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Laitteen käyttökuntoon saatta-
minen on yksinkertaista, sillä 
osia on vähän ja suomenkielinen 
käyttöohje on melko seikkape-
räinen. Ainoa ongelma oli siinä, 
että laite käyttää kolmivaihevir-
taa, eikä paketin mukana tullut 
sähköpistoketta. Käyttöohjeesta 
ei myöskään löytynyt mainintaa 
siitä, mihin järjestykseen vaiheet 
pitäisi liittää, joten käyttöönot-
toon kului ylimääräistä aikaa sel-
vittelyjen ja pistokkeen hankki-
misen takia.  

Leikkaamiseen tarvitaan paine-
ilmaa. Vaadittu paine on 6 baria 
(0,6 Mpa), ja pienen kompresso-
rin vastapainetuotto (~ 100 l/min) 
tuntui riittävän hyvin. Laitteen ta-
kana on erillinen paineensäädin ja 
vedenerotin. Molemmat toimivat 
hyvin, varsinkin vedenerotin tun-
tui keräävän veden tarkasti pois 
tuloilmasta, sillä vesikuppia sai ol-
la melko usein tyhjentämässä. 

Laite muistuttaa hitsauskonet-
ta. Siinä on keskusyksikkö, pitkän 
(3,5 m) kaapelin päässä leikkaus-

pää 
ja maa-
doitusjohto. 
Leikkauspäälle ilman ja 
virran tuova yhdistelmäkaapeli 
on taipuisa, joten sopivan leikka-
usasennon löytää helposti. 

Käytössä kuluvia suuttimia ja 
suuttimen keraamisia suojia tu-
lee mukana useita, joten perus-
varustuksella pärjää pitkään. Uu-
sia suuttimia voi tilata maahan-
tuojalta. 

Plasmaleikkureiden kehittyminen ja halventu-
minen on tuonut ne yhä useamman saatavil-
le. Tutustuimme edulliseen keskikokoiseen No-
va L-100 -laitteeseen, jolla saa leikattua jopa 
30 mm paksua levyä.

   jyrki karkinen

Suojavarusteet kuntoon
Leikkaamista voi myös hyvin ver-
rata hitsaamiseen, sillä työhön 
täytyy varustautua yhtä hyvin. 
Leikkaava liekki on niin kirkas, et-
tä siihen ei voi katsoa ilman suo-
jalaseja. 

Leikkauksesta syntyy myös niin 
paljon erilaista melua (suhinaa, 
tuulettimen hurinaa, kompresso-
rin pärinää ym.) että myös kuulo-
suojaus on paikallaan.

Iho pitää suojata hyvin sulan 
metallin roiskeilta. Palovaara on 
suuri, sillä pitkään kuumana heh-
kuvat metallipisarat sytyttävät 
helposti tulipaloja. Alkusammu-
tusvälineet onkin syytä pitää aina 
käden ulottuvilla, kuten muissa-
kin tulitöissä. Laite kehittää voi-
makkaan magneettikentän, mikä 
saattaa vaikuttaa herkkien elektro-
nisten laitteiden (esim. sydämen-
tahdistin) toimintaan.

Savukaasujen takia kokeilu teh-
tiin ulkona. Sade oli juuri kastellut 
paikat märiksi, joten tulipalosta ei 
ollut vaaraa. Pitkien liitosjohtojen 
ansiosta keskusyksikkö voitiin pi-
tää koko ajan kuivassa tallissa.

Työ on helppoa
Itse leikkaaminen plasmalla on 
yksinkertaista. Maajohto kiinni-
tetään työstettävään kappalee-
seen, valitaan sopiva teho, suutin 
viedään muutaman millin pää-
hän aloituskohdan yläpuolelle 
ja painetaan liipaisimesta. Auto-
maattikipinä sytyttää valokaa-
ren ja kuuma plasma alkaa leika-
ta materiaalia. Paineilma puhal-
taa sulan metallin pois leikkaus-
railosta.  

Leikkaussauma on siistimpi 
kuin polttoleikkaamalla tehty, ei-
kä sauman viimeistelyyn kulu pal-
jon aikaa. Myöskään teräviä sär-
miä ei synny samalla tavalla kuin 
kulmahiomakoneella leikatessa, 
vaan plasman jäljiltä leikkuureu-
na on pyöreä. Sula metalli pyrkii 
jäämään sauman alareunaan pi-
saroina, joten tarkassa työssä vii-
meistelyä joutuu kuitenkin teke-
mään jonkin verran. 

Tämäntyyppisellä laitteella leik-
kaus tehdään yleensä käsivaralta, 
jolloin sauma on luonnostaankin 
karkea. Plasmaleikkureita käyte-
tään kuitenkin myös yhdistettyi-

nä CNC-ohjauslaitteisiin, jolloin 
erikoistenkin muotojen leikkaa-
minen on mahdollista ja leikkaus-
saumasta tulee siisti. 

Leikkaa myös likaisia 
materiaaleja
Raudan lisäksi laitteella pystyy 
leikkaamaan muitakin metalle-
ja, esimerkiksi ruostumatonta te-
rästä, alumiinia ja messinkiä. Ko-
keilimme messingin leikkaamista 
paloittelemalla vanhoja vesijohto-
putkia ja -liittimiä. Leikkaus sujui 
hyvin, mutta oli hieman hitaam-
paa kuin teräksen työstäminen. 

Ruoste ei vaikuta leikkausno-
peuteen käytännössä mitenkään. 
Maalattua ja likaistakin materi-
aalia pystyy leikkaamaan, kun-
han putsaa aloituskohtaa sen ver-
ran, että valokaari syttyy. Maalat-
tujen pintojen leikkaamisessa pi-
tää muistaa, että myrkyllistä sa-
vua syntyy paljon enemmän kuin 
puhtaan metallin leikkuussa. Työ 
pitää tehdä ulkona tai huolehtia 
savukaasujen poistosta.

Tehoa riittää
Testasimme laitteen tehoa leik-
kaamalla 40 mm paksusta akselis-
ta viipaleita. Suorituskyvyssä ei ole 

moittimista, sillä leikkaaminen su-
jui ilman ongelmia. Yhden viipa-
leen katkaisuun kului aikaa noin 25 
sekuntia. Vertailun vuoksi leikka-
simme yhden viipaleen myös kul-
mahiomakoneella. Suurella 2200 
watin moottorilla ja normaalilla 
katkaisulaikalla varustetulla kul-
mahiomakoneella kului yhden vii-
paleen leikkaamiseen melkein neljä 
minuuttia, ero leikkuunopeudessa 
on siis melkoinen. 

Leikkasimme nopeassa tahdis-
sa koko akselin viipaleiksi, mutta 
plasmaleikkuri ei tuntunut suu-
resti rasittuvan. Itse asiassa leik-
kaamisen keskeytti ainoastaan se, 
että vähän väliä oli käytävä jääh-
dyttelemässä hanskoja vedellä. Ne 
nimittäin kuumenivat sulan me-

Plasmaleikkuri Nova L-100

Suorituskyvyn testaamiseksi leikattiin 40 milliä paksusta akselis‑
ta viipaleita ja lopuksi koko jarrurumpu paloiteltiin. Laitteen tehossa 
ei ole valittamista. Kaikki osat leikkautuivat ilman suuria ongelmia.

Leikkurin kytkennät ja säädöt 
ovat yksinkertaisia. Kiertokytki‑
mellä valitaan teho, jonka suu‑
ruus näkyy prosentteina digitaa‑
linäytössä. Käynnistyskytkin toi‑
mii myös ylikuumenemissuojana.
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Varustepakettiin kuuluu leik‑
kausohjuri suuttimelle. Ohjurin 
avulla suutin pysyy oikealla etäi‑
syydellä ja esimerkiksi suoria lin‑
joja on helppo leikata.
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Polttoleikkauksen 
korvaaja
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tallin lähellä nopeasti sietämättö-
män kuumiksi. 

Monipuolisesti käyttöä
Pelkän katkaisun lisäksi plasma-
leikkurilla voi tehdä kaikenlaista 
muutakin. Esimerkiksi pistehit-
sin saa avattua siten, että alimmai-
nen pelti jää ehjäksi. Työ onnistuu 
niin, että ylempi pelti poistetaan 
varovasti plasmasuihkulla, jolloin 
pistehitsi aukeaa. Pitää kuitenkin 
olla todella varovainen ja käyttää 
pientä tehoa, sillä muuten myös 
alempi pelti palaa puhki. 

Ohutta peltiä plasmasuihku 
leikkaa todella nopeasti ja siististi 
– plasma tuntuu uppoavan peltiin 
kuin veitsi voihin.

Reikien tekeminen paksuunkin 
materiaaliin onnistuu näppärästi, 
tosin täytyy varautua siihen, että 
aluksi sulaa metallia roiskuu ym-
päriinsä. Reikä tehdään viemällä 
leikkuupää haluttuun kohtaan ja 
aloittamalla leikkaus. Kuuma plas-
masuihku sulattaa metallia, jonka 
paineilma roiskauttaa ylös synty-
neestä "kraaterista". Kun kraate-
rin pohja puhkeaa, roiskuminen-
kin loppuu. 

Kaasuhitsauslaitteista poike-
ten plasmaa ei voi käyttää metallin 
kuumentamiseen. Plasma on niin 
kuumaa, että se polttaa nopeas-
ti läpi paksustakin metallista, eikä 
lämpö ehdi siirtyä kappaleen sisäl-

lä. Toisaalta juuri samasta ilmiöstä 
johtuvat monet plasmaleikkurin 
hyvät ominaisuudet. Kuvista nä-
kyy, miten leikatun railon vieressä 
maalipinta on säilynyt aivan ehjä-
nä. Pieni lämpörasitus vähentää 
myös metallin "vetelemistä", siis 
taipumusta muuttaa muotoaan 
leikkaussauman vieressä. Tietys-
ti isot kappaleet kuumenevat mel-
koisesti leikkauksen kuluessa, joten 
mistään ainetta kuumentamatto-
masta leikkuusta ei voi puhua. 

Hankala liikutella
Laite on melko suuri ja painava, 
painoa on kertynyt lähes 40 kiloa. 
Liikuttelua varten on kaksi tuke-
vaa kahvaa, mutta laitteen siirte-
ly on silti hankalaa. Pyörät edes 
laitteen toisessa päässä auttaisivat 
paljon. Onneksi maajohto ja leik-
kauspään johto ovat pitkät, joten 
laitetta ei välttämättä joudu siir-
telemään kovin usein. Jos ei tar-
vitse niin paljon tehoa leikkaami-
seen, kannattaa ehkä harkita pie-
nemmän mallin (Nova CT- 416) 
hankkimista, sillä se painaa vain 
11 kiloa ja pystyy silti leikkaamaan 
12 mm paksua levyä. 

Maahantuoja Uranus-tuonti La-
pualta myy L-100 plasmaleikkuria 
hintaan 1395 e (sis.alv). Laittee-
seen voi käydä tutustumassa liik-
keen tiloissa ja toimitukset onnis-
tuvat joka puolelle Suomea. 

Reikien tekeminen onnistuu, jos lopputuloksen ei tarvitse olla kovin 
mittatarkka. Metallin roiskeista näkee hyvin, miten paineilma ensin sin‑
koaa sulaa metallia ympäriinsä kunnes reikä syntyy. Yhden reiän teke‑
minen kolme milliä paksuun vesijohtoputkeen kesti noin 3 s/reikä.

Leikkurilla onnistuu myös päällekkäisistä pelleistä ylimmän leik‑
kaaminen ja pistehitsien avaaminen. Tehon ja nopeuden kanssa saa 
kyllä olla tarkkana: etualalla näkyvä jälki paljastaa, että kuljetusno‑
peus on hetkeksi hidastunut, jolloin kuuma metallisuihku on alkanut 
tunkeutua myös alapeltiin.

Plasmaleikkuri Nova L-100 
Jännite AC 380 V
Kotelointiluokka IP 21
Virta 50-100 A
Kuormittamaton jännite 270 V
Käyttösuhde (100 A) 60 %
Tarvittava ilmanpaine  0,6 Mpa (6 bar)
Jäähdytys tuuletin
Leikkausvahvuus, teräs  30 mm
Kaapelin pituus  leikkuupäälle  
 maakaapeli  

 4500 mm
3000 mm

Mitat (PxLxK), mm 560 x 290 x 430
Paino 36,50 kg
Hinta, sis. alv 1395 €

Maahantuoja ja myyjä Uranus-tuonti, Lapua 
www.koneita.com

Leikatessa on suojauduttava hyvin kuumuudelta ja metalliroiskeil‑
ta. Paksu vaatetus, suojanaamari, kuulosuojaimet ja ennen kaikkea 
paksut rukkaset kuuluvat asiaan.
Kaikissa tulitöissä tulee huolehtia vahinkojen ehkäisystä ja tekijällä 
pitää olla tulityökortti, muuten voi vahingon sattuessa  joutua maksu‑
mieheksi.
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Uranus-tuonnin puuhamies, 
Heikki Kulju, on varsinainen mo-
nitoimimies. Radioamatööritoi-
mintaa ja lentämistäkin harrasta-
va, kiinaa puhuva ammattitaikuri 
on luonut Lapualle menestyvän 
työstökoneiden maahantuonti-
yrityksen.

Sorvintarpeesta kaikki alkoi
Toiminta lähti aikoinaan pienestä 
liikkeelle, sillä Kulju tarvitsi me-
tallisorvia. Sopiva malli löytyikin 
USA:sta, mutta kaupat jäivät sillä 
kertaa syntymättä, koska kone toi-
mi 110-voltin jännitteellä, eikä si-
ten soveltunut käytettäväksi Suo-
messa. 

Myöhemmin ollessaan aivan 
muissa asioissa käymässä Kiinassa, 
tuli sama laite uudelleen vastaan, 
ja tällä kertaa myös käyttöjännite 
oli sopiva. Siitä tuontitoiminta sit-
ten alkoi, ensin hyvin pienimuo-
toisesti muutamalla koneella. Yksi 
tuli itselle ja pari ystäville. 

Pikkuhiljaa tieto levisi, ja yk-
si jos toinenkin koneen tarvitsi-
ja kääntyi Heikin puoleen kone-
tarpeineen. Koneita tuotiin aluk-
si maahan pienissä erissä, ennak-
koon tilatut kappaleet ja muuta-
ma ylimääräinen. Usein kuitenkin 
kaikki tulossa olevat koneet oli jo 
myyty ennen kuin toimitus ehti 
Suomeen saakka.

Liiketoiminta kasvoi 
Liiketoiminta kasvoi vuosien ku-
luessa ja koneiden valikoima li-
sääntyi. 

Tällä hetkellä valikoimissa on 
eniten koneita puutöihin ja metal-
lin työstöön. Eräs suuri tuoteryh-
mä ovat metallisorvit, joista suo-
situimpia malleja on myyty Suo-
meen jo satoja kappaleita.

Kulju käy useasti vuodessa Kii-
nassa tapaamassa konetoimittajia 
ja sopimassa uusien koneiden tuo-
misesta. 

Monet koneista ovat sellaisia, 
joiden tuontiin idea on tullut käyt-
täjiltä, jotka ovat tarvinneet jotakin 
Suomesta hankalasti saatavilla ole-
vaa erikoiskonetta. Esimerkiksi pel-
lin työstössä käytettävän englanti-
laisen pyörän päätyminen koneva-
likoimaan on tällainen tapaus.

Koneet Kiinasta
Lähes kaikki koneet tulevat Kii-
nasta. Valikoimaa on maassa pal-
jon ja laatueroja koneiden välillä 
runsaasti. Heikki kertookin suo-
siolla jättävänsä kaikista halvim-
mat tarjoukset omaan arvoonsa, 
sillä laatu maksaa – myös Kiinas-
sa. Usein ennen jonkin koneen 
tuontipäätöstä selvitetään, on-
ko kyseistä mallia käytössä maa-
ilmalla. Riskejä ei kannata ottaa, 
vaan keskittyä sellaisiin konei-
siin, joiden käytöstä on jo muual-
la saatu hyviä kokemuksia.

EU on yksinkertaistanut konei-
den maahantuontia, sillä erilli-

siä testejä ei tarvita – CE-merkintä 
koneessa riittää. EU on niin suuri 
markkinakohde, että poikkeuksetta 
kaikki konevalmistajat ovat huoleh-
tineet laitteisiinsa CE-merkinnät.

Myytyjen koneiden takuu- ja 
huoltoasiat hoidetaan keskitetys-
ti Lapualla.

Toiminta laajenee
Yritykselle on juuri valmistunut 
uusi noin 600 m² varasto, jossa 
on myös mahdollista esitellä os-
tajille koneita. Liiketoiminta on 
koko ajan kasvussa, joten uudet-
kaan tilat eivät ilmeisesti riitä ko-
vin pitkälle.  

Koneita harrastajille ja yrityksille

Uranus-tuonti on keskittynyt 
työstökoneisiin

Yrityksen perustaja Heikki Kulju esittelee Nova 300 ‑sorvia, joka on 
eräs eniten myydyistä malleista.  Myytäviin koneisiin voi tutustua yri‑
tyksen toimitiloissa Lapualla.
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