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VALMET 901/948 -KUORMAINMONITOIMIKONE 

Kaarlo Rieppo 

Val.me.i: 901 po-i.k.k.e.aa mu..i-6.t.a. mond:o.un.dwrtude.rt 
pe.Jtu.6k.orte.-i..o.f.a. : ohja.a.mo M.Wtaa rto~lu!U.rt 
k.ä.ä.rt.t.öWk.e..t..t.ä.. Se. OYl ~UUYlnd:e.it.u rt-i.me.rt-
oma.a.rt ha.Jtve.rtrtMha.k.k.u..i-6~ Mve.it.uva.~L Lop
pu.t.uto~ rtiiy.t..t.ä.ä. ort~.f.urte.e.Lt:a.. 

Avoha.k.k.uM~a. k.orte.eU..a. k.Mile.it..Urt 8 8 pu~a. 
le.holurt~~a. , k.urt Jturtgort k.ok.o oU 0. 30 m , 
ja. h~ve.rtrtMha.k.k.uM~a. 106 ~uu.t.a. le.holurt~~a. , 
kun Jturtgort k.ok.o oU 0. 10 m . Avo - ja. h~ve.rt
rtMha.k.k.uM~a. k.orte..f..t.a. k.ä.y.t..t-i.vä.l eJU. k.utje1:
.t.a.ja.l. 

Valmet 901 on runko-ohjauksinen , ja se on 
alun perin suunniteltu monitoimikoneen perus
koneeksi nimenomaan harvennushakkuisiin. 
Erikoista koneessa on se , että ohjaamo seu
raa nosturin kääntöliikettä . Ohjaamon kalte
vuus voidaan säätää sekä pituus- että poikit
taissuunnassa. Harvesteriosa, jona voidaan 
käyttää kaikkia Valmet-kuormainharvestereita 
- Valmet 935, 940 tai 948 - on asennettu 
kaksivaiheiseen teleskooppinosturiin, jonka 
ulottuvuus maanpinnan tasossa on 9.8 m. 

Valmet 901:tä valmistaa Valmetin tytäryhtiö 
Umeå Mekaniska AB Ruotsissa ja markkinoi 
Kurikassa toimiva Velsa Oy . Kone tuli markki 
noille Ruotsissa marraskuussa 1984. Konetta 

Kuva 1 . Valmet 901/948 -kuor ainmonitoimikone . 
Molemmat valok . Metsäteho 

on myyty Ruotsiin 120 ja Norjaan 20. Suomeen 
ensimmäiset koneet toimitettiin vuoden 1986 
aikana ja helmikuuhun 1987 mennessä niitä 
oli myyty 8 ja toimitettu 3 . Valme t-metsä
koneiden huollosta vastaavat yksi tyiset sopi
mushuoltajat . 

Valmet 901:n hinta tammikuussa 1987 oli 
1 280 000 mk millä tahansa Va lmetin moni 
t oimiosalla varustettuna. MD2- ohjausjärjes
telmä maksaa lisäksi 50 000 mk . Myyjä antaa 
koneelle 6 kuukauden tai 1 000 tunnin takuun . 

TUTKIMINEN 

Metsäteho testasi Valmet 901/948 - kuormain
moni t oimikonetta lokakuussa 1986 Osuuskunta 
Metsälii t on työmailla Pöytyällä harvennus
hakkuussa ja Alastarossa avohakkuussa . 
Koneen omisti urakointiliike Kone- Rauhansuu . 
Kuljettajilla oli aiempaa kokemusta moni
toimikoneista . Kone oli ensimmäinen Suomeen 
toimitetuista t ämän tyypin koneista ja se 
oli ollut käytössä kesäkuusta lähtien. Kuor
maimena oli Umeå Mekaniska AB : n valmistama 
Valmet 996 -te leskooppinosturi . 

Kuva 2. Valmet 948 -kuormainharvesteri 
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Rengasvarustus 

Edessä ja takana 23.1 X 26 tai 600 X 34 

~~ h 1 _ 0 jausjärjeste mä 

2500 u ; 2700 

5750 

Kuva 3. Valmet 901/948 -kuorma inmonitoi mikone. 
Mittapiirros (mitat mm:einä> 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Tekniset tiedot on saatu pääosin koneen 
markkinoijalta. 

Peruskone 

Massat ja mi t at 

Massa 
- etuakselilla 
- taka-akselilla 
Pituus 
Leveys 
- vaihtoehtoisesti 
Korkeus puomi 

kuljetusasennossa 
Maavara 

11 000 kg 
5 700 " 
5 300 " 
5 750 mm 
2 500 " 
2 780 " 

3 700 " 

- etuakselin kohdalla 500 " 
- keskinivelen " 

Moottori 

Merkki ja malli 

Suurin teho 
Polttonestesäiliön 

600 " 

Volvo TD 45 B, 
4- sylinter inen diesel 
83 kW 1 40 r/s 

tilavuus 500 1 
Polttonesteen kulutus n . 9 1/h 

Sähköjärjestelmä 

Jännite 
Akkukapasiteetti 
Laturit 
Työvalaistus 
Ajovalot 

24 V 
2 X 105 Ah 
2 x 55 A 
18 X 70 W 
lain mukaiset, 
asennettavat 

Voimansiir tojärjestelmä 

Toimintaperiaate hydrostaattis-mekaaninen 
Valmistaja Volvo Flygmotor 1 Sauer 
Vaihteet ja ajonopeusalue 
- nopea 0 - 30 km/h 
- hidas 0 - 10 " 
Etuakseli 
Taka-akseli 

Volvo BM AH44 
Volvo BM AH4, keinu
akseli, lukittava 
keinulaakerointi 

- etu- ja taka-akseli varustettu mekaanisella 
sähköhydraulisesti ohjattavalla tasa'uspyö
rästön lukolla 

Vetovoima, brutto 90 kN 
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Tyyppi 

Kääntökulma 
Ohjaustapa 

Jarrut 

Tyyppi 
Matkajarrut 

Pysäköintijarrut 

hydraulinen runko- ohjaus , 
sylintereitä kaksi 
+40° 
vipuohjaus 

täyshydraulise t levyjarrut 
proportionaaliset t äys
hydrauliset 
päällä - ei päällä
t yyppiset 

Hydraulijärjestelmä 

Tyyppi 
Tuotto 
Maksimipaine 

Pintapaineet 

kevennetty vakiopaine 
250 1/min 1 40 r/s 

19 MPa 1 24 MPa 

Kun nosturi on kuljetusasennossa ja koneen 
massa ja massajakauma ova t edellä mainitut, 
teoreet t ise t pintapaineet ovat : 

Renkaat 
Edessä 
Takana 

23 . 1 X 26 
59 kPa 
55 " 

Teoreettiset kääntösäteet 

Koneen leveys 2 500 mm 
Sisäsäde 3 . 2 m 
Oikaisu 0 . 0 " 
Kääntöympyrän 

halkaisija 11.4 " 

Nosturi 

2 

600 X 34 
57 kPa 
53 " 

780 mm 
3.1 m 
0.0 " 

11.7 " 

Nosturina oli Umeå Mekaniska AB :n valmistama 
Valmet 996, jonka ulot tuvuus oli maanpinnan 
tasossa koneen sivulta mitattuna 8 . 55 m ja 
kääntöpisteestä mitattuna 9. 80 m. Nosturin 
bruttonostomomentti on 100 kNm ja omamassa 
2 250 kg. 

Monitoimiosa 

Monitoimiosana oli Valmet 948 varustettuna 
ketjullisilla kumirullilla . 

Massa rotaattorin kanssa 550 kg 
Pi tuus 1 200 mm 
Leveys 
- minimi 980 " 
- maksimi 1 510 " 
Korkeus 
- minimi 950 II 

- maksimi 1 730 " 
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2 kumi- tai teräsrullaa 
18 kN 

Syöttölaite 
Syöttövoima 
Syöttönopeus, 
Karsintalaite 

maksimi 4 . 0 m/s 

Karsintaläpimitta 
3 liikkuvaa terää 

380 = 
30 kW 
18" 
34 m/s 

460 = 

terät vastakkain 
Katkaisulaitteen teho 
Laipan pituus 
Teränopeus 
Katkaisuläpimitta 
Mittalaite MD2-ohjausjärjestelmä: 

mikrotietokone, 10 esi-
valittavaa pituutta, 
4 päättymisläpimittaa, 
kuljettajan ohjelmoi
tavissa 

TUTKIMUSOLOSUHTEET 

Hakkuu
menetelmä 

Aika tutkimus
aineisto, runkoa 
Puusto , % 
- kuusta 
- mäntyä 
- lehtipuuta 

Avohakkuu 

167 

85 
11 
4 

080 

Harvennus-
hakkuu 

131 

77 
7 

16 

500 

470 

Poistuma, 
runkoa/ha 

Jäävä puusto, 
runkoa/ha 

Puutavaralajit 
Oksaisuusluokka, 

sahatukit ja kuitupuu erilleen 

keskiarvo 
- kuusi 
- mänty 
- lehtipuu 
Haasteluokka 
Ajouraväli, m 

TULOKSIA 

Aika-analyysi 

Työnvaihe 

Harvesteriosan 
vienti ja tart
tuminen puuhun 

Kaato 
Puun tuonti 

käsittelypaikalle 
Karsinta-katkonta-

laj ittelu 
Järjestelyt 
Siirtyminen 
Ajo palstalla 

TEHOAIKA yhteensä 

TEHOAIKA yht . , 
cmin/puu 

Rungon keskikoko, m 3 

Työpisteiden välinen 
siirtyminen, m 

Runkoja/työpiste 
Kaatoetäisyys , 

keskiarvo, m 

3.0 
1.7 
1.7 

1 
12 

Avohakkuu 

3. 0 
1.0 
1.4 

1 
ajoi yhtä uraa 

Harvennus
hakkuu 

Ajan osuus, % 

19 

16 

8 

47 

1 
8 
1 

100 

60.2 

0 . 24 

4. 1 

4 . 3 

5 . 1 

18 

13 

6 

36 

3 
18 

6 

100 

67.8 

0 . 16 

8.5 

3.6 

4.7 

Puukohtaiset tehoajat 

cmin/puu 
120 

AVOHAKKUU 

100 

/ 
V' 

~ 

/ 
/ 

L 
V 

V 
~ 

Karsin a. kat onta, a j itte --v 
/ ~ V -/ ---~ ~ r-
~ Puun t onti -

80 

60 

40 

- Kaato 
20 

Harves eriosa vient ja 
tarttu inen po fhun 

Jär j es elyt. i i rtya nen ja !!jo pa 1s talla 

0 0 . 1 0.2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0.6 0. t: 0.8 O.J 

c11in/puu 
160 

140 

120 

100 

80 

V 
L 

1~ 
60 

40 

1 ~ -20 

0 0.1 

Rungon koko . .,.3 

HARVEN USHAKKUU 

/ 
~V 

/ 
V 

V V 

---1 Karsinta. katkonta l aji tte u 

~ ..,...,. 

~ ~ ~ !J>J..wn....tUl -Kaato ---H:~~·~ ~·~ 
t i j a 

Jlrjeste yt, s i i r"t fll i nen j a a jo palst l la 

0 . 2 0.3 0. 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 
Rungon koko, a3 

Koneen työskentely 

Valmet 901/948:lla työskennellään eteenpäin 
ajaen. Sillä voidaan kaataa, karsia, katkoa 
ja kasata puut ajouran varteen . Valmet 901 
on erityisesti suunniteltu peruskoneeksi 
harvennushakkuisiin, mutta esimerkiksi Valmet 
948 -monitoimiosalla varustettuna sitä voi
daan käyttää avohakkuissakin . Parhaimmillaan 
Valmet 901/948 on kuitenkin harvennushak
kuissa, joissa puiden rinnankorkeus ei ole 
30 cm:ä paksumpi. 

Testauksen perusteella 33 cm (d 1 3 ) paksun 
kuusen siirtely sivuittain on JO vaikeaa. 
Myös karsinta vaikeutuu selvästi. Yli 39 
cm:n (d 1 3 ) puut on karsittava siten, että 
puu asetetaan esimerkiksi kannon päälle. Kar
sinta ei kokonaisuutena ollut niin sujuvaa 
kuin sen pitäisi olla. Karsintajäljessä oli 
toivomisen varaa; vuolemista esiintyi liikaa. 
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Karsiotaterät olivat liian ottavat. Sahaus
liikkeen tulisi olla sellainen, että laipan 
paluuliike alkaa heti, kun puu on katkennut. 
Nyt laippa Ja1 usein katkaisun jälkeen 
kiinni eikä palautunut ennen kuin karsinta
teriä avattiin. 

Kokonaisuutena puiden käsittely Valmet 901/ 
948:lla oli joutuisaa. Avohakkuussa käsi
teltiin 88 puut:f tehotunnissa, kun rungon 
koko oli 0.30 m3' ja 130 puuta, kun rungon 
koko oli 0.10 m . Harvennushakkuussa vas
taavasti tulos :fli 106 puuta, kun rungon 
koko oli 0. 10 m ,3 ja 125 puuta, kun rungon 
koko oli 0.05 m • Kuljettajien työsken
tely oli rauhallista ja määrätietoista. 
Koska saman urakoitsij an koneella puut 
ajettiin myös pois, py rittiin h yv ään työ
jälkeen . 

Katkontatarkkuus oli 8 2 mänty - ja 68 kuusi
tukkia käsittäneen aineiston perusteella 
seuraava: 40 % +3 cm:n, 69 % +5 cm:n ja 90 % 
+10 cm:n rajoissa moduulipituudesta. Mänty
tukit oli katkottu y leisesti useimmin liian 
pitkiksi ja kuusitukit liian lyhyiksi . 

ERGONOMIA 

Valmet 901:n kokonaan uudentyyppinen rakenne 
on myös ergonomialtaan onnistunut . Etuja 
perinteiseen vanhan tai uuden kuormatrakto
rin pohjal ta rakennettuun kuormainmonitoimi
koneeseen on useita. Näkyvyy s ohjaamosta 
t yöskentelypisteeseen on erinomainen. Sen 
mahdollistavat suuret ikkunat; etuikkuna 
ulottuu la ttiatasoon saakka. Nosturi rajoit
taa näkyvyy ttä oikealle. Kuljettajan ei 
tarvitse kääntää pää tään sivulle työskente
lyn aikana, koska ohjaamo liikkuu nosturin 
mukana . Kulj e ttaja voi kaltevassakin maas
tossa t yöskenne lles sään itse olla normaali
asennossa. Sen mahdollistaa kallistetta
vissa oleva ohjaamo . Ohjaamon asento on 
sekä pituus- että sivusuunnass a säädettä
vissä ohjaamosta nappia painamalla. 

Koneessa on ajettaessa toimiva automaa ttinen 
kallistuksenko r jaus, joka puolittamalla hei
lunnan vastaa tavanomais ta teliä. Taka
akselin heilun ta väli ttyy automaattisesti 
ohjaamon kallistussylintereihin. 

Kone tta hallitaan kierrosluvunsäätää lukuun 
o ttama tta käsivivuista, jotka sijaitsevat 
kyynärnojien pa1ssä. Vipujen asentoa ja 
korkeutta voidaan säätää . Siihen tarvitaan 
avainta . Avaimen käy tt ö puolestaan johtaa 
siihen , että jos eri v uoroissa t yösken te levät 
kuljettajat ova t erikokoisia, vivut jäävät 
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säätämättä, vaikka tarvetta olisikin. Kyynär
nojat ovat tukevat ja leveät. Mittarit, 
hallintanapit ym . on keskitetty ohjaamon 
oikealle puolelle. Merkinnät ovat selkeitä 
ja toiminnot loogisia. Pituuden näyttöyksik
kö on ohjaamon oikeassa etukulmassa. Näyttö
taulu on suoraan kuljettajaan päin. 

Ohjaamon lattia on tasainen. Lattian etu
osassa on tukirauta jaloille. Polkimia on 
kaksi oikealla puolella. Tuolina on Boström 
Viking 303 series . 

TALOUDELLISUUS 

Kun koneen hankintahinta on 1 280 000 mk ja 
muut käyttötuntikustannuslaskelman arvot 
ovat: t yöaika kahdessa vuorossa yhteensä 
14 . 5 h/vrk, käyttöaste 73 %, käyttöikä 9 800 
tuntia, käy tt öarvon pieneneminen 45 % vuo
dessa, polttonesteen kulutus 9 1/h ja vuo
tuiset korjaus- ja huoltokustannukset 
115 000 mk , saadaan tuntikus tannuks iksi 
noin 350 mk , jos konet ta käytetään 11 kuu
kautta v uodessa . Jos korjaus- ja huolto
kustannukset ovat vain 65 000 mk vuodessa 
ja muut tuntikustannuslaskelman arvot pysy
vät ennallaan, pienenevät tuntikustannukset 
20 mk . Jos taasen käyttöaika vuodessa on 
v~in 9 kuukautta, nousevat tuntikustannukset 
30 mk. 

Testikoneella oli ajettu vas t a 700 tuntia . 
Se oli kuljettajien mukaan toiminut hyvin . 
Mi t ään suurempaa vikaa ta i korjausta ei ollut 
ollu t. Alun perin koneessa oli ollut teräs
syöttörullat. Ne oli vaihde ttu kumisiin . 
Ruotsissa koneita 0:1 käy t össä jo yli sa ta, 
mis t ä päätellen ne ova t hyvälaatuisia ja 
kest äv iä. 

Kuljet t ajien mukaan huolto vie noin puoli 
tuntia päivit t äin . 

SOVELTUVUUS 

Valmet 901 on suunniteltu erityisesti perus
koneeksi harvennushakkuisiin . Hyvä näkyvyys 
ohjaamosta suoraan t yösken telykohteeseen, 
ohjaamon hyvä ergonomia, pitkäulotteinen 
kuormain , riitt ävä tehokkuus , hyvä maavara 
ja pienehkö kään t öympyrä ovatkin hyviä 
ominaisuuksia harvennushakkuisiin soveltu
valle peruskoneelle. Sopivalla moni toimi
osalla varustettuna konetta voidaan käyttää 
myös puustoltaan keskikokoisissa avohakkuis
sa . Kokonaisuutena Valmet 901/948 antaa 
edelly tykset pitkäjänteiselle ja tehokkaalle 
työskentelylle . 
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