
SUOMALAISTA OSAAMISTA SUOMEN KIVISIMMILTÄ PELLOILTA.



KIVI-PEKKA KIVENKERÄYSKONEET

Kivi-Pekka on kivien keräykseen tarkoitettu kone, jolla 
saadaan tehokkaasti puhdistettua viljelysmaat kivistä ja 
raivattua uudet peltopohjat puhtaiksi juurakoista ja oksis-
ta. Kivi-Pekkaa käytetään myös teiden perustamisessa, 
golf-kentillä ja muussa viherrakentamisessa. 

Kivien poistaminen pelloilta on tehty yleensä käsin kerää-
mällä. Tämä vie paljon aikaa ja pahimmillaan jopa työnteki-
jän terveyden huonojen työasentojen vuoksi, eikä lopputulos 
ole kuitenkaan koskaan niin hyvä kuin koneellisen kerää-
misen jälkeen. Tarkasti puhdistettu kivetön pelto tuottaa 
paremman sadon ja säästää muita peltotyökoneita vaurioilta 
ja niiden korjauskustannuksilta. 

Kivi-Pekan tehokkuus on omaa luokkaansa ja suurim-
malla mallilla voidaan kerätä kivet 7m leveältä alueelta 
suurimman kiven ollessa halkaisijaltaan 50 cm. Kiven-

keräysteho on kivisissä olosuhteissa 1500 kg minuutissa. 
Kippauskorkeus on 290 cm, jolloin kivet voidaan kipata myös 
korkeisiin maansiirtovaunuihin. Näin kivien hyötykäyttö 
muissa kohteissa helpottuu. Kivi-Pekan käyttöön ei tarvita 
isoa traktoria, vaan 100 hv traktorilla voidaan ajaa kaikista 
isointakin konetta. Koneet räätälöidään asiakaskohtaisesti 
ja näin saadaan tarpeita vastaava kone niin työleveyden kuin 
varusteidenkin osalta.

Kivi-Pekka valmistetaan Suomen kivisimpien peltojen 
keskellä Rantasalmella. Peltojemme graniittipitoinen 
kiviaines luo koneillemme mitä parhaimmat olosuhteet 
tuotekehitykselle ja testaamiselle. Kivi-Pekat valmistetaan 
ammattitaidolla ja materiaaleina käytettävät teräslaadut ja 
komponentit ovat tarkoin valikoituneet yli 30 vuoden aikana 
saadun kokemuksen pohjalta. Koneita on nykyisin käytössä 
50 eri maassa. 

KIVI-PEKKA KIVENKERÄYSKONEET

www.pel-tuote.fi

Flex Drum

Kivi-Pekan Flex Drum mahdollistaa suurempien kivien 
keräämisen verrattuna vakiomalliseen nostorumpuun. 
Nostorummun voimansiirto on tehty omalle rungolle, 
jonka mukana koko nostorumpu pääsee joustamaan 
ylöspäin ja näin mahdollistaa jopa 50 cm kiven 
nostamisen.

Flex Drumissa hydraulinen paineakku keventää 
rumpua ylöspäin, jolloin rumpu joustaa ylös ison 
kiven tullessa kohdalle. Lisäksi rumpua voidaan 
nostaa hydrauliikalla yläasentoon, jolloin kiilautunut 
kivi pääsee putoamaan pois. Flex Drumin jousitus 
vaimentaa iskuja seulaa ja piikkejä kohtaan ja 
pidentään näin niiden käyttöikää.

Kippauskorkeus

Kippauskorkeus on kaikissa konemalleissa 
sama 2,9 m. Suuri kippauskorkeus mahdollistaa 
kivisäiliön tyhjentämisen suoraan myös korkeilla 
laidoilla varustettuun kuljetuskalustoon, 
esimerkiksi maansiirtokärryihin.
Tämä nopeuttaa kivien pois kuljettamista 
huomattavasti, koska kivisäiliötä ei tarvitse ensin 
tyhjentää maahan, josta se lastataan toisella 
työkoneella kärryyn. 



KIVI-PEKKA - VAKIOVARUSTEET KIVI-PEKKA - LISÄVARUSTEET

1. 2. 5. 6.Mullankeräys

3. Vetokoukkukiinnitys

Viljelysuunnan mukainen seula Karhoittimien hydraulinosto Flex Drum

7. Pyörimisvahti

Vakiovarusteet:

• Mullankeräys
• Viljelysuunnan mukainen seula
• Renkaat 560/60-22.5
• Teli 560/60-22.5, vakiona vain K-P 7
• Telitukipyörät 5- ja 6 m:n malleihin
• Kippauskorkeus 290 cm
• Hydraulinen työsyvyyden säätö
• Vahvat piikit ja apujouset 12x45 mm
• Vetokoukkukiinnitys
• Kaikki nivelakselit

Lisävarusteet:

• Karhoittimien hydraulinosto
• Flex Drum
• Teli 560/60-22.5
• Pyörimisvahti
• Extravahvat piikit ja apujouset 13x50 mm
• Ilmajarrut
• 1-piiriset hydrauliset jarrut
• Scharmuller kuulakytkin
• Lokasuojat

Mullankeräyksen ansiosta multa päätyy takaisin 
peltoon. Myös kivet puhdistuvat ja niitä voi käyttää 
esim. rakennustyöhön tai tien rakennusaineeksi. 

Kivikoneessa on vakiona Scharmullerin vetolenkki. 
Tämän tilalle on mahdollista asentaa lisävarusteena 
saatava kuulakytkin. 

4. Kippauskorkeus 290cm

Kippauskorkeus on 290 cm, joten kivisäiliön tyhjennys 
isompiinkin kärryihin onnistuu helposti. 

Erikoisteräksestä hitsattu seula on valittavissa 
viljelysuunnan mukaan. Nostorummun piikki pyörii seulan 
varpojen välissä koko seulan pituudelta ja näin ollen seula 
pysyy hyvin puhtaana eikä tukkeudu helposti. 

Nostaminen tapahtuu hydraulisylinterillä ja mekanismi 
hoitaa karhoittimien samanaikaisen nousun. Lukitus 
yläasentoon tapahtuu mekaanisilla salvoilla. Nivelakselit saa 
olla kytkettyinä noston aikana.

Nostorummun voimansiirto on tehty omalle rungolle, jonka 
mukana koko nostorumpu pääsee joustamaan ylöspäin ja 
näin mahdollistaa jopa 50 cm kiven nostamisen. 

Pölyisissä olosuhteissa pyörimisvahti valvoo karhottimien, 
nostorummun ja pääkäytön nivelakselin pyörimistä 
antureilla. Traktorin ohjaamossa pyörimisvahdin pääte 
hälyttää merkkivalolla ja äänimerkillä mikäli joku näistä 
lakkaa pyörimästä.

8. Extravahvat piikit ja apujouset 13x50

Kaikki kivikoneen piikkimallit joustavat myös sivusuunnassa 
ja eivät aiheuta tukoksia. Näin ollen takaisinpyöritys-
toimintoa ei tarvita. 13x50 piikki on huomattavasti 
kestävämpi, kuin vakiokoko 12x45 ja pidentää näin ollen 
huoltoväliä entisestään. Kaikki piikkimallit on varustettu 
myös apujousilla ja jousitettu kumilevyillä.
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KATSO VIDEOT: www.pel-tuote.fi > Videot

Tehokkuutta kivenkeräykseen! 

Kevätsesonki on kiireistä aikaa ja työt pitää 
saada tehtyä mahdollisimman tehokkaasti. 
Kivenkeräyksen avuksi PEL-tuotteelta on tullut 
uusi vielä tehokkaampi Kivi-Pekka 7.

Uudella Kivi-Pekalla tehokkuus on kasvanut 
huomattavasti. Kivi-Pekka 7:lla saadaan kerättyä 
40% kivet tehokkaammin kuin Kivi-Pekka 5:lla 

Uudessa Kivi-Pekka 7m koneessa:

Kivisäiliön tilavuus 3m3,  7m työleveys ja maksimi kivi-
koko 50 cm.  Koneen nostorumpu on levennetty ja siinä 
on nyt 33 piikkiä. Kippauskorkeus vakiona 2,9 m.

Rengas vaihtoehdot teli 560/60X22,5 tai 700/45R22. 
Isoilla telipyörillä saavutetaan pieni pintapaine peltoon. 

KIVI-PEKKA 7 

UUTUUS



http://pel-tuote.fi/tuotteet_lautasmuokkain.php?id=2#

KIVI-PEKKA LAUTASMUOKKAIN

KIVI-PEKKA LAUTASMUOKKAIN 

VAKIOVARUSTEET 

• Sivulautasten syvyyden säätö
• Oikeinmuotoiltu puhdistuskaavin pitää 

pakkerin puhtaana
• Koneissa aina vakiona kuljetusvalot
• Hydraulinen työsyvyyden säätö
• Aisa sylinterisäädöllä
• LED-takavalot + etuvalot
• Hitaanajoneuvon kolmio
• Työsyvyyden näyttöasteikko
• Kestävät SKF:n navat
• Kantava ja vakaasti kulkeva halkaisi-

jaltaan suuri 800 mm takapakkeri

Kivi-Pekka muokkain soveltuu 
sänki- muokkaukseen, kevennet-
tyyn muok- kaukseen ja kylvö-
muokkaukseen.

Hinattavalla lautasmuokkaimella 
pys- tytään ajamaan pellolla ilman 
koneen nostamista päisteistä ja 
näin työteho paranee huomat-
tavasti. Ajattaessa nostolaiteso-
vitteisella lautasmuok- kaimella 
merkittävä osuus kokonais- työ-
ajasta kuluu päisteissä ja kulmis-
sa tehtäviin käännöksiin joissa 
muokkain joudutaan nostamaan 
ilmaan.

Lautasmuokkaimella ajetaan 
peltoa ympäri, koska hinatta-
vuus mahdollistaa muokkaimen 
toiminnan myös kurveissa. Näin 
kokonaistyösaatavuus on parempi 
kuin vastaavan kokoisella nosto-
laitemuokkaimella. Muokkain on 
jatkuvasti joko työasennossa tai 
oman kumisen takapakkerinsa 
varassa, jolloin traktorin taka-
pyörät eivät aiheuta kohtuutonta 
pistekuormaa pellon pintaan ku-
ten normaaleissa nostolaitesovit-
teisissa koneissa. Näin vältytään 
pellon tiivistymiseltä.

YKSINKERTAINEN
JA VANKKA RAKENNE

Vankka ja avara, lähes tukkeutu-
maton rakenne takaavat tehok-
kaan oljen ja kasvijätteen sekoit-
tumisen muok- kauskerrokseen. 
Koneen runkoon on asennettu 
kiinteä umpikumipakkeri takapyö-
rästö ja työsyvyyden säätö tapah-
tuu hydraulisesti lautasakseleita 
kääntäen. Työsyvyyttä saadaan 
sää- dettyä 0 - 15 cm ja lautasten 
kuljetus- korkeus on 30 cm

LISÄVARUSTEET

Hydraulinen etulata, joka toimii omalla 
hydraulisylinterillään. Etulatassa 80 x 10 
latajousia, joissa 150 mm leveät terälaput. 
Helpottaa pellon pinnan muotoilua 
ja kyn- nösten tasoittamista.

Jälkihara toimii automaattisesti lautasten 
työsyvyyden säädön mukana, mutta se 
on myös mahdollista lukita yläasentoon 
pois käytöstä. Jälkihara viimeistelee 
hyvän kylvöalustan kylvömuokkauksessa. 
Sänkimuokkauksessa jälkiharaa 
käytetään levittämään olkikasoja ja näin 
helpottamaan tulevia työvaiheita.

Vaihtoehtoisesti saatavilla sileä lautanen 
erittäin matalaan muokkaukseen.

Saatavana myös nurmen täydennyskylvöön 
tarkoitettu kylvöyksikkö ja 2- rivinen 
kylvöhara.

NURMEN MUOKKAUS MONIPUOLISELLA HINATTAVALLA LAUTASMUOKKAIMELLA

Kivi-Pekka soveltuu myös nurmen muokkaamisen ja sen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, 
että kone toimii kaikenlaisissa olosuhteissa. Nurmen muokkaaminen eroaa sängen muokkaamisesta 
vaatien kaksi eri ajokertaa sekä konevaatimus on suurempi. Mikäli nurmi lopetetaan kemiallisesti, 
niin se kuollessaan pehmenee ja näin hel- pottaa huomattavasti muokkaamista. Myös kasvussa olevan 
nurmen muokkaaminen on mahdollista. Helpottaak- seen kasvussa olevan nurmen muokkaamista, 
nurmi saisi olla melko lyhyttä, jolloin muokattavaa ja sekoitettavaa massaa ei olisi kovin paljon

www.pel-tuote.fi
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KIVI-PEKKA MULTIVAATTORI

 KIVI-PEKKA MULTIVAATTORI  
Monipuolisuus saadaan aikaan kahden 
muokkaavan elementin, kultivaattorin 
ja lautasmuokkaimen, toisistaan riippu- 
mattomalla syvyydensäädöllä.

Tämä mahdollistaa sopivan joustavuu- 
den erilaisissa olosuhteissa. Kolmeen 
riviin sijoitetut ja jousilaukaisimin 
varustetut kultivaattoripiikit ”hanhen- 
jaloin” mahdollistavat karkeamman ja 
syvemmän muokkauksen (0 – 20 cm).

Lautasmuokkainyksikkö perässä 
tasoittaa ja hienontaa pintaa kultivaat- 
torin jäljeltä ja sillä on mahdollista ajaa
 

myös pelkkänä lautasmuokkaimena 
(0 – 15 cm). Etupyörät sekä kuljetus- 
pyörät pitävät muokkaimen aina suo-
rassa pellonpintaan nähden ja vakiotyö- 
syvyydessä, jolloin muokkauspohjasta 
saadaan hyvin tasainen ja kerralla 
valmista kylvöalustaa.

Keskellä sijaitsevat isot kuljetuspyörät 
mahdollistavat pienen kääntösäteen ja 
tekevät koneesta ketterän.

Lautasten laakeroinnissa käytetään 
erittäin tiiviitä ja luotettavia SKF:n 
napoja.

OMINAISUUDET

Kolmeen riviin sijoitetut ja 
jousilaukaisimin varustetut 
kultivaattoripiikit “hanhenja- 
loin” toimivat varmasti myös 
hankalimmissa ja kivisissä 
olosuhteissa. Hanhenjalat leik- 
kaavat koko muokkauspohjan 
auki ja niiden muokkauskulma on 
säädettävissä.

Lautaset on kiinnitetty kumipa- 
tukkajousituksen välityksellä 
erilliseen apurunkoon, lautas- 
ten syvyydensäätö tapahtuu 
muuttamalla sylinterin pituutta.
 

Multivaattori kulkee etupään 
isojen hydraulisesti säädettä- 
vien nurkkapyörien varassa, 
jotka pitävät koneen tasaisessa 
työsyvyydessä. Nurkkapyörien 
voidaan antaa luistaa sivusuun- 
nassa jonkin verran, tukeva 
rakenne kestää sen.

Suuret kuljetuspyörät takaavat 
vakaan kulun niin maantiellä 
kuin pellollakin. Vetopisteen
ja keskellä konetta sijaitsevan 
kuljetuspyörästön akselilinjan 
välinen pieni etäisyys parantaa 
ketteryyttä.

Säädettävät tasoitinkiekot 
estävät kultivaattoripiikkien 
heittämän maan ajautumista 
työleveyttä kauemmas, mikä 
varmistaa tasaisen ja hyvän 
muokkausjäljen.

Kultivaattoripiikin jousilaukai- 
sin estää piikin vaurioitumisen 
esteeseen osuessaan.

Leveä ”hanhenjalka” terä leik- 
kaa koko työleveyden muok- 
kauspohjan auki ja sekoittaa 
voimakkaasti.

Kultivaattoriyksikön työsyvy- 
yden rajoitus tapahtuu sylin- 
terien varteen asennettavilla 
rajoitin ”klipseillä”.

Kultivaattori, mahdollisuus ajaa
0 - 20 cm.

Lautasmuokkain, mahdollisuus ajaa 
0 - 15 cm.

Kultivaattori + lautasmuokkain, 
mahdollisuus ajaa 0 - 20 cm.

Multivaattorin toinen 
piikkivaihtoehto



KATSO LISÄÄ:
www.pel-tuote.fi

TUOTTEIDEN TEKNISET TIEDOT 

   MUOKKAIN 450  MUOKKAIN 550

Työleveys cm  450   550

Kuljetusleveys  mm 2850   2850

Oma paino kg  3825   4675

Paino kg/m  850   850

Tehontarve hv  140-180   180-220

Lautasten  51   51
halkaisija cm  

Lautasten  2x18   2x22
lukumäärä

Lautasväli cm  25   25

Työsaavutus  4,5-8,5   6-12
ha/tunti

Takapyörästö  pakkeri 800  pakkeri 800

Vakiovarusteet:
• Hydraulinen työsyvyyden säätö
• Takapyörästö umpikuminen 
   800mm pakkeri
• LED-taka- ja etuvalot
• Työsyvyyden näyttöasteikko
• Takapakkerin kaavin
• Hydraulinen vetoaisa
• Hydraulinen takapyörästö
• Sivulautasten syvyyden säätö

Lisävarusteet:
• Hydraulinen etulata
• Jälkihara
• Etuhara
• Kylvöyksikkö

KIVI-PEKKA KIVENKERÄYSKONEET

KIVI-PEKKA LAUTASMUOKKAIN
  MUOKKAIN 275  MUOKKAIN 350   MUOKKAIN 400

Työleveys cm 275   350   400

Oma paino kg 2200   2800   3200

Paino kg/m 800   800   800

Tehontarve 80-100 hv  100-120 hv  120-150 hv

Lautasten 510   510   510
halkaisija mm

Lautasten 2 x 11   2 x 14   2 x 16

Lautasväli cm 25   25   25

Työsaavutus 2,25-4,5   3,0-6,0   4,0-8,0 ha/tunti

Takapyörästö pakkeri 800  pakkeri 800  pakkeri 800
 
 

Vakiovarusteet:
• Multalaatikko
• Vetokoukkukiinnitys
• Renkaat 560/60-22.5
• Kaikki nivelakselit
• Hydraulinen työsyvyyden säätö
• Viljelysuunnanmukainen taottu seula
• Telitukipyörät (5- ja 6 m:n malleihin)
• Työkalu- ja varaosasäiliö
• Kippauskorkeus 290 cm
• Rautakanki

Lisävarusteet:
• Pyörimisvahti
• Karhottimien hydraulinosto
• Teli 500/55-20
• Teli 500/50-17
• 710/45-22.5
• 700/50R26.5
• Vahvat ja extravahvat piikit nostorummulle
• Suorat hihnat nostorummulle
• Telitukipyörä 4metrin malliin

Vakiovarusteet:
• Hydraulinen vetoaisa
• Hitaanajoneuvon kolmio
• Työsyvyyden näyttöasteikko
• Takapakkerin kaavin
• Sivulautasten syvyyden säätö
• LED-taka- ja etuvalot
• 800 mm umpikumipakkeri

Lisävarusteet:
• Hydraulinen etulata
• Jälkihara
• Lisäpainot
• Sileät lautaset
• Etuhara
• Kylvöyksikkö

SUOMALAISTA OSAAMISTA SUOMEN 
KIVISIMMILTÄ PELLOILTA.

KIVI-PEKKA LAUTASMUOKKAIN 450 JA 550 

   MULTIVAATTORI 325 M MULTIVAATTORI 425

Työleveys cm  325    425

Oma paino kg  2750    3300

Tehontarve alk.   140 hv    140 hv (325)  
      tai 180 hv (425)

Piikkien lukumäärä 7    9

Lautasten lukumäärä 26   34 

Tasoitinlautasten   2   2
lukumäärä 

Lautasväli cm  25    25

Työsaatavauus  2,5 - 5,0    3,2 - 6,4
ha/tunti

Hydraulilohkojen   3    4 
määrä

Vakiovarusteet:
• Hydraulinen työsyvyydensäätö
• Takavalot
• Hitaanajoneuvonkolmio
• Eturenkaat hydraulisella säädöllä

KIVI-PEKKA MULTIVAATTORI

  KIVI-PEKKA 4  KIVI-PEKKA 5  KIVI-PEKKA 6  KIVI-PEKKA 7  

Paino kg  4000     5000   5400    6540

Työleveys cm 400     500     600    700

Kivikoko cm 2,5 – 30 (50)   2,5 – 30 (50)    2,5 – 30 (50)   2,5 – 30 (50) 
  
Teho   700 kg/min   1000 kg/min   1200 kg/min  1400 kg/min

Kivisäiliön 2 m3    2 m3   2 m3   3 m3 
tilavuus

Rengaskoko 

Yksikkörengas 560/60-22.5  560/60-22.5  560/60-22.5   
  700/50R26.5  700/50R26.5  700/50R26.5 
  
Telillä   560/60-22.5 teli  560/60-22.5 teli  560/60-22.5 teli  560/60-22.5  teli

Karhottiomien 195 x 14 teli  195 x 14 teli   195 x 14 teli   195 x 14 teli
tukipyörät  

Tehontarve  70 hv   80 hv    80 hv   100 hv

Hydraul. tarve 20l/min   20l/min   20l/min   20l/min

Ajonopeus 1-6 km/h   1-6 km/h   1-6 km/h  1-6 km/h

Nostorummun 18 kpl    28 kpl    28 kpl   33 kpl 
piikkejä



Livakka on kehittänyt tuotteitaan jatkuvasti pystyäkseen 
vastaamaan muuttuviin maatalouden trendeihin ja vaati- 
muksiin. Vuosikymmenien tietotaito lietteenkäsittelystä 
takaa laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet ja tästä syystä 
Livakka on tuotemerkkinä saavuttanut korkean aseman 
maatalouskoneiden parissa. Viimeisimmän kehitystyön 
tuloksena voimme tarjota asiakkaillemme täysin uudis- 
tuneen lietevaunun entistä paremmilla ominaisuuksilla.

SUOMALAINEN TUOTE, JOKA ON 
SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Livakka lietevaunun alusta muodostuu 150x250x8
2- putkipalkkirungosta sekä yhtä vahvasta vetoaisasta. 
Vetoaisan kapeus, ohjautuva ja jousitettu teli sekä lyhyt 
kokonaispituus mahdollistavat pienen kääntösäteen ja 
lietevaunun helpon liikuteltavuuden niin pellolla kuin 
tieajossa.

Säiliö on halkaisijaltaan 2000 mm ja tehty 6 mm levys- 
tä, saumat ovat molemmin puolin hitsattuja. Pyöreä 
rakenne tekee siitä lujan, varmuudella tyhjenevän 
sekä helposti puhdistettavan, koska ei ole ylimääräisiä 
kulmauksia keräämässä likaa ja lietettä. Sisällä on 
loiskelevyjä vaimentamassa lietemassan liikehdintää.
 

Säiliössä on vakiona painonsiirtojärjestelmä riittävän ai- 
sapainon takaamiseksi; säiliön etuosa on osastoitu ja se 
saa korvausilmaa vasta, kun takaosa on ensin tyhjenty- 
nyt. Säiliöllä on oma apurunko, josta se pultataan kiinni 
alustaansa. Apurunko on säiliötä eteenpäin kallistava, 
jolloin kaikki liete valuu varmasti levitinpumpulle.

Säiliössä ei ole mitään huoltotoimenpiteitä tarvitsevia 
kohteita, jotka edellyttäisivät sen sisälle menemistä 
– tällä olemme halunneet huomioida tuotteemme käyt- 
täjän työturvallisuutta. Lisää mukavuutta ja helppoutta 
puhdistamiseen ja huoltoon tuovat säiliön alle suojaan 
viedyt komponentit, sähkö- ja hydrauliikkaputket.

Laadukas pintakäsittely viimeistelee ulkonäön, mutta 
lisää myös tuotteen käyttöikää. Teräsraepuhallamme 
kaikki maalattavat pinnat varmistaaksemme maalin 
hyvän tarttuvuuden. Lietteen aiheuttamaa korroosiota 
vastaan säiliön sisäpuoli on suojattu epoksikäsittelyllä. 
Ulkopuoliset pinnat on käsitelty polyuretaanimaalilla, 
jolla on korkea UV-säteilyn kesto ja näin ollen lietevau- 
numme säilyttävät tunnusomaisen punaisen värinsä 
haalistumatta. Asiakkaamme arvostavat tuotteensa 
huoliteltua ja toiveidensa mukaista ulkonäköä, joten 
myös erikoisvärit ovat mahdollisia.

Lietevaunun alustan muodostavat tukeva 
putkipalkkirunko ja vahvarakenteinen teli. 
Sähkö- ja hydrauliikkakomponentit jäävät 
hyvin suojaan säiliön alle.

2- akselinen: jarrut kaikilla akseleilla, 
kitka-ohjautuva taka-akseli. Premium- 
ohjatussa pakko-ohjaus vakiona.

3-akselinen: jarrut kaikilla akseleilla, 
kitka-ohjautuvat etu- ja taka-akseli. 
Premium-ohjatussa pakko-ohjaus 
vakiona.

Huoltoluukut 2 kpl.

Säiliössä on vakiona painonsiirtojärjestelmä 
riittävän aisapainon takaamiseksi; säiliön 
etuosa on osastoitu ja se saa korvausilmaa 
vasta, kun takaosa on tyhjentynyt.

Säiliö liitetään apurungosta alustan 
runkopalkkiin pulttaamalla. Runkopalkin 
läpi kulkee vahvistusholkki. Apurungon ja 
runkopalkin välissä on kumimatto, joka 
tekee rakenteesta joustavan.

LED takavalot, LED- ylileveän valot edessä 
ja takana, heijastimet ja hitaan ajon 
kolmio.

Tehokas nivelakselikäyttöinen levitys- 
pumppu ja säiliön sisäinen sekoitus 
sekä manuaalinen lietemääränsäätö.

Kaarevat lokasuojat, kävelysillat 
ja huoltoportaat.

Laippakiinnitteinen ruostumatto- 
masta teräksestä valmistettu liete- 
määrän tason osoitin.

Lietevaunun rungossa kiinnityslevy 
nostolaitteelle.

LIVAKKA PRO-SARJAN LIETEVAUNUT
14 m3, 16,5 m3, 18 m3 ja 20 m3

LIVAKKA PRO-SARJAN LIETEVAUNUT                            
14 m3, 16,5 m3, 18 m3 ja 20 m3

Omalla apurungolla varustettu säiliö. 
Apurungon vino muoto kallistaa säiliötä 
eteenpäin, jolloin kaikki liete valuu 
varmasti levitinpumpulle.

Apurunko

Osastointilevy säiliön 
etuosassa

Kiinnityspultti

Vahvistusholkki

Joustinkumi

Säiliön apurunko

Runkopalkki

www.pel-tuote.fi



LIVAKKA LIGHT-SARJAN LIETEVAUNUT
Light 1- akselinen 10 m3 ja 12 m3, Light 2-akselinen 14  m3, 16,5 m3  ja 18  m3

LIVAKKA LIGHT-SARJAN LIETEVAUNUT
Light 1- akselinen 10 m3 ja 12 m3, Light 2-akselinen 14  m3, 16,5 m3 ja 18 m3

Livakka Light 1- ja 2- akseliset lietevaunut suunnitel- 
tiin korvaamaan Livakan perinteinen keinutelimalli. 
Uudet Light ”isäntälinjan” lietevaunut sisältävät nyky- 
vaunun ominaisuudet niin vakio- kuin lisävarusteissa.

Light lietevaunut on suunniteltu uudenlaisella
runkorakenteella, jolla vaunun kokonaismassa on
saatu keveämmäksi ja näin ollen myös peltoa sääs- 
täväksi. Keveyttä ei olla kuitenkaan haettu kestävyy- 
den kustannuksella. Runkopalkkina toimii muotoon 
särmätty, korkeaprofiilinen U-kouru. U-kourun
seinämävahvuus on 10 mm ja se on hitsattu säiliöön 
yhtenäisellä saumalla. Vetoaisa on tehty 150x250x8 
putkipalkista.

Kevyt kokonaismassa ja akselistorakenne sekä lyhyt 
ko- konaispituus tekevät vaunusta ketterän, mutta 
vakaan liikuteltavan niin pellolla kuin tieajossa.

Säiliö on halkaisijaltaan 2000 mm ja tehty 6 mm 
levystä, saumat ovat molemmin puolin hitsattuja. 
Pyöreä rakenne tekee siitä lujan, varmuudella tyh- 
jenevän sekä helposti puhdistettavan, koska ei ole
ylimääräisiä kulmauksia keräämässä likaa ja lietettä.
Sisällä on loiskelevyjä vaimentamassa lietemassan 
liikehdintää.

Säiliössä ei ole mitään huoltotoimenpiteitä tarvitsevia 
kohteita, jotka edellyttäisivät sen sisälle menemis-
tä – tällä olemme halunneet huomioida tuotteemme 
käyttäjän työturvallisuutta.
 Laadukas pintakäsittely viimeistelee ulkonäön, mutta 
lisää myös tuotteen käyttöikää. Teräsraepuhallamme 
kaikki maalattavat pinnat varmistaaksemme maalin 
hyvän tarttuvuuden. Lietteen aiheuttamaa korroosiota 
vastaan säiliön sisäpuoli on suojattu epoksikäsittelyllä. 
Ulkopuoliset pinnat on käsitelty polyuretaanimaalilla, 
jolla on korkea UV-säteilyn kesto ja näin ollen liete- 
vaunumme säilyttävät tunnusomaisen punaisen värin- 
sä haalistumatta. Asiakkaamme arvostavat tuotteensa 
huoliteltua ja toiveidensa mukaista ulkonäköä, joten 
myös erikoisvärit ovat mahdollisia.

Light 1- akselinen 10 m3  ja 12 m³ 

• LIGHT 1- akselinen lietevaunu on erinomainen 
ratkaisu pintalevitysvaunuksi tai vesivaunuksi. 
Lisävarusteena saatava Easy Control 
hydrauliikan ohjainpaketti mahdollistaa myös 
pumppukuormaimen ja multaimen asennuksen.

• Säiliökoot: 10 ja 12 m3
• Kääntymätön, jarruilla varustettu akseli, joka on 

laippakiinnitetty runkoon
• Vakiorengaskoko 850/50R30.5

Light 2-akselinen 14 m³,16,5 m³ ja 18 m³ 

• LIGHT 2- akselinen lietevaunu soveltuu monipuolisten 
lisävarustevaihtoehtojen ansiosta myös 
urakointikäyttöön. Tähän vaunuun on saatavissa Easy 
Control ja Pilot – ohjaimet.

• Säiliökoot: 14, 16,5 ja 18 m3

• Vakiona painonsiirtojärjestelmä takaa riittävän 
aisapainon. Säiliön etuosa on osastoitu ja se saa 
korvaustilaa vasta kun säiliön takaosa on tyhjentynyt

• Takana valmius nostolaitteelle
• Kääntymätön, jarruilla varustettu etuakseli ja 

kitkaohjautuva, jarrullinen taka-akseli, lehtijouset
• Vakiorengaskoko 710/55R34

www.pel-tuote.fi

• Scharmüller vetolenkki
• Seisontajalka
• Tehokas nivelakselikäyttöinen levitinpumppu vaunun 

edessä 6” purkuputkella
• Säiliön sisäinen sekoitus
• Määränosoitin
• Manuaalinen lietteen määränsäätö
• Loiskelevyt säiliön sisällä

• Lokasuojat ja kävelysilta
• Huoltoluukut 2 kpl
• Korvausilmaventtiilit
• Jarrut kaikilla akseleilla
• Huoltoportaat
• LED- taka- ja – ylileveänvalot, heijastimet  

ja hitaan ajon kolmio

LIGHT LIETEVAUNU SISÄLTÄÄ SUUREN MÄÄRÄN VAKIOVARUSTEITA: 

Light -vaunujen runkorakenne



LIETEVAUNUJEN LISÄVARUSTEET

Sivupumppukuormain 6”

Alatäyttö- ja vaahtoputkivarustus. 
Putkilinjat tehty 6” putkesta.

Maaohjaimet pitävät 
kiekon puhtaana.

Etupumppukuormain 6”

Siirtopumppausvarustus

Keskipumppukuormain 8” Hydraulinen täyttöluukku

Bomech -multain

4-pistenostolaite

LHDD-kaksoiskiekkomultaimetHinattava multainLHSD-1-kiekkomultain

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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Super-pintalevitin
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Bomech-nostolaite
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TÄYTTÄMISEEN JA LEVITTÄMISEEN
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LIETEVAUNUJEN MUUT LISÄVARUSTEET

1.

Nivelakseli

1.

8.

6.

Hydraulijousitus jakaa 
lietevaunun painon 
tasaisesti kaikille 
renkaille, jolloin lietevaunu 
on erittäin vakaa vetää 
myös epätasaisessa 
maastossa.6.

5.
Työkalulaatikko

5.4.

Hydraulinen aisa-jousitus 
keventää traktorin 
vetokoukkuun kohdistuvia 
voimia. Aisajousitus on 
vakiona 3-akselisissa 
lietevaunuissa.

4.

3.

Hydraulinen purku 
voidaan asentaa 
nivelakselikäyttöisen 
pumpun tilalle joko ensi- 
tai jälkiasennuksena. 

3.

2.

Scharmüller kuulavetolaite

2.

7.9.

Lietevaunuun voidaan asentaa 
kameravarustus, jolloin toinen kamera 
sijaitsee takana kuvaten lietevaunun 
katvealuetta ja toinen asennetaan 
pumppukuormaimen puomistoon, jolloin 
pumpun lasku esim.
ahtaaseen kaivoon on turvallisempaa. 
Kameroiden kuvaa voidaan seurata 
traktorissa sijaitsevasta Premium- 
ohjaimen näytöstä.

7.

LED-lisätyövaloja 
voidaan asentaa 
lietevaunuun 4 
kpl normaalien 
työvalojen lisäksi.

8.

Rapuohjauksella traktori ja liete- 
vaunu saadaan kulkemaan eri jälkiä 
pellolla, jolloin vähennetään maan 
tallautumista huomattavasti.

9.



SÄHKÖHYDRAULIIKAN OHJAIMET

  Premium Pilot+ Easy Control

Rungollinen  x  x    x 
lietevaunu

Light - lietevaunu   x    x

Hydr.lohkojen tarve  1  1    3 
traktorissa

LS - optio   x  x  

Can-Bus väyläohjain  x  x  

Proportionaalinen  x  x 
joystick- ohjaus  

Kalvopainikeohjain       x

Näyttö   x*  x   

Pakko-ohjaus  x    

Kitkaohjaus    x    x

Täyttöautomatiikka x    

Määränsäätö- x  lisävaruste    lisävaruste 
automatiikka   

Multaimen   automaatti manuaali/    manuaali 
painatus    painesääd  

Päisteautomatiikka  x    

Telin lukitus- x   x
automatiikka

Tiedon keräys  x

  

  * mahdollisuus kameranäyttöön

TEKNISET TIEDOT

PILOT+ OHJAINPAKETTI 
hallintalaitteina toimivat 
joystick ja 4,3 ” näyttö. Pi-
lot+ toimii niin vapaasti 
kiertävällä kuin LS-pum-
pulla varustetuissa trak-
toreissa. Käyttäjä voi hie-
nosäätää koneen liikkeet 
haluamallaan tavalla. Teli 
lukittuu automaattisesti 
ja Pilot+ voidaan varustaa 
myös määränsäätöauto-
matiikalla.

EASY CONTROL on hyvä 
valinta ohjaimeksi liete-
vaunuihin, jossa toimin-
toja tarvitaan vähemmän. 
Toimintojen hallinta on to-
teutettu on/off venttiileillä 
ja ohjaimena toimii viidellä 
painonapilla varustettu 
kätevän kokoinen kalvopai-
nikeohjain yksinkertainen, 
varmatoiminen ja edullinen 
rakenne. 

NOPEAT JA SIISTIT LIVAKKA 
PUMPPUKUORMAIMET

Pumppukuormaimella varustetun lietevaunun 
täyttäminen on helppoa ja nopeaa; koko työvaihe 
onnistuu traktorista poistumatta. Pumppukuor- 
maimen toiminnot ohjataan joko yksinkertaisella 
ja edullisella Easy Control – ohjainpaketilla tai 
kattavammilla Pilot+ tai CAN BUS- ohjainpake-
teilla.

Pumppukuormain on mahdollista asentaa 
Livakan kaikkiin lietevaunumalleihin; kolmesta 
vaihtoehdosta löytyy varmasti jokaisen käyttöön 
sopiva malli.

Uutuutena toimme markkinoille lietevaunun 
etupuolelle aisan päälle asennettavan 6” etu- 
pumppukuormaimen, joka on helppo asentaa 
myös jälkiasennuksena vanhempiin lietevaunui- 
hin. Lisäksi 8” keskiasenteinen pumppukuor- 
main on kokenut täydellisen muodonmuutok- 
sen käännön ja koko puomiston suhteen. Uusi 
puomiston rakenne tuo lietevaunun painopisteen 
alemmaksi, teleskooppivarsi tuo helppokäyttöi- 
syyttä ja  puomiston saa kuljetukseen lyhem- 
mäksi. Nämä seikat tekevät koko yhdistelmästä 
kompaktimman näköisen ja vakaamman vetää 
traktorin perässä.

Imupumppuina käytetään suomalaisia Mäki-Rei- 
ni Oy:n valmistamia hydraulitoimisia uppopump-
puja, jotka ovat tunnettuja laadustaan ja
käyttöomaisuuksistaan. Erityisominaisuutena 
käyttämissämme uppopumppu-malleissa on 
vastaventtiili, joka estää lietteen pääsyn trak- 
torin hydrauliikkajärjestelmään mahdollisen 
letkurikon sattuessa.

Kaikki pumppukuormainmallimme on mah- 
dollista varustaa siirtopumppauksella, jolloin 
lietevaunun tyhjentäminen varastoaltaaseen 
tms. tapahtuu pumppukuormaimella

 

8” keskiasenteinen pumppukuormain 

• Täyttö vaunun molemmilta puolilta
• Hydrauliikan tarve 70 l / 200 bar
• Pumppausteho 20 000 l / min vedellä
• Varustettu hydraulisella jatkeella, LED-työvalot
• Ulottuvuus 4 m maanpinnasta alaspäin

6” etupumppukuormain 

• Täyttö vaunun oikealta puolelta
• Hydrauliikan tarve 50 l / 150 bar
• Pumppausteho 12000 l / min vedellä
• Ulottuvuus 3,2 m maanpinnasta alaspäin
• Harkittu geometria
• Kuljetustuet

6” sivuasenteinen pumppukuormain 

• Täyttö vaunun oikealta puolelta
• Hydrauliikan tarve 60 l / 200 bar
• Pumppausteho 12 000 l /min vedellä
• Lisänivel ja LED-työvalot vakiona
• Ulottuvuus 3,5 m maanpinnasta alaspäin

LIVAKKA PUMPPUKUORMAIMET

Hydrauliikkatoimintojen ohjaus on valittavissa kolmesta eri 
ohjainvaihtoehdosta: Premium, Pilot+ ja Easy Control.

Näistä kattavin ja urakoitsijoiden suosikki on PREMIUM-
OHJAINPAKETTI, jonka hallintalaitteina toimivat joystick 
ja selkeä, helppokäyttöinen 7” näyttö. Näytön kieli 
on valittavissa suomeksi, ruotsiksi  tai englanniksi. 
Premiumissa on kuorman tunteva hydrauliikka, joka käyttää 
traktorin tuottamaa öljyn virtausta ainoastaan tarpeen 
mukaan vähentäen näin öljyn kuumenemista. Premium-
ohjainpaketti sisältää myös paljon automatiikkaa, joka 
helpottaa ja nopeuttaa lietevaunulla työskentelyä sekä tuo 
siihen lisää turvallisuutta.

• Täyttöautomatiikka pysäyttää pumppukuormaimen 
automaattisesti, kun lietevaunu on täynnä.

• Päisteautomatiikalla saadaan yhdellä napin 
painalluksella lietevaunun 3-tieventtiili menemään 
sekoitukselle, multaimen nostolaite nousemaan 
ylös ja jakaja pysähtymään. Päisteessä kääntymisen 
jälkeen samat toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa 
järjestyksessä uudella napin painalluksella, jolloin 
levitystä voidaan jatkaa pysähtymättä. Levityslaite 
menee myös lopuksi kuljetusasentoon samalla napin 
painalluksella.

• Multaimen painatusautomatiikalla säädetään näytöltä 
kiekkojen maahakuisuutta, säätöväli 25 – 80 bar.

• Määränsäätöautomatiikalla saadaan lietettä virtaamaan 
peltoon juuri haluttu määrä t/ha riippumatta 
ajonopeuden vaihteluista. Virtausmittari mittaa lietteen 
virtauksen reaaliaikaisesti riippumatta lietteen laadusta.

• Telin lukitusautomatiikka tuo turvallisuutta tieajoon, 
koska teli lukittuu automaattisesti nopeuden kasvaessa 
yli säädetyn rajan. Lukitus myös aukeaa automaattisesti 
nopeuden hidastuessa. Peruutettaessa automatiikka 
hoitaa telin ohjauksen.

• Ajo- ja levitystiedon keräys -toiminnon avulla saadaan 
kätevästi tiedot levitetyistä lietemääristä, työtunneista ja 
kilometreistä laskutusta varten.
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LIVAKKA HYDRAULIJOUSITETTU 
KAKSOISKIEKKOMULTAIN
Työleveydet 6m, 8m ja 9m

LHDD = Livakka hydraulijousitettu kaksoiskiekkomultain
(Livakka hydraulic double disc)

LHDD-multain on CAT III nelipistenostolaitteeseen 
kiinnitettävä multaava levityslaite, jolla liete saadaan 
mullattua jopa 10 cm:n syvyyteen. Liete multautuu 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti suoraan 
kasvustolle.

LHDD-multaimet soveltuvat lietteen multaamiseen niin 
nurmelle, sängelle kuin muokatulle maalle. Multaimeen 
on saatavana lisävarusteena maaohjaimet.

LHDD- multaimissa on Harsön pystymalliset, 
epäkeskoleikkureilla varustetut jakajat. Jakajat toimivat 
tehokkaasti myös jäykällä, paljon heinää ja rehuntähteitä 
sisältävällä lietteellä. Jakajan terät ovat karkaistut 
ja tarvittaessa vaihdettavissa, mikä takaa varman ja 
häiriöttömän käytön pitkäaikaisessa käytössä. Jakajalta 
lähtevät letkut ovat halkaisijaltaan 50 mm, mikä 
mahdollistaa reilun lietemäärän sijoittamisen.

Multaimen rakenne on kolmilohkoinen. Sivulohkot 
nostetaan sylintereillä pystyyn ja lukitaan auto- 
maattisesti sylinterikäyttöisillä salpalukituksilla. 
Kuljetuksessa multaimen maavara on suuri. Tämän 
mahdollistavat reilulla liikevaralla varustettu nostolaite 
sekä vantaiden hydraulijousitus. Painatus vantaille 
tapahtuu 4-pistenostolaitteen kautta.

• Kaksoiskiekkorakenne, kiekot leikkaavat 
V-muodossa

• Avaavat lietteelle reilun tilan maaperään, 
imeytyminen on nopeaa

• Vannasväli 27 cm

• Kiekkojen halkaisija 40,5 cm, pyörii 
kevyesti eikä nosta herkästi kiviä

• Tiivistetty ja rasvattava laakerointi

• Hydraulijousitus jokaisella vantaalla 
tasaa painatusvoiman jokaiselle 
vantaalle, myötäilee erinomaisesti maan 
pinnanmuotoja

• Joustovaraa vantailla noin 30 cm, sallii 
isojenkin esteiden ylittämisen

• Vantaiden kääntyvyys 30 astetta 
suuntaansa, kaarteiden ajaminen ei revi 
maanpintaa rikki

• Valinnainen tippalukkotoiminto

• Kiekkojen välissä oleva suutin ohjaa 
lietteen tarkasti ja tukkeutumatta avattuun 
uraan

• Pintalevitin mahdollista asentaa myös 
multaimeen

• LED-valot sekä heijastinkolmio vakiona

• Harsön pystymalliset, 
epäkeskoleikkureilla varustetut jakajat. 
Jakajat toimivat tehokkaasti myös 
jäykällä, paljon heinää ja rehuntähteitä 
sisältävällä lietteellä. Jakajan terät ovat 
karkaistut ja tarvittaessa vaihdettavissa, 
mikä takaa varman ja häiriöttömän käytön 
pitkäaikaisessa käytössä.

LIVAKKA HYDRAULIJOUSITETTU KAKSOISKIEKKOMULTAIN
Työleveydet 6m, 8m ja 9m
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LHSD = Livakka hydraulijousitettu 1-kiekkomultain 
(Livakka hydraulic single disc)

LHSD-multain on CAT III nelipistenostolaitteeseen 
kiinnitettävä multaava levityslaite, jolla liete saadaan 
mullattua jopa 10 cm:n syvyyteen. Liete multautuu 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti suoraan 
kasvustolle.

LHSD-multaimet soveltuvat lietteen multaamiseen 
niin nurmelle, sängelle kuin muokatulle maalle.

LHSD-multaimissa on Harsön pystymalliset, 
epäkeskoleikkureilla varustetut jakajat. Jakajat 
toimivat tehokkaasti myös jäykällä, paljon heinää ja 
rehuntähteitä sisältävällä lietteellä. Jakajan terät 
ovat karkaistut ja tarvittaessa vaihdettavissa, mikä 
takaa varman ja häiriöttömän käytön pitkäaikaisessa 
käytössä. Jakajalta lähtevät letkut ovat halkaisijaltaan 
50 mm, mikä mahdollistaa reilun lietemäärän 
sijoittamisen.

Multaimen rakenne on kolmilohkoinen. Sivulohkot 
nostetaan sylintereillä pystyyn ja lukitaan auto- 
maattisesti sylinterikäyttöisillä salpalukituksilla. 
Kuljetuksessa multaimen maavara on suuri.
Tämän mahdollistavat reilulla liikevaralla varustettu 
nostolaite sekä vantaiden hydraulijousitus. Painatus 
vantaille tapahtuu 4-pistenostolaitteen kautta.

• Kiinnitys omalla rungolla vaunuun, helppo ja nopea 
ottaa tarvittaessa irti

• Multain omalla akselillaan, ei lisää lietevaunun 
akselimassaa

• Nivellys sallii multaimen liikkumisen pysty-, vaaka- ja 
kiertosuunnassa, seuraa hyvin maanpinnan muotoja 
riippumatta lietevaunun liikkeistä

• Yksikiekkorakenteella liete sijoitetaan jopa 10 cm:n 
syvyyteen, ei tarvitse suurta vetotehon tarvetta

• Kiekon halkaisija 455 mm takaa herkän pyörimisen 
huonoissakin olosuhteissa eikä nosta herkästi kiviä

• Toimii luotettavasti niin nurmella, sängellä kuin 
muokatulla maalla

• Liete sijoitetaan kiekkojen avaamaan vakoon 
suuttimen kautta

• Kiekkojen laakerointi on erittäin tiivis ja luotettava 
SKF

• Kiekkojen jousitus on mm. lautasmuokkaimista tuttu 
kumisauvajousitus, kestää kovaakin rasitusta ja 
toimii varmasti

• Kiekkojen taakse kiinnitetyt tasauslevyt tasaavat 
lietteen sijoittamisen yhteydessä mm. myyrien 
tekemät keot tai muut pienemmät epätasaisuudet

• Tasaavat pintaa kun työskennellään kynnöksellä
• Muokatulla maalla sekoittavat lietettä paremmin 

maahan, vaikutus nopeutuu sekä typen haihtuminen 
vähenee

• Hinattavassa multaimessa on kaksi Harsön jakajaa ja 
50 mm letkut, mitkä takaavat lietteen paremman 
läpäisykyvyn

• Letkujen mitoitus on lyhin mahdollinen ilman 
ylimääräisiä liitoksia, tukkeutumisriski on lähes 
olematon sekä letkujen tyhjentyminen on nopeaa

• Tarvittaessa voidaan käyttää puolta työleveyttä

• 1- kiekkorakenne

• Kiekon vahvuus 10 mm, joka avaa maahan 
reilun vaon ja nopeuttaa näin lietteen 
imeytymistä

• Kiekkojen halkaisija 40,5 cm, pyörii 
kevyesti eikä nosta herkästi kiviä

• Kiekkojen väli 27cm

• Tiivis ja luotettava SKF-laakerointi

• Hydraulijousitus jokaisella vantaalla 
tasaa painatusvoiman jokaiselle 
vantaalle, myötäilee erinomaisesti maan 
pinnanmuotoja

• Joustovaraa vantailla noin 30 cm, sallii 
isojenkin esteiden ylittämisen

• Vantaiden kääntyvyys 30 astetta 
suuntaansa, kaarteiden ajaminen ei revi 
maanpintaa rikki

• Valinnainen tippalukkotoiminto

• Muotoiltu suutin ohjaa lietteen tarkasti 
maahan

• Pintalevitin mahdollista asentaa myös 
multaimeen

• LED-valot sekä heijastinkolmio vakiona

LIVAKKA HYDRAULIJOUSITETTU 1-KIEKKOMULTAIN
Työleveydet 6m, 8m ja 9m

LIVAKKA HYDRAULIJOUSITETTU 1-KIEKKOMULTAIN
Työleveydet 6m, 8m ja 9m 

www.pel-tuote.fi

SKF Agrihub 
laakerointi



LIVAKKA HINATTAVA KIEKKOMULTAIN 
Työleveys 8m

Livakka hinattava kiekkomultain on tehokas tapa sijoittaa 
lietelanta maaperään ympäristöä säästäen. Multaimen yksi- 
kiekkorakenteen avulla työ tapahtuu tehokkaasti ja varmasti 
olosuhteista riippumatta.

Multaimen rakenne mahdollistaa asennuksen myös kevy- 
empirakenteisiin säiliörunkoisiin vaunuihin, koska multain ei 
tarvitse erillistä nostolaitetta koneen käyttämiseen tai eril- 
listä runkoa multaimen kiinnittämiseen. Multain on helposti 
myös jälkiasennettavissa. Multaimen rakenteiden kestävyys 
on erinomainen, koska lietevaunun paino ei kohdistu hinatta- 
vaan multaimeen missään tilanteessa. Aisalla oleva nivelöinti 
sallii hyvät liikevarat multaimelle maanpinnan muotojen mu- 
kaan. Mahdollisimman alas viety rakenne tekee multaimesta 
vakaan myös rinnemailla ajettaessa.

Multaimen hinattavasta rakenteesta johtuen pistekuormaa 
maanpintaan nähden saadaan vähennettyä. Huolimatta 
hinattavasta rakenteesta multain-vaunuyhdistelmällä pystyy 
peruuttamaan normaalisti, sillä multain on varustettu säh- 
köisellä pakko-ohjauksella.

Hinattavan multaimen toimintoja ohjataan 2,7” näytöllä. Kone 
toimii niin vapaasti kiertävällä kuin LS-pumpulla varuste- 
tuissa traktoreissa. Lisävarusteena on saatavana päisteau- 
tomatiikka jolloin yhdellä napin painalluksella lietevaunun
3-tieventtiili saadaan menemään sekoitukselle, vantaat 
nousemaan ylös ja jakaja pysähtymään. Päisteessä käänty- 
misen jälkeen samat toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa 
järjestyksessä uudella napin painalluksella, jolloin levitystä 
voidaan jatkaa pysähtymättä. Levityslaite menee lopuksi 
kuljetusasentoon samalla napin painalluksella.

• Kiinnitys omalla rungolla vaunuun, helppo ja 
nopea ottaa tarvittaessa irti

• Multain omalla akselillaan, ei lisää liete- vaunun 
akselimassaa

• Nivellys sallii multaimen liikkumisen pysty-, 
vaaka- ja kiertosuunnassa, seuraa hyvin 
maanpinnan muotoja riippumatta lietevaunun 
liikkeistä

• Yksikiekkorakenteella liete sijoitetaan jopa 10 
cm:n syvyyteen, ei tarvitse suurta vetotehoa

• Kiekon halkaisija 455 mm takaa herkän 
pyörimisen huonoissakin olosuhteissa eikä nosta 
herkästi kiviä

• Toimii luotettavasti niin nurmella, sängellä kuin 
muokatulla maalla

• Liete sijoitetaan kiekkojen avaamaan va- koon 
suuttimen kautta

• Kiekkojen SKF-laakerointi on erittäin tiivis ja 
luotettava

• Kiekkojen jousitus on mm. lautasmuok- kaimista 
tuttu kumisauvajousitus, kestää kovaakin 
rasitusta ja toimii varmasti

• Kiekkojen taakse kiinnitetyt tasauslevyt 
tasaavat lietteen sijoittamisen yhteydessä mm. 
myyrien tekemät keot tai muut pie- nemmät 
epätasaisuudet

• Tasaavat pintaa kun työskennellään kyn- nöksellä
• Muokatulla maalla sekoittavat lietettä pa- 

remmin maahan, vaikutus nopeutuu sekä typen 
haihtuminen vähenee

• Hinattavassa multaimessa on kaksi Harsön 
jakajaa ja 50 mm:n letkut, mitkä takaavat lietteen 
paremman virtauskyvyn

• Letkujen mitoitus on lyhin mahdollinen ilman 
ylimääräisiä liitoksia, tukkeutumis- riski on lähes 
olematon ja letkujen tyhjen- tyminen on nopeaa

• Tarvittaessa voidaan käyttää puolta työleveyttä

• Kiinnitys omalla rungolla vaunuun, helppo ja nopea 
ottaa tarvittaessa irti

• Multain omalla akselillaan, ei lisää lietevaunun 
akselimassaa

• Nivellys sallii multaimen liikkumisen pysty-, vaaka- ja 
kiertosuunnassa, seuraa hyvin maanpinnan muotoja 
riippumatta lietevaunun liikkeistä

• Yksikiekkorakenteella liete sijoitetaan jopa 10 cm:n 
syvyyteen, ei tarvitse suurta vetotehon tarvetta

• Kiekon halkaisija 455 mm takaa herkän pyörimisen 
huonoissakin olosuhteissa eikä nosta herkästi kiviä

• Toimii luotettavasti niin nurmella, sängellä kuin 
muokatulla maalla

• Liete sijoitetaan kiekkojen avaamaan vakoon 
suuttimen kautta

• Kiekkojen laakerointi on erittäin tiivis ja luotettava 
SKF

• Kiekkojen jousitus on mm. lautasmuokkaimista tuttu 
kumisauvajousitus, kestää kovaakin rasitusta ja 
toimii varmasti

• Kiekkojen taakse kiinnitetyt tasauslevyt tasaavat 
lietteen sijoittamisen yhteydessä mm. myyrien 
tekemät keot tai muut pienemmät epätasaisuudet

• Tasaavat pintaa kun työskennellään kynnöksellä
• Muokatulla maalla sekoittavat lietettä paremmin 

maahan, vaikutus nopeutuu sekä typen haihtuminen 
vähenee

• Hinattavassa multaimessa on kaksi Harsön jakajaa ja 
50 mm letkut, mitkä takaavat lietteen paremman 
läpäisykyvyn

• Letkujen mitoitus on lyhin mahdollinen ilman 
ylimääräisiä liitoksia, tukkeutumisriski on lähes 
olematon sekä letkujen tyhjentyminen on nopeaa

• Tarvittaessa voidaan käyttää puolta työleveyttä

LIVAKKA HINATTAVA KIEKKOMULTAIN 
Työleveys 8m
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Bomech vetovannas-multaimet ovat maailmalla hyvin tunnettuja lietteenlevityslaitteita, 
jotka ovat saavuttaneet suuren suosion toimivien ja luotettavien tuotteidensa ansiosta. 
Bomech on valmistanut ja kehittänyt multaimia jo vuodesta 1990 alkaen ja ne soveltuvat 
nurmelle, sängelle ja muokatulle maalle.

Vetovannas, joka on valmistettu karkaistusta teräksestä, asettuu koneen työasennossa 
kasvin sivuille. Siten liete sijoitetaan suoraan maan pinnalle lehtien alapuolelle. Tämä 
tekniikka mahdollistaa kasvien nopeamman pääsyn ravintoaineisiin ja estää lehtien 
saastumisen. Vetovantaan aktiivinen kosketuspaine on vähintään 6-10 kg per vannas. 
Lehden saastumisen vähentäminen parantaa myös perusrehun laatua ja lisää karjan rehun 
saantia. Kun tuotos on valmis, erotetut kasvit palautuvat jälleen yhteen, mikä minimoi 
haihtumisen ja hyödyttää asukkaita ja ympäristöä. Kaikki viljelyjätteet pysyvät erillisinä 
maaperässä, eikä kone kerää niitä. 

Kestävät kumisuuttimet jakavat lietteen tasaisesti ja tukkeutumatta.  Automaattinen tason 
säätö sekä jokaisella vantaalla oleva oma jousitus mahdollistavat Bomechilla työskentelyn 
vaikeammissakin pelto-olosuhteissa. Luotettavat ja tukkiutumattomat jakajat takaavat 
lietteen tasaisen jakautumisen koko työleveydelle. Lieteletkujen koko on 40 mm. Työnopeus 
Bomechin multaimilla voi olla jopa 20 km / h. 

BOMECH FLEX 7.5 ja 8.8 m
Flex vetovannas-multain on kompakti ja kevyt lietteenlevityslaite, joka on varustettu yhdellä 
lietteen jakajalla. Laite on helppo asentaa mihin tahansa säiliöön, myös jälkiasennuksena. 
Keskirungossa automaattinen tason säätö sekä jousitetut vantaat. Flex asettuu kuljetuksen 
ajaksi kätevästi nippuun letkut ylöspäin, joten se ei sotke ympäristöä siirtojen aikana. 

BOMECH FARMER 12 ja 15 m
Farmer vetovannas-multain on vakaa ja pienikokoinen lietteenlevityslaite, joka soveltuu 
hyvin myös jälkiasennukseen. Farmer voidaan asentaa joko suoraan lietevaunun 
säiliöön tai mihin tahansa 3 tai 4 piste nostolaitteeseen. Lietteen jakaa kaksi integroitua 
jakajaa, jotka varmistavat lietteen täsmällisen jakautumisen. Letkuja ei ole taivutettu 
nostettaessa tai taitettaessa ja kaikilla sylintereillä on päätyvaimennus. Molemmat 
ominaisuudet takaavat maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Myös Farmerissa 
on automaattinen tason säätö keskirungossa sekä lisäksi molemmissa siivissä, jolloin 
pellon epätasaisuudetkaan eivät suuresta työleveydestä huolimatta haittaa. Vantaat ovat 
erillisjousitetut. Kuljetusasennossa siivet taittuvat lietevaunun kylkeen letkut ylöspäin, 
jolloin laite ei sotke ympäristöä siirtymisten aikana. 

Kysy myös muita malleja!

BOMECH VETOVANNAS-MULTAIMET 

www.pel-tuote.fi



LIVAKKA LIETEVAUNUT 10 – 20 m3

TUOTTEIDEN TEKNISET TIEDOT

LIVAKKA MULTAIMET

  LHSD6 LHSD8 LHDD6 LHDD8         Hinattava  multain 

Kiinnitystyyppi 4-pistenostolaite CAT III 4-pistenostolaite CAT III 4-pistenostolaite CAT III 4-pistenostolaite CAT III

Työleveys cm  600 800  600  800                   800

Vannastyyppi 1-kiekkoinen 1-kiekkoinen 2-kiekkoinen 2-kiekkoinen 1-kiekkoinen

Kiekon        40,5 40,5  40,5  40,5                   45,5
halkaisija cm

Vannasmäärä kpl        13 15  23  29                    16 parikiekko 
         paketteja

Kiekkoväli cm         27 27  27  27                    25,8

Jousitustyyppi Hydraulinen Hydraulinen Hydraulinen Hydraulinen               Kumielementti

Kuljetusleveys         3000 3000  3000  3000                    2990
mm

Jakaja        1 xHarsö 1 x Harsö 1 x Harsö  1 x Harsö                 2 x Harsö

Lieteletkun        50 50  50 50                      50
halkaisija mm

Öljyntarve        40 40  40  40                       40
max l/min

 Light 10 m3 Light 12 m3 Light 14 m3 Light 16,5 m3 Light 18 m3  14 m3 16,5 m3 18 m3 20 m3

Leveys 325 325 305 305 305 305 305 305  305

Pituus cm 500 560 630 712 815 676 758 807  906

Rengaskoko 850/50R30.5 850/50R30.5 710/55R34 710/55R34 710/55R34 710/55R34 710/55R34 710/55R34 710/55R34

Akseli kpl 1 1 2 2 2 2 2 2  3

Ohjautuva ja   x x x x x x  x
jousitettu

BOMECH VETOVANNAS-MULTAIMET

 Flex 7.5 Flex 8.8  Farmer 12 Farmer 15

Kiinnitystyyppi suora  suora  suora tai 3-/ 4 suora tai 3-/4
     -pistenostolaite -pistenostolaite

Työleveys cm 750  860  1200  1500

Vannastyyppi laahavannas laahavannas laahavannas laahavannas

Vannasmäärä kpl 34  40  48  60

Vannasväli cm 22  22  25  25

Jousitustyyppi jousiteräs jousiteräs jousiteräs jousiteräs

Kuljetusleveys 2550  2990  2990  2990
mm

Jakaja 1  1  2  2

Lieteletkun  40  40  40  40
halkaisija mm 

Öljyntarve 40  40  40  40
max l / min

www.pel-tuote.fi
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PEL-Tuote sai alkunsa 30 vuotta sitten niittosilppureiden torvista, joita tehtiin 
niihin varaosiksi. Varsinaisen sysäyksen uudenlaiseen yritystoimintaan 
synnytti kivenkeräyskoneet, joita yritys alkoi valmistaa vuonna 1997. 
Räätälöidyt kivenkeräyskoneet keräävät tehokkaasti kivet pellolta ennen 
kylvöä tai kylvökseltä ja ehkäisevät näin muiden peltokoneiden kulumista ja 
rikkoutumista. Peltokäytön lisäksi kivenkeräyskoneita voidaan käyttää teiden 
kunnostamisessa, golf-kentillä ja viherrakentamisessa. Tänä päivänä Kivi-
Pekka tuotemerkin alla on kivenkeräyskoneiden lisäksi lautasmuokkaimet ja 
multivaattorit.

PEL-Tuotteen tuotesarjaan kuuluu myös lietelannan kiekkomultain, joka 
kehitettiin vuonna 2009. Konetarjonta lietteen käsittelyyn kasvoi, kun PEL-
tuote osti Livakka liiketoiminnan vuonna 2013. Livakka lietevaunuja on 
valmistettu jo 1970 luvulta lähtien ja se on tuotemerkkinä Suomessa yksi 
tunnetuimmista. PEL-tuote jatkaa vakaasti Livakan kehitystä ja tänä päivänä 
voimme tarjota asiakkaillemme lietevaunun pienestä pintalevitysvaunusta 
aina isoihin ja korkeasti varusteltuihin urakointilaitteisiin.

Tunnuslauseemme ”Suomalaista osaamista Suomen kivisimmiltä pelloilta” 
kuvastaa erinomaisesti yrityksemme ajattelu- ja toimintatapaa. PEL-
Tuote Oy:n toimitilat sijaitsevat Rantasalmella järvien ja peltojen keskellä. 
Kiviset pellot ja vaihtelevat korkeuserot luovat vaativan testiympäristön 
tuotteillemme jo suoraan tehtaan ovelta. Maatalouden tarpeet hyvin tunteva 
ammattitaitoinen henkilökunta ja korkea käytettävien komponenttien 
kotimaisuusaste takaavat asiakkaillemme laadukkaan Suomalaisen tuotteen.

Suomessa myynti tapahtuu suoraan loppukäyttäjälle, lukuun ottamatta 
Lappia, missä myynnistä vastaa Lakkapää Oy. Ulkomaille myymme 
jälleenmyyjien kautta. Tällä hetkellä toimitamme tuotteitamme 38 maahan ja 
viennin osuus liikevaihdosta on noin puolet.

Vuonna 2017 PEL-Tuote osti merkittävän osuuden Tume-Agri Oy:stä, 
joka valmistaa ja markkinoi kylvöön ja muokkaukseen tarkoitettuja 
maatalouskoneita. Tuotteet markkinoidaan Tume- ja Hankmo-tuotemerkeillä, 
jotka ovat alansa vanhimpia ja tunnetuimpia tuotemerkkejä Suomessa ja niitä 
myydään loppukäyttäjäasiakkaille yli 20 maassa, Euroopassa ja Aasiassa. 
PEL-Tuote myy koneita Itä-Suomessa, muualle Suomeen koneet myydään 
suoraan Tume-Agrin tehtaalta Turengista.

Vuoden 2017 hankintoja oli myös Eastra Oy:n osto Varkaudessa. Eastra Oy on 
työ- ja maatalouskoneiden sekä tarvikkeiden jälleenmyyjä, jossa toimii myös 
traktoreiden huolto ja varaosamyymälä.

MYAGRIPLAN
MyAgriPlan on ohjelmisto, jolla pystytään lisäämään työkoneiden käytön tehokkuutta, 
tekemään työnsuunnittelua, varmistamaan koneiden huolto-ohjelmien toteuttaminen ja 
saamaan laskutusperusteita urakoinnista.

MyAgriPlan on toteutettu saman tyyppisellä ratkaisumallilla, kuin Valtran Smart, joka 
lisää järjestelmien yhteensopivuutta tulevaisuudessa. Ratkaisussa työkoneisiin sijoitetaan 
tiedonkeräysyksikkö, joka kerää anturi- ja sijaintitietoa. Näiden tietojen avulla pystytään 
tekemään suunnitelma jokaiselle koneelle erikseen.

Viljelijä- käyttäjä pystyy järjestelmällä tekemään työnjohtoa, aikataulutusta, työlistoja ja 
varaston seurantaa. Kaikella tällä suunnittelulla pyritään tekemään työt tehokkaammin ja 
edullisimmilla työhön optimoiduilla koneilla. Urakoitsijalle järjestelmässä voidaan osoittaa 
sijaintitieto urakoitavalle kohteelle ja varata urakointiaikoja. Itse urakoitsija pystyy helposti 
tekemään alueellisia työsuunnitelmia, jolloin kallista urakointiaikaa ei tuhlata turhiin 
siirtymiin. Samoin järjestelmästä saadaan laskutusperusteita ja huoltomuistutuksia.

Yhteiskäyttökoneissa perinteinen ongelma on aina ollut, että ei tiedetä missä kone sijaitsee 
ja onko se varattuna miten pitkään. Nyt jokainen koneen osakas voi suunnitella omat 
työnsä helpommin, kun tietää miten yhteiskone on käytettävissä ja voi varata oman vuoron 
kalenterista ja samalla näkee koneen sijainnin. Tällä saadaan lisättyä koneiden käytön 
tehokkuutta paljon enemmän kuin lisäämällä metri koneen työleveyttä.
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Käyntiosoite:

PEL-Tuote Oy
Seppälänsalmentie 181
58900 RANTASALMI

Laskutusosoite:

PEL-Tuote Oy
Ostolaskut
Olavinkatu 52, 3. kerros
57100 SAVONLINNA

MYYNTI
Olli Lönnroos
Puh. +358 (0) 40 593 6913
olli.lonnroos@pel-tuote.fi 

Jukka-Pekka Hoffren
Puh. +358 (0) 40 845 4999
jukka-pekka.hoffren@pel-tuote.fi

Jussi Lappalainen
Puh. +358 (0) 40 539 0115
jussi.lappalainen@pel-tuote.fi

MYYNTI 
POHJOIS-SUOMI:

www.lakkapaa.com

VARAOSAMYYNTI
Kivi-Pekka
Jukka-Pekka Hoffren
Puh. +358 (0) 20 742 4021
jukka-pekka.hoffren@pel-tuote.fi

Livakka
Johanna Keinänen
Puh. +358 (0) 20 742 4023
johanna.keinanen@pel-tuote.fi

TEKNINEN TUKI
Kivi-Pekka
Eppu Sistonen
Puh. +358 (0) 20 742 4022
eppu.sistonen@pel-tuote.fi

Livakka
Petri Haapala
Puh. +358 (0) 20 742 4024
petri.haapala@pel-tuote.fi
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