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YLEISTÄ 

Ponsse Sl5 - kuormatraktori on keskikokoinen, 
6- pyöräve t oinen ja varustettu teleillä ja 
r unko- ohjauksella . Sen eturunko on valmis 
te t t u alumiiniseoksesta ja takarunko erikois
l ujasta teräksestä . Huollon ja korjauksen 
h~lpottamiseksi sen ohjaamo on kipattava. 

Ponsse Sl5 - kuormatraktoria valmistaa Viere
mällä toimiva Ponsse Oy . Toukokuuhun 1984 
mennessä sitä oli valmistettu 13 kappaletta. 
Myös traktorin myynnistä ja huollosta vastaa 
Ponsse Oy . 

Kuormatraktorin hinta oli toukokuussa 1984 
935 000 markkaa ilman teloja ja ketjuja . 
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Tehdas antaa sille 12 kuukauden tai 2 000 
tunnin takuun . 

TUTKIMINEN 

Metsä t eho t estasi Ponsse Sl5 - kuormatrakto
ria kevättalvella 1984 Tehdaspuu Oy : n työ
mailla Karttulassa ja Suonenjoella . 

TEKNISIÄ Tl ETOJA 

Tekniset tiedot perustuvat valmistajan anta
miin tietoihin ja suoritettuihin mittauksiin . 

Pa i not j a mi ta t 

Omapaino (ilman teloja ja ketjuja) 

Kantavuus 
Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Maavara 

9 960 
5 170 
4 790 

10 000 
8 300 
2 540 
3 400 

550 
640 

kg, 
" 
" 
" 
mm 

" 
" 
" 
" 

josta 
etuakselilla ja 
taka- akselilla 

edessä 
takana 

Kuva 1 . Ponsse S15 -kuor atraktori. Valok. Metsäteho 
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Kuva 2. Ponsse S15 -kuormatraktori. Mittapiirros (mitat mm:einä> 

Moottori 

Merkki ja malli 

Suurin teho 
Tehopaino 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 

Valmet 411 DS, 4-sylinte
rinen ahtimellinen diesel 

70 kW / 38 . 3 r/s (DIN) 
142 kg/kW 

24 V 
Akkujen kapasiteetti 
Työvalaistus 

192 Ah 
10 halogeenilamppua 
ohjaamon kattotasan
teen alareunassa 

Ajovalot 

Kuormain 

Merkki ja malli 
Ulottuvuus 
Hallinta 

Hydrauliikka 

- pumpun työpaine 
Suurin nostomomentti 

2 kpl 

Fiskars 50 LT 
10.2 m 
Sähköhydraulisella 
esiohjauksella varus
tettu kaksivipuohjaus 
istuimen kyynärnojien 
päissä 
Kevennetty vakiopaine
järjestelmä. Säätyvä
tilavuuksinen aksiaali
mäntäpumppu (Linde). 
15 MPa 
56 kNm 

Voimansiirtojärjestelmä 

Voimansiirtojärjestelmä on mekaanis-hydro
dynaaminen. Moottoriin kiinnitetty momen
tinmuunnin (Clark) välittää voiman vaihteis 
tolle (Clark 18000-sarja), jossa on kuusi 
nopeusaluetta eteen ja taakse. Vaihteistolta 
voima välitetään nivelakselein etu- ja taka
akseleille. Etuakseli (ZF) on varustettu na
pavaihteilla . Teleissä (NAF) käytetään ket
j uvälitystä (kaksi ketjua 1 kotelo) ja napa
vaihteita. Teoreettinen vetovoima on 138 kN . 
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Pyörävarustus 

Edessä 
Takana 

600 X 34/14 
600 X 26 , 5/16 

Ponssessa käytettiin edessä ketjuja ja taka
na teloja, joiden leveys oli 75 cm. 

Ohjaus 

Tyyppi 
Ohjauskulma 
Ohjaus maastossa 

Ohjaus tiellä 

Jarrut 

runko- ohjaus 
+44° 
keinukatkaisinohjaus 
ohjaamon sivuseinällä 
ohjauspyörä (Orbitrol) 

Edessä on kardaaniakselille sijoitettu pai
neilmakäyttöinen levyjarru ja takana telin 
etum.aisissa pyörissä ovat paineilmatehostei
set hydrauliset monilevyjarrut . Seisonta
jarru on paineilmakäyttöinen, jousikuormit
teinen ja vaikuttaa mekaanisesti etujarrui
hin . Erillinen käsikäyttöinen paineilma
ohjauksinen kuormausjarru vaikuttaa sekä 
etu- että takajarruihin. 

Keskinivel 

- kallistuskulma 

Pintapaineet 

Lukitus hydraulisylin
terillä, joka lukkiutuu 
kuormausjarrua käytet
t äessä 
+150 

Teoreettiset pintapaineet ovat, kun edessä 
käytetään ketjuja (yhteispaino 412 kg) ja 
takana teloja (yhteispaino 773 kg), seuraa
vat: 

Edessä 
Takana 

Tyhjänä 

55 
16 

7 tonnin 10 tonnin 
kuormalla 

kPa 

55 
37 

55 
45 



Kääntösäteet 

Sisäsäde 
Oikaisu 
Kääntöympyrän 

halkaisija 

Ajonopeus 

4. 3 m 
0 . 2 m 

13.6 m 

Suurin ajonopeus on 32 km/h sekä eteen että 
taakse. 

Polttonesteen kulutus 8 - 12 litraa/h 

Kuormatilan koko 

Kuormatilan poikkipinta-ala on 3 . 0 - 3 .6 m2 

hydraulisesti säädettävän suojasäleikön si
jainnin mukaan. Ku~rmatilan tilavuus on sil
loin 12.0- 12.2 m • 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Maastokelpoisuus 

Ponsse Sl5 liikkuu maastossa hyvin , ketjuin 
ja teloin varustettuna erittäin vaikeissa
kin lumioloissa. Ilman takateloja käyttäen 
etupyörissä ketjuja se eteni 70 cm:n lumessa 
vaikeuksitta (maastoluokka 1) . Myös sen mäen
nousukyky on hyvä. Näihin ominaisuuksiin 
vaikuttaa osaltaan onnistunut voimansiirto
järjestelmä. Koneen tehopaino on edullinen 
ja vetovoima on suuri. Niin ikään sen maa
vara ja ohjausominaisuudet, jotka vaikutta
vat yleiseen maastossaliikkumiskykyyn, ovat 
riittävät. Ponssen pintapaineet ova t niin 
tyhjänä kuin kuormattunakin ajettaessa keski
kokoisten kuormatraktoreiden pintapaineista 
alhaisimpia. 

Ajonopeudet 

TAULUKKO 1 Ponsse Sl5 : n ajonopeudet eri käyttö
tilanteissa. Maastoluokka 1 , lunta 70 cm 

Harvennushakkuu Avohakkuu 

Työnvaihe telat + vain ketjut telat + 
ketjut edessä ketjut 

Ajonopeus , m/min 

AJO TYHJÄNÄ 

Tiellä 56 80 108 
Maastossa 50 51 93 

KUORMAUSAJO 22 27 28 

AJO KUORMATTUNA 

Tiellä 51 8 -
Maastossa 35 23 89 
Polannetiellä - - 115 

AJO UMPILUMESSA 

Tyhjänä 19 - -Kuormaetuna 15 - -

Ponssen ajonopeudet harvennushakkuissa telo
ja käytettäessä olivat suunnilleen samat 
kuin muidenkin kuormatraktoreiden. Ilman 
teloja harvennusoloissa suoritetussa ajo
kokeessa se eteni vain hiukan hitaammin 
kuin teloilla varustettuna. Sen sijaan 
maastoluokkaa 1 olevassa avohakkuussa ajo
nopeudet olivat huomattavan suuret, osaksi 
pitkän ajomatkan (noin 350 m) ja tasaisen 
ajouran ansiosta. Ajonopeuksiin vaikutti 
varmaankin myös tehokas, helppokäyttöinen 
vaihteisto. Koneen teho riitti palstalla
ajossa kakkosvaihteen käyttöön. Myös Ponssen 
kiihtyvyys paikalta lähdettäessä oli suuri. 

Kuormaus- ja purkamisajat sekä 
taakan ja kuorman koot 

TAULUKKO 2 Keskimääräise t kuormaus- ja purkamisajat 
sekä taakan ja kuorman koot. Maastoluokka 1 

Harvennus- Avohakkuu hakkuu 

5 m 4 . 6 m tukki ja 
Työnvaihe kuitupuu kuitupuu sorvi-

kasoista kasoista __E_Ölkky 

Lajitiheys, m3 1 100 m ajouraa 
8 . 2 1 7.5 l 9 . 7 

min 1 ta.a kka 

KUORMAUS 

Varsinainen kuormaus 0 . 30 0 . 26 0 . 26 
Valmistelut + 

järjestelyt 0.03 0 . 03 0 . 02 
Lumesta johtuva 

hidastuminen 0 . 01 - -

Yhteensä 0 . 34 0.29 0 . 28 

PURKAMINEN yhteensä 0 . 30 0 . 28 0 . 28 

Taakan koko, 3 m 

- kuormattaessa 0 . 2 0 . 2 0 . 3 
- purettaessa 0.4 0 . 5 0 .6 

Kuorman koko 
3 keskimäärin, m 6 . 9 9 . 4 13 . 2 

Harvennushakkuissa kuitupuu oli kasoissa 
lumen (20 - 30 cm) alla merkitsemättömänä . 
Silloin kuormausajat taakkaa kohti olivat 
noin 17 % pitemmät kuin avohakkuussa . Kes
kimääräiset kuitupuutaakkojen koot olivat 
samansuuruiset niin harvennus- kuin avohak
kuussakin. 

Taakkakohtaiset purkamisajat olivat puula
jista riippumatta lähes vakiot . Sen sijaan 
purkamistaakkojen koot vaihtelivat puulajin 
mukaan varsin paljon (taulukko 2) . 

Ponssessa käytetty Fiskarsin pitkäulotteinen 
kuormain vaikutti kokonaisuudessaan erittäin 
tehokkaalta. Sen liikkeet olivat sujuvat ja 
sen saavat aikaan niin kuormaimen rakenne 
kuin hydrauliikan ja ohjausjärjestelmän to
teutus. 
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ERGONOMIA 

Ponsse SlS:n ohjaamo täyttää Vakolan testien 
mukaiset ergonomia- ja työturvallisuusvaati
mukset. 

TALOUDELLISUUS JA KESTÄVYYS 

Jos Ponsse SlS:tä käytetään 8 kuukautta yh
dessä vuorossa ja 3 kuukautta kahdessa vuo
rossa ja jos sen käyttöaste on 83 %, ovat 
käyttötuntikustannukset noin 225 mk. Silloin 
koneen myyntihintaan sisältyy telojen ja 
ketjujen hinta, 26 000 mk. 

Ponssen alumiiniseoksesta valmistetun etu
rungon kestävyyttä on epäilty. Käyttäjiltä 
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talvelta 1984 saatujen kokemusten mukaan se 
on kestän:,r t hyvin. Kullakin koneella oli 
silloin ajeLtu alle 1 000 tuntia. 

Jonkin verran vikoja on ollut koneen kuor
maimessa ja telien kiinnityksessä. Vikojen 
poistamiseksi kuormaimen rakennetta on muu
tettu ja telien kiinnitystä parannettu. 

SOVELTUVUUS 

Ponsse SlS soveltuu sekä harvennus- että 
avohakkuuleimikoiden korjuukoneeksi, myös 
vaikeissa lumi- ja maasto-olosuhteissa . 
Alhaisten pintapaineidensa ansiosta sitä 
voidaan k äytt ää myö s varsin pehmeillä maa
perillä. 
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