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1995  
Norm. 39,95

  - automaattinen ylikuumenemissuoja 
  - teho 1200 W
500861104

Isänpäivänä 9.11. olemme suljettu.

Tarjoukset ovat voimassa 8.11.2014 asti niin 
kauan kuin varatut erät riittävät. Osa tuotteita  
toimitusmyyntinä ja osa kuljetuspakkauksissa.  
Mahdolliset rahtikustannukset eivät sisälly  
hintoihin. Rajoitettu erä. Ei jälleenmyyjille.

www.k-rauta.fi

Norm. 19,95995
Kuumailmapuhallin Nutool MPK2000
  - teho 2000 W
  - vakiona 4 suutinta ja laukku
500551798

Säästä 50 %

1495
Norm. 19,95

  - alumiininen, kevyt ja kestävä
  - lyhyt putkivarsi ja tukeva muovikahva
501202204

  -
  -

  -

 
-

  -

Lahjakortti   
Presentkort

2.5.2

Lahjaideat  kortilla? Muista  isää 9.11.

799,-
   - pieniin ja keskikokoisiin koteihin, myös 

kerrostaloasuntojen jäähdyttäjäksi
  - maksimi lämmitysteho 5,1 kW
  - energialuokka A
  -
501218160
Hinta ilman K-Plussa-korttia 1 095,-

 

Suomen suosituin – 

Säästä lähes 300 euroa!

Asennus alkaen 629,-

Norm. 49,95

Alusasusetti HH Kastrup
- koot S - XXL
- musta

495

- laadukas muovipakki, pituus 38 cm
- useita lokeroja
500925292

3495

SAVONLINNA
Automiehenkatu 4, Savonlinna  www.k-rauta.fi/kaupat/savonlinna

p. 010 538 5010  Avoinna: ma–pe 8–18,  la 9–15

Simo Härkönen

R
antasalmelainen Pel-
tuote ja savonlinna-
lainen Elektroniikan 

3K-tehdas ovat yhteistyössä 
onnistuneet kehittämään lie-
tevaunuun merkittävästi ai-
empia paremman hydrauliik-
kaohjaimen.

– Lietevaunussa on erilai-
sia lisävarusteita, multaimia ja 
pumppukuormaimia. Siinä teh-
dään paljon liikkeitä ja tarvi-
taan siis paljon hydrauliikkaa. 
Jos jokainen liike olisi suoraan 
traktorin hydrauliikassa kiin-
ni, ohjainvipuja pitäisi olla tois-
takymmentä. Tällä ohjaimel-
la kaikki toiminnot pystytään 
ohjaamaan 3–5 vivulla, tiivis-
tää Pel-tuotteen toimitusjohta-
ja Mikko Lappalainen.

Laitteita on toki ohjailtu en-
nenkin, mutta Lappalaisen mu-
kaan työväline on nyt päivitetty 
tämän päivän vaatimuksia vas-
taavaksi. Sekä turvallisuus että 
käyttömukavuus ovat parantu-
neet.

– Esimerkiksi maantiellä ajet-
taessa uusi ohjain ei anna mul-
tainta avata, mikä vanhalla oli 
vahingossa mahdollista. Kuor-
maimen vivusta ei tapahdu 
maantieasennossa mitään.

Pel-tuote osti lietevaunujen val-
mistuksen puolisentoista vuotta 
sitten ja aloitti niissä oman ke-
hitystyön.

– Vuoden verran on kulunut 
siitä, kun tätä ohjainta alettiin 
kehittää. Ohjainta on jalos-
tettu ja laitteiden käyttöä saa-
tu yksinkertaisemmaksi. Aika 
monta iltaa tätä on mietitty, 
summaa Pel-tuotteen puolel-
la projektista vastannut Petri 
Nissinen.

Ideoinnin jälkeen tehtiin 
pian ensimmäiset piirustukset 
ja maaliskuulla jo rakennettiin. 
Ensimmäinen laite oli valmis 
toukokuussa.

– Yleiskäytöllistä ohjainta ei 
ole ihan helppo rakentaa. Muu-
toksia on tehty paljon ja kokei-
lemalla on päästy eteenpäin, 

jatkaa Elmar Bernhardt Elekt-
roniikan 3K-tehtaalta.

Molemmat ovat tyytyväi-
siä siihen, että kumppani on 
niin lähellä. Ajatuksia on help-
po vaihtaa nopeasti myös no-
kakkain ja käytännön testiajo 
lähtee äkkiä. Yhteistyötä jatke-
taan jo Pel-tuotteen pääartikke-
lin eli kivienkeräyskoneen kehi-
tyksessä.

Asiakkaat ovat maatalouden 
ammattilaisia ja monesti kysei-
siä laitteita sekä tekniikkaa käyt-
täneet. Siltä pohjalta he tietävät 
mitä haluavat ja minkä ovat huo-
manneet toimivan ja minkä ei.

Yli 100 000 euron arvoisessa 
hankinnassa koeajo ja valmista-
jan tarjoama hienosäätö kuulu-
vat asiaan.

Vaunut rakennetaankin yksi-
löllisesti. Lappalaisen mukaan 
tuotekehittelyllä on saatu aikaan 
kaivattuja lisäominaisuuksia ja 
tehot paremmin käyttöön.

– Päämarkkina on tällä het-
kellä Suomi. Lietevaunuja myy-
dään tässä maassa ehkä noin 
sata vuodessa ja valmistajia 
on paljon muitakin kuin me. 
On oltava nykyaikainen, koska 
vanhat laitteet eivät enää kel-
paa. Käytettävyydellä voi erot-
tua muista.

Turvaa ja mukavuutta peltotöihin

Sekä 
turvallisuus 
että käyttö-
mukavuus ovat 
parantuneet.

Pel-tuote Oy
Liikevaihto: 5,8 miljoonaa 
euroa.
Työntekijöitä: 37.
Omistaja: Lappalaisen perhe.
Päätuotteet: Kivi-Pekka kiven-
keräyskoneet, maanmuokkaus-
koneet, nurmijyrät ja Livakka 
lietteenkäsittelylaitteet.

Paikallisella 
yhteistyöllä kehi-
tetty ohjain antaa 
kilpailuetua.
Asiakas osaa 
vaatia tiettyjä omi-
naisuuksia ja tehoa.

Mikko Lappalainen kertoo, että Pel-tuotteella myydään nyt tulevaa kevättä ja tuotteita valmistetaan täyttä päivää 37 työntekijän voimin. 
3K-tehtaan Elmar Bernhardt on mukana tuotteiden kehitystyössä.

Uusi ja vanha.

Timo Seppäläinen


