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Käesolevas töös on uuritud ja võrreldud John Deere’i langetustraktoreid. Võrreldud on 

masinaid üldiselt ning anlüüsitud on kütusekülu. Töö üks osa koosnebki masinate 

kütusekulusid mõjutavatest teguritest ning lõppeb masinate andmete võrdlusega. 

Eesmärgiks oli teada saada, missugune kolmest valitud harvesterist sobiks ökonoomsuse 

mõttes kõige rohkem ettevõtjale ning Eesti metsades tööd tegema. 

 

Uurimustöö on tehtud autori enda nägemuste ning tähelepanekute põhjal. Andmete 

kogumisel ning hilisemate järelduste tegemisel on kasutatud metsamasinate omaniku abi. 

 

Käesolevas töös selgus, et kolme masina võrdluse käigus osutus kõige kasulikumaks 

masinaks harvester John Deere 1170E, mille keskmine kütusekulu oli teistest lausa 32% 

madalam, samas kui keskmine tüvemaht oli 11% väiksem. Uurimuse käigus tehti järeldus, 

et ökonoomsuse mõttes oleks ettevõtjale sobilikum John Deere 1170E langetusmsin. 

 

Autori arvates saaksid uurimustööst kasulikku infot metsamasinatel töötavad operaatorid, 

kui ka metsa ülestöötamisega tegelevad ettevõtjad. 
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In this Paper, John Deere harvesters have been studied and compared. The vehicles have 

been compared in general, their fuel consumption has been analysed. A part of this Paper 

consists of the factors influencing the fuel consumption of the vehicles, and it ends with 

vehicle data comparison. The aim was to find out which of the three selected harvesters 

would be most suitable - in terms of economic efficiency - for business operators and for 

working in Estonian forests. 

This Research Paper has been prepared on the basis of the Author's own visions and 

observations. Data collection and subsequent conclusions were made with the help of the 

owner of forestry vehicles. 

This Paper revealed that, under comparison of three vehicles, the most useful vehicle 

proved to be the harvester John Deere 1170E, with average fuel consumption almost 32% 

lower than others, while the average stem volume was 11% lower. During this Research, it 

was concluded that, in terms of economic efficiency, the harvester John Deere 1170E 

would the most suitable. 

The Author believes that this Research Paper could provide useful information to both the 

forest vehicle operators and timber harvesting operators. 
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SISSEJUHATUS 
 

Antud lõputöö teema on valitud selle tõttu kuna on suur huvi tehnika vastu ning viimasel ajal 

on olnud tihedamalt kokkupuuteid masinatega. Tekkis uudishimu saada täpsemat teavet 

metsamasinate tööst, neid mõjutavatest faktoritest ja kõige rohkem sellest, kui mahukad on 

tööjärgsed kütusekulud. Lõputöö teema valikut lihtsustas asjaolu, et tuttaval on metsa 

ülestöötamise firma ning nad olid nõus oma masinate kohta teavet jagama. 

Töö eesmärgiks on saada selgust kütusekuludest ning otsustada, missugune masin sobib 

ettevõtjale Eesti metsades töö tegemiseks kõige rohkem. Eesmärgini jõudmiseks uuriti  

Emeksen OÜ raiemasinate raietöö tulemusel saadud andmeid. Uurimuse käigus uuriti, kui 

palju tarbib RMK metsades raietöid teostavad masinad kütust. Töö tulemuseni jõudmiseks tuli 

võrrelda erinevaid masinaid üldiselt, seejärel tuli töödelda toodangufailidest saadud andmeid, 

leidma kütusekulu mõjutavad tegurid ning viimaks tegema järeldusi.  

Töö üheks olulisemaks uurimisülesandeks on harvesteride toodangufailide uurimine ja 

analüüsimine, mis peaks andma piisavalt vastuseid kütusekulusi mõjutavate tegurite 

kirjeldamiseks. Harvesteride väljatrükid on 2015. ja 2016. aasta kohta. 

Käesoleva töö esimeses peatükis tutvustatakse harvesteri üldiselt. Teises peatükis antakse 

ülevaade Emeksen OÜ-st ning tutvustatakse ettevõtte tausta. Teises peatükis antakse kõigele 

lisaks veel ülevaade firma kasutuses olevatest langetustraktoritest, ning tehakse selgeks 

masinate sarnasused ning erinevused. Kirja on pandud ka teave andmete kogumise, analüüsi 

ja vormistamise koha pealt. Selles osas on kirjeldatud metoodikat, ning on tehtud peatükk 

andmete varumise probleemide kohta. Kolmandas osas tehtakse harvesterid töö analüüsist 

ülevaade, see on viimane peatükk kus koostatakse analüüse ning tehakse järeldused. 
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1. ÜLDISELT HARVESTERIDEST 
 

Metsanduses üheks parimaks abivahendiks on harvester, mis teeb ära suure töö lühikese 

ajaga. Harvester on spetsiaalne metsatööde jaoks mõeldud traktor, mis hüdromanipulaatori 

otsas rippuva lõikeseadme abil suudab langetada, laasida ja järgata puutüve erinevateks 

sortimentideks [3]. Harvesterid võivad olla ehitatud rippuva kinnitusega operaatorikabiiniga, 

mis suudab ennast hoida püstises asendis kallakutel kui ka ebatasasel pinnasel. Osade 

harvesteride lõikepea on varustatud libisema kalduvate veorullide asemel veolintidega, mille 

haarduvus tüvega on parem. Harvestere on saadaval 4-,6- või 8 rattalistena. Tänu vähesemale 

rataste hulgale on masin hea manööverdusvõimega, kui tekitab pinnasele liigset erisurvet. 

Mida rohkem on rattaid, seda stabiilsem on traktor ning tallab vähem, kui manööverdusvõime 

kannatab rataste hulga tõttu. Topelt ratastele on võimalik paigaldada veolinte, mille abil on 

võimalik parandada haardeteguri maapinnaga ning suurendada harvesteri läbivust 

veelgi.Uuendusraie- ja hooldusraieharvestere eristatakse sõltuvalt nende võimsusest, 

gabariitidest, kaalust ja lõikepea suurese järgi [2] . 

Põhjamaades teevad harvesterid enamiku osa metsas toimuvatest raietest. Hooldusraideid 

lõigatakse 80% ja uuendusraideid koguni 98%. Kuna harvesterid ei nõua kõrgeid 

inimtööjõududega seotud makse, siis tema omahind kujuneb üpriski madal. Metsamasinad on 

suure tööjõudlusega ning nendega töötades ei saa eriliseks takistuseks ka halb ilm. 

Harvesteride tööleasumise eel on tähtis, et raielank oleks ette valmistatud. Kuna harvesteri 

juht ei pruugi pimedas näha puid ning segada võivad ka varjud, siis tuleb puud ära märkida, 

samuti tuleb sisse märkida ka kokkuveo tee suund, sest kokkuveoteede suunda võib harvesteri 

juht valesti hinnata. Kindlasti tuleb  teha alusmetsa raie ning eemaldada suurem osa võsast, 

sest selle töö tegemata jäämisel suurenevad märgatavalt harvesteri kulud ning töötegemine 

muutub tülikaks. Harvesteriga tekitatakse raiumise käigus masina sõidurajale oksavall, mis 

vähendab tallamist ning hiljem on sealt võimalik ka oksad kokku vedada. Nende tegevuste 

käigus paraneb töö kvaliteet, tootlikus ning esteetiline pilt [1]. 

Harvesteri operaator peab tööle asmisel veenduma, et masinal ei esineks tehnilisi rikkeid, see 

tähendab seda, et kusagilt ei lekiks õli või kütust. On tähtis, et metsamasinatel oleks 

varustuses sidevahend, tulekustuti, ja õli või kütuselekke eemaldamiseks saepurukott, labidas 
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ning maha valgunud õli hoiustamiseks mõni anum. Aegajalt peab masina operaator tegelema 

ka  mootori ja jahutusradika pesuga, et vältida tuleohtu. Keskkonna säästmise puhuks tuleks 

kasutada harvesteri lõikeketi määrimiseks ainult taimset ketiõli. Raielangid peab hoidma 

olmejäätmetest puhtatena [1] 

Käesolev töö käib John Deere`i 1170E ning 1270E seeria metsamasina kohta. Tegemist on 

spetsiaalse metsatehnikaga, siis uuriti, kui palju taolisi masinaid Eestis arvele on võetud. 

Seisuga 29.02.2016 oli John Deere 1170E seeria metsamasinaid Eestis registris kolm tükki 

ning 1270E seeria langetustraktoreid 7 tükki. Maanteeameti andmetel põhjal antud masinaid 

polegi suurel hulgal, arvatavasti pole kõiki masinaid registrisse kantud [9].  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Emeksen OÜ lühiülevaade 

 

Emeksen OÜ alustas oma tegevust aastal 2002. Tegemist on Eesti ettevõttega. Ettevõte 

tegeleb peamiselt metsaülestöötamisega, aga ostab ka raieõigusi ja metsakinnistuid. Tööd 

tehakse peamiselt RMK-s, kuid on veel teisigi koostööpartnereid, näiteks Lemeks Viljandi 

AS, Metsagrupp OÜ, Metsapartner OÜ, Dammix AS, Lignator Mets OÜ, Södra Metsad OÜ 

ja Woodwell AS. Emeksen OÜ-s töötab hetkel kuus harvesterioperaatorit, kõik nad on 

läbinud harvesterioperaatori kutsekvalifikatsiooni koolituse taseme 4. Lisaks on ettevõte 

tööandjaks veel kuuele forwarderioperaatorile, ühele metsameisterile, ühele treileri juhile ja 

ühele metsaautojuhtile. Firmas on 3 komplekti metsamasinaid. 

Emeksen OÜ valduses on hetkel 3 harvesteri 

 John Deere 1170E (1tk) 

 John Deere 1270E (2tk) 

Kokkuveotraktoreid on ettevõttes 3 

 John Deere 1510E (1tk) 

 Komatsu  855.1 (1tk) 

 Komatsu  860.4 (1tk) 

 

2.2 Uuritud langetusmasinate ülevaade 

 

Töö käigus uuriti kolme langetustraktorit. Kõik traktorid olid John Deere tootja masinad, kuid 

mudelid, gabariidid, võimsused, lõikepea suurused, kaal ja ökonoomsus erinesid sellegi 

poolest. Uurimise käigus käsitleti eraettevõtte Emeksen OÜ kasutuses olevaid masinaid, mis 

teostavad enamikest töödest RMK metsades. Kõik langetustraktorid on üpriski uued, kuna 

RMK-s on kehtestatud kindlad tingimused masinatele, mis metsades tööd teevad. Kõikidel 
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traktoritel toimub töö mitmes vahetuses, seega masinad on pidevalt töös. Iga harvesteri peal 

töötab vahetustega 2 meest. 

Töös käsitletakse kolme masinat. Esimene masin on John Deere 1170E (joonis 1). väljalaske 

aastaga 2011  ning töötunde on kogunenud 9200, Tehnilised andmed 1170E kohta on toodud 

lisades (lisa 1).  

 

Joonis 1. John Deere 1170E [11] 

 

Teised kaks John Deere’i on mõlemad 1270E-d (joonis 2), kuid need erinevad tootmisaasta 

poolest. Uuem masin on vanemast aasta uuem ning pidi olema tunduvalt väiksema 

kütusekuluga. Vanem John Deere (2014. aasta) 1270E on  5300 töötunniga. Uuem John Deere 

1270E IT4 on soetatud 2015. aasta suvel ning töötunde on selle lühikse ajaga kogunenud juba 

3184 tundi. John Deere 1270E tehnilised andmed on välja toodud lisades (lisa 2). 
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Joonis 2. John Deere 1270E [11] 

 

2.2.1 Üldised sarnasused ja erinevused 

 

Töös analüüsiti kolme John Deere’i langetusmasinat, olgugi et kõik masinad on sama tootja 

valmistatud ning on üldiselt küllaltki sarnased, on siiski kõik masinad mingite aspektide 

poolest erinevad. Üks masinatest on kahest langetusmasinast gabariitide poolest väiksem 

(1170E), ning sobib tööd tegema veidike kitsamates oludes ehk sobilik ka harvendusraieid 

tegema [4]. Kaks suuremat masinat (1270E) on küll mõõtude poolest samad, kui erinevuseks 

on siinkohal aastakäik, mille tõttu on uuemal 1270E-l uuema tüübi IT4 mootor ning on 

eelkäiast tunduvalt ökonoomsem ning keskkonnasäästlikum,1270E tüüpi masin on mõeldud 

rohkem siiski uuendusraiete tegemiseks. Kõik masinad on väga kaasaegsed ning töötaja 

sõbralikud. Alustades pööratavast kabiinist kuni silmasõbralike LED töötuledeni. Tänu 

kabiini automaatsele pööramisele saab juht jälgida poomi ning lõikepead, mis teeb töö 

tunduvalt mugavamaks. John Deere metsamasinad pakuvad töötajale töökeskkonda, mille 

tegutsedes ei haju operaatori tähelepanu, ning töö produktiivus ei lange ka pika tööaja korral 

[6]. 
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2.2.2 Tõstemehhanismid  

 

John Deere lühisortimenti tootvad langetustraktorid teevad tööd paralleertoimega 

liigendnoolega, mille noole ulatus on 10 meetrit ning seda kõigil kolmel masinal, mida töös 

käsitleti. Tänu sellisele noole tüübile on töö tegemine kiirem ning puuni jõudmine lihtsam. 

Kõikidel masinatel on poomi pikenduse võimalus. Erinevused on aga selles, et 1170E on 

CH610 tüüpi paralleeltoimega liigendnoolega, mille brutotõstemoment on 165 kNm ning 

brutopöördemoment 45 kNm [4]. Mõlemad John Deere 1270E-l on CH710 tüüpi 

liigendnoolega mille brutotõstemoment on 197 kNm ning brutopöördemoment 50 kNm. 

Erinevus tekib sellest, et suurematel masinatel on võimsam mootor ning sellest tulenevalt 

tootlikumad pumbad, samas saab kasutada suuremal traktrol suuremat lõikepead, mille abil on 

võimalik edukalt lõigata suurema läbimõõduga tüvesid [6].  

 

2.2.3 Erinevused lõikepeades 

 

Bakalaureuse töös käsitletud langetustraktorite erinevusteks on ka lõikepeade tüübid. 

Harvester John Deere 1170E lõikepea on H414 tüüpi, mille maksimaalne langetusläbimõõt on 

620 millimeetrit ning mass ilma rotaatorita on 1050 kilogrammi [5]. John Deere 1270E 

H480C lõikepea (joonis 3) on aga pisut suurem, mis suudab lõigata kuni 710 millimeetrise 

läbimõõduga tüve. Lõikepea kaal ilma rotaatorita on 1240 kilogrammi. Kõige uuema 

harvesteri lõiepeal on lisana varustatud vertikaalse saekojaga, tänu millele on väiksem risk 

nüristada saeketti. Kõikidel lõikepeadel on 4 lõiketera ning 4 sööterulli [7]. 
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Joonis 3. John Deere 1270E (2015a) H480C lõikepea [11] 

 

2.3 Harvesteril kasutatavast tarkvarast 

 

Antud harvestere uurides oli põhiprobleemiks andmete kättesaadavus, kuna ettevõttes 

töötavatel harvesteri operaatoritel pole kohustusi ning võimalusi kasutada vastavaid 

programme, mis salvestaks masinate tööaja jaotumist ja muid parameetreid. Seega tööalase 

statistika tegemine oli raskendatud. Selle tõttu pidi harvesteride operaatoritelt küsima 

toodangu aruandeid piltidena (lisa 4), kus on välja toodud kõik vajalikud andmed, nagu 

näiteks toodangu kogumaht, keskmine tunni toodang, tunnis kuluv keskmine kütuse kogus, 

kuupmeetrile kuluv keskmine kütuse kogus, kogu kütusekulu ning kütusekulu tunnis. Selleks 

et neid kõiki admeid kokku saada, kulus tohutulut palju aega. Kuid John Deere’i 

metsatraktoritele on mõeldud vastav programm selle kõige lihtsustamiseks, milleks on 

TimberLink tarkvara (lisa 5). Selle programmi abil saab jälgida metsamasina omanik kui ka 

operaator metsamasina jõudlust, seisukorda, tööaja statistikat ning kõike vajalikku, et 

optimeerida toodang, kütusekulu ning takistusteta tööaeg. Lisaks tööaja ja kütusekulu 
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jälgimisele näitab tarkvara ära ootamatu kütuse tõusu või muu probleemi, mille abil on 

kiiremini võimalik veale või muule probleemile jälile saada [8]. 

 

2.4 Andmete kogumine, analüüs ja töö vormistamine 

 

Bakalaureuse töö kõige põhilisemaks osaks on Emeksen OÜ metsamasinate jälgmine, 

võrdlemine RMK metsades tehtud uuendusraietelt saadud andmete põhjal. Töö käigus pöörati 

suurt rõhku kolme langetusmasina erinevustele,  sarnasustele ning nende põhjal toodi välja 

eelised ja puudused. Andmed koguti kokku harvesteride väljatrükkidest (lisa 3) ning 

langetustraktori operaatorite saadetud infost. Seejärel analüüsiti saadud andmeid ning loodi 

süsteem, et saaks kõige täpsemad võrdlusandmed. Selleks sai välja valitud sarnase iseloomuga 

metsad, ning seejärel võis masinate võrdlus alata. Kuna andmeid konkreetsete ajavahemike 

kohta polnud, siis sai aluseks võetud kütusekulu jälgimine seoses kuupmeetritega. 

Harvesteride väljatürkkide jälgmisel peeti silmas, kui palju on lõigatud tüvesid, kui suured on 

olnud keskmised tüvemahud (m
3
/tüvi) ning kui palju on lõigatud kuupmeetreid (m

3
). Saades 

ka operaatoritelt andmeid kulunud kütuse kohta, võiski välja arvutada, palju on kulunud 

kütust keskmiselt kuupmeetrile. Kuna töös on rõhku pandud erinevate John Deere’i 

langetustraktorite kütusekuludele, siis saigi kogutud andmete põhjal võrdlema hakata, 

missugune masin kui palju kütust tarbib. Jõudmaks lõpplahenduseni, tuleb läbi viia palju 

arvutusi, koostada tabeleid näitamaks, kui suured erinevused masinate vahel on. Kuna 

kütusekulusid mõjutavad paljud tegurid, siis töös ongi enamasti analüüsitud, et kas teatud 

mõjud muudavad kütusekulusid ning kui palju. Uurides näiteks erinevaid harvesteride 

operaatoreid, lehtupuude mõju, kütusekulu suhteid õhutemperatuuridega, siis sai välja 

selgitatud ka neist sõltuvad erinevused. Lõpuks tehti saadud andmete põhjal järeldus, et 

missugune masin oleks sobilik konkreetsele ettevõtjale ning Eesti metsades tööd tegema. 

Käesoleva töö koostamisel on kasutatud programmi Microsoft Excel 2010. Sama 

programmiga  abil on autor koostanud andmetest vajalikud joonised ja diagrammid. Erinevate 

tööosade kokkupanekuks on kasutatud tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word 2010 ning töö 

on koostatud ja vormistatud EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudis kasutusel oleva juhendi 

„Lõputöö vormistamise nõuded” järgi [10]. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Alusmetsa eemaldamise mõju kütusekulule 

 

Oluline on rääkida ka alusmetsa mõjust harvesteri tööle. Kuna Emeksen OÜ metsamasinad 

pakuvad hanke korras RMK-le teenust, siis on kindlasti teada, et alusmets on raielankidelt 

alati eemaldatud, kuna see tingimus kuulub rangelt RMK reeglite hulka. Seega võib väita, et 

alusmets ei saanud raielankidel kütusekulusid mõjutada. 

 

3.2 Keskmise tüvemahu suurenemise mõju kütusekulule 

 

Uuriti kõigi kolme masina seoseid tüvemahu suuruse ning kütusekulu vahel. Esimena 

analüüsiti John Deere 1170E andmeid, mis ulatusid 2015. aasta augustini. Andmeid töödeldes 

selgus, et kõige väiksema tüvemahu 0,133 m
3
 korral oli kütusekulu 1,00 l/ m

3
, aga kõige 

suurema tüvemahu 0,570 m
3
 korral oli kütusekulu 0,54l/ m

3
. Andmete põhjal sai kindlaks 

teha, et tüvemaht mõjutab  kütusekulu suuremal või vähesemal määral (joonis 4). 

 

  Joonis 4. John Deere 1170E kütusekulu seos tüvemahuga 
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John Deere 1270E (2014. aasta) andmeid uurides selgus, et kõige väiksema tüvemahu 0,080 

korral on kütusekulu 2,47 l/ m
3
 ning kõige suurema tüvemahu 0,636 m

3
 korral oli kütusekulu 

1,07 l/m
3
 (joonis 5). 

 

 Joonis 5. John Deere 1270E (2014a.) kütusekulu seos tüvemahuga 

 

Kõige uuema harvesteri John Deere 1270E (2015. aasta) andmeid uurides selgus, et kõige 

väiksema tüvemahu 0,148 m
3
 korral oli kütusekulu samuti 1,00 l/ m

3
 ning suurima tüvemahu 

0,506m3 korral oli kütusekulu 0,88 l/ m
3
 (joonis 6). 

 

Jooni 6. John Deere 1270E (2015a.) kütusekulu seos tüvemahuga 
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Selgus, et kõigil John Deere harvesteridel oli seos tüvemahu muutustega. Mida suuremaks oli 

puistus tüvemaht, seda madalamaks muutus keskmine kütusekulu kuupmeetri kohta. 

 

3.3 Lehtpuu osakaalu mõju kütusekulule 

 

Bakalaureusetöö üheks osaks oli harvesteri väljatrükkide andmete põhjal vaadelda, kui suurt 

mõju osutab lehtpuu osakaal harvesteri kütusekulule. Esimene graaafik on John Deere 1170E 

langetustraktori kohta, millelt on näha, et lehtpuu osakaalu suurenedes kasvab pisut koos 

lehtpuu osakaaluga ka kütusekulu. Kui lehtpuu osakaal on 1-30% siis sel juhul on keskmine 

kütusekulu 0,75 l/m
3
 kuid kui lehtpuu osakaal on 35-70% siis kütusekulu on juba  0,89 l/m

3
. 

Seega kütuse kulu suureneb lehtpuu osakaaluga seoses 0.13 l/m
3
 ehk 15%. Väita ei saa, et 

kütusekulu kasvatab näiteks tüvemahu vähenemise tõttu, sest tegelikult lehtpuu osakaalu 

kasvades kasvas ka tüvemaht 7%, seega peaks kütusekulu hoopis langema. Järeldada saab, et 

John Deere 1170E-d lehtpuu osakaal siiski mõjutab (Joonis 7). 

 

 

Joonis 7. John Deere 1170E kütusekulu seos lehtpuu osakaaluga 

 

John Deere 1270E (2014. aasta) andmetest selgus, et ka suurema masina kütusekulu mõjutab 

lehtpuu osakaal. Kütusekulu suureneb lehtpuu osakaalu suurenedes 3% ehk 0,045 l/m
3
 kohta. 

Samuti sai vaadeldud keskmise tüvemahu suurenemist lehtpuu osakaalu suurenemisel ning 

selguseks tõus oli 24% ja arvuliselt 0,447 m
3/

tüvi. Seega ei saa tüvemaht kütusekulu 

suurendada, kuna tüvemahu kasvule reageerib kütusekulu vastupidiselt (joonis 8).   
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 Joonis 8. John Deere 1270E(2014a.) Kütusekulu seos lehtpuu osakaaluga 

 

Vaadeldes uue John Deere 1270E 2015. aasta masina seost lehtpuu osakaaluga, siis graafikul 

on näha, et kütusekulu mõju lehtpuu osakaalu mõjust on väga minimaalne. Kuigi muutus 

esines ning selle suurusjärk on lehtpuu osakaalu suurenedes 0,07 l/m
3
 ning 6%. Kuid selle 

masina juures on vähem tõenäoline kütusekulu  seos lehtpuuga, kuna lehtpuu osakaaluga 

suurenedes väheneb tüvemaht, seega võib siit teha järeldus, et kütusekulu võib suurendada ka  

tüvemahu vähenemine. Tüvemaht vähenes 0,04 m
3 

ning 11%. Seega võib järeldada, et siin 

võis kütusekulu mõjutada ka tüvemahu vähenemine. Kütusekulu lineaarjoon ei joonistu nii 

hästi välja, kuna antud harvester lõikas enamasti lehtpuu enamusega puistuid (joonis 9). 

 

 Joonis 9. John Deere 1270(2015a.) Kütusekulu seos lehtupuu osakaaluga 
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Uurides kolme John Deere’i lehtpuu osakaalu mõju kütusekulule, siis selgus, et lehtpuude 

osakaalu suurenedes kasvasid masinate 1170E ja 1270E 2014. aasta keskmine kütusekulu 

kuupmeetrile. Samas tõusis ka 1270E 2015. aasta langetusmasina kütusekulu, kuid selle 

masina lõigatavates metsades lehtpuu osakaalu suurenedes tüvemaht langes, seega võis 

oletada, et see võis olla kütusekulu suurenemise põhjuseks. Samuti ilmnes graafikutest, et 

lehtpuude osakaal suurendas väiksema masina (1170E) kütusekulu rohkem, kui suurematel 

(1270E) masinatel. 

 

3.4 Kütusekulu erinevused operaatorite lõikes 

 

Uuritud sai ka operaatorite erinevusetest tingitud kütusekulusid. Kuna harvesteride 

operaatorite kogemused, väljaõppe ning pädevus on erinevad, siis sai võrreldud ka 

operaatoritest endast lähtuvaid andmeid. Kõikide harvesteride peal töötab 2 meest ning kõik 

nad on läbinud harvesterioperaatori kutsekvalifikatsiooni koolituse tase 4. Kõige väiksemal 

langetustraktoril John Deere 1170E peal töötavad mehed nimedega Ants ja Urmas vanustega 

vastavalt 52 ja 39. 2014. aasta John Deere 1270E peal töötavad mehed  Veiko vanusega 35  ja 

Margus vanusega 47. Kõige uuema 1270E 2015. aasta masina peal on ka kõige nooremad 

töölised tööl, üks on Martin, 28 aastane ning teine on Mihkel, 24 aastane. Viimased mehed 

läksid peale põhikooli lõppu edasi Luua Metsanduskooli harvesterioperaatoriks õppima. 

Mõlemad mehed on töötanud üle viie aasta Emeksen OÜ-s harvesteri juhtides ning on oma 

alal arenenud, seda tõestab ka graafik. 

Saadud andmete põhjal on näha, et Mihkli keskmine kütusekulu kuupmeetrile on suurem. 

Mõlemad mehed lõikasid samu raielanke vahetustega. Üldmulje on hea, kuna mõlemal 

harvesteri juhil on üsna sarnased keskmised kütusekulud kuupmeetri kohta (joonis 10). 
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Joonis 10. Operaatorite Martini ja Mihkli kesk. kütusekulu erinevus 

 

Oli vaja leida lahendus, et miks on ühel mehel suurem keskmine kütusekulu, kui teisel. 

Andmeid vaadates selgus, et Martinile olid sattunud suurema keskmise tüvemahuga puud, 

sellest ka kütusekulu erinevus. Tüvemahu erinevus oli 2%. Võib arvata, et kui tüvemahud 

olnuks üks ühele, oleksid arvatavasti ka kütusekulud võrdsed (joonis 11). 

 

Joonis 11. Operaatorite Martini ja Mihkli kesk. tüvemahtude erinevus 

Antud töös anti ühe masina põhjal ülevaade, kuidas mõjutavad operaatorid kütusekulu 

kujunemist ning kui palju erineb ühe või teise mehe toodang omavahel. 
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3.5 Kütusekulu erinevused kuude lõikes  

 

Jälgides kütusekulu muutusi seoses külmade ja soojade kuudega, siis selgub, et kütusekulu 

l/m
3
 kohta ei muutu märgatavalt, olenevalt sellest, kas on kõrge või madala temperatuuriga 

kuu. Arvestades möödunud talve, siis võib öelda, et talv oli üpriski soe ning arvatavasti selle 

tõttu ei tulnud suuremaid muutusi kütusekuludes (joonis 12).   

 

Joonis 12. Riigi Ilmateenistuse andmetel põhjal kogu Eesti keskmised õhutemperatuurid 

kuude lõikes. Allikas: Ilmateenistus 2016. 

 

Võttes arvesse temperatuuride langust -7,7
0
C ajavahemikul 2015. aasta detsember kuni 2016. 

aasta jaanuar, siis harvester John Deere 1170E kütusekulus märgatavat tõusu ei toimunud.  

Analüüsides ka teiste kuude lõikes kütusekulusid, siis muutused olid väga väikesed ning 

praktiliselt olematud, seega võib arvata, et kütusekulusid mõjutas pigem siiski puude 

tüvemaht (joonis 13). 
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Joonis 13.  John Deere 1170E keskmine kütusekulu kuude lõikes 

 

Uurides ka harvester John Deere 1270E 2014. aasta kütusekulusid kuude lõikes, siis ka antud 

harvesteril talvekuude temperatuur ei mõjutanud kütusekulusid märgatavalt, tundub küll, et 

jaanuris, mil keskmine õhutemperatuur oli -7,7 
0
C, tõusis kütusekulu võrreldes detsembriga 

0,2 l/m
3
, kuid vaadates näiteks oktoobri kuud, mil oli keskmine õhutemperatuur 6,5 

0
C, siis 

kütusekulu on jaanuari külma kuuga võrdlemisi sarnane (joonis 14). 

 

Joonis 14. John Deere 1270E (2014a.) keskmine kütusekulu kuude lõikes 

 

Uuriti ka kolmanda John Deere 1270E 2015. aasta langetustraktori kütusekulusid kuude 

lõikes, siis selgus, et selle masina keskmine kütusekulu kuupmeetri kohta langes külmade 

kuude tulekuga, kuid mitte drastiliselt. Seega võib oletada nende andmete põhjal, et 

kütusekulus suuri muudatusi ei toimu õhutemperatuuri muutustega (joonis 15). 
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Joonis 15. John Deere 1270E (2015a.) keskmine kütusekulu kuude lõikes 

 

Kütusekulude seoseid õhutemperatuuriga võis lisaks veel mõjutada lehtpuude osakaal ning 

tüvemahu suurus. Nende vältimiseks valiti kuude lõikes välja raielangid, millel oli sarnaste 

puude osakaal ning samalaadsed tüvemahud, mis erinesid üksteisest maksimaalselt 0,02 

kuupmeetrit, seega andmed said üpriski sarnased. Diagrammide andmetest võib järeldada, et 

kütusekulu seost kuupmeetritega õhutemperatuur ei mõjutanud. 

 

3.6 Kolme masina kütusekulu võrdlus 

 

Kindlasti mõjutab masinate kütusekulu tüvemaht. Seega sai välja toodud graafik 

langetustraktorite keskmiste tüvemahtude kohta. Vaadates graafikult, siis on näha, et John 

Deere 1170E metsamasin on lõiganud kõige väiksema tüvemahuga tüvesid (0,29 m
3)

, kuid 

sellest hoolimata on antud traktori kütusekulu kõige madalam. John Deere 1270E 2014. aasta 

langetustraktor on lõiganud kõige suurema tüvemahuga puid (0,35 m
3)

, kuid kütusekulu on 

kõige suurem. John Deere 1270E 2015. aasta metsamasinal on tulemus jäänud vahepealne 

tüvemahu 0,3 m
3 

korral (joonis 16). 
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Joonis 16. Kolme erineva masina keskmised tüvemahud 

 

Kuna kütusekulule osutas mõju ka lehtpuude osakaal, siis sai vaadeldud seda, et missugune 

masin lõikas kõikide lankide peale kokku kõige rohkem lehtpuu osakaaluga lanke. Selgus, et 

kõige uuem harvester (1270E, 2015. aaasta) on lõiganud teistest masinates 36% rohkem 

lehtpuu enamusega lanke. Olgugi et lehtpuude osakaal osutas kütusekulule mõju, ei olnud 

need kütusekulu erinevused nii suured, et muudaksid John Deere’ide võrdluse ebatäpsemaks 

(joonis 17). 

 

Joonis 17. Lehtpuude osakaal kõikide lankide peale kokku harvesteride lõikes 
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Võrreldes kõiki kolme masinat omavahel, siis selgus, et John Deere 1170E kütusekulu 

kuupmeetri kohta oli kõige madalam (0,8 l/m
3
). Teisele kohale jäi kütusekulu poolest kõige 

uuem John Deere 1270E IT4 (2015. aasta) kütusekuluga (1,04 l/m
3
) ning kõige suurema 

kütusekuluga (1,33 l/m
3
) oli John Deere 1270E 2014. aasta langetustraktor (joonis 18). 

 

 

Joonis 18. Kolme erineva masina kütusekulud  

 

Ringdiagrammist on näha, missugune metsamasin tarbib teisest vähem või rohkem kütust 

keskmiselt kuupmeetrile. John Deere 1170E tarbib 1270E 2015. aasta masinast 22% vähem 

kütust, mis annab omavahelise  erinevuse 0,23  l/m
3
. Võrreldes omavahel 1170E 2011. aasta 

ja 1270E 2014. aasta langetusmasinaid, siis erinevus on juba märgata, 1170E võtab 39% 

vähem kütust keskmiselt kuupmeetrile ning koguselt jääb see poole liitri suurusjärku. Samas 

võrreldes ka omavahel mõlemaid 1270E harvestere, siis aasta uuem masin võtab vanemast 

21% vähem kütust ning see teeb arvuliselt erinevuseks 0,29 l/m
3
 –le. Huvitav on see, et uuem 

harvester lõikas enamasti lehtpuu enamusega metsi ning keskmine tüvemaht oli vanema 

masina omast väiksem, kuid sellegi poolest tuli kütusekulu erinevus suur. Väiksem masin 

tarbib arvatavasti selle tõttu palju vähem, kuna tal on väiksem mass ja ökonoomne mootor, 

mistõttu on liikumine kiirem ja vähem kulukam.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Emeksen OÜ raiemasinate võrdlus RMK metsades 

läbi viidud lageraie tulemuste põhjal. Töös anti ülevaade ettevõtte kasutuses olevatest 

harvesteridest ning nendega seonduvatest parameetritest. Tehniliste omaduste poolest on välja 

toodud masinate erinevused ning sarnasused. Töös on mainitud andmete saamise keerukusest 

ning võimalusest seda lihtsustada. Põhiliselt pöörati rõhku siiski masinate kütusekuludele 

ning neid mõjutavatele teguritele.  

Välja on toodud erinevad diagrammid seoses keskmise kütusekuluga. Paljudest graafikutest ja 

diagrammidest selgub, et paljud tingimused ei mõjutagi suurel määral kütusekulu. Näiteks oli 

teada, et alusmets ei saanud takistuseks tulla uuritavatelt raielankidel töötavatele 

metsamasinatele, kuna RMK metsades peab alusmetsa raie enne langetustraktori töid tehtud 

olema. Selgeks tehti ka asjaolu, et kütusekulu erinevus operaatorite lõikes on olematu, 

keskendudes uurimuses John Deere 1270E 2015. aasta operaatoritele. Tulemused oli üldiselt 

sarnased, operaator Martini kütusekulu liiter kuupmeetrile oli 0,03 madalam operaator 

Mihklist, kuid Mihkli lõigatud puude keskmine tüvemaht oli 0,03 m
3
 väiksem Martinist. Sai 

ka välja toodud graafikul andmed külmadel kuudel kulunud kütuse koguste kohta ning 

võrreldes neid soojadel kuudel kulunud kütusega, siis selgus, et isegi temperatuuride erinevus 

ei mõjuta kütusekulusid. Hiljem muidugi selgus, et masinatel toimub seisakuid harva ning 

olukordi, kus masinad ja õlide temperatuurid väga külmaks muutuks, ei ole. Seega, üksikuid 

külmkäivitused ei kasvata märgatavalt kütusekulu antud masinatel. Lõputöö koostamise 

käigus oli aga siiski kütusekulu mõjutav faktor, milleks on keskmine tüve maht. Keskmine 

tüvemaht mõjutas kütusekulu selliselt, et kui raielangil kasvavad suure tüvemahuga puud, siis 

kütusekulu on madal ning toodangu maht on kõrge, samas oli madal ka tunnis kuluv kütuse 

kogus. Kuid kui tüvemaht oli madal, siis oli kõrge ka keskmine kütusekulu kuupmeetrile. 

Lõpuks oli teada kütusekulu mõjutavad tegurid, siis tehti masinate kütusekulude vahel 

võrdlus, mille käigus saadi teada, et kõige madalam (0,8 l/m
3
) kütusekulu kuupmeetri kohta 

oli John Deere 1170E (2011. aasta), keskmisele kohale jäi kõige uuem John Deere 1270E 

(2015. aasta) kütusekuluga 1,04 l/m
3
 ning kõige kõrgem keskmine kütusekulu (1,33 l/m

3
) oli 

masinal 1270E (2014. aasta). Seega tarbib kõige väiksem harvester suuremtest koguni 32% 

vähem kütust. 
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Harvesteride toodangufaile analüüsiti 100 318 kuupmeetri osas, see peaks olema piisav, et 

saaks teha mõistlikke järeldusi ja analüüse. Lõputöös jõuti siiski eesmärgini ning mõisteti, et 

kütusekulu oleneb enamasti siiski masina kaasaegsusest. Tehnikat arendatakse iga päev ning 

mootorid muutuvad aina ökonoomsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Samuti ei saa väita, et 

kütusekulu ei mõjutaks metsa omapära. Lõputöö andmete põhjal võiks järeldada, et kõige 

efektiivsem on uuritud masinatest John Deere 1170E, kuna antud harvesteri keskmine 

kütusekulu kuupmeetri kohta oli kõige madalam. Seega võib väita, et Eesti metsades töö 

tegemiseks ning ettevõtjale kõige rahakotisõbralikumaks masinaks osutub John Deere 1170E 

seeria langetustraktor. 
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FUEL CONSUMPTION ANALYSIS OF JOHN DEERE HARVESTERS UNDER 

CLEAR CUTTINGS ON THE EXAMPLE OF EMEKSEN OÜ 

SUMMARY 

 

The aim of this Bachelor's Thesis was to compare Emeksen OÜ's wood cutting vehicles on 

the basis of clear cuttings carried out in the forests managed by the State Forest Management 

Centre. This Paper provides an overview of harvesters used by the Company and the 

associated parameters. With regard to technical characteristics, the differences and similarities 

between the vehicles have been presented. This Paper refers to the complexity of the data 

acquisition and its simplification opportunities. Basically, however, the emphasis was put on 

the fuel consumption of the vehicles and related influencing factors.  

Various charts in relation to the average fuel consumption have been presented. Many graphs 

and charts show that many of the conditions do not largely affect the fuel consumption at all. 

For example, it was known that underwood could not become an obstacle to forestry vehicles 

operating in the cutting areas examined because, in the forests managed by the State Forest 

Management Centre, underwood should be cut prior to harvester operations. It became 

evident as well that the fuel consumption difference among operators is non-existent - when 

the Study focused on John Deere 1270E operators in 2015. The results were broadly similar, 

operator Martin's fuel consumption (l/m
3
) was 0.03 lower than that of operator Mihkel, but the 

average stem volume of cut trees by Mihkel was 0.03 m
3
 lower than by Martin. Besides, a 

graph shows the quantities of consumed fuel in cold months and, in comparison with these 

quantities in warm months, it became evident that even the temperature difference does not 

affect the fuel consumption. Later, it turned out, of course, that the vehicles have rare 

downtimes, and there are no situations when vehicles and oil temperatures become very cold. 

Thus, a few cold starts do not significantly increase the fuel consumption of these vehicles. 

While preparing this Final Paper, the fuel consumption had yet an influencing factor, which is 

the average stem volume. The average stem volume affected the fuel consumption in such a 

manner that when the cutting area includes trees with larger stem volume, then the fuel 

consumption is low and the production volume is high, while there was also a low amount of 

fuel consumed per hour. But if the stem volume was low, then the average fuel consumption 
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per cubic metre was high. Finally, the factors affecting the fuel consumption became known, 

and then the comparison of fuel consumptions of the vehicles were performed, during which it 

became evident that the lowest (0.8 l/m
3
) fuel consumption per cubic meter was proper to 

John Deere 1170E (from 2011), followed by John Deere 1270E (from 2015) with the fuel 

consumption of 1.04 l/m
3
, and the highest average fuel consumption (1.33 l/m

3
) was proper to 

1270E (from 2014). Thus, the smallest harvester consumes as much as 32% less fuel than the 

larger ones. 

Harvester output files were analysed with regard to 100.318 cubic meters, it should be 

sufficient to be able to make reasonable consequences and analyses. In the Final Paper, 

however, the goal was achieved and it was understood that the fuel consumption of the 

vehicle depends largely on its modernity. Technology is under constant development and the 

engines become more economical and more environment-friendly. Nor can be declared that 

the fuel consumption is not affected by the forest's distinctive character. The data results in 

this Final Paper would suggest that, among the tested vehicles, the most efficient is John 

Deere 1170E, as the harvester in question had the lowest average fuel consumption per cubic 

meter. Thus, one can declare that the most suitable vehicle for working in Estonian forests and 

the most wallet-friendly vehicle for business operators is a harvester of John Deere 1170E 

Series. 
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Lisa 1. John Deere 1170E tehnilised andmed 

 

 

Pikkus:                                                                7 180mm 

Laius:                                                                  2 820 mm (710-rehvidega) 

Kõrgus transpordiasendis:                                  3 720 mm 

Kliirens:                                                              625 mm 

Mass:                                                                  Alates 17 800kg (sõltuvalt varustusest) 

Kabiin:                                                                Fikseeritud või pöörlev ja nivelleeriv  

                                                                            Pöördenurk 160° 

                                                                            Kaldenurk külgedele 17° 

                                                                            Kaldenurk ette-taha 10° 

Mootor:                                                               John Deere 6068 HTJ 

                                                                            Turboülelaaduri ja vahejahutiga diiselmootor  

                                                                            6 silindriline 

                                                                            Mootori võimsus 145KW /1900 p/min 

                                                                            Pöördemoment 935NM / 1400 p/min 

Rehvid:                                                               Ees 24,5-20 

                                                                            Taga 34-14 

Teljed:                                                                 Ees tandemtelg ja taga jäik telg 

                                                                            Mõlemad elektrohüdraulilise  

                                                                            diferentsiaalilukustusega 

Roolisüsteem:                                                     Liigendraam mini- kangjuhtimine 

                                                                            Pöördenurk  ± 44° 

Hüdraulikasüsteem:                                            Koormustundlik, elektriliselt reguleeritav 

                                                                            Pumba tootlikkus 175 cm
3 

                                                                            Töörõhk 24/28 Mpa 
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Liigendnool:                                                       Paralleeltoimega liigendnool CH6 

                                                                            Nooleulatus 10m 

                                                                            Brutotõstemoment 165  kNm 

                                                                            Brutopöördemoment 45 kNm 

                                                                            Kaldenurk +28° /-14° 

                                                                            Pöördenurk 220° 

Mõõtmissüsteem:                                                PC/ windows® baseeruv H09 

Lõikepea:                                                            H414 

                                                                            4 sööterulli 

                                                                            Max. lõigatav tüve läbimõõt 620mm 

                                                                            Kaal 1030 kg  

                                                                            4 liikuvat ja 2 fikseeritud laasimisnuga 

                                                                            Etteandevõimsus 27 kN 

                                                                            Etteandekiirus 3.2 kuni 5.3 m/s 
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Lisa 2. John Deere 1270E IT4 tehnilised andmed 

 

Pikkus:                                                                7 695mm 

Laius:                                                                  2 960 mm (710-rehvidega) 

Kõrgus transpordiasendis:                                  3 985 mm 

Kliirens:                                                              640 mm 

Mass:                                                                   Alates 20 650kg (sõltuvalt varustusest) 

Kabiin:                                                                Fikseeritud või pöörlev ja nivelleeriv  

                                                                            Pöördenurk 160° 

                                                                            Kaldenurk külgedele 17° 

                                                                            Kaldenurk ette-taha 10° 

Mootor:                                                               John Deere 6090 HTJ  IT4 

                                                                            Turboülelaaduri ja vahejahutiga diiselmootor  

                                                                            6 silindriline 

                                                                            Mootori võimsus 170 kW /1900 p/min 

                                                                            Pöördemoment 1125 Nm / 1400 p/min 

Rehvid:                                                               Ees 26,5-20 

                                                                            Taga 34-14 

Teljed:                                                                 Ees HD tandemtelg ja taga jäik telg 

                                                                            Mõlemad elektrohüdraulilise  

                                                                            diferentsiaalilukustusega 

Roolisüsteem:                                                     Liigendraam mini- kangjuhtimine 

                                                                            Pöördenurk  ± 44° 

Hüdraulikasüsteem:                                            Koormustundlik, elektriliselt reguleeritav 

                                                                            Topelt pumba süsteem 

                                                                            Pumba tootlikkus 190 cm
3 

                                                                            Töörõhk 24/28 Mpa 
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Liigendnool:                                                       Paralleeltoimega liigendnool CH7 

                                                                            Nooleulatus 10m 

                                                                            Brutotõstemoment 197  kNm 

                                                                            Brutopöördemoment 50 kNm 

                                                                            Kaldenurk +28° /-14° 

                                                                            Pöördenurk 220° 

Mõõtmissüsteem:                                               PC/ windows® baseeruv TimberMatic H-12 

Lõikepea:                                                            H480C 

                                                                            4 sööterulli 

                                                                            Max. lõigatav tüve läbimõõt 710mm 

                                                                            Kaal 1240 kg  

                                                                            4 liikuvat ja 2 fikseeritud laasimisnuga 
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Lisa 3. Harvester 1270E 2015 aasta lageraie toodangu aruanne  
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Lisa 4. Operaator Martini saadetud foto toodangu aruandest 
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