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T
eimme koko Vahva-tuoteper-
heen kerralla valmiiksi. Saim-
me kuljettajilta paljon hyviä 
vinkkejä, jotka sovelsimme ny-
kyajan tuotantomenetelmiin, 

kertoo Vahva-tuotteiden tuotepäällikkö 
Jussi Makkonen.

PUUNAJOON TARKOITETTU 
YLEISKAHMARI
Tuttu Vahva B-mallisto on nyt korvautu-
nut C-mallistolla. Uudessa mallistossa kah-
marit on standardoitu: kaikki kulutusosat 
ovat samoja. Jos asiakkaalla on useita eri 
kokoisia koneita, varaosa- ja huoltovaras-
tot voi pitää mahdollisimman pienenä.

– Asiakas saa edelleen räätälöidyn tuot-
teen, mutta teemme sen standardoiduista 
osista kokoamalla.

Runkoja on kolmea eri kokoa ja sylinte-
riä kaksi – vain leukojen malli muuttuu jo-
ka kokoluokassa. Asiakas voi valita omaan 
peruskoneeseensa sopivan kahmarin. Nos-
turiin, metsäkoneeseen ja kuorma-autoon 
sopivat eri mallit. 

C26 on puunajoon tarkoitettu yleis-
kahmari. Muut mallit on suunniteltu 

ammattilaismetsäkoneisiin. C26-mallissa 
kahmarin tilavuus on 0,26 neliötä, kun 
kahmarin kärjet ovat yhdessä.

– Kahmarit on alun perin tarkoitettu 
pyöreän puun käsittelyyn, mutta nykyään 
niillä tehdään enenevässä määrin kaikkea 
muutakin lastausta. C26 soveltuu hyvin 
myös esimerkiksi putkien lastaukseen. Ri-
sujen ja jätteiden käsittelyyn löytyy omat 
leukamallinsa. 

– Ennen kuskeilla oli apumiehet, mutta 
ei enää nyt. Kahmarin on oltava kuljetta-
jan käden jatke. Käytettävyys on kaikista 
tärkein ominaisuus. Vahva C26-malliin on 
saatavana lisävarusteena myös erilliset 
pulttikiinnitteiset soraleuat, mikä lisää 
kahmarin käyttömahdollisuuksia entises-
tään. Soraleuoilla onnistuu muun muassa 
hakkeen, sepelin ja mullan käsittely.

PARAS KÄYTETTÄVYYS JA 
SUURI PURISTUSVOIMA
– C26:ssa on C3-sarjan kahmareista pa-
ras käytettävyys. Testiasiakkaamme ovat 
kiitelleet erityisesti kouran näppäryyttä 
puiden lajittelussa harvennustyömailla. 
Kourassa on suuri puristusvoima, koska 

siinä on sama sylinteri mutta lyhyemmät 
leuat kuin isommissa C-malleissa. Sillä saa 
hyvin otettua pihtiotteen.

Isompien C-mallien tapaan C26:n run-
ko on suunniteltu kehämäiseksi ja symmet-
riseksi. Lisäksi valmistuksessa hyödynne-
tään särmäystä, joten runkoon kohdistu-
vat rasitukset ovat paremmin hallinnassa. 
Sylinteri käyttää molempia leukoja ja kaksi 
reaktiotankoa vakaavat liikkeen. Laaduk-
kaan työnjäljen takaavat muun muassa ro-
bottihitsatut rungot ja leuat, koneistetut 
tappilinjat, omavalmisteiset sylinterit ja 
pulverimaalaus. 

Koneosapalvelun kahmarit valmis-
tetaan Outokummun Metallin tehtaalla 
Suomessa.

– Meillä on erikoislujan teräksen työs-
tämisessä osaaminen huipussaan. Outo-
kummun Metalli Oy:llä on laatusertifi-
kaatti ISO9001 ja myös hitsauksen laatu-
järjestelmä. Pienet kahmarit tehdään ihan 
samoilla standardeilla kuin vaativat koura-
harvesterit. Emme tingi laatuvaatimuksis-
ta, vaikka kyseessä on paljon edullisempi 
tuote. |

Kahmarin ohjaimissa Sami Mäkinen Oy:n 
kuljettaja Jussi Mäkinen.

Koneosapalvelun Vahva C-mallisto sai tä-
nä keväänä uuden jäsenen, kun C26 tuli 
sarjatuotantoon.  Vahva C26 soveltuu hyvin 
pienempiin kuormatraktoreihin ja 
kuorma-autoihin.
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