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etsätyö Oy on 
tunnettu varuste-
toimittaja metsä- 

koneisiin sekä maansiirto-
koneisiin mutta valikoimas-
ta löytyy laajasti tuotteita 
myös kuorma-autokäyttöön 
ja erityisesti puutavara-au-
toihin. 

Kaikki Metsätyön edustamat 
päätuotteet tulevat joko omasta 
konsernista tai suoraan varuste-
valmistajilta. Yhteistä edustetta-
ville tuotteille on, että valmista-
jat lähes poikkeuksetta ovat 
alansa johtavia ja toimivat kan-
sainvälisesti, mikä osaltaan ta-
kaa tuotteiden korkean laadun.

Olofsfors -tieterät
Olofsfors-tieterät, tappirungot 

ja kovametallitapit ovat kuorma- 
autojen auroissa ja alusterälait-
teissa laajalti käytettyjä tuotteita. 
Olofsfors Ab on johtava tieterien 
valmistaja markkinoiden laajim-
malla tuotevalikoimalla. Tunne-
tuin terätuote on varmasti käyt-
töedullinen reikäterä, joka on 
normaalimallien lisäksi saatava-
na kulmateränä tai loska-aurauk-
seen soveltuvana kumitettuna 
reikäteränä.

Hultdins -kourat 
Hultdins Ab on johtava kuor-

mainkourien valmistaja metsä-
koneisiin. Mallisto kattaa myös 
puutavara-autoissa käytettävät 
kourakoot ja mallit. Normaalit 
kuormainkourat ovat kokoluo-
kassa 0,26 m2 - 0,52 m2. Lisäksi 
mallistossa on energiapuun ja 
jätteenkäsittelyyn soveltuvat 
4-piikkiset R-kourat, vinoleuka-
kourat ja kourat kaivinkoneiden 
ympäripyöriviin kääntölaittei-
siin. Hultdins -tuotteita ovat 
myös kourasahat sekä nosturei-
den käännön vaimentimet ja 
puomistosylintereiden vaimen-
timet.

Indexator -kääntäjät 
Indexator on kaikkialla maa-

ilmassa tunnettu ympäripyörivi-
en kääntäjien ja kääntölaitteiden 
valmistaja. Kääntäjämallisto 
kattaa nosturit pienistä 3 tm:n 
maatilakuormaimista metsäko-
neisiin ja puutavara-autoihin 
sekä järeimpiin terminaalinostu-
reihin. 

Läheisesti kääntäjään liittyy 
riipuke tai jarrullinen riipuke, 
joka on Indexatorilta saatavissa 
lähes jokaiseen nosturiin sovel-
tuvaksi. Jarruriipukkeissa on 
valittavissa mallit, jotka vaimen-
tavat heilahdusta kääntäjään tai 
vaihtoehtoisesti sekä kääntäjään 
ja puomin päähän nähden.

Näiden tuotteiden lisäksi In-
dexator -valikoimaan kuuluvat 
kiertoliittimet, jotka estävät let-
kun kiertymisen ja aukeamisen 
liitoksistaan. Kiertoliitin asenne-
taan esimerkiksi letkun väliin, 
jolloin letku voi vapaasti työs-
kenneltäessä ”elää”.  Liittimien 
kiinnipysymisen lisäksi letkun 
käyttöikä kasvaa huomattavasti.

X-tapp -kartiotapit
Puutavara-autojen nosturit on 

tyypillinen kohde X-tapp -kar-
tiotapeille. Nosturin puomilii-

tokset ja hydraulisylintereiden 
tappiliitokset kuluvat korvak-
keistaan työskenneltäessä. Työ- 
iskujen vuoksi korvakereiät 
muokkautuvat soikeiksi. X-tapp, 
jonka päissä on laajennuskartiot, 
asennetaan suoraan alkuperäisen 
tapin tilalle reikävenyneisiin 
korvakkeisiin. Lukitusosat kiris-
tetään annettuun momenttiin ja 
kartiot laajenevat reikien muo-
toon poistaen reikävälyksen 
täysin. X-tapp-kartiotappi on 
saatavissa lähes kaikkiin kohtei-
siin, joissa on tappiliitos.

Nordchain -ketjut 
Rahtiautot, aura-autot ja eri-

tyisesti puutavara-autot varuste-
taan talviolosuhteisiin kitkaket-
juilla. Nordchain on johtava 
ketjutuote kuorma-autoihin laa-
jalla mallistolla. Ketjut on saa-
tavissa yksittäispyöriin tai pari-
pyöriin kaikkiin meneviin ren-
gaskokoihin. Asfalttiajoon pii-
kittömät ja vaativaan metsäkäyt-
töön piikilliset kitkaketjut. Lähes 
kaikki Nordchain -kuorma-auto-
ketjut ovat perusaineeltaan kan-
tikasta, karkaistua booriterästä. 
Piikillisissä malleissa kaatuma-
ton U-hokki takaa ylivoimaisen 
pyöräpidon. 

Metsätyöltä varusteet
myös kuorma-autoihin

Lähellä asiakasta
Metsätyö Oy toimii kolmella 

paikkakunnalla, Hämeenlinnas-
sa, Jyväskylässä ja Rovaniemel-

lä. Lisätietoa tuotteista on saata-
vissa myyntihenkilöstöltä ja si-
vuihin www.metsatyo.fi tutustu-
malla.

M
Hultdins -kouria löytyy kokoluokassa 0,26-0,52m2. Tavallisten kuor-
mainkourien lisäksi mallistossa ovat kourat mm. hakkuutähteen tai 
jätteen käsittelyyn.

Yleisin Indexatorin kääntäjämalli puutavara-autojen nostureissa on 
GV12-2. Indexator -mallisto kattaa kääntäjät pienimmistä maatilakuor-
maimista metsäkoneisiin ja puuautoihin sekä terminaalinostureihin.

Indexator -jarruriipukkeella este- 
tään kuormainkouran ja riipuk-
keen välinen tarpeeton heilahte-
lu, mikä nopeuttaa työskentelyä.

Markkinoiden tunnetuin reikäterä Olofsfors P300 on saatavissa myös kulmateränä, joka on 
esimerkiksi lunta auratessa erittäin vahva ulkokulmastaan katukiveen osuessaan.

X-tapp -kartiotapilla kunnostetaan pysyvästi 
väljistyneen tappiliitoksen korvakkeet. Puuta-
vara-autojen nosturit on tyypillinen käyttökoh-
de X-tapp -kartiotapeille.

Nordchain eniten myyty ketjumerkki 
puutavara-autoihin; ykkös- tai paripyö-
riin piikillisinä tai ilman.

Hydrauliletkun 
väliin asenne-
tava Indexator 
-kiertoliitin es-
tää letkun kier-
tymisen ja liitti-
mien aukeami-
sen. Tämä li-
sää huomatta-
vasti letkujen 
käyttöikää.
 


