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TehTy ympärivuoTiseen  käyTTöön
Pienkuormaimia on perinteisesti pidetty maata-
louden apukoneina, joilla liikutaan ahtaissa nave-
toissa. Koneiden käyttö on kuitenkin yleistymäs-
sä myös kiinteistöhuollon ja viherrakennuksen 
puolella. Neljän koneen vertailussa keskityimme 
talvisiin askareisiin. 

vertailu: pienkuormaimet kiinteistönhoidossa

n Teksti: Jussi Laukkanen, Arto Turpeinen, kuvat: Jussi Laukkanen, 
Timo Rintakoski, Arto Turpeinen, Visa Vilkuna, grafiikka: 
Linda Ulma, tekninen avustus: Timo Rintakoski, Visa Vilkuna, 
testikuljettajat: Timo Honkaniemi, Hannu Jantunen, Mikko Jokinen, 
Jukka Liimatainen, mittaukset: VTT Expert Services Oy (entinen 
MTT Vakola)VTT Expert Services Oy (entinen MTT Vakola),

Koneviestin edellinen pienkuor-
mainten vertailu järjestettiin 

vuonna 2010, jolloin kohderyh-
mänä oli 1 600–2 000 kiloiset ko-

neet. Tämän jälkeen konemallit, ja 
jopa käyttökohteet ovat muuttu-
neet, sillä taajama-alueiden ympä-
ristö on muuttunut ahtaammaksi. 
Samassa ajassa myös perinteinen 
maatalouskäyttö on muuttunut, 
sillä tuotantotilat ovat suurempia 
ja niissä on tilaa työskennellä myös 
isommilla ja tehokkaammilla ko-
neilla. 

Pienkuormainten valmistajat 
ovatkin pyrkineet löytämään uu-
sia asiakkaita kiinteistöhuollon ja 
viherrakennuksen saralta, mikä 
onkin jo tuottanut osittain tulosta. 
Esimerkiksi Giantilla koneita myy-
dään jo yhtä paljon maatalouteen 
ja kiinteistöhuoltoon. Myös muil-
la merkeillä muiden alojen myynti 
on ollut nousussa. 

Tämänkertaisessa vertailussa 
kutsuimme mukaan ilmoitetulta 
työpainoltaan noin 2 000 kiloa pai-
navat koneet, jotka on varustettu 
lämmitettävällä umpiohjaamolla. 
Tämä karsikin osallistujia hieman, 
sillä kaikilla kiinnostuneilla ei ol-
lut sopivaa hytillistä esittelykonet-
ta tarjolla. 

Saimme testiin neljä konetta:  
Avant 760i, Giant D337T HD, Nor-
car A7545 ja Weidemann Hoftrac 
1160. Työpainoltaan kuormaimet 
ovat hyvin samassa haarukassa, 
sillä esitepainoissa eroa on ainoas-
taan 120 kiloa. Tehon osalta ha-
jontaa on enemmän, sillä Avantin 
ilmoitettu teho on 42 kilowattia, 
kun perusvarusteinen Weidemann 
hyrrittää 17,9 kilowatin voimin. 

verTAiLu
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TehTy ympärivuoTiseen  käyTTöön

helppoa
Pienkuormaajasta tulee oitis 
mieleen pyöräkuormaaja, jota 
ollaan raskaalla kädellä kutis-
tettu. Eli kuski istuu edelleenkin 
takavaunussa ja työlaitteet ovat 
nivelen toisella puolella edessä. 
Tämä ei kuitenkaan aina päde, 
sillä Avantissa istutaan työlait-
teen ja kuormaajan kanssa sa-
massa vaunussa. Tämä aiheut-
ta pyöräkuormaajatyyliin tottu-
neelle äkkinäisiä tilanteita ja lie-
viä säikähdyksiäkin. Avantilla 
peruuttamaan lähdettäessä lii-
ke tuntuu aluksi menevän vää-
rään suuntaan, kun takavaunu 
siirtyy oikeaan suuntaan ja etu-
vaunun takaosa siirtyy hitusen 
vastakkaiseen suuntaan. Tä-
hän ominaisuuteen kuitenkin 
tottui kohtuullisen pian. 

Yleishavaintona pienkuor-
maimista voi sanoa, sen, että 
niiden käyttö on yllättävän yk-
sinkertaista ja helppoa. Vähän-
kään koneiden kanssa puu-
haillut pääsee pian jyvälle niin 
työlaitteiden kytkennästä kuin 
hydrauliikan käytöstäkin. Hal-
lintalaitteiden sijoittelussa olisi 
hyvä päästä jonkinlaiseen stan-
dardiin ja yhdessä sovittuun si-
joitteluun. Yhdessä konees-
sa työlaitteiden lukitusnappi oli 
kojelaudassa ja toisessa katon 
rajassa, jonne ei heti tullut vil-
kaistuksi. 

Hallintalaitteiden symbolit 
olivat valtaosin kunnossa, mut-
ta parantamisen varaakin löytyi. 

Pienkuormaaja on pieni, 
mutta se ei tarkoita sitä, et-
tä kuskinkin täytyisi olla pieni. 
Luonnollisesti valmistustekniik-
ka ja kuormaimelle määritellyt 
painorajat asettavat omat rajoi-
tuksensa koneiden valmistami-
seen. Mutta yli sata kiloa paina-
valla, 48-numeron kenkiä käyt-
tävällä ja lähes 190-senttisellä 
ukolla oli ohjaamoon menossa 
ja sieltä poistumisessa omat 
ongelmansa. Saapas tuppasi 
tarttumaan useamman kerran 
lattian rakenteisiin ennen kuin 
sopiva pujottelujärjestys ohjaa-
mossa liikehtimiseen oli saa-
vutettu. Tässä suhteessa eri 
merkkien välillä on isoja eroja.

Parin päivän koeajojen lop-
pupäätelmänä kokematon kus-
ki voisi todeta sen, että pien-
kuormaajan käytön helppous 
yllätti. Kaikki neljä konetta oli 
suunniteltu kuskia silmällä pi-
täen ja myös sellaista kuskia, 
jolla moisesta pikkuhärvelistä ei 
ole aiempaa kokemusta. 

Moni varmasti miettii pien-
kuormaimen hankkimista, mut-
ta epäilee omia taitojaan pien-
kuormaimen kuljettajana. Hä-
nelle voin sanoa: Pelko pois, 
pienkuormain istuu nopeasti 
käyttäjän käteen.

Visa Vilkuna

Erillisillä pyöränakseleilla ja 
kiertyvällä keskinivelellä varus-
tettu Giant ja Weidemann muis-
tuttavat rakenteeltaan perinteis-
tä pyöräkuormainta. Avant poik-
keaa edellä mainitusta kaksikosta, 
koska kuljettaja istuu etuvaunus-
sa eikä koneen keskinivel kierry.  
Norcarin voimansiirto muistuttaa 
Avantia,  mutta sen keskinivel toi-
mii pyöräkuormainten tapaan.  

Näkökulmana kiinteistönhoito
Testit aloitettiin Vihdissä sijait-
sevan VTT Vakolan mittauksilla, 
joissa testauksen ja sertifioinnin 
ammattilaiset mittasivat konei-
den vetotehot ja nostovoimat/kaa-
tokuormat asianmukaisin laittein. 
Tämän jälkeen koneet siirrettiin 

lumisempiin olosuhteisiin keski-
seen Suomeen, jossa koneilla pääs-
tiin tositoimiin lumitöiden mer-
keissä. 

Testikuljettajina toimivat Ko-
neviestin toimittajien lisäksi myös 
Timo Honkaniemi, Hannu Jantu-
nen, Mikko Jokinen ja Jukka Lii-
matainen, joilla kaikilla on vuo-
sikymmenien mittainen koke-
mus erilaisista maarakennuksen ja 
kiinteistöhuollon tehtävistä. Hon-
kaniemi ja Jantunen osallistuivat 
myös edelliseen, seitsemän vuotta 
sitten järjestettyyn pienkuormain-
vertailuun. 

Koneiden käyttöominaisuuksia 
arvioitiin 40 kohtaisella lomak-
keella, jossa eri ominaisuuksia pis-
teytettiin asteikolla 1–10. Tärkeät 

ominaisuudet, kuten ajomuka-
vuus sai painoarvon 3, kun esimer-
kiksi radion sijoittelua painotettiin 
arvolla 1. Muut arvioitavat kohteet 
liittyivät mm. hallintalaitteiden 
käytettävyyteen ja huoltokohtei-
siin. Kokeilussa teoreettinen mak-
simipistemäärä oli 1 000 pistettä. 

Lopullisessa pistelaskussa testi-
kuljettajien antamat käyttöomi-
naisuudet muodostavat 60 % pis-
teistä ja teknisten pisteiden osuus 
on 40 %. Teknisissä mittauksissa 
puolestaan painotettiin esimer-
kiksi voimansiirron suorituskykyä 
ja ketteryyttä. n

Testissä mukana:
n Avant 760i
n Giant D337T hD
n norcar A7545
n Weidemann hoftrac 
    1160

Jatkuu seuraavalla sivulla
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mittoja ja mittauksia
n Arto Turpeinen

Kääntöympyrät, cm

vasen oikea

* +15 hytinkulma

Avant
Giant
Norcar
Weidemann

518*
479
494
490

535
499
472
477

Avant
Giant
Norcar
Weidemann

250
263
230
242

Kulmakäännöksen vaatima tila, cm

VTT Vakola mittasi koneiden nos-
tovoimat, joita toki usein käytän-
nön tilanteissa rajoittaa kaato-
kuorma. Mittaus tehtiin kahdelta 
eri korkeudelta. Alemmassa tasos-
sa nostokorkeus oli 47 cm ja ylem-
mässä 140, mikä on lähellä rekan-
lavan korkeutta. Suurin yllätys oli 
Norcarin kaatokuorma erityisesti 
ala-asennossa. 

Vakola mittasi myös konei-
den vetovoimat nopeusalueella 
0–5 km/h. Ajonopeusalueeksi oli 
valittu hitaampi alue. Mittauksis-
sa kuormaimia jarrutettiin trak-
torilla mittalaitteiston tallentaessa 
vetovoimaa. Tulokset ovat mielen-
kiintoiset, sillä Weidemannin liik-
keellelähtövoima oli ylivoimaises-
ti suurin, mutta lukema romahtaa 
2,5 km/h:n jälkeen. Muilla koneil-
la vetovoima oli suurimmillaan 
juuri puolessa välissä mittausta. 

Voimansiirron sitkeyttä testa-
simme myös mäkikokeessa, jossa 
noustiin 400 metriä pitkää jyrk-
kää rinnettä paikaltaan kiihdyt-
täen. Avant oli suurimman tehon-
sa ansiosta nopein myös mäkeen 
noustaessa, Weidemannissa potku 
ei riittänyt jyrkemmissä kohdissa 
– minkä myötä myös aika oli hei-
koin. Norcar jaksoi nousta mäkeä 

mallikkaasti jättäen Giantin taak-
seen, vaikka hollantilaiskoneen 
huippunopeus onkin selvästi suu-
rempi. 

Mökää ja meteliä
Pienistä ohjaamoista on useimmi-
ten hyvä näkyvyys, mutta toisaal-
ta melutaso on usein kova. Testi-
kuormaimien desibelitasot mit-
tasimme Rion NL-62-äänitaso-
mittarilla kuljettajan korvan ta-
solta. Kokonaisuudessaan hiljai-
sin oli Avant, sillä yli 80 desibelin 
taso ylitettiin ainoastaan tieajos-
sa. Hiljaisuus selittyy rakenteella, 
sillä muissa koneissa istutaan lä-
hes suoraan moottorin päällä, kun 

Avantin ohjaamo niveltyy etuvau-
nuun. Selvästi kovin mekkala oli 
Norcarissa, sillä suoraan penkin 
alla sijaitsevan moottorin peltejä 
ei ole äänieristetty millään tavalla. 

Ahtaissa kohteissa ketteryys on 
luonnollisesti arvostettu ominai-
suus. Kääntöympyrän halkaisi-
ja ulkolaidan renkaista mitattuna 
oli selvästi suurin Avantissa, lisäksi 
etuvaunuun sijoitetussa koneessa 
ohjaamon etukulma kulkee kään-
nöksessä noin 15 cm rengaslinjan 
ulkopuolella, mikä täytyy muistaa 
ottaa huomioon etenkin seinien 
vierellä käännellessä. Kääntöym-
pyröiden keskiarvossa Norcar ja 
Weidemann olivat käytännössä ta-

Maksiminopeus, km/h

Avant

Giant

Norcar

Weide-
mann

0 10 20 30 40 50

28,0

22,0

18,0

20,0

Mäkikoe, sek

Avant

Giant

Norcar

           Weide-
mann

0 20 40 60 80 100

7,5
59,5

9,5
76,0

9,8
73,0

10,8

Kiihdytys 50 m
Mäkikoe

120

124

VTT Vakola mittasi koneiden 
vetovoimat ja kaatokuormat. 
Nostokorkeudet olivat 47 ja 
140 cm.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

Kaatokuormat, kN

 

Giant

Norcar

Weide-
mann

0 3 6 9 12 15

9,7
11,4

12,9
15,1

9,9

Ylä
Ala

18

10,4

Avant 14,6
16,0
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Vetovoima

Nopeus km/hkm/h
1 2 3 4 50

24
22
20
18
16
12

8
4
0

kN Avant Giant Norcar Weidemann

VTT EXPERT SERVICES OY

Työsykli, s Hitain Nopein

4,0
2,5
2,0
2,6
2,5
3,2

11,1

3,5
2,4
2,3
2,2

10,4

Avant Giant Norcar Weidemann
Nosto
Lasku
Kauhan kippaus
Kauhan palautus
Jatke ulos
Jatke sisään
Yht. ilman jatketta

4,0
4,5
2,1
2,7
3,1
2,1

13,3

3,6
2,7
1,8
2,0

10,1

Polttoaineen kulutus, l/h Eniten Vähiten

3,0 2,6

Avant Giant Norcar Weidemann
Lumenkanto 4,4 2,8

soissa. 
Kulmakäännöksen vaatimalla 

tilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
vaikkapa kanttikiven vierestä täy-
tyy tehdä mahdollisimman jyrkkä 
käännös esim. t-risteyksessä. Mit-
tasimme pisteen, jossa kuormala-
van laita kiertää kauimpana kään-
tölinjasta. Ominaisuuteen vaikut-
taa kääntösäteen lisäksi puomin 
mittasuhteet. Kauimpaa kiersi 
Giantilla kannettu lava, eroa Nor-
carin tulokseen oli 33 cm. Erittäin 
ahtaissa olosuhteissa pieni kulma-
käännöksen tarvitsema tila vähen-
tää vekslailun tarvetta. 

Polttoaineenkulutuksen mit-
tasimme yksinkertaisella lumen-
kantokokeella, joka oli helposti 

toistettavissa. Konetyypille luon-
nollisempi tapa olisi toki ollut lu-
menauraus, mutta nopeasti eden-
nyt kevät ei mahdollistanut tasa-
puolisia olosuhteita. Pihein oli 
Weidemann, jonka tuntikulutuk-
seksi muodostui 2,6 litraa. Luke-
maa selättää osaltaan testin pie-
nitehoisin moottori. Janoisin oli 
Avant, jonka käsikaasu pitää kier-
rokset jatkuvasti korkealla tasolla, 
vaikka tilanne ei sitä vaatisikaan. 
Toisaalta moottoritehoakin on 
tarjolla selvästi eniten. Käytän-
nön työssä Avantilla voi toki työs-
kennellä myös pienemmällä te-
holla. n

Meluarvot, dB (A)

Tyhjäkäynti
Tyhjäkäynti*
Työmelu
Tieajo

Äänekkäin Hiljaisin

Avant Giant Norcar Weidemann

68,0
74,0
82,0
84,5

* puhallin täysillä

79,5
80,3
85,5
88,0

69,0
71,5
78,5
82,0

71,7
74,8
86,5
88,0

UUTUUS

HUIPPUOMINAI SUUKSIA 
6-12  TONNIN  KONEISIIN
Rototilt R3:ssa on  kaikki ominaisuudet, joita tavallisesti 
on ollut saatavissa vain isompiin laitteisiin. Kaikki tarjolla 
olevat ohjausjärjestelmät. Huippuluokan turvallisuus 
Secure Lock™ – kauhan turvalukituksen myötä. 
Uuden hydrauliikan ansiosta korkeampi teho ja 
alhaisempi polttoaineenkulutus, 7- kanavainen 
läpivienti, kuormanpitoventtiilit vakiona 
teleskooppisylintereissä. Luokkansa kevein – 
enemmän voimaa itse työhön.

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

rototilt.fi
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pienet koneet – pienet tilat
n Jussi Laukkanen

Pienen koneen moottoritila on 
pieni. Siinä lähtökohta tämän ko-
koluokan koneiden huoltotöille. 

Näiden koneiden kanssa huol-
tojen tekijä on hyvin pitkälle sa-
malla viivalla nykyaikaisen hen-
kilöauton huoltajan kanssa. Au-
tonkorjaajan arkipäivää on, että 
moottori jää jonnekin näkymät-
tömiin, vaikka konepellin avaisi 
seljälleen. Kovin paljoa ei mootto-
ria pääse näkemään pienkuormai-
missakaan.

Nyt testattavina olleissa koneis-
sa oli nähtävissä kiitettävää yritys-
tä huollettavuuden parantamisek-
si. Malliesimerkkinä täytyy maini-
ta Norcarin moottorin öljynsuo-
dattimen ja varsinaisen polttoai-
neensuodattimen tuominen erin-
omaisen helppoon paikkaan ko-
nehuoneen reunalle. (Norcarissa 
on myös polttoaineen esisuoda-
tin, josta jäljempänä.)

Toinen kiitoksen ansaitseva jär-
jestely on Weidemannin ohjaa-
mon kippaustoiminto. Se tosin 
edellyttää kahden pultti-mutteri-
liitoksen avaamista, joista toinen 
on hieman hankalasti tavoitetta-
vissa. 

Ohjaamon kippaus ei vaadi suur-
ta voimaa ja sen jälkeen koneen tek-
niikka on käsillä niin hyvin kuin se 
tämän tyyppisessä koneessa vain 
on mahdollista. Ikävä kyllä, myös 
akkuun käsiksi pääsy edellyttää 
hytin kippausta.

Giant on mittasuhteiltaan ja 
teknisiltä ratkaisuiltaan hyvin sa-
mankaltainen Weidemannin kans-
sa. Huollon kannalta nämä koneet 
ovat ratkaisevasti erilaiset, koska 
Giantin hytti on kiinteä ja moot-
toriin pääsee käsiksi ainoastaan 
penkin alla olevan luukun kautta.

Sen avautumista haittaa etula-
siin osuva penkki. Näin käytettä-
vissä oleva tila jää ahtaaksi ja to-
dennäköisesti esimerkiksi voi-
mansiirron letkun vaihto edellyt-
täisi hytin nostoa paikoiltaan.

Avantissa pääosa huoltokohteis-
ta sijaitsee koneen takaosassa, jon-
ka rasitteena ei ole päällä sijaitse-
vaa ohjaamoa. Periaatteessa tek-
niikan luulisi olevan helposti ta-
voitettavissa, mutta aivan näin hy-

vä ei tilanne käytännössä ole. Oh-
jaamon pohja tulee hyvin lähelle 
moottorin etupuolella sijaitsevia 
hydraulipumppuja. 

Moottorin päällä on kahdel-
la pikasalvalla lukittu muovikan-
si, jonka irrotus on helppoa. Sen 
poisto ei kuitenkaan sanottavas-
ti paljasta koneiston saloja, vaan 
seuraavaksi on otettava käteen 
ruuvimeisseli ja napsittava kone-
huoneen ympärillä olevia panee-
leita irti. Se onnistuu hyvin ja pa-
neelien helppo irrotettavuus on 
positiivinen piirre. Konetila on 
kuitenkin ahdas eivätkä edes kaik-
ki säännöllisesti toistuvat huollot 
ole helppoja.

Avantilla on tehty tuotekehitys-
tä, mikä on vähentänyt voiman-
siirtoon kuuluvien letkujen ja 
osien määrää. Tämä todennäköi-
sesti myös vähentää pitkässä juok-
sussa korjaustöiden tarvetta, sil-
lä jokainen letku on lisäriski, kun 
koneelle alkaa karttua ikää.

Norcar on Avantin tavoin tur-
vautunut ruuveilla kiinnitettä-
viin paneeleihin koneen ympäril-
lä. Niitä irrottelemalla koneistoa 
pääsee näkemään eri suunnista. 
Jälkimmäinen lause on syytä ot-
taa kirjaimellisesti, sillä tekniikkaa 
pääsee todellakin lähinnä katsele-
maan. Mitään isompia töitä ei pie-
nistä väliköistä pysty hoitamaan,

Alussa mainittu polttoaineen 
suodatin on hienosti sijoitettuna 
konehuoneen ulkoreunassa. Ikä-
västi Norcarissa on toinenkin polt-
toaineensuodatin, jonka vaihtami-
seksi on hyvin lattialevy irrotet-
tava. Suodatin sijaitsee lattian ja 
sen lisäksi ilmanpuhdistimen alla. 
Moottorin öljytilan täyttö vaatii 
myös sekä näppäryyttä että kekse-
liäisyyttä.

Norcarin huolto-ongelmat kos-
kevat ainoastaan hytillistä versio-
ta. Hytittömässä koneessa koko 
konetila tulee hyvin näkyviin nos-
tamalla koneiston päällä oleva ko-
nekoppa ylös. n

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

ã Molemmat suomalaiskoneet 
vaativat pientä askartelua suoja-
paneelien kanssa, jos koneen tek-
niikkaan haluaa päästä käsiksi.

ã Penkin alle sijoitettu konehuoneen huoltoluukku ei ole kovin hyvä 
ratkaisu. (Giant)

ã Weidemannin kipattavan oh-
jaamon taaempi kiinnityspultti ja 
-mutteri ovat harmillisesti ah-
taassa kolossa.

ã Pienkuormaajissa on noin 20 
rasvanippaa, jotka on käytävä läpi 
viikoittain tai joka 20. tunti. Kuvas-
sa Avantin runkonivelen nipat.
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pienet koneet – pienet tilat

PANDORA

Ruotsin pop-tähti aloittaa klo 12.30

RALLISIMULAATTORI

Testattavana koko mörinöiden ajana

DRIFTING  NÄYTÖSAJOT 

Lauantaina kaksi näytöstä

ROBBY BOSCH - BOBCAT  DEMO

Aloittaa perjantaina klo 10.00

(Demonäytöksiä läpi mörinöiden)

SUPERAUTOKULKUE

Launtaina kahdesti esillä

TAPAHTUMATELTTA

Huikeat 1200m2 A-oikeuksineen

ISO DEMOALUE JOSSA KATTAVASTI KONEITA ESILLÄ
Tervetuloa  

Mansen Mörinöille

tutustumaan  

LAAJAAN kone- 

valikoimaamme!
REALMACHINERY OY    I    WWW.REALMACHINERY.FI  

 KESKUS: 0207 347 444

Alkavat perjantaina!
KONETARJOUKSET

Koneita jokaisesta edustuksesta esillä testattavana
DEMO DAY - ISO DEMO JA NÄYTÖSALUE

ASIANTUNTIJAT OPASTAMASSA

ROMPETORI

Erikoistarjouksia perjantaina klo  9.00 alkaen

ASIANTUNTIJAINFOT

Perjantaina pääteltassa tunnin välein 

tietoiskuja alan tuote-edustajilta

HELENA RIIHITUPA

Juontaa sekä haastattelee asian-

tuntijoita perjantaista alkaen.

DANNY & D’VOICES + ERIKA VIKMAN

Keikka alkaa klo 14.00

PERJANTAI 7.4

LAUANTAI 8.4

SUURIMMAT MANSEN MÖRINÄT 

REALPARKISSA 7. - 8.4.2017 

Perjantaina 7.4 klo 9.00-17.00 • Lauantaina 8.4 klo 9.00-16.00

MUKANA YLI 70 ALAN AMMATTILAISTA NÄYTTEILLEASETTAJINA

Untitled-1   1 24.3.2017   15.06
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kehuja ja kehitettävää
n Jussi Laukkanen,  

Arto Turpeinen

Konevalmistaja joutuu tekemään 
valintoja lukemattomien koneen 
yksityiskohtien kohdalla. Pää-
asiassa ratkaisut onnistuvat hy-
vin, mutta aina silloin tällöin ko-
neen käyttäjä tuntee erityistä kii-
tollisuutta oivasta toteutuksesta – 
joskus taas käy päinvastoin.

Testiryhmämme poimi muu-
tamia huomionarvoisia kohtia. 
Suurin osa koneiden toiminnois-
ta ja ratkaisuista on toteutettu 
normaalilla tavalla hyvin. Se on 
lähtökohta ja näihin yksityiskoh-
tiin ei tässä puututa.

Pienkuormaimet ovat alun pi-
täen tehty hytittömiksi ja um-
piohjaamon sovittaminen pie-
neen koneeseen on johtanut mo-
niin kompromisseihin ja joskus 
myös selviin kommelluksiin. Esi-
merkkinä vähemmän onnistu-
neesta kompromissista on Gian-
tin lasinpesunestesäiliön sijoitus 
keskelle katkaisinpaneelia hytin 
perälle.

Tuulilasinpyyhkimet ovat Nor-
carissa ja Avantissa pienet, eivät-
kä pyyhi kovin suurta pinta-alaa. 
Giantissa ja Weidemanissa on on-
nistuttu sen sijaan täydellisesti. 
Wiedemannin ohjaamosta on hy-
vä näkyvyys joka suuntaan, mutta 
miksi ihmeessä ajovalot on sijoi-
tettu paikkaan, jossa ne peittävät 
täysin näkyvyyden pikakiinnik-
keen tapeille. 

Säilytystilaa ei pienikokoisiin 
ohjaamoihin ole ymmärrettävis-
tä syistä pystytty järjestämään. 
Ainoastaan Norcarissa on pieni 
säilytyskolo oven pielessä. 

Lämmityslaite on Giantissa ja 
Weidemannissa etulasin oikeassa 
alakulmassa. Laitteet vaikuttavat 
vaatimattomilta, mutta kuten tes-
ti osoitti, ne olivat ylivoimaisesti 
tehokkaimmat. n

ã Giantin lasinpesunesteen säi-
liö on ohjaamossa erikoisessa 
paikassa katkaisimien välissä.

ã     Konekopan avaaminen tuo Giantissa ja Weidemannissa näky-
viin moottorin ilmansuodattimen, jäähdyttäjän ja hydrauliöljysäiliön 
sekä hydrauliikan paluusuodattimen.

ã Pienissä koneissa ei säilytys-
tilaa juuri ole. Norcarissa on kä-
tevä lokero.

ã Moottorin esilämmitys sallit-
tu enintään 30 minuuttia. Norca-
rissa lienee varsin tehokas loh-
kolämmitin.

Avantissa verhouslevyjä on useita, mutta ne ovat  
helppoja irrottaa, sillä kiinntysruuvit ovat suurikokoisia.

ã

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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kaksi  
koulukuntaa
Pienkuormaajien voimansiirto 
on nykyisin käytännössä aina 
hydrostaattinen. Niin oli asianlai-
ta myös jokaisessa tämän testin 
koneessa.

Toteutustavan suhteen Giant 
ja Weidemann olivat päätyneet 
hyvin erilaiseen ratkaisuun kuin 
Avant ja Norcar. Jälkimmäisten 
voi sanoa edustavan puhdas-
ta hydrostaattista ratkaisua, sil-
lä niissä dieselmoottorin pyörit-
tämä pumppu syöttää virtauk-
sen jokaisessa pyörännavassa 
sijaitsevaan erilliseen hydrauli-
moottoriin.

Nämä moottorit ovat säteis-
mäntämoottoreita, joiden suu-
ren vääntömomentin ansiosta 
ne eivät tarvitse minkäänlaista 
alennusvaihdetta avukseen. Tä-
mä tekee koneen tekniikasta yk-
sinkertaisemman, mikä laskee 
samalla valmistuskustannuksia.

Sen sijaan Giant ja Weideman 
käyttävät koneissaan perintei-
siä työkoneakseleita ja kardaa-
nia, joka välittää voiman koneen 
takaosasta etuosaan. Akselit 
saavat voimansa hammaspyö-
rärakenteisen alennusvaihteen 
kautta. Vasta tässä kohtaa ku-
vaan tulee hydrostaattinen voi-
mansiirto, sillä alennusvaihdetta 
pyörittää hydraulimoottori.

Giantissa ja Weidemannis-
sa hydraulimoottori on aksiaa-
limäntätyyppiä, joten alennus-
vaihde on siitä syystä välttämä-
tön. Hydraulisen vedon ohjaus 
toimii kaikissa neljässä konees-
sa kuitenkin periaatteessa sa-
malla tavoin: koneen sähköinen 
ohjausjärjestelmä säätää pum-
pun kulmaa ajopolkimen ohjaa-
mana.

Tämä merkitsee käytännös-
sä portaatonta voimansiirtoa lä-
pi pumpun kierrosalueen: pieni 
kulma tuottaa pienen virtauksen 
ja samalla pienen nopeuden, 
mutta paine eli vääntö on kor-
kea – suuri kulma tuottaa suu-
ren virtauksen ja suuren nopeu-
den, mutta alhaisemman pai-
neen.

Avantissa ajopolkimet toimi-
vat muihin nähden erilaisen logii-
kan mukaan. Avantissa ajopoljin 
ei muuta dieselin kierrosnope-
utta, vaan ainoastaan pumpun 
kulmaa. Muissa ajopoljin on sa-
malla dieselin kaasupoljin.

Dieselmoottorin sekä pum-
pun rajallisen kierrosalueen 
vuoksi monet valmistajat lisää-
vät koneisiinsa toisen nopeus-
alueen joko alennusvaihteen yh-
teyteen rakennetulla mekaani-
sella vaihteistolla tai sitten käyt-
tämällä hydraulimoottoreita, joi-
den rakenne mahdollistaa kah-
della nopeusalueella ajamisen.

Jussi Laukkanen
ã Ainoastaan Weidemannissa 

on avattava takalasi. Valitetta-
vasti radion antenni on tiellä.

ã Wiedemannin ajovalot peittä-
vät täysin näkyvyyden pikakiin-
nikkeen tapeille. 

ã Vaatimattoman näköinen 
lämmityslaite – mutta tehokas. 
(Weidemann)

ã Norcarin akun vierestä löytyvät moottorin öljynsuodatin sekä polttoaineen suodatin. Hyvä! Mutta ei 
niin hyvää, ettei jotain huonoakin: koneessa on myös polttoaineen esisuodatin, joka löytyy ohjaamon 
lattian ja moottorin ilmansuodattimen alapuolelta.

ã Avantin oven alareunaan on laitettu mielenkiin-
toinen läpykkä. Se suojaa ovea rikkoutumiselta, 
mikäli konetta käännetään oven ollessa auki.

ã Siellä se moottori on. Kovin paljoa ei tätä kautta 
pääse tekemään. Öljyn kaataminen moottorin venttiili-
kopan täyttöaukosta toki onnistuu, mutta vaatii malttia.
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yllättävät pakkastulokset

VTT Vakolan pakkashallissa tes-
tattiin ohjaamon lämpenemistä ja 
tuulilasin sulamista. Kotimaisten 
koneiden olisi voinut olettaa pär-
jäävän tässä osiossa hyvin. Loppu-
tulos oli kuitenkin yllättävä.

VTT Vakolan palveluihin kuu-
luvat myös pakkashallissa tehtä-
vät kylmäkokeet erilaisille laitteil-
le. Pienkuormainvertailussa pak-
kashallissa testattiin koneiden oh-
jaamojen lämpenemistä ja tuuli-
lasin sulamisnopeutta 15 asteen 
pakkasessa. Ennen varsinaista tes-
tiä kuormaimien annettiin jäähtyä 
hallissa noin 12 tunnin ajan. 

Testin kesto oli 60 minuuttia, 
jonka aikana moottoreiden kier-
roksia pidettiin noin 1 400 kierros-
minuutin tasolla. Puhaltimia pyö-
ritettiin keskiasennossa ja suutti-
met oli suunnattu tuulilasille. En-
nen koetta tuulilasit jäädytettiin 
sumuttamalla pintaan ikkunan 
pinta-alan mukaan vakioitu määrä 
vesisumua. Ohjaamon lämpötilan 
nousua ohjaamossa seurattiin kuu-

demannissa sulamatta jäi hieman 
isompi alue alhaalla, mutta toisaalta 
yläosa aukeni nopeammin.  

Avantissa ja Norcarissa suuttimia 
on selvästi enemmän. Valitettavasti 
tuulilasille on molemmissa koneis-
sa ainoastaan yksi keskelle sijoitettu 
suutin, joka ei riittänyt avaamaan 
ikkunaan kuin pienen lämpäreen 
alalaitaan. Osittain tähän vaikut-
ti moottoreiden huono lämpene-
minen, minkä takia puhallusilman 
lämpötila oli selvästi eurooppalai-
sedustajien puhallusilmaa alhai-
sempi. 

Esimerkiksi Avantissa on uuden 
päästötason moottori, joka tarvit-
see hydrauliikan kuormitusta läm-
metäkseen nopeammin. Valmista-
ja ehdotti moottorin ja puhallusil-
man hitaaseen lämpenemiseen rat-
kaisuksi esimerkiksi lisähydraulii-
kan kuormittamista. Testin oletta-
muksena oli kuitenkin realistinen 
tilanne, jossa kone käynnistetään 
pakkasaamuna ja jätetään lämpe-
nemään aamukahvin ajaksi. 

Lämpöä ja viimaa
Weidemann suoriutui pienen hyt-
tinsä ansiosta ohjaamon lämpene-

desta eri kohdasta ja ikkunan sula-
mista seurattiin kaiken aikaa.

Sulamisessa suuria eroja
Giantin ja Weidemannin lämmitys-
laitteet olivat identtiset. Tuulilasil-
le on ainoastaan kaksi suurta suu-

tinta keskikonsolin oikealla puolel-
la. Hieman yllättäen etulasit sulivat 
muutamankin suuttimen voimalla 
erittäin hyvin. Molemmissa koneis-
sa näkyvyysalue avautui noin 30 mi-
nuutin kohdalla. Giantissa sulamat-
ta jäi ainoastaan vasen alalaita. Wei-

Ennen tes-
tiä tuulilasei-
hin sumutettiin 
vesissumua, 
jonka annet-
tiin jäätyä pai-
kalleen puoli 
tuntia.

n Arto Turpeinen
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misestä selvästi parhaiten. Kuuden 
eri mittauspisteen keskiarvo oli tun-
nin jälkeen 18,7 astetta, kun testin 
hännille jääneen Norcarin vastaava 
lukema oli ainoastaan 5 astetta. 

Weidemannin ja Avantin ohjaa-
mot ovat kuitenkin varsin hataria ja 
niissä ajoviima pääsee ohjaamoon. 
Weidemannissa vetoa varpaisiin tu-

lee ovien rakosista ja Avantissa lat-
tiamaton alla olevasta raosta. Vii-
ma tuntuu myös polvissa, sillä tuu-
li käy tupaan ohjauspylvään kautta. 
Tieajossa lämpimimmälle vaikutti 
Giant, jonka ohjaamossa ei tuntu-
nut olevan viimapaikkoja. n

Giantin ja Weidemannin lämmityslaitteet olivat tismalleen sa-
manlaiset ja sijoitettu keskikonsolin oikealle puolelle. Lasit su-
livat hyvin myös ainoastaan kahden suuttimen voimin, vaikka 
vasempaan laitaa jäikin molemmilla jäinen kohta. Suomalais-
koneiden moottorit eivät lämmenneet kunnolla, eikä etula-
si avautunut lasille suunnatusta suuttimesta huolimatta juuri 
ollenkaan. Avantin uuden päästötason moottori tarvitseekin 
hydrauliikan kuormittamista lämmetäkseen. Norcarin seuraa-
vaan versioon on luvassa suurempi lämmityslaitteen kenno.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Tekniset tiedot: 
Kone Avant 

760i
Giant 
D337T HD 

Norcar 
A7545

Weidemann 
Hoftrac 1160

Työpaino 2 100 kg 2 100 kg 1 980 kg 2 100 kg

Moottori Kohler KDI 1903 TCR Kubota D1105-T Kubota 1505 Turbo Perkins 403 D-11

Teho 42 kW (57 hv)  24 kW (33 hv) 33 kW (45 hv) 17,9 kW (24 hv) 

Vääntömomentti 225 Nm @ 1 500 rpm – 119 Nm @ 2 000 rpm –

Hydrauliikan tuotto/paine 80/ 45/170 66/230 36,4/

Huippunopeus 30 km/h 18 km/h 20 km/h 20 km/h

Suurin nostokorkeus 3 100 mm 2 806 mm 3 504 mm 2 948 mm

Vakiorenkaat 400/50-15 TR 31x15,50-15 AS 320/55-15 GR 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10

Valmistusmaa Suomi Hollanti Suomi Saksa

Hinta vakiovarustein (alv 0 %) 42 200 euroa 37 627 euroa 46 590 euroa 38 045 euroa

Hinta testivarustein 56 700 euroa 37 627 euroa 58 349 euroa 38 045 euroa

Maahantuoja/valmistaja Avant Tecno Kurikan Hyväkone Norcar BSB Konekesko

Loppupisteet
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kotimaiset kärjessä
Pienkuormainta käytetään hyvin 
erilaissa töissä. Tämän vuoksi val-
mistaja joutuu tekemään kompro-
missejä, jotta kone sopisi mahdol-
lisimman monelle asiakkaalle. Pe-
rinteisesti pienkuormain on han-
kittu maataloustöihin, mutta ny-
kyään ympäristön- ja kiinteistön-
hoitoon liittyvä käyttö on lisään-
tynyt, mikä asettaa koneille aivan 
uusia vaatimuksia.  

Muistellaanpa historiaa: edel-
liseen, vuonna 2010 järjestettyyn 
pienkuormainvertailuun osallistu-
neiden kuljettajien mukaan Norca-
rissa oli jo silloin useita hyviä omi-
naisuuksia, mutta kokonaisuus ei 
kuitenkaan yltänyt vertailun voit-
toon. Tällä kertaa voitto tuli, mikä 
osoittaa, että hieman pienemmäl-
läkin tuotekehitysbudjetilla ope-
roivan valmistajan on kuitenkin 
mahdollista ottaa askeleita eteen-
päin. 

Norcar kahmi etenkin kuljettaja-
pisteitä, sillä rivakka voimansiirto 
ja täsmällinen hydrauliikka yhdis-
tettynä selkeisiin hallintalaitteisiin 
ja hyvään näkyvyyteen miellyttivät 
testikuljettajia. Merkillepantavaa 
kuitenkin oli, että erityisesti Nor-
cariin mieltyivät perinteisiin pyö-
räkuormaimiin tottuneet kuljet-
tajat. Avantin tyyppisiin laitteisiin 
perehtyneet suosivat etuvaunuun 
sijoitettua ohjaamoa ja hallintarat-
kaisua. Tekniikkapisteissä Norcar 
hävisi etenkin meluisan ohjaamon 
ja hitaan siirtonopeuden vuoksi. 

Avant on puolestaan konetyyp-
piin tottuneelle turvallinen ratkai-
su. Kahden ajopolkimen käyttö ja 
käsikaasu toimivat luotettavasti. 
Testin tehokkain moottori antaa 
potkua etenkin voimansiirtoon ja  
nostovoima oli hyvä. Myös näky-
vyys ohjaamosta asetinlaitetta lu-
kuun ottamatta ja lievä kömpe-
lyys laskevat kokonaispisteitä. Toi-

ã Weidemann oli jostain syystä 
varustettu kovilla, liukuohjattui-
hin koneisiin suunnitelluilla ren-
kailla. Epätasaisella alustalla aja-
minen oli todella pomppuisaa.

ei ole sopiva lumitöihin. Moottori-
teho osaltaan asettaa rajan työteh-
tävien laajuudelle. 

Giant on puolestaan jämäkkä 
kone, jonka edullinen hinta tekee 
sen kiinnostavaksi vaihtoehdok-
si. Ominaisuuksiltaan Giant sopii 
monipuolisesti erilaisiin työtehtä-
viin. 

Kärkikaksikko oli varustettu 
vankalla paketilla lisävarusteita, 
jotka nostavat hintaa huomatta-
vasti. Perusasioihin lisävarusteille 
ei kuitenkaan ole vaikutusta. Esi-
merkiksi Norcarin vikkelä voiman-
siirto on tarjolla vakiovarusteisena. 

Kuten edellisissäkin testeissä on 
todettu, konevalinta tehdään lop-
pupeleissä käyttötarpeen ja koh-
teen mukaan. Valitseepa niin tai 
näin, kaikkea ei voi saada yhdes-
sä paketissa – mutta vertailumme 
osoitti, että tämä koneluokka sopii 
hyvin ympärivuotiseen kiinteistö-
jen hoitoon.  n

saalta esim. hydrauliikan tuotto ja 
lisälaitevalikoima erottavat Avantin 
useimmista kilpailijoista. 

Kolmanneksi sijoittunut Weide-

mann on kapea ja ketterä kone pie-
nimuotoisiin tehtäviin. Näkyvyys 
puoltaa paikkaansa monissa tehtä-
vissä, mutta testikoneen rengastus 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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EDECO TOOLS OY 
Porraskuja 2 
01740 Vantaa 
www.edeco.fi

Myynti, huolto ja varaosat 
(09) 274 4740

MAANRAKENNUSKONEET 
JA PIENKALUSTO MYYNTI:

Tuomo Heikura 
0400 214 147

Tuomas Järvinen 
0400 198 758

Juho Marjakangas 
0400 933 613

MYYNTI – PIENKALUSTO:

TAMPERE
Jukka Heiskala
0400 740 120

TURKU
Juha Keränen
0400 173 953

VAASA
Mikael West
040 734 7463

OULU, LAPPI JA KAINUU
Jarmo Laurila
044 0381 240

JOENSUU
Arto Turunen
050 305 4143

MIKKELI
Jari Ikonen
0400 654 205

JYVÄSKYLÄ
Markku Mikkonen
040 166 3000

KLAUKKALA
09 4241 2000

HUOLTO 
VARAOSAT 

040 658 2919 
040 658 2829

Katso luotettavat 
Wacker Neuson 
vaihtokoneet:

WWW.EDECO.FI

118 hv

40 km/h

Markkinoiden paras 
tärinänvaimennus  
käsille

Pyöräalustaiset kaivukoneet 6–11 t
– markkinoiden suosituimmat koneet
– täyttävät uusimmat päästönormit
– huippuluokan polttoainetaloudellisuus
– yksilöllinen varustelu, puskulevy tai tassut
– huippuluokan ominaisuudet
– ajonopeus 30 ja 40 km/h

EZ80
– työpaino n. 8100 kg
– kaivuetäisyys 7,2 m
– pienempi kokonaiskorkeus ja 
– matalampi painopiste, entistä vakaampi
– 20 % pienempi  
 polttoaineenkulutus 

WL70 pyöräkuormaaja
– työpaino 7100 kg
– täysin uusi moottori, Perkins 854E, 118 hv/450 Nm
– entistä tehokkaampi hydrauliikka
– 25 % suurempi murtovoima
– 20 % suurempi lisähydrauliikan tuotto
– 15 % pienempi polttoainekulutus
– 25 % suurempi kaatokuorma

UUTUUS

Alk.

79.900 e

+ Alv

OSA- 

MAKSULLA 

Ilman  

käsirahaa

Maantiivistäjät 50–500 kg
Entistä parempi ergonomia, saksalaista 
laatua yli 80 vuoden kokemuksella.
– ensiluokkainen käyttömukavuus
 – helppo apuvirran syöttö
 – tuntimittari
 – tiiveysmittari lisävarusteena

Hinta sisältää:
– rototilt
– puskulevy
– letkurikkoventtiilit

– LED työvalot + 
 vilkkumajakka
– tieliikennevarusteet– ei peränylitystä

– 20 % lisää kaivuutehoa
– täysin uudistunut ohjaamo
– vakiona mm. ilmaistuin,  
 autom. ilmastointi
– peruutuskamera...

UU
TT

A

KATSO 
ESITTELY- 
VIDEO 
TÄSTÄ

7.–8.4.2017

edeco huolto ja varaosat.indd   1 24.3.2017   8:32:10
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norcar A7545

räväkkä kotimainen

Norcar pinnisti jopa hieman yl-
lättäen testivoittajaksi. Kone hävi-
si Avantille aavistuksen teknisissä 
mittauksissa, esimerkiksi sen melu-
taso on suhteellisen korkea. Toisaal-
ta koneen kaatokuorma oli jopa il-
man lisäpainoja suomalaiskollegan 
nostokykyä parempi. Koneen keski-
linjalle sijoitettu teleskooppipuomi 
on ulottuva ja nostokorkeus hyvä. 
Kauhan kippauskulma on kuiten-
kin yläasennossa varsin loiva.  

Testikuljettajat kuitenkin miel-
tyivät koneen rivakkaan voiman-
siirtoon ja käytettävyyteen. Lyhyis-
sä kiihdytyksissä ilmapiiri lähestyy 
rallitunnelmaa, sillä turbomootto-
ri on kierrosherkkä ja ajo räväkkää. 
Huippunopeutta Norcar kuitenkin 
kaipaisi lisää – siirtonopeus oli tes-
tinelikon hitain. 

Norcarin suunnittelussa on il-
meisesti alun perin keskitetty tur-
vakaarelliseen versioon, sillä um-
piohjaamo vaikeuttaa huoltoja ja 
tarkastuksia merkittävästi. Moot-
toriöljyntaso tarkistetaan kippaa-
malla kuljettajan istuin, jonka al-
ta moottori paljastuu. Öljytikkua 
joutuu kuitenkin etsimään vastak-
kaiselta puolelta käsikopelolla. Toi-
nen vaihtoehto on purkaa pienillä 
ruuveilla kiinnitettyjä peltejä. Suo-
dattimet ja akku kuitenkin löyty-
vät suhteellisen helposti luukun 

takaa, jonka pikalukitus ja saranat 
nopeuttaisivat kuitenkin toimen-
piteitä selvästi. Norcarin varustei-
siin kuuluu kurottajista tuttu kuor-
manhallintajärjestelmä, joka ei tes-
tikoneessa kuitenkaan ollut toi-
minnassa. 

Ostajan kannattaa inves-
toida lisävarusteiseen de-
luxe-istuimeen, sillä testiko-
neen vakiopenkki jätti toi-
vomisen varaa, eikä penkin 
esijännitys toiminut. Myös 
tuulilasinpyyhin oli pienen 
sulkansa vuoksi heikko esitys. 
Lisäksi ohjaamon lämpeneminen 
ja ikkunan sulatus sujuivat hitaas-
ti. Testikoneen lisälaitteisiin kuu-
luivat mm. ohjaussauvaan sijoitet-
tu suunnanvaihto ja hydraulinen 
pikakiinnike. Hallintalaitteet ovat 
selkeät ja helppokäyttöiset, mut-
ta ohjaussauvan pienet napit voisi 
kuitenkin korvata esimerkiksi kei-
nukytkimillä. Pienillä muutoksil-
la Norcar ottaisi askeleen vielä pa-
remmalle tasolle. Valmistaja onkin 
jo kertonut malliin tehtävistä muu-
toksista, mm. öljytikku on pidem-
pi ja uusiin koneisiin asennetaan 
isompi lämmityskenno.  n

Rivakka ja helposti  
hallittava voimansiirto

Selkeät hallintalaitteet

Näkyvyys eteen 

Hidas tieajo

Meluisa ohjaamo

Hytin lämpiäminen ja 
etuikkunan sulaminen

381 cm / 470 cm

224 cm

Työpaino 
2270 kg  

* Leveys

141 cm*

150 cm

20 cm

1360 kg (60 %)910 kg (40 %)

Nostokork. 
tapista 
289 cm / 353 cm

Tyhjennyskork.
220 cm / 297 cm

707
pistettä

pisteen hinta 82,50e

Kiitämme & moitimme
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Avant 760i

Turvallinen valinta

Pienkuormainten markkinajoh-
taja Avant luottaa etuvaunuun si-
joitettuun ohjaamoon.  Kone on 
kiinteän keskinivelensä ja takapai-
nosuutensa ansiosta vakaa. 

Avantilla ahtaissa paikoissa työs-
kentely vaatii kuljettajalta tarkkaa-
vaisuutta ja erilaista ajotekniikka, 
jotta ohjaamo ei koukatessaan ai-
heuta yllätystä.  Varsinkin peruut-
taminen vaatii tottumusta.  

Konetta ohjataan perinteiseen 
Avant-tyyliin kahdella erillisellä 
ajopolkimella – kierroksia anne-
taan käsikaasulla. Rivakammas-
sa työskentelyssä moottori siis pi-
tää kierrokset ylhäällä, vaikka työ-
tilanne ei sitä vaatisikaan. Tämä 
näkyi myös lumenkannossa, sillä 
polttoaineenkulutus oli testin suu-
rin. Toisaalta ratkaisu takaa koneen 
helpon hallinnan myös kokematto-
mammalle kuljettajalle. 

Siirtoajon puolesta Avant on so-
veliain kiinteistöhuoltoon, sillä sen 
huippunopeus oli selvästi suurin 
ja ajomelu pysyi kohtuullisissa lu-
kemissa. Siirtymät sujuvat testiko-
neella pehmeästi keinahdellen, sillä 
jäykän keskinivelen takia vaadittu 
jousto otetaan renkaista.  

Ohjaamoon nouseminen vaatii 
suunnikkaan muotoisen oviaukon 
vuoksi oman heilahdustekniikkan-
sa. Yksiaisaisen liukupuomin an-

siosta näkyvyys pikakiinnikkeelle 
on varsinkin puomi pidennetty-
nä testin paras, mutta valitettavas-
ti etuikkuna on pieni, jolloin etu-
kulmat jäävät täysin pimentoon. 
Myös ylänäkyvyys on kattoikkunan 
puuttumisen vuoksi huono. 

Kilpailijoihin nähden ul-
kokuori on muovisen 
oloinen, sillä ohjaamo ja 
moottoritila on kuorru-
tettu muovipaneeleilla. 
Käyttäjän kannalta hy-
vää on, että muoviosat 
saa halutessaan polykar-
bonaatista valmistettuna 
HD-versiona, jotka kestä-
vät kovaakin käyttöä. Ohjaa-
mo ei ole lämpimin mahdollinen, 
sillä lattiamattojen alla on selvä ra-
ko, lisäksi ajoviima pääsee ohjaa-
moon ohjauspylvästä ja ikkunan 
reikää pitkin. 

Rakenneratkaisuun tottuneelle 
Avant on kuitenkin turvallinen va-
linta. Testikone oli varustettu run-
sain lisävarustein, jotka nostavat 
hintaa 14 500 eurolla. 8-toiminen 
ohjaussauva ja Deluxe-ohjaamo 
ovat kuitenkin erittäin suositelta-
via varusteita talven tehtäviin. n

438 cm

229 cm

Työpaino 
2690 kg  

* Leveys

146 cm*

150 cm

28 cm

1850 kg (69 %)840 kg (31 %)

Nostokork. 
tapista 
257 cm / 313 cm

Tyhjennyskork.
185 cm / 244 cm

700
pistettä

pisteen hinta 81e

Siirtonopeus

Verrokkeihin verrattuna 
hiljainen ohjaamo

Testikoneen tasainen  
ajettavuus

Kiitämme & moitimme

Huono näkyvyys etukulmiin

Polttoaineenkulutus

Kylmä ja vetoisa ohjaamo 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Weidemann hoftrac 1160

pikkunäppärä

Weidemann oli varustettu testin 
pienimmällä, ainoastaan 17,9-ki-
lowattisella moottorilla, mikä nä-
kyi myös teknisissä mittauksissa. 
Huippunopeus on kohtuullisen 
hyvällä tasolla, mutta esimerkik-
si kiihdytyksessä ja mäkikokees-
sa tehon puute näkyi väistämät-
tä. Toisaalta polttoaineenkulu-
tus lumenkannossa oli testin pie-
nin. Weidemanniin on saatavissa 
myös tehokkaampi, 23,4-kilowat-
tinen moottori ja 30 km/h:n voi-
mansiirto. Myös akselivaihtoehto-
ja on useita ja kuormain voidaan 
varustaa myös takanostolaitteella. 
Testikoneen ajettavuutta heiken-
sivät alle asennetut, enemmänkin 
liukuohjattuihin kuormaimiin 
suunnitellut kovat renkaat. Epäta-
saisella pihalla meno oli melkoista 
pomputtelua.  

Weidemannin hydrauliikka toi-
mii herkästi, ja työsykli on varsin 
rivakka. Työskentelymukavuut-
ta kuitenkin heikentää hankalasti 
hieman liian taakse sijoitettu oh-
jaussauva, minkä takia työasento 
on epämukava. Myös lisähydrau-
liikan hallintaominaisuudet ovat 
ainakin aurakäytössä monimut-

kaiset, sillä esim. nivelauraa käy-
tettäessä vaihtonapin kautta toi-
miva siipien ohjaus on vaikea rat-
kaisu. 

Kokeilun kapeim-
man koneen oh-
jaamo on ahdas. 
Myös näyttö-
paneeli on pie-
ni, eikä esim. 
lämpömitta-
ria ole katsot-
tu tarpeellisek-
si. Pienestä hy-
tistä on mainio 
näkyvyys taakse ja si-
vuille, mutta Z-puomisto ja 
erittäin peittävälle paikalle asen-
netut ajovalot estävät näköyhtey-
den asetinlaitteelle ja pikakiinnik-
keen tapeille. Hytti kuitenkin läm-
peni pakkaskokeessa erinomaisen 
hyvin ja etulasi avautui lähes ko-
konaan. Tyhjäkäynnillä ohjaamo 
oli vertailun hiljaisin.  

Akkuun ja suodattimiin päästään 
käsiksi, kun Weidemannin ohjaa-
mo ensin kipataan sivulle. Kahden 
pultin irrottamisen ja hytin kip-
pauksen jälkeen huolto- ja remont-
tikohteet tulevat hienosti esille. n

Näkyvyys sivuille ja  
taakse

Ohjaamon lämpeneminen

Herkät liikkeet

Suorituskyky

Ajovalojen sijoittelu

Ahdas ohjaamo
438 cm

226 cm

Työpaino 
2270 kg  

* Leveys

107 cm*

146 cm

20 cm

1320 kg (58 %)950 kg (42 %)

Nostokork. 
tapista 
271 cm

Tyhjennyskork. 
169 cm663

pistettä

pisteen hinta 57,4e

Kiitämme & moitimme
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Giant D337T hD

vastinetta rahalle

Hollantilainen Giant on jämäkkää 
metallista tekoa. Myös huolletta-
vuus on kohtuullisella tasolla, sil-
lä moottori on sijoitettu hivenen 
ohjaamon takapuolelle. Esimer-
kiksi lauhduttimet ovat suhteelli-
sen hyvin puhdistettavissa. Poltto-
ainesäiliö on testikoneista ainoana 
koneen etuvaunussa, jonka myötä 
Giant ei ole aivan niin takapainoi-
nen kuin kisakumppanit. 

Giantin huippunopeus oli testin 
toiseksi paras, myös mäkeen kone 
jaksaa nousta varsin hyvin. Ohjaa-
mo on kuitenkin työskentelyssä ja 
tieajossa meluisa. Erityisen häirit-
seväksi desibelit muodostuvat oh-
jaamossa melun korkean taajuu-
den vuoksi. Liikkeellelähtövoima 
oli mittausten pienin, hieman kor-
keammilla nopeuksilla taakse jää 
Weidemann. 

Mukana toimitetulla kauhalla 
varustettuna Giant oli kokonais-
pituudeltaan vertailun pisin. Nos-
tokorkeus on varsin hyvä. Toisaal-
ta kääntöympyrät olivat suuret ja 
kulmakäännös vaatii runsaasti ti-
laa. Lisäpisteitä hollantilaiskuor-
main saalisti kuitenkin kokeilun 
nopeimmasta työsyklistä. Kauhan 

täyttökulma jää hieman vajaaksi. 
Ohjaamoon voi nousta koneen 

molemmin puolin. Pakkastes-
tin aikana jää suli etulasista mai-
niosti. Näkyvyyttä ase-
tinlaitteelle rajoittaa 
Z-aisasto, jonka ra-
kenteiden rakosis-
ta asetinlaitteel-
le kuitenkin nä-
kee. Valmistajan 
oma pikakiinni-
ke on leveä, ja sen 
tappeihin työlai-
te on helppo napata. 
Giantin ohjaussauva on 
ainakin uutena erittäin jäyk-
kä käyttää ja muutenkin kuormai-
mella työskentely on jähmeän tun-
tuista. Ohjaussauvan asento tuntui 
epämukavalta, minkä takia työs-
kentely Giantilla tuntuu nopeasti 
hartioissa.  

Giant oli testikuosissaan hyvin 
lähellä vakiovarusteista konetta. 
Kuormain olikin kokeilun edul-
lisin, sillä esimerkiksi Norcariin 
verrattuna hintaeroa oli peräti yli 
20 000 verotonta euroa. Kattavat 
vakiovarusteet ja edullinen hinta 
ovatkin Giantin kilpailuvaltteja. n 

442 cm

223 cm

Työpaino 
2480 kg  

* Leveys

127 cm*

151 cm

24 cm

1360 kg (55 %)1120 kg (45 %)

Nostokork. 
tapista 
279 cm

Tyhjennyskork.
180 cm

638
pistettä

pisteen hinta 59e

Vankka rakenne

Etuikkunan sulaminen 
pakkastestissä

Hinta–laatusuhde  
vakiovarustein

Ohjaussauvan asento ja  
työskentelyn jäykkyys

Meluisa ohjaamo

Vetovoima pienissä  
nopeuksissa

Kiitämme & moitimme


