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Kaarlo Rieppo 

VALMET 862 -KUORMATRAKTORI 

Valmetin 862 - malliin on tehty joukko uudis
tuksia. Näkyvin muutos on uusittu ohjaamo. 
Ohjaamossa on turvalasit taka - ja takasivu
ikkunoissa. Ilmastointilaite kuuluu vakio
varusteisiin . Ajosuunnanvalitsin on sijoi 
tettu istuimen käsinojaan ja maasto-ohjausta 
säädellään rotaattorin hallintavivusta . Oh
jaamossa on säilytystilat kirjallisuudelle 
ja eväslaukulle . 

862 :n etupäätä on kevennetty 
täyshydrauliset, 2- piiriset 
jarrut . Kuormaimen hallinnan 
keiden ohjaus on portaatonta. 

Teknisiä tietoja: 

Omapaino 
josta edessä 
ja takana 

Kantavuus 
Pituus 
Leveys 
Vetovoima 

12 100 kg 
6 400 II 

5 700 II 

11 000 II 

8 416 mm 
2 500 II 

140 k 

ja siinä on 
nestetoimiset 

kaikkien liik-
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NORCAR 490 -KUORMATRAKTORI 

Myös Norcar HTP-480 -kuormatraktoria on uu
distettu. Uusi tyyppimerkintä on Norcar 490 . 
Ensimmäiset uudet mallit on toimitettu kesä
kuussa. 

Uudessa mallissa on täysin uusittu ohjaamo. 
Jalkatilaa ja korkeutta on lisätty . Näkyvyys 
kaikkiin suuntiin on parantunut. Näkyvyyttä 
huonontanut rautatankosäleikkö takaikkunassa 
on poistettu. Mittariston ja hallintalait 
teiden sijoitusta on parannettu. Vakiovarus
teisiin kuuluvat tehokkaat raittiin ja läm
pimän ilman puhaltimet . 

Norcar 490 -malliin on tarjolla uusia tehok
kaampia kuormaimia, joiden ulottuvuus on 
jopa 7 . 5 m. Uuden mallin kantavuus on nous
sut tuhat kiloa . 

Teknisiä tietoja: 

Moottori 

Voimansiirto 

Vetovoima 
Omapaino 
Kantavuus 
Leveys 
Kääntökulma 
Maavara 

Perkins diesel 
59 kW (SAE) 

täyshydrostaattinen 
8-pyö räveto 

77k 
7 500 kg 
7 500 II 

2 270 mm 
+600 
6oo mm 
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Kuva 3. Nokka-Joker - telamaasturi. Valok. Mets ä t e ho 

NOKKA-JOKEA-TELAMAASTURI 

Nokka- Koneet on esitellyt kehittelemänsä 
runko-ohjauksisen Nokka- Joker- telamaasturin. 
Se asettuu kokonsa ja tehonsa puolesta tavan
omaisen telamaasturin ja metsätraktorin vä
liin. Maasturia voidaan käyttää puutavaran 
ajon lisäksi Hakki 400 - prosessorin alusta
koneena ja lannoitteiden levitykseen . Nokka
Jokerin parhaita puolia on sen pieni kääntö
säde; kääntöympyrän ulkohalkaisija on 7 . 2 m 
eli kone voi ajaa kahdeksikkoa muiden tela
maastureiden kääntöympyrän sisällä . Tela
maasturi on varustettu muista koneista poike
ten kolmella telaparilla . Myös kuormatilassa 
on nivel, joten kuormatila pääsee kiertymään . 
Sen ansiosta koneen sivuittaisvakavuus on 
ilman tukijalkojakin hyvä . Kaikki telaparit 
seuraavat samoja jälkiä . 

Prototyyppikoneen ohjaamon ergonominen taso 
ei ole kovin hyvä. Sarjakoneissa mm. ohjaa
mon korkeutta kuitenkin korotetaan. 

Teknisiä tietoja: 

Omapaino 
Kantavuus 
Pituus 
kuormatilan pituus 
Leveys 
Maavara 
Moottorin teho 
Voimansiirto 

3 900 kg 
3 500 " 
7 200 - 7 800 mm 
3 300 - 4 100 " 
1 800 mm 

500 " 
59 kW 

hydrostaattinen, 
kussakin telassa oma 
hydraulimoottorinsa 
(6 kpl) 
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Kuva 4. Er i or u1s1a maavaroja ja er il a i sia 
vaakasuunta i s ia säätömahdoll i suuksia 

KUORMAINHARVESTERI ERIKOISELLA 
PERUSKONEELLA 

Pieni ruotsalainen y ritys LL-Maskiner HB on 
rakentanut kuormainharvesterin prototyypin, 
jonka tekn inen ratkaisu poikkeaa monin osin 
tavallisesta. 

Kone on runko-ohjauksinen ja sen neljä pyö
rää on kiinnitetty pituussuuntaisten kääntö
varsien päihin. Se vaikuttaa maastoesteitä 
tasoittavasti sekä mahdollis taa maavaran ja 
koneen vaakasuun taisen säädet t ävyyden olo
suhteiden mukaan . Pyörien kääntövarret ovat 
hydraulisesti liikuteltavia. Voimansiirto 
on hydrostaattinen. Erikoista on se, että 
jokaisessa pyorassä sijaitsevat moo ttorit 
ovat säädettäviä. Kuormainta voi käyttää 
normaalin nivelpuomikuormaimen tapaan tai 
kytkeä nosto- ja siirtosylinterit rinnan, 
jolloin pelkällä nostopuomin liikkeellä kuor
maimen kärki saadaan siirtymään vaakatasossa . 
Ohjaama kääntyy kuormaimen kanssa . Monitoimi
osana on suomalaisvalmisteinen Telak-50 . Ko
neen hinta tulee olemaan noin 1 . 3 milj . Rkr . 

Teknisiä tietoja : 

Omapaino 
Pituus 
Leveys 
Maavara 
Moottorin teho 
Hydrauliikka 
Kuormain 

ulottuvuus 
kääntökulma 

Monitoimiosa 

11 700 kg 
6 m 

2 . 78 II 

0 .1-1.1 " 
113 kW 1 40 r /min 

kevennetty vakiopaine 

10 m 
+135° 

Telak-50 

Lähde: Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Resultat r 17 1986 . 
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