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Tuotantorakennusten keskuspö-
lynimurit olivat maatiloilla tunte-
mattomia 1980-luvun alkupuolel-
la, mutta vähitellen niiden käyttö 
yleistyi.

”Aloitimme Eurovac-imurei-
den valmistuksen vuonna 1984, 
jolloin toimitimme navetoihin 
ensimmäiset keskuspölynimu-
rit. Teollisuusimurit ovat edelleen 
tehtaan päätuote”, kertoo Suomen 
Imurikeskus Oy:n omistaja-toi-
mitusjohtaja Kari Ekholm.

Nykyisin Kankaanpäässä val-
mistettava mallisto ulottuu kotien 
keskusimureista kuorma-auton 
vaihtolava-alustalle asennettaviin 
suurtehomalleihin. Teollisuusi-
murit ovat edelleen tehtaan pää-

Kankaanpäässä on teh-
ty teollisuusimureita 
pian 30 vuoden ajan. 
Suomen Imurikeskus 
Oy on edelleenkin nii-
den ainoa kotimainen 
valmistaja. 

  Teksti: Pertti Jalonen 
Kuvat: Pertti Jalonen ja 
Suomen Imurikeskus Oy

Iso valIkoIma 
tuo ImuvoImaa

Erikoistuotteista uusin on traktorin nostolaitteisiin 
kytkettävä Blue Line 1000 TR -suurtehoimuri. 

Kevytperävaunuun asennetus-
sa imurissa on 15 kW:n diesel-
moottori, joka pyörittää kierto-

mäntäpuhallinta. Teho riittää 
lecasoralle, tuhkalle ja  muulle 

raskaammalle materiaalille. 
Imuletku voi olla läpimitaltaan 
50, 76  tai 102 mm. Roskasäi-

liön tilavuus on noin 400 litraa. 
Polyesterikankaisten suodatin-

ten yhteispinta-ala on 12 m². 

Yritys: suomen Imurikeskus oy

ã Tuhkaimurin kannessa on ravistintanko sen suodattimen 
puhdistamiseen. Kari Ekholmin mukaan naama ei nokeennu 
imurin säiliötäkään tyhjennettäessä.

ã Vaihtolava-alustaisissa konteissa on diesel- tai sähkömoottori-
käyttö. Niitä valmistetaan tilauksesta urakoitsijoille tai niitä voi 
vuokrata tehtaalta.

tuote. Yritys toimittaa prosessite-
ollisuuden puhaltimia alihankin-
tana eri puolille maailmaa. Käyt-
tökohteina ovat ilman, veden tai 
erilaisten rakeisten materiaalien 
siirrot. Suomen Imurikeskuksen 
liikevaihto on viime vuosina ollut 
noin 3–4 miljoonaa euroa. Työn-
tekijöitä on parikymmentä.

Tarjonta mukautuu vaihteluihin
Suhdanteet vaihtelevat, ja yrityk-
set sopeutuvat niihin tavallaan. 
Yleensä jokin sektori vetää tai ai-
nakin sen kysyntä herää muita 
aikaisemmin. Laajan tuotevali-
koiman ansiosta kysynnänvaih-
telujen vaikutusta voi Ekhol-
min mielestä pyrkiä pienen-
tämään tai vaimentamaan.

Jatkuu seuraavalla sivulla  

 ”Tärkeintä on saada ajatukset ja 
ideat pelaamaan. Sitten pitää vie-
lä laskea tuotantokustannukset. 
Muu on hitsausta ja kokoonpa-
noa. Joka paikasta on otettava löy-
sät pois, jotta hinnat saadaan kil-
pailukyisiksi. Teollisuusimuripuo-
lella me kilpailemme koko ajan ul-
komaisia valmistajia vastaan”, hän 
tiivistää.

Tähän mennessä yrityksessä on 
opittu, ettei kaikkea tarvitse tehdä 
itse. Periaatteessa voitaisiin, mutta 

silloin tuotantolinjoja pitäisi uu-
distaa jatkuvasti, jotta niiden käyt-
töaste saataisiin riittävän korkeaksi.

Ekholm toteaa Suomessa ole-
van todella paljon firmoja, jotka 
ovat investoineet huippulaitteisiin 
ja pitävät ne ajan tasalla. Esimer-
kiksi laserpoltto tulee paljon hal-
vemmaksi ostaa kuin tehdä itse. 
Tällaisilta firmoilta saadaan myös 
parempaa laatua. 

”Saamme kaikki levyosat Kan-
kaanpäähän valmiiksi särmättyi-
nä ja rei’itettyinä, missä ne myös 
hitsataan. Paksumpi levytavara 
tulee polttoleikattuna. Pystymme 
myös maalaamaan itse pienempiä 
tuotteita, mutta varsinainen maa-
laamo olisi turha investointi.  Sa-
massa tehdaskiinteistössä on yri-
tys, jolta hiekkapuhallus ja maa-
laus ostetaan”, Ekholm kertoo.

Myös tiedonsiirtotekniikan ke-
hittyminen on lisännyt alihankin-
nan käyttöä. 

”Kaikki piirustukset liikkuvat 
sähköisesti. Piirustusohjelma las-
kee tarjouspyyntöön valmiiksi 
vaikkapa hitsaussauman metreinä, 
mikä luonnollisesti kiinnostaa tar-
jouksen antajaa. Kehittyneiden oh-
jelmien ansiosta kustannukset ovat 
etukäteen aika pitkälti tiedossa.”

Tuhkaimurin  
suodatuskyky  
ratkaisee
Kaiken suunnittelun läh-
tökohtana on toiminnal-
lisuus. Ekholm ottaa esi-
merkiksi tuhkaimu-
rin. Niissä kaikissa 
on säiliö ja moot-
tori, mutta tär-

kein osa on suodatin. Sen hyvyys 
tai huonous on toiminnallisuuden 
kannalta ratkaisevin ominaisuus. 
Omien tuhkaimureiden kannes-
sa on ravistintangon nuppi. Suo-
datin puhdistuu säiliöön tangon 
edestakaisella liikkeellä.

Ekholm lämmittää oman talon-
sa hakestokerilla. Vuotuinen hak-
keenkulutus on noin 150 kuutiota, 
josta kertyy tuhkaa kolme tynny-
rillistä. Imuletkulle on tehty liitin-
kappale tuhkaluukkuun. 

”Ruuvi tuo palopäätuhkan nä-
tisti luukulle. Imuri käy 15 sekun-
tia 10 minuutin välein. Konvekti-
on lentotuhka puhdistetaan har-
jaamalla, Ekholm kertoo.

Keskusimuria voidaan käyttää 
myös pellettien siirtoon. Sitä Imu-
rikeskus on täydentänyt annoste-
lijalla, joka sijoitetaan kattilan pel-
lettisäiliön päälle. Annostelijasta 
on matala ja korkea malli. Edelli-
sen korkeus on 400, jälkimmäisen 
560 milliä. Matala vetää 20, korkea 
35 litraa. Annostelija lisää pellet-
tejä kattilan säiliöön joko määrä-
ajoin tai täyttöautomatiikan oh-
jaamana.
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MS231

499,-

MS231 - MS251 - MS271 - Ammattimaiseen käyttöön
Vahvat ja kompaktit moottorisahat korkealla leikkuuteholla sekä edistyksellisellä moottoriteknologialla!
2-MIX -moottorin ansiosta 20% pienempi polttoaineenkulutus ja jopa 50 - 70 % vähemmän päästöjä. Pitkän
huoltovälin ilmansuodatinjärjestelmä helpottaa huoltamista. Koe koko vahva sahaperhe jälleenmyyjäsi luona!

MS251

529,-
MS271

529,-

MS231
40,6 cm3- 2,0 kW / 2,7 hv -
4,9 kg - 35 cm
Sh. 521 €
Saatavana myös ErgoStart
-kevytkäynnistyksellä!

MS251
45,6 cm3- 2,2 kW / 3,0 hv -
4,9 kg - 35 cm
Sh. 578 €

MS271
50,2 cm3- 2,6 kW / 3,5 hv -
5,6 kg - 37 cm
Sh. 587 €

MS201 - Ammattilaisille
Huippusuosittu kevyin ammattikäyttöön tarkoitettu moottorisaha 
erinomaisella teho-painosuhteella. Kompakti muotoilu takaa 
helpon hallittavuuden. STIHL 2-MIX -moottori, purusuojan kiinteä 
mutteri sekä painevalurunko.
• 35,2 cm3 - 1,8 kW / 2,4 hv - 3,9 kg - 30 cm
Sh. 834 €

MS241CM - Ammattilaisille
STIHL M-Tronicilla varustettu huippumalli. Polttoaineen kulutus on 
elektronisesti säännöstelty ja reagoi automaattisesti muuttuviin 
olosuhteisiin - saat jatkuvasti sahastasi parhaan tehon! Pitkän huol-
tovälin ilmansuodatinjärjestelmä ja magnesium painevalurunko.
Saatavana myös lämpökahvoilla ja -kaasuttimella
• 42,6 cm3 - 2,2 kW / 3,0 hv - 4,7 kg - 35 cm
Sh. 725 €

ECONOMY
VAATEPAKETTI
Hyvin istuva turva-asu. Sopii
erinomaisesti polttopuiden
sahauksesta puiden kaatoon.
Monia käytännöllisiä taskuja,
avohaalarissa viiltosuojaus ja
puserossa laajat oranssit
huomiovärialueet.
Sh. 239 €

Tarjous

199,-

FUNCTION
Nahkaturvasaapas
Laadukkaalla pintanahalla ja 
korkealla käyttömukavuudella.
Viiltosuojaluokka 1 (= 20 m/s)
Sh. 169 €

159,-

Tarjous

699,-

nna!

FS410CEK
Mukavakäyttöinen, kestävä
ja tukeva ammattiraivaus-
saha. Varustettu ErgoStart
-kevytkäynnistyksellä, optimoidulla 25o raivauskul-
malla sekä lyhyellä akselilla metsätöihin.
• 41,6 cm3 - 2,0 kW / 2,7 hv - 8,4 kg
Sh. 853 €

Tarjous

649,-

Tarjous

779,-

Ammattilaisen valinta
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ã Kärryimurin suodatinsukkien pinta-ala on noin 12 neliömetriä.

ã Tehtaalta löytyy varaosia kaikkiin siellä valmistettuihin imureihin liki 30 vuoden ajalta.

ã Keskusimurin pölypussina on paperisäkki, jonka vaihtoväli on 
normaalikäytössä 7–8 kuukautta. Kone toimii samoin kuin rakennuk-
sillä käytettävä imuri eli vetää alas, jolloin säkki ei jää vajaaksi, eikä 
imuri tukkeudu. Säkin tietää olevan täynnä silloin, kun imurista lop-
puu teho. Kansi avataan, säkin suu suljetaan ja se nostetaan säiliös-
tä, jolloin pölyä ei pääse huoneilmaan.

Tehopakkaus traktoriin
Volyymituotteissa, kuten teolli-
suus- ja keskusimureissa katteet 
jäävät tuonnin paineessa pienik-
si. Erikoistuotteet taas räätälöi-
dään asiakkaan, usein urakoitsi-
jan tai yrityksen käyttötarkoituk-
seen, eikä niitä tehdä varastoon. 

Yksi erikoistuote on traktorin 
nostolaitekiinnitteinen ja nivelak-
selikäyttöinen Blue Line TR -imu-
ri, joko kiertomäntä- tai keskipa-
kopuhaltimella. Traktorin mootto-
ritehon on oltava vähintään 54 hv. 

Kiertomäntäyksikön käyttö-
paine on 500 millibaria, ja myös 
150 millibarin imuteho on sel-
västi suurempi kuin keskipako-
puhaltimen. Kiertomäntäkonetta 
tarvitaan soran tai sepelin imu-
rointiin, keskipakopuhallin riit-
tää kevyemmälle tavaralle.

”Traktoreiden hydrauliikan 
tuotot vaihtelevat sen verran pal-
jon, että koneeseen valittiin nive-
lakselikäyttö. Noin 1 000 kierrok-
sen voimanottonopeudella trak-
torin moottorin kierrokset ovat 
700:n vaiheilla. Imuteho on riit-
tävä ja polttoaineenkulutus pie-
ni”, Ekholm toteaa.

Teho riittää hakevaraston tai 
kuivaamon siivoamiseen. Säiliöi-
tä löytyy 600 ja 1 700 litran ko-
koisina. Keskipakoyksiköllä va-
rustetun imurin veroton hinta 
on 9 000, kiertomäntäkoneellisen  
16 500 euroa. 

Kontti-imuri palvelee työmaita
Vaihtolava-, perävaunu- ja nostu-
ri-imurit ovat niin ikään erikois-

tuotteita. Ajoneuvoalustaisilla 
tavoitellaan esimerkiksi huolto-
yhtiöitä tai urakoitsijoita. Imuri 
voidaan asentaa myös kevytperä-
vaunualustalle.

”Varustelimme Kattotutka-ni-
miselle firmalle 12 huoltoautoa: 
pakettiin sisältyi tehokas imuri, 
kuumavesipesuri ja imusuulak-
keet sadevesikourujen puhdista-
miseen maasta käsin. Kuumave-
sipesurilla poistetaan kattotiiliin 
kasvanut sammal.”

Kuorma-autoyrittäjä voi vie-
dä vaihtolava-alustalle tehdyn 
kontti-imurin kerrostalon ra-
kennus- tai saneeraustyömaalle, 
rakennusurakoitsijan ei tarvitse 
sellaista ostaa.  Yksikössä on säh-
kömoottori- tai dieselkäyttö, jos 
kohteessa ei ole sähkövirtaa käy-
tettävissä. 

”Jos tekeillä on vaikkapa 7-ker-
roksinen talo, voi porraskäytä-
vään asennettua keskusimuriput-
kistoa käyttää kutakin kerrosta ra-
kennettaessa. Kontti saa olla pai-
kallaan koko työmaa-ajan, se käy-
dään vain välillä tyhjentämässä.”

Perävaunuimureiden säiliö-
tilavuus vaihtelee 600 litrasta  
6 kuutioon. Vaihtolavalle tulevien 
konttien vastaavasti 17–28 kuuti-
oon. 

Traktorikäyttöisen perävau-
nuimurin veroton hinta on noin 
30 000 euroa, sähkökäyttöisen 
kontti-imurin noin 80 000 ja die-
selkäyttöisen 110 000 euroa. Suu-
ritehoisia perävaunu- ja kontti-
imureita on tarjolla myös lyhyt-
aikaisempaan vuokrakäyttöön. 

ã

Tavallisen keskuspölynimurin 
hiiliharjamoottori (ylh.) ja Eurovac-
keskusimurin 3 kW:n kolmivaihe-
moottori. Hiiliharjat tulevat vaih-
toikään 500–800 tunnin käytön jäl-
keen. Jos vaihto pitkittyy, imurin 
kollektori saattaa vaurioitua.


