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Oxsa-linko esiteltiin en-
simmäistä kertaa viime 
syksyn Kone-Agriassa. 
Oxsan suunnittelu 
on lähtenyt liikkeelle 
käyttäjien tarpeista ja 
tuloksena on jämerä 
ja toimiva paketti mo-
nenlaiseen käyttöön. 
Mikko Rantanen Elimä-
eltä hankki lumitöihin 
Oxsan lingon ja on sillä 
nyt lingonnut vuoden 
vaihteen jälkeen. Mi-
kosta on ollut aiemmin 
juttua Urakointi Uuti-
sissa liittyen Valkealan 
Turve Oy:n. 

Oxsa-linko on v-mallinen. 
Lingon työleveys on 285 ja sii-
hen päälle tulee vallileikkurista 
leveyttä 80 senttiä tarvittaessa 
molemmin puolin. Mikolla on 
vallileikkuri oikealla puolella 
linkoa.

Kätevä vallileikkuri
Mikon vakio hoitoalueeseen 
kuuluu pienempiä teitä ja ke-
vyen liikenteen väyliä Valkea-
lassa. Ne ovat tuttuja reittejä, 
joissa ei yllätyksiä yleensä tule, 
jos ei hankeen ole kätketty tar-
koituksella jotain ylimääräistä. 

Oxsan vallileikkurilla saa-
daan valli pois ja puhallettua 
syrjään ja aurattavalle lumelle 
on taas tilaa.

– Vallileikkuri ei kulje sa-
massa tasossa kuin muu linko 
vaan vallia viistetään hieman 
korkeammalla. Tällöin reunaa 
ei lingota tasaiseksi. Etenkin 
kapeilla väylillä vallileikkurin 
työleveys on monesti osittain 
tyhjän päällä. Valli saadaan 
siirtymään joko sisäänpäin 
lingottavaksi tai vallia voidaan 
työntää ulospäin. Vallin työn-
tö ulospäin on kätevä etenkin 
keväällä, jolloin sulamisvesiä ei 
haluta tielle. V-mallisella lin-
golla on lunta mahdollisuus 
myös hieman siirtää, ja lin-
gota lumi sitten sopivampaan 
paikkaan. 

Umpihankeen
Mikko käy linkoamassa myös 
toimeksiannosta esimerkiksi 
metsäautoteitä ja kääntöpaik-
koja ennen hakkuita metsäyh-
tiöille. Lingolla käydään myös 
siivoamassa lumesta tienpät-
kiä, joiden varrelta on tarkoitus 
käydä hakettamassa energia-
puukasoja. 

– Saan toimeksiantajalta 
kartan, johon on piirretty, mil-
lainen alue pitäisi saada puh-

taaksi. Yleensä lingotaan tie, 
kääntöpaikka ja mahdollisesti 
haketettavan kasan viereen 

mielellään hieman leveämpi 
aukko, Mikko kertoo. Vallileik-
kurin kanssa ei lingolla tarvitse 
ajaa aivan kasan viereen, mut-
ta vierusta saadaan puhtaaksi 
lumesta, kun lumi puhalletaan 
yleensä toiselle puolen tietä. 

– Oxsan lippa ei vielä taita 
lumisuihkua aivan lingon vie-
reen, mikä jossain vaiheessa 
olisi tarpeellinen ominaisuus, 
Mikko pohtii. 

Hankalaan maastoon
– Metsäautotiet ja kääntöpai-
kat eivät ole niin tuttuja, että 
niistä voisi lingota huoletta. 
Siksi lapalinko murtopulteilla 
on toimiva. Yleensä mukaan 
tarttuu pinnasta kaikenlaista 
ja murtopultteja onkin kat-
kennut. 

– Minun lingossa oli ensin 
kahden torven järjestelmä. Nyt 
käytössä on vain yksitorvinen 
purku, koska lumisuihku ha-

Oxsalla kulkuväylät 
puhtaaksi

Seppo Pentti

Mikko Rantanen on hankki-
nut Oxsan lingon ja on sen 
kestävyyteen tyytyväinen.

Koria

Tämän työmaan hoito-ohjeet ovat tulleet L&T Biowatilta ja alun perin kasan paikan on 
merkinnyt paikallinen metsänhoitoyhdistys. Lumi on lupa puhaltaa metsän puolelle. 
Mielellään lunta ei kuitenkaan puhalleta puukasojen yli, kun kasoihin saattaa lumisuih-
kusta pudota jotain luntakin kovempaa.

Pellon pinta puhdistetaan lumesta kääntöpaikaksi. Kun 
ajoreittejä tehdään paksuun umpihankeen, yksi hanka-
luus on monesti päästä eteenpäin. Isommilla kääntöpai-
koilla osa ensimmäisen kierroksen lumesta on reunassa 
lingottava toiseen kertaan, jolloin penkka vain paksunee 
koko ajan. Lingosta kuluu koko ajan pieni tasainen koli-
na, kun lunta paksumpaa tavaraa on liikkeellä.

Oxsan lingon tukipiste ta-
kana on kulutusjalka, jol-
loin linkoa ei tarvitse nor-
maalisti kannatella työssä. 
Toinen vaihtoehto on no-
jauttaa linkoa teriä vasten. 
Jalan kulutuslevy on vaih-
dettava. 

Konekesko Oy on Kesko-konserniin kuuluva konekauppaan erikoistunut 
palveluyritys. 

Haemme nyt maanlaajuisesti mekaanikoita Trainee-ohjelmaan koulut-
tautumaan maatalouskonehuollon ammattilaiseksi sekä Konekeskon 
omiin huoltopisteisiin että maatalouskoneiden huoltoyrittäjäverkostoon. 

Trainee -ohjelma koostuu 6 kk rekrytointikoulutuksesta ja 18 kk oppisopi-
muskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutukseen valituille maksetaan oppi-
sopimuksen ajalta palkkaa. Koulutuksen aikana perehdytään Konekeskon 
edustamien traktoreiden, puimureiden ja työkoneiden tekniikkaan. 
Koulutus sisältää moottorien ja voimansiirron, hydrauliikan, elektroniikan 
sekä vianhakudiagnostiikan perustaidot. Koulutus alkaa 15.4.2013.

Ohjelmaan osallistuminen edellyttää teknisen alan ammattikoulun 
suorittamista tai vastaavaa teknistä kokemusta. Erityisesti arvostamme 
käytännön kokemusta maatalouskoneista. Tärkeintä on kuitenkin halu 
kehittyä maatalouskonehuollon osaajaksi. 

Koulutus toteutetaan TTS:n tiloissa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki ja 
Konekeskolla Vantaalla sekä laitevalmistajilla. 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 15.3.2013 osoitteessa www.konekesko.
com/careers.

Lisätietoja:  Kenttäpäällikkö Matti J. Kallio/Konekesko, p. 0500 523 069 
 tai matti.j.kallio@kesko.fi.

Mekaanikoita
Trainee -ohjelmaan

Hinnat +alv Rahoitus/(vaihto)

0400 861 107 Kauhava

Volvo EC160BLC -05
4200 h. Hyvä kone. 44.900 e

MF 8470 +Q85
Portaaton, n. 300hv. Varusteltu suo
mikone, vain 790h! Ei SCR.
 122.000 e

Deutz-Fahr 150 -07
3300 h, 50km/h, jousitukset,
Huippu!  44.000 e

Hyundai R140 LC-7 -07
3700 h, siisti. 37.500 e

Doosan DX180LC -07
9100 h, siisti. 39.900 e

Volvo A30D -01
Harvinaisen hyvä ja siisti dumpperi.
 80.000 e

Agco Oy Kuusamo
Kitkantie 83

Lasse Pätsi, puh. 0400 343 785
lasse.patsi@agcocorp.com

Valtra  A 92 -10
ml. 2600h, ek. Valtra 35, nappi
kytkin, yläajovalot.
 38.500 < sis.alv

Valmet 6400 -96
ml. 9600 h. ek. Valmet 640, ilma
istuin, pikavaihteet, turbiinikytkin, 
Hilocetuakseli, 3 lohkoa.  
Tämä kone on hintansa väärti.
 21.500 < sis.alv

Valtra T 162V -09
ml. 9200 h. ek.sovitteet, 50 km/h,  
ilmastointi, ilmaistuin, ym.  
Täyshuolto juuri tehty. 
 55.000 < sis.alv

Valtra X115 City  -99
ml 12060 h. ek. hydr. esiohjaus, 
ilmaistuin, nappikytkin, 3port. pika
vaihde, teollisuus etuakseli,  
jarruventtiili. 31.000 < sis.alv

Seuraava lehti
ilmestyy 13.3.2013
Aineistopäivä 5.3.
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heitti mielestäni lunta hieman 
pidemmälle kuin nyt yksitorvi-
sena, Mikko pohtii. 

Lingon myyjä vakuutti, et-
tä linko kestää sen mitä ny-
kytraktorin tapista saadaan 
ulos ja niin linko on kestänyt-
kin ainakin minulla, Mikko 
nauraa. Moni muu linko tässä 
olisi jo luultavasti särkynytkin. 
Tällä on kokeiltu jo nimittäin 
tiukkaakin paikkaa lingota 
sillä mielellä, että miten linko 
kestää. Valmistajan mitoitus on 
maksimissaan 300 hv:n trakto-
ri ja riippuen traktorin tehosta 
otetaan käyttöön vain sopivan 
vahva voiman ulosottoakseli.

Olen kokeillut erityyppisiä 
linkoja ja tällä märkä lumikin 
kulkee siivessä. Myös suolan 
sekainen sohjo tuli lingosta 
ulos. Ongelmallisin keli on, 
kun on pakkasta ja suolainen 
ja märkä lumi alkaa jäätyä lin-
gon rakenteisiin. Markkinoilla 
on toki muitakin linkoja, mutta 
suurteholingoista tämä on kui-
tenkin kohtuu hintainen, Mik-
ko tiivistää hankintapäätöstä. 

Raskas suoritus vaatii myös 
veronsa. Lingon pyöritys ras-
kaassa lumessa aiheuttaa pie-
nen pyörteen tankissa. Valtran 
kulutuslukemat nousivat noin 
45 litraan tunnissa, kun hanki 
oli paksuimmillaan. 

Traktorithan ovat tehty käyt-
töä varten, Mikko kuittaa. 	 l

www.oxsa.fi

Vaikka peileistä näkee ulommaisen kulman, ei haittaisi 
vaikka ulkokulmassa olisi sopiva reikä vaikka ”aurauske-
pille”. Tällöin ulkokulman etäisyyden erottaisi heti selke-
ästi esteestä. 

Lingon lavat mättävät lunta siivikolle. Lavat ja siivikot on 
varustettu murtopultilla.

lutaan yleensä purkaa kevyen 
liikenteen väyliltä tien varres-
sa vain yhteen osoitteeseen, 
Mikko kertoo. Metsäautoteil-
lä ja etenkin kasojen vieressä 
lunta ei ole tarkoitus myöskään 

tunkea kasaan vaan sijoittaa 
sopivaan paikkaan. 

– Olen harkinnut myös tor-
ven jatkoa, jolloin linkoa voi-
daan käyttää lumenlastauk-
seen. Kahdella torvella linko 
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Tuoteperheeseen kuuluvat muut tuotteet

www.kenttuotteet.fi

Soita ja tilaa:
Puh. 03 345 0580

tilaukset@kenttuotteet.fi

ONE SHOT CLEANER

•	 Puhdistaa	polttoainetankin
•	 Poistaa	kosteuden	tankista
•	 Poistaa	karstaa	suuttimista	ja
	 venttiileista	sekä	männänrenkaista
•	 Puhdistaa	polttoaineputkiston,
	 ruiskulaitteet,	pumput
•	 Voitelee	polttoaineputkistot,
	 ruiskulaitteet,	pumput
•	 Vähentää	päästöjä,	takaa
	 polttoaineen	puhtaan	palamisen
•	 Toimii	myös	kausisäilöntäaineena
	 (Diesel,	bensa,	2T)
•	 Puhdistaa	myös	polttoaine-
	 lisälämmittimen	polttimen

Polttoainejärjestelmän
huolto- / puhdistuaine

Imusarjan sekä
kaasuläppien

puhdistukseen

Hiukkassuodattimen 
huolto- /puhdistusaine

Öljytilan huolto- / 
puhdistusaine


