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vi pöydän alla. Syy on hyvin loo-
ginen: pöydän alla muovit pysy-
vät puhtaampana ja ruostumaton 
teräs on tarvittaessa helpommin 
puhdistettavissa pihkasta ja muus-
ta liasta. Voitelua ei käytetä liuku-
pinnalla.

 Pintajärjestyksen vaihto ei vai-
kuta liukukitkaan. Pöytä liukuu 
edelleen herkästi. Patenttikin kat-
taa molemmat asennusvaihtoeh-
dot.

Liukukiskojen kestävyyttä epäil-
tiin aikanaan tuotannon alkaessa. 
Nyt liki kymmenen vuoden koke-
muksella voi todeta, että liukukis-
kot kestävät vähintään rullapöy-
dän rullien kunnostusvälin ilman 
elementtien kääntämistä. Liu’ut 
on helppo kääntää sovitteissaan 
ilman ylimääräisiä kustannuksia.

 Merkitykseltään pieni, mutta 
syntyhistorialtaan hauska muutos 
liittyy teräohjurien säätöön. Sirk-
keleiden tekniikat hämmästyttä-
vän hyvin hallitseva Taina Laine 
esitteli asiakkaalle alkuperäisiä 
mekaanisia säätöjä hydraulisina. 
Virhe oli inhimillinen, sillä me-
kaanista säätöruuvia pyöritettiin 
sahurin paikalta sormipyörästä 
aidolla hydrauliletkulla. Sillä väl-
tyttiin väliniveliltä. 

Tommi Laine kuuli esityksen, 
mutta ei päässyt oman asiakkaan-
sa takia oikaisemaan pientä vir-
hettä. Nyt sympaattisen rouvan 
kasvot on pelastettu. Saman sor-
mipyörän kiertäminen työntää 
öljynpaineella teräohjurin varsia. 
Toiminto on hydraulinen, kuten 
Taina sen kaukonäköisesti sen ku-Maailman ensimmäinen liukupöytäinen kenttäsirkkeli, Tommi Laine Trading Oy:n Slidetec, vakuut-

ti ensinäytöksessään. Saha toimi virheettömästi terän ensiparkaisusta lähtien. Siirrettävään malliin 
saa samat varusteet kuin kiinteään Slideteciin. Pöytä on edelleen yhtä hiljainen ja turvallinen. Sahan 
käyttötekniikka on huippuluokkaa.

   Jorma Voutilainen

Siirrettävän Slidetec-kenttäsirkkelin ensinäytös

Ensimmäisen siirrettävän Slidetec-sirkkelin valmistuminen Puu- ja bioenergia näyttelyyn meni niin täpärälle, että Tommi Laine sahasi sillä en-
simmäisen puun vasta näyttelykentällä. Slideteciä  on valmistettu vuodesta 2000 lähtien kiinteärunkoisena. Merkin erikoisuus on patentoitu liu-
kupöytä ilman perinteisiä pöydän rullia. Siirrettävä Slidetec on vastaavaa kiinteää sirkkeliä noin 15 000 euroa kalliimpi. 

Ilouutinen tuleville  
rahtisahureille

Tutustuin kiinteään Slidetec-liu-
kupöytäsirkkeliin perusteellisesti 
vuonna 2000, jolloin sen sarjaval-
mistus alkoi (KV 14/2000). Suu-
rin uudistus oli polyeteenikisko-
ja pitkin liukuva, rullaton pöytä. 
Silloisten vertailumittausten mu-
kaan liukupöytä oli tyhjänä ajetta-
essa noin 20 desibeliä rullapöytää 
hiljaisempi. Sahurin kohdalla me-
lu oli 86–87 desibeliä. Siitä putosi 
pari desibeliä, kun purupuhallin 
pysäytettiin. 

Suurin melun aiheuttaja on 
luonnollisesti pyöröterä puun hal-
kaisun aikana. Se on käytännössä 
riippumaton pöydän rakenteesta. 
Terä-äänen voimakkuuteen vai-
kuttavat terän materiaali, ham-
mastus, leikkuusyvyys ja puun ko-
vuus.

Työturvallisuutta ajatellen liu-
kupöydän etuna on, ettei rungon 
ja pöydän väliin jää tyhjää tilaa, 
jossa sormet tai työvaatteet saat-
taisivat lipsahtaa puristuksiin run-

gon ja pöydän väliin.
 Värinätön pöytä on eduksi mit-

tatarkkuudelle ja terän ryhdissä 
pysymiselle. Läpisahattavan pöy-
dän pituus oli siirrettävässä mal-
lissa 9,0 metriä. Sillä voi sahata to-
della pitkiä pöllejä.

 Vielä on mainittava yksi fyysi-
nen ero rulla- ja liukupöydän välil-
lä. Käytön myötä rullat manklaa-
vat teräspöydän kippuraksi. Ilmiö 
muistuttaa taontaa. Liukupöydäs-
sä johteisiin on jätetty pitkittäinen 

paisuntavara kahden metrin vä-
lein. Rungon rosterikiskot ja pöy-
dän alapinnan muovijohteet  jaka-
vat painon koko matkalle. Tuhan-
nen kilon jättitukki aiheuttaa las-
kennallisesti kitkapinnoille noin 
50 g/cm²:n pintapaineen. 

Tinkimätöntä suunnittelua   
viimeiseen piirtoon asti
Muoviliukujen ja rosteripintojen 
paikka on vaihtunut keskenään. 
Nyt rosteri on rungossa ja muo-

Teränvaihto on tehty 
äärimmäisen helpoksi. 
Rosteripintainen liuku-
kiskopari terän kohdal-
la  on toisesta pääs-
tään hahlossa, toinen 
pikalukosta irrotetta-
vissa. Koko kahden 
kiskon paketti teräoh-
jureineen on hetkessä 
nostettavissa ylös, jol-
loin terän irrottamiseen 
tarvitaan ainoastaan 
terämutterin avain. Uu-
den terän kiinnittämi-
nen on yhtä helppoa 
päinvastaisessa järjes-
tyksessä. Teräohjurit 
jäävät entiseen asen-
toonsa. Jos säätöä 
tarvitaan, se tehdään 
hydraulisesti sahurin 
paikalta.

vaili.  Muutosprosessista on riittä-
nyt hupia koko rahan edestä.

Taitettavien päätyjen saranoin-
ti on silmiin pistävän jämäkkä. 
Sahausasennossa rungon profiilit 
kohtaavat taitoskohdissa  tarkasti, 
jolloin pöydästä tulee automaatti-
sesti suora. Päätyjen mekaaniset 
jalat estävät palkkien notkumisen 

ja liitosten kulumisen. Liitoslukot 
ovat pelkistetyn yksinkertaiset ja 
luotettavat.

Pyörät poistetaan sahauksen 
ajaksi. Hydraulisten keskijalko-
jen ansiosta operaatio kilpailee 
nopeudessa formuloiden kanssa. 
Sekä pyörissä että tukinnostimen 
varsissa on pikalukitus.

Kaikille keikkatöissä tarvittaville sahausvarusteille on omat täsmä-
paikkansa. Mitään ei pääse unohtumaan, eikä siirron aikana katoa-
maan. Hyvästä esimerkistä käyköön kuvan varaterä telineineen.

Rungon keskiosan alla on hydrauliset, lukkoventtiileillä varustetut 
nostojalat. Päädyissä on mekaaniset teleskooppijalat. Korkeus pas-
sataan ensin karkeasti sovittamalla lukitustappi yläpään valinnaiseen 
reikään. Hienosäätö tehdään alapäästä kierretangolla ja sen lukko-
mutterilla. Tangon alle tulee isot metallitassut. Kiertämiseen on tehty 
pitkävartinen avain, jotta täsmäytyksessä ei tarvitse kontata. Purku 
on juuri alkanut. Tommi Laine tekee, ja vaimo Taina jännittää taustalla 
suoritusaikaa.
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Kaikille irrotettaville osille on 
paikkansa sahan rungossa, jopa 
käyttöpisteen läheisyydessä. Mi-
tään ei unohdu eikä putoile siirto-
jen välillä. Purkaminen ja kasaa-
minen tapahtuu systemaattises-
sa järjestyksessä. Kaikkine puhei-
neen Tommi Laine ja pajan ykkös-
mies Esa Vainio pistivät näytök-
sen päätteeksi Slidecin lähtökun-
toon noin puolessa tunnissa.

Entistä avarampi    
työkatos valoineen
Tommi Laineella on rahtisahurin 
tausta, mikä näkyy Slidetecin käy-
tännöllisissä yksityiskohdissa.

Muistin palauttamiseksi mai-
nitsen vielä pelkankaatokynnen, 
joka ei riko rosoille jo sahattua 
pintaa. Tukin häntäpäässä on mit-
ta-asteikkoa vastaava osoitin perä-
pään suuntaamiseksi. Asemointia 
ei tarvitse tehdä pöydänrakoihin 
kurkkimalla. 

Välivarastoidut saheet saa nos-
tettua ja siirrettyä hydraulisesti ta-
kaisin pöydälle jatkokäsittelyyn. 
Tukinkiinnitin on hydraulinen. 
Sanalla sanoen myös siirrettäväs-
sä sahassa on täydellinen yksinsa-
hausvarustus. Lisävarusteina saa 
sahausraon kuorijan, yläsahan ja 
teroittimen. 

  Purunpoistoputki on nyt siir-
retty rungon ulkoreunalle. Katos 
on avara ja valmiiksi työvaloilla 
varustettu.

 Liikenneturvallisuuteen kuu-
luvat takavalot ja hitaan ajoneu-
von kilpi ovat automaattisesti esil-
lä, kun sirkkeli on siirtokunnossa. 
Jarruttomien pyörien ja liki 4000 
kilon painon takia Slideteciä ei voi 
vetää maasturilla. Sitä mahdolli-

suutta kysytään silloin tällöin.
 Moottoritehoa sirkkelin pyö-

rittämiseen tarvitaan vähintään  
60–70 kW. Senkin puolesta trak-
tori on tarpeen käyttöpaikalla. 
Asemaan ajo maastossa eli ei eh-
kä aina sujuisi herraspeleillä. Siir-
toasennossa sirkkelin pituus on 
11,5 m, korkeus n. 3,5 m ja leve-
ys 2,4 m.

Mittatarkoista sahaajista   
alueittaista pulaa
Ensimmäisessä Slidetec-jutussani 
vuonna 2000 kirjoitin: ”Siirrettä-
vän mallin suunnittelu on aloitet-
tu.” Nyt voi sanoa, että suunnitte-
luvuodet on käytetty oikein. Saha 
näytti hyvältä. Muotitermiä käyt-
tääkseni sille on sosiaalinen tilaus, 
kun tukkikauppa ei käy. Sahautta-
minen omiin tarpeisiin on entistä 
kannattavampaa.

Eri maakunnissa ja paikkakun-
nittain niiden sisällä on isoja ero-
ja sahauspalvelujen tarjonnassa. 
Suuntaus on mennyt kohti kiintei-
tä sahalaitoksia. Monestakaan pi-
täjästä ei enää löydy yhtäkään rah-
tisahuria, joka tekisi mittatarkkaa 
tavaraa. Ammattimiehet kalustoi-
neen ovat iän myötä väsähtäneet 
molemmat.

Siirrettävällä Slidetecillä voi 
palvella asiakasta joko hallis-
sa tai maastossa. Siirrettävyys 
nostaa sirkkelin hankintahintaa 
(50 000 e, alv 0 %)  kiinteään mal-
liin verrattuna n. 15 000 eurolla.

Suomessa on nähtävänä kiintei-
tä Slidetec-sirkkeleitä 30 kappalet-
ta. Vienti on tähän verrattuna mo-
ninkertaista.

Valmistaja myy tuotteensa itse. 
Toimipaikka on Laitilassa. 

Häntäpäässä rungon jatkeet on saranoitu kahdesta kohtaa. Jämä-
kät täsmätapitukset pakottavat rungon suoraksi, kun palkkien päät 
painuvat toisiaan vasten. Liitos varmennetaan ylhäältä päin irrotetta-
villa hahlopalikoilla. Kun palikat on nostettu irti, hydraulisylinteri nos-
taa ensimmäistä jatketta ylös. Häntäpää seuraa tukipyörien varassa 
ensin lähemmäs ja lopuksi pystyyn edellistä vasten. Päädyistä syntyy 
3,5 metrin korkuinen torni. Niputtamiseen ei tarvita fyysistä voimaa.

Myös rungon etupäässä on mekaanisesti säädettävät jalat. Niiden 
poistamisen jälkeen jatke kääntyy pystysaranan varassa sivukautta 
keskirungon viereen. Lukitus kuljetusasentoon  käy muutamassa se-
kunnissa. Rinnakkaisten päätyjen yhteisleveys jää kuljetuspyörien si-
säpuolelle. Kuljetusleveys on 2,4 metriä.   

Sahaussuuntaan nähden Slideteciä hinataan etuperin. Tukkikasa jää sivulle 
käännettyyn päähän. Tieliikenteen edellyttämät takavalot ja heijastimet tulevat au-
tomaattisesti esiin, kun etupään jatke käännetään kuljetusasentoon. Sahauksen ai-
kana ne ovat hyvässä turvassa liitospalkkien välissä. Hitaan ajoneuvon kolmio on 
katoksen pystykaiteessa.

Pyörät ja tukinnostin irrotetaan ja kiinnitetään pikalu-
kituksella. Aikaa on tässä vaiheessa kulunut paketointiin 
noin 20 minuuttia. Vielä on tantereella pitkä jakoveitsi, 
suojakaide ja tukinnostimen käpälät. Niille on paikkan-
sa rungolla. Lopuksi käynnistettiin traktori ja sen nivelak-
seli, jotta hydrauliset tukijalat saatiin ylös ja pyörät maa-
han. Purku- ja kasaamistyössä on noudatettava tiettyä 
järjestystä, ja tarvittavien elementtien sijaintipaikka kul-
jetuksessa sen mukainen. Purku hoituu hosumatta puo-
lessa tunnissa.  
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Energiapuukourat 110E ja 130E

Jämeriä 
energiapuukouria
kaivukoneiden 
pikakytkennällä

Jorma Haapkoski Haa-
pavedeltä on tehnyt  
jo noin 60 kappalet-
ta energiapuukouria, 
jotka on liitettävis-
sä kaivukoneisiin nii-
den kauhojen pikakyt-
kennällä. Hydrauliik-
kaa hallitaan luiskatoi-
minnolla. Molemmissa 
malleissa puu puris-
tetaan kouran leuoilla 
kiinteää katkaisuveistä 
vasten. Terä on hitsattu 
kouran runkoon kiin-
ni. Sekä 110E että 130E 
ovat poikkeuksellisen  
lujaa tekoa kuten kai-
vukoneisiin kuuluukin. 
Keskinäinen painoero 
syntyy lähinnä puris-
tusleukojen koosta ja 
käpälien lukumäärästä.

   Jorma Voutilainen

Kaivukonekäytössä energiapuu-
kouraan kohdistuu esimerkik-
si harvesterinosturiin verrattuna 
poikkeuksellisia voimia sekä mää-
rältään että suunnaltaan. Se johtuu 
sekä puomistosta että yleisesti rii-
pukkeen ja rotaattorin puuttumi-
sesta puomin pään ja kouran välil-
tä. Kun joustoja ei ole, koura jou-
tuu koville sekä kaadossa että kul-
jetettaessa taakkaa pystyasennossa.

 Jorma Haapkoski Haapave-
deltä on näköjään ymmärtänyt 
energiapuukouran käytön ra-
juuden em. koneissa. Materiaalit 
ovat kauttaaltaan niin vankkoja, 
ettei tulisi mieleeni epäillä kou-
rien  kestävyyttä. Kummassakin 
mallissa alemmat pihdit on leikat-
tu 60 milliä paksusta levystä. Pie-
nemmässä 110E mallissa 40 mil-
lin paksuisia  yläsakaroita on yksi, 
130E:ssä kaksi. Isommassa pääl-
lekkäiset sakarat on vielä tuettu 
keskenään poikkitampilla. Leuko-
jen nivelakselit ovat miehekkäät. 
Syytä onkin, kun kouraa sulkee ja 
avaa läpimitaltaan 125 millin hyd-
raulisylinteri.

• AVANTtia ohjataan etupenkiltä - Kuljettajalla 
paras näkyvyys ja tuntuma työhön
• Jäykkä runkonivel - Turvallisen koneen 

peruslähtökohta
• Jatkopuomi - Kuorma turvallisesti lähellä konetta, 

tarvittaessa suuri ulottuma
• Ajo kahdella jalkapolkimella - Nopeat 

suunnanvaihdot, helppokäyttöinen ja tarkka

www.avanttecno.com

Suomalaista
huipputekniikkaa

AVANTin innovaatioita

          
koeajokiertue, kysy 

Agrimarketista
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Puu(t) katkaistaan ns. negatiivi-
sella katkaisulla. Se tarkoittaa, et-
tä kouraa suljettaessa puu puris-
tuu poikki  kiinteää terää vasten. 
Hitsaamalla kouran pohjalevyyn 
kiinnitetty terä on materiaaliltaan 
400-kulutusterästä. Materiaalivah-
vuus on peräti 20 mm:ä, mikä on 
tuplat yleimpiin teriin verrattu-
na. Se ei väänny, mutta kysyy pu-
ristusvoimaa. Sitähän em. sylinte-
reistä kyllä löytyy, kun työpainee-
na käytetään 250 bar:ia.

 Ulospäin pyöreäksi muotoiltu 
terä terotetaan kauttaaltaan. Te-
rän ulkonema oli 250 milliä. Se 
on sama asia kuin kourien mak-
simikatkaisu kertapuristuksella. 
E130:ssa oli pääterän lisäksi ka-
pea, hitsattu vastaterä alemmas-
sa pihtisakarassa. Sen saa myös 
E110:een, vaikka harva ostaja on 
sen kuulemma halunnut. Hyvin-
pä nuo suokoivujen niput katkei-
livat ilman sitäkin  Vaalan Kär-
jenrimpi-Puronräme turvesuolla! 
Näytöksen aikana elettiin kevään 
viimeisiä pakkasöitä. Piipsan Tur-
ve Oy valmisteli Vapo:lle urakalla 
250 hehtaarin turvekenttää. Ala oli 
vasta vajaa puolet tulevasta koko-
konaisalasta.

Kokonaan aukeaksi hakatta-
valta alalta kertyi energiapuuta 
30–50 m³:ä/ha. Puiden läpimitta 
vaihteli 2–20 cm:n skaalassa.

Rotaattori ja tiltti 
tarpeettomia avohakkuussa
Näkemissäni kaivukoneissa ei ol-
lut kauhanpyörittäjiä, jotka vas-
taavat metsäkäytön rottaattoreita. 
Ne ovat tarpeettomia, kun ener-
giapuita hakataan aukoilta, teitten 
varsilta tai ojalinjoilta. Olosuh-
teille yhteistä on, että kouralla on 
esteetön tie puulle kaikista puo-
miston suunnista. Jos puut pitäisi 
noutaa jäävän puuston seasta, kau-
han pyörittäjää pitäisin välttämät-
tömänä.  Se ei muuta kouran kyt-
kennän helppoutta. Pikakiinnitys 

on vakioitu. Lisäpaino ei ole haitta 
ainakaan keskikokoisista kaivuko-
neista alkaen. Enemmän hakkuuta 
rasittaa pyörittäjän lisähinta, ellei 
ko. laitetta muuten tarvita.

Haapkoski on kourissaan huo-
mioinut myös sen, että kaivukone 
joutuu usein tukeutumaan liik-
keissään kauhatuentaan. Kouran 
alarungon koko ja tassu kiinnitys-
rungon alapinnassa sopivat em. 
tarkoitukseen hyvin. Raudasta ei 
ole niissäkään tingitty.

Nähdyn perusteella molem-
mat kourat katkaisivat vaivatta 
ne  puut ja puskat, jotka koura sai 
kerralla otteeseensa. Juurineen ei 
noussut pieniäkään puita nipun 
miltään kulmalta. Toki elettiin ke-
vään viimeisiä pakkasöitä, jolloin 
maa oli aamuisin kahmeessa.  Sen 
verran kasojen tyvipuolia katselin, 
ettei katkaisuissa  näkynyt voimal-
la repimistä.  Leikkausjälki oli siis-

tiä. Jari Närhi vakuutti, ettei ongel-
mia ole kesälläkään. Piipsan Turve 
Oy:n toisessa kourassa luki ”pro-
to”. Siitä ymmärsin, että käyttäjän 
toiveita on kuultu alusta asti.

Katkaisunopeutta pidän tyy-
dyttävänä verrattuna muihin vas-
taaviin kouriin. Nopeus riippuu 

hydrauliikan öljyvirrasta. Näissä 
koneissa se oli lisäpumpusta otet-
tuna noin 80 l/min. Jostain har-
vesterista sitä tulisi kolme kertaa 
enemmän.

Keräyspihtejä kummassakaan 
mallissa ei ollut. Valmistajan mu-
kaan ne on tehtävissä, mutta kukaan 

Tähän mennessä näkemistä-
ni jykevimmät energiapuukou-
rat kaivukoneisiin tekee Jorma 
Haapakoski Haapavedeltä. Mal-
leja on kaksi: 110E ja 130E. Pie-
nempi on 3-käpäläinen, isompi 
4-käpäläinen. Katkaisutapa on 
molemmissa sama. Puu puris-
tetaan leukojen voimalla kouran 
pohjassa olevaa katkaisuveis-
tä vastaan. Materiaalivahvuuk-
sista ei ole tingitty missään koh-
ti. Siitä kertovat jo painotkin: 
550kg/750 kg em. mallijärjestyk-
sessä. Verottomat hinnat ovat 
vastaavasti 5500 e ja 7500 e.

130E:n mallinumero tulee 
4-käpäläisen kouran maksi-
miavaumasta. Kouran niveltap-
pien ja leukojen ainevahvuudet 
ovat miehekkäät. Alasakarat on 
leikattu 60 mm:n levystä ja ylem-
män 40 millisestä. Tuskin not-
kahtelevat vaikka kourasylinte-
rin läpimitta on 125 milliä. Täs-
sä työpaine oli 250 baria, mutta 
valmistaja hyväksyy jopa 300-. 
Hitsaamalla kiinnitetty teräkin 
(20 mm) oli tulpasti yleisimpiä te-
riä paksumpi. 80 litran öljyvirta 
otettiin tässä lisäpumpulta, jot-
ta koneen oman pumpun kapa-
siteetti jäsi kokonaisuudessaan 
kaivukäyttöön. Tässä isommas-
sa kourassa pieni vastaterä va-
semman alasakaran alareunan 
korkeudella.

130E-kouran lähiomaiset Pohjois-Savon suurimmalla turvesuol-
la Kestilän korkeuksilla:Vasemmalta alkaen valmistaja Jorma Haapa-
koski poikiensa Juhon ja Tomin kanssa. Konetta ajoi Toni Keskitalo. 
Seuraavana on yksi Piipsan Turve Oy:n kolmesta omistajasta, tmj Ja-
ri Närhi. Laitimmaisena yhtiön työnjohtaja Ilpo Keränen. Hyvin mah-
tuivat puut kaatumaan, vaikka Vapo:lle valmisteltavasta 600 ha:n tur-
vesuosta oli työn alla vajaa puolikas, eli 250 hehtaaria. Tuotannon oli 
määrä käynnistyä jo kesällä, jolloin päästäisiin toisen puolikkaan val-
misteluun. Äkkinäiseltä saattaisi pimeässä mennä suunnat sekaisin.

Jos olivat energia-
puukourat tavallista jy-
kevämpiä, niin samaa 
on sanottava Fiat Kobel-
co E65 LC kaivukoneen 
(17 t) suoteloistakin. Nii-
den leveys oli peräti 120 
cm:ä. Niiden sovittami-
seksi oli pitänyt tehdä 

ei ole niitä vaatinut. Paino nousee ja 
hydrauliikka monimutkaistuu.

Nykyisellään 110E painaa noin 
550 kiloa ja maksaa 5500 euroa 
+alv. 130E painaa noin 750 kiloa, 
ja hinta on 7500 euroa +alv. Val-
mistaja myy tuotteensa itse. Nii-
tä on nyt myyty yli 60 kappaletta, 
joista muutama Ruotsiin ja äsket-
täin yksi Viroon. 

Optiovaiheessa on noin 400-ki-
loinen, 20 sentin katkaisuun pys-

tyvä nelikäpäläinen 100E. Hinta-
arvio on noin 5000 euroa. Yhtään 
ei ole vielä tehty.

Valmistuksessa Jorma Haapkos-
ken osuutta on suunnittelun lisäk-
si kourien kokokoonpano ja maa-
laus. Tärkein yhteistyökumppa-
ni alihankinnoissa on Miilux Oy. 
Toinen maininnan arvoinen ni-
mi on kuulemma on T:mi Mikko 
Myllykoski, joka on antanut kii-
reen tullen ammattiapua. 

omintakeisia muutoksia alavaunuun. Konetta ajoi e110 kouralla va-
rustettuna toimitusjohtaja Jari Närhen poika Joni Närhi. 110 E:ssä 
on samanvahvuinen kouran sylinteri kuin isommassakin mallissa. 
Leukojen paksuuskin on sama, mutta käpäliä on yksi vähemmän. 
Avauma on 110 cm:ä. Tässä terän syvyys oli 25 cm:ä. Muoto poik-
kesi isommasta mallista. Vastaterää ei yleensä käytetä, vaikka aihi-
oita on kuulemma pajalla. 110E:n painoksi valmistaja ilmoitti 550 ki-
loa ja verottomaksi hinnaksi 5500 euroa.

Piipsan Turve Oy
tytäryhtiöineen:
Kotipaikka Haapavesi
Omaa turvetuotantoa vuokra-
mailla n. 400 ha
Ruokohelpiä turvetuotannosta 
poistuneilla alueilla (n.600 ha) 
4–8 tonnia/ha.
Kalusto: 2 kaivukonetta, 10 tur-
peennostoyksikköä, 2 autohak-
kuria, 1 mobiilimurska, 7 tur-
ve-/hakeautoa.

Henkilöstö: Ympärivuotisia n. 
10 + 3 alihankkijoilla. Tuotanto-
kaudella n. 30 alihankkijoineen.

Jorma Haapkoski
Kotipaikka Haapavesi
Karjatilallinen: teuraskarjaa os-
tovasikoista.
Liitännäiselinkeinona e-kourien 
valmistus (yht. yli 60 kpl).
Ei muuta metallialan toimintaa.
Yhteistyökumppanit Miilux Oy 
ja Tmi Mikko Myllykoski. 
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Samalla
KElkalla

Ammattikäyttöä, hyötyä ja 
nyt myös laadukasta matkailua!

Brandt-Polaris 15v-Juhlatarjous
NYT 8.990,- 

+ tk. (sh. 11.990,-)

Puhdasta 
4-tahtisuutta

WWW.POLARIS.FI

HUIPPUVARUSTUS:
- Sähkökäynnistys
- Lohkolämmitin
- Tavaratilat: Iso tavarateline, 
 tila istuimen alla ja etutavaratila
- Vetokoukku
- Kahva/kaasuvivun lämmittimet
- Karjapuskuri
- Työvalo takana
- Syvänlumen Gripper-sukset

HUIPPUTARJOUKSIA !
Joka perheen yleiskelkka 550 TranSport
- 60 hv moottori
- sähkökäynnistys ja -peruutus
- kahden istuttava
- telamatto 38x345x3,2 cm

NYT 4.990,-
+ tk. (sh. 6.690,-)

Suomen suosituin leveätelainen - WideTrak LX
- 68 hv moottori
- sähkökäynnistys, peruutus, hidas ja nopeavetoalue eteen
- telamatto 51x396x2,5 cm

NYT 6.990,-
+ tk. (sh. 7.890,-)

Tervetuloa asiantuntevaan ja hyvän palvelun 
Polaris-kauppaan.
Lähin jälleenmyyjä: www.polaris.fi 

Erinomainen sekä syvässä 
lumessa että reiteillä
Polaris IQ Widetrak
- 80 hv 4-tahtimoottori (alittaa EPA 2012 päästönormit)
- Taloudellinen, vähäpäästöinen ja hiljainen
- Huippuvarustus
- Vaihteisto 
 (hidas ja nopea eteen, sähköperuutus, parkki ja vapaa)
- Telamatto: 51x396x3,2 cm

HUIPPUTARJOUKSIA !
Joka perheen yleiskelkka 550 TranSport

Suomen suosituin leveätelainen - WideTrak LX

Tarjoukset koskevat 2009-malleja.


