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n Visa Vilkuna
Reilu kymmenen vuotta sitten itä-
valtalainen tekniikan professori 
tyrmäsi insinööriopiskelija Wolf-
gang Leidingerin diplomityön 
aiheen. ”Ei tule koskaan liikku-
maan”, oli oppineen kommentti 
Wolfgangin suunnittelemasta ve-
totraktorista.

Mutta onneksi opiskelija ei tällä-
kään kertaa uskonut proffaa, vaan 
päätti tehdä helikopterin kaasu-
turbiinimoottorilla kulkevan trak-
torin modified 0,9-tonnisten eli 
minipullereiden luokkaan. Moot-
toriksi itsepäinen teekkari valitsi 
Isotov TV 3 – 117 -kaasuturbiinin, 
joka palveli aikansa kaksimootto-
risessa neuvostoliittolaisessa Mil 

Mi 24 taisteluhelikopterissa. 

Turbiinista voimaa akselille
Kyseinen helikopteri suunniteltiin 
jo 1960 luvun lopussa. Se oli aika-
naan erittäin suuri, lentoonlähtö-
massaltaan lähes 12 000 kiloa.  Kes-
täväksi luonnehdittu kopteri suun-
niteltiin pääasiallisesti tukemaan ja 
kuljettamaan maajoukkoja. 

Turbiinimoottorin tai suihku-
turbiinin (turboshaft engine) ja 
suihkumoottorin (turbojet) suu-
rin ero on voiman siirtämisessä. 
Perinteinen suihkumoottori an-
taa pelkästään työntövoimaa, 
minkä takia sitä voidaan käyttää 
lähinnä vain lentokoneissa. Tur-
biinimoottorissa pyritään saa-

maan mahdollisimman paljon 
akselitehoa. Niinpä suihkutur-
biineja on käytetty ja käytetään 
osin edelleenkin ainakin autojen, 
laivojen, moottoripyörien, pans-
sarivaunujen ja helikoptereiden 
voimanlähteenä. 

”Kun sitten sain ensimmäisen 
kerran kesällä 2002 Hot Ironin itä-
valtalaiselle vetoradalle ja kiskaisin 
jarruvaunua melkoisen mukavas-
ti, sain diplomityötäni ohjanneel-
ta proffalta puhelinsoiton. Hän 
onnitteli minua hankkeen kunni-
allisesta läpiviennistä, mutta lisäsi 
vielä ettei tosiaan millään olisi us-
konut värkin toimivan”, muistelee 
Wolfgang Leidinger yhä edelleen 
huvittuneena. 

Työtä ja menestystä
Aivan pikkuaskare Hot Ironin 
suunnitteleminen ja valmista-
minen ei ollut, sillä Linzin Tek-
nilliselle Yliopistolle tehty diplo-
mityön haukkasi kaikkiaan 2 500 
työtuntia. Eli yli 300 kahdeksan-
tuntista työpäivää!

Hot Iron voitti Itävallan mes-
taruuden vuonna 2003 ja 2004. 
Hot Iron nähtiin myös edellisis-
sä Härmän EM-kisoissa 2003. 
Kansainvälistä kisaamista Hot 
Ironilla kesti kolme vuotta, kun-
nes kauden 2005 lopussa Kuuma 
Rauta työnnettiin latoon. Vanha 
suola alkoi kuitenkin janottaa ja 
niinpä Wolfgang tiimeineen kai-
veli helikopteritraktorin naftalii-

Hot Iron tuottaa näppärän hiljaisia vetoja, eikä savuakaan ihmeemmin tule varsin avarasta ”pakoputkesta”.

Wolfgang Leidingerin Hot Iron -minipulleri

Helikopterimiehen 
paluu

nista ja palasi kesäksi 2011 baa-
nalle.

”Olen aina pitänyt jännittävis-
tä ja vaarallisistakin asioista. Ei-
hän niissä useinkaan mitään jär-
keä ole, mutta se kai tässä asiassa 
viehättääkin. Puuhailu Hot Ironin 
kanssa antaa mukavasti vastapai-
noa energialaitoksen automaatio-
insinöörin työhön”, pohtii Wolf-
gang Leidinger. 

Paluu kannatti
Uuden tulemisen jälkeen tulosta 
alkoi tulla uuden kuskin Harald 
Osterkornin oppiessa nopeasti 
traktorin metkut. Hot Iron kehit-
tää kerosiinilla 1 570 kilowatin eli 
lähes 2 200 hevosvoiman tehon ja 

tuhannen Newton-metrin vään-
nön. Vedon aikana moottori kier-
tää 15 000 kierrosta minuutissa, 
jolloin renkaan pyörimisnopeus 
on noin 220 kilometriä tunnissa.

Kuluneen kesän rohkaisevat ko-
kemukset ovat panneet Hot Iro-
nin tiimin miettimään jo tulevaa 
kautta. Erittäin todennäköistä on, 
että Hot Iron nähdään ensi ke-
sän Eurocupissa mukana. Ja luon-
nollisena pisteenä kaudelle lienee 
syyskuussa Luoteis-Saksan Füch-
torfissa pidettävät EM-kilpailut. 
Pientä parannusta Hot Ironiin on 
kuitenkin tehtävä, jos mielii me-
nestyä. Härmän EM-kisoissa itä-
valtalaistiimi oli vasta kahdeksan-
nella sijalla.   n

Wolfgang Leidinger (vas.) ja kuski Harald Osterkorn ovat enemmän 
kuin tyytyväisä Hot Ironin ensimmäiseen come back -kauteen. Teknii-
kan kanssa ei ole ollut pienintäkään ongelmaa.

Suihkuturbiinimoottorin käynnistäminen ei olekaan ihan yksin-
kertainen juttu. Ahtopuolelle on saatava painetta, jotta sytytyksen ja 
polttoaineen suihkutuksen voi kytkeä päälle. Käynnistyslaitteisto on 
likimain vetotraktorin kokoinen.
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PARHAISIIN TÄHTIHETKIIN
TYÖNTEON MUKAVUUTTA

Lisätietoja: 
www.poLaris.fi

TYÖPAKETTI KAUPAN PÄÄLLE
arvo n. 1400,-

Valitse kaksi kolmesta:

NYT 9.990,- +tk.

Sportsman 400 HO (455cc) 4x4

NYT  6.990,- +tk.
(sh. 7.290,-)

*Polaris on ylivoimainen markkinaykkönen ja moninkertainen testivoittaja.

Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Peräkärry
Arvo 690,-

Sähkövinssi
Arvo 549,-

CC puskulevy
Arvo 690,-

SPORTSMAN
500 EFI4x4 BASE FOREST EUT-malli

EUT -mallit alk. 9.490,- +tk.

TARJOUS!

UUSI 2012-MALLI


