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Järjestelmäperävaunu

Kauempaa katsoessa Tiaisen vau-
nu näyttää normaalilta tarkkuus-
silpuri-vaunulta, jossa on  jymäk-
kä 800/45R rengastus 26,5 alus-
tassa. Varsinainen innovaatio on 
telin rakenne, jossa on erillisten 
tukivarsien varassa olevat akselit. 
Tukivarret on kytketty kummal-
lakin puolella yhdellä hydraulisy-
linterilä yhteen. Tukivarsien nivel-
pisteet ovat lähellä toisiaan ja täs-
tä syystä alusta on saman oloinen 
kuin perinteinen keinuteli, mut-
ta toimintatavassa on merkittäviä 
eroja. Yläpuolelta kytketyt akselit 
jakavat painon tasaisesti kaikil-
le pyörille, jousitus on toteutettu 
paineakuilla. Rakenteesta johtu-
en etummaisten pyörien alkaessa 
upota, ei alusta sukella, vaan pai-
noa siirtyy aina ylempänä oleval-
le pyörälle. Ominaisuutta voidaan 
säädellä sylinterien korvakkeiden 
etäisyydellä nivelpisteistä.

Alustaa voidaan nostaa ja laskea 
hydraulisesti 25 cm, ala-asennossa 
alustassa ei ole joustoa lainkaan. 
Esimerkiksi konttilavan vaih-
to onnistuu pystysuuntaisen liik-
keen avulla nopeasti. Yhdistetyn 

maansiirto- ja rehulavan kippaus 
on toteutettu kaksoiskippisylinte-
reillä, kippauskulma on 60 astetta. 
Lavan takaosan kippauksen mah-
dollistaa pallonivelrakenne, joka 
sallii kytkentävaiheessa 50 millin 

sivuttaisen liikkeen.  Rehulaidat 
kiinnitetään pulteilla maansiirto-
lavan reunoihin. Rehulaidat muo-
dostavat yhtenäisen rakenteen, jo-
ka irrotetaan ja kiinnitetään kont-
tilava-periaatteella.

Siirrettävä teli
Hydraulinen telinsiirto on hyö-
dyllinen ominaisuus monessa ti-
lanteessa. Vaunun saa esimerkik-
si kääntymään huomattavasti pa-
remmin siirtämällä telin eteen 
(siirtovaraa on 140 cm). Telinsiir-
ron tärkein etu on kuitenkin pai-
nonjakautuman optimointi trak-
torin ja vaunun välillä. 

Kipattaessa teli siirretään taakse, 
jolloin aisa ei kevenny ja vaunu on 
vakaampi. Täysillä rehukuormilla 
alustan voi laskea alas, jolloin jou-
situs jäykistyy ja vakauttaa vau-
nun. Unohtaa ei sovi telin siirron 
6 tonnin työntövoimaa, jota voi 
käyttää apuna, jos yhdistelmä al-
kaa upota.

Tiainen suunnittelee seuraavak-
si alkuperäisen idean mukaisesti 
rakentavansa alustan päälle liete-
tankin. Suunnitelmissa on 16 m³ 
säiliö levityslaitteistoineen.

Sähköinen hallinta
Vaunun toimintoja hallitaan säh-
köhydraulisesti traktorin ohjaa-
mosta käsin ohjauslaitteen avul-
la. Telin aseman näkee suoraan 
laitteen kannessa olevista led-va-
loista. Ledit saavat signaalin te-
lin siirtokiskoissa on 25 cm välein 
olevilta antureilta. Kantavuutta 
alustalla on 20 tonnia. Ylimääräi-
senä lisänä vaunussa on sähköi-
nen seisontajarru, josta on hyötyä 
varsinkin työlaitteita kytkettäes-
sä. Jarrun idea on yksinkertainen: 
jarruletkussa on patruunaventtii-
li joka suljetaan kytkemällä siihen 
virta, jarrun saa päälle painamal-
la traktorin jarruja ja laittamalla 
venttiilin kiinni, jolloin jarrujär-
jestelmään jää paine ja jarru siten 
päälle.

Vaunun toimintoihin tarvittava 
hydraulilohko on asennettu siis-

tisti lavan alle runkopalkkien vä-
liin. Asennukset on tehty siististi, 
ja työn laatua voi verrata tehdaste-
koisiin tuotteisiin. 

Mahdollisuuksien alusta
Katsellessani vaunua huomasin 
sellaisen mielenkiintoisen mah-
dollisuuden, että alustan päälle 
voisi nostaa vaikka noukinvaunu-
korin. Rungon eturakenne mah-
dollistaa noukkimen ja sullojan 
asentamisen silppurin tilalle. Ra-
kenteesta ei tulisi edes mahdotto-
man pitkä, sillä silppurin kanssa 
vaunu on 9 metrinen, noukinvau-
nuna kokonaisuus jäisi vielä lyhy-
emmäksi. 

Tarkan euron projekti 
Tiainen suunnitteli ja rakensi 
vaununsa kustannustehokkaas-

ti, kaikkiaan rahaa on kulunut il-
man työkuluja reilu 20 000 euroa. 
Alunperin suunnitelma monitoi-
mialustasta syntyi, kun rehukär-
ryn hankinta tuli ajankohtaiseksi. 
Rehukärryn lisäksi tarvetta oli vie-
lä maansiirtokärryllekin. Siinä sitä 
seisoisi paljon pyöriä navetan ta-
kana joutilaana, jos kaikki kärry-
värkit ostaisi omalla alustalla. Mo-
nitoimikärryn alusta tuli hieman 
kalliimmaksi kuin peruskärryssä, 
mutta alustan vuotuinen käyttöai-
ka on huomattavan pitkä, joten ta-
loudellisesti asiassa on järkeä, my-
häilee Juha Tiainen. Vaunu on teh-
ty omaan käyttöön, mutta sille on 
haettu patenttia, joten jos jollain 
valmistajalla on kiinnostusta läh-
teä tätä tuotannollisesti hyödyntä-
mään, niin asiasta voidaan neuvo-
tella toteaa Juha lopuksi. n

Siirrettävä teli  
ja muita hienouksia

Järjestelmävaunun eteen on asennettu silppuri. Lavan pohjaosa toimii maansiirtolavana ja laitojen ylä-
osa kiinnitetään konttilava-periaatteella. Kaikkien osien kytkemisessä hyödynnetään mahdollisuutta nos-
taa alustaa hydraulisesti.

Tästä kuvaparista näkee telin 
siirron vaikutuksen. Telin siirto 
mahdollistaa aisapainon säätä-
misen kuorman mukaan.

Nurmeslainen Juha Tiainen ei löytänyt mieleistään perävaunua, joten kek-
sijämiehenä hän päätti rakentaa sellaisen itse. Parin vuoden projektin tu-
loksena on valmiina vaunu, jonka ominaisuudet ovat omaa luokkaansa. 
Vaunussa on siirrettävä ja hydraulisesti erillisjousitettu teli. Vaunujärjestel-
mään kuuluu myös konttilavavarustus maansiirto-  ja rehulavalla sekä pi-
kakiinnitteinen tarkkuussilppuri vaunun eteen. 

Seppo Nykänen

Lavan takaosa on kytketty 
pallonivelellä, rakenne sallii la-
vaa kiinnitettäessä noin 5 sentin 
liikevaran.

Erillisjousitettu teliratkaisu.
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Kysy lisää.
Lähimmän Valtra-myyjän 

yhteystiedot saat numerosta
020 45 501 tai www.valtra.fi 

T191 HiTech – turvespecial

• 7.4 litran 6-sylinterinen 
 Sisu Dieselin Common Rail
 -moottori, Sigma Power, 
 211 hv/835 Nm

• vakiona 540E+1000
 +ajovoimanotto

• lisävarusteena järeä 
 1000EHD + ajovoimanotto

• ilmastointilaite 
 + alalämmityslaite

• 4 hydrauliikkalohkoa

• vakionopeudensäädin

• infolight -valopaketti

TOIMI NOPEASTI!

TARJOUS ON VOIMASSA
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Power Partner  

T191 HiTech – turvespecial

• 7.4 litran 6-sylinterinen 
 Sisu Dieselin Common Rail
 -moottori, Sigma Power, 
 211 hv/835 Nm

• vakiona 540E+1000

KAUPAN PÄÄLLE

3.380 €
(SIS. ALV 22 %)
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