
PULTTIHUULI®

SÄÄSTÖÄ KAUHA- JA KONEKULUIHIN



PULTTIHUULELLA SÄÄSTÄT AIKAA JA RAHAA

Miiluxin kehittämä pulttihuulikonsepti pyöräkuormaa-
jiin on tarjolla pienistä kevytmateriaalikauhoista aina 
suuriin syöttökokoluokan kauhoihin asti. Korvaamalla 
perinteinen huulilevy Pulttihuulella, saavutetaan suuria 
säästöjä kauha- ja konekuluissa, koska kärkiremonttien 
tarve loppuu ja kauhan tilavuus pysyy Pulttihuulta 
käytettäessä vakiona. Suurin säästö kertyy siitä, kun 
kauhan pienenemisestä johtuvaa kapasiteetin laskua ei 
pääse tapahtumaan.

PULTTIHUULI ON KAUTTAALTAAN 
KOVAA, KOSKA SE ON JÄLKIKARKAISTU

Pulttihuulen poikkeuksellinen kesto perustuu sen 
osien materiaaleihin ja valmistustekniikkaan. Osat 
valmistetaan Miiluxin erikoislujasta kulutusteräksestä 
ja ne karkaistaan viimeisenä työvaiheena, jolloin polt-
toleikkauksen ja muiden työstöjen lämmöstä johtuvaa 
kovuuden laskua ei pääse tapahtumaan. Komponentit 
ovat kovia reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan, mikä 
takaa niille pitkän käyttöiän.

PULTTIHUULI ON HELPPO JA  
NOPEA VAIHTAA

Pulttihuulen hyödyt muodostuvat useasta tekijästä.
Ensimmäinen välitön hyöty on kauhan kärjen perin-
teisten remonttien loppuminen, koska Pulttihuulen
kulutuspalat vaihdetaan normaalina huoltotoimenpi-
teenä paineilma-, sähkö- ja käsityökaluja apuna
käyttäen. Polttoleikkausta, hitsausta tai muutakaan
lämpökäsittelyä ei tarvitse tehdä. Tämä mahdollistaa
entistä kovempien kulutusterästen käytön kulutuspa-
loissa, ja remontit voidaan toteuttaa maastossa ilman
riskiä lämpökäsittelystä johtuvista rikoista. Remonttien
aiheuttama organisoinnin tarve jää pois, koska 
Pulttihuulen kulutuspalat vaihdetaan keskimäärin 1-2 
tunnissa. Vaihto onnistuu lyhyillä huoltotauoilla. Aikaa
ja rahaa säästetään myös kauhan irrotus-, kuljetus- ja
lavettikustannuksissa, koska varakauhaa tai korvaavaa
konetta ei tarvita.

PULTTIHUULI SÄÄSTÄÄ  
KÄYTTÖKUSTANNUKSIA

Suurin rahallinen hyöty saavutetaan alentuneiden
konekustannusten kautta, koska Pulttihuulen toiminta-

periaate estää kauhan kapasiteetin pienenemisen.
Kentältä kerätyn tiedon mukaan altakantokauhan
hyötykuorma pienenee remonttivälin aikana, kauhan
koosta ja mallista riippuen, n. 2–4 tonnia.

Tavallisen kärjellä varustellun kauhan kapasiteetin 
pienenemisen vaikutus konekuluihin on helppo 
laskea suhteuttamalla kauhan kapasiteetti päivittäisiin 
tuotantotonneihin. Jos tuotantomäärä on 3000 tonnia 
päivässä, vaaditaan hyötykuormaltaan 14 tonnin 
kauhalla varustellulta koneelta 215 kantokertaa yhtä 
päivää kohden. Jos kauhan hyötykuorma laskee kulu-
misesta johtuen 2 tonnia, tulee kantokertoja 250 eli 35 
kpl enemmän per päivä.

Kolmen tonnin kapasiteetin laskun jälkeen kantoker-
tojen määrä on jo 273 eli 58 kappaletta enemmän kuin 
täydellä kauhakapasiteetilla varustellulta koneelta. 
Tämä luku voidaan muuttaa ajetuiksi kilometreiksi ja 
tunneiksi.

Kilometrit ja tunnit voidaan muuttaa polttoainelitroiksi, 
koneen rengas- ja huoltokuluiksi sekä henkilötyötun-
neiksi. Näissä luvuissa piilee suuri säästöpotentiaali, 
johon Pulttihuuli tarjoaa ratkaisun.



SUOMEN KIVISORA OY, MARKO SEPPÄLÄ

”Koimme Pulttihuulen konseptin ja sille luvatut hyödyt 
kiinnostaviksi, ja ensimmäinen CAT 980 altakantokoneemme 
kauha varusteltiinkin Pulttihuulella keväällä 2014. Ensivai-
kutelma oli niin positiivinen, että seuraava toisen vastaavan 
koneen kauha varusteltiin Pulttihuulella jo saman vuoden 
syksyllä.

Nyt tonneja on takana reilusti ja kokemusta kulutuspala-
kierrostenkin vaihdosta on tullut. Emme voi muuta todeta 
kuin että olemme erittäin tyytyväisiä. Tuote on lunastanut 
kaikki sille annetut lupaukset, ja matkan varrella positiivisia 
havaintoja on kertynyt yhä enemmän.

Aiemmin kauhoissamme käytettiin perinteisiä v-kärkiä, 
joiden vaihdot suoritettiin aina konepajoilla. Tällä vältyttiin 
työmaaolosuhteissa tehtyjen remonttien vaivoilta, mutta 
kulujakin ja organisoitavaa toki kertyi. Nyt kulutuspalat 
ilmestyvät työmaalle, ja palat vaihdetaan sopivalla hetkellä, 
vaikka vuoron jälkeen.

Entiseen aikaan kärjet ajettiin loppuun, mutta tämän 
seurauksena kauhan hyötykuorma oli pahimmillaan jopa 
4 tonnia kunnon kärjellä varusteltua kauhaa pienempi. 
Nyt ajateltuna tuo kuulostaa hurjalta. Työmaalla tuo 
näkyy kovana kiireenä ja se heijastuu suoraan kuluihin. 
Yksittäisenä kuluna lisääntynyt polttoaineen kulutus on 
varmasti suurin, koska ajettavaa tulee päivää kohden aivan 
tolkuttomasti lisää.

Nykyisin kauhojemme kapasiteetti on vakio eli juuri oikea. 
Kauhat tunkeutuvat kasaan paremmin kuin ennen, kiire on 
pienempi ja huolehdittavia asioita on monta vähemmän. 
Parasta siinä on se, että kaupan päälle säästää vielä tuhansia 
euroja rahaa.”

Käyttäjä kertoo:

(2 x Pulttihuuli HD)

Marko Seppälä
Suomen Kivisora Oy



PULTTIHUULET ERI KOKOLUOKKIIN JA
KÄYTTÖKOHTEISIIN
PULTTIHUULI HD

PULTTIHUULI XHD

HD-kokoluokan Pulttihuulen rakenne suojaa kiinnitys-
tarvikkeet ulkopuolisilta voimilta, koska kulutuspalan 
suojalevy välittää kaivuvoimat peruslevyyn. Samalla 
kulutuspalat suojelevat peruslevyä ja kauhan pohjaa ku-
lumiselta, mikä tekee järjestelmästä erittäin pitkäikäisen.

XHD-kokoluokan Pulttihuulen patentoitu rakenne estää 
kaivuvoimien ohjautumisen pulteille. Voimat jakautuvat 
tasaisesti koko kärjen matkalle, mikä vähentää yksit-
täisten kulutuspalojen rasitusta ja tekee järjestelmästä 
toimintavarman.

Alkuperäinen HD-mallin Pulttihuuli on tarkoitettu 
kiviainesten ja muiden voimakkaasti kuluttavien 
materiaalien käsittelyyn. Sen pääasialliset
käyttökohteet ovat murskaus- ja seulonta-
laitosten altakantokoneiden kauhoissa sekä 
kuormauskauhoissa. Kärjen malli ja mitoitus 
tehdään asiakaskohtaisesti. Kärki voi olla
muodoltaan terävä v, tylppä v tai suora.

Kulutuspalat suojaavat tehokkaasti kauhan 
pohjaa, mikä vähentää pohjan remontoinnin 
tarvetta merkittävästi. Pulttihuulen komponentit 
on valmistettu Miilux-kulutusteräksestä jälkikar-
kaisutekniikalla, joka takaa reunasta reunaan ja 
pinnasta pohjaan kovan lopputuloksen. Vaihto-
työhön riittävät paineilma-, sähkö- ja käsityökalut.

Patentoitu Pulttihuuli XHD on tarkoitettu 
syöttökokoluokan koneisiin ja tunneliko-
neisiin louheen käsittelyyn. Sen rakenne 
ohjaa suurten koneiden voimat entistä 
tehokkaammin peruslevyn kautta kauhaan 
eikä rikkoja pääse syntymään. Kulutuspalat 
suojaavat tehokkaasti kauhan pohjaa kulu-
miselta, mikä vähentää remonttien tarvetta 
entisestään.

Pulttihuulen komponentit on valmistettu 
Miilux-kulutusteräksestä jälkikarkaisutek-
niikalla, joka takaa reunasta reunaan ja 
pinnasta pohjaan kovan lopputuloksen. 
Vaihtotyöhön riittävät paine- ja käsityökalut.



PULTTIHUULI M

M-kokoluokan Pulttihuulen rakenne 
suojaa kiinnitystarvikkeet ulkopuolisil-
ta voimilta, koska vastinpinnat ottavat 
voimat vastaan. Näin vältytään pulttien 
katkeamisilta ja vääntymisiltä. Käsiteltävä 
materiaali ei tartu pultteihin ja kauha 
täyttyy ja tyhjenee hyvin.

M-kokoluokan Pulttihuuli on tarkoitettu kevyempien 
materiaalien käsittelyyn. Perinteisten pultattavien 
”säästöterien” ongelmiksi koettavia pulttien katkea-
misia tai vääntymisiä ei pääse tapahtumaan, koska 
Pulttihuulen pultit ovat suojassa kaivuvoimilta. Koska 
kiinnityspultit ovat suojassa upotuksissa, vältetään 
pulttien taipumisen ja vaurioitumisen lisäksi materiaalin 
tarttuminen pultteihin, ja näin massat eivät työnny 
kauhan edellä heikentäen kauhan täyttymistä.

Pulttihuulen komponentit on valmistettu Miilux-kulutus-
teräksestä jälkikarkaisutekniikalla, joka takaa reunasta 
reunaan ja pinnasta pohjaan kovan lopputuloksen. 
Vaihtotyöhön riittävät paine- ja käsityökalut.



ISOJA SÄÄSTÖJÄ
Pulttihuulen kehittäminen on saanut alkunsa asiakkaiden tarpeesta. 
Tämä on myös syy sen toimivuuteen – se on kehitetty vastaamaan 
käyttäjien tarpeisiin ja niiden luomiin haasteisiin. Vuosien kehitystyön 
aikana on tehty lukuisia asiakkaidemme meille antamiin lukuihin 
perustuvia laskelmia.

Näillä laskelmilla on selvitetty kauhakuluja ja kauhojen toiminnan 
vaikutusta konekuluihin ja tuottavuuteen. Käytäntö on osoittanut 
laskelmat oikeiksi - säästöpotentiaali on suuri, ja se on saavutetta-
vissa nopeasti ja helposti.

Miiluxin henkilöstö vastaa mielellään kysymyksiin ja neuvoo oikean 
ratkaisun valitsemisessa. Käydään luvut yhdessä läpi ja selvitetään, 
minkälaiseen säästöön sinulla on mahdollisuus!



PALVELUMME
 - Mallintaminen ja suunnittelu (2D ja 3D)
 - Lujuuslaskenta
 - Polttoleikkaus
 - Plasmaleikkaus (viisteplasma)
 - Laserleikkaus
 - Särmäys
 - Mankelointi
 - Koneistus
 - Hitsaus
 - Pintakäsittely



Ruonankatu 1, 92100 RAAHE

www.miilux.fi

Myynti:

Mikko Lehtonen
Puh. 050 343 0542
Puh. 010 231 2833
mikko.lehtonen@miilux.fi

Turo Tuominen
Puh. 044 5428 227
Puh. 010 231 2836
turo.tuominen@miilux.fi

Mikko Harjula
Puh. 050 4347 030
Puh. 010 231 2832
mikko.harjula@miilux.fi

Harri ”Hemmi” Hutka
Puh. 050 4302 873
Puh. 010 231 2831
harri.hutka@miilux.fi


