VARUSTEET KOPA -KANTAVAT TELAT

Teksti ja kuvat: Juha Pokki

Lappu
liikkuu!

Kantavat KOPA-telat ovat lyhyessä ajassa
saaneet kovan suosion. Yksinkertaisella
idealla toteutetut ”kaivuritelat” ovat
myös jatkuvan kehityksen kohteena,
joten mitäpä jos katsotaan mistä
on kyse, missä mennään nyt ja mitä
markkinoiden mielipide teloista sanoo?
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K

un Koneosapalvelu esitteli viime
syksynä Metkossa uudet KOPA –
kantavat telat, oli kiinnostus tuotetta kohtaan saman tien huomattavan suurta. Se ei ole toisaalta
mikään ihme, sillä pehmeiden maiden
puunkorjuuseen kehitettävät ratkaisut
ovat ylipäätäänkin tällä hetkellä varsin
tarkkaan seurattu aihe. Mutta tämä keksintö oli myös tietyllä tavalla huomiota
herättävä: kaivinkoneen telat metsäkoneessa – miksi minä en tuota keksinyt?
Tai: voiko tuo edes toimia? Mielipiteitä oli
heti messuilla kuultavissa monia, mutta
parhaat vaikutelmathan syntyvät tietenkin
työssä ja työmaalla nähtynä.
SIMPPELISTÄ IDEASTA TOIMIVAAN TOTEUTUKSEEN. ”Niin sanotusti ’tyhmästä
ideasta’ tämä lähti liikkeelle ja yhtäkkiä
huomattiin, että tästä saattaa tullakin jotain”, kertoo Mika Aliranta, Koneosapalvelu Oy:n myyntijohtaja ja yksi kantavien
telojen suunnittelijoista. ”Yleistela alkaa
olla jo sen verran kilpailtu, että haluttiin
keksiä jotain muuta. Kehittely alkoi yli kaksi vuotta sitten ja suunnittelua, kehitystä

Telaidea on otettu
erittäin hyvin
vastaan kentällä.
Käytössä on jo yli
150 telaparia.
ja testauksia tehtiin salaa. Ja hyvin tämä
pysyikin piilossa”, Mika jatkaa telojen alkuhistoriasta. Enää ei kuitenkaan tarvitse piilotella, ja tilanne on kääntynyt jopa
sen positiivisen ongelman puolelle – tällä
hetkellä töitä riittää ruuhkaksi asti, sillä
kysyntää on runsaasti ja niinpä tuotantokapasiteetin kasvattaminen on parhaillaan
työn alla. Tilausten mukaan tehtäviä teloja
hankkivat niin isot kuin pienetkin toimijat alalla ja kun viidakkorumpu kumisee
hyvään sävyyn, on valmistajallakin kiire.
Syksyn kosteille on kuitenkin vielä toivoa
saada kantavuutta koneisiin, varsinkin
mikäli valmistusmääriä päästään telojen
tuotantolinjalla suunnitellusti lisäämään.
MAASTOA RIKKOMATTA PEHMEILLE.
Mallisuojattu KOPA –kantava tela perustuu yksinkertaistettuna kaivinkoneen
telalappuihin. Toteutus on tietenkin erilainen kuin kaivurissa, eli perusketjua ei
ymmärrettävistä syistä tässä ratkaisussa käytetä, vaan veto perustuu suoraan
renkaan ja lapun väliseen kitkaan ja tela
pysyy päällä perinteisemmistä metsäkoneteloista tuttujen, mutta tavallista kor-

 TAMPPAA,
MUTTEI RIKO. Pinta pysyy ehjänä ja
urasta tulee siisti.
Kuvan kohdasta
on ajettu muutamaankin otteeseen kuorman
kanssa ja keli on
ollut kostea.
 SIVUPITOA
TILAUKSESTA.
Pitkittäispito on
teloissa jo luontaisesti hyvä, mutta
sivupitoa varten
tarvitaan liukuesteitä. Nastoja
saa haluamansa
määrän ja sijoittelu katsotaan joka
kerta asiakkaan
kanssa.

 UUSINTA
UUTTA. Kasvavat
tuotantomäärät
ovat mahdollistaneet sen, että Koneosapalvelu voi
nyt teettää täysin
omien vaatimustensa mukaisia
lappuja. Uudet
telat eivät siis pian
enää perustu kaivurikenkiin, vaan
reiättömiin, tätä
varten tehtyihin
paloihin.
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 ISOA KOVAA. KOPA -kantavat telat mahdollistavat koneelle jopa suuremman etenemisnopeuden maastossa. Tukeva ja etenevä kyyti syntyy siitä, että tasainen matto pyörii sujuvasti alla. Renkaiden ja telan
välinen otepinta on suuri, eli voimakin välittyy esteettä sinne minne pitääkin ja rengas kestää paremmin.

keampien sivuohjureiden avulla. Ohjurit
on kiinnitetty lappuihin ja tela puolestaan
linkitetään kasaan 28-millisillä lenkeillä
ohjurista toiseen, kuten yleisteloissakin.
Aiemmin käytössä ollut ohuempi 22-millinen lenkki ei ole enää mukana näissä
teloissa. Lenkit ovat hyvin suojassa, sillä
lappuhan jatkuu reilusti niiden yli sivulle.
Rakenne mahdollistaa sen, että tela on
leveä ja tasainen matto, joka liikkuu sujuvasti eikä putoa renkaalta. Telakenkien väli
on alle kaksi senttimetriä, eli käytännössä
ei mitään, joten kaikki ominaisuudet yhteenlaskettuna telat muodostavat todella
suuren yhtenäispinta-alan maata vasten.
Tiheä laputus tarkoittaa myös sitä, ettei
esimerkiksi kuormauslumi putoa telan läpi.
Telat on suunniteltu alunperin pehmeille
maille, mutta ne soveltuvat ympärivuotiseenkin käyttöön. Ne eivät myöskään
paina juuri perinteisiä teloja enempää.
Renkaan kontakti kengän sisäpintaan on
tasainen. Käytännössä tämä näkyy niin,
että ajonopeus voi olla korkeampi, eikä
kuopaisuja ja pompotusta esiinny. Ajo on
jouhevaa, jolloin kuljettajankin olosuhteet
ovat mukavammat.
Tärkein ominaisuus on tietenkin se
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kantavuus, joka toteutuu näillä teloilla
todella vakuuttavan oloisesti. Jos otetaan käyttöön se perinteinen mittari, eli
maasto joka upottaisi saapasta, pääsee
kone vielä etenemään sujuvasti telojen
avulla. Maaston rikkoutuminen on myös
vähäistä, ja railot jäävät syntymättä. Kyse
on pikemminkin vain tamppaamisesta
pintaa rikkomatta. Syntyneestä jäljestä ei maanomistajakaan taida ainakaan
totuuden nimissä
mieltään pahoittaa. Toinen huomionarvoinen juttu
on myös maastosta tielle nouseminen. Soratiekään ei
näistä teloista ole
pahoillaan. Itse asiassa huonompi tie
saattaa jopa parantua, kun laanille käy
leveät ja tasaiset telat päällä heittämässä
muutaman kuorman sitä pitkin.

sitä, että kaivinkonelapusta tuttu reikä
poistuu. Tuotekehitystä on tehty kaiken
aikaa eri metsäkoneyrittäjien kanssa, eli
emme ole ajatelleetkaan tuotteen olleen
heti täysin valmis ja jääneet tuleen makaamaan”, kertoo Mika Aliranta.
KOPA –kantavia teloja on saatavana tällä erää viittä leveyttä. Vaihtoehdot ovat 800, 900, 1000, 1100
ja 1200 milliä. Markkina suosii eni-

Nämä telat eivät myöskään
pilaa hiekkateitä, vaan
saattavat jopa parantaa niitä...

KEHITYS KEHITTYY EDELLEEN. Hyvä
vastaanotto on mahdollistanut myös tuotteen kehittämisen yhä tarkoituksenmukaisemmaksi. ”Saamme oman telakengän
markkinoille kesän aikana. Se tarkoittaa

ten 900- ja 1000-millisiä vaihtoehtoja.
Lapun reunat on taivutettu seuraavasti:
800-millinen lappu on aina suora. 900
mm kenkä on taivutettu ulkoreunasta, ja
1000-millinen oman valinnan mukaan joko
ulkoreunasta tai molemmista reunoista.
1100- ja 1200-milliset taivutetaan molemmista reunoista. Kengät ovat karkaistuja
ja uusissa reiättömissä malleissa taivutus
tehdään jatkossa ennen karkaisua. Sopivat
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 KUORMA PÄÄLLÄ, TELAT ALLA. Ei se uppoa, vaikka tässä kohtaa nyt ei suoranaisesti suolla mennäkään. Kostea ja pehmoinen maa on kuitenkin kyseessä ja perinteisillä raudoilla kaivettaisiin tässäkin paikassa jo jonkinlaista ojaa.

rengaskoot ovat 650, 710, 750 ja 800,
vannehalkaisijoiden ollessa puolestaan
22.5, 24.5 ja 26.5 tuumaa.
Pitkittäispito telassa on hyvä pintakuvioinnista johtuen. Sivuttaispidossa
puolestaan turvaudutaan liukuesteisiin.
Nastoja saa tilatessa valita vapaasti parhaaksi katsomansa määrän ja niiden sijainti määritellään myös samalla kertaa.
Kehitystä on tapahtunut myös lisävarusteissa. Telojen kiristäminen tavallisella
telankiristimellä yläkautta on koettu hieman
hankalaksi lappujen olemattomien välien
vuoksi. Kiristys onnistuukin parhaiten sivusta ja tähän on nyt kehitetty Koneosapalvelun toimesta uusi sivusta ottava kiristin,
joka on tätä luettaessa jo markkinoilla.

 KENGITÄ KOKO
KONE. Vaikka
kasipyöräkoneet
elävät kuumaa
tulemistaan, voi
kuusipyörämoton
peräpäätäkin
pidellä pinnalla
KOPA-teloin.
Tämä korostuu
eritoten uusissa
ympäristömoottorikoneissa, joissa
voimanlähteeseen
on läjätty enemmän painoa. Telat
myös vakauttavat
puimiskokemusta
huomattavasti.

PYÖRÄTELANAKIN TOIMIVA. Paitsi telipyörien ympärille kiedottuna, telat toimivat
myös yksittäisten pyörien kaverina. Vaikka
kahdeksanpyöräisyys on kasvava trendi
myös hakkuukoneissa, kuusipyörämotojen
kantavuutta voi parantaa peräpään pyöräteloilla. Käytännössä tämä on uusien
ympäristömoottorien myötä kasvaneiden
peräpainojen myötä varsin tervetullut ratkaisu, joka on harkinnan arvoinen vaihto59

ehto ketjuille. Kantavuus paranee nimittäin merkittävästi ja kone myös tukevoituu
käytössä. Renkaiden kestävyydellekin on
tiedossa hyvää, sillä telalla suojattuna kuminkulutus on luultavasti hyvin maltillista.
Metsäkoneyrittäjä Mika Kylliäinen kertoo Koneurakointi Kylliäinen Oy:n käyttäneen John Deere 1110E –ajokoneessa
KOPA –kantavia teloja nyt jo jonkin aikaa
ja tuntuman olevan positiivinen. ”Maastoominaisuudet ovat hyvät ja kone kulkee
tasaisemmin. Telat myös tasaavat ajouran. Kivikossa kulkeminen on ehkä se
kaikista heikoin puoli näillä, mutta kyllä
meillä on aikomus käyttää näitä yleistelana ja siirtyä näihin sitä mukaa, kun teloja
vaihdetaan”, Kylliäinen kertoo. Jutuntekopäivänä Mika otti myös ensivaikutelmia pyörätelaan Deeren 1170E-motolla.
”Kyllä ensivaikutelma ainakin on hyvä,
tanakoittaa selvästi konetta”, hän tuumii.
Nähdyn ja koetun perusteella kantavilla
KOPA-teloilla on siis selvä plusmerkkinen
vaikutus paitsi koneen ominaisuuksiin,
myös siihen, minkälaista jälkeä maastoon jätetään ja miten siellä ylipäänsä
pärjätään. Tämän ovat huomanneet myös
asiakkaat, sillä Koneosapalvelun mukaan
tällä hetkellä telapareja on käytössä jo yli
150. Telojen markkinahinta on samoissa kantimissa muiden kantavien telojen
kanssa ja yleisteloihin verrattuna noin
30% suurempi. Hinta näyttelee siis lopulta pientä roolia, kun kauppoja tehdään,
painopisteen ollessa toimivuudessa. ”Kyllähän sen yrittäjät lopulta päättävät, toimivatko nämä vai eivät”, tuumii Koneosapalvelun Mika Aliranta. Vaikuttaakin
siltä, että tuo päätös on jo syntynyt ja se
on myönteinen.
 PYSYY PÄÄLLÄ.
Sivuohjurit ovat
normaalia korkeampaa mallia.
Lenkit puolestaan
ovat nykyään
28-milliset, aiemmista 22-millisistä on luovuttu.
Tätä lukiessasi
markkinoilla on
myös sivustaottava kiristin
KOPA -kantaville
teloille.

60

KONEURAKOINTI 05/17

