 eteen, 3 taakse 
0 - 35 km/h 
164 kN 
edessä automaattinen, 
takana paineilmatoiminen 

600 x 34/16 edessä 
600 x 26 .5/16 takana 

runko-ohjaus 
2 kgl 
+42 
maastossa proportionaa
linen vipuohjaus,tiellä 
ohjauspyörä (orbitrol) 

Teoreettiset 
- ulkos äde 

kääntösäteet 

- sisäsäde 
- oikaisu 

Jarrut 

Ajojarru 

Seisontajarru 

KuormatiLa 

Pankot 
Poikkipinta-ala 
Suojasäleikkö 

Ohjaamo 

Rakenne 

Melutaso 
Tyyppihyväksyntä 

7 489 mm 
4 234 mm 

575 mm 

edessä paineilmatoiminen 
levyjarru kardaaniakselil
la, takana 2 paineilmatoi
mista öljykylpyistä levy
jarrua 
jousikuormitteinen; vai
kuttaa kardaaniakselin 
levyjarruun 

3 t er2spankkoparia 
3 . 5 m 
siirrettävissä hydrauli
sesti 700 mm 

kipattava teräsrunko
ohjaamo ; sivu- ja taka
laseissa panssarilasi 
77 dB 
täyttää Vakolan työturval
lisuus- ja ergonomiatestien 
vaatimukset ja on työsuo
jeluhalli~uksen hyväksymä 
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