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Koetuttaja ja valmistaja: Hydrovåg A b, 930 20 Burträsk, Ruotsi. 
Entrant and manufacturer 

Maahantuoja: Met s ä ty ö 0 y, 21 44, 00131 Helsinki 13. 
Importer 

Ilmoitettu hinta 1976-07-28: THV 1.500 4 570 mk, yhteenlaskulaite 
Retail price 	 MRV-15 1 450 mk. 

Rakenne ja toiminta 

Kuormainvaaka, jolla punnitaan jokainen kourassa auton tai trak-
torin kuormaan nostettu puutavaraerä, asennetaan puutavaran hydrau-
lisen kourakuormaimen varren pään ja kouran kääntimen väliin. 

Kuormainvaa'an pääosat ovat paineanturina toimiva yksitoiminen 
hydraulisylinteri sekä näyttölaitteena toimiva teräskoteloon asennettu 
painemittari. Näiden välissä ovat paineenrajoitusventtiiii sekä 8,5 m 

Kuva 1. Kuormainvaa'an osia 
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pituinen öljyletku. Öljynpaine laitteeseen tuodaan 1,5 m pituisella 
letkulla. 

Näyttölaitteeseen on lisäksi asennettu lisävarusteena saatava mekaa, 
ninen yhteenlaskulaite MRV-15. 

Kuormainvaaka oli sovitettu Fiskars 6000-autokuormaimeen ja 
kuormain oli asennettu Volvo-merkkiseen täysperävaunulla varustettuun 
kuorma-autoon. 

Vaakaan johdetaan alkupaine 1 ... 4 MPa: (10 .. :40 kp/cm2 ) 
kourakuormaimen hydrauliikasta. Tämän jälkeen asteikko nollataari, 
jolloin vaaka ottaa huomioon ainoastaan kouran painon lisäyksen. Kou-
rakuormaimen käyttövipuun kiinnitettävällä yhteenlaskulaitteen vivulla 
lisätään nostetun kuorman paino näyttölaitteen asteikosta luettavaan 
kuorman painoon. 

Mittoja 

Kokonaispaino  	36 kg-: 
Paineanturin paino  	19,5- 
Anturin pituus 	  
Näyttölaitteen koko  	155 x

.  486 mm 
300  

Suurin kuorma, joka THV 1500-vaa'alla voidaan punnita, On 1-500 
kg. Vastaava kuorma THV 2500-vaa'alla on 2 500 kg. . 

Koetus 

Koetus suoritettiin 1975-07-01 ... 1976-03-24. Koetuksen aikana 
vaaka oli ensin puutavaran kuormaus- ja purkaustyössä kuorma-auton 
hydrauliseen kourakuormaimeen asennettuna, jolloin vaa'alle tuli n. 

Taulukko 1. Kuormainvaa'an tarkkuus 
Table I. Accuracy of Crane Scales 

Männän liikkeen suurin pituus  	 32 mm 
Männän liike 1 500 kg kuormalla  	 11,1 „ 
Hydraulipfirin paine 1 500 kg kuormalla  	(173 kp/cm2 ) 17 MPa 
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100 käyttötuntia. Tämän jälkeen vaaka oli laboratoriomittauksissa. 
Tällöin vaa'alla nostettiin 200 kg, 400 kg ja 600 kg painoja jokaista 
20 noston sarjoissa. Tulokset on esitetty taulukossa 1. 

Arvostelu 

Vaa'an tarkkuus puutavaran kuormausta ajatellen on hyvä. Vaaka 
pidentää kouralaitetta 436 mm. Tästä johtuen kouran hallinta jonkin 
verran vaikeutuu. 

Lämpötilan muutos, pienet öljyvuodot, kosteus ja tärinä eivät 
aiheuta näyttövirhettä. 

Laboratoriomittauksissa kuorman todellisen painon ja vaa'alla pun-
nitun kuorman kokonaispainon välinen ero syntyi yhteenlaskulaitteen 
toiminnasta. Ellei yhteenlaskulaitteen käyttäjä palauta sen käyttövipua 
hitaasti alkuasentoon, niin kokonaispainoon syntyy virhe. Vipua on 
hallittava rauhallisin liikkein. 

Olisi eduksi, jos jokainen nostettu kourakuorma tulisi itsetoimi-
vasti lisätyksi autossa jo olevan kuorman painoon. 

Suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet ovat puutteelliset. 
Vaakaan ei tullut koetuksen aikana rikkoutumia. 
Käyttöominaisuuksiltaan vaakaa voidaan pitää hy-

vänä. 1 ) 
The functional performance of crane scales is good.') 

') Käyttöominaisuudet arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin 
hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja 
huono. 
Functional performance ratings: very good, good, fairly good, satisfactory, 
many remarks and poor. 
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