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Iskuvasaran tulee Iskuvasaran tulee 
lyödä hyvin ja kestää lyödä hyvin ja kestää 
kovaa käyttöäkovaa käyttöä
Kiven vasarointi laittaa koville iskuvasaran ja myös alustakoneen. Suomen 
Maansiirto Oy on todennut MTB -iskuvasarat toimiviksi louhitun kiven 
paloittelussa.

Suomen Maansiirto Oy aloitti toimintansa 
vuonna 1999, jolloin tehtiin pyöräkuormaa-
jalla murskan altakantoa ja puskukoneella 
monttujen maisemointeja. Toiminta lähti no-
peasti laajentumaan maarakennus- ja murs-
kauspuolella - parhaimmillaan konekantaa 
oli käytössä yli neljäkymmentä. 

- Viitisen vuotta sitten tehtiin strategian 
vaihto ja konekantaa myytiin pois, kun alet-
tiin keskittymään vasarointiin ja louhintaan. 
Tällä hetkellä kaluston rungon muodostaa 
puolen kymmentä iskuvasaralla varustettua 
kaivukonetta ja poravaunu; lisäksi louhinnas-
ta ostetaan metriporausta muilta alan toimi-
joilta, kertoo Suomen Maansiirto Oy:n Marko 
Seppälä.

Suomen Maansiirron toiminta aluetta on 
eteläinen Suomi suunnilleen Mikkelistä alas-

Suomen Maansiirto Oy keskittyy louhintapalveluun ja irrotetun kiven vasarointiin. Kuvassa ollaan ASM Kiviainespalvelun Vantaan toimipisteessä 
Hitachi Zaxis 300LC -kaivukoneella, missä vasarana MTB 285. 

Suomen Maansiirrolla on vasarakäytössä puolen kymmentä kaivukonetta ja MTB -vasaroita löytyy 
yhteensä viisi kappaletta.

MTB 285 -iskuvasaran työpaino on 2950 kg, 
iskuenergiaa löytyy 6000 J ja iskutiheys on 

320-520 / 1 min.

päin.
- Suurimmat työllistäjämme ovat ASM-Kivi-

ainespalvelu sekä Suomen Kivisora, joille teh-
dään louhintaa ja irrotetun kiven vasarointia 
eri murskauskohteissa. Lisäksi palvelemme 
toki muitakin asiakkaita ammattitaidolla, to-
teaa Seppälä.

Hinta-laatusuhde kohdillaan
Ensimmäisen MTB -iskuvasaran Suomen 
Maansiirto otti käyttöön kesällä 2019.

- Työpainoltaan 2,5 tonnin MTB 255 -vasara 
hankittiin koekäyttömielessä. Vaikka vasara 
oli hieman alimittainen käyttötarpeeseemme, 
niin se vakuutti iskuvoimallaan ja kestävyydel-
lään. Hinta-laatusuhde todettiin hyväksi, joten 
sen jälkeen olemme ostaneet pykälää suurem-
pia työpainoltaan 3,0 tonnin MTB 285 -malleja, 
joita löytyy tällä hetkellä yhteensä viisi kappa-
letta, sanoo Seppälä.

Asiakaspalvelu pelaa
MTB -vasaroiden maahantuoja Stenmann Oy 

saa Seppälältä kehuja asiakaspalvelustaan:
- Yrittäjä Patrick Gunn on asiallinen kave-

ri ja vastaa huutonsa, joten kaupanteko on 
mukavaa. Kaikissa kovassa käytössä olevissa 
laitteissa on aina omat tekniset murheensa 
mutta Stenmann hoitaa vasaroiden huollot ja 
korjaukset sekä takuuasiat hyvin. Paikanpäälle 
työmaalle tullaan nopealla varoitusajalla sil-
loin kun on tarvetta ja heiltä löytyy myös vara-
vasara tilalle remontin ajaksi.

Hyvälaatuista kulutusosaa
Vasaroiden lisäksi Stenmannilta on hankittu 
laajasti erilaisia kulutusosia Suomen Maansiir-
ron ja Suomen Kivisoran koneisiin.

- Kaivukoneisiin on tullut kauhojen kulu-
tusosaa ym. ja murskaimiin jopa kokonaisia 
murskanrunkoja - tavara on laadullisesti hyvää 
ja palvelu priimaa. Stenmannilta löytyy myös 
iskuvasaranterät järkihintaan suoraan varas-
tosta, kertoo Marko Seppälä.

Cat 336E -kaivukone varustettuna MTB 285 -iskuvasaralla on tehokas paketti kiven rikotukseen.


