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VALMET 880 KK -KAATO-JUONTOKONE

VaLmet 880 KK edustaa ensimmäisiä kaatojuontokoneita, jotka ovat sarjavaLmistusasteella.
Peruakoneena käytetyn kuormatraktorin ansiosta kone on maastokelpoinen
ja täyttää ergonomisilta ominaisuuksiltaan
metsäkoneille asetettavat vaatimukset .
Maastokelpoisuuden lisäämiseksi koneessa
saisi olla nykyistä enemmän tehoa.
Moottorin tehon puute tulee selvimmin esille
pehmeillä maaperillä työskenneltäessä.
Tulossa onkin voimakkaammalla moottorilla
varustettu malli, VaLmet 882 KK.
VaLmet 880 KK:n tuotostaso on riippuvainen
etenkin käsiteltävien puiden koosta sekä
juontomatkasta.
Ollakseen kilpailukykyinen esimerkiksi moottorisahakaatoon ja

Kuv a 1.

Valmet

puujuontoon verrattuna kone vaatii järeäpuustoisen leimikon sekä korkeintaan 200
m:n juontomatkan.
Lopullinen kustannustaso koneella riippuu luonnollisesti myös
siitä, millaisiksi työn luonteesta aiheutuvat keskeytykset, korjaukset ja kiinnijuuttumiset ym. muodostuvat.

1 YLEISTÄ
Valmet 880 KK - kaato- juontokone on tällä
hetkellä toi nen markkinoilla oleva kotimainen kaato-juontokone . Sen on valmistanut Valmet Oy : n Lentokonetehdas .
Peruskoneena on käyt etty Valmet 880 K - netsä-

88o KK . Valok. Valmet Oy
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traktoria, jota on pidennetty 0.5 m ja
jonka taka-akselin päälle on asennettu puristuspankko ja kuormaimen kouran tilalle
kaatolaite.
Puristuspankko ja kaatolaite
ovat Östber gs Fabriks AB:n valmistamat .
Konetta on toistaiseksi valmistunut seitsemän kappaletta .
Valmet 880 KK : n hinta
on 284 000 mk, ja sille annetaan kuuden
kuukauden takuu , joka sisältää varaosaja työkustannukset .

II VALMET 880 KK:n TUTKIMINEN
Valmet 880 KK:sta suoritettiin tutkimuksia
Tehdaspuu Oy:n työmaalla Tuohikotissa lokakuussa 1972.
Konetta on lisäksi seurattu
Pieksämäellä ja Rantasalmella
keväällä
1973 . Tutkimukset sisälsivät yksityiskohtaisia aikatutkimuksia sekä mittauksia ja
kokeita .
Aikatutkimukset käsittivät 30
kuormaa kuusipuuta .
Kuljettajalla oli
metsätraktoreiden käytöstä usean vuoden
kokemus, ja hän oli aikaisemmin käyttänyt
myös kaatoTjuontokonetta.

111 TEKNISIÄ TIETOJA
Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat
joko Metsätehon omiin mittauksiin tai val mistajalta saatuihin tai muiden tutkimuslaitosten esittämiin tietoihin.

Suurin
vääntömomentti

Polttoai nesäiliön
tilavuus
140 1
Voimansiirto

(Valmistajan ilmoittamat ja
Metsätehon tarkistamat luvut)

Pituus 8 685 mm , leveys 2 500 mm ja korkeus noin 3 750 mm
Raideväli edessä 2 016 mm ja takana 2 067
mm
Akseliväli 5 500 mm
Maavara edessä ja takana 650 mm

(Valmistajan ilm. mukaan)

Voima s i irtyy moottorista
power shift
-tyyppiseen momentinmuunninvaihteistoon,
jossa on kaks i nopeusal uetta eteenpäin ja
yks i t aaks epäi n aj oa varten . Vaihteistosta
voima s i irtyy nivelakseleiden välityksellä
tasauspyörästöihi n ja edelleen vetoakseleiden ja alennusvaihteiden kautta pyöriin.

Pyörävarustus

(Valmistajan ilm . mukaan)

Edessä 18 . 4 x 34/14 ja takana 16. 00 x 24/
16 . Lisävarusteena koneeseen on saatavissa 550 mm leveät telat.

Ohjaus (Valmistajan ilmoituksen mukaan)

Valmet 880 KK : ssa on hydraulinen runkoohjaus , jossa ohjauslii ke saadaan aikaan
or bitrol- laitteen ja ohjauspyörän välityksellä . Maastoajoa varten on lisäksi vipukäyttöinen hydrostaattinen runko-ohjaus.
Kääntösylintereitä on kaksi ja runkonivelen kääntökulma on~ 4oo.
Jarrut

Päämitat

363 Nm (37 kpm) SAE/
1600 r/min

(Valmistajan ilmoituksen mukaan)

Ajojarruina ovat edessä vetoakseleilla öljyssä olevat monilevyjarrut ja takana yhdet
kaksipiiriset paine ilmakäyttöiset nestetoimiset rumpujarrut. Työskentelyn ajaksi
jarrut voidaan lukita käsiventtiilillä .
Vaihteiston ulostuloakselilla on mekaaninen rumputyyppinen seisontajarru .
Hydraulllkka (Valmistajan ilm. mukaan)

Painot

(Valmistajan ilmoituksen mukaan)

Omapaino traktorin etuakselilla 5 900 kg
ja taka-akselilla 8 100 kg ,
yhteensä
14 000 kg
MooHorl

(Valmistajan ilmoituksen mukaan)

Merkki ja tyyppi

Valmet 411 BS , 4-sylint.,
4-taht . ahtimella varust .
suor asuihkutusdiesel
Syl interitilavuus 4.2 1
Suurin teho
92 kW (125 hv) SAE/ 2600
r/min

2

Hydraulipiirej ä on kaksi. Työhydraulipumpun tuotto on 150 1/min ja käyttöpaine 14
MPa (140 kg/cm2 ) . Ohjauspumpun tuotto on
83 1/min ja käyttöpaine 12.5 MPa (125
kp/cm2) . Hydrauliöljysäiliön tilavuus on
100 1 .
SähkölaiHeet

(Valmistajan ilm. mukaan)

Sähköjännite on 24 V ja vaihtovirtalaturin
teho 0 . 70 kW .
Koneessa on kaksi 155 Ah : n
akkua. Käynnistinmoottori n teho on 4 . 5 kW .
Työskentelyvalaisimia on kahdeksan.
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Kuva 2 .

Valmet 880 KK .

~littapiirros

(mitat mm :e inä)

°

Kaatolaite

Valmet 880 KK:ssa on ÖSA-380-nivelpuomikuormaimen varteen kiinnitetty ÖSA-640kaatolaite, jossa on ketjusahaterä.
Tyhjänä ajettaessa kaatolaitetta pidetään koneen takaosan päällä ja kuormaimen varsi
on puristuspankkoon puristettuna.
Kuormattuna-ajossa ja siirtymisajossa kaatolaite riippuu vapaasti ilmassa tai on puristettuna kuormaan kiinni .
Teknisiä tietoja (Valmistajan ilm. mukaan)
Bruttonostomomentti
77.8 kNm (7 930 kpm)
Puomin suurin pituus
6.5 m
Kääntölaitteen kääntökulma
380

Kaatolaitteen kääntäjän kääntökulma 300
Suurin kaatoläpimitta
550 mm
Suurin käyttöpaine
14 MPa (140 kp/cm2 )
Suurin tarvittava öljyvirta
15P 1/min
Paino
560 kg
Purlstuspankko

Valmet 880 KK:n kuormatilan muodostaa ÖSA820-puristuspankko, johon puut nostetaan
välittömästi kaadon jälkeen.
Pankko sijaitsee koneen taka-akselin päällä
ja
kuorma puristetaan kuorman kiinnitysvaije-

°

m 0

Kuva 3 . Valmet 880 KK : hon asennetun
ÖSA-kaatovarren ulottuvuus pystytasossa

2

Kuva 4. Valmet 880 KK : hon asennetun ÖSAkaatovarren ulottuvuus oaanpinnan tasossa

3

reilla pankkoon kiinni.
Pankon hallinta
tapahtuu sähköhydraulisesti.
Teknisiä tietoja (Valmistajan ilm. mukaan)
Sakaroiden kärkiväli avattuna
2.7 m
0 ••• 2.0 m2
Puristava poikkipinta-ala
Kääntyminen pystyakselin ympäri
180 °
Kääntyminen vaaka-akselin ympäri
40

°

Kuvassa 3 (s. 3) on esitetty kaatovarren
ulottuvuus pystytas9ssa ja kuvassa 4 (s. 3)
maanpinnan tasossa.
Vaikka kaato voidaan
suorittaa koneen edestäkin, tämä käytännössä tulee harvoin kysymykseen, sillä puun
saanti kuormaan on tällöin varsin vaikeaa.
Pääasialliset kaatoalueet ovatkin koneen
sivuilla.

IV KÄYTTÖOMINAISUUDET
Maastokelpoisuus

Maaperän pehmeyden vaikutus

ilmeistä, että kone ei vaivatta
pysty työskentelemään, jos sivukaltevuus
ylittää 10 %:n.
Tutkitussa koneessa ei
myöskään teho riittänyt kuorman vetämiseen
rinteessä, jonka jyrkkyys oli 24 % ja
kuorman koko noin 6 m3.
Maanpinnan epätasaisuuden vaikutus
Koska kone on varsin pitkä ja ainakin tutkitussa koneessa ohjaus oli jäykähkö, kone
on kankea liikuteltava epätasaisessa maastossa. Koneen maavara on edessä suhteellisen korkea, minkä ansiosta oikealla ajotekniikalla tätä haittaa voidaan poistaa.
Koneen telirakenne on sellainen, että sen
etumainen pyörä nousee helposti esteen
päälle ja ylämäkeen ajettaessa pyrkii kohoamaan ilmaan, mistä ainakin kokeilutyömaalla näytti olevan myös haittaa, sillä
tutkittu kokeilukone ei jaksanut enää tämän jälkeen vetää kuormaa esteen yli,
etenkin jos se joutui lähtemään liikkelle
aivan esteen takaa.
Ketteryys ja kulkuleveys

Koska Valmet 880 KK:n akselipainot ovat
suuremmat kuin vastaavan kuormatraktorin,
880 K:n, myös sen pintapaineet tyhjänä
ovat hieman suuremmat.
Kuormattuna ajettaessa koko kuorman paino kohdistuu takapyörille, jolloin pintapaineet kohoavat
suuriksi .
Kokeilutyömaalla osoittautui,
että pehmeällä maaperällä työskenneltäessä
koneessa saisi korkeiden pintapaineiden
vuoksi
olla
nykyistä enemmän
voilllaa.
Asetelmassa 1 on esitetty Valmet 880 KK:n
teoreettiset pintapaineet.
As e t e 1 ma

kui~enkin

Koneen ketteryys on pitemmän rungon vuoksi
hieman heikompi kuin vastaavan kuormatraktorin, Valmet 880 K:n.
Tämän vuoksi koneen kääntösäteet ovat varsin suuret,
uloin 9.5 m ja sisin 6.3 m. Kone oikaisee
kaarteissa noin 70 cm. Koska kone on tarkoitettu avohakkuualueilla käytettäväksi,
eivät suuret kääntösäteet ja oikaisu kuitenkaan vaikeuta
ratkaisevasti koneen
työskentelyä.
Liikkuminen lumessa

1

Teoreettiset pintapaineet
Pintapaine , kPa (kp/cm2 )
Renkaiden
koko

tyhjänä

Eturenkaat

18 . 4

X

34/14

77 (0. 77)

Takarenkaat

16 . 00

X

24/16

65 (0.65)

Tutkilllusajankohdan vuoksi ei kokeilutyömaalla voitu selvittää koneen lumessaliikkumiskykyä. Ilmeistä on, että lumiolosuh-

5 t:n
kuormalla
73 (0 .73)
107 (1. 07)

On huomattava, että konetta voidaan kuormittaa selvästi enemmänkin, mutta käytännön kaato- ja juontotyössä kuorman paino
harvoin ylittää
asetelmassa esitettyä
5 t:a.
Takarenkaiden pintapainetta voidaan oleellisesti pienentää teloja käyttämällä, mikä pehmeähköillä maaperillä ja
talviolosuhteissa on välttämätöntä.
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Kuva 5 . Valmet 88o KK -ke.ato-juontokoneen
ajonopeuden riippuvuus ajocatkasta

1

200

A s e t e 1 ma

teissa kone on välttämätöntä varustaa telailla.
Niin ikään vaikeissa lumiolosuhteissa työskenneltäessä
koneessa saisi
olla voimakkaampi moottori, jotta kuorman
koko säilyisi riittävän suurena.

2

Valmet 88o KK:n
keskimääräinen työmaa-aika ja sen rake nne

Ai ka,
cmin/

enin/

puu

kuorma

Valmistelu ja työn suunnittelu
Puun kaato ja nosto kuormaan

0 . 01
0 . 46

0 . 12
5 . 54

0. 9
44 . 5

yhteensä

0 . 47

5. 66

45 . 4

0 . 04
0 . 19

0 . 46
2 . 30

yhteensä

0 . 23

2 .76

3 .7
18 . 5
22 . 2

Ajon valmistelu ja järjestelyt
Tyhjänäajo
Kuormattuna-ajo

0 . 01
0 .13
0 . 09
0 .02

0 . 12
1. 54
1. 06
0 . 26

yhteens ä

0 . 25

3. 00

1. 0
12 . 4
8.5
2. 3
24. 2

TEHOAIKA

yhteensä

0 . 95

11 . 42

91. 8

KESKEYTYKSET

yhteensä

0 . 08

1. 02

8.2

TYÖMAA-AIKA

yhteensä

1.03

12 .44

100 .0

PUUKOHTAISET AJAT

Ajonopeudet
Kuvassa 5 on esitetty tutkimusaineiston
perusteella saatu ajonopeuksien riippuvuus
ajomatkasta, kun maasto oli I maastoluokkaa.
Ajonopeudet ovat lyhyillä ajomatkoilla jääneet pieniksi, mutta ajomatkan
ylittäessä 50 m:n ajonopeudet näyttävät
vastaavan pyörätraktoreiden ajonopeuksia.

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT
Panken liikkeet ja sii r tymiseen
valmistautuminen

Siirtyminen
KUORMAKOHTAISET AJAT

Kaato-, kuormaus- ja purkamlsnopeudet

Purkaminen

Ke skimääräiset kaato-, kuormaus- ja purkamisajat nähdään asetelmasta 2, jossa esitetään työmaa-aika osavaiheittain.

(.

Puukohtainen aika kasvoi jonkin verran
puun koen kasvaessa.
Vastaavasti kasvoivat työpistekohtaiset ajat sekä puuta että
kuormaa kohti laskettuina leimikon tiheyden pienentyessä.
Lisäksi työpiste- ja
kuormakohtaiset ajat
riippuvat
siitä ,
pystyykö kone ottamaan puut kuormaan molemmilta puolilta vai ainoastaan toiselta
puolelta. Jos voidaan työskennellä ensiksi mainitulla tavalla, työpiste- ja kuormakohtaiset ajat pienenevät
asetelmassa
esitetyistä.
Tämä edellyttää kuitenkin,
että kaato voidaan suorittaa niin, ettei
pystymetsä sitä haittaa.
Näin ollen tämä
edellyttää suhteellisen harvaa leimikkoa.

8

Leimikon tiheys, runk./ha
m3
Keskim . r ungon koko,
Keskim . kuorman koko ,
Keskim . sii r tymismatka, m/ker ta
Keskim . tyhj änäajomatka , m/kuorma
Keskim . kuormattuna-ajomatka , m/kuorma

Kuorman koko
Kuvassa 6 on esitetty kuorman koon riippuvuus kuormattavien runkojen koosta. Kuormien koot ovat Valmet 880 KK:lla olleet
selvästi
suuremmat
esimerkiksi
kuin
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Kuva 6 .

Valcet 88o KX - kaato- jucntokoneen kuornan Y.oon

riippuvuus kuormattav ien puiden ke s kicäer äisest Ä kooste
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Kuva 7. Valmet 880 r.K -kaato-juontokoneen tuotoksen r iippuvuus
rungon koosta , juontooatkasta ja l e irnikon tiheydestä

Lokkeri-kaato-kasaus-juontokoneella (Metsätehon katsaus 21/1971). Kuorman koko kasvaa rungon koon kasvaessa , kuitenkin niin
e~~ ä kä~ännössä kuorman koko harvoin ylitt aa 7 m :n.

V TUOTOS
Kuvasta 7 nähdään Valmet 880 KK: n tuotoksen riippuvuus rungon koosta eri juonto-

matkoilla ja leimikon tiheyksillä. Tuotoksia laskettaessa kuorman koon on oletettu olevan kuvassa 6 esitetyn mukainen.
Todetaan, että rungon koko vaikuttaa merkittävästi tuotoksen suuruuteen ja että
juontomatkan kasvaessa 100 m:stä 200 m:iin
tuotos pienenee keskimäärin noin 15 % ja
sen kasvaessa 400 m:iin noin 35 %. Tiheyden kasvaessa 500 rungosta/ha 800 runkoon/
ha tuotos kasvaa ajomatkan ja rungon koon
mukaan 2 ... 5 %.
Antero Koskinen

Metsäteho Review
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VALMET 880 KK FEU.ING SKIDDING t-'ACHINE
Test report on the felling skidding machine.
Valmet 880 KK is one of the fi rst Finnish felling skidding machines in serial production . The
forwarder used as the basic machine makes the
Valmet 880 KK fit for cross- country work, and
in its ergonomic propertiesn meets the demands
To incr ease the mamade of forest machines.
noeuvrability in terrain, the motor should have
The l ack of motor power has been
more power.
revealed mos t clearly in work on soft soil . As
a matter of fact , the pr esent model will be re-

METSÄTEHO

placed by a new one, Valmet 882 KK , which will
have a mor e powerful motor .
The production of the Valmet 880 KK ~ dependent
especially on the size of the trees handled and
To be competitive
on the skidding distance.
especially with power-saw felling and full-tree
skidding the machi ne r equires a stand of largesized trees and a maximum skidding distance of
200 m. The final cost level of the machine also
depends, of course , on what interruptions, r epairs , bogging down , etc ., are likely to be
caused by the natur e of the work.
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