
17/1971 

VALTRA JEHU -METSÄTRAKTORI 

I YLEISTÄ 

Valtra Jehu on teollisuustraktoripohjalta valmistettu, 3/4-teloillavarustettu met
sätraktori. Sen peruskoneena on Valmet 900 -teollisuustraktori, jota valmistaa 
Valmet Oy:n Tourulan tehdas. Peruskoneen muuttamisen ja varustamisen metsätrakto
riksi suorittaa Rovaniemen Konepaja Oy. Koneyksikön vetävinä pyörinä ovat perus
koneen takapyörät. Valtra Jehun hankintahinta vakiovarustein on 89 500 mk. Trak
torille annetaan kuuden kuukauden takuu, joka sisältää varaosa- ja tyb1mstannukset. 

II VALTRA JEHUN TU'IKIMINEN 

Valtra Jehusta suoritettiin tutkimuksia Veitsiluoto Osakeyhtiön työmaalla Sodanky
lässä maalis- ja huhtikuussa 1971. Ne sisälsivät yksityiskohtaisia aikatutkimuk
sia sekä mittauksia ja kokeita. Aikatutkimusaineisto käsitti 25 traktorikuonnaa, 
joista 12 kuormaa oli 2 m kuitupuuta ja muut 3 m kuitupuuta. 

Kuva 1. Valtra Jehu. Valok . Met säteho 
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Kuva 2. Valtra Jehu . Mittapiirros (mitat rrm :einä) 

Traktorin ominaisuuksien arvostelemisessa käytettiin hyväksi myös kolmen muun 
Valtra Jehu -koneen kuljettajilta saatuja kokemustietoja ja mielipiteitä. 

III TEKNISIÄ TIETOJA 

Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat joko Metsätehon omiin mittauksiintaival
mistajilta saatuihin tai muiden tutkimuslaitosten esittämiin tietoihin. 

Päämitat (Valmistajan ilmoittamat ja Metsätehon tarkistamat luvut) 

Pituus, pisin 10 300 mm ja lyhin 9 300 mm, hydraulisen aisanjatkeen mukaan, 
leveys 2 400 mm ja korkeus 3 850 mm kuormaimen ollessa kuljetusasennossa 

Raideväli, traktoriosassa 1 820 mm ja perävaunuosassa 2 100 mm 
Akseliväli, traktoriosassa 1 600 mm sekä perustraktorin taka-akselin ja perävaunun 

teliakselin välillä pisin 5 800 mm ja lyhin 4 800 mm 
Maavara, edessä keskellä 600 mm ja takana keskellä 610 mm 

Painot (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Onapaino täysissä metsävarusteissa , traktorin etuakselilla 2 800 kg ja taka-akse
lilla 3 58o kg sekä perävaunun telillä 2 470 kg, yhteensä 8 850 kg 

Kantavuus 10 000 kg ja kokonaispaino 18 850 kg 

Moottori (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Tyyppi 
Merkki 
Sylinteritilavuus 
Suurin teho 
Våäntömomentti 
Polttoainesäiliön tilavuus 

4-sylinterinen, 4-tahtinen suoraruiskutusdiesel 
Va:lmet 411 A 
4 . 18 1 
79 hv DIN/2300 r/min 
29 .0 kpm DIN/1350 r/min 
95 1 

Voimans iirto (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Moottorista voima siirtyy kuivan yksilevyisen lamellikytkimen välityksellämekaani
seen synkronoituun vaihde laatikkoon, jossa on kaksi nopeusaluetta ja molemnilla no
peusalueilla neljä vaihdetta eteen- ja yksi taaksepäin ajoa varten. Vaihdelaati-
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Asetelma l 

Eteen 

Taakse 

Teoreettiset ajonopeudet 

Moottorin pyörimisnopeus, r/min 
800 2 300 

Ajonopeus, km/h 

1.0 . . . 10 .2 

1.1. .. 1.8 

2.9 ... 29 .3 

3 .2 ... 5 .2 

kosta voima siirtyy veto- ja tasauspyörästön sekä vetoakseleiden ja portaalityyp
pisten napavaihteiden kautta takapyöriin . Takapyörät välittävät voiman teloihin. 
Taka-akselin tasauspyörästö on varustettu tasauspyörästön lukolla. Teoreettiset 
ajonopeudet esitetään asetelmassa 1. 

Pyörä- ja telavarustus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Vetotraktorin eturenkaat ovat kokoa 12.00 x 2011/12 ja 
takarenkaat kokoa 16.9 x 3411/14 

Perävaunun renkaat ovat kokoa 500 x 22.5/12 tai vaihtoehtoisesti 14.00 x 24/12 

Telojen leveys on 58o mm, janiiden kireys on hydraulisesti ohjaamosta hallittavis
sa . Kiristyksen liikevara on 180 mm. Perävaunuun on lisävarusteena saatavissa 
jalakset. Niiden pituus on 3 100 mm, leveys 400 mm ja pohjan suoran pituuden osuus 
2 100 mm. Jalaksia ei ole varustettu nytkällä . (Valmistaja on Rovaniemen Konepaja 
Oy) 

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Traktori on varustettu hydraulisella runko-ohjauksella, jossa ohjausliike saadaan 
aikaan orbitrollaitteen ja ohjauspyörän välityksellä. K"åäntösylintereitä on kaksi 
ja ohjausnivelen käänto1rulma on ± 52° . 

Jarrut (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Ajojarrujärjestelmä on kaksipiirinen ja nestetoiminen. Jarrut ovat kuivat moni
levyjarrut , jotka vaikuttavat vetäviin (vetokoneen takimmaisiin) pyöriin. Pysä
köintijarru vaikuttaa mekaanisesti ajojarruihin. Lisävarusteena ovat saatavana 
perävaunun toisiin telipyöriin vaikuttavat hydraulitoimiset kuormausjarrut. 

ttydrauliikka (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Traktorissa on kaksi hydraulipiiriä, joista ensimmäinen piiri käsittää ohjausjär
jestelmän . Sen hammaspyöräpumpun tuotto on 65 l/min/2300 r/min ja suur in työpaine 
120 kp/cm2. Toinen piiri käsittää kuormaimen, tukisylinterin, telankiristyksen ja 
jatkoaisan sekä mahdollisen keulavintturin ja perävaunun kuormausjarrut. Jär jes
telmän hammaspyöräpumpun tuotto on 55 l/min/1500 r/min ja suurin työpaine 190 kp/ 
cm2. Ensimmäisen piirin pumppu sijaitsee moottorin sivulla ja saa voimansa mootto
rin jakopäästä . Toisen piirin pumppu on moottorin edessä ja saa voimansa moottorin 
kampiakselista . Molerrrnissa piireissä on imu- ja paluusuodatin; ne sijaitsevat 
hydrauliöljysäiliössä, jonka tilavuus on 100 1. 

Sähkölaitteet (Valmistajan ilmoituksen mukaan) 

Jännite on 12 V ja vaihtovirtalaturin teho on 0 .48 kW; akkuja on kaksi, varaus
kapasiteetiltaan yhteensä 155 Ah. Käynnistinmoottorin teho on 2.9 kW (4 hv). 
Työskentelyvalaisimia on neljä, teholtaan 45 W/kpl, ja ne ovat hytin katolla. 
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Kuva 3. Valtra Jehuun asennetun Näpsä Nupe 
3500 -kuormaimen ulottuvuus pystytasossa 

4 2 0 m 

Kuva 4. Valtra Jehuun asennetun N'åpsä Nupe 
3500 -kuormaimen ulottuvuus maanpinnan tasossa 

Kuormain 

Valtra Jehu -metsätraktori on varustettu Näpsä Nupe 3500 -kourakuormaimella, joka 
on kiinnitetty erilliselle Jalustalle traktorin ohjaamon päälle . Ajon aikana kou
raa pidetään hydrauliöljysäiliöön kiinni puristettuna . 

Teknisiä tietoja (valmistajan ilmoituksen mukaan) : 

Nettonostomomentti 3 000 kpm 
Puomin suurin pituus 1 . 0 m:n puominjatkeella 5,5 m 
Nettonostovoima 5,5 m:n varrella 550 kg 
Kuormaimen käänto1rnlma on 386° ja kourankääntäjän ki~rtokulma 300° 
Kouran poikkileikkausala kärjet kiinni 0.3 m 
Kouran paino (sis . kourankääntäJän) 215 kg 
Kuormaimen kokonaispaino noin 900 kg 

Kuormaimen ulottuvuusalue on esitetty pystytasossa kuvassa 3 ja maanpinnan tasossa 
kuvassa 4. Kuo:rmaimen liikegeometriaa ja ulottuvuutta voidaan pitää hyvinä. 

IV KÄYTI'ÖCffiNAISUUDEI' 

Maastokelpoisuus 

Maaperän pehmeyden vaikutus 

Koska Valtra Jehun vetotraktori on varustettu teloilla, pehmeä maaperä ei haittaa 
koneen liikkumista siinä määrin kuin pyörätraktoreita. Koneen liikkumista rajoit
tavaksi tekijäksi Jää tällöin pyörillä varustettu perävaunu. Talvella tätä hait
taa voidaan huomattavasti pienentää korvaamalla telipyörät Jalaksilla . Asetelmas
sa 2 on esitetty Valtra Jehun teoreettiset pintapaineet (laskentatapa esitetty Met
sätehon katsauksessa 24/1970) . 

Käytettäessä leveämpiä telipyöriä pintapaine saadaan täysin kuormink.in 
suhteellisen pienenä. Etupään pintapaine on telojen ansiosta edullinen . 
mällä jalaksia pintapaine takana on noin 0.50 kp/cm2. N"åin varustettl.ma 
voidaan käyttää vaikeissakin lumiolosuhteissa . 
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Asetelma 2 

Teoreettiset pintapaineet 

Valtra Jehu 

- vetotraktori 

- perävaunu, vakio 

vaihtoehtoisesti 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Renkaiden 
koko 

3/4 -telat 

14 .00 ..• 24 

500 ... 22 .5 

Pintapaine, kp/ cm2 

t yh- 8 t:n 10 t:n 
Jänä kuonnalla kuonnalla 

0.24 

0 .26 

0 .22 

0 .27 

0.98 
0.83 

0 .28 

1.16 

0.98 

Tutkimustyöma.alla maasto oli tasaista, joten kokeilun yhteydessä ei pystytty sel
vittämään traktorin mäennousukykyä eikä rajakaltevuuksia. Vetotraktorin painopis
teen sijainnista johtuu, että koneella voidaan liikkua verraten suurissakin kalte
vuuksissa. Valmistajan ilmoittama staattinen rajakaltevuus sivusuunnassa on kuor
matilan ollessa tyhjä 43° ja sen ollessa täynnä 35°. 

Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus 

Riittävän maavaran ja telipyörien liikkeen ansiosta Valtra Jehua pystytään käyttä
mään epätasaisessakin maastossa. Ll.ikkumiskykyä rajoittaa kuitenkin telatraktoreil
le ominainen kömpelyys esteiden ollessa tiheässä. Koska vetotraktorin etupäällä on 
taipumus nousta esteissä liian ylös , vetotraktorin ja perävaunu.osan väliin on asen
nettu tukisylinteri, mikä parantaa traktorin tasapainoa ja lisää kuljettajan tur
vallisuutta esteitä ylitettäessä. 

Ll.ikkuminen lumessa 

Kokeilutyömaalla lumen vahvuus oli 60 .•• 100 cm, eikä tällöin vielä jalaksilla va
rustetun koneen liikkumisessa ollut havaittavissa vaikeuksia. Vaikeimmissa pai
koissa voidaan etenemisen helpottamiseksi käyttää apuna hydraulista aisanjatketta 
(liikevara 1 m). Lumen vahvuuden ollessa yli metrin ja etenkin lumen ollessa kui
vaa ja kuohkeata koneen liikkuminen vaikeutuu. 

Ketteryys ja kulkuleveys 

Kuvassa 5 on esitetty Valtra Jehun kääntösäteet 
suoritettu umpihangessa lumen syvyyden ollessa 
yksiköllä, jossa perävaunu oli varustettu 
jalaksilla. Havaitaan, että Valtra Jehun 
kääntöleveys vastaa Metsätehon aikaise111T1in 
mittaamien pyöräkoneiden kääntöleveyttä. 
1\åäntösäteen suuruuteen vaikuttaa jossakin 
määrin se, että jalakset luistavat sivusuun
nassa ja pyrkivät näin työntämään vetotrak
toria ulospäin. Epätasaisella maanpinnalla 
kääntösäde kasvaa, koska telojen esteiden
yli ttämiskyky ei ole joustava . 

ja kääntö leveys. Mittaukset on 
85 cm ja traktorin tyhjänäajossa 

Perävaunu oikaisee kaarteissa akselivälin 
ollessa pisimmillään vain noin 50 cm. Ko
neen vaatima ajouran leveys riippuu ajoneu
von leveyden lisäksi myös sen korkeudesta 
ja kääntöleveydestä sekä heilahtelusta es 
teissä. Jehun vaatima ajouran leveys on 
varsin suuri, noin 5.5 m. Kuva 5 . Valtra Jehu. Kääntösäteet ja kääntö

leveys. (Perävaunu varustettu Jalaksilla) 
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Ajonopeudet 

Asetelmassa 3 on esitetty tutkimustyömaalla hyvissä maasto-olosuhteissa, lumen vah
vuuden ollessa 70 .. • 90 cm saavutetut a j onopeudet. 

Asetelma 3 
Keskimääräiset ajonopeudet 

Ajon laatu Keskim. Ajo-
ajomatka , nopeus , 

m m/min 

Ajo tyhjänä 120 59 

" kuonnattuna 120 52 

" kuonnattaessa 20 40 

Saavutetut ajonopeudet ovat telakoneelle varsin suuret. Tähän on vaikuttanut se, 
että traktorilla ajettiin suurimmaksi osaksi useaan kertaan samaa ajouraa, joka 
oli kovettunut . Samaan suuntaan on vaikuttanut pieni lruonnan koko ja se, että 
tutkimusmaastot olivat sekä pinnaltaan että kaltevuudeltaan melko tasaisia. Ko
neen liikkuessa umpihangessa ajonopeudet pienenevät selvästi asetelmassa esite
tyistä. 

Kuormaus - ja purkamisnopeudet 

Asetelmassa 4 esitetään Valtra .rehun keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 2 m 
lehtilruitupuun ja 3 m havukuitupuun ajossa. Vertailun vuoksi asetelmassa ovat mu
kana myös Valtra Farmetin ja MF-Kärpän vastaavat arvot. Näistä on Valtra Jehun ja 
Valtra Farmetin tutkimuksessa ollut sama kuljettaja. 

Asetelma 4 

Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat 

Työvaihe 

KUORMAUS 

Varsinainen kuonnaus 
Kuonnauksen ja kuonnausajon valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 

yhteensä 

PURKAMINEN yhteensä 

Kuormaustaakan koko 
Purkamistaakan " 
Keskim. kasan 
Keskim . kuorman " 

Valtra Jehu Valtra 
Farmet 

2 m 3 m 3 m 
kuitup. kuitup. kuitup. 

Aika, min/taakka 

0 .38 0.37 o.46 
0 .07 0 .07 0 .09 
0.03 0 .03 0 .03 

o.48 0 .47 0 . 58 

0 .33 0 .33 o. 2 

k:..; 

0.27 0 .38 o. 2 
0 .39 0 .51 o.88 
o.46 0 . 55 0 .50 
9 .01 7 .31 9 .33 

MF-
1\årppä 

2 m 
kuitup . 

0 . 47 
o.06 
0.10 

0 .63 

o.44 

0 .21 
0.25 
0 .55 

.o4 

Kuvassa 6 on esitetty kasakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta Jehulla 
ja Farmetilla kuljettajan ollessa sama . Havaitaan, että 3 m havulruitupuu on paljon 
edullisempi kuormattava kuin 2 m lehtilruitupuu. Voidaan lisäksi todeta, että ka
san koon ollessa alle 0 .6 k-m3:n Jehun kuormain (Näpsä Nupe 3500) on jonkin ve~an 
nopeampi kuin Farmetin (Fiskars 6000 Tukkikurki). Kasan koon ylittäessä o .6 k-nf":n 
pääsee Fiskarsin suuri koura oikeuksiinsa . 

Asetelmassa 5 on esitetty kuormaimen liikenopeudet kuormittamattomana moottorin 
pyörimisnopeuden ollessa 1 300 r/min. 
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Kuva 6 . Kasakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta 

Asetelma 5 

Kuormaimen li ikenopeudet 

Liike 

Puomin kääntö myötäpäi vään 
" 0 vastapäivään 

Nostovarren nosto siirtovarsi suorana 
lasku tt 11 

Siirtovarren nosto 

Puomin jatke 
Kouran kääntö 

aukaisu 

lasku 

sulkeminen 

Nopeus 

20 °/s 
38 11 

19 11 

40 11 

35 11 

27 11 

0 . 4 \o/,s 
294 / s 
l.4 s 
1 .8 11 

(l.8 m/s ) 
(3 .8 " ) 
(0 .9 " ) 
(0 .7 " ) 

Kuormaimen liikenopeuksia voidaan pitää varsin suurina, mistä on kuitenkin ollut 
ilmeisesti vahinkoakin, sillä kaikilla traktoreilla (4 kpl), joita kokeilun aikana 
seurattiin, oli ollut vaikeuksia kuormaimen kestävyydessä. 

Kuorman koko 

Perävaunun sivupylväitä voidaan käyttää kahdessa asennossa, jolloin korkeampi asen
to on tarkoitettu vain 3 m kuitupuuta varten. Asetelmassa 6 on esitetty lasketut 
kuorman koko ja paino eri puutavaralajeille. (Suluissa on ilmoitettu sivupylväiden 
korkeampaa asentoa vastaavat arvot. ) 

Asetelma 6 

Eri puutavaralaJeille lasketut kuorman koko Ja paino 

Puutavara- Kuo~koko , Kuorman paino, 
laji t 

2m (2 nippua ) 15 (19) 8.5 (10.8) 
2.4 " ( ) 18 (23) 10.1 ( 12.7) 

3 11 (l nippu ) 11 (14) 6 . 1 ( 7 .7 ) 
n. 5 11 ( ) 17 (22 ) 8 .9 (11 . 2 ) 
n. 6 11 ( ) 20 (26) 10.1 (13.1 ) 

2 m+3 11 (2 nippua ) 19 (24) 9 .6 (12.2) 
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Käytettäessä sivupylväitä niiden alimmassa asennossa voidaan valmistajan ilmoitta
ma sallittu kantavuus (10 t) ylittää vain 2.4 m:n ja noin 6 m:n puutavaralla. 
Edullisin puutavaralaji on tällöin yksi 2 m:n Ja yksi 3 m:n nippu, jolloin saavu
tetaan lähes täysi kuorman koko. 1\åytettäessä si vupyl väitä yläasennossa sallittu 
kantavuus voidaan ylittää kaikilla muilla puutavaralajeilla paitsi noin 3 m kuitu
puulla. 

V ERGON<:ro:SET cro:NAISUUDET 

Asetelmasta 7 nähdään eräiden ohjaamon ja hallintalaitteiden ominaisuuksien arvos
telu. Arvosanoina on käytetty erittäin hyvää, hyvää, tyydyttävää, huonoa Ja erit
täin huonoa. Arvostelussa on pyritty siihen, että traktorin tyyppi ja hinta eivät 
vaikuta arvosteluasteikon tasoon. 

Asetelma 7 

Ohjaamon Ja hallintalaitteiden arvostelu 

Kohde Arvosana Kohde Arvosana 

Ohjaamo Hallintalaitteet 

Näkyvyys tyyd . Ohjauspyörä hyvä 
Tärinän vaimennus tyyd . Kaasupoljin (sijainti ) tyyd. 
Heiluvuus hyvä JarrupolJin (sijainti ) hyvä 
Ääneneristys tyyd . " (polJinvoima) hyvä 
Pääsy ohjaamoon huono KytkinpolJin (sijainti) hyvä 
Ohjaamon tilavuus huono " (poljinvoima ) tyyd . 
Istuin tyyd. SeisontaJarru tyyd. 
Lämpimyys hyvä Vaihdetanko hyvä 
Ilmanvaihto tyyd . Tasauspyörästön lukko hyvä 
Tiiviys huono Valonkytkimet tyyd. 
Ajo- Ja työvalot tyyd. Käynnistin hyvä 
Lasinpyyhkimet tyyd . Virrankytkin hyvä 
Ikkunoiden panssariverkko huono Mittaristo hyvä 

Merkki valot tyyd. 
Telahydrauliikan hallintalaitt . tyyd . 
Kuormaimen hallintalaitteet tyyd. 

Valtra Jehussa on sama standardiohjaamo kuin Valmetin teollisuustraktoreissa. Met
sätraktoreiden ohjaamoilta vaaditaan kuitenkin ominaisuuksia, jotka eivätolevält
tämättömiä teollisuus- tai maatalouskäyttöön tarkoitetuille traktoreille . Suurim
pana haittana Valtra Jehun ohjaamossa on sen ahtaus. Kuljettajan polvet ottavat 
ohjaamon sivuseinään kiinni käännettäessä tuolia ajoasennosta kuormausasentoon ja 
päinvastoin. Kuormausasennossa polvitilaa rajoittaa venttiilipöydän kotelo . Hait 
ta olisi korjattavissa siirtämällä venttiilipöytää taaksepäin ja samalla hieman 
alaspäin, Jolloin kuljettajalla olisi mahdollisuus miellyttävään kuonnausasentoon. 
Kuormausasennon epämukavuutta lisää se, että ohjaamon lattia ei jatku suorana ta
kaseinään asti . Joustavaa kuormausta varten olisi myös ohjaamon takaosaan asennet
tava kaasupoljin. 

Kuljettajan näkyvyyttä kuormauksen aikana rajoittavat kattoasenteisen kuorma.imen 
tukirakenteet . Sisäänpääsy ohjaamoon on telojen vuoksi hankalaa ja telojen olles
sa jäässä myös vaarallista. Kun telat ovat päällä, ohjaamoon voidaan päästä vain 
toisesta ovesta. 

Itse ohjaamo on eristetty traktorin rungosta kumi tyynyillä eikä ohjaamon sisälle 
kuulu pahempia resonanssiääniä. Sen sijaan lämmityslaitteen tuuletin on varsin 
äänekäs. Ohjaamo ei ole alareunoistaan täysin tiivis, mikä aiheuttaa vetoa . Valt 
ra Jehun ohjaamon kattoluukku on etureunastaan aukeava, minkä vuoksi pakokaasut 
pääsevät ohjaamoon luukun ollessa auki. Ohjaamon turvallisuutta olisi parannetta
va nykyisestään varustamalla takaikkuna vahvalla suojasäleiköllä. 
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VI HUOLTO 

Asetelmassa 8 esitetään arvostelu tärkeimpien huoltokohteiden sijainnista ja huol 
lon suorituksen helppoudesta. 

Asetelma 8 

Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Täyttöaukkojen sijaint i 
Säiliöiden tyhjentäminen 
Il.manpuhdistimen sijainti 
Suodattimien sijainti 
Akkujen sijaint i 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen kiristys ja vaihto 
Sähköjohtojen sijoitus 
Kuormaimen öljyputki en s i joit us 
Muiden öljyputkien s i joitus 

Arvosana 

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

Asetelmasta voidaan todeta, että Valtra Jehun päivittäiset huollot ja tarkistukset 
on pääosaltaan helppo suorittaa . Täyttöaukkojen sijainti on etenkin polttoaine 
säiliön osalta epämukava. Tutkitussa koneessa säiliön täyttö päätäyttöaukon kaut 
ta oli mahdollista vasta , kun sivupelti oli i r rotettu. Varasäiliön täyttöaukon 
kautta, joka sijaitsee moottorin suojapellin päällä, pystyttiin hanaa avaamalla täyt 
tämään myös pääsäiliö, mutta täyttäminen oli tällöin varsin hidasta . Polttoaine 
säiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen ovat hankalia suorittaa . Varokkeiden si 
joitus on hyvä, mutta niiden suojaus on puutteellinen . Sivupellin ja konepellin 
välistä pääsee tunkeutumaan risuja sulakerasiaan ja johtoihin. Perävalojen säh
köjohto on täysin suojaamattomana traktoriosan ja perävaunuosan välillä . Kaikis 
sa tarkkailluissa koneissa johto oli poikki. Ohjaussylintereiden ja niiden öljy·
putkien suojauksessa toivoisi parannusta . Kourakuonnaajien öljyputkia oli kahta 
mallia. Teräsputkitus ei häirinnyt näkyvyyttä juuri lainkaan, kun sen sijaan kumi 
letkut pienensivät muutenkin pientä näkb1<:enttää taaksepäin. 

Koneen myynnin , huollon ja korjaustoiminnan hoitavat Valmet -traktoreiden piirimyy
jät, ja näiden lisäksi joukko sopimuskorjaamoja suorittaa korjaustöitä. Piirimyy
jiä on kaikkiaan 31 , ja heidän käytössään on kaikkiaan 70 huoltoautoa . Piirimyy
jien sijoituspaikkakunnat ovat: Forssa, Hamina , Heinola , Helsinki , Hämeenlinna, 
I isalmi , Joensuu, Jyvä.skylä, Kajaani , Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenran
ta, Lohja , Loviisa, Maarianhamina, Mikkeli, OUlu, Pori, Rovaniemi, Salo, Savonlin
na , Seinäjoki , Tampere, Turku, Vaasa, Varkaus , Viitasaari , Virrat ja Ylivieska. 
Sopimuskorjaamoja on 14, ja niillä on huoltoautoja kaikkiaan 13. Sopimuskorjaamo
j en sijaintipaikat ovat : Alavus , Jämsä, Kauhajoki , Kuusamo, Lauttakylä, Lieksa, 
Loimaa , Nurmes , Rauma, Saarijärvi, Salla, Sodankylä, Särkisalmi ja Toholampi. 

Täydelliset varaosavarastot sijaitsevat peruskoneen osalta Valmet Oy:llä Tourulan 
tehtailla J yväskylässä j a suolahden tehtailla SUolahdessa. Perävaunun varaosat 
ovat Rovaniemen Konepaja Oy : llä Rovaniemellä ja kuonnaimen varaosat Kuormakone 
Oy: llä Helsingissä sekä sen muutami lla edustajilla. Valmet Oy: llä on Jyväskylässä 
varastossaan jossakin määrin kuonna.imen tärkeimpiä varaosia. Piirimyyj illä on va
rastossaan tavallisimpia varaosia , kuitenkin vain peruskoneeseen. Va lmet Oy:n Tou
rulan ja suolahden tehtailla on jatkuva varaosapäivystys . 

VII YIEISARVOSl'EW 

Valtra Jehu on suunniteltu lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen olosuhteisiin ja se on 
valmistettu käyttämällä peruskoneena teollisuustraktoria. N"åin on trakt orin hinta 
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sen kantavuuden huomioon ottaen saatu verraten edulliseksi . Koneen ergonomiset omi 
naisuudet ovat tällöin jääneet vastaavasti heikohkoiksi. Pahimpina heikkouksina 
ovat ohjaamon ahtaus ja heikko näkyvyys. Koneen maasto-ominaisuudet ovat telatrak
torille ominaisina hyvät. Etenkin traktorin lumessaliikkumiskyky on pyörätrakto
reihin verrattuna hyvä. Traktorin kömpelyys tosin rajoittaa etenkin kesäaikaan 
koneen käyttömahdollisuuksia. Parhaiten Valtra Jehu soveltuu runsaslumisille avo
hakkuualueille, missä pintamaasto on tasaista. Harvennusmetsissä Jehun käyttöä 
rajoittaa sen vaatima leveä ajoura. 

VALTRA JEHU -SARJAAN TEHDYT MDurOKSET 

- Telin etumaisiin pyöriin on saatavissa hydrauliveto 

- Tasauspyörästön lukko on poistettu 

- Vetotraktorien takapyörien kooksi tulee 14 x 24/12, jolloin suurin teoreetti-
nen ajonopeus suurimmalla vaihteella on 25 km/h ja traktorin maavara edessä 
keskellä on 500 mm 

- Perävaunun jalakset ovat saatavissa myös nytkällä varustettuina (lisähinta 
200 mk) 

- Kuormaimena on Wärtsilä 3000, jolloin kuormaimen liikegeometria ja ulottuvuus
alue poikkeavat edellä esitetyistä 

- Perävaunussa on vain keskimmäisissä sivupylväissä jatkeet 

- Ohjaamo muuttuu 1 . 1.1972 mennessä Valtra Farmetin tulevan sarjan ohjaamoa vas-
taavaksi, jolloin pääsy ohjaamoon on mahdollista traktorin molemmilta puolilta 

- Perävalojen sähköjohtoja varten on traktoriosan ja perävaunuosan välillä perä
vaunupistokkeet 

Antero Koskinen Sture Lampen 

Metsäteho Review 17/1971 

VALTRA JEHU FORWARDER 

Test on a 3/4-track forest tractor. 
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