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19.-22.10.2011 
KoneAgria

Jyväskylän Paviljongissa tapaat 
maatalouden ammattilaiselle tärkeät 
toimijat. Uusien koneiden ja laitteiden 
lisäksi näyttelyssä on laajat tieto-osastot.

Liput: 15,-/10,- 
Jyväskylän Paviljonki, Uno Savolan katu 8

Avoinna: ke-pe 9-17, la 9-16

Jyväskylän Pavilj
mmmaatalouden am
tttttoooimijat. Uusien
lllliiiiisssssäääksi näyttelyss

Mukaansatempaava musiikki-

teatterimatka Irwinin uran moni-

naisiin
 tapahtumiin. Kiertueen 

ensi-il
ta on KoneAgriassa  

21.10.2011 klo 20.

KoneAgria-asiakkailla on mahdol-

lisuus varata paikkansa ensim-

mäisten joukossa. Näyttely- ja 

konserttilip
pu yhteensä vain 37 €. 

Lippupaketit tu
levat myyntiin 

kesäkuussa osoitteessa 

www.koneagria.fi.

(Lippuhinnat erikseen ostettuna: 

KoneAgria 15,- ja Irwin revyy 30,-) 

Järjestää: Tamsong Music ja Suomen 

Viihdekeskus Oy

Linnavuoren moottoritehtaasta 
tuli osa AGCO-konsernia vuon-
na 2004 ja omistajavaihdoksen 
seurauksena entinen Sisu Diesel 
muuttui AGCO Sisu Poweriksi 
(ASP) vuonna 2008.

AGCO on investoinut vahvas-
ti sekä moottorivalmistukseen 
että tuotekehitykseen. Panostus 
on kannattanut, moottorivalmis-
tus on lähes kaksinkertaistunut 
ja moottorivalikoima on laajen-
tunut.

Nykyisellään ASP valmistaa 
moottoreita Linnavuoren ja Bra-
silian Mogi das Cruzesin lisäksi 
Venäjällä ja ensi vuodesta lähtien 
myös Kiinassa. 

Venäjälle, Vladimiriin vuonna 
2008 yhdessä maatalous- ja maan-
rakennuskoneita valmistavan 
Concern Tractor Plantsin (CTP) 
kanssa perustettu, 50/50-omis-
tuksessa toimiva yhteisyritys vas-
taa Sisu-moottoreiden kokoami-
sesta ja jakelusta Venäjälle ja IVY-
maihin. Kiinan Changzhuohun 
rakenteilla olevassa tehtaassa tul-
laan valmistamaan 3- ja 4-nelisy-
linterisiä Sisu Centurion -moot-
toreita.

Moottorivalmistus myötätuulessa
Linnavuoressa moottorituotan-
non kasvun perustana on voima-
kas automaation ja robottitoimin-
tojen lisäys sekä osien valmistuk-
sessa että moottoreiden kokoami-
sessa. Myös alihankinnan osuutta 

on kasvatettu, kaikkea ei kannata 
valmistaa itse. Mogi das Cruzesis-
sa moottorivalmistus on halvan 
työvoiman ansiosta edelleen pit-
kälti manuaalista, tehoa on kui-
tenkin nostettu paremmalla töi-
den organisoinnilla.

Moottorivalmistuksen osalta 
viime vuosi oli hyvä. Toissavuo-
den notkahduksen (27 000 moot-
toria, Linnavuori 18 000 ja Mogi 
9000kappaletta) jälkeen päästiin 
jälleen nousu-uralle. Linnavuoren 
tuotos oli 25 000 ja Mogin 20 200 
moottoria eli yhteensä kokonais-
valmistus kasvoi ennätykselliseen 
yli 45 000 moottoriin. 

Nykyisellään Sisu-moottorimal-
listo koostuu 3-, 4-, 6- ja 7-sylinte-
ristä tyypeistä. Malliston iskutila-
vuudet ovat välillä 3,3–9,8 l ja te-
hot haarukassa  37–368 kW (50–
500 hv). Tarvittaessa viritysaste 
on todella mielenkiintoinen, esim. 
pienimmän 3,3-litraisen kolmosen 
tehoarvot ovat parhaimmillaan 81 
kW ja 465 Nm. Linnavuoressa val-
mistettavien moottoreiden keski-
teho on tällä hetkellä 100 kW ja 
koko ASP:n moottorituotannos-
ta kolmoskoneiden osuus on noin 
10 000 kappaletta. 

Moottoreista noin 80 prosenttia 
menee traktorikäyttöön. Metsäko-
nevalmistaja Komatsu jatkaa tuo-
tenimen vaihdoksesta huolimatta 
Sisu-linjalla.

Moottorivalmistuksen lisäksi 
Linnavuoressa kunnostetaan vuo-

sittain noin 1000 vaihtomoottoria 
uutta vastaavaan kuntoon. 

Muutakin kuin moottoreita 
Moottoreiden lisäksi Linnavuo-
ressa valmistetaan hammaspyö-
riä, dieselgeneraattoreita ja vaih-
teistoja.

Omaan moottorivalmistukseen 
menevien hammaspyörien lisäksi 
niitä toimitetaan myös ulkopuoli-
sille ostajille, joista suurin on Suo-
lahden traktoritehdas. Noin puo-
let Valtran voimansiirron ham-
maspyöristä valmistetaan Linna-
vuoressa.

Vaihteistoja valmistetaan moot-
torikelkkoihin (Bombardier) ja 
leikkuupuimureihin (Sampo Ro-
senlew).

Kiinalainen juttu
Kiinassa valmistettavien 3- ja 
4-sylinteristen Sisu Centurion 
-moottoreiden tehot ovat välillä 
37–92 kW (50–125 hv).  Raken-
teellisesti Centurion on muita Si-
su-moottoreita edullisempi, esi-
merkiksi moottorilohko ja kyt-
kinkotelo ovat yhtenäistä valura-
kennetta.

Perusmalleissa on mekaaninen 
polttoaineen ruiskutusjärjestelmä 
ja moottorit on tarkoitettu mark-
kina-alueille, joilla ei vielä välite-
tä päästöistä. Päästömääräyksiä 
noudattaviin maihin vietävissä 
moottoreissa on yhteispaineruis-
kutus ja sen lisäksi kolmoskoneet 

varustetaan EGR:llä (pakokaasun 
takaisinkierrätys) ja neloskoneet 
SCR:llä (urearuiskutus).

Alkuvaiheessa Centurion-
moottoreiden pääkäyttäjä on 
Massey Ferguson. 

Panostusta tuotekehitykseen
Linnavuoren moottorilaborato-
rion laajennus valmistui viime 
helmikuussa. Laajennusta ja sen 
myötä käyttöön otettuja uusia 
mittalaitteita tarvitaan kehitettä-
essä nykyistä tehokkaampia ja ki-
ristyvät päästömääräykset täyttä-
viä moottorimalleja.

Laboratorion varustelussa on 
ajateltu myös vihreitä arvoja. Koe-
käytettäviä moottoreita kuormite-
taan generaattoriperustaisilla dy-
namometreillä. Koekäytössä syn-
tyvä sähkö johdetaan tehtaan tar-
peisiin ja tarvittaessa sähköä voi-
daan tuottaa myös valtakunnan 
verkkoon.

Uudistetun moottorilaborato-
rion ensimmäinen ”asiakas” on 
Sisun uusi, 16,8-litrainen V12-
moottori, jonka ensikäynnistys 
tapahtui onnistuneesti viime hel-
mikuun puolivälissä.

Uuden moottorin myötä Si-
su-moottorimalliston tehohaa-
rukan yläpää nousee 515 kW:iin 
(700 hv). Uutuudesta kaavaillaan 
CAT-moottoreiden korvaajaa AG-
COn järeän pään kalustossa. Vi-
rallisesti V12 esiteltäneen tulevan 
syksyn Agritechnicassa.      

AGCO Sisu Powerin dieselmoottorivalmistus on 
toipumassa kahden vuoden takaisesta lamasta. 
Moottorivalmistus on nousussa ja sekä tuoteke-
hitykseen että tuotantoon panostetaan edelleen 
vahvasti.

   Heikki Härkönen

Moottori-
valmistus 
kasvussa

AGCO Sisu Power Kuluvan vuoden alussa Stage 3B-
päästömääräykset alkoivat koskea 
130–560-kilowattisia työkonemoottorei-
ta. Sisu-moottoreissa päästörajat alite-
taan SCR-tekniikalla. Pakokaasun jälki-
käsittelylaitteisto kostuu ahtimen jälkei-
sestä hapetuskatalysaattorista (pullis-
tuma pakoputkessa), AdBlue (urea-ve-
siseos) annostelusuuttimesta ja äänen-
vaimentimen yhteydessä olevasta  SCR-
katalysaattorista. Em. komponenttien 
yhteisvaikutuksen seurauksena pako-
kaasun haitallinen typpioksidi pelkistyy 
vaarattomiksi vedeksi ja typeksi.

Talous kunnossa 
ASP:n viimevuoden 344 miljoonan euron 
liikevaihto syntyi noin 750 henkilön työ-
panoksella. Liikevaihdosta moottoreiden 
osuus oli 80 prosenttia eli 279,2 miljoo-
naa, osavalmistuksesta kertyi 29,5, ham-
maspyöristä 21,6 ja dieselgeneraattoreista 
13,5 miljoonaa euroa. 

Jatkossa AGCOn moottoritarve tulee 
kasvamaan voimakkaasti. Kuluvan vuo-
den tavoitteeksi on asetettu 50 000 moot-
toria ja vuodelle 2016 kaavaillaan 100 000 
moottorin valmistusmäärää. 
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sujohteiseksi. Aluksi moottori-
valmistuksen rinnalla harjoite-
taan kokonaisten moottoreiden, 
moottorikomponenttien ja osien 
tuontia Linnavuoresta. Paikallis-
ta osavalmistusta kehitetään siten, 
että rahallisesti mitattuna venä-
läisten osien osuus moottorin ar-
vosta nousee 30 prosenttiin. Ta-
voiteltu vuosituotanto on 18 000 
moottoria vuonna 2012. Jos suun-
nitelmat toteutuvat, niin Sisu Po-
wer -moottoreiden yhteenlasket-
tu vuosivalmistus nousee 97 500 
moottoriin

Urea puhdistaa pakokaasut
Päästöjä vähentävän tekniikan 
käyttöönotto on tähän saakka 
huonontanut polttoainetaloutta 
ja kasvattanut moottorin jäähdy-
tystarvetta (kasvaneet kennopake-
tit moottorin etupuolella vaativat 
tilaa).

Tier 3B -päästövaatimukset as-
tuvat voimaan vuonna 2011 ja 
Tier 4 -vaatimukset vuonna 2014.

3B-tason saavuttamiseen on 
kaksi vaihtoehtoista keinoa, jo-
ko pakokaasun takaisinkierrätys 
(EGR) tai urearuiskutus pakosar-
jaan (SCR). Nelosessa on hyödyn-
nettävä yhtäaikaisesti kumpaakin 
edellä mainittua. 

SCR parantaa nykyiseen 3A-
tason päästörajoitusteknologi-
aan verrattuna polttoainetalout-
ta ja pienentää lämpökuormitusta 
niin, että jäähdyttimiä ei enää tar-
vitse suurentaa. Etujen vuoksi Sisu 

Powerilla valittiin 3B-tason savut-
tamiseen SCR, joka on jo yleises-
sä käytössä raskaassa tieliikenne-
kalustossa.

SCR-menetelmässä mootto-
ri viritetään käymään mahdolli-
simman alhaisella hiukkaspääs-
tötasolla ja pakokaasun typpi-
oksiditaso säädetään vastaamaan 
parasta polttoainetaloutta (vanha 
Tier 2 -taso). Edellä mainitut saa-
vutetaan optimoimalla palamis-
tapahtuma, 1800 baarin ruisku-
tuspaineella, edelleenkehitetyllä 
moottorin ohjauselektroniikalla 
ja parannetulla ahtamistekniikal-
la (hukkaportti- ja kaksoisahdin-
sovellutukset). 

Tämän jälkeen moottorin apu-
laitevalikoimaa täydennetään jär-
jestelmällä, joka ruiskuttaa urea-
vesiseosta (kauppanimi AdBlue, 
vaaraton, väritön ja hajuton nes-
te) pakolinjaan annostuksella 
2–3 prosenttia käytetystä poltto-
ainemäärästä. Urea–vesi-seoksen 
käynnistämän kemiallisen reak-
tion seurauksena pakokaasuun 
muodostuu vetyä, joka pelkistää 
typpioksidin vaarattomaksi ty-
peksi ja vedeksi.

SCR:llä saavutetaan 5–10 pro-
senttia parempi polttoainetalous 
kuin Tier 3A-moottorilla samalla 
tai hieman alemmalla lämpökuor-
mituksella. Savutus ja voiteluöljyn 
nokeentuminen vähenevät.

Vaihtoehtoiset polttoaineet
Fossiilinen diesel säilyttää ase-

mansa pitkälle tulevaisuuteen. 
Tästä huolimatta vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttömahdolli-
suuksia selvitetään

Sisu Power hyväksyy ensimmäi-
sen polven biodieselin lukuun ot-
tamatta SCR-moottoreita kaikkiin 
muihin tuotannossa oleviin moot-
toreihinsa, toisen polven biodiesel 
kelpaa myös SCR-moottoreihin

Kaksipolttoainemoottorit (sy-
tytys pienellä dieselruiskauksella 
ja työ etanolilla) ovat testissä Bra-
siliassa.

Myös kaasumaisilla polttoai-
neilla käyviä moottoreita ja hybri-
diratkaisuja kehitetään.

Tehokkaampi moottori
Työkonemoottoreilta vaaditaan 
entistä enemmän tehoa. Sisun ny-
kyisen moottorimalliston teho-
haarukka on 50–430 hevosvoimaa. 
Tavoitteena on 500 hevosvoimaa, 
johon päästään uuden, seitsemän 
sylinterisen moottorin voimin.

Uutuuden perustana on vanha 
8,4-litrainen kuutonen, joka on 
kasvatettu 9,8-litraiseksi seitse-
männellä sylinterillä. Tehokkaam-
millaan moottori voidaan virittää 
antamaan 365 kilowatin (500 hv) 
teho ja 1800 Nm:n vääntö. Koska 
valtaosa osista on yhteisiä kuutos-
moottorin kanssa, niin ainakin al-
kuvaiheessa pieneksi jäävä, manu-
aaliseen kokoonpanoon perustu-
va vuosituotanto on kannattavaa. 
Sarjavalmistus alkaa vuodenvaih-
teen jälkeen.

Uutuuden käyntiääni on kuu-
lemma miellyttävä ja värinätön 
käynti syntyy ilman tasapainotus-
koneistoja.

Seitsemän sylinteriä on ainut-
laatuinen ratkaisu tässä teholuo-
kassa. Riviseiskoja on tähän men-
nessä tavattu laivojen konehuo-
neissa. Uutuutta tullaan jatkossa 
tapaamaan sekä leikkuupuimu-
reissa, traktoreissa, kontinkäsit-
telykoneissa, aggregaateissa että 
muissa työkoneissa.

SCR-moottorin urea-vesise-
ossäiliö voidaan sijoittaa helpos-
ti varsinaisen polttoainesäiliön 
yhteyteen. Säiliöiden mitoitus on 
suunniteltu siten, että urealisäys 
tehdään joka toisella tankkaus-
kerralla.

Agco Sisu Powerilla moottorituotannon tehokkuus pohjautuu pit-
källe vietyyn automatiikkaan. Tässä robotti asentaa sylinterinkansia 
moottorilohkon päälle.

SCR-puhdistuslaitteiston toi-
mintakaavio
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