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VOLVO BM 900 -HARVESTERI 

Esko Mikkonen 

VoLvo BM 900 on rUotsa~inen ~in~ p~
tehakl<.uita varten kehitetty harveste-ri. Se 
on kokoonpantu VoLvo BM 971 -kuormatrakto
-rista, VoLvo BM 985 Tvigg -karsinta-kat
konta~itteesta ja VoLvo BM 991 -kaato
Laitteistosta . Koneen potentiaaLinen tuo
tos avohakkuuL~ kuusta val.mistettaessa II 
maastoLuokas~a tiheydess~ 500 runkoa/ha on 
9 . 2 . .. 35.2 m ~t~tunt~, kun rungon koko 
on 0. 1 .•. 0 .4 m • Ergonomu2Ltaan kone ~yt
~ nykyiset vaatimukset . 

YLEISTÄ 

Volvo BM 900 -harvesterin kaatolaitteisto 
koostuu teleskooppityyppisestä puomistosta 
sekä kaatolaitteesta, jossa on yhdistetty 
hydraulinen moottorisaha ja katkaisuveitsi. 

Harvesteri valmistetaan Ruotsissa ja ko
koonpannaan yhtymän Uuma j an tehtailla . 
Maahantuoja on Oy Volvo-Auto Ab, joka .vas
taa myös koneen huollosta. Koneita oli 
käytössä Ruotsissa maaliskuussa 1977 22 
kpl ja Suomessa 1 kpl. Konetyyppiä on val
mistettu vuodesta 1975 lähtien, ja nykyinen 
tuotanto on noin 6 ... 7 kpl kuukaudessa. 

Konetta ei ole toistaiseksi tyyppikatsas
tettu monitoimikoneena Suomessa. Tielii
kennelaki ei kuitenkaan asettane muita mo
ni toimikoneita ankarampia erikoisrajoituk
sia sen käytölle. Koneella voidaan hinata 
tarvikeperävaunua. 

Siirtäminen ei vaadi t avanomaisen järeän 
kuormatraktorin siirtämisestä poikkeavia 
töitä j a toimenpiteitä muun kuin siirto
lupamenettelyn suhteen. 

Koneen hinta vakiovarusteisena oli maalis
kuussa 1977 1 380 000 mk, johon sisältyy 
6 kk : n takuu ilman käyttötunti raj oitusta 
kattaen varaosa-, työ- ja matkakustannukset . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki Volvo BM 900 - harvesteria 
syys-lokakuussa 1976 Tehdaspuu Oy:n työ
maalla Kivijärvellä. Tutkittu kone oli Oy 
Volvo-Auto Ab:n omistama esittelykone , jo
ta tutkimuksen aikana käyttivät sekä teh
taan ruotsalainen esittelykuljetta ja että 
Tehdaspuu Oy:n kuljettaja, jolla oli koke
musta Pika 52 -monitoimikoneella työsken
telystä . Tällä koneella hän oli työsken
nellyt noin 2 viikkoa. Esittelykuljettajan 

Kuva 1. Volvo BM 900 -harvesteri. Valok. A.irak.sinen 
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Volvo BM 900 - barvester in tutkimusaineisto 

Tutkimuspalsta Yhteensä 

Puulaji 1 2 

kpl m3 kpl m3 kpl 

Mänty 22 4 .4 2 1.8 21 

Kuusi 375 91.4 193 54 .4 314 

Lehtipuu 192 16. 6 102 10 .2 79 

Yhteensä 589 112. 4 297 66 .4 414 

ammattitaito oli erinomainen. Esittelykul
jettajasta käytetään myöhemmin nimitystä 
kuljettaja 1 ja harjoittelijasta nimitystä 
kuljettaja 2. 

Maahantuoja vastasi koneen huollosta tut
kimuksen aikana. 

Aikatutkimusaineistoja kerättiin 2 viikon 
aikana usealta eri tutkimuspalstalta, 
joilla esiintyi metsäkuljetuksen ohjemak
sun mukaista I ja II maastoluokkaa. Tutki
muksen aikana maa oli lumeton ja lähes 
roudaton. 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat pääosaltaan 
valmistajalta saatuihin tietoihin sekä li
säksi Metsätehon suorittamiin tarkistus
mittauksiin ja -laskelmiin. Metsäteho on 
aikaisemmin testannut sekä Volvo BM 971 
-kuormatraktorin, joka on harvesterin pe
ruskoneena, että Volvo BM 985 Tvigg -kar
sinta-katkontalaitteiston. Edellinen on 
esi t elty Met sätehon katsauksessa 22/1974 
j a j älkimmäinen Metsätehon katsauksessa 
17/ 1974. Koska peruskoneeseen ei harves
terimallissa ole tehty merkittäviä muutok
sia , sitä ei tässä uudelleen esitellä. 

Peruskoneeseen tehdyistä muutoksista mai
nittavin on toisen hydraulisen Hydreco
kaksoispumpun vaihtaminen suurempaan sekä 
hydrauliputkiston vahvistaminen korkeam
man työpaineen asettamien vaatimusten mu
kaiseksi. Uuden pumpun tuotto on 145 1/ 
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Kuva 2. Volvo BM 900 -barveateri. 
Mittapiirros (mitat .. :einä) 

3 4 5 

m3 kpl m3 kpl m3 kpl m3 

11.2 95 51.2 66 39 .9 206 lo8.5 

35.8 188 18 .1 237 51.5 1 307 251.2 

5.9 29 1.8 18 1.0 420 35.5 

52.9 312 71.1 321 92 .4 1 933 395.2 

min ja se on 30 1/mi n vanhaa pumppua tehok
kaampi. 

Koko harvesterin päämitat j a painot ovat 
seuraavat. 

Pituus kul j etusasennossa 10 450 mm 
2 500 mm/ 
2 800 II 

Leveys - "-

Korkeus 
_ .. _ 

4 150 II 

Pituus t yöskent elyasennossa 9 6oo II 

Leveys 11 3 295 II 

Korkeus -~~ - 4 500 II 

Maavara edessä 
- 11 - keskinivel essä j a t akana 

540 II 

600 II 

Kokonaispaino 
josta etuakselill a 

taka-akselilla 

21 970 kg , 
8 840 II 

13 130 II 

Monitoimiosa Volvo BM 985 Tvigg 

Perustekniikaltaan harves terin karsinta
katkoot alaitteis to Vol vo BM 985 Tvigg on 
sama kuin ka t sauksessa 17/1974 esitelty. 
Eroina ovat muun muassa eri moottori j a 
sähköhydraul i nen kars inta-katkonta-automa
tiikka. Seuraavassa es iteltävät tiedot kos
kevat vai n moni t oimiosaan teht yjä muutoks i a. 

Voimalaite 

Merkki j a tyyppi 

Suurin teho 

Suurin vääntämoment ti 

Suurin pyörimi snopeus 
Starttimoot torin t eho 
Ölj ylauhduttimen t eho 
Polttonestesäiliön 

tilavuus 

Katkonta laituet 

Volvo D 70 B -suora
suihkut usdiesel 
100 kW (135 hv ) DIN/ 

35 r / s 
549 Nm (56 kpm ) DIN/ 
25 r / s 
40 r / s 

3 . 6 kW (5 hv ) 
u .6 kW 

150 dm3 

Katkoota tapaht uu hydraulisella moottori
saha.l1a. 



Suurin katkootaläpimitta 
Katkootasahan teho 
Teräketjun nopeus 
Latvan katkaisuveitsen 

suurin katkaisuläpimitta 

SylJttlJlaitteet 

500 mm 
36.5 kW (50 hv) 

27 m/s 

150 mm 

Syöttörullat on muutettu lieriömäisistä 
kartiomaisiksi, jolloin syöttönopeus ja 
-voima vaihtelevat puun paksuuden mukaan. 
Syöttörullien piikkejä on lyhennetty 25 
mm:stä 17 mm:iin ja ne on muutettu täysin 
kartiomaisiksi. Syöttörullien toiminta on 
muutettu täysin hydrauliseksi. Syöttö
rullien yhteyteen rakennettujen ohjainten 
ansiosta puun asettelu karsintalinjaan on 
nopeutunut. 

Karsinta-k.atkonta-automatiikka 

Automatiikka perustuu sähköhydraulisiin 
toimintoihin. Se voidaan ohjelmoida etu
käteen valmistamaan kustakin puusta enin
tään kolme tukkia, joille kullekin on nel
jä vaihtoehtoista pituutta . Jos puusta 
kuitenkin tulee enemmän kuin kolme tukkia, 
määräytyy seuraavien tukitien pituus lyhim
män ohjelmoidun tukiopituuden muka isesti . 
Kuitupuu voidaan valmistaa joko haluttuun 
määrämittaan tai vapaanpituisena välille 
3 . 5 ... 5 . 5 m. Kuitupuun minimilatvaläpi
mitta on säädettävissä 3 ... 7 cm:iin . Auto
matiikka toimii painonappien avulla. Pi
tuus mitataan erityisellä puuta vasten 
painettavalla mekaanisesti toimivalla mit
tausrullalla, jonka sisälle on rakennettu 
sähköiset kytkimet automatiikan ohjausta 
varten. Konetta voidaan käyttää myös ilman 
automatiikkaa. 

Karsiotaterien leikkauskulmat on muotoiltu 
uudelleen, jolloin saadaan parempi karsin
tajälki pienemmällä karsintavoimalla . 

Kaatolaitteisto 

Kaatolaitteisto koostuu teleskooppipuomista 
ja kaatolaitteista . Teleskooppipuomissa 
on hydraulisylinteri sekä kaksi ketjuväli
tystä. 

Teleskooppipuomi 

Teleskooppipuomi on mitoitettu siten, että 
teleskooppien ollessa s1saan vedettyinä 
puu putoaa karsintalinjalle. 

Pienin ulottuvuus 
Suurin - "-
Teleskoopin iskunpituus 
Vetovoima 24 . 5 kN 

2 600 mm 
10 600 " 

6 200 " 
(2 500 kp) 

.. 
Kuva 3. Volvo BM 900 -harvesterin kaatolaitteen 
ulottuvuus maanpinnan tasossa se.kä alueet, joilta 
kone pystyy kaatamaan puita 

Nostomomentti 117.9 k.Nm 
Kääntökulma 
Kääntömomentti 29 . 4 k.Nm 
Puomin nopeus ulospäin 

" " sisäänpäin 
Kaatolaitteiston 

kokonaispaino 

Kaatolaite 

(11 000 ~tgm) 
380 

( 3 000 kpm) 
2 m/s 

1. 5 " 

2 700 kg 

Kaatolaitteessa on sekä hydraulinen moot
torisaha että hydraulinen leikkuuterä. 
Kaatolaite on asennettu rotaattorin väli
tyksellä puomiston päähän. 

Terälaipan (Sandvik Roll-top) 
pituus 

Teräketjun lenitkien lukumäärä 
" paksuus 

Leikkuuterän paksuus 
Suurin mahdollinen 

tyviläpimitta 
Kallistusmomentti kaadossa 

Rotaattorin kääntökulma 
-"- kääntömomentti 

Leikkuuterän suurin 
leikkuupaksuus 

550 mm (22") 
60 kpl 
13 mm (1/2") 
12 " 

580 mm 
9.8 kNm 
(1 000 kpm) 
300 ° 
3.2 kNm 
( 325 kpn ) 

200 mm 
(säädettävä) 

Automatiikan avulla kaato tapahtuu siten, 
että kaatolaite viedään puun tyvelle ja 
kiinnitetään puristusleualla puuhun. Jos 
tyven paksuus on pienempi kuin 150 mm, kat
kaisuun käytetään vain hydraulista leikkuu
veistä. Muussa tapauksessa sahataan ket
jusahalla kaatoleikkaus siten, että pito
puuta jää 80 ... 90 mm. Terälaippa käänne
tään suojakoteloonsa ja pitopuu katkaistaan 
leikkuuterällä. Tämä kaatanenetelmä säästää 
merkittävästi sahan laippaa ja ketjua . 
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Kuva 4. Rungon koen vaikutus puun kaatoleikkaus-ja -saha.usaikaan. 
Tutkimuspalsta 1. Havaintoja 105. Kuljettaja 1 

Käsinhallinnalla voidaan käyttää joko 
leikkuuterää tai sahaa. 

Turvavarusteet 

Koneeseen on asennettavissa käsin laukais
tava tai automaattisesti toimiva tulensam
mutusjärjestelmä Halo 8. Järjestelmään 
kuuluu 2 kpl halonkaasusäiliöitä, JO~ssa 
on kaasua 16 kg. Automaattilaukaisimen 
lämpöantureita on 8 kpl ja käsinlaukaisu
painikkeita 6 kpl. Lisänä on kaksi häly
tysvaloa sekä hälytyssireeni, jonka teho 
on 60 dB 300 m:n päässä. 

Lisävarusteet 

Lisävarusteina on saatavana varaosapakka
ukset peruskoneelle, monitoimiosalle ja 
kaatolaitteistolle, varapyora vanteineen 
sekä eteen että taakse, ketjut etupyöriin 
ja telat telipyöriin, ilmastointilaite 
Kysor 9, aikapiirturi, paineilmaliitäntä 
perävaunun jarruja varten, moottorien esi
lämmittimet, lajittelupelti, tasku 3m 
kuitupuulle ja sahatukkien värimerkkaus
laite. 

TOIMINTAPERIAATE 

Volvo BM 900 -harvesteri pystyy ottamaan 
puita molemmilta puoliltaan. Käytännön 
työskentely avohakkuulla tapahtuu siten, 
että puu otetaan vain toiselta puolelta 
ajouraa ja edetään kaistaleittain, joiden 
leveys on 8 ... 10 m. Kunkin kaistan päässä 
kone ja karsinta-katkootalaite käännetään 
180° ja työ etenee päinvastaiseen suuntaan. 
Puut on käsittelyä varten kaadettava pysty
puuston väliin kohtisuoraan ajosuuntaa 
vastaan. Jos eri puutavaralajit on laji
teltava, se voidaan tehdä vain karsinta
katkootalaitteistoa kääntämällä, sillä ko
neessa ei toistaiseksi ole taskua. 
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TUTKIMUSTULOKSET 
Maastokelpoisuus 

Edess ä 

Takana 

Teoreett i s et pintapai neet 

Telaitta Teloilla 

kPa (kp/cm2 ) 

81! (0 . 82) 

83 (0 . 81 ) 

84 (0 . 82) 

49 (0 .48) 

Kone soveltuu ilman telavarustusta lähinnä 
vain kantavilla mailla käytettäväksi. Etu
pää on ilman teloja varsin altis uppoamaan. 
Koneeseen ei toistaiseksi ole saatavana 
etuteloja. Muut maastokelpoisuuteen vai
kuttavat ominaisuudet on esitetty testi
katsauksessa 22/ 1974. 

Ajankäyttö 

Volvo BM 900 -harvest eria tutkittiin v~~
dellä eri tutkimuspalstalla. Yhtä palstaa 
lukuun ottamatta molemmat kuljettajat työs
kentelivät kaikilla palstoilla. Tutkimus
aineiston perusteella saatiin varsin laaja 
kuva eri olosuhteiden vaikutuksesta koneen 
työskentelyyn. Myös kuljetta.jan ammatti tai
don merkitys käy selvästi ilmi tuloksista. 

Konett a seurasi kaksi työntutki j aa. Toinen 
tutki kaato-kasauslaitteistoa j a toinen 
seurasi karsinta-katkontalinj an toimintaa. 
Lisäksi tutkimuksen kirj oittaj a teki eril
lisiä aikatutkimuksia koneen työskentelys
tä. Seuraavalla sivulla olevassa taulu
kossa on esitetty aikajaotelmat, suhteel
liset ja absoluuttiset a j anmenekit eri 
tutkimuspalstoilla kul j ettajittain eritel
tyinä sekä palstoj en muut työntutkimus
tiedot. 

Puun kaatosahauksen ja kaatoleikkauksen 
kestoajoista tehtiin erillistutkimus. Ha
vaintosar j a ja tutkimustulokset on tutki
muspalstan 1 osalta esitetty kuvassa 4. 
Havainnot koskevat kul j etta.j aa 1. 



VolTO BM 900 -h&n'eatuin a janmenekki- ja työntutld.muatiedot 

1 

Erittely Kuljet- Kul'etta ' a 1 

t . a 2 k, Piene.\,~~ut ~J 
&J alielia utett 

Tyi:J!Jai.hs 

PIJUKDRTAISET AJAT 

KaatopUn vienti ja asettelu 23 33 29 
Puun kaato ja tuonti 25 40 41 
Odotus puun kera - 1 1 
PuOliiin kiåntö 3 1 1 
Karsinnan odotus 14 16 24 
Häiriöt 10 6 3 
Va.l.m.iatua k&&tolai tteella 25 1 1 

';!un o~to 7ht~enai, % 100 100 100 
• cm.in 66 45 46 

1. puun odotus 9 6 13 
Karsinta ja katkonta 24 42 46 
Odotus 62 47 34 
Hliriöt 2 3 7 

Kar= inta yht~enaä, J 100 100 100 . emin 64 43 47 

Puukohtainen 64 43 ~6 
tehoajanmenekki, emin 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT ,cmin/puu 

Ajo palatalla - - -
Siirt}'lliaet 10 4 7 

KOKOliAIHTEHOAIKA YHT. , emin/puu 74 47 55 

KESKEYTYKSET (<15 min) , " " 1 - -
TYÖMAA-AI*A YHTEENSÄ, " " 75 ~7 55 

!J:öntutkiiiUatiedot 

Aritm. keakili.pimitta, cm (Dl.3 13.6 14.6 19 . 2 
Rungon keskikoko, m3 0.12~ 0 .150 0 . 276 
Lei.mik.on tihe7a, runkoa/ha 1 000 1 000 56o 
Pui ta, kpl 165 201 22~ 
Työpiatei ti, kp1 2~ 2~ 44 
Siirt}'lliaii , kp1 2~ 24 44 
Biirt}'llioatka, m/työpiate 6 . 2 5.9 6.6 

Tutkimuspalstalla 1 tehtiin myös erillis
tutkimus pienten, rinnankorkeusläpimital
taan 7 ... 11 cm: n puiden poistamisen vaiku
tuksesta koneen tuotokseen. Suhteelliset 
runkolukujakaumat ennen ja jälkeen pienten 
puiden poistamista tutkimuspalstalla 1 on 
esitetty kuvassa 5 . Pienten puiden pois
taminen on ko~ottanut TUjgon keskikokoa 
pals talla 150m :stä 276m :iin. Leimikon 
tiheys on vastaavasti alentunut 1 000 run
gosta/ha 560 runkoon/ha. Keskimääräinen 
tehoajanmenekki puuta kohti on kasvanut 47 
cmin:sta 55 cmin:iin . Keskimäärin työpis
teistä saatavien puiden lukumäärä on alen
tunut 8:sta 5:een puuhun/työpiste. Keski 
määr äinen siirtymismatka työpisteestä toi
seen on tiheyden alenemisen johdosta kas 
vanut 5 .9 m:stä 6.6 m:iin/työpiste. 

Runkokohtaiset käsittelyajat tutkimuspals
talla 1, kun pienet puut ovat tallella, on 
esitetty rungon koon funktiona kuvassa 6 
( s. 6) . Käyrän 1 ja x-akselin väli kuvaa 
puun ottamiseen kulunutta aikaa, käyrien 2 
ja 1 väli karsinta-katkoota-aikaa ja käyrä 
3 todellista tehoajanmenekkiä. Kuvan pe
rusteella ha~aitaan, että rungon koon ylit
täessä 0 .1 m aletaan saada hyötyä siitä, 

Tutkimuspalst a 

2 3 4 5 
Kul.ietta .i a 

1 2 1 2 1 2 1 

Suht eellinen a · anmenekki 

26 26 37 29 33 32 31 
39 35 46 33 47 37 ~7 
1 1 2 1 2 0 1 
1 6 1 7 1 6 1 

23 16 ll 19 12 13 12 
6 6 3 10 3 7 6 
4 4 - 1 2 3 2 

100 100 100 100 100 100 100 
53 65 37 65 40 62 45 

Suhteellinen a · anmeneklti 

16 13 9 12 15 17 12 
39 31 36 41 43 35 46 
44 53 53 46 42 47 36 
1 3 - 1 - 1 2 

100 100 100 100 100 100 100 
52 60 36 62 39 76 44 

52 60 36 62 40 76 44 

4 - - - - - -
7 10 3 10 4 10 5 

63 90 39 92 44 66 ~9 

- 6 - - - - -
63 96 39 92 44 66 49 

16 . 3 14.2 13.0 17.6 15 .6 16 . 6 19.0 
0.224 0.145 O.ll5 0.262 0.210 0 .285 0.293 

670 1 230 1 230 740 740 650 650 
297 179 235 108 204 196 123 

61 33 26 20 36 50 23 
52 33 26 20 35 50 23 

7.8 4 . 9 9.2 5 . 4 6.6 4 . 7 9.5 
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Kuva 5. Pienten puiden poistamisen vaikutus 
runltolukujllkaum&an tutkimuspusta.lla 1 

i 
~ 
l 
1 

1 
1 

l 

5 



.:1 
~ 

j 
;; 

4 

1 0.910 

3~ 

Kuva 6. Rungon koon vai kutus puun käsittelyaikoihin 
sekä lomittumisesta saatava ajanmenekkihyöty. 
Tutkimuspalsta 1 

että kone pystyy lomittamaan eri työvai
heita . Kuvassa on ruudutuksella osoitettu 
tästä koituva ajanmenekin hyöty. Runko
kohtainen kokonaistehoajanmenekki on las
kettu simulointiohjelman avulla . 

Kuvassa 7 on esitetty siirtymismatkan vai
kutus siirtymisaikaan eri maastoluokissa. 

TUOTOS 

Kuvassa 8 on esitetty koneen käyttötunti
tuotos rungon koon funktiona II maastoluo
kassa ja tiheydessä 500 runkoa/ha. Keskey
tysteD osuutena on laskelmassa käytetty 
10 %:a. Käyttötuntituotos on kuusta käsi-
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Kuva 7. Siirtymismatkan vaikutus siirtymisajan
menekkiin 
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Kuva 8. Rungon koon vaikutus Volvo BM 900 
-harvesterin käyttötuntituotokseen . Tiheys 500 
runkoa/ha . Maastoluokka II. Kuljettaja 1 

teltäessä 932 . . . 41.0 m3 rungon koon ollessa 
0 .1 ... 0 . 5 m . Käyttötuntituotos suurenee 
lähes suora~iivaises:i.~gonk~kol~okki:n 
0.05 . . . 0 . 3 m /runko val1lla . Käyttotuntl
tuotoskäyrä on laskettu koko aineiston pe
rusteella ja sitä voidaan pitää rungon 
koon suhteen varsin luotettavana, koska se 
pohjautuu laajahkoon tutkimusaineistoon. 
Tuotoskäyrä koskee kuitenkin vain sulan 
maan aikaista työskentelyä, ja näin ollen 
lumiolosuhteissa tuotoskäyrä saattaa olla 
toisenlainen . 

Jos lOO:lla merkitään koneen tuotosta ti
heydessä 500 runkoa/ha ja II maastoluokas
sa, on leimikon tiheyden ja maastoluokan 
suhteellinen vaikutus koneen tuotokseen 
esitetty kuvassa 9 . 

Kun tarkastellaan pienten puiden poistami
sen vaikutusta koneen tuotokseen havaitaan, 
että runkolukujakauman muuttaminen kuvassa 
5 (s. 5) esitetyllä tavalla on muuttanut 
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Kuva 9 . Tiheyden ja caaston vaikutus Volvo 11M 
900 -harveaterin tuotokaeen. Kuljettaja 1 



koneen3 keskimääräi~tä käyttötuntituotosta 
17.4 m :stä 27.4 m :iin käyttötunnissa. 
Tuotoksen kasvu on siis ollut 57.5 %. 

KUSTANNUKSET 

Jos koneen vuotuisena työaikana pidetään 
3 200 tuntia ja käyttöasteena 60 %:a, ko
neen käyttötuntikustannuksiksi saadaan 301 
mk. N~itä käyttötuntikustannuksia sekä ku
vassa 9 (s. 6) esitettyä tuotoskäyrää hy
väksi käyttäen saadaan kuvassa 1~ esitetyt 
yksikkökustannukset korjattua m :ä kohti 
kuusta valmistettaessa. 

TYÖJÄLKI 

Kannonkorkeudet 

Tutkimuspalstoilta otettiin kaistaleit
taista otantaa käyttäen otos, joka käsitti 
12.3 % tutkitusta pinta-alasta ja jolta 
mitattiin kannonkorkeudet ylimmästä kaatoa 
haittaavasta juurenniskasta. Havaintoja 
oli I maastoluokassa 162 kpl j a II maasto
luokassa 75 kpl. Keskimääräiseksi kannon
korkeudeksi saatiin I maastoluokassa 6.8 
cm ja II maastoluokassa 9.6 cm. 

Puutavaralle aiheutetut vauriot 

Silmämääräisesti tarkasteltuna ei karsinta
katkontalaitteiston havaittu aiheuttavan 
halkeamia eikä repeämiä valmistetuille tu
keille. Karsintajälki sekä tukeilla että 
kui tupuulla oli enimmäkseen hyvä . Myöskään 
pintavaurioita esimerkiksi kuoriutumisen 
muodossa karsinta-katkontalaitteiston kar
sintaterät eivät aiheuta. Karsinta-katkon
talaitteiston syöttörullat aiheuttavat 
piikkijälkiä valmistetun puutavaran pin
taan. Näiden jälkien kautta saattavat si
nistäjäsienet ja lahottajabakteerit päästä 
vaurioittamaan valmistettua puutavaraa. 
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Rungon koko, m3 

Kuva 10. Rungon koon vaikutus Volvo BM 900 
-harv~st~rin yksikkökustannuksiin. Kustannuks~t 

301 mk/käyttötunti. Puulaji kuusi. Tih~ys 500 
runkoa/ha. Maastoluokka II 

HUOLTO 

Sekä peruakoneen että monitoimiosan huol
tokohteiden arvostelu on esitetty jo mai
nituissa katsauksissa. 

Koneen huollon ja korjaustoiminnan hoita
vat Oy Volvo-Auto Ab sekä monitoimikone
jälleenmyyjät. Toimintapisteitä on 10, 
J01ssa jokaisessa on korj aamopäällikkö, 
työnjohto, erikoiskoulutetut asent.a j at ja 
korjaamoautot. Korjaamoautot on varustettu 
monitoimikoneiden kenttähuollon vaatimin 
erikoistyökaluin, sähkö- j a kaasuhitsaus
laittein sekä paineilmakompressorein. Koko 
maassa on yhteensä 30 Volvo-korjaamoa ja 
näistä 10 on erikoistunut monitoimikonei
den huoltoihin ja korjauksiin. Ne sijait
sevat seuraavilla paikkakunnilla: Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Lahti, Lap
peenranta, Pori, Rovaniemi, Tampere j a 
Vaasa . Yksi huoltotoimintapiste on edel
listen lisäksi vielä Helsingissä. Vara
osien keskusvarasto on Vantaan Silvolassa. 
Jokaisella lO:llä jälleenmyyjällä on moni
toimikoneiden perusvaraosavarasto, josta 
varaosia toimitetaan myös joko ennen tai 
jälkeen liikkeen kiinteää aukioloaikaa. 
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Työtehoseura 
Erkki Wuolijoki 

ERGONOMISET OMINAISUUDET 

Volvo BM 900 -harvesterin ergonomiset omi
naisuudet arvosteltiin Metsätehon katsa
uksessa 9/1975 esitellyllä tavalla. Tut
kittu peruskone oli ollut käytössä jo 
useita vuosia, mutta monitoimiosa oli mel
ko uusi. Harvesteri testattiin helpöhkos
sa lumettomassa metsämaastossa . 

Ohjaama ja hallintalaitteet 

n's ialxi 
Kohde Arvosana Tujuu.s. Hz 

Näkyvyys 
Täri nän vaimennus 
Heil untavakavuus 
Äänener istys 
Pääsy ohjaamoon 
Ohjaamon tilavuus 
Istuin 
Lämpi..myys 
Ilmanvaihto 
Tiiviys 
Ajo- ja työvalot 
Lasinpyyhkimet 
Ikkunoiden suoj asäleiköt 

Hallintalaitteet 

Ohjauspyörii 
Kaasupoljin 
Jarrupoljin 
Pysä.köintijarru 
Vaihteen valitsin 
Valonkytkimet 
Virrankytkin, käynnistin 
Pysiiytin 
1-littaristo 
Merkkivalot 
Monitoimiosan hallintalaitteet 

Äänitaso 

tyydyttävä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyydyttävä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 
eri ttiiin hyvä 
hyvä 
eri ttiiin hyvä 
hyvä 
t yydyttävä 

erittäin hyvä 
hyvä 
hyvä 
tyydyttävä 
hyvä 
hyvä 
tyydyttävä 
tyydytt ävä 
hyvä 
hyvä 
hyvä 

Kuva 11 . Ohjaamon äänitason analyysi 

Tärinä 

Tärinä istuimessa 

!oottor in Tär i nän 
pyör lltisnopeus , kiihtyvyys , 
r /s ( r/nin) m/s2 

Jout okäynti 8 ... 10 0.4 
(500 ... 600) 

ormaa.li 37 . .. 38 0 . 6 
työskentely ( 2200 ... 2300) 

Tarkastelua 

Äänitaso ohjaamossa 

Kuormatraktorin ergonomiset perusominai
suudet eivät täysin sovellu monitoimiko
neelle. Näkyvyyttä ohjaamosta haittaavat 
katon tukipilari ja pakoputki, jotka si
jaitsevat näkökentän keskialueella työn 
aikana. Katolle si j oitetun hydrauliikka
öljysäiliön putkesta valui öljyä ohjaamon 
sisään aiheuttaen likaisuutta j a j atkuvaa 
öljyn tuoksua. Monitoimiosan käynnistys 
on suoritettava koneen takarungosta. Moot
torin pysäytin on ainoastaan ajosuunnassa. 
Monitoimiosan hallintavipujen kotelot ei
vät haittaa jalkoj en liikettä. Ikkunoiden 
puhdistaminen on suo j asäleikköjen kiintey
den vuoksi melko hankalaa. 

Moottorin Ääni tason Äänitason 
Mittaus- pyör imis- yleinen huippu-
tilanne nopeus , arvo , arvo , 

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

Työskentely 37 • •. 38 
85 . . • 88 89 paikallaan (2200 ... 2300) 

Metsäteho Reviev 7/1977 

VOLVO BM 900 Ht\RVESTER 

Test report on t he harvester . 
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