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KORJAUS- JA TUOTOSTILASTOJA 
VALMET 882 K -METSÄTRAKTORISTA 

Lasse Säteri 

Koneen kest~vyys on tutkimuksen mukaan hy
v~; korjausta oLi keskim~n 9 % ty~
ajasta. Eniten korjausta aiheuttivat voi
mansiirtolaitteet, renkaat, ohjausLaitteet 
ja kuormaimen siirtopuomi. 

Keski~~~~inen p~~~ytt~tuntituotos oli 
9.6 m . Tutkimuksen olosuhteissa, keski
m~~~isen ajomatkan ollessa 470 m ja maas
toluokan 2.2, tuotosta voidaan pit~ hy
vän~. Aineiston perusteelLa Laskettu vuo
tuinen p~~ytt~aik~ on 1 800 tuntia ja 
vuosituotos 18 000 m . 

YLEISTÄ 

Valmet 882 K on 6-pyörävetoinen runko-oh
jattu kuormatraktori, jota valmistaa Val
met Oy:n Lentokonetehdas Tampereella . Sen · 
moottoriteho on 100 kW SAE/40 r/s ja kan
tavuus 12 000 kg. Kuormain on Cranab SK 
5000. Koneen yksityiskohtaiset tekniset 
tiedot on esitetty Metsätehon katsauksessa 
15/1975. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään koneen kes
tävyyttä, käyttövarmuutta ja tuotostasoa. 
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Tulokset koskevat neljää konetta, joilla 
oli ennen tutkimuksen aloittamista ajettu 
0 ... 1 000 tuntia. Koneiden omistajat oli
vat Kauko Helminen, Velj. Lehtelä, Onni 
Suonela ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Ura
koitsijoiden koneet toimivat Riihimäen 
Saha Oy:n, Oy W. Rosenlew Ab:n ja Tehdas
puu Oy:n työmailla. Kuljettajat olivat 
yleensä ammattitaitoisia. Heidän ajokoke
muksensa vaihteli puolesta vuodesta vii
teen vuoteen. 

Ajankäyttötiedot selvitettiin tavanomai
sesti tärinäkellojen kiekkojen ja työkone
ilmoitusten perusteella. Korjauksista saa
tiin tiedot kuljettajien pitämästä korja
uspäiväkirjasta. 

Aineistoa kerättiin huhtikuun 1974 ja huh
tikuun 1975 väliseltä ajalta. Sen määrä 
yhteensä on 6 751 työtuntia. 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN JA TUOTOKSET 

Valmet 882 K:n käyttöaste oli tutkimukses
sa olleilla koneilla keskimäärin 82 % (ase
telma 1). Pääkäyttöajan osuus eri koneil
la oli 53 ... 84% ja muun käyttöajan osuus 

ASEI'EIJ>IA 1 Työajan jakautuminen 

Koneen numero Keski-
1 2 3 4 määrin 

% 
KÄYTTÖAIKA 

Pääkäyttöaika 81 76 84 53 74 
Muu käyttöaika 10 8 6 8 8 

yhteensä 91 84 90 61 82 

KESKEYTYKSEI' 

Korjaus 4 5 3 25 9 
Huolto 2 7 4 6 4 
Muu keskeytys 3 4 3 8 5 

yhteensä 9 16 10 39 18 

TYÖAIKA YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 

6 ... 10% työajasta. Pääkäyttöajalla tar
koitetaan varsinaista puutavaran ajoon ku
lunutta aikaa alle 15 minuutin keskeytyk
set mukaan luettuina ja muulla käyttöajal
la lähinnä koneiden siirtoon työmaalta 
toiselle kulunutta aikaa. 

Keskeytysajasta, jota oli keskimäärin 18 % 
työajasta, puolet on kulunut korjauksiin 
ja toinen puoli huoltoon ja muihin keskey
tyksiin. Muut keskeytykset ovat lähinnä 
koneiden juuttumisista ja työn suunnitte
lusta johtuvia. Koneella 4 on ollut enem
män keskeytyksiä, lähinnä korjauksia, kuin 
muilla koneilla. Nämä korjaukset eivät 
kuitenkaan yleensä ole johtuneet itse ko
neesta, vaan koneen omistajan selvityksen 
mukaan suurin osa niistä on aiheutunut in
himillisistä syistä. Osaltaan niihin lie
nevät vaikuttaneet myös ne vaikeat ajo
olosuhteet, joissa kone on työskennellyt. 

Valmet 882 K:n tuotos pääkäyttötuntia koh
ti las~ettuna on ollut eri ko~eilla 9.1 ... 
10.5 m ja keskimäärin 9 .6 m . Vastaava 
keskimääräinen ajomatka on ollut 470 m ja 
maastoluokka 2.2 . Ajetusta puumäärästä 
kaksi kolmasosaa oli sahatukkia ja yksi 
kolmannes kuitupuuta, jonka pituus yleensä 
oli 2 m. 

Tutkimusaineiston perusteella laskettu 
vuotuinen pääkäyttöaika on ollut keskimää
rin 1 800 tunt~a ja sitä vastaava vuosi
tuotos 18 000 m . Koneilla on ajettu sekä 
yhdessä että kahdessa työvuorossa. Koneen 
4 vuosituotos on todellinen, eli se on saa
tu vuoden aineiston perusteella. Muiden 
koneiden vuosituotokset on laskettu pie
nemmän aineiston mukaan. · 

KORJAUKSET 

Kuvissa 2-9 esitetään yksityiskohtainen 
korjaustilasto. Kuvien perusteella voi
daan yhteenvetona todeta seuraavaa. 

ASEI'EIJ>IA 2 Keskimääräiset tuotokset ja leimi~o-olosuhteet 

Koneen numero Keski-
1 2 3 4 määrin 

Tuotos, m3/pääkäyttötunti 9.1 9.9 10.5 9.3 9.6 
Keskimääräinen ajomatka, m 3 320 430 600 500 470 
Keskimääräinen kuorman koko, m 7.4 11.2 10.9 9.2 9 .8 
Maastoluo~a.(I-IV) 3 2 .1 1.7 2 .8 2.5 2.2 
Keskim. le1m1kon koko, m 410 330 360 360 
Sahatukkia/kuitupuuta, % 67/33 77/23 75/25 60/40 68/32 
Kuitupuun pituus, m 2 2 2 2, 2.4 ,3 
Aineiston perusteella laskettu : 
- Vuotuinen pääkäyttöaika, h 2 420 1 870 2 670 1 350 1 8oo 
- Vuosituotos, mj 22 000 19 000 28 000 13 000 18 000 
Aineiston määrä, m 4 499 10 217 4 004 15 105 yht.33 825 
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~Odotus c===J Teholl. korjaus 

T r a k t o r i 

mekaaninen järjestelmä 

~----~~~~r-~~~--------------------,r-~,Letkut, 
L-~7-nr-------~----------~~~------------J~~~liittimet 

Korjausaika, tuntia/ 
1 000 työtuntia 

1 2 3 
Korjausten lukumäärä, 
kpl/1 000 työtuntia 
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Kuva 2. Korjauskohteet ja niihin käytetty aika 

korja- Osan vaihto 

1 

Kuva 4. Korjausten laatu 

% korjaus
kerroista 

36 ' Ei tarvittu 

J Oli 

~5-2--~--------------~ paikalla 

12 !Jouduttiin odottamaan 

10 20 30 40 

Kuva 5. Varaosan tarve 

50 % korjaus
kerroista 

Kuva 3 . Korjausajan jakautuminen Työmaa, ei 
huoltoautoa 

50 J Kuljettaja 
1-------r-----J 

'Yhtiön oma korjaaja 
1-----.--' 
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1 Muu korjaaja 

20 30 40 50 %korjaus
kerroista 

Kuva 6. Korjauksen suorittaja 
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Kuva 8 • Korjauspaikka 
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Kuva 7. Korjauskertojen Kuva 9. Korjaamoon kuljetettiin 
pituus 
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Korjauskohteet 

60 % korjausten lukumäärästä oli itse trak
torista johtuvia ja 40 % kuormaimen korja
uksia. Kuormaimen korjaukset ovat kuiten
kin olleet lyhytaikaisempia kuin traktorin 
korjaukset, joten niihin kulunut aika on 
ollut vain 19 % koko korjausajasta. 

Traktorin korjauksista voimansiirtolaittei
den korjaukset ovat olleet selvästi ylei
simp~a . Niihin on kulunut 45 % koko kor
jausajasta. Korjauksia on ollut pääasias
sa vain yhdessä traktorissa, muut kolme 
konetta sen sijaan ovat kestäneet erittäin 
hyvin. Voimansiirtolaitteiden lisäksi 
myös pyörien ja renkaiden sekä ohjauslait
teiden korjauksiin on kulunut yli 10 tun
tia/1 000 työtuntia. 

Kuormaimen korjauksista lukumääräisesti 
yleisimpiä ovat tavanomaisesti olleet let
ku- ja liitinkorjaukset. Ne ovat toistu
neet keskimäärin 170 työtunnin välein ja 
kestäneet kerrallaan noin tunnin ajan. 
Siirtopuomin ja -sylinterin korjaus on kui
tenkin vienyt eniten aikaa, mikä on johtu
nut pitkästä korjaajan ja varaosan odotuk
sesta. 

Korjausten kesto ja laatu 

Kolmasosa korjausajasta on kulunut korjaa
jan tai varaosan odotukseen. Odotusta on 
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ollut suhteellisesti saman verran sekä it
se traktorin että kuormaimen korjauksissa. 

Lähes puolet korjauskerroista on kestänyt 
alle kaksi tuntia. Pitkiä, yli kahdeksan 
tuntia kestäneitä korjauksia on kuitenkin 
ollut niin paljon, 19 % korjausten luku
määrästä, että keskimääräinen korjausaika 
on 5.9 tuntia/korjauskerta. 

Puolet vioista korjattiin osaa vaihtamalla. 
Joka viides korjaus oli hitsausta ja loput, 
28 % korjausten määr ästä, muita korjauksia. 

36 % korjauksista oli sellaisia, joissa ei 
tarvittu varaosaa. Varaosaa tarvittaessa 
se oli hyvin usein valmiina paikalla, odot
tamaan jouduttiin vain joka viidennellä 
kerralla. 

Korjaaja ja korjauspaikka 

Kuljettajan suorittamien korjausten osuus 
on suuri eli puolet korjausten määrästä. 
Nämä korjaukset ovat kuitenkin olleet ly
hytaikaisempia kuin muiden korjaajien suo
rittamat korjaukset. 

78 % korjaustapauksista suoritettiin työ
maalla, joten korjaamassa korjattiin vain 
22 % vioista. Korjaamaon vietiin yhtä 
usein sekä koko traktori että vain korjat
tava osa. 

RI!:PAIR AND OUTPUT STATISTICS FOR TI-IE VAIJ-1ET 882 K FORWARDER 

The material . was collected for four dif
ferent forwarders working for a total of 
6,751 hours. 

The durability of the forwarder was fairly 
good according to the study; repairs ac
counted for an average of 9 per cent of 
t he working time. The biggest repair jobs 
wer e r equi r ed on power transmission equip
ment, tires , control equipment and the 
transfer boom of the loader. 

The average output per productive hour was 
9.6 solid cu.m. This output may be re
garded as good for the conditions of the 
study; average driving distance 470 m and 
terrain class 2 .2 . The yearly main oper
ating time calculated from the material is 
1,800 hours and annual output 18,000 solid 
cu.m. 
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