MAARAKENNUS

Vaativia töitä

’’Miiluxin Mikot’’
Lehtonen ja Harjula sekä
Kivisora Oy:n Marko Seppälä
työmaalla.

kulutuskestävyys
koetuksella

Suomen Kivisora Oy:n päätoimiala on soran
ja louheen murskaus. Kolmella siirrettävällä
murskaimella yritys palvelee asiakkaitaan
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa jo kymmenettä
vuotta. Ammattitaitoinen 15 hengen joukkue
takaa asiakkailleen laadukasta mursketta
ajallaan. Murskauskohteita on vuosittain noin
60, jotka koostuvat pääsääntöisesti yksityisistä
kiviaineskauppiaista ja rakennusliikkeistä.
Raskaisiin töihin
suunnitellut Miiluxin kauhat
Ensimmäinen Pulttihuuli asennettiin
Suomen Kivisora Oy:n pyöräkoneeseen vuonna 2014 ja sen toimitti Kestotec, joka sulautui Miiluxiin vuonna
2019. Kivisora on sittemmin hankkinut Miiluxilta yhteensä kuusi pulttihuulta käyttöönsä – osa remonttien
kautta ja osa uusien kauhojen matkassa. Alkuperäisiä Miilux-kauhoja,
niin kuokkia kuin pyöräkuormaajan
kauhoja, on yritykseen hankittu tähän mennessä 6 kpl.
– Koska ns. rahtimurskaus asettaa kovat vaatimukset niin koneille
kuin henkilöstöllekin ja pyöräkoneil-
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lamme kannetaan valmista mursketta kasalle noin 700 000 tonnia vuosittain per pyöräkone, niin kauhoja
joutuisi vähän väliä irrottelemaan
ja kuskailemaan remontteihin, ellei
käytössämme olisi Miiluxin Pulttihuulta, kertoo Suomen Kivisora Oy:n
Marko Seppälä.
– Tähän ei nykypäivänä ole aikaa
eikä varaa. Varsinkin kun nykyisissä Miiluxin kauhoissa on myös vaihdettavat kantapalat – Pulttikantapää
- niin kauhan korjaushitsauksillekaan
ei juuri ole tarvetta. Viimeisin konehankinta tuli ”erehdyksissä” ostettua
perinteisellä kauhalla, mutta reilusti
alle vuoden käytön jälkeen tilasimme
tähänkin koneeseen Miiluxin kauhan.
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– Pulttihuulikauhan ehkäpä parhaita puolia edullisten käyttökustannusten lisäksi on se, että kauhan
tilavuus ei muutu ajan myötä. Kuluneella huulilevyllä joutuu kantamaan murskan perästä kasalle jopa
satoja kertoja kuukaudessa useammin, niin tästäkin säästöä tulee niin
koneiden kulumisten vähentymisenä sekä totta kai suoraan polttoainesäästöinä, jatkaa Marko Seppälä.
Alun perin Pulttihuuli suunniteltiin helpottamaan remonttirumbaa.
Siinä onnistuttiin, mutta käytäntö
osoitti nopeasti järjestelmän muutkin vahvuudet.
– Juuri tuo Markon mainitsema
kauhan tilavuuden pysyminen vakiona on yksi Pulttihuulen suurimpia etuja. Ajoa ja siihen liittyviä kuluja, sekä aikaa säästyy merkittävästi, kertoo Miilux Oy:n Mikko Harjula.
Ja laittaahan Pulttihuulen kulutuspalojen vaihto helppoutensa ja nopeutensa puolesta hymyilyttämään. Ko-

timainen huipputuote isolla K:lla, jatkaa Harjula.
– Myös ”Miiluxin Mikkojen”, Harjulan ja Lehtosen, asiantuntevuus
kauhojen suunnittelussa ja valmistuksessa on ollut huippuluokkaa.
Kaupanteko ei ole pakolla tuputtamista, vaan asiakkaan toiveet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Aika vähän on alallemme tullut uudistuksia 33 vuoden
aikana mitä murskauksen parissa on
tullut pyörittyä, mutta tämä pulttihuuli-idea on ehdottomasti kyllä yksi
parhaista, päättää Marko Seppälä. n
INFO
Suomen Kivisora Oy
Marko Seppälä, puh. 0400 378 959
www.suomenkivisora.fi
Miilux Oy
Mikko Harjula, puh. 050 434 7030
www.miilux.fi

