
NRO 17     4. 12. 2014 115AUTOT JA KULJETUS114 AUTOT JA KULJETUS NRO 17     4. 12. 2014

Sisun uuden Polar-
mallin valmistus on 
käynnistynyt Karjaal-
la. Tällä hetkellä valit-
tavana on kuuteen eri 
käyttötarkoitukseen 
tehty ajovalmis kuor-
ma-auto. 

   Teksti: Jussi Laukkanen 
Kuvat: Jussi Laukkanen,  
Oy Sisu Auto Ab

Uusi Sisu Polar

Sisun tänä vuonna esitellyn uu-
den mallisarjan nimi on Polar. 
Näin asianlaita oli jo edellisessä-
kin mallisarjassa. Itse autosta löy-
tyy kuitenkin paljon ennen nä-
kemätöntä: tärkeimpänä uudet 
moottorit sekä ohjaamo kokonai-
suudessaan.

Sisun Polar on uudistunut var-
sin tiheässä syklissä. Osasyynä tä-
hän ovat olleet tiukentuneet pääs-
tövaatimukset. Uudet Euro VI 
-normin mukaiset moottorit pa-
kottivat laajoihin muutoksiin tek-
niikkapuolella. Myös ohjaamot 
toimittavan Daimler AG:n siir-
tyminen uuteen ohjaamomallis-
toon on johtanut uudistuksiin sil-
tä osin.

Valittavana on tällä hetkellä kak-
si eri moottoria. Ne ovat Daimle-
rin OM 471 (12,8 litraa) ja OM 473 
(15,6 litraa). Molemmat ovat 6-sy-
linterisiä rivimoottoreita ja ne on 
varustettu yhteispaineruiskutuk-
sella. Pakokaasupuolelle on tul-
lut tavaraa entistä enemmän, jot-
ta Euro VI -päästörajat olisi mah-
dollista saavuttaa.

Moottoreissa on pakokaasu-
jen takaisinkierrätysjärjestelmä 
(EGR). Sen lisäksi moottorista 
poistuvat pakokaasut käsitellään 

SUomalainen 
kUorma-aUto

eSittelY

äänenvaimentajan yhteyteen si-
joitetuissa SCR-katalysaattorissa 
(vaatii urean), hapetuskatalysaat-
torissa sekä vielä hiukkassuodat-
timessa.

Periaatteessa näistä moottoreis-

ta olisi saatavissa yhteensä kuusi 
eri tehovaihtoehtoa, mutta tois-
taiseksi käytännön tarjonta on 
rajoittunut pienemmän koneen  
510 hv:n ja suuremman 625 hv:n 
tehoversioihin.

Vaihtoehtoiset vaihteistot
Sisun valmistamilla kuorma-au-
toilla työskennelleet ovat tottu-
neet arvostamaan niissä tietty-
jä ominaisuuksia. Yhdeksi tär-
keimmistä on muodostunut Si-
sun käyttämä suorahampainen ja 
synkronoimaton Fuller-vaihteis-
to. Sen avulla on saattanut tehdä 
nopeita vaihtoja kytkinpolkimeen 
koskematta. Tämä oli luksusta pa-
ri vuosikymmentä sitten, aikana, 
jolloin robottivaihteistot eivät vie-
lä olleet arkipäivää. Edelleen mo-
ni Sisulla ajamaan tottunut pitää 
Fulleria kaikkein parhaana vaih-
teistona.

Vaadittiin kuitenkin melkoinen 
määrä tuotekehitystä ja suunnit-
telua ennen kuin nykyiset Mersun 
moottorit ja Eatonin valmistamat 
Fuller-vaihtoistot saatiin liitettyä 
yhteen. Kun uusi Polar esiteltiin 
alkuvuonna, oli silloin vielä ainoa-
na vaihtoehtona Mersun automa-
tisoitu 16-vaihteinen PowerShift 3 
-vaihteisto. Nyt valinnanmahdol-
lisuus on jälleen olemassa ja en-
simmäiset 18-vaihteisella Fulleril-
la varustetut autot on jo toimitettu 
asiakkaille. 

Toki myös PowerShift 3:n koh-
dalla itse perusvaihteisto on suo-
rahampainen ja synkronoimaton. 
Se on edellytys sille, että vaihteisto 
kestää 16-litran moottorin anta-
man 3 000 Nm:n väännön.

Valinnanvaraa ohjaamoissa
Aikaisemmasta poiketen tarjoaa 
Sisu jatkossa myös erilaisia ohjaa-
movaihtoehtoja. Keväällä ensim-
mäisenä esitellyssä Polar-mallis-
sa oli kapeampi (2 300 mm) oh-
jaamo, jossa on 170 mm korkea 
moottoritunneli. Myöhemmin 
tuotantoon on tullut myös täysle-
veä (2 500 mm) vaihtoehto tasai-
sella lattialla. Tämä ohjaamo on 
saatavissa lisäksi korkealla katolla.

Uudet ohjaamot tuovat suu-
remman etupään kohtauskul-

Sisu julkisti uuden Polar-malliston tämän 
vuoden keväällä. Sisu Polar Rock 10x4 
maansiirtoautossa on Daimlerin valmistama 
12,8-litrainen 510 hv moottori sekä 16-por-
tainen PowerShift 3 -vaihteisto. Ohjaamo on 
kahdesta saatavilla olevasta vaihtoehdosta 
kapeampi ja matalampi, mistä kertoo se, et-
tä jäähdyttäjän säleikössä on kolme vaaka-
ripaa neljän sijasta.

ã Eatonin merkki vaihdekepin nupissa kertoo, että tämä auto on 
varustettu 18-vaihteisella Fullerilla. Sisulle tunnusomainen ja monien 
asiakkaiden toivoma synkronoimaton vaihteisto on jälleen saatavis-
sa. Muulta osin ohjaamonäkymä on pääpiirteissään sama, kuin Mer-
sun Arocs-mallien ohjaamoissa.

ã Uusia Sisuja valmistuu Karjaan kokoonpanohallissa. Sisu otti 
autojen kokoonpanon hoitaakseen vuoden 2012 keväällä. Parin 
vuoden ajan valmistus oli ulkoistettu alihankkijalle.

Sisu rock 10x4 -alusta
Daimler-yhteistyön seurauksena Sisun sukunäkö Mersuun 
päin on ilmeinen. Todellisuudessa Daimlerin komponenttien 
osuus koko autossa on pienempi, kuin ulkonäön perusteel-
la voisi päätellä. Tässä kuvassa näkyy Sisu Polar Rock 10x4 
-alusta ilman Daimlerin valmistamia osia, kuten hyttiä, moot-
toria ja voimansiirron komponentteja. Auton runko on tehty 
460 mm korkeasta C-profiilista, jonka ainevahvuus on 8 mm. 
Tämä tekee mahdolliseksi päälirakenteen asentamisen ilman 
erillistä apurunkoa. Runko on näin kokonaisuutena kevyem-
pi, eikä siinä ole apurungon liitoksien aiheuttamia epäjatku-
vuuskohtia, jotka lisäisivät murtumien mahdollisuutta. Run-

gon umpiprofiiliset välipalkit parantavat alustan kierto-
jäykkyyttä ja lisäävät siten lastin kippaamisen turval-

lisuutta.

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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man, mikä helpottaa ajoa vaikeis-
sa maasto- ja työmaaolosuhteis-
sa. Myös korjauskustannukset on 
otettu huomioon jakamalla etu-
puskuri pienempiin erikseen vaih-
dettaviin osiin. Auton omistajan 
kannalta tämä on hyvin myöntei-
nen asia.

Vastaavalla tavalla kustannuksia 
aiheuttavien vahinkojen mahdol-
lisuutta on pyritty pienentämään 
sijoittamalla takaohjaavissa akse-
listorakenteissa raidetanko, oh-
jaussylinteri ja kallistuksenvakaaja 
suojaan taka-akselin etupuolelle. 
Kasetointia silmällä pitäen akseli 
on varustettu lisäksi pyöreällä ak-
selipalkilla, jotta siihen osuva veto-
aisa ohjautuisi akselin alle.

Mallisto laajenee
Sisu on myös viimeisen vuoden 
aikana laajentanut päättäväisesti 
tuotevalikoimaansa. Ei ole pitkää 
aikaa siitä, kun Sisu tarjosi edellis-
tä mallisukupolveaan kolmelle työ-
tehtävälle räätälöitynä vaihtoehto-
na: Rock-maansiirtoautoa, Works-
tienhoitoautoa ja Timber-tukkiau-
toa. Tämä oli tilanne Sisun julkis-
taessa Daimlerin komponentteja 
hyödyntävän Polar-malliston en-
simmäisen sukupolven.

Nyt tehtävän mukaan nimettyjä 
vaihtoehtoja on tullut kolme lisää: 
Roll-vaihtolava-auto, Carrier-ko-
neenkuljetusalusta ja Crane-nos-
turialusta. Carrier oli tuoreeltaan 
esillä Metkossa ja se on hyvä esi-
merkki Sisun tavasta tehdä kuor-
ma-autoja asiakkaan toiveet huo-
mioiden.

Jo autoa tilattaessa asiakkaan 
kanssa mietitään hänen koneen-
kuljetustarpeeseensa parhaiten so-
veltuva alustaratkaisu. Tämä tar-
koittaa akseleiden ja alustan kom-
ponenttien sijoittamisen kuljetet-
tavan koneen mittojen kannalta 
järkevästi. Kun auto rakennetaan 
alusta asti toivotulla tavalla, ei pää-
lirakenteita tehtäessä ole tarpeen 
irrottaa ja siirtää mitään osia. 

Kerralla valmiiksi
Suuri osa päälirakenteisiin liitty-
vistä varusteista asennetaan pai-
koilleen jo runkoa kasattaessa. Esi-
merkiksi kippisylinteri ja kipin sa-
rana tai alusterän kiinnikkeet on 
helpointa ja järkevintä asentaa 
paikoilleen rungon valmistuksen 
yhteydessä.

Tehtaalla valmiiksi rakennettu 
auto on hyvä ratkaisu myös aja-
teltaessa auton myöhempää käyt-
töikää. Valmiiksi oikeaan kohtaan 
asennetut komponentit, valmiit 
sähköjohdotukset sekä hydrauli- 
ja paineilmalinjat tekevät loppu-
tuloksesta todennäköisesti jälki-
käteen tehtyjä asennuksia toimin-
tavarmemman kokonaisuuden. 

Koska auton suunnitelma kaik-
kine komponenttidetaljeineen tal-
lennetaan, ovat aikanaan eteen tu-
levat korjaukset ja muutokset hel-
pompia.

Asiakkaita kuunnellen
Sisu on Euroopan ja maailman 
mittakaavassa pieni autonvalmis-
taja. Tämä tilanne on kuitenkin 
pyritty kääntämään eduksi. Pie-

Sisu Timber 8x4 rakennetaan päälirakennetta myöten valmiiksi tehtaalla. Pankot on kiinnitetty suoraan korkeaan runkopalkkiin eikä erillistä 
apurunkoa tarvita. Auton etenemiskyvyn huonolla alustalla mahdollistaa läpivetävä teli, jossa veto voidaan katkaista maantieajoa varten. 
Tämän lisäksi tyhjänä ajettaessa takimmainen akseli on nostettavissa. Tämä tuo merkittävää helpotusta rengas- ja polttoainekuluihin. 

nimittakaavainen tuotanto tarjo-
aa mahdollisuuden melko suureen 
joustavuuteen ja asiakaslähtöisyy-
teen.

Uuden auton ostaja pääsee alus-
ta asti vaikuttamaan lopullisen 
tuotteen ominaisuuksiin ja varus-
teluun. Lisäksi asiakaspalautteen 
avulla autojen ominaisuuksia on 
kehitetty, jotta ne pystyisivät pal-
velemaan paremmin erilaisissa 
käyttötilanteissa.

Uusi Polar-malli on Sisulle ensi-
arvoisen tärkeä. Siihen on panos-

tettu runsaasti kehitystyötä, jotta 
auto vastaisi käyttäjien toivomuk-
sia Suomessa ja myös ulkomailla. 
Se on ollut suuri satsaus, jonka ta-
kaisinmaksu edellyttää jatkossa 
riittävää liikevaihtoa. Uuden mal-
lin esittely ei Suomen kansanta-
louden tilaa ajatellen osu parhaa-
seen ajankohtaan. Kuorma-au-
tomyynti on nyt alhaisempi kuin 
vuosikymmeniin. 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

ã Metkossa Sisu esitteli uuteen Polar-mallistoon kuuluvan 8x2 Car-
rier-koneenkuljetusauton. Auto on suunniteltu 39,5 tonnin kokonais-
massalle ja akselivälit samoin kuin alustan komponentit voidaan au-
toa tilattaessa sovittaa kuljetettavan koneen kannalta optimaalisesti. 
Nostotelillä varustettuna 4-akselinen Carrier voi ottaa jopa yli 24 ton-
nin kuorman.
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Aikoinaan Sisun olemassaolo yrityksenä perustui kolmeen tuoteryh-
mään, jotka olivat siviilipuolen kuorma-autot, sotilasajoneuvot ja näiden 
lisäksi terminaalitraktorit. Vaikka talouden suhdanteet ajoittain pysäyttivät 
yksityisten yritysten autoinvestoinnit, oli kahdella jäljellä olevalla sektoril-
la vielä mahdollisuus paikata liikevaihdon pudotus, varsinkin, kun valtio-
valta ymmärsi ajoittaa kalustohankintojaan suhdanteiden aallonpohjiin.

Sisu alkoi yrityksenä pienentyä sen jälkeen, kun valtio luopui Sisun 
omistuksesta 1997. Yhtiöstä irrotettiin akseleiden valmistus erilliseksi yh-
tiöksi ja se myytiin pääomasijoittajille 1999. Sisun Vetomestari-terminaa-
litraktoreiden tuotanto liitettiin osaksi ruotsalaista Kalmaria Sisun ollessa 
Partekin omistuksessa. Jopa Karjaan tehtaan tuotanto ehdittiin ulkoistaa 
konepajayhtiö Komas Oy:lle ennen Sisun siirtymistä yksityiseen omistuk-
seen vuonna 2010. 

Sisu on parin viime vuoden aikana ottanut hoitaakseen aiemmin ul-
koistamansa toiminnot kuten myynnin ja markkinoinnin. Autojen tuotanto 
ostettiin takaisin Komasilta 2012. Korjauspalvelut hoidetaan nykyisin yh-
teistyökumppaneiden avulla, joista tärkeimmät ovat Veho Hyötyajoneu-
vot, Raskone ja E. Hartikainen Oy.

Menneinä vuosina jopa puolet tuotannosta suuntautui maanpuolus-
tussektorille. Tänä päivänä tilanne on toinen ja Sisu on huomattavasti 
hankalampien haasteiden edessä. Eräänä ratkaisuna tähän Sisu on läh-
tenyt etsimään uusia liiketoimintoja kotimaahan ja lähialueille suuntautu-
neen kuorma-autovalmistuksen rinnalle.

Jokapyörävetoisten sotilastasajoneuvojen pohjalta suunniteltuja öljyn- 
ja kaasunporauskäyttöön soveltuvia erikoisajoneuvoja on markkinoitu 
useisiin maihin. Kaksi ensimmäistä 10X10 öljykenttäajoneuvon alustaa 
lähti tämän vuoden syksyllä Romaniaan ja sarjavalmistukseen päästään 
mahdollisesti ensi vuonna. 

Jatkossa on tarkoitus viedä ulkomaille valmiiden autojen ohella myös 
tietoa ja osaamista autojen valmistuksesta ja suunnittelusta. Ensimmäi-
nen isompi tämän toimialan kauppa tehtiin kiinalaisen autonvalmistajan 
kanssa. Serbiasta Sisu on ostamassa kokonaista kuorma-autotehdasta 
ilmeisenä pyrkimyksenä saada tukeva jalansija tulevan EU-maan kulje-
tusvälineteollisuudessa.

Siviilikuorma-autojen tuotesortimenttia on hiljan laajennettu siten, että 
tarjolla on kuusi valmiiksi tehdasvarusteltua käyttötarkoituksen mukaan 
nimettyä mallia. Nämä ovat kaikki raskaita moniakselisia autoja. Kilpai-
lu tehdasvalmiiden kuorma-autojen markkinoista on kuitenkin kiristynyt, 
sillä eräät muutkin valmistajat ovat ottaneet askeleen samaan suuntaan 
ja esitelleet omia tehdasvarusteltuja autojaan.

Sisu saattaa tuoda vielä uusiakin tehdasvarusteltuja malleja raskaa-
seen luokkaan. Varmaa taitaa olla kuitenkin se, että Sisu jättää rankasti 
kilpaillut suurten volyymien tuotteet isompien valmistajien asiaksi. 

Jussi Laukkanen

Sisun selviytymisstrategia

Sisuilla työskennelleet ovat tottuneet arvostamaan niissä tietty-
jä ominaisuuksia. Yhdeksi tärkeimmistä on muodostunut Sisun 
käyttämä suorahampainen ja synkronoimaton Fuller-vaihteisto. 
Myös voimakas ja lujatekoinen nostoteli on nauttinut lähes le-
gendaarista mainetta kuorma-autoilijoiden keskuudessa. Kuvan 
SR-mallia valmistettiin vuodesta 1980 alkaen. Se oli aikanaan 
hyvin suosittu auto maansiirto- ja sorakuljetuksissa.


