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Ruotsin metsäviikon konenäyttelyssä v . 1966 esiteltiin suuri jouk
k o erila isia puutavaran kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Pää
osa nä i stä on ruotsalaisten konepajojen valmistamia tai ainakin 
metsäkäyttöön muokkaamia. Sikäläisten konepajojen aktiviteetti on niin 
suuri, et tä on esitetty huolestuminen markkinoille tulevien mallien 
runsaslukuisuuden johdosta. Kun yhä suureneva osa metsäkuljetuksista 
siirtyy koneiden tehtäväksi, kasvaa konekannan standardisointitarve 
lähinnä hu~llon ja koul~tuksen k?.nnal t~ . 

Kun markkinat ovat toistaiseksi vielä avoi met, on vaara, että mark
kinoille tulee joitakin koneita, joiden rakentamisessa ja kokeilussa 
ei ole otettu riittävästi huomioon kestävyydelle asetettavia vaati
muksia. Kun Ruotsissa on hevosia metsätöissä t ä llä hetkellä vain 30 000 
ja ihmistyö on 1m.JJ.ista, koneiRiin k"~clis tuvan kysynnFin suuruus on ym
märrettävää . Toisaalta on kuitenkin jo tässä vaiheessa havaittavissa 
merkkejä keskittymisestä tiettyihin malleihin . 

Kysymystä siitä, onko kehitys kulkemassa pyörä- vaiko tela-ajoneu
vojen eduksi, ei ole helppo ratkaista . Runkojuonnon kohdalta kysymys 
on kuitenkin jo ratkennut pyörän eduksi. Yleisenä piirteenä voidaan 
sanoa, että erilaisia pyörillä kulkevia ja kuormaa kantavia ajoneuvo
ja on tullut esiin ehkä enemmän kuin vastaavia teloilla varustettuja . 
Telan lumiominaisuudet ovat edelleen voittamattomat, mutta kun kysy
mystä punnitaan muilla tekijöillä, kuten maantiekelpoisuudella, ajo
nopeudella valmiilla tiellä ja käyttömahdollisuuksien monipuolisuudAl-



la Illll:issa kuin lumiolosuhteissa, näyttää pitkällä tähtäimellä vaaka 
kallistuvan pyörillä varustettujen ajoneuvojen eduksi. Pyöräajoneu
vojen kehitys tähän tarkoitukseen on vielä alussa verrattuna tela-ajo
neuvojen kehitykseen käytettyyn aikaan ja työhöno Voimme siis olet
taa; että viimeistä sanaa pyöräajoneuvojen kohdalla ei ole vielä sa
nottu. 

Viime aikoina esitellyistä mielenkiintoisimmista metsätraktoreista 
on syytä mainita mm. Fordin Brunett-sarja ja Fordin 3/4-teloin varus
tettu traktori, Volvon mGtsätraktorisarja, joka käsittää 2 kpl 3/4-
teloin varustettuja metsätraktoreita ja pyörillä kulkevan kuormaa kan~ 
tavan traktorin, Sandbergin rakentama Volvo Boxeriin perustuva teli
vetoinen, kuormaa kantava traktori, Hultdinin rakentama ns . Siamesen
traktori ja Vilhelmina Mek . Verkstadin Tonto- täystelatraktori . 

Ford Brunett - traktorit 

Brunett-traktoreita, joita on aikaisemmin valmistettu Volvo Boxer 
-traktorin pohjalle, on nyt ryhdyt ty valmista~aan Fordin traktoruiden 
pohjalle. Samalla on traktoreiden teknillisiä ominaisuuksia paran
nettu ja monipuolistettu . Samoin on nyt saatavana kokonainen sarja 
eri käyttötarkoituksiin valmistettuja traktoreita . Traktoreiden etu
osa on mekaanisesti vetävä ja takaosan veto on nyt järjestetty toimi
vaksi kahdella hydraulisella moottorilla, jotka on synkronoitu toimi
viksi 1. ja 3. vaihteen kanssa. Toinen peruutusvaihde on samoin syn
kronoitu perävedon kanssa. Peräosan hydraulimoottoreiden teoreetti
nen maksimivetovoima on 5 800 kp . 

Peruskone: 
Moottori: 
E~~akseliveto : 
Taka-akseliveto : 

Ajoneuvon paino: 
Etuakselipaino tyhjänä: 
Suurin sallittu kuorma: 
Kääntösäde: 
Leveys: 
Nosturi: 
Renkaat: 

Ford 5000 
4-syl. diesel, 64 hv, 2100 r/min 
mekaaninen 
hydraulinen,2-nopeuksinen, kahdella moot
torilla va=ustattu 
n. 7.7 tn 
5 . 8 tn 
10 tn 
7.0 m 
2 . 49 m 
HIAB 177 
etuakseli 23 , 5 x 25/12 
taka-akseli 20 . 5 x 25/12 

Tässä mainitun Brunett 5000 -traktorin etuosaan voidaan haluttaes
sa liittää myös muita takaosia kuten runkojuontoa varten suunniteltu, 
puristuspankolla ja juontovintturil la varustettu takaosa, pelkällä 
juontovintturilla varustettu takaosa ta i maansiirtoperäosa . Edelleen 
on markkinointiohjelmassa Brunett 5000 -traktorin päälle rakennettu 
kuorintaristeilijä. 

Brunett-traktoreita valmistetaan myös suuremmalla , 6- sylinterisel
lä noin 95 hv:n moottorilla varustettuina . Muukin mitoitus on täl
löin vastaavasti järeämpi . 

Ford 5000 - traktorin pohjalta on myös kehitetty 3/4-tcloin varus 
tettu metsätraktori. Traktori on Suomessa varustettu HIA.B 173 - nostu-
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Kuva 1. Brunett 5000 -metsätraktori . - Valok. Oy Ford Ab. 

Kuva 3. Volvon Metsä-Juhta SM 460. Takapyörissä näkyy 
planeettavaihteisto. 

Kuva 2. Ford 5000 -traktori 3/4-teloin ja Vindel Bjömen SK 
400 -nosturilla varustettuna. - Kuvat 2-8 valok. Metsäteho. 

Kuva 4. Volvon Metsä-Kalle. osturi on Forslund & Co :n uusi 
tyyppi Foco 6000. 
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Kuva 5. Drivax-metsätraktori. 

Kuva 7. Siamesen-traktorin " konehuone" . 
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Kuva 6. Siamesen-metsätraktori . Pyörien välissä apurulla. 

Kuva VMV :n Tonto-metsätraktori. Oh jaajalla on traktorissa 
erittäin hyvä näkyvyys. 
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rilla, Marttiinin peräajoneuvolla, häntäohjauksella ja hydraulisesti 
jatkettavalla vetoaisalla. Telojen kiristys ja traktorin asennon 
hallinta ovat myös hydraulisesti toimivia. 

Volvo-traktorit 

Volvon metsäkonesarja on ollut jatkuvasti kehittelyn kohteena, ja 
nyt markkinoille tulevissa malleissa on muutamia teknillisiä paran
nuksia, joita ei aikaisemmin ole julkisuudessa mainittu. Volvon 3/4-
teloin varustettujen mallien takapyöriin on laitettu planeettapyö
rästön avulla toimiva napavälitys, mikä muuttaa traktoreiden vaih
teistojen nopeusalueet paremmin käytännön tarv0tta vastaaviksi. Sa
malla on traktoreiden vetovoima suurentunut kestävyyden siitä kärsi
mättä. 

Kolmeneljäsosateloin varustettu Volvon SM 660 Juonto- Juhta on 60 
hvgn moottorilla varustettu. Kolmeneljäsosateloin varustetussa Vol
von SM 460 Metsä-Juhdassa on 47 hv:n moottori. Erityistä mielenkiin
toa3herättää pienempi Metsä-Juhta. Kuorman koko on rajoitettu 10 
p-m :ksi ja täten on pyrkimyksenä saada aikaan nopea ja ketterä ajo
neuvo, joka pienen kokonaispainonsa ansiosta selviää pehmeistäkin 
paikoista ja voi joissakin lumiolosuhteissa kulkea hakkuujätteiden 
ja lumen pinnalla. Metsä- Kalle, 4-pyörävetoinen kuormaa kantava met
sätraktori on myös saanut napavälityksen takapyöriinsä, mutta nopeus
aluetta ei tässä tapauksessa ole muutettu entisestään . Metsä-Kalles
sa on 63 hv:n moottori . 

SMV-traktori t 

Sandbergs Mekaniska Verkstadin (SMV:n) rakentama kuormaa kantava 
metsätraktori Drivax on ollut markkinoilla noin vuoden ajan, ja se 
on Ruotsissa saavuttanut jo vankan jalansijan. Juuri tässä trakto
rissa esiteltiin paljon kohua herättänyt rullaveto, jonka avulla yk
sinkertaisin keinoin saadaan keinutelin molemmat pyörät vG~äviksi. 

Drivaxissa on hydraulisesti toimiva kuormatilan pituuden säätä, jon
ka avulla voidaan myös irrottautua pahoista paikoista. 

Peruskone: 
Moottori: 
Etuakseliveto: 
Taka-akseli veto: 

Ajoneuvon paino: 
Kääntösäde: 
Leveys: 
Nosturi: 
Renkaat: 

Volvo Boxer (tai muu) 
60 hv (Volvo) 
mekaaninen 
mekaaninen rullaveto; mahdollisuus 
kettynä kaikilla vaihteilla 
8 . 76 tn 
6.o m 
2. 5 m 
HIAB 177 
edessä 
takana 

pitää kyt-

Kuormatilan poik- 2 
kileikkauspinta.-ala: 4.9 m 

joko 23 . 5 x 25/12 tai 16 . 9 ••• 14 x 34/10 
19 •5 X 19.5/18 

SMV Drivax voidaan varustaa myös puristuspankolla, runkojuonto
vintturilla, pusk:ulevyllä, tiehöylävarustuksella, laikkurilla ja ma.an
siirtolavalla . 
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Hultdinin ja BMCgn yhteistyötraktori 

Hultdins Verkstads AJ3 ja BMC Sweden AB ovat yhdessä suunnitelleet 
ja rakentaneet uuteen ideaan perustuvan metsätraktorin, joka on saa
nut nimen Siamesen . Traktorin muodostaa kaksi rinnakkain yhteen ra
kennettua Nufficld 10/60 -maataloustraktoria. Traktoreiden moottorit 
ja voimansiirtolaitteet toimivat täysin erillisinä pyörittäen kumpi
kin vain toista takapyörää. Kummankin traktorin tasauspyörästö on 
lukittu ja taka-akselit ovat kokonaan uudestaan rakennetut. Ne on 
laakeroitu kolmesta kohdasta ja tehty BMCgn tehtailla erityisesti tä
tä tarkoitusta varten. Metsäkäyttöön tarkoitetun Siamesen-traktorin 
teho on rajoitettu 90 hv:aan, ja traktori voidaan varustaa teloilla. 
Maataloutta silmällä pitäen suunniteltu 120 hv:n versio on tarkoitet
tu käytettäväksi ainoastaan pyörävarusteisena. 

Traktorin takapyörien kokoiset atupyörät on tehty vetäviksi pyöril
lä liikuttaessa pyörien väliin painettavalla apurullalla, jonka teh
tävänä on siis välittää takapyörän ulkokehältä voima etupyörän ulko
kehälle . Mikäli traktori varuste taan t äysteloilla, vapautetaan etu
pyörä pitkittä issuuntaisesta lukitusas ennostaan ja painamalla apurul
la jälleen pyörien väliin saadaan aikaan telojen kir~styminen ja sa
malla vähennetään telojen taka-akselille aiheuttamaa eteenpäin suun
tautuvaa vääntöä. 

Traktorin etupyöriä ei voi kääntää, ja ohjailu tapahtuu moottorei
den kierroslukua eriks een säätämällä . Täten saavutetaan erittäin 
suuri ketteryys ja hyvä vetovoima käännöksissä, koska rrnn . moottorei
den vääntömomentt i käyr ät sopivasti seuraavat kierrosluvun vaihteluja 
käännöksissä . Veto säilyy kaikissa olosuhteissa molemmilla puolilla, 
mikä osaltaan estää traktorin kiinni juuttumista. Koska varsinkin 
lumiolosuhteissa ja pehmeiköiss ä tola on pyörää parempi, tarjoaa so
vellutus, missä molemmat mahdollisuudet ovat käytettävissä, erittäin 
joustavan ja monipuolisen ratkaisun. 

Teknillisistä tiedoista ei tässä va iheessa vielä ole yksityiskoh
tia käytettävissä . 

Teho: 
Paino g 

90 hv 
6.8 tn (mets ävarustein ~ telat,Simson Junior - nosturi, 

hytti) 

Saadun tiedon mukaan tullaan l ähiaikoina Suomeen tuomaan ensimmäi
nen Siamesen-traktori. 

VMV-traktori 

On vielä syytä mainita eräs mielenki i ntoinen uutuus , nimittäin 
Vilhelmina Mek . Verkstadin kuorm~a kantava Tonto- metsätraktori. Trak
tori on varuste ttu yhtä suurten etu- ja takapyörien ympäri vedetyil
lä täysteloilla , kaarevalla vetoaisalla sekä häntäohjauksella . Eri
koisinta kuitenkin on se, e ttä traktorissa on vääntömomentin muunnin 
ja hydraulisesti ohjattu planeattavaihte isto tavallisen vaihdelaati
kon lisäksi. On t odettu, että joustava vääntömomentin muunnin antaa 
traktorille eri ttä in hyvät maasto-ominaisuudet ja käyttää paremmin 
kuin muut vaihteistot moottorin täyd0n tehon hyväksi . 
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Alusta : 
Moottori : 
Paino : 
Renkaat : 
Nos turi : 
Telat : 

Carman-kauhakuormaaja 
BM 1113, 60 hv, 3-syl., diesel 
5 500 kg 
edessä ja 
HIAB 177 
kesällä 
talve lla 

takana 14 x 30/12 

2 0.25 kg/cm2 :n pintapaine 
o.60 kg/cm :n pintapaine 

Jaakko Ebeling 

• 
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