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T i i v i s t e 1 m ä 

Tiedotuksessa esitetään yhteenveto nykyisistä metsätrakto

reista ja niiden käyttömahdollisuuksista Suomessa . Metsätrak

torit on jaoteltu päätyypeittäin kuormaa laahaaviin ja kuormaa 

kantaviin metsäpyörätraktoreihin sekä täys-, 3/4- ja 1/2- telai

siin metsätraktoreihin. Tärkeimpiä Suomessa markkinaitavia 

traktorimerkkejä on esitetty taulukoissa 1 ••• 3 (s . 4, 9 ja 12)o 

Voidaan todeta, että viime vuosien aikana on suunniteltu ja ra

kennettu monentyyppisiä traktoreita . Mikään traktorityyppi ei 

ole osoittautunut ratkaisevasti toista paremmaksi, vaan ainakin 

toistaiseksi tarvitaan kaikkia tyyppejäo Traktoreiden keh~tys

ja kokeilutyö jatkuu yhä tehokkaampana kaikkialla maailmassa, 

joten traktoreiden käyttöominaisuuksiin vaikuttavia parannuk

sia ja uutuuksia tulee jatkuvasti esilleo 

( 

c 
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Vii me vuosina on Suomessakin ruvettu ajamaan puutavaraa hevosten ja 

maataloustraktoreiden ohella myös varsinaisesti metsätalouden käyttöön 

varustetuilla metsätraktoreilla. Pääsyinä tähän kehitykseen ovat ol

leet hevnsten vähentymisen lisäksi metsätraktoreiden maataloustraktoria 

parempi maastokelpoisuus ja suurempi tuotos sekä siirtyminen entistä 

enemmän ympärivuotisiin ajoihin. Nykyisin on valittavina joko kuormaa 

laahaavia tai kantavia pyörä- tai telaketjualustai sia metsätraktoreita. 

Kuormaa laahaavat metsäpyörätraktorit 

Kuormaa laahaavan metsäpyörätraktorin peruskonseksi on nykyään yl~

tynyt nelipyörävetoinen, suuripyöräinen ja suurimoottorinen, hydrauli

sesti runko- ohjattu pyörätraktori . Ohjattaeesa traktoria käännetään 

hydraulisilla sylintereillä vaakatasossa keskusnivelensä ympäri joko 

ohjaussauvojen tai - pyörän välityksellä . Hyvää tasapainoa ja maasto

kelpoisuutta silmällä pitäen jcko traktorinpuoliskot ovat pystytasossa 

vaakanivelensä ympäri kääntyvät tai ainakin toinen pyöränakseli on kei

nuva. Kääntösäde on pieni ja maavara korkea, vähintään 45 cm. Vaih~ 

teita on eteen 5 • •• 8 ja taakse 1 •• • 3 ja vaihteet eteen ovat useimmiten 

synkronoidut. Myös pyörissä on usein alennusvaihteet . Ajonopeus eteen 

on 1. 3 ••• 30 km/h . Tasauspyörästön lukitsin on tavallisesti toisessa 

tai molemmissa akseleissa . Pyörissä on 8 ••• 16- kudoksiset renkaat . KUor

mausta varten traktorissa on voimakas joko hydraulisesti tai mekaani 

sesti toimiva, 1- tai 2- rumpuinen 4 ••• 8 tn:n vintturi juontopukkeineen. 

Lisäksi traktorissa on mm . ohjaamon turvakatos , pohjapanssarit ja pus

kulevy, joskus myös etukuormain. Rakenteensa ansiosta laahusjuontopyö

rätraktorit ovat sangen maastokelpoisia vaikeissakin olosuhteissa ja 

niillä on hyvä vetokyky pieninkin nopeuksin ajettaessa. 

Eräitä nykyisiä laahusjuontotraktoreita esitetään taulukossa 1. Nii 

den lisäksi on etenkin Amerikassa monia merkkejä kuten Beloit M 300 G, 



Taulukko Table 1 

Kuormaa laahaavia metsäpyörätraktoreita. 

Load-hauling wheeled forest tractors . 

Moottorin Rengas- Hinta juonto-
teho , Paino, koko, varustein, 

Traktori merkki SAE hv tn tuumaa n . mk 

Tractor Engine Weight, Tire Price including 
output , tons s i21 e , skidding equipment, 
SAE HP inches marks , about 

EM- Volvo SM 870 105 6. 8 18.4 X 34 -

:B runett 5000 64 6 . 5 r 23 . 5 x 25 -
1 20.5x25 .... ~ 

John :Deere 440 65 5 . 4 16.9 X 30 55 . 000g -
-
1 15 X 34 Massey-Ferguson Flexor 67 . 3 4 . 4 l 18 .4 X 34 

-

Ti mb erj ack 205 70 4 . 7 16 . 9 X 30 47.300 ~ -

" 215 70 5 . 1 18 . 4 X 34 51.500: -

" 230 97 5 . 9 18 o4 X 34 55 . 400:-

Tree Farmer 70 4 . 5 
( 16.9 X 30 

47.900: -L 18 . 4 X 34 ( Kockum-Garrett) 

Valmet Terra 465 46 4 . 0 14 X 24 33 . 000: -

II II 865 80 4 .1 14 X 24 39 . 800: -
~~~------ ~- - - ·-·- ------- --

- ---



Kuva 1. John Deere 440. 
Fig. / . John Deere 440. 

Valok. Tukon Kone Oy. 
Photo Tukon Kone Oy 

Kuva 3. Timberjack 215 Hirvas-Rysky -perävaunuineen. 
Valok. Metsäteho. 

Fig. 3. Timberjack 215 with Hirvas·Rysky trailer. - Photo 
Metsäteho. 
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Kuva 2. Massey-Ferguson Flexor 2-rumpuisine vinttureineen. -
Valok. H ankkija. 

Fig. 2. Massey.Ferguson Flexor with 2·drum. winch. - Photo 
Hankkija. 

Kuva 4. Valmet Terra kuormauskebikolla ja Sinkkiiän nosturilla 
varustettuna. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 4. Valmet Terra with loading cradle arul Sinkkilä crane. 
- Photo Metsäteho. 

Kuva 5. Saalastin metsälraktori. - Valok. Ins.toimisio Saalasti. 
Fig. 5. Saalasti forest tractor. - Photo Engineering Bureau 

Saalasti. 



Kuva 6. BM-Volvo SM 665 Metsä-Kalle. 
Fig. 6 BM-Volvo SM 665 Metsä-Kalle. 

Valok. Mannelin . 
Photo Mannelin. 

Kuva 8. 8-pyörävetoinen Härjedalsbjörnen. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 8-wheel drive Härjedalsbjörnen. - Photo Metsäteho. 
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Kuva 7. 6-pyörävetoinen S 1V Drivax. - Valok. Metsäieho. 
Fig. 7. 6-wheel drive SMV Drivax. - Photo Metsäteho. 

Kuva 9. BM-Volvo SM 660 juonto-juhta. - Valok. Mannelin. 
Fig. 9. BM-Volvo S'rl 660 }uonto-]uhta. - Photo Mannelin . 

Kuva 10. Massey-Ferguson Mini Robur Rysky-perävaunuineen 
ja Vindelbjörnen-nostureineen. - Valok. 1annelin. 

Fig. 10. Massey-Ferguson Mini Robur with Rysky trailer and 
Vindelbjömen crane. - Photo Mannelin . 
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Franklin Logger Wheel, Hough Paylogger, Michigan 600, Pettibone Master 

ym. Pieniä hydraulisesti runko- ohjattuja pyörätraktoreita ovat mm. 24 
hv~n Holder A 20 ja 47 hv:n Röde Olle . Erikoisuus on nelipyörävetoinen 

paritraktori EMC 2/45 eli Siames8n, jonka ovat valmistaneet Ruotsissa 

BMC Sweden AB ja Hultdins Verkstads AB . Siinä on kaksi moottoria ja 

vaihteistoa rinnakkain, yhteisteholtaan 90 tai 120 hv. Tasauspyörästä 

puuttuu kokonaan ja voimansiirto takapyöristä etupyöriin tapahtuu ren

gaskehiltä vetorullilla. Ohjaus tapahtuu moottoreiden pyörimisnopeut

ta erikseen säätämällä. Rengaskoko on 16 . 9 x 30'' ja traktorin paino on 

7.6 tn. Traktori voidaan varustaa myös teloilla. 

Suomessa on laahusjuontotraktoreita käytössä yli 200 kappaletta. Pää

osa on Timberjack, Tree Farmer ja Valmet - merkkisiä. 

Laahusjuontotraktori soveltuu ensisijaisesti sekä karsittujen että 

karsimattomien kokonaisten runkojen juontoon, mihin tarkoitukseen se on 

rakennettukin. Runkojen kuormaus tapahtuu tavallisesti vinssaamalla 

juontovintturilla tai toisinaan nostamalla kahmainnosturilla esimerkik

si puristuvilla sivutuilla varustetulle juontopankolle. Varsinainen 

juonta suoritetaan runkojen joko tyvi- tai latvapäät juontasuuntaan aja-

en. 

Suomen olosuhteissa laahusjuontotraktorit tulevat kysymykseen lähin

nä järeiden tukkirunkojen, mutta myös paperipuurunkojen juonnossa avo

hakkuualueelta tai vastaavalta . Etenkin harvoissa ja pieniä puita si

sältävissä leimikoissa suoritetaan juontotuotoksen suurentamiseksi joko 

ihmis- tai konevoimaista runkojen esikuormausta . Samoin katkotun tava

ran, lähinnä pitkän paperipuun, laahusjuontoa varten kasataan puut taa

koiksi jo hakkuuvaiheessa. Lyhyttä paperipuuta juonnetaan kokonaan 

traktorin varassa olevina nippuina nipputelinettä tai etuhaarukkaa käyt

täen. Laahusjuontotraktoria käytetään myös puoliperävaunun vetoon jat

kettua lähikuljetusta sovellettaessa. Puutavaran kuormausta varten 

traktorissa on tällöin kahmainnosturi . Juontakauden väliajoilla trak

tori soveltuu laikkurin ym. voimaa vaativien metsätyökoneiden vetoon. 

Laahusjuontotraktorilta vaadittava koko ja ominaisuudet riippuvat 

käyttöolosuhteista. Niinpä karsittuja runkoja voidaan helpossa maas

tossa juontaa melko pienilläkin traktoreilla, mutta keskimääräisiä olo

suhteita varten metsätraktorissa on oltava vähintään 60 hv:n moottori , 

sen tulee painaa yli 4 tn ja sen vintturin vetovoiman on oltava 5 ••• 7 tn. 
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Vaikeimmissa olosuhteissa ja etenkin karsimattomia runkoja juonnettaes

sa metsätraktorin on oltava mieluimmin vieläkin suurempi. 

Kuormaakantavat metsäpyörätraktorit 

Kuormaa kantavissa metsäpyörätraktoreissa koko kuorma on vetoajoneu

von tai siihen kiinteästi liittyvän kuorma- ajoneuvon varassa. Trakto

rit, joiden kuorma on vetoajoneuvon varassa , ovat muutoin samanlaisia 

kuin vastaavat runko- ohjatut laahusjuontotraktorit, mutta niissä on li 

säksi takasillan päällä kuormatila ja etuosassa kahmainnosturi . Koska 

tämä kuormatila on verrattain lyhyt , nämä traktorit soveltuvat lähinnä 

3m ja sitä lyhyempien paperipuiden kuljetukseen. 

Vetoajoneuvon ja siihen kiinteästi liittyvän kuorma- ajoneuvon muodos

tamissa traktoreissa vetoajoneuvon etuakseli on useissa malleissa pois

tettu ja ohjaus tapahtuu hydraulisena runko- eli perä- eli häntäohjauk

sena. Peräajoneuvossa on joko yksi akseli tai teliakseli , johon voiman

siirto veto- osasta tapahtuu joko mekaanisesti kardaaniakselin ja tasa

uspyörästön tai renkaiden kehälle vaikuttavien vetorullien avulla tahi 

hydraulisesti lähinnä tasauspyörästöön tai pyörien napoihin sijoitettu

jen hydraulimoottorien avulla tahi sekä mekaanisten että hydraulisten 

voimansiirtimien yhteisvaikutuksesta . Kuormausta ja purkamista varten 

ajoneuvon etuosassa on nostokyvyltään 2.5 ••• 5 tnm:n kahmainnosturi ja 

usein hydraulisesti pidennettävä vetopuomi. Pitet~män kuormatilansa ja 

suuremman kantavuutensa (tavallisesti 7 •• • 12 tn, j0skus 20 tn) takia 

nämä traktorit soveltuvat myös tuk~ien ja pitkän paperipuun ajoon mel

ko pitkilläkin matkoilla. 

Runko-ohjauksensa, monipyörävetonsa ja suurien tai telipyöriensä, 

tasauspyörästöjen lukituksen sekä monien vaihteittensa ja laajan nope

usalueensa (1 . 5 •• • 30 km/h) ansiosta kuormaakantavat metsätraktorit 

ovat varsin maastokelpoisia ja voimakkaita ajoneuvoja. 

Eräitä kuormaakantavia metsäpyörätraktoreita esitetään taulukossa 

2. Metsävarusteisessa Ford County -traktorissa on häntäohjauslaite , 

perävaunu ja kahmainnosturi . Ruotsalainen Nordverk on 6- pyörävetoinen 

ja mekaanisilla voimansiirt~millä v~rustettu. Ruotsalainen Härjedals 

björnen on 8-pyörävetoinen, runko-ohjauksella ja kahmainnosturilla va-



Traktorimerkki 

Tractor 

r.,· 

Taulukko Table 2 

Kuormaakantavia metsäpyörätraktoreita. 

Load-carrying wheeled forest tractors . 

Moottorin 
teho, 

SAE hv 

Engine 
output, 
SAE HP 

Paino, 
tn 

Weight, 
tons 

Rengas
koko, 

tuumaa 

Tire 
size, 

inches 

BM-Volvo SM 665 Metsä- Kalle 63 8 . 3 

8 . 9 

7.7 

8 . 3 

( 16 • 9 X 34 
< l 18.4 X 24 

BM- Volvo SM 871 

Brunett 5000 

" 9000 

Ford County Super 4 

" " " 6 

Härjedalsbjörnen 

Koehring Forwarder 

Nordverk 

Packj ack 260 

SMV Drivax 

105 

64 

95 

64 

95 

60 

100 

140 

107 

60 

7. 0 

7 . 0 

7.0 

13 . 8 

11.7 

7 . 0 

8 . 9 

18.4 X 34 

/ 23.5 X 25 
j 20.5 X 25 
/23 . 5 X 25 
l 20.5 X 25 

[ 14 X 30 
l 11 X 20 
I 14 X 30 
t 11 X 20 
f 14 X 30 
~ 13 X 24 

21 X 35 

16 X 25 

18 X 25 
/ 

{ 23 . 5 X 25 
19 . 5 X 19 . 5 

Hinta, 
n. mk 

Price , 
marks, about 

76 . 000:-

60. 000: -

70. 000:-

200. 000:-

130. 000:-

80. 000:-

\.0 
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rustettu . Voimansiirto vetotraktorin takapyöristä etupyöriin tapahtuu 

ketjuvedolla sekä perävaunun telipyöriin nivelakselilla ja mekaanisesti 

rengaskehille vaikuttavilla vetorullilla. Voimansiirto SMV Drivaxin te

liperävaunuun tapahtuu samoin. Brunett- traktoreiden taka- akselin veto 

tapahtuu kahdella 2- nopeuksisella hydraulimoottorilla. Muissa trakto

reissa tapahtuu voimansiirto kaikkiin akseleihin mekaanisesti tasauspyö

rästön välityksellä. 

Taulukon 2 esittämiä traktoreita on Suomessa nykyään vain joitakin 

kokeilukappaleita. Lisäksi meillä on ollut kokeilukäytössä MSV sekä 

Saalastin ja Valmetin kuormaa kantavat metsätraktorit. MSV on Metsä

hallituksen, Sisun ja Valmetin yhdessä valmistama traktori, jonka veto

osana on Valmet 864 ja kuormaa kantavana osana Sisu- nestemoottorivetoi

nen p eräo s a. 

Kuormaakantavat metsäpyörätraktorit on tarkoitettu eri lajeiksi met

sässä valmistettujen puutavaroiden juonteon ja jatkettuun lähikuljetuk

seen. Jatkettuun lähikuljetukseen ne soveltuvat pyöräalustansa, hyvän 

maastokelpoisuutensa ja melko suuren maant ienopeut ensa ansiosta. Kuor

maus ja useimmiten myös purkaminen tapahtuu kahmainnosturilla. Sen kan

nattava käyttö edellyttää paperipuiden kasausta jo hakkuuvaiheessa pals

tatien varteen vähintään nosturin nostokykyä vastaaviin kasoihin. Tuk

keja kuormattaessa käytetään apuna myös traktorin vintturia. 

Kuormaa kantavien metsäpyörätraktoreiden käyttö Suomen oloissa on 

vielä kokeilun luonteista. Tähänastisten kokemusten perusteella näyt

täisi niiden käyttöala rajoittuvan lähinnä metsässä valmiiksi tehtyjen 

puutavaralajien juonteon ja lyhyen matkan jatkettuun lähikuljetukseen. 

Täystelaiset metsätraktorit 

Täystelaiset metsätraktorit ovat teloilla ohjattavia joko telaketju

tai pyörätelatraktoreita. 

Varsinaiset jäykkätelaiset telaketjutraktorit ovat lähinnä maansiir

toon ja muihin tietöihin rakennettuja. Niitä käytetään etenkin Ameri

kassa juontovintturilla ja sulkyllä varustettuina puutavaran laahusjuon

toon. Tähän soveltuvia ovat mm. 6 • •• 12 tn painavat Allis Chalmers , 

Caterpillar, International ja John Deere . Täystelaisia ovat myös neu-
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vastaliittolaiset laahusjuontoon tarkoitetut TDT- juontotraktorit . Niis

sä on kuormausta varten vintturi ja laskettava kuor malava. Samanlainen 

kuormaustapa on myös kanadalaisissa kumi telallisissa Bombardier, Nodwell 

ym. - telaketjutraktoreissa. Viimeksi mainituilla on suoritettu ~ös ly

hyen paperipuun nippujuontoa. 

Pyörätelatraktoreissa telojen kannatinpyör i nä ovat ilmakumirenkaat. 

Nämä traktorit, joita nykyään käytetään etupäässä kaivukoneen alustana, 

soveltuvat joustavien telojensa takia ajoon etenki n pehmeäpohjaisessa 

metsämaastossa. Tällaisia ovat mm. Ruotsissa rakennetut BM Bamse, Fiat 

50 c, International BTD- 6 ja Kvicke . Äskettäin markkinoille ilmesty-

~~ neessä ruotsalaisessa VMV Tonto - traktorissa on 60 hv:n moottori ja hyd

raulinen häntäohjaus ja sen paino perävaunuineen on 8 tn. 

Pieniä 600 • • • 1 100 kg painavia ja 10 ••• 13 hv:n moottorilla varustet

tuja pyörätelatraktoreita, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti puuta~ 

hakäyttöön, sovelletaan myös puutavaran juonteon Keski- Euroopassa ja 

Norjassa. Näitä traktoreita ovat mm. Agria Drabant , Agria Myran, Bun

gartz L 5 ja Timmerbjörn 12. Suomessa näin pieniä traktoreita ei ole 

käytetty. 

3/4~telaiset metsätraktorit 

Kolmeneljäsosatelaisten metsätraktoreiden peruskoneena on maatalous

tai teollisuuspyörätraktori, joka on metsäkäyttöä varten vahvistettu ja 

varustettu 3/4- teloin ja hydraulisin häntäohjauksin. Häntäohjaus on 

veto- ja kuormaosan välissä . Telat kulkevat t~kapyörien ja taaksepäin 

siirrettyjen etupyörien yli. Niiden kiristys tapahtuu erikseen hydrau

lisesti . Pintapaine vaihtelee riippuen telojan rakenteesta. Kuormaus

ta ja purkamista varten traktorissa on no~kyvyltään noin 2. 5 tnm oleva 

kahmainnosturi, joka on sijoitettu joko traktoriin tai peräajoneuvoon. 

Kuormaustasapainoa varten traktorissa on usein hydrauliset kallistuksen 

vakaajat. Noin 10 ••• 12 tn kantavan perävaunun talipyörien tilalle voi

daan talvella asentaa jalakset. Traktorin irrotusta ja kuormauksen hel

pottamista varten traktori on usein varustettu hydraulisesti pidennettä

vällä vetopuomilla ja etuvintturilla. 

Eräitä 3/4- telaisia metsätraktoreita esitetään taulukossa 3. Kolme-



Taulukko Tab le .3 

3/4- ja 1/2-telaisia metsätraktoreita • 

.3/4- and 1/2-track forest tractors. 

Traktorimerkki 

Tractor 

.3/4-TELAISET 
track 

BM-Volvo SM 460 Metsä-Juhta 

- " - SM 660 Juonto-Juhta 

Ford 5000-Teg 

Massey-Ferguson Robur 

VMV Stalo 

1/ 2_ TELAISET 
track 

BM-Volvo T-350 Boxer/ÖSA 

- " - T-400 Buster/ÖSA 

Massey-Ferguson Mini-Robur 

" - Semi-Robur 

Moottorin 
teho , 

SAE hv 

Engine 
output, 
SAE HP 

47 

60 

64 

62 

60 

60 

47 

62 

62 

1 

Paino perä
vaunuineen, 

tn 

Weight includ
ing trai ler, 

tons 

6 • .3 

8 . 9 

8.2 

8.2 

8 • .3 

6 . 6 

6. 1 

6.1 

6 • .3 

1 

' 

1 

' 

....... -

Hinta perä
vaunuineen, 

n. mk 

Price including 
trailer, 

marks, ab ou t 

-
81.000~-

-
66.000:-

-

56.000:-

44 . 000:-

.38.500~-

53.000:-

1 
...... 
1\.) 
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neljäsosatalaisia metsätraktoreita ovat taulukossa esitettyjen lisäksi 

mm. ruotsalaiset HVS ja Härjedalsbjörnen sekä suomalainen Fiskarsin ko

keilutraktori . Suomessa on 3/4- telaisia metsätraktoreita ollut käytös

sä vasta noin parikymmentä kappaletta, pääasiassa Massey- Ferguson Robur 

- merkkisiä . 

Kolmeneljäsosatelaiset metsätraktorit ovat olleet tähänastisia täys

telaisia traktoreita paremmin ohjautuvia ja maastokelpoisempia, mutta 

uppoavampia. Pyörä- ja puolitela- alustaisiin traktoreihin verrattuina 

3/4- telaiset traktorit ovat maastokelpoisempia lähinnä pehmeäpohjaisis

sa maastoissa ja paksussa lumessa. Jalaksien käyttö pyörien tilalla 

peräajoneuvossa lisää tällaisissa maastoissa usein maastokelpoisuutta. 

Telaketjujen takia 3/4-telaisten metsätraktoreiden käyttn yleisillä 

teillä ei ole mahdollista, mikä usein rajoittaa niiden soveltumista 

jatkettuun lähikuljetukseen. Niiden tärkein käyttöala onkin us8immiten 

metsässä valmiiksi tehtyjen paperipuiden ja tukkien juonta kaukokulje

tusreitin varteen. 

1/2-telaiset metsätraktorit 

Puolitelaisten metsätraktoreiden peruskoneena on tavallisesti akse

leiltaan ym. osin vahvistettu maatalous- tai teollisuuspyörät raktori . 

Puolitelat ovat hydraulisesti kiristettävät . Ohjausta varten ajoneu

vossa on useimmiten häntäohjaus veto- ja peräajoneuvon välissä. Perä

ajoneuvo voi olla pyörä- tai jalasalustainen. 

Eräitä 1/2-telaisia metsätraktoreita esitetään taulukossa 3 (s . 12) . 

Puolitelaiset metsätraktorit eivät ole maastokelpoisuudeltaan eivätkä 

vetokyvyltään 3/4-telaisten metsätraktoreiden veroisia, mutta toisaal

ta ne myös ovat näitä huomattavasti halvempia. Suomessa tätä traktori

tyyppiä on tällä hetkellä (1966) vasta muutamia kymmeniä. 

Loppupäätelmiä 

Metsätraktoreita on nykyään kaupan monia eri tyyppejä. Aikaisemmin 

olivat teloilla varustetut metsätraktorit yleisimpiä. Nykyisin käyte

tään enemmän pyöräalustaisia metsätraktoreita. Pääsyynä tähän on se , 
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että nykyisillä metsäpyörätraktoreilla on hyvät maasto- ja veto-ominai

suudet ja niiden siirtäminen työmaalta toiselle on helppoa. Kun metsä

traktorit ovat kalliita koneita, edellyttää niiden taloudellinen käyt 

tö ympärivuotista työskentelyä , työmaiden hyvää organisaatiota ja am

mattitaitoisia työntekijöitä. Traktorimerkin valinta riippuu ajo

ominaisuuksien lisäksi ratkaisevasti koneiden käyttövarmuudesta, kestä

vyydestä ja huollon järjestelystä. 

Review of Present Forest Tractors 
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By Jaakko Salminen 

SUMMARY 

The review summarises the forest tractors of today and their uses 

in Finland. Forest tractors are distributed into load- hauling and load

carrying wheeled forest tractors and full- track , 3/4- and 1/2- trackfor

est tractors . Tables 1 - 3, pp . 4, 9 and 12, show the most important 

tractor makes available in the Finnish market . Many types of tractors 

have been designed and constructed in the last few years . No one type 

has proved decisively superior to another, and at least for the time 

being all these types are needed . The work for the development of and 

experimentation with tractors continues all over the world, and imprave

ments in the operating properties of tractors and innovations are being 

introduced constantly . 






