
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori  4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 9  
 
Forvarderi rikete diagnostika ja tehnohooldus 

mooduli maht 12 EKAPit  

Mooduli vastutaja: 
 

Erki Põldmaa 

Mooduli õpetajad: Erki Põldmaa 
 

Mooduli eesmärk: Õpilane valmistatakse ette läbi viima forvarderi diagnostikat ja tehnohooldust ning määrama juhendi alusel remondivajadust. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Metsamasina algõppe moodul läbitud 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt. Hindeks on erinevate hindamisülesannete hinnete aritmeetiline keskmine. Arvestatud peavad olema 

mitteeristavalt hinnatavad ülesanded. 

Õpiväljundid (ÕV) 1. tuginedes kasutusjuhendile viib läbi rikete 

diagnostikat, eristades üksteisest väliste tunnuste 

põhjal mehhaanilisi rikkeid, elektri- ning 

hüdrosüsteemide rikkeid 

 eristab forvarderi mehaanilisi, elektrilisi ja hüdraulilisi rikkeid 
väliste tunnuste alusel 

 võrdleb mõõtmistulemusi tehase seadeväärtustega 

 diagnoosib rikkeid, kasutades arvutiprogrammi 

2. kasutab asjakohaseid diagnostikaseadmeid ja 

mõõteriistu 

 mõõdab hüdraulilisi ja elektrilisi seadeväärtusi/ parameetreid,  
lähtudes kasutusjuhendist 

 

3. määrab forvarderi remondivajaduse  määrab kasutusjuhendi ja  mõõtmistulemuste põhjal forvarderi 
remondi vajaduse 

 käitleb hooldus- ja remondijäätmeid, lähtudes 

keskkonnanõuetest 



4. kõrvaldab rikkeid oma oskuste piires, tellides 

vajadusel kataloogist varuosi 

 kõrvaldab rikked oma teadmiste ja oskuste piires või langetab 
asjakohase otsuse spetsialisti kaasamiseks 

 otsib välja sobiva varuosa koodi, kasutades varuosade 
katalooge (sh võõrkeelseid) 

Mooduli maht kokku 312 tundi: sellest 238 tundi on kontaktõpe ja 74 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Forvarderi rikete diag-
nostika ja tehnohooldus 

238 74 0 0 1-4  Eristav     

Mehaanilised rikked 30 4 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Töölehe 
täitmine 

Kirjeldab 
mehaanilisi 
rikkeid 

Lisaks:  
määrab rik-
ked forvar-
deri peal 

Lisaks: teeb 
ettepanekuid  
rikete kõrvalda-
mise viiside 
kohta 

Elektroonikaseadmete  
rikked 

30 5 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Töölehe 
täitmine 

Kirjeldab 
elektroonika-
seadmete 
rikkeid 

Lisaks:  
määrab rik-
ked forvar-
deri peal 

Lisaks: teeb 
ettepanekuid  
rikete kõrvalda-
mise viiside 
kohta 

Hüdrosüsteemide rikked 20 5 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Töölehe 
täitmine 

Kirjeldab 
hüdrosüstee-
mide rikkeid 

Lisaks:  
määrab rik-
ked forvar-
deri peal 

Lisaks: teeb 
ettepanekuid  
rikete kõrvalda-
mise kohta 

Diagnostikaseadmed ja 
mõõteriistad 

30 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Mitteeristav Töölehe 
täitmine 

Kirjeldab diagnostikaseadmeid ja mõõteriistu 
ning kasutab neid forvarderi juures rikete 
määramisel ning diagnostika läbiviimisel 

Forvarderi 
remondivajaduse 
määramine 

20 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
töö 

Loetleb 
forvarderi 
tähtsamad 

Lisaks:  
määrab 
remondiva-

Lisaks: 
kõrvaldab rikke 
iseseisvalt 

                                                           
1
 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



seadmed ja 
mehhanismid 
ning näitab 
neid masinal. 
Rikke 
kirjelduse/pildi 
järgi liigitab ja 
täpsustab selle. 

jaduse 
forvarderil 

Kataloogist varuosade 
tellimine 

10 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
töö 

Tellib ettean-
tud varuosad,  
kasutades 
varuosaka-
taloogi 

Lisaks:  
kirjeldab 
varuosa 
otstarvet;  

Lisaks: kirjeldab 
edasisi tegevusi 
forvarderi 
juures (kuidas 
tellitud varosa 
paigaldatakse 
masinale) 

Forvarderi rikete 
kõrvaldamine  

20 10 0 0  Praktiline 
harjutus 

Eristav Praktiline 
töö 

Kõrvaldab 
eelnevalt 
diagnoositud 
rikke 
(juhendamisel) 

Leiab 
masina 
rikke vasta-
valt ette-
antud üles-
andele ning 
kõrvaldab 
selle juhen-
damisel 

Leiab  vea ning 
kõrvaldab selle  
iseseisvalt 

Forvarderi igapäevane, 
nädalane ja tundide alusel 
põhinev tehnohooldus 

58 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav Praktiline 
töö 

Teeb iseseisvalt 
igapäevase 
tehnohoolduse 

Teeb 
iseseisvalt 
iganädalase 
tehnohool-
duse 

Lisaks: kirjeldab 
500- ja 1000-
tunni hooldusel 
lisanduvaid töid. 

Forvarderi 
tööparameetrite 
seadistamine 

20 10 0 0  Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Mitteeristav Praktiline 
töö 

Muudab vastavalt kasutusjuhendile forvarderi 
määranguid või reguleeringuid, kasutades 
pardaarvutit 

 


