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ã Klassinen nelipyttyinen Perkins piiloutuu hydraulisäiliön alle. Etu-
runkopalkkeihin on suunniteltu kannelliset työkalukotelot, ja akku on 
lämpimässä konehuoneessa. Uudemmissa malleissa akut olivat oh-
jaamon takana kylmässä. Pidempien johdotusten vuoksi talviaamu-
jen starttaukset saattoivat olla nahkeita.

ã Ulospäin vain etuakseliston planeettapyörästöt paljastavat 909:n 
sielun. Muu MF 50 on piiloutunut sievän eturungon sisään. Lyhyen 
keulan kiilamainen muotoilu tekee koneesta maastokelpoisen.

70-luvun alussa Lokomon mallis-
tossa oli vain yksi metsäkone, järeä 
925. Markkinoilla oli kuitenkin 
kysyntää kevyemmälle malleille, 
jollaisia kilpailijoilla jo oli. Volvon 
mallistossa oli kevyt nelipyöräinen 
462, jonka valmistus alkoi vuonna 
1971. Valmet valmisti samaan ai-
kaan kevyempänä mallinaan 870 
CK:ta, joka oli käytännössä apu-
akselistolla varustettu nelipyöräi-
nen malli. 

Lokomon vastaus haasteeseen 
oli malli 909, jossa peruskoneena 
käytettiin maataloustraktoria. Tä-
mä johti kuitenkin ongelmiin kes-
tävyyden osalta – kuten muillakin 
vamistajilla, jotka olivat valinneet 
saman strategian. Irvileukojen 
suussa Lokomon mallimerkintä 
vääntyikin muotoon ”susinollasu-
si”. 909 oli kuitenkin suosittu ko-
ne, ja sen elinkaari kesti vuodesta 
1973 aina vuoteen 1982. 

Jutun hyvin alkuperäiskuntoi-
nen vuoden 1974 909 on Kurulai-
sen Ari Hanhisuon käytössä, ny-
kyiset vähät käyttötunnit synty-
vät metsätilaa hoideltaessa. Kom-
mentteja erittäin tutusta työka-
lusta on kertoillut myös Ruovesi-
läinen Matti Tervanen, hänellä on 

1970-luvun alkuun asti 
metsätraktoreiden ke-
hitys oli jatkuvaa järe-
ytymistä. Harvennus-
hakkuille alettiin kui-
tenkin kaivata kevyem-
pää kalustoa, eikä maa-
taloustraktoreihin pe-
rustuneiden telatrak-
torien ergonomiassa 
ollut hurraamista. Ai-
ka alkoi olla kypsä ke-
vyemmän kokoluokan 
runko-ohjatuille kuor-
matraktoreille, joista 
esimerkkinä on Loko-
mo 909.

   Teksti: Tommi Hakala 
Kuvat: Tommi Hakala,  
Matti Tervanen

Kevyesti Klassista
lokomo 909

edelleen käytössään kolme 909:ä, 
vuosimallit -74, -75 ja -76. 

”Useampi kymmenen tuhatta 
tuntia on vuoren -80 jälkeen tul-
lut niillä ajettua”, keroo Tervanen. 
”Ensimmäinen kone uudelleen-
rakennettiin eturungoltaan pala-
neesta koneesta vuonna 1980”.

Massikan sydän…
Lokomoa myyneellä Hankkijalla 
oli mallistossaan kevyempänä ko-
neena MF Robur ja MF Kärppä. 
Ne olivat MF 50-teollisuustrakto-
riin perustuneita puolitelakonei-
ta. Lokomolla lähtökohdaksi otet-
tiin sama peruskone ja sen ympä-
rille rakennettiin moderni kuor-
matraktori, alkuperäiseltä nimel-
tään HL 909. Teollisuustraktorista 
saatiin etupään sydän, nelisylinte-
risellä Perkins-moottorilla ja mo-
mentinmuuntimella varustettu 
voimansiirtokokonaisuus. Ne pa-
ketoitiin kantavan kotelorungon 
sisään. 

Klassinen, ahtamaton ja MF 
185 -maataloustraktoristakin tut-
tu Perkins 2.484 -moottori puh-
kuu voimaa Borg&Beck-momen-
tinmuuntimelle, jonka jatkeena 
on powershift-suunnanvaihdin. 
Suunnanvaihtimen käyttö käy 
näppärästi ja joustavasti ilman 
kytkintä ja helpottaa kuormauk-
sen aikana siirtymistä. Nelivaih-
teinen perusvaihteisto on kuiten-
kin mekaaninen hammaspyörä-
vaihteisto, jota hallitaan kahdella 
erillisellä edestakaisin liikkuvalla 
kepillä. 

Koska kytkintä ei ole, on vä-
litystä vaihdettaessa kytkettävä 
ensin suunnanvaihdin vapaalle. 
Se tekee 909:stä varsin jännittä-
vän ajettavan maantiesiirtymillä, 
etenkin vaihdettaessa ylämäessä 
kolmosvaihteelta kakkoselle – sil-
loin on hämmennettävä samaan 
aikaan kolmea keppiä ja ote oh-
jauspyörästä on pakko vapauttaa. 
Jos vaihto ei onnistu, kone helpos-
ti pysähtyy.

Vaihteiston jatkeena on teolli-
suustraktorin taka-akselisto, jo-
ka on varustettu vetoakselistois-
sa sijaitsevilla planeettavälityk-
sillä. Vaikka vaihteiston yhtey-
dessä on voimansiirtoa säästävä 
mekaaninen katkeava ”sulake”, 
ovat napavälitykset liian kovilla, 
vaikka tasauspyörästön lukkoa ei 
ole. Planeettapyörästöjen rattaat  

70-luvulla harvennushakkuiden lisääntyminen loi tarpeen kette-
rälle ja pienikokoiselle kuormatraktorille. Lokomo vastasi haas-
teeseen mallilla 909. Sen Perkinssin pörinä ja kapeat renkaanjäljet 
ovat tulleet hyvin tutuiksi suomalaisilla harvennushakkuilla.

KANNOKON KLASSIKOT
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NAARVA S23 - KEVYT JA SÄHKÖTÖN SYKEHARVESTERI ENSIHARVENNUKSILLE 
Naarva S23 ja S23C-mallit ovat yksinkertaisia ja helposti asennettavia sähköttömiä sykeharvestereita. 
Ohjaus tapahtuu pelkästään kouran auki-kiinni-toiminnolla. S23 kaataa, karsii, katkoo ja tarvittaessa vielä 
halkaisee puun määrämittaiseksi haloksi. S23C on varustettu sahakatkaisulla ja soveltuu pikkutukin tekoon. 

ã Selkeä ja isoilla rattailla toteutettu teli tuo hyvin maavaraa. Veto-
pitoa parantaa ilman tasauspyörästöä oleva perämurikka, eli molem-
mat telit vetävät 100 prosenttisesti.

ã Ohjaamoltaan 909 harppasi suoraan ruotsalaisten kilpailijoiden 
tasolle. Tilava ja täysin tasalattiainen ohjaamo tarjosi mukavia työpäi-
viä savoitoille. Peruskoneen kaksi vaihdevipua paljastavat koneen 
olevan traktoriperustainen.

jouduttiinkin suunnittelemaan 
Lokomolla järeimmiksi jo alkuvai-
heessa, eikä niitä käytetä missään 
muussa konemallissa. Toinen järe-
ytetty kohta on perävaunuun voi-
maa välittänyt planeettapyöräs-
tö, senkin osien löytäminen on jo 
hankalaa.

”Jarruthan tässä on siitä erilai-
set, että paineiden kadottua ei ole 
automaattijarrua. Kerran tulin yh-
den mäen alas paineiden kadot-
tua ja tuli ilmat pihalle”, vakavoitui 
kertomuksessaan Tervanen. ”Sa-
massa rytäkässä kone katkes”. Yk-
si Tervasen koneista on koottu sa-
man kohtalon lähistöllä kokeneen 
909 perävaunusta ja Lokomolle ai-

koinaan varastoon jääneestä etu-
päästä.

…Lokomon perä
Peruskoneen voimanulosotosta 
saadaan laajakulmanivelkardaa-
nin kautta voimaa Lokomon omaa 
tuotantoa olevalle perävaunun 
hammasratasvälitteiselle keinute-
lille. Telien valmistus oli Lokomolle 
jo tiekarhujen valmistuksen myötä 
tuttua työtä. 

”Perän sisuskalut ja telien rat-
taat on samat, telikotelot ja perän 
kuoret on erilaiset”, kertoo Terva-
nen. Hänen, vuonna -74 valmis-
tunessa koneessa numero 8, jonka 
mittarissa on tällä hetkellä tunteja  

38 000 tuntia, oli alkujaan tiekar-
hun telien kannattimet. ”Muttei ne 
kestäny mettässä ja järeämmät tu-
livat tilalle”. 

Koska maastossa tarvitaan kaik-
ki mahdollinen vetopito, suunni-
teltiin 909-malliin ilman tasaus-
pyörästöä oleva yksinkertainen 
”jäykkä perä”(myös 925 oli ilman 
tasauspyörästöä). Ajatuksena oli, 
että kapeiden renkaiden luisto riit-
täisi käännöksissä säätämään pyö-
rimisnopeuksien eroa. Lopputu-
loksena oli kone, joka eteni hyvin, 
koska perävaunun pito oli hyvä,  
mutta oli kankea kääntymään. 909 
onkin tunnettu ”puskemisestaan”, 
eli käännöksissä etuvaunun ren-

kaiden sivuttaisesta liukumisesta. 
Myöhemmin takatasauspyöräs-
tö muuttui malliksi, jossa on No-
Spin-automaattinen tasauspyö-
rästön lukko. Käytännössä lukko 
oli kuitenkin lähes koko ajan kyt-
keytyneenä, eivätkä ajo-ominai-
suudet juurikaan parantuneet. 

”Kuorma pitää tehrä etutyvisek-
si, sillo paikat kestää”, kertoo Ter-
vanen. Tasauspyörästöstä voimaa 
pyörille välittävät rehelliset ja rei-
lun kokoiset hammasrattaat, ku-
ten järeimmissäkin koneissa. Teli-
koteloiden kaarevalla muotoilulla 
saatiin koneelle kunnollinen maa-
vara.

Ohjaamo, ei hytti
909:n suunnittelussa ohjaamon 
ergonomia nostettiin tärkeäksi 
suunnitteluperusteeksi. Lokomon 
ohjaamo olikin aikoinaan luok-
kansa kärkeä. Selkeä, täysin tasa-
lattiainen ohjaamo on tilava ja nä-
kyvyys on hyvä. Näkyvyyttä eteen-
päin parantaa kiilamaiseksi muo-
toiltu ja lyhyt konepeitto. Ohjaa-
mo sijaitsee myös matalalla, mi-
kä pienentää sivuttaista heiluntaa. 
Lämmityslaite puhaltaa pakkas-
keleillä ohjaamon taka-alanurkas-
ta tehokkaasti lämmintä, avattava 
kattoluukku ja raolleen lukittavat 
ovet tuovat hieman viilennystä ke-
säkeleillä.

Kaikki katkaisijat ja mittarit on 
sijoitettu ohjauspyörän läheisyy-
teen, lisäksi lataukselle ja öljyn-
paineelle on merkkivalot ohjaa-
mon takapaneelissa. Varustukseen 
kuuluvat myös täydelliset kaksois-
hallintalaitteet, aina käyttöjarrua 
myöten. Kuormaajan käyttövent-
tiili oli perinteisen 909-mallin val-
mistuksen loppuun asti kuusivi-
puinen.

Kun 909 tuli markkinoille, ha-
kattiin kuitupuu kaksimetrise-
nä ajouran varteen. Tästä syys-
tä nosturiksi katsottiin riittävän 
Ösan kevyt 340-malli. Sen hui-
ma 4,7 metrin ulottuma todettiin  

ã Ösa oli hyvin yleinen nosturi 70-luvun alkupuolella. Se oli nostu-
reista ensimmäisiä, joka oli varustettu laajakulmanivelellä ja puhtaasti 
metsäkäyttöön suunniteltu. Moni konemies on opetellut Ösalla nos-
turinkäytön saloja metsäoppilaitosten kourajumpassa.

ã Kuormatilan pankkojen kiinteä sijoittelu on kaikua kaksimetrisen 
kuitupuun ajoilta. Sermille on kuitenkin taaempi kiinnityspaikka kol-
memetrisen puun ajamiseen. Kiinteä valovarustus oli aikoinaan tar-
peen, siirrot tapahtuivat ajamalla.

ã Tiukkaan pakatun eturungon takia polttoainesäiliö on sijoitettu 
takarunkoon. Kovilla pakkasilla ja polttoaineen jähmettyessä ovat 
ilmaustalkoot usein tarpeen. Tästä syystä 909 olikin varustettu säh-
köisellä ilmauspumpulla, jonka sai kytkettyä päälle kojetaulusta.

ã Lokomolla onnistuttiin hyvin suunnittelemaan kuormatraktori 
70-luvun kaksimetrisen kuitupuun ajoon. Kun siirryttiin pidempien mit-
tojen käyttöön, sen kuormakapasiteetti jäi vajaaksi, tai ylikuormitus oli 
yleistä. Kuorman takapainoisuus periytyi vielä 909T-malliin asti.

ã     Etusuuntaan näkyvyys on lähes esteetön ja kiilamainen keula ohjaa kepit sivuun. Suunnanvaihdinta 
hallitaan ”Ferrarimaisesti” hahlossa liikkuvalla kepillä, heti sen vieressä on kuormausjarrun vipu. Takanä-
kyvyyttä heikentää kaltereita enemmän Ösan leveä jalusta. Kuuden nosturiohjauksen vivun lisäksi on oma 
vipu runko-ohjaukselle. Ikkunoiden suojaritilät suojaavat raskailta pölkyiltä, mutta samalla ne ohjaavat 
risut rikkomaan laminoidut lasit.

ã
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myynti-palvelu-huolto:
www.stihl.fi 

STIHL teräketjut Sveitsiläisellä tarkkuudella
STIHL on ainoa polttomoot-
torikäyttöisten moottorisahojen 
valmistaja maailmassa, joka 
valmistaa itse teräketjut ja
-levyt.  Tällöin varmistutaan, että 
kaikki kolme komponenttia
(moottorisaha, teräketju ja -levy) 
sopivat täydellisesti yhteen.

Teräketjut valmistetaan
Sveitsiläisellä huipputarkkuudella 
STIHLin kehittämillä koneilla - 
omalla tehtaalla Wilissä,
Sveitsissä.

STIHL teräketjut eivät ole parhaat
ainoastaan STIHL moottorisahoi-
hin vaan myös kaikkiin muihin 
sahamerkkeihin.

Koneviesti_2015_02_05.indd   1 16.1.2015   14:08:28

pian liian lyhyeksi, joten nosturei-
hin asennettiin jälkikäteen kaksi-
jatkeisia Suomessa valmistettuja 
taittopuomeja. ”Aarno Järvinen ja 
Haliseva niitä jatkeita teki”, muis-
telee Tervanen. Viimeisissä vuosi-
malleissa nosturiksi tulikin mo-
dernimpi Cranab tai Fiskars.

Maastokelpoinen,  
tiettyyn rajaan asti
Koska etupään perusvoimansiirto 
oli pienikokoinen, saatiin 909:stä 
näppärä harvennuskone. Noin 8 
metrin pituus ja 2,5 metrin leveys 
teki siitä yhden aikansa ketterim-
mistä koneista. Keskinivel on on-
nistuneessa kohdassa, eikä perä-
vaunu oio kovin paljon käännök-
sissä.  Koska perävaunun rengastus 
on alkuperäisenä kapea 14-tuu-
mainen, on kuormatilan pohja 
leveä ja matalalla. Kuormatila on 
valmistettu yhdeksi kokonaisuu-
deksi, jossa kaikki pankot tukevat 
toisiaan reunapalkin myötä. Polt-
toainesäiliönä toimii osa takarun-
gosta, mikä ei ole talvikäytössä pa-
ras idea. 

”Haluaisin nähdä sen insinöö-
rin, joka on keksiny laittaa hydrau-
lisäiliön moottoritilaan ja tankin 
takarunkoon – alkuperäine siir-
topumppu kun o mitotettu moot-
torin yläpuolella olevalle säiliölle”, 
pohdiskelee Tervanen. ”Määhän 
oon muuttanu kahessa koneessa, 
niissä ne on nosturin kääntösylin-
teri alla”. Yhdessä koneessa säiliö-
nä on alumiininen 909T:n säiliö 
konetilassa.

Rengastus on kuitenkin ollut 
myös koneen ongelma. Alkuperäi-
sillä 18.4 x 34 etu- ja ”sirkkelinte-
riksi” kutsutuilla 14 x 24 -takaren-
kailla kone eteni lumisessa maas-

tossa hyvin, etenkin teloilla varus-
tettuna. Mutta pehmeissä maas-
toissa kantavuus loppui hyvinkin 
pian. Viimeisimmissä vuosimal-
leissa on ollut leveämpänä vaihto-
ehtona 23,1 x 26 etu- ja 500 x 22.5 
-takarengastus. ”Tos meirän yh-
dessä koneessa on edes kuussata-
set, kantavuus o vähintää riittävä”, 
kommentoi Tervanen.

Koska moottori ei ole turhan 
suuri, se työskentelee vaikeam-
missa oloissa äärirajoillaan, ja liik-
kuminen muuttuu ähräämiseksi. 
Moottorin kierroksia on laskettu 
alkuperäisestä voimansiirron kes-
tävyyden parantamiseksi, joten 
rauhallinen liikkuminen on 909:n 
perusominaisuus. Metsässä kuulee 
jo äänestä, missäpäin 909 puhkuu 
eteenpäin.

Seuraajista hittimalleja
Muiden valmistajien siirtyessä 
pois traktoriperustaisista malleis-
ta, muutettiin myös Lokomo 909 
-mallia. Viimeisissä valmistuneissa 
perusversioissa kuormatila tehtiin  
taivutetuista putkista. Suurempi 
muutos oli malli 909T, jossa suku-
laisuus edeltäjään näkyi vielä kes-
kinivelen ja eturungon muodois-
sa sekä aikaisemmin esiteltyjen 
teräslevyrakenteisten telien muo-
dossa. Turboahdetun Perkinsin 
voimat riittivät aivan eri tavalla, 
ja Clark-vaihteistoon yhdistettynä 
saatiin erinomainen vetovoima. 
Samalla kuormatila suureni rei-
lusti. Koneesta tulikin yksi 80-lu-
vun ”kymppitonnikokoluokan” 
statuksista. Malli päivittyi pikku 
muutoksilla FMG 910 -malliksi, 
joka on käytettyjen markkinoil-
la yksi suosituimpia kuormatrak-
torimalleja. Myöhemmin samal-

Tervasen ensimmäinen 
909 oli siirtoajossa pala-
neesta koneesta 1980 uu-
delleenrakennettu yksilö. 
Se pääsi koeajolle omien 
lautapuiden ajossa. Ösan 
kaksijatkeisella nosturilla 
varustettuna 909 on kette-
rä ja näppärä harvennus-
hakkuiden kone.

tyksen Lokomo 909T ja FMG 910 
– mikä ei pitkän linjan lokomolai-
sen kohdalla liene yllätys. 

Tekniset tiedot: Lokomo 909
Moottori Perkins 86 hv (64 kW)/2 160 k/min

Momentinmuunnin ja powershift -suunnanvaihdin

Neljä nopeutta eteen- ja taaksepäin max nopeus 30 km/h

Jatkuva 6-pyöräveto, ei tasauspyörästöä takana

Työjarru: paineilmakäyttöinen kuiva levyjarru

Pysäköintijarru: mekaaniskäyttöiset öljykylpylevyjarrut

Hydraulipumpun tuotto 81 l/min, työpaine: 140 bar

Nosturi Ösa 350, ulottuvuus: 4,7 m

Renkaat edessä 18.4 x 34

Renkaat takana 14 x 24

Kuormatilan poikkileikkauspinta-ala 2/3 m2

Kantavuus 6 000–8 000 kg

Omapaino 8 800 kg

Pituus 8 020 mm

Leveys 2 500 mm

Korkeus 2 900 mm

Maavara 515 mm
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la mitoituksella tuli markkinoille 
Timberjack 1010 -malli.

Järeät  mallit vaihtuivat Loko-
molla tiuhaan, mutta 909 aloitta-
ma keskikokoisten mallien ketju 
jatkui vielä pitkälle 2000-luvulle. 
”Taitaa mies loppua ennen kuin 
ysinollaysit”, on Tervasen mieli-
pide omista luottotyökaluistaan. 
Nykyisin ”perinnetyökalujen” 
työkuormaa vähentävät yri-
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ã A-sarjalaisessa takalasiin on 
saatavissa lisäpalat, joilla takala-
sin ja ohjaamorungon väliin on 
mahdollista sijoittaa venttiilistö. 
Tällöin jalkatilat ovat riittävät 
pidemmällekin kuljettajalle ja 
ohjaamo on tiivis.

ã Uudemmissa N-sarjalaisissa taakseajolaite sijait-
see keskellä, se estää käytännössä yksiosaisten 
perinteisten venttiistöjen käytön.

ã Pienemmän A-Valtran kääntyvään penkkiin on 
mahdollista valita kapeampi jalusta. Se mahdollis-
taa jämerämpienkin lapikkaiden käytön.

Metsässä traktoriin kohdistuvat 
samat vaatimukset kuin pellolla-
kin. Vetovoimaa pitää olla vaunun 
vetämiseen hankalassakin maas-
tossa, ja ketteryyttä tarvitaan har-
vennushakkuilla. Leveillä renkailla 
saadaan kantavuutta pehmeiköil-
le, kapeammilla taas parempaa 
kulkukykyä lumessa. Myös ohjaa-
mon varustelussa on valittavissa 
useita variaatioita. Kaikkein va-
rustelluin versio ei ole välttämät-
tä  järkevin hankinta. Esimerkiksi 
täydellinen kaksoishallintalaitteis-
to voi estää perinteisempien vent-
tiilistömallien käytön.

Painolla merkitystä
Metsäperävaunun kanssa maas-
tossa etenemistä  ei voi käytän-
nössä parantaa vauhtia lisäämällä. 
Vetokyvyn määrittää vetotrakto-
rin painon ja rengastuksen yhdis-
telmä. Moottoritehon vaikutus tu-
lee esiin vasta jyrkemmissä mäissä 
ja erittäin paksussa lumessa liikut-
taessa.

Vaikka traktoreiden 
metsäkäyttö on vähen-
tynyt, on se monille 
edelleen oleellinen osa 
työskentelyä. Ostohet-
kellä on osattava valita 
sopivat ominaisuudet. 

   Tommi Hakala

Mitä kärryn eteen?
traktorin valinta metsäkäyttöön

Painon suhteen hyvä nyrkki-
sääntö on, että traktorin pitäisi 
painaa vähintään puolet vedettä-
vän perävaunuyhdistelmän ilmoi-
tetusta kantavuudesta. Tällöin ete-
neminen onnistuu normaaleis-
sa maasto-olosuhteissa. Kahdek-
san tonnin kantavuusluokan ve-
totraktorin pitäisi siis painaa mie-
lellään neljä tonnia. Laskukaava 
pätee myös hydraulisesti vetäviin 
perävaunuihin, sillä vedolla vain 
parannetaan kulkuominaisuuk-
sia vaikeammissa maastokohdissa. 
Muulloin vaunu on käytännössä 
vedoton, ajonopeudesta johtuen. 
Mekaanisesti vetävissä vaunuissa 
vaikuttaa taas vetokoneen moot-
toriteho enemmän.

Koneviestin metsäperävaunu-
vertailuissa vetotraktoreina on ol-
lut A- ja N-mallin Valtroja. Kun 
vertailimme vuonna 2011 10–12 

tonnin metsäperävaunuja, oli ve-
totraktorin (N141) omapaino eri-
laisten lisävarusteiden johdos-
ta tonnin vakiota enemmän, eli 6 
tonnia. Testiradalla Valtra pystyi 
vetämään kuormattuna kaikkia 
vaunuyhdistelmiä, erilaisista ki-
vikkokohdista ja lievistä nousuista 
huolimatta. 

Vuoden 2014 vertailussa 8–10 
tonnin kantavuuden yhdistelmien 
veturina oli A93-malli, jonka pai-
no oli metsärengastuksella hieman 
alle 4 tonnia. Traktorilla oli 10 ton-
nin kantavuuden vaunujen vetu-
rina lieviä etenemisongelmia täs-
mälleen samalla radalla.

Renkaat maastojen mukaan
Rengastuksen valinta on metsässä 
käytettävän traktorin osalta hanka-
laa. Peltokäyttöön tarkoitetut kor-
kearipaiset vyörenkaat toimivat hy-

vin metsäkäytössä, kunhan käyte-
tään työhön määritettyä korotettua 
rengaspainetta. Tämän rengastyy-
pin vaurioitumisriski raivauskan-
noissa ja terävien kivien kohdalla 
on kuitenkin suuri. Myös kulutus-
pinnan kumilaatu saattaa olla peh-
meää ja vaurioitua ketjukäytössä. 
Joidenkin rengasmallien kanssa ei 
saa käyttää lainkaan ketjuja.

Perus-ristikudosrenkaat ovat 
toimiva valinta, jos taka-akselille ei 
kohdistu suuria kuormia. Jos nos-
turi sijoitetaan traktoriin runko-
sovitteilla, on suositeltavaa asen-
taa taka-akselille varsinaiset met-
särenkaat. Niiden runko kestää 
paremmin sivuttaista nitkutusta. 
Samalla myös traktorin heilumi-
nen vähenee.

Renkaiden leveyden kanssa on 
syytä olla maltillinen, etenkin kun 
metsässä liikutaan pääsääntöises-

ti lumiseen aikaan. Leveä rengas 
ei saa otetta lumesta, se on havait-
tu nykyisten metsäkoneidenkin 
kohdalla. Lumisina vanhan ajan 
talvina metsäkoneissa oli käytös-
sä yleisesti 18,4–34 tuuman ren-
kaat edessä. Niillä kantavuus riitti 
ja rengas sai otteen maastosta lu-
men alla. Kyseinen rengaskoko on 
useimmissa tapauksissa riittävä 5 
tonnin traktoriin, sillä perävaunu-
kin kanssa taka-akselipaino jää alle 
5 tonnin. Etenemiskykyä lumessa 
voi parantaa kapeammilla eturen-
kailla – ne tekevät ”alkurailon” le-
veämmille takarenkaille ja helpot-
tavat kulkua.

Ketjuilla kunnon ote
Kumirengas saa huonosti otteen 
kovista ja liukkaista puun juurista. 
Tästä syystä ketjut ovat pääsääntöi-
sesti tarpeen talvella, mutta mones-

ti myös kesällä. Jotta koko vetote-
ho voidaan hyödyntää, ovat ketjut 
myös nelivetoisen traktorin etu-
renkaissa tarpeen (valmistajan suo-
situkset huomioiden). Eturenkai-
den ketjut parantavat huomatta-
vasti myös kääntyvyyttä. Metsässä 
ketjuiksi riittäisivät myös nastatto-
mat versiot, mutta varastopaikoil-
la ja tiesiirtymissä nastojen pito on 
usein tarpeen.

Hydrauliikka määrittää nosturin
Vaikka tarkoituksena olisi hankkia 
mahdollisimman voimakas nostu-
rimalli, on mietittävä tarkoin sen 
yhteensopivuutta traktorin hyd-
rauliikan kanssa. Hankintahin-
naltaan edullinen järeä nosturi voi 
houkutella, mutta sen käyttö saat-
taa vaatia peruskoneeseen erikois-
ratkaisuja, jotka nostavat yllättä-
västi hintaa. Muutoin nosturin no-

peus voi jäädä tuskaisen hitaaksi.
Valmistajat ilmoittavat nosturi-

en osalta usein hydrauliikan vir-
taukselle minimi- ja maksimiar-
von. Yleensä minimiarvo on opti-
mistisesti määritelty. Toinen huo-
mioitava tekijä on venttiilistön 
maksimi läpivirtaus, sillä liian ah-
das venttiilistö kuumentaa öljyä.

Normaalissa kuitu- ja ranka-
puun ajossa nosturin notkean 
sopusuhtaiset liikkeet ovat raa-
kaa voimaa  tärkeämpi asia. Hyö-
tykuormaa voi lisätä valitsemal-
la pienemmän kahmarimallin. Se 
on usein myös näppärämpi pieni-
en rankojen käsittelyssä. Pienempi 
kahmari saattaa olla toimivampi, 
kuin ”kaiken varalta” valittu liian 
suuri malli. Perusnostureissa ulot-
tumat ovat kuitenkin lähes yhte-
neväisiä, 6,5–7 metriä, mikä riittää 
moneen tarpeeseen. 

Valtran mallistossa kaksi lähellä toisiaan olevaa mallisarjaa, 
pienempi A ja jämerämpi N. Niiden paino ja hydrauliikan ominai-
suudet määrittävät sopivuutta erilaisten metsäperävaunuyhdis-
telmien pareiksi.


