
ã Autot kiillotetaan näyttelykuntoon koko perheen voimin.ã Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy:n Volvo FH 480 
on varustettu koukkulavalaitteilla. 

ãã

P. Björk Transport AB:n Scania R500 ”Bullfighter”-veturi palkit-
tiin viime vuoden näyttelyssä haastajaluokan toisella sijalla. P. Björk 
Transport AB:n eläinten kuljetusperävaunu on muunnettu vakiomalli-
sesta Närkö-perävaunusta. Muunnostyö on tehty yrityksen omalla 
pajalla. Karsinat ja muut rakenteet on valmistettu haponkestävästä 
teräksestä. Erillisissä karsinoissa on tilaa noin 25 mullille. Vaunu on 
varustettu juottolaitteilla sekä puhdas- ja pesuvesisäiliöillä.
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Paikka sopii erinomaisesti 
näyttelytarkoitukseen, kuten 
myös viereisen leirintäalu-
een karavaaniparkin ruudut 
autojen esittelyyn. Hienosti 
maalatut ja monipuolises-
ti varustellut autot olivat 

näyttelyn komeinta an-
tia. Autoja oli esillä yh-
teensä 227 yksilöä. 
Maa- ja metsätalo-

us työllistää kuljetusalaa 
merkittävästi. Olikin ilahdut-

tavaa nähdä tukkiautojen lisäksi 
myös uusia eläintenkuljetusauto-

ja. Eläinten kuljetus on tarkkaan 
säädeltyä ammattilaisten hom-
maa, joka ansaitsee arvoisensa ajo-
neuvon. Maalaismaisema tai cow-
boy-henkinen maalaus antaa toi-
minnasta huomattavasti positii-
visemman kuvan kuin masenta-
van punaruskea väri, jolla jo aiko-
ja sitten toimintansa lopettaneen 
Karjakunnan autot lapsuudessani 
maalattiin. 

Power Truck Show järjestetään 
jälleen 8.–9.8.2014. Ensi vuonna 
on vuorossa juhlanäyttely. Tuunaa 
autosi ja osallistu! n

Härmässä yhdeksännen kerran järjestetty Po-
wer Truck Show -kuljetusnäyttely keräsi kävi-
jöitä noin 33 000.Tapahtumassa oli yhteensä 
165 näytteilleasettajaa, jotka esittelivät paikoin 
värikästäkin nähtävää huvipuisto Powerparkin 
kentällä.

n   Uolevi Oristo

Komeaa kyytiä mulleille
Power Truck Show, Härmä

Härmä

ã Näyttelyssä oli oma osasto veteraaniajoneuvoille, joita oli 
yhteensä kolmisenkymmentä. Kortesjärveläisen Osmo Erkinheimon 
vm. ́ 52  oleva Chevrolet 6400 -kuorma-auto oli saanut kyytiinsa 
Oliver-traktorin.

ã

Kiviniityn Auto- ja Maata-
louskonehuolto Oy:n Pappa-
Tunturin takahaarukka on 
HD-tyyliin jäykkä. Takarengas 
on onneksi kunnon perävau-
nukokoa, sen mitat ovat 
400/60-15,5. Renkaassa voi 
ja kannattaa käyttää alhaista 
ilmanpainetta, jotta perinteis-
tä niittokonemallia olevan is-
tuimen tuuletusreiät eivät 
”stanssaa” reikäkuviota kus-
kin ahteriin.  

ã Naarva valmistaa kuorma-auton kappaletavaranosturiin kiinni-
tettävää kaatopäätä. Laite soveltuu erinomaisesti ongelmapuiden 
kaatoon taajamissa, koska poistettava puu voidaan tarvittaessa 
katkoa useammassa osassa ja nostaa suoraan auton lavalle. Suu-
rin katkaisuläpimitta on 32–38 cm ja paino 500 kg.

ã Korialaisen Nappa Transin Scania R 560 -eläintenkuljetusautossa 
on hissillä varustettu VAK-karjakori. Korissa on neljä karsinaa, joiden 
kokoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Tilaa on 16 keskikokoiselle 
naudalle. Kori on varustettu juottolaitteilla, lämmittimillä ja tuulettimilla.   
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