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Kronos Oy

Kahden 
toimialan 
konevalmistaja

Tuotannossa pääpaino kohdis-
tuu metsäkonevalmistukseen. 
Liikevaihdosta se edustaakin jo 
80 prosenttia. Viennin osuus on 
viime vuosina ollut keskimää-
rin puolet myynnistä, mutta vii-
me vuonna se jäi 40 prosenttiin, 
johtuen kotimaan metsäkone-
kaupan suuresta kasvusta. Ko-
nevientiä Kronoksella on lähes 
20 maahan ja siitä vastaa yritys 
itse. Vientimaissa on kussakin 
paikallinen maahantuoja ja heil-
lä omat jälleenmyyjänsä. Metsä-
koneiden kotimaan kaupan hoi-

taa Valtra ja maatalouskoneiden 
myynnin Agrimarket. Valtra an-
taa apua vientikauppaan Baltian 
maissa, Hollannissa, Sveitsissä ja 
Englannissa.

Wikar -yhtiön liikevaihto 
vuonna 2008 oli 4,9 milj. €. Sii-
tä metsäkoneet muodostivat 
4 milj. €, sekä maatalouskoneet, 
jälkimarkkinointi ja muu tuo-
tanto yhteensä miljoonan euroa. 
Yritys työllistää 25 henkilöä, jois-
ta tuotannossa toimii 18 ja loput 
7 tuotekehityksessä, myynnissä ja 
muussa toimistotyössä. Yrityk-

sen taloudellinen tilanne on va-
kaa. Toimitilat ovat jo ajan pati-
noimat, mutta koneistus nykyai-
kainen ja siten tuotantoedellytyk-
set ovat hyvät. 

Lähes vuosisadan mittaiseen 
toimintakauteen on mahtunut 

kolme yritystoimintaa koetellut-
ta kriisikautta. Ne olivat 1930-lu-
vun pulakausi, 1940-luvun sota-
vuodet ja 1990-luvun taloudelli-
nen lama. Nyt ollaan painumas-
sa kohti jo neljättä kriisiä, kohti 
syvää taantumaa. ”Wikar on yk-

si niistä harvoista suomalaisista 
konevalmistajista, joka on kaik-
ki nämä kriisit kokenut, mutta on 
niistä aina myös selvinnyt. Näin 
tulee tapahtumaan tälläkin ker-
taa”, toimitusjohtaja Leif Wikar 
vakuuttaa.

Tavoitteena asiakastarpeet 
huomioiva konetuotanto
”Kronos pyrkii toiminnassaan 
tuottamaan markkinoille luotet-
tavaa ja hyvin toimivaa koneka-
lustoa sekä asiakkaille asiantun-
tevaa palvelua”, lupaa Leif Wikar. 
”Erityisesti olemme panostaneet 
tuotekehitykseen, jonka onnistu-
minen näkyykin käyttövarmana 
konetuotantona. Varsinkin met-
säkoneissa olemme onnistuneet 
hyvin.”

Tuotevalikoimaan kuuluvat 
monipuoliset metsäkuormaimet 
ja -vaunut sekä metsätraktorei-
den lisävarustukset, kuten hyd-
rauliyksiköt, kuormaimen kiinni-
tysosat, etuakselin lukitusjärjes-
telmät ja ohjausventtiilit. Tehon-
sa ja kokonsa perusteella kuor-
maimissa erotetaan neljä koko-
luokkaa, sarjat 4000, 5000, 6020 
ja 8020. Näissä jokaisessa koko-
luokassa on 2–8 toisistaan eroa-
vaa malliratkaisua.

Kruunupyyläinen konevalmistaja Wikar Oy Ab 
on tuotannossaan keskittynyt kahden toisistaan 
poikkeavan toimialan konevalmistukseen. Puun 
korjuuseen valmistetaan metsäkuormaimia ja 
metsävaunuja, maan muokkaukseen lapiorulla- 
ja kevytmuokkausäkeitä. Markkinoilla koneet 
tunnetaan Kronos -tuotenimellä.

   Matti Värri

6020-kuormaimen puomin ulottuvuus kahdella jatkeella on 10,6 m.

Lapiorullaäes on mesta-
ri sekoittamaan oljen, sängen 
ja muun kasvuston tasaisesti 
muokkauskerrokseen.

Terho Pajukangas kokoaa tässä metsävaunun runkoa.ã
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Tehdas:
E-mail: info@forsmw.com
www.forsmw.com

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Puh. 02 7334 385
Yrjö: 0400 825 424
Indrek: 0400 114 064
Fax. 02 7334 386
E-mail: yrjotenkanen@
 yrjotenkanen.fi 
www.yrjotenkanen.fi 

Metsä-Säämänen Oy
Puh/fax: 015 611 918
GSM: 0500 373 420
E-mail:  metsa-saamanen@
 co.inet.fi 

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
www.voramaskin.fi  
E-mail: vora.maskin@
 netikka.fi 

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600   
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
E-mail: christer.nilsson@
mecanil.inet.fi 
www.mecanil.fi 

BIGAB-vaihtolavavaunu on ruot-
salainen tavaramerkkisuojattu al-
kuperäistuote, josta on kehittynyt 
maailmanlaajuinen myyntimenes-
tys. Puhtaan muotoilun toimivaan 
ajatteluun yhdistämisen ansiosta 
on BIGAB nykyisin markkinoiden 
itsestään selvä valinta.

BIGAB-valikoimasta löydät ny-
kyään laajan standardiohjelman, 
jossa on malleja neljästä tonnista 
22:een tonniin. Lisävarustelista on 
laaja ja hinnat kilpailukykyiset vain 
siksi, että saat mahdollisuuden 
rakentaa vaunu juuri tarpeittesi 
mukaiseksi.

KATSO UUSI BIGAB esite!
Ota yhteyttää myyjäsi tai katso netistä.
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Kuormaimen hallintaan on pe-
rusvaihtoehtona mekaaninen mo- 
nivipuohjaus. Urakointikäyttöön 
valmistaja kuitenkin suosittelee, 
joko hydraulista tai sähköistä esi- 
ohjausta. Paras vaihtoehto kuiten-
kin on täyssähköinen väyläohjattu 
Parker IQAN -järjestelmä. Kuor-
maimen ulottuvuus on maksimis-
saan 8,9 m.

Metsäkonevalmistus on yksi-
löllistä työtä. Jokainen kuormain 
valmistetaan tilauksen mukaan, 
koska erilaisia versioita on paljon. 
Osavalmistus voi olla sarjatyötä, 
mutta kokoaminen ei.

Yksilölliset metsävaunut erottuvat
Kuormaimien tavoin samankaltais-
ta monipuolisuutta edustavat myös 
Kronoksen telirakenteiset metsä-
vaunut. Kokonsa ja ominaisuuk-
siensa perusteella niistä on mää-
riteltävissä kuusi erilaista vaunu-
mallia. Kahden suurimman metsä-
vaunun (140 4WDM ja 16 4WDM) 
voimansiirto on ratkaistu harveste-
reista tunnetuksi tulleella NAF-te-
liakselistolla. Traktorin ajovoima-
nulosotosta voima siirtyy kardaa-
niakselilla veto- ja tasauspyörästön 
kautta teliakseliston pyöriin.

Vetopyörästössä on vakiova-
rusteena ohjaamosta kytkettävä 
tasauspyörästön lukko, jolla telin 
kaikki neljä pyörää saadaan toimi-
maan samalla nopeudella. Tasaus-
pyörästön lukko parantaa oleelli-
sesti vaunun mahdollisuuksia liik-
kua upottavassa tai muutoin vai-
keakulkuisessa maastossa. Trak-
torin ja vaunun keskinäinen väli-
tyssuhde sovitetaan yhteen vaihta-
malla vaunun etuvaihteissa oleva 
hammaspyöräpari. Voimansiirron 
voi kytkeä vapaalle myös teliakse-
liston päästä, jolloin nivelakselisto 
ja etuvaihteisto vapautuvat pyö-
rinnästä ja veto kevenee. Tällöin 
vaunun voimansiirto ei rajoita 
traktorin ajonopeutta. Liikenne-
turvallisuus on varmistettu moni-
levyjarruilla.

Metsävaunut 100H, 120H, 100 
4WD ja 120 4WD ovat kaikki 
vankkoja, 2-palkkirunkoisia mal-
leja, joihin voidaan asentaa järeä-
kin kuormain. Vaunut voidaan 
varustaa lisäpankoilla, erilaisil-
la vetoaisoilla sekä erilaisilla hyd-
raulijärjestelmillä. 4WD-malli on 
hydraulivetoinen,  vetovoima ren-

kaisiin siirretään vetorullalla. Ve-
torulla painetaan hydraulisesti 
telipyörien väliin. Vetovoima on 
1 600 kp.

Lapiorullaäkeet hinattavia 
tai nostolaitesovitteisia
Lapiorullaäes on monilla tiloilla 
edelleen muokkauksen yleiskone. 
Erityisesti viljatiloilla se on toimi-
va äes olkien ja muun kasvisjät-
teen sekoittamisessa maahan, sa-
ma koskee myös kotieläintiloilla 
kuivikelannan peltoon muokka-
usta. Vähennetyssä muokkaukses-
sa lapiorullaäes soveltuukin mui-
ta paremmin myös kasvijätteisen 
maan kylvömuokkaukseen.

Pyörivien ja leikkaavien terien 
ansiosta Kronos sekoittaa koko 
muokkauskerroksen perusteelli-
sesti. Oljet, sänki ja muu kasvusto 
sekoittuvat tasaisesti koko muok-
kauskerrokseen, jolloin niiden 
maatuminen ja lahoaminen alkaa 
välittömästi.

Äes rikkoo kovatkin maakokka-
reet ja repii mahdolliset mättäät 
hajalleen. Se katkoo ja rikkoo juu-
ririkkakasvien juuriston, estäen 
niitä vetämästä ravinteita uuteen 
kasvuunsa. Terän pyörintä tekee 
leikkaavan liikkeen, tunkeutuu 
helposti kovaankin mahan ja kat-
koo kasvijätteet.

Lapiorullaäkeitä valmistetaan 
sekä hinattavia että nostolaitemal-
leja, yhteensä seitsemää eri kokoa. 
Työleveydet ovat 315–640 senttiä. 
Pyöriviä teriä pienimmässä mal-
lissa on 96 ja suurimmassa perä-
ti 256 kpl.

”Lapiorullaäkeiden valmista-
jana Kronos on ehdoton markki-
najohtaja maailmassa. Saattaa ol-
la, että joku yksittäinen konepa-
ja maailmalta vielä löytyy, mutta 
tiedossamme sellaista ei ole”, sa-
noo tuotantopäällikkö Dennis 
Grankvist.

Toimitusjohtaja Leif Wikar luottaa Kronos-tuotantoon myös talous-
taantuman aikana.Tuotantopäällikkö Dennis Grankvist kertoo, että metsäkuormaimet 

valmistetaan tilauskohtaisesti. Kun tilaus on saatu tehtaalle, valmis-
tumiseen kuluu kaksi viikkoa.

Hybrid 520 -äkeelle odotettiin 
hyvää menekkiä. Toisin kuitenkin 
kävi. Markkinointikanavan puut-
tuessa kysyntä antaa vielä odot-
taa itseään.

Kronos 520 hybridi -äes
”Hybridi-äes on Kronoksen kol-
misen vuotta sitten markkinoille 
tuoma tuote, jonka suunnittelus-
sa yritys tuntee onnistuneensa to-
della hyvin.

”Tehokkuusvaatimusten ja 
alentuneiden tuottajahintojen ta-
kia moni viljelijä valitsee käyt-
töönsä minimimuokkauksen ja 
sen toteuttamisen mahdollisim-
man vähäisellä kalustolla”, arvioi 
Grankvist. ”Tämän tarpeen tyy-
dyttämiseen on suunnittelemam-
me Kronos 520 Hybrid -äesmal-
li juuri sopiva ratkaisu. Se vastaa 
nykyaikaisen maanmuokkauksen 
vaatimuksia.”

”Hybridi -äes rakenteeltaan tuk-
keutumaton ja monipuolinen. Se 
tekee saman työn yhdellä ajoker-
ralla kuin erillinen pintaäes, taval-

linen S-piikkiäes ja kevyt kultivaat-
tori yhdessä”, toteaa Grankvist. ”Sa-
na hybridi, tarkoittaa kahden kas-
vilajin keskinäistä risteytystä, mut-
ta me otimme jo kolmannenkin li-
säaskeleen ja ”risteytimme” kolme 
konetta samaan yksikköön.”

Äes on hinattava. Sen paino on 
3 400 kg ja työleveys 520 cm.

Pylväsnostin
Tuotevalikoiman kummajainen 
on pylväsnostin. Toista vastaavaa 
tuotetta ei markkinoilla ole, joten 
se on todellinen markkinajohtaja. 
Markkinat vain ovat kovin rajalli-
set. Vuotuinen tarve on keskimää-
rin kymmenen nosturia ja asiak-
kaina sähköyhtiöt. Tällä tuotteella 
ei toistaiseksi ole lähdetty vienti-
kauppaan, vaikka kysyntää saat-
taisi olla.   

Metsävaunun voi saada myös teloilla varustettuna.
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Kronos -tuotteita valmistava Wikar Oy Ab on vuonna 1914 perustettu 
perheyhtiö, siis 95-vuotias yritys. Maatalouskoneita valmistavan yri-
tyksen perusti kyläseppä Uno Wikar. Aluksi koneet valmistettiin yk-
sittäiskappaleina, mutta jo 1920 siirryttiin hevosvetoisten lapiorullaä-
keiden valmistuksessa sarjatuotantoon. Ensimmäiset traktorivetoiset 
äkeet valmistettiin jo vuonna 1937, mutta metsäkuormaajien ja -vau-
nujen valmistus vasta 42 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1979.

Perheyhtiö Kruunupyyssä

ã

www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Jyrsin-porakone Nova 45HCL
Varustettu automaattisyötöllä, 3 nopeutta: 0,12, 0,19 & 1,26 mm/r Jäähdytysjärjes-
telmällä ja isolla ristisyöttöpöydällä. (585 x 190 mm). Porauskapasiteetti teräkselle: 
31,5 mm, raudalle: 45 mm. Kaksoisnopeusmoottorilla: 1,1 kW/380V. Nopeudet: 
50–2520 rpm. MT 4 kartio, 120 mm liike karalle, maks. etäisyys pöytään: 790 mm 
ja jalustaan 1280 mm. x/y-liike 500x190 mm. Jyrsinpään säädettävä korkeus: 
430 mm. Kierteistykessä autom. palautus ja suunnan vaihto. Kallistus jyrsinpääl-
le. T-urat: 14 mm. Rungon vahvuus: 115 mm. Lattiajalustan koko: 475x675 mm. 
Paino n. 350 kg. Erittäin laadukas rakenne. Valmistettu kovaan ammattikäyttöön. 
Ristisyöttöpöytään saatavana myös automaattisyöttö. (Lisävaruste). 

Hinta 3490 €. Erikoistarjous Koneviestin lukijoille 30.9.09 saakka 
ristisyöttöpöydän automaattisyötöllä vain 2950 € sis. alv:n.

Kaasuahjo Nova A02
Uusi erä maassa. 2 polttimen malli. Lämmitys 1300 asteeseen saak-
ka. Voidaan käyttää missä tahansa ilman mitään lisasennuksia. 
Mitat: 580 / 470 / 460 mm, paino: 60 kg. 
Hinta: 1690 € sis. alv:n Katso lisätiedot nettisivultamme. 

Metallinpaljastin Nova GC-1026
Korkea herkkyystaso (säädettävä) ja erittelykyky ovat tämän DeLuxe mallin valtteja. Kolme 
eri toiminta modea: ”All metal” – kaikille metalleille, ”Disc” ja ”Notch” modet ilmaisevat eri 

tyyppisiä metalleja. 20 cm veden pitävä etsintäpää, uuden tyyppinen selkeä 
näyttö- ja kotrollipaneeli, jota on erittäin helppo käyttää. Toimii AA-paristoil-
la. (8 kpl) Matalan paristotehon näyttö. Stereo kuulokeliitin. Korkeatasoinen 
kaiutin. Osoittaa myös löytyneen metallin suhteellisen syvyyden. Näytössä 
selkeät visuaaliset sekä audio (ääni) osoitukset eri metalleista jne. Herkkyy-
den säätö. Roskametallin indikointi. Säästät aikaa ja vaivaa tämän toiminnon 
ansiosta. Uusi erittäin kevyt, mutta vahva ja kestävä rakenne. Selkeä näyttö. 
Helppo käyttää. Sopii mainiosti myös sahojen ja sirkkelimiesten käyttöön 
etsimään nauloja ym. sahattavista puista. Paino vain 1,2 kg, takuu: 2 vuotta. 
Suomenkieliset käyttöohjeet. Erittäin hyvä hinta/laatusuhde: 
Hinta vain 295 € sis. ALV:n

Plasmaleikkuri Nova L-100 
Uusi erä saapuntut! Soveltuu kaiken tyyppisien metallien leikkaukseen. 
Tämä malli leikkaa (vähintään) 30 mm:n materiaalia. Leikkaa jopa 
maalattua tai epäpuhdastakin materiaalia. Luotettava ja nopea sytytys. 
Laitteessa hyvät ja varmat suojaukset ylikuumenemiselle ja ylijännitteille 
jne. 3 vaihe 380 V:n malli. Ulostulovirta 50–100 A. Sisäänottovirta: 26,5 A, 
kuormittamaton jännite: 270 V. Hyötysuhde 60 %. Tarvittava ilmanpaine: 
0,6 Mpa (6 bar). Tuuletinjäähdytys. Kaapelin pituus leikkuupäälle: 4500 
mm, maakaapeli: 3000 mm. Koko: 560 x 290 x 430, paino: 36,5 kg. 
Suomen kovin plasmatarjous suoratuonti hintaan. 
Hinta vain 1595 € sis. alv:n.

Nova 32 (automaattisyötöllä) 
Maksimi poraus: 32 mm. Istukka: 16 mm. Pöydän liike: 500 mm. Pöydän: 
360 x 360 mm. Karan liike: 125 mm. Karan etäisyys rungosta:  225 mm, 
MT4. Rungon halkaisija: 92 mm. Moottori: 750W / 380 V. Nopeudet: 6 kpl 
230—2160 RPM. *Automaattisöyttö * 3 nopeutta autom. syötölle: 0,10 mm 
/ r, 0,16 mm / r, 0,25 mm / r. Korkeus ja paino: 1778 mm 205 kg. 
Hinta: 950 € sis. ALV:n.

Metallivannesaha Nova 170 F
Uusi Nova 170F on ammattikäyttöön valmistettu metal-
livannesaha. Kuulalaakereidut terän ohjaimet. Käänty-

vällä terällä. Vaihteisto toteutettu uusimmalla tekniikalla. Sahaa pyöreää 
90 asteella 170 mm, neliskanttista: 170 mm ja lattaa: 170 x 210 mm. 30 
asteella pyöreää 150 mm, neliskulmaista 140 mm sekä lattaa: 140 x 140 
mm. 45 asteella pyöreää 130 mm, neliskanttista: 110mm, latttaa: 110 x 
110 mm. 60 asteella pyöreää 70 mm, neliskantttista 60 mm sekä lattaa: 
60 x 60 mm. Tehokas 750 W:n 3-vaihemoottori.  Alennusvaihde 36:1. 
Jäähdytyspumppu. Teränopeus: 65 m/ min. Terä: 2110 x 20 x 0,9 mm. 
Pyörän koko: 300 mm. Paino: 169 kg.  Hinta: 1890 € - 
Tarjoushintamme: 1790 € sis. alv:n


