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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
LOKOMO 909 -METSÄTRAKTORISTA 

Lasse Säteri 

Lokomo 909 ~etsätraktorin kestävyys on 
tutkinrnksen nrnkaan hyvä. Viiden koneen 
keskimääräinen käyttöaste oli 83 %. Kor
jausta oli keskimäärin 5 % työajasta. Eni
ten korjausta aiheuttivat voimansiirto
laitteet . Varaosan tai korjaajan odotuk
seen kului 26 % korjausajasta. 

Tutkittuj~n koneiden tuotos oli keskimää
rin 9. 4 m /pääkäyttötunti, kun ajomatkaoli 
400 m ja maastoluokka 2. 2. Aineiston perus
teella l askettu vuotuinen pääkäyttöaika 
oli 2 000 tuntia ja vuosituotos 18 000 m3 
Koneet toimivat pääasiassa yhdessä työvuo
rossa . 

Lokomo 909 on Rauma-Repola Oy :n Joensuun 
Konepajan valmist ama kuormatr aktori. Sen 
moottoriteho on 63 kW SAE/ 37 r/s ja kanta
vuus 6 000 kg . Kone on varustettu QSA-340-
kourakuor maimella . Lokomo 909 -metsätrak
torin yksityiskontaiset tekniset tiedot on 
esitetty Metsät ehon katsauksessa 13/ 1974 . 

Tässä katsauksessa esitetään tietojakoneen 
kestävyydestä , tuotostasosta ja korjausten 
laadusta . Tiedot, jotka koskevat viittä 
konetta, on kerätty tavanomaisesti t ärinä 
kellojen kiekkojen sekä kuljettajien pitä 
mien kor jauspäiväkirjojen ja t yökoneilnoi
tusten perusteella. Työnjohdolta on saat11 
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tiedot ajetuista puumääristä ja työvaikeus
tekijöistä. 

Kaikki koneet olivat uusia tai lähes uusia 
tutkimusta aloitettaessa . Koneiden omis
tajat olivat Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Velj . 
Jalli, Koneyhtymä Paaso-Rantala ja Esko 
Viirtola. Urakoitsijoiden koneet toimivat 
tutkimuksen aikana pääasiassa Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön, Rauma-Repola Oy :n ~ Tehdaspuu 
Oy:n työmailla. Kaikki kuljettajat olivat 
ammattitaitoisia metsätraktorin kuljetta
jia. 

Aineisto kerättiin marraskuun 1974 ja elo
kuun 1975 välisenä aikana. Sen mä.ärä kaik
kiaan on 6 674 työtuntia ja 42 165m3. 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET 

Lokomo 909 - metsätraktorin käyttöaste oli 
tutkimuksessa mukana olleilla viidellä ko
neella keskimäärin 83% (asetelma 1). 
Pääkäyttöajan osuus oli keskimäärin 77 % 
ja muun käyttöajan 6 % työajasta . Käyttö
aikaan sisältyvät myös alle 15 minuutin 
keskeytykset . Muu käyttöaika on pääasiassa 
työmaiden välisiä siirtoja . 

ASETElMA 1 Työajan jakautuminen 

Koneen numero Keski-
1 2 3 4 5 määrin 

% 
KÄYTTÖAIKA 

Pääkäyttöaika 83 82 80 73 67 11 
Huu käyttöaika 5 1 1 4 1 6 

yhteensä 88 89 87 11 74 83 

KESICEYTYKSET 

Korjaus 2 5 4 1 9 5 
Huolto 6 4 8 9 11 8 
Huu keskeytys 4 2 1 7 6 4 

yhteensä 12 11 13 23 26 17 

TYÖAIKA YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 

Keskeytysajasta, jota oli keskimäärin 17 % 
työajasta, noin puolet on kulunut huoltoon . 
Korjausta oli 5 % työajasta, joten tutkit
tujen koneiden kestävyys on ollut hyvä. 
Muita keskeytyksiä on ollut 4 % työajasta. 
Ne ovat olleet pääasiassa työn suunnitte
lua, koneiden juuttumisia ja vieraiden 
käyntejä yms . Lepoajat eivät ole mukana 
työajassa. 

Tutkittujen Lokomo 909 -trak3oreiden kes
kimäär äinen tuotos oli 9 . 4 m /pääkäytt ö
tunti (asetelma 2) . Vastaava keskimääräi
nen ajomatka on ollut 400 m, maastoluokka 
2 . 2 ja tiheysluokka 2.3 . Tuotosta voidaan 
pitää tämän kokoluokan koneelle hyvänä. 

Tutkimusaineiston perusteella laskettu ko
neiden keskimääräinen vuotuinen pääkäyttö
aika on 2 000 tuntia ja sitä vastaava vuo
situotos 18 000 m3. Koneilla ajettiin pää
asiassa yksivuoroisesti. ' Laskelmat on teh
t y edellyttäen, että koneilla on jatkuvas
ti työtä . Todellisuudessa kaikki koneet 
eivät t ämän tutkimuksen aikana päässeet 
esitettyihin vuosituotoksiin, sillä ne 
joutuivat osan ajasta olemaan työttöminä. 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2 .. . 10 esitetään korjauksista ke
rätyt tiedot . Kuvien perusteella voidaan 
yhteenvetona todeta seuraavaa . 

Korjauskohteet 

Joka nelj~s korjaus johtui kuormauslait
teesta. Kuor aimen kor jaukset olivat kui
tenkin vähäisempiä kuin itse traktorin 
korjaukset, joten niihin kului aikaa vain 
10 % koko korjausajasta . 

Eniten korjausaikaa kului voimansiirtolait
teiden korjauksiin ; näitä korjauksia oli 
28 % koko korjausajasta . Voimansiirto
laitteiden korjauksia oli myös lukumääräi-

ASETEL.'IA 2 Keskimääräiset tuotokset ja 1eimikko-o1osuhteet 

Koneen n=ero Keski-
1 2 3 5 määrin 

Tuotos, m3 /pääkäyttötunti 7.2 6. 5 10 .1 12.6 9 . 5 9 . 4 
Keskimääräinen ajomatka, m 

m3 
560 360 500 300 300 400 

Keskimääräinen kuorman koko, 8 .4 7 .1 8 .9 8.5 8 . 3 
Maastoluokka (I . . . IV) 2.6 2.1 2 . 5 2.1 1. 5 2 .2 
Tiheysluokka 3 2 .2 2 .1 2 .7 1.8 2 .6 2 . 3 
Keskim . leimikon koko, m 380 710 500 590 220 500 
Sahatukkia/kuitupuuta, % 81/19 55/45 1/53 59/41 
Kuitupuun pituus, m 2, 2 .4, 3 3 2 , 3 2 , 3 2 .4, 3 
Aineiston perusteella laskettu: 
-Vuotuinen pääkrtöaika, h 2 300 2 800 2100 1 00 1 500 2 000 
-Vuosi tuotos, m 3 16 000 18 000 21 000 17 000 1 000 18 000 
Aineiston määrä, m 5 685 8 497 ll 753 9 o6 6 82 yht . 42 165 
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Kuva 2 . Korjauskohteet ja niihin käytetty aik~ 
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sesti eniten. Joka viides traktorin kor
jaus kuului tähän ryhmään. Seuraavaksi 
yleisimpiä korjauskohteita korjauskertojen 
perusteella laskettuna olivat pyörä- ja 
rengaskorj aukset sekä polttoainejärj estel 
män korjaukset. Moottorin korjauksia on 
ollut harvoin, mutta ne ovat kestäneet 
kauan, joten näihin korjauksiin on voiman
siirtolaitteiden jälkeen kulunut seuraa
vaksi eniten aikaa . 

Kuormaimen korjaukset ovat olleet uelkäs
t ään letkujen ja kuormaimen kouran-korja
usta. 11uissa kohdissa ei ole ollut vi
koja. 

Korjausten kesto ja laatu 

Koko korjausajasta 26 % on kulunut vara
osan tai korjaajan odotukseen . 

Suoritetut. korjaukset ovat olleet suhteel
lisen pitkäaikaisia. Keski määr äinen kor
jausaika oli 5. 5 tuntia/ korjauskerta. Alle 
2 tunnin mittaisia korjauskertoja oli 37 % 
korjausten määrästä . 

44 % vioista korjattiin osaa vaihtamalla. 
Hitsaamalla suoritettiin noin joka kymme
nes korjaus . 

Metsäteho Review 23/1975 

Vajaa kolmannes korjauskerroista oli sel
laisia , että niissä ei tarvittu ollenkaan 
varaosaa. Saman verran oli korjauksia, 
joissa varaosaa tarvittiin, mutta se oli 
paikall a . Korjauksia, joissa osaa joudut
tiin odottamaan, oli runsas kolmannes kor
jausten määrästä . 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Yl i puolet eli 55 % korjausten määrästä Oli 
sellaisia vikoja, jotka kuljettaja korj asi 
yksinään . Nämä korjaukset olivat verraten 
lyhytai kaisia , 2.8 tuntia/korjauskerta, 
joten niihin kului vain 25 % korjausajas
ta. Joka neljännen vian korjasi valmista
jan tai myyjän korjaaja . Nämä korjaukset 
puol estaan olivat pitkäaikaisia, keski
maar 1n 12 . 8 tuntia/ korjauskerta, joten 
niihin kului 57 % korjausajasta . 

Työmaalla ilman huoltoautoa korjattiin noin 
puolet vioista . Vaj aa kolmannes korjauk
sista suoritettiin korj aamassa . 40 %:ssa 
korjaamokerroi sta käytettiin valmistajan 
tai myyjän korjaamoa ja muulloin jotakin 
muuta korjaamoa. 

Korjaamaon vietiin yleensä vain korjattava 
osa . Koko traktori vietiin korjaamoon vain 
joka kolmannella kuljetuskerralla . 

REPAIR AND OUTPUT STATISTICS FOR THE LDKCl"' 909 FORI•IARDER 

The investigation comprised five forwar~s 
that worked 6 ,674 hours and hnuled 42 ,165 
solid cu .m. 

According to the study , the durability of 
Lokomo 909 forwarder is good . The average 
availability of the five forwarders was 

1 83 %. The average repair time was 5 % of 
operating time . The power transmission 
equipment caused the greatest amount of 
repair work. 26 % of the repair time was 

spent on waiting for a spare part or for 
the mechanic. 

The output of the forwarders was an average 
of 9.4 solid cu.m per main operatien hour 
when the haulag~ distance was 400 m and 
terrain class 2 . 2. The annual main operat
ing time calculated on the basis of the 
material was 2 ,000 hours and the annual 
output 18 , 000 solid cu.m. The forwarders 
worked chiefly in a single shift. 
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