
HEMEK 650 -METSÄ TRAKTORI 

Esko Mikkonen 
Jukka Taipale 

Hemek 650 edustaa nykyisin teknisiltä 
ominaisuuksiltaan jo hieman vanhentunutta 
metsäkonelinjaa, sillä se on rakennettu 
teollisuustraktorin alustalle. Mekaanisen 
vaihteiston ja runko-ohjauksen vuoksi kone 
on jäykähk6 käsitellä. Kone soveltuu käy
tettäväksi pehmeällä maaperällä pienten 
pintapaineiden ansiosta. Pieni maavara ja 
epätasainen pohja haittaavat ty6skentelyä 
vaikeissa maasto- ja lumiolosuhteissa. Er
gonomisilta ominaisuuksiltaan Hemek 650 on 
tyydyttäVä. 

17/1975 

YLEISTÄ 

Runko-ohjattua, 8-pyörävetoista Hemek 650 
-kuormatraktoria valmistaa ruotsalainen 
Hemek Verkstads AB, Hede. Koneitten myyn
ti on aikaisemmin tapahtunut Maskin & 
Motor AB:n verkoston kautta, mutta 1975-
01-01 myynti ja huolto siirtyivät Volvo 
BM AB:lle Volvo BM AB:n, ·Eskilstuna, ja 
He~ek Verkstads AB:n, Hede, syksyllä 1974 
tekemän sopimuksen perusteella. Koneitten 

Kuva 1. Volvo BM 958 (ent. Hemek 650) -metsätraktori. 
Valok . Oy Volvo-Auto Ab 
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Kuva 2 . Hemek 650. Mittapiirros (mit at mm :einä ) 

mallimerkintä on mainitusta päiväst ä läh
tien ollut Volvo BM 958 . 

Hemek 650 -metsätraktoria oli 1974-12-31 
mennessä valmistettu yhteensä 280 kpl . 
Näistä oli myyty Suomeen noin 40- 45 kpl . 
Ensimmäiset 2 kpl Volvo BM 958 -konetta 
toimitettiin Suomeen maaliskuussa 1975. 

Koneen varusteet ovat 1975-04-01 l ähtien 
seuraavat . 

Runko-ohjaus, 8-pyöräveto , tasauspyör ästön 
lukko , mekaaniset levyjarrut vetoyksikössä 
ja hydrauliset rumpujarrut vaunuosassa, 
teräsohjaamo, raitisilma- ja lämmityslai
te, lakisääteiset valot, suoj averkot ja 
kattoluukku. Automaattinen vapaakytkin ja 
kuormausjarru . Eturenkaat, 4 kpl, 16 . 9 x 
34"/10. Vaunun renkaat, 4 kpl, 16 .9 x 30" / 14. 

Kuormain Cranab SK 5010 on varustettu 
siirtovarrenjatkeella ja ympäri pyöriväl
lä kourankääntäjällä. 

Koneen hinta toukokuussa 1975: 
Lyhyellä kuormati l alla 

(1 x 3 m kuitupuuta) 306 000 mk 
Pitkällä kuormatilalla 

{2 x 2 m kuitupuuta) 310 000 mk 

Koneen takuu on sama kuin muiden Volvo BM 
-tuotteiden eli 6 kk; se sisältää vara
osa- ja työkustannukset. 

HEMEK 650:n TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki konetta marraskuussa 1974 
Kemi Oy:n t yömaalla Kittilässä. Testaus 
koostui aikatutkimuksesta , tavanomaisista 
mittauksista ja ajokokeista. Aikatutkimus
aineis3o käsitti yhteensä 12 kuormaa ja 
71 . 7 m • Koneen omisti urakoitsija, joka 
myös toimi koneen kuljettajana. Kyseisen 
koneen kuljettamisesta hänel lä oli noin 
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1 . 5 vuoden kokemus . Tutkimuksen yhteydessä 
haastateltiin kuljettajaa. 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Hemek 650 -metsätraktorin teknisiä tietoja 
on esitetty Metsätehon katsauksessa 17/ 
1974 Tvigg-prosessorin pikatestaustulosten 
yht eydessä. Volvo BM 958 :aan on kuitenkin 
tehty muutamia muutoksia. Vetoyksikön ja 
vaunuosan välistä voimansiirtoakselia on 
muutettu ja sen suojausta parannettu . Ve
toyksikön teli on laakeroitu nivellaake
rein ja vaunuosan teliin on vaihdettu 
pronssihelaiset laakerit. Kitkarullien 
laakerointi on muutettu kolmilaakeriseksi 
(aikaisemmin kaksi) . Vaunosan kulmavaihde 
on nykyisin Volvo- valmi steinen. Ohj aamon 
äänener istystä on parannettu, ja katto
luukku ja lantiovyöt kuuluvat nykyisin 
Suomessa myytävien Volvo BM 958 -metsä
traktoreiden vakiovarustukseen . 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Maanpinnan kantavuuden vaikutus 

Seuraavassa on esitetty Hemek 650:n teo
reetti set pintapaineet, jotka kuvaavat ko
neen uppoamisalt tiutta pehmeäl l ä maaperäl-

Teor eettiset pinta paineet 

Rengaskoko Pintapaine , kPa {kp/cm2 ) 

tyhjä nä 10 Mg:n 
kuormalla 

Vetotraktori 16 . 9 X 34 45 ( 0 . 4 7~ 60 (0 . 6 1 ) 
teloilla 25 (0 . 26 33 (0 . 34) 

Peräva unu 16 , 9 X 30 31 ( 0 . 32) 108 ( 1.10) 
teloilla 18 (0 . 19) 63 ( 0 . 65) 



Kuva 3. Hemek 650:een asennetuo Cranab SK 
5010 - kuorrnaimen ulottuvuus RrStytasossa 

l ä . Koneen pintapaineet ovat kauttaaltaan 
pienet paitsi perävaunussa ajettaessa 
kuormattuna ilman t eloja . Kone soveltuu
kin hyvin käytettäväksi myös pehmeähköillä 
maaperillä . Hemek 650: n painojakautuma 
kuormattuna on suht eellisen tasainen. 

Maanpinnan kaltevuuden vaikutus 

Tutkimust yömaalla ei voitu tutkia koneen 
mäennousukykyä eikä s ivuvakavuutta . 

Maanpinnan epätasaisuuden 
ja Zumen vaikutus 

Hemek 650: n esteidenkiertämiskyky on 
heikko , mikä johtuu jäykästä ja hitaasta 
runko-ohjauksesta . Koneen pieni maavara 
ja epätasainen pohja haittaavat este iden 
ylitystä. Samat tekijä t vaikeuttavat 
myös liikkumista paksussa lumessa . Perä
vaunun kitkarullavedosta ei talviolosuh
teissa ole hyötyä, sillä kitkarullat luis
tavat ja veto tapahtuu pelkästään veto
traktorilla. Niinpä koneen lumessaliikku
mi skykyä voidaan pitää va in tyydyttävänä . 
Tutkimustyömaalla oli l unta noin 15 cm, 
joten lumen haittavaikutukset eivät näy 
tässä testauksessa. 

Ketteryys ja kuZkuZeveys 

Kuvassa 5 esitettyjä Hemek 650:n kääntösä
dettä ja kääntöleveyttä on pidettävä tyy
dyttävinä. Perävaunun oikaisu on 0. 6 m ja 
koneen. tarvitsema ajouran leveys noin 4.5 
m. 

Kuva 4. Hemek 650:een asennetuo Cranab SK 
5010 -kuormaimen ulottuvuus maanpinnan 

tasossa 

Ajonopeus 

Maasto oli tutkimustyömaalla metsätrakto
reiden ohjemaksun mukaista II maastoluokkaa. 
Työmaa oli avohakkuuleimikko, jossa tukit 
olivat palstalla ja 2 m kuitupuu kouraka
soissa ajouran varressa. 

Keskimääräiset ajonopeudet 

Aj on laatu Ajomatka, Ajonopeus, 
m m/s (m/min) 

Ajo tyhjänä 56 0.88 (53) 
Ajo kuormattuna 25 0.77 (46) 
Ajo kuormat t aessa ll 0 . 30 (18) 

Hemek 650: n ajonopeudet tyhjänä ja kuor
mattuna ovat tavanomaisia. Kuormausajo 

Kuva 5 . nemek 650 -metsätraktorin kääntö
säteet ja kääntöleveys 
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näyttää olleen hitaampaa kuin muilla vas
taavilla metsätraktoreilla. 

Kuormaus- ja purkamisajat 

Keskimäär äiset kuormaus - ja purkamisajat 
2 m kuitupuuta kuormattaessa olivat seu
raavat. 

Keskimääräiset kuo:n111.us - ja pur kamiBajat 

Työvaihe 

KUORMAUS 

Varsinainen lruonra ua 
Kuormaukaen ja kuormausajoo valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 

yhteensä 

PURKI.MINEN 

Varsinain en ptn"kllminen 
Purkamise n ja purkamtsajon valmistelu 
Kasan ja kuorman järjestely 

Kuorma ustaakan koko 
Purkamia taakan koko 
Keskimääräinen kasan koko 
Keskimääräinen kuorman koko 

yhteensä 

Aika 

mi n/ 
taakka 

o . 37 
0 . 06 
0 . 02 

0 . 45 

o. ~9 

0 . 03 

0 . 42 

m3 

0.14 
0 . 24 
0 . 23 
5 . 97 

min/ 
kuorma 

15 . 91 
2 . 58 
0 . 86 

19 . ~5 

9 . 75 

o. 75 

10 . 50 

Kuormaus- ja purkamisajat ovat samaa suu
ruusluokkaa kuin metsätraktoreilla keski
maarln. Kuormaus- ja purkamistaakat ovat 
olleet tässä tapauksessa normaalia pie
nemmät, koska kourakasat olivat tutkimus
työmaalla melko pieniä. 

Kuorman koko 

Seuraavasta nähdään erilaisiila karikka
yhdistelmillä saatavat eri puutavaralajien 
teoreettiset kuormatilan koot kuorman ulot
tuessa sivupylväiden tasalle. 

Eri puutavarala jeille laskettu 
kuormatilan koko ja kuorman paino 

Puutavaralaji Kuorm.:1tilnn 
koko , 

m3 

2m (2 nip?ua) 17 . 6 
2 . 4 m (2 -"- l 2 1. 1 

n . 3m ( 1 nippu 13 . 2 
n . 5 m ( _,,_ ) 22 . 0 
n . 6 m ( -"- ) 26 . 4 

2 m + 2 . 4 m (2 n ippua ) 19 . 4 

Kuorman 
pai no, 

Mg 

9 . 9 
12 . 2 

7 . 5 
12 . 5 
15.0 

9 . 7 

Metsäkulj etuksen kannalta epäedullisin 
puutavarala~i Hemek 650:lle on 3 m kuitu
puu ja edullisin noin 5 m tai 6 m kuitu
puu. Mikäli näin pitkiä puutavaralajeåa 
ajetaan, ylitetään koneen kantavuus, jos 
kuormatila kuormataan täyteen. 

4 

HUOLTO 

Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliöt voidaan 
täyttää melko helposti. Koneen voitelu- ja 
rasvausni ppoihin on vaikea päästä käsiksi. 
Nippoja, joita joudutaan rasvaamaan vähin
tään neljänkymmenen käyttötunnin välein, 
on sitä paitsi sangen runsaasti, joten 
voitelu ja rasvaus käyvät työläästi. 

Huoltokohteiden arvostelu 

Kohde 

Voite lunippojen sijainti 
Täyttöaukkojen sijainti 
Säiliöiden tyh jentäminen 
I l manpuhdistimien sijainti 
Suodat timien sijainti 
Akkujen sijainti 
Varokkeiden sijainti 
Hihnojen kiristys ja vaihto 
Sähköjohtojen s i j a i nti 
Öljyputkien sijainti 
Kuorma imen öl j yputkien sijainti 

Arvosana 

huono 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 
hyvä 
tyyd. 
tyyd. 
hyvä 

Konetta huoltaa Oy Volvo-Auto Ab. Volvon 
metsäkoneiden huollosta ja korjauksista 
vastaa 29 piiriedustajaa, joilla on 41 
toimipaikkaa eri puolilla maata. Volvon 
huoltoverkosto on siis jokseenkin kattava. 
Varaosien keskusvarasto on Helsingissä. 
Myös piiriedustajilla on yleisimpien vara
os ien varasto. 

Esko Mikkonen 

Jukka Taipale 

Erkki Wuolijoki (Työtehoseura) 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Seuraavassa esitettävät ergonomiset tutki 
mustulokset on saatu Metsätehon katsauk
sessa 9/1975 esitetyllä tavalla. Tutkitt u 
kone oli ollut noin 1.5 vuotta käytössä ja 
testaus suoritettiin helpohkossa maastossa, 
missä lunta oli noin 15 cm. 



Ohjaamon ja hallintalaitteiden 
arvostelu 

Kohde 

Ohjaamo 

Näkyvyys 
Ääneneriatya 
Tär inän vaimennus 
Heiluntavakavuus 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpimyys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo - ja työvalot 
Laainpyyhkimet 
Ikkunoiden suo j asäleiköt 

Hall intalaitteet 

Ohjauspyör ä 
Kaasupolj in 
Jarrupoljin 
Pysäköintijarru 
Vaihdetanko 
Tasaus pyörästön lukko 
Valonkytkimet 
Käynnistin 
Pysäyti n 
Mittar i ato· 
Merkkivalot 

Arvosa na 

hyvä 
t yyd. 
tyyd . 
tyyd . 
huono 
tyyd . 
tyyd . 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
hy v ä 
huono 

Kuormaimen hallintalaitteet 

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

Äänitaso 

TAULUKKO 1 

Mittaus-
tilanne 

Ajo tasai sella 
palstatiellä, 
lunta 

!8100 

, , 
i 90 

~ 

n. 5 cm 

" 

31.5 63 

Äänitaso ohjaamos sa 

Moottorin Ään itason Äänitason 
arvioitu yleinen huippu-
pyör imis- a r vo, arvo, 
nopeus, 

r/ s dB (A) dB (A) 
( r /min) 

30 - 33 87 - 89 89 
(1800 - 2000) 

33- 37 89 - 91 91 
(2000- 2200) 

125 250 500 1000 2000 

laaj uus, IIz 

Kuva 6. Ohj aamon äänitason analyysi 

Tärinä 

TAULUKKO 2 Tärinä istuimessa 

Moottorin arvioitu Tärinän 
pyörimisnopeus, kiihtyvyys, 

r/ s (r/min) m/s2 

Joutokäynti 12- 13 (700 - 800) 0.2 

Normaali- 27 - 30 (1600- 1800) 0. 5 
työskent ely 

Kaasu täysin 35 - 38 (2100 - 2300) 0.8 
auki 

Tarkastelua 

Hemek 650:n ohjaamo ei ergonomisilta omi
naisuuksiltaan täytä nykyajan vaatimuk
sia. Ohjaamoon pääsy on huono, sillä te
loilla työskenneltäessä ohjaamoon on men
tävä ikkunan kautta. Ohjaamo saisi olla 
myös tilavampi. Tutkitun traktorin ohjaa
mon äänitaso jäi alle N-85-käyrän suurim
malla osalla mittausaluetta. Istuimesta 
mitatut moottorin aiheuttamat tärinäarvot 
olivat useimmilla moottorin pyörimisnope
usalueilla niin alhaiset, ettei tärinä 
sanottavasti aiheuta väsymystä eikä alen
na työtehoa. Eri traktoreiden välillä 
saattaa kuitenkin olla eroja>o.bjaamon ää
nitaso- ja tärinäarvoissa. 

Hallintalaitteet ovat kaukana ja vaihteet 
jäykät ja hankalat saada päälle. Jarru 
tarvitsi suuren poljinvoiman ja tuntui 
tehottomalta. Pysäytin ei ollut asianmu
kaisesti merkitty. Myös turvavyö ja kilpi 
"Pidä kiinni ohjauspyörästä traktorin kaa
tuessa" puuttuivat. 

Metsäteho Review 17/1975 

HEfleK 650 FORWARDER 

Test report on the forwarder . 
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