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MiniMaalista Ma arakennusta  
Yanmar sV08-1

kOkeilu

Yanmar SV08-1 on kaivukone-
mallistojen pienokaisia: painoa 
sille on kertynyt 1 065 kiloa ja te-
hoa järisyttävät 7,7 kW. Toisaalta 
korkeutta on turvakaari alhaalla 
ainoastaan 155 cm ja leveyttä ala-
vaunu kapeimmillaan 68 cm, jo-
ten sillä voidaan työskennellä ah-
taissa sisätiloissa. 

Testikoneellamme oli tuntimit-
tarin mukaan ajettu 1 680 tuntia. 
Kone oli varustettu 400 mm leve-
ällä tasakärkisellä luiskakauhal-
la. Kyseisen kokoluokan koneisiin 
on saatavilla joitakin lisävarustei-
ta. Iskuvasaralla voidaan nakuttaa 
betonia sisätiloissa ja NPK:n mal-
listosta löytyy minikoneisiin tar-
koitettuja purkutyölaitteita. Le-
veitä luiskakauhoja ei tonnin pai-
noisiin koneisiin löydy. Rototiltte-
jä ja kallistuvia luiskakauhoja saa 
yli 1,5 tonnin painoisiin koneisiin.

Tuhannen kilon kaivukoneen 
kuljettamiseen riittää jarrulli-
nen peräkärry, jonka kantavuus 
on 1 500 kiloa, ja järeä farmariau-
to. Suurin sallittu perävaunumas-
sa täytyy kuitenkin aina tarkistaa 
oman auton rekisteriotteesta. 

Vuokraamosta kannattaa ky-
säistä myös kyseisen koneen kul-
jetukseen suunniteltua kuljetus-
kärryä, sillä rampittomasta perä-
kärrystä pikkukoneen lastaami-
nen on hankalaa ja vaarallista kaa-
tumisvaaran vuoksi.  

Ensikohtaaminen
Ensivaikutelma yksiakselisen pe-
räkärryn päällä lepäävästä ko-
neesta on häkellyttävä. Istuinkor-
keus on samaa luokkaa mönkijän 
kanssa ja puomin sylinterit näyt-
tävät melkein samoilta kuin isom-
man perhefarmarin takaluukun 
kaasujouset.

Ohjaamo on mallia avara ja 
kyytiin nouseminen tapahtuu hel-
posti. Turvakaarellisessa koneessa 
riittää tilaa sivusuunnassa, mutta 
jalkoja joutuu levittämään lähellä 
olevan ”etukonsolin” vuoksi. Oh-
jausvivut sijaitsevat kojelaudassa, 
ainoastaan puomin tyvitaitto ta-
pahtuu jalkapolkimella. Koneessa 
ei ole lainkaan mittaristoa, ja esi-
merkiksi polttoaineen määrä tar-
kistetaan 10 litran tankin kupeessa 
sijaitsevasta helmestä. Tuntimitta-
ri on ohjauspaneelin alalaidassa.  

Teloilla ajaminen tapahtuu 
kahdella vivulla. Peräkärrystä alas 
ajettaessa kone vaikuttaa kiikke-
rältä, mutta maan tasolla meno 
tasoittuu. Ajonopeudeksi pikku-
Yanmarille ilmoitetaan 1,8 km/h, 
mikä on koneen kokoon suh-
teutettuna aivan riittävää kyytiä. 
Pintapaineeksi valmistaja ilmoit-
taa 0,29 baria, mutta kovin peh-
meälle pikkukoneella ei kannata 
mennä. Puskulevy ei nouse ko-
vinkaan ylös ja alkaa epätasaises-
sa tai pehmeässä maastossa nope-
asti tökkiä. 

Positiivinen yllätys
Ensimmäisellä kuopaisulla hy-
my leviää kasvoille väistämättä: 
tuhannen kilon koneella voi jo-
pa kaivaa. Testimielessä kesan-
topellolle syntyy metrin syvyi-
nen kuoppa hujauksessa ja hiek-
kapenkkaan ilmestyy noin 40 cm 
syvä kaapelioja näppärästi. Tosin 
ensimmäiset paksummat puun-
juuret ja kivet pysäyttävät etene-
misen nopeasti ja tiukempaa savea 
joutuu kaivamaan nikertämällä.

Käytännössä paras alue mur-
tovoimalle on 30 cm sisällä ulot-
tuvuudesta, joten tiukempia koh-

Kaivukoneen ei  aina 
tarvitse olla kivitalon 
kokoinen, sillä maa 
siirtyy auttavasti myös 
alle tonnin  painoisella 
kihvelillä. Päiväksi tä-
män kokoluokan ko-
neen saa vuokrattua 
120–200 eurolla.

   Arto Turpeinen

tia varten pitää koneen olla täs-
mälleen oikealla kohdalla. Koko 
ulottuvuuden ollessa ainoastaan  
285 cm konetta ajaa helposti lii-
an pitkälle ja kaivuvoimat las-
kevat. 

Vaikka kaapelioja syntyikin 
suhteellisen mukavasti, sen peit-
täminen on työlästä. Kaivannon 
takaa kaivumaita ei yletä vetä-
mään  takaisin ja käännöllä mai-
den liikuttelu on hankalaa. Paras 
tapa onkin tilan salliessa työnnellä 
maat puskulevyllä tasaiseksi. Ala-
vaunun vetokyky riittää helposti 
maan puskemiseen, mutta telat al-
kavat nopeasti lyödä tyhjää. Sopi-
van pienillä siivuilla kaivanto to-
sin peittyy sutjakasti. 

Yanmar SV08-1 on suhteellisen 
tarkka kauhan terällä vedettäessä, 
mutta esimerkiksi kauhan pohjal-
la tasaaminen ei onnistu sulavasti. 
Hydrauliikka ei kestä useaa liiket-
tä samanaikaisesti ja homma me-
nee tökkimiseksi. Koneella täytyy 
muutenkin kaivaa rauhallisin ot-
tein, sillä äkkinäiset liikkeet ja lii-
allinen hosuminen saavat koko 
koneen hyppimään ja nivelet ko-
lisemaan. 

Käyttömukavuutta
Testikoneessa ei ohjaamoa ollut, 
joten kaivumukavuus on suoraan 
suhteessa vallitsevaan säätilaan. 
Melutaso ei ole häiritsevän kor-
kea ja työskennellessä pystyy apu-
miehen kanssa juttelemaan huu-
tamatta. 

Käsitukia koneessa ei ole, jo-
ten niiden virkaa joutuu toimit-
tamaan omilla reisillään. Pidem-
pään kaivaessa alkavatkin hartiat 
ja kädet puutua. Ahterin alla hyr-
rittävä moottori lämmittää istuin-
ta kesäkelillä ikävästi, joten työn 
tauotuksesta täytyy huolehtia jo 
pelkästään hygieniasyistä.

Koneella on yllättävän vakaata 
kaivaa. Pitkittäissuunnassa Yan-
mar ei ala juurikaan nyökätä edes 
puskulevy ilmassa. Sivusuuntaan 
kaivaessa kone pysyy suht hyvin 
paikallaan, mutta etenkin syvem-
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Tekniset tiedot: Yanmar SV08-1
Moottori Yanmar 2TE67L-BV,  

2 sylinterinen diesel

Teho (kW/hv/rpm) 7,7/10,3/2 400

Pumpun tuotto, l/min 10,3+10,3

Korkeus turvakaari ylhäällä/alhaalla, mm 2 300/1 650

Leveys, mm 680–840

Suurin kaivusyvyys, mm 1 500

Paino, kg 1 065

Polttoainesäiliö, l 12

Jäähdytysjärjestelmä, l 2

Kaivuvoima puomi, kN 6,2

Murtovoima kauha, kN 10,6

Pintapaine, bar 0,29

Vetovoima, kN 2

Uuden koneen hinta, euroa (alv. 0 %) 14 950 

Korjaus- ja 
huoltopalvelut

HÄME

UUSIMAA

PÄIJÄT-HÄME

VARSINAIS-SUOMI

LAPPI

PIRKANMAA

KESKI-SUOMI

KOKO SUOMI

KOKO SUOMIKAINUU

KESKI-POHJANMAA

POHJOIS-POHJANMAA

POHJANMAA

ETELÄ-POHJANMAA

Rullatie 4, 60510 Seinäjoki 
(06) 428 9000

www.konejatarvike.net

020 765 9556  
www.esanpaja.com

SAME-traktorien varaosien maahan-
tuonti ja myynti asiantuntemuksella!

PUH. (03) 633 2114 / 0400 816 690
FAX (03) 676 5033

www.konehuoltomaenluoma.fi

KONEHUOLTO
SEPPO MÄENLUOMA OY

Raskaan kaluston korjaukset

HUOLLAMME TRAKTORIT
JA MAANSIIRTOKONEET!

KORJAUS JA HUOLTO:
● Metsäkoneet ● Traktorit

● Raskaskoneet ● Varaosamyynti

Puh. (014) 714 401
Pietiläntie 11, 42100 Jämsä
Asko Salonen 040 544 8221

0 Mitä jos 
 öljysäiliösi vuotaa?  

ALKUPERÄINEN  
FARMEX PERUSKUNNOSTUS 

Kysy lisää 06-484 6330 

www.farmtools.fi  

Minna Koponen 050 5973737
Risto Virtanen    0400 355303

Traktoreiden ja työkoneiden 
huollot, sekä korjaukset.

Massey Ferguson - New Holland - 
SGN - M Filter - Konekesko

Kyröskoskentie 190, 
39310 VILJAKKALA
www.pikkumattioy.fi

Jukurintie 10 B, TUPOS
Puh. 040 756 7622,

040 540 9161

ANTIN 
AGRIHUOLTO OY
Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Puh. 050-544 8430
www.antinagrihuolto.com

Ympäristönhoitokoneiden, kiinteistön-
hoitokoneiden ja maatalouskoneiden 
huolto-, korjaus-, myynti- ja varaosa-

palvelua nopeasti ja joustavasti.

Konehuolto  
Hannu Onnela Oy
Kytömaanhaara 354, LOIMAA

Puh. 050-5141 169

Raskaankaluston  
Huolto- ja Korjauspalvelu 

Pertti Rantala

Osoite: Valtatie 2–4, 
99100 Kittilä 

Puh. 040 015 2564

www.koneviesti.fi

ã Noin 200 kilon tärylätkä ei korkeasta yläkaaresta kiinnitettynä 
pelkällä nostolla kohonnut, mutta nousi kaivupuomin avustuksella 
helposti. Sivulle raskaampaa taakkaa ei kannata kääntää, sillä kone 
nyökkää välittömästi. 

ã Minikone urakoimassa Tervon Eerikkala Golfin ykkösväylällä. 
Hiekkaesteessä ollut kivi irtosi helposti, eikä väylälle jäänyt teloista 
juurikaan jälkiä. Väylän sivussa sijainneen, halkaisijaltaan 25-sentti-
sen koivunkannon irrotus oli pikkukaivurille liian vaativa kohde. 

ã

Turvakaari alhaalla ja alavau-
nu kapeimmillaan tuhannen kilon 
Yanmar mahtuu kulkemaan pie-
nestä oviaukosta. Vanhaan na-
vettaan olisi helposti päässyt 
esimerkiksi purkamaan betonia 
iskuvasaralla.

Katso lisäkuvat ja 

video netissä!

www.koneviesti.fi

mälle kaivaessa kippaaminen ta-
pahtuu todella yllättäen, joten va-
rovaisuus on paikallaan ja turva-
vyö on syytä pitää kiinnitettynä. 

Pienten tilojen erikoiskone
Alavaunun leveyttä voidaan sää-
tää yhdestä vivusta vetämällä välil-
lä 680–840 mm. Alavaunua kaven-
nettaessa koneen korkeus samalla 
hieman kasvaa, mutta se mahtuu 
siitä huolimatta kulkemaan nor-
maalista oviaukosta. Yleensä ton-
nin painoisia kaivukoneita käyte-
täänkin pienten mittojensa vuoksi 
sisätiloissa tapahtuvaan purkami-
seen ja kaivamiseen.

Kuopiolaisella purkutöihin eri-
koistuneella Timanttityö Huttu-
sella on ollut useita pienimmän 
kokoluokan koneita, joita on käy-
tetty piikkaukseen ja massojen 
kuormaamiseen. 

”Minikokoinen kone on usein 
erittäin hyvä vaihtoehto raken-
nusten sisällä tapahtuvaan pur-

kutyöhön. Pienet hydrauliikan 
öljytilavuudet tosin saattavat ai-
heuttaa ongelmia erityisesti is-
kuvasaraa käytettäessä, sillä öl-
jyt tuppaavat kuumenemaan no-
peasti”, kertoo toimitusjohtaja  
Tom Huttunen.

Taloudellista voimattomuutta
200-kiloinen tärylätkä ei pelkällä 
nostovoimalla nouse, mutta kai-
vupuomilla ja kauhasylinteril-
lä auttamalla nostaminen onnis-
tuu. Nostoketjut tulisi saada kiin-
ni mahdollisimman alhaalta, sillä 
matala nostokorkeus ei mahdol-
lista taakan nostamista kovinkaan 
ylös. Sivulle käännettäessä kone 
kippaa välittömästi, joten käytän-
nössä täry täytyy nostaa koneen 
edestä ilmaan ja peruuttaa perä-
kärry alle. 

Suurimmaksi tyhjennyskorkeu-
deksi mittasimme kauhanpohjas-
ta 145 cm, mikä periaatteessa riit-
täisi esimerkiksi pienelle traktorin 

peräkärrylle.  Harmillisesti tämä-
kään ei riittäisi pienen ulottuvuu-
den vuoksi kuin laidan viereen 
pudottamiseen, joten tonnin kai-
vukoneella ei voi kuormata kuin 
pieneen teladumpperiin tai auton 
peräkärryyn. 

Polttoainetta 40 metrin kaape-
linkaivannon aukaisuun ja peittä-
miseen kului noin 2,5 litraa, mitä 
voi pitää varsin taloudellisena tu-
loksena. 

Voittaa lapiomiehen
Yanmar SV08-1 ei ole pienestä 
koostaan huolimatta mikään leik-
kikalu. Tehoa löytyy pienimuotoi-
seen kaivutyöhön kohtuullisesti. 
Halpa vuokrahinta, näppäryys ja 
helppo liikuteltavuus tekevät tu-
hannen kilon kaivukoneesta kiin-
nostavan vaihtoehdon perinteisel-
le lapion heiluttamiselle. Lisätietoa  
kaivukoneen vuokrauksesta on lu-
ettavissa Koneviestin numerosta 
8/2012. 

kOMMentti

Vuokraisiko  
kaivurin vai  
hakkaisiko 
pelikonsolia?

Vapaan viikonlopun tai loman 
lähestyessä saattaa joutua 
tiukkojen valintojen eteen. Pe-
likonsolin saisi ostettua parilla 
satasella, mutta toisaalta pie-
nen kaivukoneen saa vuok-
rattua viikonlopuksi samalla 
hinnalla.

Kaivukoneella pihan saa 
mustalle muralle äkkiä. Jälkeä 
syntyy ja mieli lepää. Pelikon-
solilla näkyvää jälkeä ei ilmesty 
kuin silmäpussien muodossa.

Kaivukoneella ajamisella on 
myös terapeuttisia vaikutuk-
sia. Parin tunnin rivakan ojan-
kaivuun myötä aggressiot, 
regressiot ja muut perversiot 
huuhtoutuvat pois kuin ojassa 
lirittävä kuravesi. 

Kaivukoneen vuokraamisel-
la on perhepoliittisia vaikutuk-
sia. Lapset ja vaimo katsovat 
ihaillen uljasta moottorilapiota 
ohjastavaa perheenpäätä ja 
osallistuvat innolla jälkien kor-
jaamiseen. Pelikonsolia ha-
katessa vaimo katsoo pahal-
la silmällä ja lapset mankuvat 
vuoroaan. Kuvaruutua tuijotta-
essa jää myös kesäntuntu ai-
ka vähäiseksi. 

Antaa naapurilla olla isom-
pi vene ja autossa hienommat 
vanteet. Jätä siis peliohjaimen 
tatti rauhaan ja hommaa kai-
vukone. 

Arto Turpeinen

Tonnin painoisella 
kaivukoneella pys-
tyy kuoppaa kaiva-
maan, mutta  maiden 
kuormaaminen on 
hankalaa.  Matala 
nostokorkeus ja 
 lyhyt ulottuvuus ra-
joittavat ajopelit kot-
tikärryyn, pienois-
dumpperiin ja auton 
peräkärryyn. 


