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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja  
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi  
suoraan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijan

IDEA

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen napin takaa 
 löytyvällä lomakkeella. Samaa 
 lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 17/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Heikki Härkösen  juttu 
” Traktorista tienhoitokoneeksi” 
(s. 14).

Lukijalta & Lukijalle
Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klik-
kaamalla osoitteessa 
www.koneviesti.fi olevaa 
 ”Anna palautetta” -nap-
pia. Voit myös lähettää 
sähköpostia  osoitteella 
palaute@koneviesti.fi tai 
lähestyä meitä  kirjeitse: 
Koneviesti/toimitus
sihteeri, PL 485, 00101 
Helsinki.

Äänestä paras 
juttu ja voita 
yleispihdit
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 21.1.2013 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta” 
-nappia ja kirjoittamalla 
kommenttisi ja ja yhteys tietosi 
sivun vastausruutuihin. Voit 
myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen  palaute@kone-
viesti.fi tai vastata posti kortilla 
 Koneviesti, PL 485, 00101 
Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvomme monitoimityökalun. 

Edellisen ar- 
vonnan voitti  
Sinikka  
Pentti,  
Sastamala

n Taannoin kuorma-autoista teh-
tiin vetäviä peräkäryjä. Tämä oli 
muotia 1960- ja 1970-luvuilla, kun 
nelivetotraktoreista ei oikein osat-
tu uneksikaan. Mutta yhä edelleen 
järeät kuorma-auton komponentit 
tarjoavat osaajalle mainion lähtö-
kohdan edullisen perävaunun teke-
miseen. 

Siikajoen Luohualla karjatilaa pi-
tävä Jukka Karhumaa on tehnyt jo 
useamman perävaunun kuorma-
auton osista. Kaikki kärryt ovat eri-
laisia. 

48 kuution rehu- ja hakekärryn 
etummainen ja takimmainen akse-
li ovat ohjaavia. Vetokoukun yhte-
yteen asennetut sylinterit liikkuvat 
kaksinkertaisen matkan verrattuna 
akselistossa raidetankoa ohjaavaan 
sylinteriin verrattuna. Sylinterien 
kokoja tutkimalla ja asiaa laskemal-
la sylinterien välille löytyi sopiva 
suhde. Sekä etummaiselle että ta-
kimmaiselle ohjaavalle akselille on 
lisäksi paineakut kumpaakin kään-
tösuuntaan. Lietteen maatiekulje-
tuksessa olevassa kolmiakselisessa 
kärryssä ei ole ohjausta lainkaan. 

Lietteen multauksessa käytettä-
vää kaksiakselista kärryä ohjataan 
mekaanisesti traktorin vetovarsiin 
kiinnitetystä reikäpuomista. Muu-
tama kuva rakenneratkaisuista sel-
vittänevät tilannetta.

Kuorma-autoista kärryjä

ã Rehukärryssä on hydraulinen jousitus. Alkuun 
kokeiltiin yhteistä paineakkua, mutta rehukasan 
päälle peruutettaessa kärry oli turhan herkkä kallis-
telemaan. Kun kummallekin puolelle asennettiin 
oma 80 baarin paineakku, kallistelu jäi pois. Puomi-
jousitus on tässä kokoluokassa itsestäänselvyys.

ã Lietteen siirtoon Karhumaa teki kaluston käy-
töstä poistetuista maitorekoista. Kolmiakselinen 
kärry on tarkoitettu ainoastaan maantiekuljetuksiin, 
minkä takia telit ovat vailla ohjausta.

ã Multausvaunussa oleva mekaaninen ohjaus saa 
käskynsä vetovarsiin kiinnitetystä reikäpuomista. 
Yksinkertainen toteutus on pelannut moitteetta jo 
vuosia.

ã Kärryn pohjalla on kolme kolakuljetinta. Jukka kytki alun perin rinnan 
kytketyt  hydraulimoottorit  sarjaan, jolloin purkunopeutta saatiin lisää.

ã Rehu- ja hakekärryn kylki on saanut naapurin 
emännältä taiteellisen maalauksen.

ã Perälaudan hallinta hoidetaan hydrauliikalla. 
Samoilla sylintereissä toimiva lukitus ei kuitenkaan 
toimi toivotulla tavalla, sillä joskus sylinteri kiskai-
see lukitussalvan yläasentoon ennen kuin perälauta 
on kunnolla sulkeutunut.
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Kierrätysrummusta 
pihagrilli
n Loimaalainen Veijo Kytösaho on 
keksinyt mainiota käyttöä vanhaksi 
käyneen pyykinpesukoneen rum-
mulle. Kone puretaan osiin, pesu-
rummun akseli irrotetaan kiinni-
tyksistään ja helposti liikuteltava 
pihagrilli on valmis. Rummun kor-
keus on päältä 40–60 senttiä ja se 
kulkee auton perässä noin 10-sent-
tisiksi pilkotut pilkkeet valmiiksi 
 sisällä.

Pilkkeitä laitetaan vain noin kol-
masosa tilavuudesta keskelle keoksi. 

Grilli sytytetään päältä lastujen tai 
vastaavien avulla. Tuhka jää siistis-
ti rummun pohjalle. Alustaksi käy 
kuivana aikana esimerkiksi tiilet.

Palaminen savuttaa aluksi, mutta 
täyden palamisen aikana savutus on 
vähäistä. Kun hiillos on syntynyt, 
voi grillitikun laskea reunan varaan 
ja pyöritellä tikun päätä sisäpuolel-
la. Keksijän mukaan yhdellä pilke-
satsilla pärjää perheen tai työporu-
kan tarpeisiin, ellei aivan yötä myö-
ten grillaille. 
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