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I YIEISTÄ 

MF-K"årppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen met 
säkuljetusajoneuvo. Peruskoneena on Massey-Ferguson- teollisuustraktori tyyppimer
kinnältään MF 50 s. Peruskone en varustaminen metsävarusteilla suoritetaan Kulje
tuskone Oy :n konepaja ssa Oitissa , jossa myös valmistetaan traktorin perävaunu, 
Rysky 5 . MF-Kärppä on tiettävästi ainoa 1/2- telainen metsäkäyttöön tarkoitettu 
traktori, jota tällä hetkellä valmistetaan maassa1JJ11e usean kappaleen sarjana . Nii 
tä oli helmikuussa 1971 käytössä 37. MF-Kärpän hinta on noin 53 000 mk ja sille 
annetaan 6 kuukauden t akuu, joka käsittää varaosat ja tyb1rustannukset . Konetta 
markkinoi Keskusosuusliike Hankkija, joka myös vastaa huollosta . 

Kuva 1. MF-1\årppä (malli 1970) . - Valok. Metsäteho 
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II MF-KÄRPAN TUTKIMINEN 

MF-K"årppää tutkittiin Rauma-Repola Oy:n työmailla lahdessa marras-joulukuussa 
1970. Tutkimus sisälsi aikatutkimuksen, joka käsitti 41 traktorikuormaa, joista30 
kuormaa oli havutukkeja ja 11 2 m kuitupuuta . Aikatutkimuksen lisäksi koneesta 
suoritettiin erillisiä kokeita ja mittauksia. Myös koneiden kuljettajien mielipi
teitä ja kokemuksia koneesta käytettiin hyväksi koneen arvostelemisessa. Näin sup
pealla tutkimuksella ei ole voitu selvittää traktorin kestävyyttäjakäyttövarmuut
ta. Näiden seikkojen selville saamiseksi seurataan MF-Kärppien työskentelyä aika
piirtureiden avulla ja tulokset julkaistaan erikseen. 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Päämitat (Metsätehon mittausten mukaan) 

Pituus, maksimi 8 250 mm ja minimi 7 800 , korkeus 3 200 mm 
Raideväli, traktorin etupyörät 1 440 mm ja takapyörät 1 750 mm sekä perävaunun 

pyörät 1 780 mm 
Traktorin taka-akselin ja perävaunun telin akseliväli, maksimi 4 550 mm ja 

minimi 3 700 mm 
Kääntösäde (akselivälillä 3 700 mm) , uloin pyörä 5.0 m ja sisin pyörä 2 . 2 m 
Maavara, edessä keskellä 450 mm ja takana keskellä 550 mm 

Traktorin pituudeksi ja akseliväliksi on ilmoitettu kaksi arvoa (maks. ja min.) 
siksi, että takimmainen pankko ja siihen liittyvänä myös perävaunun teli ovat siir
rettävissä kahteen asentoon, jotka valitaan juonnettavan puutavaran pituuden mu
kaan. 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Omapaino traktorin etuakselilla 1 350 kg ja taka-akselilla 2 450 kg sekä 
telipaino perävaunussa 1 020 kg, yhteensä 4 820 kg 

Kantavuus 5 000 kg ja kokonaispaino 9 820 kg 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 
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Tyyppi ja merkki 4- sylinterinen, 4-tahtinen diesel, Perkins A 4 212 
Sylinteritilavuus 3.5 1 
Suurin teho 65 hv SAE/2200 r/min 
Suurin vääntömomentti 23.3 kpm SAE/1250 r/min ( 
Polttonestesäiliön tilavuus 68 1 
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Kuva 2. MF-Kärppä. Mittapiirros (mitat 11111:e1nä) 
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Voimansiirto (Valmista j an ilmoituksen mukaan) 

Moottorin voima siirtyy mekaanisen (vaihtoehtoisesti saatavana myös hydraulinen 
momentinmuunnin ) kaksoiskuivalevykytkimen välityksellä mekaaniseen synkronoimatto
maan vaihdelaatikkoon, jossa on kaksi nopeusaluetta ja kummallakin alueella kolme 
vaihdetta eteenpäin ja yksi taaksepäin ajoa varten. Niiden ajonopeudet esitetään 
asetelmassa 1 . 

Asetelma 1 

Vaihde 

ETEENPÄIN 

1 (hidas 1) 
2 ( 11 2) 
3 ( 11 3 ) 
4 (nopea 1) 
5 ( 11 2) 
6 ( 11 3) 

TAAKSEPÄIN 
hidas 
nopea 

Teoreettiset ajonopeudet 

Moottorin pyörimisnopeus, 
2000 r/min 

AJonopeus, km/h 

2.2 
3.3 
6. 1 
8.9 

13 .3 
24 . 4 

3 .0 
12.1 

Voimansiir to vaihdelaatikosta pyöriin on järjestetty tavanomaisella vetopyöräs
t öllä, jossa on tasauspyörästön lukko. Taka-akselistossa on planeettapyörästötyyp
pi nen alennusvaihteisto . 

Pyörä- ja t elavarustus (Valmista jan ilmoituksen mukaan) 

Vetotraktorin eturenkaat ovat kokoa 9 .00 x 16/ 10 j a takarenkaat 16.9 x 28/8 se
kä t elojen apupyör ä kokoa 7 .00 x 16/10 . Perävaunun renkaat ovat kokoa 10.0 x 16/8 
t ai 13.0 X 16/8 . 

Puoliteloj en leveys on 540 mm ja niiden kireyden säät ö on hydraulisesti ohjaa
mosta hallittavissa . Telamalleja on valittavina kaksi, joko ns. yleistela tai 
harva - ja kor keari painen talvitela . 

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen mukaan ) 

Traktorin etupyöriä ohjat aan ohjauspyörästä t ehost ettuna hydrauliohjauksena . 
Ohjauspyöräohjauksen apuna ja tehostajana voidaan käytt ää a jojarruja . 

Jarrut (Valmistajan ilmoituksen mukaan ) 

Traktorissa on mekaaniset , kuivat kaksoislevyjarrut, j ot ka vaikuttavat vetoko
neen takapyöriin . Kumpaankin pyörään vaikuttaa oma polkimensa , j oten jar r utus on 
mahdollista joko erikseen (ohjausjarruna) tai yhtä aikaa . Myös seisontajarru on 
mekaaninen ja vaikuttaa vetokoneen takapyör iin . 

l!ydrauliikka (Valmistajan ilmoituksen mukaan ) 

Traktorissa on kolme hydraulipiiriä . Ohj aust ehostimen hydrauliikkaan syöttää 
öljyä harrrnaspyöräpumppu , joka ottaa voimansa m~ottorin jakopääst ä. Pumpun tuotto 
on 21 .6 l/min/2000 r / min ja työpaine 112 kp/cm . Hydrauli piirissä on yksi panos
suodatin ja säiliön tilavuus on 0 .85 1 . Vetokoneen tel oj en kiristyksen ja trakto
rin painonsiirron hydrauliikassa on mäntäpumppu, joka saa voimansa toisiokytkimen 
kautta erillistä voi~lkutietä pitkin . Pumpun t uotto on 16 .4 l /min/2000 r / min 
j a työpaine 176 kp/cm . Piirissä on suodat timena yksi metall iverkkosiiviläjasäi-
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liön tilavuus on noin 25 1 . Kolmas hyd
raulipiiri on kuormainta varten . Pumppu
na on hanrnaspyöräpumppu, joka saa voiman
sa moottorin kampiakselin etupäästä . 
Pumpun tuotto on 30 l/min/ 2000 r/min ja 
työpaine 100 kp/cm2. Piirissä on yksi 
panossuodatin ja öljysäiliön tilavuus on 
noin 30 1. 

m 

Kuva 4 . Kuonnaimen ulottuvuus maanpinnan 
t asossa (Metsätehon mittausten mukaan) 

Sähkölaitteet (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Sähköjärjestelmän jännite on 12 V ja tasavirtageneraattorin teho on noin 340 w. 
Käynnistinmoottorin teho on noin 3.7 kW. Akkuja on yksi; sen varauskapasiteettion 
140 Ah. Työvalaisimia on neljä; ne ovat ohjaamon sivuilla. Valaisimien teho on 40 
W/kpl . 

Kuormain (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

MF-K'årpässä on keyYtrakenteinen, hydraulinen Farmi-kourakuormain. Kuormainta 
valmistaa Forshaga Mekaniska Verkstad. Kuormain on sijoitettu turvaohjaamon katol
le. 

Teknisiä tietoja : 

Nettonostomomentti 1 200 kpm 
Puomin suurin pituus 4 m 
Nostovoima 4 m:n varrella 300 kp 
Puomin kääntökulma 360 ° ja kouran rotaattorin kääntb1rulma 230 ° 
Kouran pinta-ala kärjet kiinni n. 0 .18 m2 
Paino täydellisenä 450 kg 

Metsätehon suorittamissa kuormaimen mittojen tarkistuksissa ja nostovoiman mit
tauksissa saavutettiin edellisestä poikkeavia arvoja. Puomin suurimmaksi pituudek
si saatiin 3 .89 m ja nostovoimaksi tällä puomin pituudella mitattiin 400 kp, kun 
moottorin pyörimisnopeut ena olivat tavanomaiset työskentelykierrokset (1200 r/min). 
Moottorin suurimmalla pyörimisnopeudella (2200 r/min) nostovoimaksi saatiin 500 kp . 
Kuormaimen ulottuvuus pystytasossa on esitetty kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa ku
vassa 4 . 
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Vintturi (Valmistajan ilmoituksen mukaan} 

MF-Kärppään on asennettu vakiovarusteena Peltosalmen Konepaja Oy :n valmis tama 
Farmi JL 25 -vintturi. Vintturi saa voimansa traktorin voimanottoakselista j a se 
on sijoitettu traktorin taakse. 

Teknisiä tietoja : 

Vetovoi ma 2 500 kp 
Vaijerin pituus 8o m (~ 8 mm) tai 50 m (~ 10 mm ) 
Vaijerin nopeus 30 .•. 60 m/ min 
Mekaaninen levykytkin ~ 300 mm 
Paino n. 67 kg 

Vintturi on t arkoi t et tu käytettäväksi nimenomaan harvennusmetsissä työskenneltä
essä, jolloin sillä voidaan juontaa kuormaimen ulottumattomissa olevat pölkyt ko
neen ulottuville. Koneen ja vintturin samanaikainen käyttö vaatii kaksi miestä, 
jotta se suj uisi j oustavasti . 

IV KÄY'I'I'Öa.rrNAI SUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden mittaus 

MF-Kärppä ei aseta maanpinnan kantavuudell e niin suuria vaatimuksia kuin pyora
koneet. Asetelmassa 2 esitetään MF-Kärppä-traktorin pintapaineet laskettuina pe 
rävaunun suurinta akseliväliä (4 550 mm) vastaavasti . Nähdään , että vetotraktorin 
pintapaineet ovat teloj en vuoksi alhaiset , joten pehmeäkään maaperä ei suuremmin 
estä vetokoneen liikkumista. Koska perävaunu on vakiorenkailla varustettuna var
sin pienipyöräinen j a koska kuorma jää lähes kokonaisuudessaan per ävaunun kannet 
tavaks i, sen pintapaine nousee voimakkaasti kuormituksen kasvaessa . Jo 2 .5 t:n 
kuorman kera perävaunun pintapaine nousee yli2ruotsalaisen suosituksen, jonka mu
kaan pintapaineen pitäisi olla alle 0 .5 kp/cm , jos koneella aiotaan liikkua jää
tymättömällä suolla . Siksi vaihtoehtoisesti saatavissa olevat suuremmat renkaat 
ovat suositel tavat, j os juontomaastot ovat pehmeäpohjaisia. 

Asetelma 2 
Teoreettiset pintapaineet lasket tuina suurinta akseliväliä 

(4550 mm) koskevi na 

Renkaiden Pintapaine , kp/cm 
koko tyhjä- 2.5 t:n 

nä kuonnalla 
VETOI'RAKTORI 

Eturenkaat 9 .00 X 16/10 0 .60 0.60 
1/2-telat 0.13 0 . 14 

PERÄVAUNU 

Vakio 10.0 X 16/8 0.23 0.75 
Vaihtoehtoisesti 13.0 X 16/8 0 . 18 0 . 57 

2 

5.0 t:n 
kuormalla 

o.6o 
0.15 

1.28 
0.97 

Vetotraktorin etupyörien pintapaine on myös ni i n suuri, että pehmeässä maaperäs
sä pyörät saattavat upota . Se voidaan kuitenkin est ää siirtämällä vetotraktorin 
paino kokonaan 1/2-telojen varaan . Tämä on mahdollist a , sillä telajärjestelmän 
avulla traktorin etupyörät voidaan kohottaa kokonaan ilmaan. Traktorin ohjaus suo
ritetaan silloin ajojarrujen avulla . Kun trakt orin etupyörät ovat ilmassa , veto-
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koneen pin~apaine on 2.5 t:n kuorman kanssa 0.21 kp/cm2 ja 5.0 t:n kuorman kanssa 
0 .22 kp/cm • Kun traktoriin kuormataan lyhyttä kuitupuuta, perävaunussa voidaan 
käyttää pienintä akseliväliä, jolloin pintapaineet muuttuvat hiukan edellä maini
tuista. Vetotraktorin pintapaine kasvaa ja perävaunun vähenee, mutta muutoksilla 
ei ole käytännön merkitystä. 

Jos koneella joudutaan liikkumaan maastoissa, joissa perävaunu uppoaa, antaa li
sävarusteena oleva tehopankko (valmistaja Peltosalmen Konepaja Oy) mahdollisuuden 
juontaa pitkää kuitupuuta ja tukkeja laahuskuormana näissä maastoissa. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Erittäin mäkisessä ja vaikeassa maastossa suoritetut ajokokeet osoittivat, että 
koneella voidaan liikkua suurissa pysty- ja sivukaltevuuksissa. Koska traktori on 
suhteellisen matala ja sen painopiste on alhaalla, ei traktorin kaatumisesta ole 
juuri pelkoa. Kokeissa vetokonetta kallistettiin yli 40 % eikä staattista rajakal
tevuutta vielä saavutettu . Perävaunun kohdalla kallistamista ei voitu suorittaa. 
Koska perävaunun vetoaisan kiinnitysnivel on kiertyvää tyyppiä, ei perävaunun kaa
tumisesta ole juuri muuta vahinkoa, kuin että kuorma on tehtävä uudestaan. 

suurin ilman kuormaa ajettu nousukaltevuus oli 30 % ja kuormatulla koneella ajet
tu 27 %. Minimitekijäksi mäennousukyvyssä jäi telojen pitokyky. Kone oli varustet
tu yleisteloilla. Kun käytetään talviteloja, koneen nousukyky on hieman parempi. 
Kun MF-K'årpällä liikutaan rinteisessä maastossa tai kun vetovastus muusta syystä on 
tavanomaista suurempi , koi!een etupyörät nousevat sangen helposti irti maasta. Pyö
rien irtoaminen maanpinnasta heikentää telojen pitokykyä, koska vetotraktorin pai
nopiste siirtyy liian taakse. Asiaan toisivat ilmeisen parannuksen etupuskuriin 
asennettavat lisäpainot, joi ta voitaisiin käyttää liikuttaessa kantavalla, mutta 
pinnanmuodostukseltaan vaikealla maaperällä. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

MF-Kärppä-traktorin maavara on melko pieni. Pienin se on traktorin taka-akselin 
alla (noin 45 cm) ja keskinivelen kohdalla (noin 47 cm), joten nämä kohdat tarttu
vat helpoimmin esteisiin. Oikealla ajotekniikalla kiinnijuuttumiset voidaan yleen
sä välttää . Perävaunun maavara on niin suuri, että perävaunu menee kiinni tarttu
matta siitä, mistä vetokonekin . Vetokoneen alustassa on pohjapanssarointi, joka 
antaa riittävän suojan alhaaltapäin suuntautuvia iskuja vastaan. 

Liikkuminen lumessa 

Koska lunta oli kokeilun aikana vähän, ei MF-Kärpän liikkumiskyvystä syvässä lu
messa ole voitu saada käsitystä. Koska kysymyksessä on 1/2-telakone, se liikkuu 
lumessa paremmin kuin vastaavan tyyppinen pyöräkone. Liikkuminen vaikeutuu ratkai
sevasti, kun lunta on huomattavasti yli koneen maavaran ja se on kuivaa ja kuohke
aa. 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Kuvasta 5 nähdään MF-Kärpän kääntösäteet ja 
kulkuleveys ajettaessa tasaisella, esteettömällä 
maanpinnalla . Ohjaamiseen on käytetty vain oh
jauspyörää, sillä ohjausjarrujen käyttö ei enää 
sanottavasti paranna kääntyvyyttä. Rajoittavana 
tekijänä on tällöin perävaunun etupankon tai kuor
man ottaminen kiinni teloihin. MF-Kärpän kääntö
säde on poikkeuksellisen pieni. Koneen kääntymi
nen ei tavallisessa metsämaastossa olekuitenkaan 
niin hyvä, kuin kuva osoittaa, sillä epätasaisel
la maaperällä koneen ohjautumista haittaa tela-
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Kuva 5. MF-K'årppä. Kääntösäteet Ja 
kääntöleveys aksel1väl1n ollessa 

3 700 rmn 



koneille tyypillinen pyrkimys liikkua suoraan ohjaavien etupyörien liikkeistä vä
littämättä. Ilmiö ei MF-Kärpällä ole kovin paha, mutta se on kuitenkin selvä. 
Ajojarrujen käyttö ohjaukseen onkin ohjauspyörän lisäksi välttämätöntä hyvän oh
jattavuuden saavuttamiseksi. MF-K'årpän liikkumisketteryys jäänee kaikesta huoli 
matta huonommaksi kuin runko-ohjatun pyörätraktorin. 

MF-Kärpän perävaunu oikaisee akselivälin ollessa pienin (3 700 mm) , kun trak
toria käännetään mahdollisimman paljon , noin puoli metriä . Suuremmalla akselivä
lillä, jota käytetään tukkien ja pitkän kuitupuun juonnossa , oikaisu on hieman 
suurempi , mutta vielä silloinkin käytännön kannalta lähes merkityksetön. Koneen 
kulkuleveyteen vaikuttaa koneen leveyden ja takapyörien oikaisun lisäksi myös ko 
neen , erityisesti sen sivupylväiden korkeus maanpinnan tasosta. Korkean koneen 
heilahtelu vioittaa ajouran reunapuita useammin kuin samanlevyisen, mutta matalam 
man koneen samansuuruinen heilahtelu . Koska MF-Kärppä on suhteellisen matala trak 
tori - sivupylväiden korkeus maasta on vain 2 .2 m, kun se esimerkiksi Teli -Lokke 
rissa on noin 3 .6 m ja EM-Volvo SM 868 :ssa noin 3.3 m - sen vaatiman ajouran ei 
tarvitse olla yhtä leveä kuin suurilla metsäkuormatraktoreilla. Käytännössä ajo 
uran leveytenä voitaneen pitää noin 4 m. 

Ajonopeudet 

MF-Kärpän ajonopeudet ovat selvästi pienemmät kuin nivelohjattujen pyöräkonei 
den, mikä onkin ymmärrettävää, sillä puolitelojen vierintävastus on suuri ja ko 
neen ketteryys on pyöräkonetta huonompi . Asetelmassa 3 esitetään aikatutkimukses
sa saavutetut ajonopeudet. Ajomaasto oli keskimäärin II maastoluokkaa . Maasto oli 
tasaista, mutta telat upposivat 10 .•. 30 cm, kun samaa ajouraa ajettiin useampaan 
kertaan. 

Asetelma 3 
Keskimääräiset ajonopeudet 

Kuormaus ja purkaminen 

Ajon 
laatu 

Ajo tyhjänä 

" kuormattuna 

" kuormattaessa 

Keskim. 
ajomatka , 

m 

120 

120 

20 

Ajonopeus, 
m/min 

38 
36 

29 

Asetelmassa 4 esitetään MF-Kärpän kuormaus - ja purkamisajat tukkien ja 2 m kui 
tupuun ajossa. 

Asetelma 4 
Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 

KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 
Kuormauksen ja kuormausajon valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 

p~ 

Kuormaustaakan koko 
Purkamistaakan koko 
Keskimääräi.nen kasan koko 
Keskimääräinen kuorman koko 

yhteensä 

yhteensä 

Havu tukki 2 m kuitupuu 

min/nostokerta 

0.50 
0.07 
o.o4 
0.61 

0.36 

0.25 
0.)4 
o.49 
5 .10 

0.47 
O.o6 
0 .10 

0 .63 
o.44 

0 .21 
0 .25 
0.55 
4.o4 
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Jos edellä esitettyjä kuormaus- ja purkamisaikoja vertaa Metsätehon a ikaisempien 
testausselostusten aikoihin, havaitsee, että kuormaimen taakkakohtaiset ajat ovat 
olleet hieman suurempia kuin suurem~ien kuormaimien. Koska Farmi-kuormaimen taakka 
on lisäksi melko pieni, tulevat k-m-':ä kohti lasketut kuorma.us- ja purkamisajat sel
västi isoimpia kuormaimia suuremmiksi. 

Asetelmassa 5 esitetään kuormaimen liikkeiden nopeudet tyhjänä moottorin pyöri
misnopeuden ollessa 1 200 r/min, joka vastaa tavanomaista työskentelypyörimisnope
utta. 

Asetelma 5 
Kuormaimen liikkeiden nopeudet 

Ll.ike 

Puomin kääntö 
Nostovarren nosto siirtovarsi suorana 
Nostovarren lasku siirtovarsi suorana 
Siirtovarren nosto 
Siirtovarren lasku 
Kouran kääntö 
Kouran aukaisu 
Kouran sulkeminen 

Nopeus 

47 °/s 
o.8 m/s 
1.1 " 
1.5 11 

1.5 11 

130 °/s 
1.4 s 
1. 7 11 

Kuormain on ominaisuuksiltaan ja mitoitukseltaan melko sovelias MF-Kärppä-tyyp
piseen traktoriin. Sen paino on pieni, mutta silti se on suhteellisen tehokas. 
Koska kuormaimen ulottuvuus on varsin pieni, on ajouran varteen hakkuussa Kärppä
työmaalla kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota kasojen sijoitukseen. 

Metsätehon mittauksissa kuormaimen nostovoimat olivat huomattavasti suuremmat 
kuin valmistajan ilmoittamat. Ilmeisesti tutkitun traktorin hydrauliikkapaine oli 
suurempi, kuin valmistajan ilmoittama nostovoima edellyttäisi. Näin suurien pai
neiden käyttämisestä on sekä etua että haittaa. Suurilla paineilla kuonnaimen 
nostovoimat saadaan suuriksi ja siten pienikin kuormain myös riittävän tehokkaaksi, 
mutta vastaavasti kuorma.imen kestävyys saattaa tästä kärsiä. Useiden MF-1\årppä
koneen omistajien haastattelu onkin antanut viitteitä siitä, että kuormaimen kes
tävyydessä olisi parantamista. Lähes jokaisessa koneessa on kuorma.imen kääntösy
lintereissä ollut öljyvuotoja ja yhdessä tutkituista koneista myös materiaalimur
tumia kuorma.imen jalustassa , siirtovarressa ja kourassa. 

Kuormaimen öljyputkien suojausta olisi myös parannettava siirtovarren pää1lä 
kulkevien putkien kohdalla, sillä suojauksen puuttumisen vuoksi ne kolhiutuvat ja 
vääntyvät melko helposti ja lisäksi niiden kiinnikkeet löystyvät alinomaa. 

Kuorman koko 

Asetelmasta 6 nähdään kuorma.n laskettu koko ja paino eri puutavaralajeille sil
loin, kun kuorma ulottuu sivupylväiden tasalle (lyhyt kuitupuu 1.3 m:n korkeudelle 
ja pitkä kuitupuu sekä tukit 0 .75 m:n korkeudelle). 

Asetelma 6 
Eri puutavaralajeille laskettu kuorman koko ja paino 

Puutavaralaji Kuorman Joko, Kuorman paino , 
p- t 

2 m (1 nippu) 4.7 n. 2. 

2.4 m ( -"- ) 5.6 11 2.9 

3 m ( -"- ) 7.0 11 3.6 
3 . .. 5 m ( -"- ) 6.2 " 3.2 
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Asetelmasta on nähtävissä, että traktorin kuljetuskapasiteetti käytetään parhai
ten hyväksi kuljettamalla 3 m:n tai sitä pitempää puutavaraa (kuitenkin alle 5.5 
m:n). Myös havutukkien kuljettamiseen MF-Kärppä soveltuu hyvin, mikäli tukkien 
pituus ei ylitä tavanomaisia mittoja. Erittäin pitkien tukkien ja yli 5.5 m kui
tupuun juonnossa kuormasta ei saa tasapainoista, sillä kuorma on niin paljon trak
torin kuormatilaa pitempi, että se nousee pystyyn ja alkaa laahata maata. 

V ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Asetelmasta 1 nähdään eräiden ohjaamon ja traktorin hallintalaitteita koskevien 
ominaisuuksien arvostelu . Arvosanoina on käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyt
tävää, huonoa ja erittäin huonoa. Arvostelussa on pyritty siihen, että traktorin 
tyyppi ei vaikuta arvoasteikon tasoon. Siten esimerkiksi teollisuustraktoriperus
taisen ja nimenomaan metsäkuljetukseen suunnitellun traktorin eri ominaisuuksille 
asetetaan samat vaatimukset. 

Asetelma 7 
Ohjaamon ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde 

Näkyvyys 
Tärinän vaimennus 
Heiluvuus 
Ääneneristys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
I.asinpyyhkimet 
Ikkunoiden panssariverkko 

Arvosana 

tyyd . 
tyyd . 
hyvä 
tyyd . 
huono 
eri tt . huono 
eritt. huono 
tyyd. 
tyyd. 
huono 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 

Kohde 

Hallintalaitteet 

Ohjaus pyörä 
Kaasupoljin (sijainti) 
Jarrupoljin (sijainti ) 

" (poljinvoima) 
Sei sontajarru 
Vaihdetanko 
Tasauspyöräst ön lukko 
Valonkytkimet 
Käynnistin 
Virrankytkin 
Mittaristo 
Merkki valot 
Telahydrauliikan 

Arvosana 

hyvä 
hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
tyyd. 
huono 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
t yyd . 
hyvä 

hallintalaitteet tyyd. 
Kuonnaimen " eri tt . huono 

MF-Kärppä on teollisuustraktorista rakennettu ajoneuvo, johon on asennettu erilai
sia metsäkäyttöön tarkoitettuja lisälai ttei ta. Kärpän ohjaamon rakenteen ovat mää
ränneet teollisuus- ja maatalouskoneessa vakiintuneet ratkaisut. Metsätraktorin 
ohjaamon rakenteelta on kuitenkin vaadittava eräitä ominaisuuksia,jotka erottavat 
sen tavanomaiseen teollisuus- j a maatalouskäyttöön tarkoitetun traktorin ohjaamos
ta. Sujuvaan työskentelyyn tarvitaan istuin, joka voidaan vaivatta kääntää ajo
asennosta kuormausasentoon ja päinvastoin. Tämä ei ole K'årpässä mahdollista, sil
lä istuin ei käänny eikä siihen olisi ohjaamon ahtauden vuoksi mahdollisuuttakaan. 
Lisäksi istuimen pitäisi tukea kuljettajan reisiä ja selkää. Kuljettajalla on aja
essaan koko ajan tunne, että hän on liukumaisillaan istuimelta. 

Hydraulikuormaimen hallintalaitteet ovat ohjaamon takanurkassa. Niitä käyttä
essään kuljettaja joutuu istumaan ohjaamon ahtauden ja istuimen kiinteyden vuoksi 
luonnottomassa asennossa vartalo kiertyneenä tai olemaan polvillaan istuimella. 
Tällainen työskentelyasento ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Ohjaamon tilavuutta 
ja kuormaimen hallintalaitteiden sijaintia kuljettajaan nähden olisikin pikaises
ti parannettava. Edellisten seikkojen lisäksi työskentelyä, erityisesti liikkeel
lelähtöä ja vaihtamista, haittaa jossakin määrin vaihdetangon ja seisontajarrun 
epämukava sijainti. Vaihdetanko on nykyisellään kuljettajan jalkojen välissä ja 
lisäksi se on melko lyhyt. Siksi vaihtamisliikkeet ovat hieman hankalasti suori 
tettavissa . Vaihdetangon liikeradat olisivat kuljettajan kannalta luonnollisem
mat, jos vaihdetanko sijaitsisi istuimen sivulla. Seisontajarrun kahva sijaitsee 
kuljettajan vasemman jalan vieressä aivan lattian rajassa, joten jarrun käyttö vaa-
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tii melko syvään kumartumisen . Ajojarrut olivat täysin mekaaniset ja niiden käyttö 
vaatii liian paljon voimaa. Erityisesti käytettäessä jarruja traktorin ohjaukseen 
pienempi poljinvoima olisi tarpeen . 

Metsätraktorin ohjaamon on oltava myös lämmin ja tiivis, mutta silti siinäonol
tava hyvä ilmanvaihto. Kärpän ohjaamon lämmityslaite antaa riittävästi lämpöä vain 
yli -10 . . • -15°c:n lämpötiloissa . Nykyinen lämmityslaite olisi ehkä riittävä, jos 
ohjaamon takaosa olisi umpinainen. Nyt sieltä käy jatkuva veto. 

VI HUOLTO 

Asetelmasta 8, jossa esitetään arvostelu tärkeimpien huoltokohteiden sijainnis
ta ja huollon suorituksen helppoudesta, voi havaita, että Kärpän huoltaminen on 
helppoudeltaan tyydyttävä. 

Asetelma 8 
Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Ilmanpuhdistimen sijainti 
Suodattamien sijainti 
Akkujen " 
Varokkeiden 
Hihnojen vaihto Ja kiristys 
Sähköjohtojen sijoitus 
Öljyputkien " 
Kuonnaimen ölkyputkien sijoitus 

Arvosana 

hyvä 
tyyd. 
hyvä 
tyyd. 
eri tt . huono 
huono 
tyyd . 
tyyd . 
tyyd. 
tyyd. 

Hydrauliöljysäiliö on hankala puhdistaa sisäpuolelta. Akkujen sijainti sai ar
vosanan erittäin huono siksi, että nestepinnan tarkistaminen on tavattoman hanka
laa samoin kuin akkunesteen määrän lisääminen. Varokkeita ei ole sijoitettu kes
kitetysti omaan koteloonsa , vaan ne ovat hajallaan eri paikoissa, mikä vaikeuttaa 
sähkölaitteiden vian etsintää. Hydrauliletkujen viemistä suojaamattomina ohjaa
moon olisi vältettävä, sillä letkun rikkoutuminen ohjaamossa likaa sekä ohjaamon 
että kuljettajan perusteellisesti . 

Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoitaa Keskusosuusliike Hankkija, joka myös 
myy konetta. Hankkijalla on 16 konttoripiiriä, joista jokaisessa on keskuskorjaa
mo ja näiden alaisia sivukorjaamoja. Kaikkiaan korjaamoja on 45 ja niillä huolto
autoja yhteensä 137. Huoltoautoista 47 on varustettu radiopuhelimella , ja ne toi
mivat Helsingin, Kuopion, Porin, Seinäjoen, Tampereen ja Turun alueella. Keskus
korjaamot sijaitsevat Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kokkolas
sa, Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa , Porissa, 
Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. N'åistä alleviivatut ovat ns. 
raskaskonekorjaamoja , kuten on myös Korian sivukorjaamo. Rovaniemen korjaamo on 
myös erikoistunut metsäkonekorj~amoksi. Asentajia on kaikkiaan 670. 

Varaosat sijaitsevat Hankkijan varastoilla Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa . 
Yleisimpiä varaosia on hajasijoitettu myös muihin konttoripiireihin. Malmin vara
osakeskuksessa on jatkuva päivystys ja kaikissa raskaskonekorjaamoissa jatkuva ko
tipäivystys. 

VII YLEISARVOSTELU 

MF-Kärpässä on teollisuuskäyttöön tarkoitettu traktori muutettu suhteellisen 
pienin kustannuksin metsäkuljetusajoneuvoksi. Se soveltuu rakenteensa vuoksi erin-
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omaisesti eräänlaiseksi halvaksi yleiskäyttöiseksi metsätraktoriksi, jolla puuta 
varan metsäkuljetuksen lisäksi voidaan suorittaa mm . kaikki maatalouteen liittyvä t 
työt . MF-Kärpän huonoimpina ominaisuuksina on pidettävä ohjaamon ahtautta ja kuor
maimen käytön epämukavuutta , joka suurelta osalta johtuu juuri ohjaamosta . Huono 
jen ominaisuuksien vastapainona koneella on suhteellisen halpa hankintahinta ja 
siihen nähden melko hyvä maastokelpoisuus. Yksityiskohtaista kustannusvertailua 
MF-Kärpän ja järeimpien metsätraktoreiden välillä ei ole voitu suorittaa, muttaMF
Kärpän tuotos on joka tapauksessa pienempi kuin järeimpien metsätraktoreiden tuo 
tos. MF-Kärpän parhaimpina käyttöalueina ovat pienet avohakkuu- ja harvennuslei
mikot, joissa se on järeisiin metsätraktoreihin verrattuna edullinen. 

MF-KÄRPPÄ-TRAKTORIIN TEHDYT MUUTOKSET 

Traktoriin on tutkimuksen suorituksen jälkeen tehty tai tehdään valmistajan il 
moituksen mukaan seuraavia muutoksia. 

- Ajojarrut muuttuvat 1.3.1971 alkaen mekaanisiksi, öljykylvyssä uiviksi monile 
vyjarruiksi. 

2 - Kuormaimen hydrauliikan työpaine on alennettu 90 kp :iin/cm . 

- Sähkölaitteisiin on vaihdettu vaihtovirtageneraattori , jonka teho on noin 500 w. 
- Kuormaimen rakennetta on muutettu . Öljyvuotojen lopettamiseksi sylinterien 

rakennetta ja suojausta on parannettu . Kouran ripustusta , rakennetta ja voi 
telumahdollisuuksia on parannettu. Öljyputkien suojausta on muutettu. Kuor
maimen jalustan sekä nosto- ja siirtopuomin rakennetta on vahvistettu. 

- Turvaohjaamon rakennetta on muutettu ohjaamon saamiseksi entistä tilavammaksi 
ja paremmin tarkoitustaan vastaavaksi . Uusi ohjaamo mahdollistaa istuimen 
kääntämisen kuormausasentoon. 

Reijo Haaja Sture I.ampen 

Metsäteho Review 6/1971 

MF-KÄRPPÄ TRACTOR 

Test report on t he t ractor. 
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