
NRO 9     19. 6. 2013 93EI ASETETTU92 EI ASETETTU NRO 9     19. 6. 2013

Alahärmän ravirata on yksi kuu-
desta suomalalaisesta pulling-kei-
taasta. Tänä vuonna se oli myös 
ainoa paikka, jossa järjestettiin 
testipäivä ennen kauden aloitusta. 
Osanottajia oli ympäri maata reilu 
parikymmentä. Yleisöä oli paikalla 
satoja, vaikka tilaisuudesta ei oltu 
tiedotettu.

Kauhajokelaisen Team Karhu-
koplan kalustoa oli paikalla vain 
Jukka Laitamäeltä, joka tuli tes-
taamaan coolerin ja imupakosar-
jan päivitykset. Miehen New Hol-
landin konetta on suurennettu 7,5 
litrasta 8,3-litraiseksi. Kierroksia 
traktori ottaa 3 200. Juha Vainion-
pää kertoi vehkeidensä olevan vie-
lä osittain pajassa, loppuruuvaus-
ta vailla.

Jarno Koskelainen Lappeen-
rannasta oli ainoa, joka ruok-
ki metanolilla panssarivaununsa 
27-litraista ja 12-sylinteristä Me-
teoria. Kone tuottaa 2 500 hevos-
voimaa. Ennen kauden alkua riit-
tää vielä tekemistä, sillä Koskelai-
sen lähdöt jäivät monen muun 
tapaan yrityksiksi. Scaniat tekivät 
varsin vaikuttavaa ja suoritusky-
kyistä jälkeä, mutta esimerkiksi 
Valtrojen lähdöt jäivät vielä start-
tiin.

Paikalle saapunut pulling-väki 
piti testipäivää erittäin tarpeellise-
na koetinkivenä ennen kauden al-
kua. Uusia keksintöjä on hyvä tes-
tata ennen varsinaisia kisoja. Här-
mässäkään ei testejä ole joka vuo-
si, viimeksi sellaiset järjestettiin 
kaksi vuotta sitten. Haapajärvellä 
testit on järjestetty kerran.

Turbot räjähtelevät
Lavetin puikoissa istuneen Vesa 

Talven ruuvaukset oli-
vat testissä toukokuun 
alussa Alahärmän 
 raviradalla. Turbot rä-
jähtelivät ja räiskettä 
piisasi enemmän kuin 
kisoissa.

   Hannu Koivisto

Tehot irti riskirajoilla
Pulling-testipäivä Alahärmässä

ã Foxy Beiben ohjaimissa Harri Takala Lappajärveltä.

ã Lappeenrantalaisen Jarno Koskelaisen panssarivaunun 2 500 hevosvoimaa 
 kaipasivat lisää luotettavutta. Hinattavaksi joutuminen on harmittavaa.

ã Vanhoista Fordeista löytyy nostalgista luotettavuutta.

TrAcTor pUllIng

Ulkonäkö on äijäharrastuksessa puoli ruokaa. 
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Kivimäen mielestä tapahtuma oli 
tärkeä, sillä osakilpailuissa ei ole 
enää varaa epäonnistua. Aiemmin 
kuuden kisan sarjasta vain viides-
tä laskettiin pisteet. Yhdessä kisas-
sa oli siten varaa vähän kikkailla ja 
epäonnistua.

Kivimäen paja on valjastanut 
kaksi Scaniaa kisaamaan Truck-
pulling-luokkaan. Isä, Sauli Ki-
vimäki, aloitti harrastamisen jo 
vuonna 1992. Kuorma-autot tu-
livat mukaan 2000-luvun puoles-
sa välissä.

Testipäivän yleinen ongelma oli 
turbon hajoaminen. Harrastuk-
seen kuuluu dramatiikkaa – on-
nistuneiden lähtöjen ja hajoavan 
tekniikan sekoittamaa jännitys-
tä. Koneet kestävät Kivimäen mu-
kaan jo hyvin, mutta turbot pauk-
kuvat, koska koneet käyvät riskira-
joilla. 

ã Jukka Laitamäki Kauhajoelta edusti Team Karhukoplaa.

Yksi Euroopan menes-
tyneimmistä tiimeistä 
lähtee kuluvaan kau-
teen voimallisesti uu-
distuneena. ShellValt-
ra-pullingtiiminä vuo-
sia toiminut joukkue 
kantaa tästä eteenpäin 
Herlevi Pulling Teamin 
nimeä.

   Visa Vilkuna

Uutta vetovoimaa radalle
Herlevi Pulling Team

ã Yleisöllä riitti yhtä paljon nähtävää kuin kisoissa.

ã Härmäläisen Ville Pitkämäen 
turbo palasina.

ã Pullingissa turvallisuuteen kiinnitetään kovasti huomiota. Mootto-
rin ympäri vedettävä vankka vaijeri on yksi katsojienkin turvallisuutta 
lisäävä seikka.

TrAcTor pUllIng

Herlevi Pulling Team on uudistu-
nut kaudelle 2013 niin sisältä kuin 
ulkoa. Näkyvin uudistus on kalus-
ton uusi väritys. Valkoiseen ja mus-
taan pohjautuva ”Gangnam Style” 
-teema huomataan taatusti Euroo-
pan vetoradoilla. Varikolle näky-
vyyttä tuo puolestaan multimedia-
auto, joka esittelee sponsoreita tar-
kemmin ja tuo musiikin mukaan 
varikkoelämään. Auto toimii myös 
fanituotteiden myymälänä.

Väriuudistusten lisäksi myös 
tekniikkaa on kehitetty. Turbot 
ovat kokeneet täydellisen uu-
distamisen. Lisääntyneen ilma-
määrän myötä saatu voiman li-

säys pakotti myös uuden voiman-
siirron rakentamiseen. Hammas-
pyörien leveyttä on kasvatettu ja 
niiden jakoa sekä muotoa muut-
tamalla on saatu lisää kestävyyttä.

Aiemmin nelilovisesta laatikosta 
on pudotettu kaksi vaihdetta pois, 
eli nyt ajetaan joko ykkösellä tai 
kakkosella. Vaihteiden välitysero on 
erittäin pieni, vain prosentin luok-
kaa. Moottorin kierrosten noustes-
sa 6 000 lukemiin ja jopa ylikin al-
kaa ero takarenkaan kehänopeu-
dessa olla kuitenkin melkoinen.

Uusia kikkoja jäähdytyspuolelle
Voimansiirron lisäksi myös väli-
jäähdytyksen muuttaminen ve-
dettömäksi on merkittävä uudis-
tus. Uudet, todella raskastekoiset 
alumiiniset välijäähdyttimet sito-
vat kymmenen sekunnin aikana 
syntyvää lämpökuormaa tehok-
kaasti itseensä. Vettä jäähdytyk-
sessä käytetään edelleenkin, mut-
ta tiukan paikan tullen reilun sa-
dan litran vesimäärä voidaan siir-
tää vastapainoksi etuakselin etu-
puolelle.

Talven aikana tehdyllä muu-
toksella voidaan tarvittaessa siir-
tää painoa enemmän keulalle ja 
rauhoittaa siten konetta vedon 
aikana. Välijäähdyttimen 
kennosto voidaan täs-
sä tapauksessa jääh-

dyttää hiilihapposammuttimil-
la viiltävän kylmäksi. Laskelmien 
mukaan tämä riittää yhden vedon 
tarpeisiin.

Gangnam Stylea tulevat ohjas-
tamaan Johanna Herlevi ja Vil-
le-Matti Vuollet. Sigma Powerin 
ohjaimissa on tutusti itse Mister 
Tractor Pulling, Pekka Herlevi, 
ja Caesaria piiskaa Matti Herlevi. 
Tiimin toimintaa pyörittää tut-

tuun tyyliin Anne Herlevi. 

ã

Herlevi Pulling Team on 
 kasvanut yhdellä kuljettajalla. 
 Ville-Matti Vuollet (vas) ”tuu-
raa” Johannaa muutamassa 
kilpailussa.


