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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
KOCKUMS 850 -KUORMATRAKTORISTA 

Lasse Säteri 

Traktorin kestävyys oli tutkimuksen mukaan 
hyvä~ korjausta oli vain 6 % tyBajasta. 
Koneiden keskimääräinen käyttBaste oli 87%. 
Keskim~äinen pääkäyttBtuntituotos oli 
12.5 m ~ aineiston perusteella laskettu 
vuotuinen pääkäyttBaika 2 500 tuntia ja 
vastaava vuosituotos Jl 000 m3. 

Korjausaikaa kului eniten tasauspyBrästB
jen sekä kuormaimen kouran korjauksiin. 
Lukumääräisesti eniten oli telojen ja kit
kaketjujen sekä letkujen ja liittimien 
korjauksia. 

YLEISTÄ 

Kockums 850 on ruotsalainen kuusipyörä
vetoinen kuormatraktori. Sen moottori
teho on 115 kW ja kantavuus 12 000 kg. 
Koneen yksityiskohtaiset tekniset tiedot 
on esitetty Metsätehon katsauksessa 12/ 
1974. 

Tässä tutkimuksessa esitetään koneen ajan
käytöstä, korjauksista ja tuotostasosta 
kerättyjä tietoja. Tiedot perustuvat nel
jästä koneesta tehtyyn tutkimukseen. Ko-
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neilla oli ennen tutkimuksen aloittamista 
ajettu 570 ... 1 670 tuntia. Ne työskente
livät pääasiassa Puulaaki Oy:n ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n työmailla. Koneiden 
omistajat olivat Tapani Jukola, Hannu 
Laine, Sulo Kivimäki ja Erkki Yläjärvi. 
Kuljettajat olivat yhtä lukuun ottamatta 
ammattitaitoisia, jo useita vuosia metsä
traktoria ajaneita henkilöitä . 

Tutkimus suoritettiin siten, että Metsä
teho asensi koneisiin tärinäkellot, joiden 
levyn kuljettajat päivittäin vaihtoivat ja 
merkitsivät siihen samalla yli 15 min kes
täneiden keskeytysten syyt ja päivän aika
na ajamansa kuormaluvun. Lisäksi he piti
vät korjauksista erityistä korjauspäivä
kirjaa. Työnjohdolta on saatu tiedot aje
tuista puumääristä ja keskimääräisistä 
työvaikeustekijöistä . 

Aineistoa kerättiin syyskuun 1974 ja maa
liskuun 1975 väliselt~ ajalta. Sen määrä 
kaikkiaan on 54 922 m ja 5 366 työtuntia. 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET 

Kockums 850 -kuormatraktorin käyttöaste 
on tutkimuksessa olleilla koneilla ollut 
varsin korkea, keskimäärin 87 % (asetel
ma 1). Käyttöaikaan kuuluvat sekä varsi-

ASETELMA 1 

KÄYTTÖAIKA 

Pääkäyttöaika 
l~uu käyttöaika 

yhteensä 

KESKEYTYKSET 

Korjaus 
Huolto 
Muu keskeytys 

yhteensä 

TYÖAIKA YHTEENSÄ 

Työajan jakautuminen, % 

Koneen numero 
1 2 3 4 

84 82 84 81 
4 3 5 3 

88 85 89 84 

6 8 3 5 
3 4 3 4 
3 3 5 7 

12 15 11 16 

100 100 100 100 

Keski
määrin 

83 
4 

87 

6 
3 
4 

13 

100 

nainen puutavaran aj oon käytetty aika että 
muu käyttöaika, joka on pääasiassa työmai
den välisiä siirtoja. Alle 15 min:n kes
keytykset on laskettu käyttöaikaan. 

Erilaisia keskeytyksiä oli keskimäärin 
13 % työajasta. Vajaa puolet keskeytys
ajasta, 6 % työajasta, kului korjaukseen. 
Sitä voidaan pitää vähäisenä, joten tut
kittujen koneiden kestävyys oli hyvä. 
Huoltoon käytettiin 3 % ja muihin keskey
tyksiin 4 % työajasta. Muut keskeytykset 
sisälsivät koneen juuttumisia, työn suun
nittelua yms., mutta ei lepoa, joka on j ä
tetty kokonaan työajan ulkopuolelle . 

Koneiden pääkäyttötuntituotos oli keski
määrin 12.5 m3, kun sitä vastaava ajomatka 
oli 410 m ja maastoluokka 1 .9 (asetelma 2). 
Runsas puolet puumäärästä oli sahatukkia 
ja loppu eripituista kuitupuuta. Eri konei
den väliset tuotoserot olivat suhteellisen 
pienet . Koneen 3 tuotosta alensi osittain 
se, että sitä osan aikaa ajoi harjoitteli
jakuljettaja . 

Tutkimusaineiston perusteella on myös las
kettu koneiden vuotuiset pääkäyttöajat ja _ 
vuosituotokset. Koneilla 1 ja 3, joilla 
ajettiin pääasiassa kahdessa vuorossa, 
vuotuinen pääkäyttöaika on kummallakin 
sama, 2 660 tuntia . Koneilla 2 ja 4 ajet
tiin pelkästään yksivuoroisesti, ja niiden 
vastaavat ajat ovat 2 360 ja 2 080 tuntia. 
Kaikkien koneiden keskiarvo on 2 500 tumia 
ja sitä vastaava vuosituotos 31 000 m3 . 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2 .. . 10 esitetään yksityiskohtainen 
korjaustilasto. Yhteenvetona korjauksista 
voidaan todeta seuraavaa. 

Korjauskohteet 

Keskimäärin joka toinen korjaus on ollut 
kuormaimen ja joka toinen itse traktorin 

ASETEI,HA 2 Keskimääräiset tuotokset ja leimikko- olosuhteet 

Koneen numero Keski-
1 2 3 4 määrin 

Tuotos, m%ääkäyttötunti 13.4 13.8 10 .1 10.8 12 . 5 
Keskimääräinen ajomatka, m 3 320 410 510 450 410 
Keskimäär ä inen kuorman koko, m 10 . 2 11.7 10.7 10 .8 
Maastoluokka ( I-IV l 3 1.8 1.9 1.8 2 .2 1. 9 
Keskim . leimikon koko, m 570 780 380 500 580 
Sahatukkia/kuitupuuta, % 65/35 41/59 60 / 40 78/22 57/43 
Kuitupuun pituus, m n. 2.2 ••. 8 5 2 ... 6 3 ... 6 
Aineiston perusteella laskettu: 
-Vuotuinen pääk~yttöaika, h 2 660 2 360 2 660 2 080 2 500 
- Vuosituotos, m 35 000 32 000 27 000 22 000 31 000 
Aineiston määrä., m3 19 295 17 259 13 408 4 960 yht.54 922 
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Kuv a 5 . Korjausten pituus Kuva 8. Kor j auspai kka Kuva 9 . Korjaamaon kuljetettiin 

c===J Varsinainen korjaus ~ Odot us 

Traktori. ilman kuo:rmainta 

Tel at , kitkaketjut 
Pyör ät , renkaat 

/~1-. ~--------~~1------------------+----~'Tasauspyörästöt 

7 

Vetoakselit 

Pai neilmajärjestelmä 
Hydrauli järjes t elmä 
Kuormatila 

Napa-alennukset 
Suoj apellit 

Sähköjärjest elmä 

Kuo:rmain 

järjestelmä 

1 1 Letkut ja liittimet 

~--------------~,----------+---------,~----~I Koura ja sen sylint eri 
Ia 1 Rotaattori 
L J Nost opuomi ja - sylint eri 

~ 1 Siirtopuomi ja - sylinteri 
1 1 Puominjatke ja -sylinteri 

LU Kiinni tys- ja kääntölaitteisto 

6 4 3 2 1 0 1 2 3 

Kor jausaika, tuntia/1000 t yöt untia Korjausten lukumäärä , kpl /1000 t yöt untia 

Kuva 10 . Korj auskohteet ja niihin käytetty aika 
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korjausta. Koska kuormaimen korjaukset 
ovat olleet lyhytaikaisempia kuin trakto
rin korjaukset, niihin on kulunut vain 30 % 
koko korjausajasta. 

Lukumääräisesti eniten korjausta itse 
traktorissa aiheuttivat telat ja kitka
ketjut. Näitä korjauksia oli kolmannes 
itse traktorin korjauksista. Muut trak
torin korjaukset ovat olleet luonteeltaan 
lähinnä satunnaisia. Eniten korjausaikaa 
kului tasauspyörästöjen korjauksiin. Veto
akseli t ja renkaat ovat myös vaatineet kor
jausta yli 4 tuntia 1 000 työtuntia kohti. 

Kuormaimen korjauskohteista yleisin on 
ollut letkut ja liittimet. Seuraavaksi 
useimmin on korjattu kuormaimen kouraa. 
Sen korjauksiin on kulunut myös kuormai
men korjauskohteista eniten aikaa, yli 
6 tuntia 1 000 työtuntia kohti. 

Korjausten kesto ja laatu 

Korjauskerran keskimääräinen pituus oli 
3.8 tuntia. Noin puolet korjauskerroista 
oli alle 2 tunnin mittaisia. 

Metsäteho Review 19/1975 

58 % korjauksista tehtiin vaihtamalla rik
koutuneen osan tilalle uusi. Loppuosa 
korjauksista oli joko hitsausta tai muita 
korjauksia. 

Joka neljäs korjaus oli sellainen, että 
siinä ei tarvittu varaosaa. Milloin vara
osaa tarvittiin, jouduttiin sitä odotta
maan joka kolmannella kerralla. 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Kuljettaja on itse suorittanut kaksi kor
jausta kolmesta. Kuljettajan suorittamat 
korjaukset ovat olleet lyhytaikaisia, kes
kimäärin 2.4 tuntia. Korjausaika on ja
kautunut suunnilleen tasan kaikkien kor
jaajien kesken. 

Yli puolet korjauksista tehtiin työmaalla 
ilman huoltoautoa. Joka neljännessä kor
jauksessa oli huoltoauto työmaalla. Noin 
10 %: ssa kaikista korjauksista vietiin 
koko traktori korjaarnoon. Suunnilleen 
saman verran oli korjauksia, joissa kor
jaamoon vietiin vain korjattava osa. 

REPAIR AND OUTPUT STATISTICS ON THE KOCKUMS 850 FORWARDER 

The study showed the durability of the for
warder to be good; repairs representedonly 
6 per cent of working time. The average 
availability of the machines was 87 per cent. 
The average output per productive hour was 
12.5 solid cu.m. The average main annual 
operating time was 2, 500 hours and the cor
responding annual output 31,000 solid cu.m. 

Most of the repair time was spent on re
pairs of the differential gears and the 
loader grab. Numerically the most numer
ous repair jobs were those on rolls and 
friction chains and hoses and hose connec
tors. 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RY :N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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