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n  Juhani Laukkanen Mäntyläs-
tä on rakentanut pressunostimen 
helpottamaan pressun laittoa täy-
den purukuorman päälle. Nos-
tin rakennettiin parhaat päivänsä 
nähneeseen vuoden 1975 Velsa-
perävaunuun.

Kärryn lavarakenne vaa-
ti uusimista. Alkuperäinen, noin  
2 x 4 -metrinen lavaosa uusit-
tiin noin 2,4 x 4 -metriseksi.  
15–18-millisestä vanerista tehty-
jen laitojen korkeudeksi tuli va-
nereissa yleisesti käytetty 1,5 met-
riä, jolloin vanerikoko tuli samal-
la optimoitua.

Reunatolppiin käytettiin U-
palkkia ja ylälaitaa tukemaan  
50 x 50 -millistä kulmarautaa.
Kansikehikko tehtiin 30 x 30 
-millisestä RHS-putkesta ja sii-
hen kate kilohintaisesta pressusta  
(2 euroa/kg). Kiinnitys tehtiin ve-
toniiteillä. 

Saranointi tehtiin vasempaan 
ylälaitaan koko lavan pituudel-
le. Katteen nosto-ja laskuliikkeen 
hoitavat kaksi käytettyä 2-toimis-
ta hydraulisylinteriä.

Pressunostimella on monia hy-
viä puolia. Tapaturmariski piene-
nee, nosto kestää vain noin 10 s ja 
lasku 5 s, kuskin ei tarvitse poistua 
ohjaamosta ja kate suojaa vaunun 
sisuksen lumelta ja vedeltä.

Lievänä miinuksena peite so-
pii vain kevyelle tavaralle, kuten  
purulle ja turpeelle.

Apua pressun 
laittoon

Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja 
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi suo-
raan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi tai ottamalla 
yhteyttä Jyrki Karkiseen numerossa 020 413 2287.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijoilta & Lukijoille
Tällä sivulla  julkaisemme 
Koneviestiin tullutta lukija-
palautetta ja kommentte-
ja. Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klikkaa-
malla osoitteessa www.
koneviesti.fi olevaa  ”Anna 
palautetta” -nappia.  Voit 
myös lähettää sähköpos-
tia osoitteella palaute@
koneviesti.fi tai lähestyä 
meitä kirjeitse: Konevies-
ti/Jyrki Karkinen, PL 485, 
00101 Helsinki.

Äänestä paras 
juttu ja voita 
KV-nahkavyö!
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja miksi? 
Äänestä 26.3.2012 mennes-
sä klikkaamalla netisivuil-
lamme olevaa ”Anna palau-
tetta” -nappia ja kirjoittamal-
la kommenttisi ja ja yhteys-
tietosi sivun vastausruutui-
hin. Voit myös lähettää säh-
köpostia osoitteeseen palau-
te@koneviesti.fi tai vastata 
posti kortilla Koneviesti,  
PL 485, 00101 Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme  Koneviestin 
tyylikkään kotimaisen nah-
kavyön. Voittajalle ilmoite-
taan henkilökohtaisesti.

Lukijan

IDEA
 

Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme  idean 
lähettäjän KV-
 lumiharjalla.

Koneviestin nume-
rossa 3 julkaistu Sami 
Autochopper-klapi-
koneen testijuttu ää-
nestettiin lehden par-
haaksi jutuksi. Kone-
viestin toimitukseen 
on myös tullut palau-
tetta jutusta, lähinnä 
käyttäjäkokemuksia 
ja havaintoja koneen 
toiminnasta. 

Valitettavasti kom-
mentteja ei pituutensa tai muun si-
sältönsä puolesta voida julkaista, 
sillä ne koskivat Sami Autochoppe-
rin vanhempaa mallia. Nyt testattiin 
siis uutta, vuodelle 2012 markkinoil-
le tullutta klapikonetta, joka joiltakin 
teknisiltä ratkaisuiltaan poikkeaa 
melko oleellisestikin vanhemmasta 
mallista.

Koska kone uutena konetyyppi-
nä herättää selvästi mielenkiintoa, 
pyrimme kuitenkin seuraamaan sii-
tä kertyviä kokemuksia tulevan ke-
vään ja kesän aikana.

Mikäli teille, hyvät lukijat, kertyy 
sellaisia kokemuksia ja havaintoja 

Sami Autochopperista, jotka halu-
aisitte jakaa toimituksen ja lukijoiden 
kesken, ottakaa rohkeasti yhteyttä 
testijutun kirjoittaneeseen toimitta-
jaan mieluiten sähköpostitse osoit-
teella matti.turtiainen@koneviesti.fi.

Yhtä lailla Koneviestin toimitus 
ottaa vastaan käyttäjäkokemuksia 
aiemmin testaamistamme koneis-
ta. Mikä miellytti, mikä ei? Miten oli 
koneen kestävyyden laita? Hajosiko 
heti, vasta vuoden kuluttua vai ei ol-
lenkaan? Näitäkin kokemuksia ke-
räämme www-sivulta löytyvällä pa-
lautelomakkeella.

Matti Turtiainen

Keskustelua Sami Autochopperista

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa tällaisen na-
pin takaa löytyvällä lomakkeel-
la. Samaa lomaketta voi käyttää 
myös paras juttu -äänestykseen.

Sami Autochopper 
kiinnosti lukijoita.


