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Työkoneiden hydraulikomponenttien huoltoon keskittyvä Varaosaparatiisi on kehittänyt ja ottanut 
käyttöön digitaalisesti ohjatun testipenkin, missä hyödynnetään tehonkierrätystä.  

Euroopan mittakaavassakin edistyksellisen testipenkin taustalla on mahdollista nostaa hydrauliikan 
huollot ja kunnostukset uudelle tasolle. 

Digitaalisesti 
ohjattu testipenkki 
tehonkierrätyksellä
tuo laatua pumppu- ja 
moottorihuoltoon

Espoolainen Varaosaparatiisi aloitti kaivu-
koneiden varaosien maahantuonnin vuonna 
2002. Toiminta laajeni kunnostuksiin vuonna 
2005 jolloin alettiin tekemään kaivukoneiden 
napamoottoreiden kunnostuksia sillä niille oli 
kysyntää asiakkaiden keskuudessa.

- Ensin haimme yhteistyökumppania huol-
totoimintaan mutta kun sopivaa ei löytynyt 
niin perustimme oman huollon. Tavoitteena 
oli heti alusta saakka tarjota huollot ja kun-
nostukset viimeisen päälle hyvin tehtynä eli 
parhaiten Suomessa. Pian toiminta laajeni na-
pamoottoreista myös kaivukoneiden avoimen 
piirin pumppuihin ja kääntömoottoreihin sekä 
myös suljetun piirin pumppuihin ja moottorei-
hin joita käytetään kiinteistöpuolen koneissa. 
Alussa palvelimme huolloissa pelkästään ura-
koitsijoita mutta osaamisemme kasvaessa 
ja hyvän maineen karttuessa alkoi yhteistyö 
myös johtavien maansiirtokoneiden maahan-
tuojien kanssa, kertoo Varaosaparatiisin Pert-
ti Martikainen.

Oppia tekemiseen Japanista
Halu kehittää huollon teknistä osaamista ja 

tasoa johti myös siihen että Rauno Martikai-
nen vieraili vuonna 2008 Japanissa maailman 
johtavissa kaivukoneiden napamoottori- ja 

pumpputehtaissa. 
- Haimme ajatuksia työmenetelmien ja laadun 

kehittämiseen sekä korkeaan puhtaustasoon; 
reissussa saimmekin paljon oppia. Teemme 
edelleen hyvää yhteistyötä eri hydrauliikka-
valmistajien kanssa. Keskitymme huolloissa ja 
kunnostuksissa Kawasaki-, Rexroth- ja Hitachi 
–mäntäpumppuihin sekä –moottoreihin, jotka 
ovat tärkeimmät merkit maarakennuskonekäy-
tössä, sanoo Rauno Martikainen.

Osat löytyy suoraan hyllystä – 
samoin kunnostetut komponentit

Varaosaparatiisi tarjoaa suoraan hyllystä ky-
seisten tuotteiden varaosat, mikä mahdollis-
taa myös todella nopeat läpimenoajat omassa 
huollossa. 

- Meiltä löytyy alkuperäiset varaosat sekä 
hyvälaatuiset tarvikeosat jotka nekin ovat en-
siasennuslaatua. Varastosta löytyy myös heti 
toimituksiin hyvä valikoima yleisimpiä kaivuko-
neiden pumppuja ja moottoreita kunnostettui-
na –lisäksi tarjolla on myös uusia komponent-
teja, lupaa Rauno Martikainen. 

Perushuoltoa ja 
täydellistä kunnostusta

Hydraulikomponenttien huolto on jaettu eri 
tasoihin asiakkaan tarpeiden mukaan.

- Perushuollossamme hydraulipumppuun tai 
–moottoriin ainoastaan vaihdetaan ehjät osat 
rikkoutuneiden tilalle jolloin komponentti saa-
daan nopeasti ja edullisesti toimintakuntoon. 
Ammattihuollossamme pumpun jokainen osa 
puretaan, pestään ja mitataan - myös sääti-
met - ja kuluneet osat uusitaan sekä kompo-
nentti säädetään testipenkissä valmistajan 
ohjearvoihin, jolloin tuloksena on uutta vas-
taava komponentti. Säätimet ovatkin tärkein 
tekijä pumpun toiminnan kannalta. Tyypillisiä 
väärään säätymiseen liittyviä ongelmia ovat 
koneen tehottomuus ja dieselmoottrin hyy-
tyminen sekä äkkinäiset tai nykivät liikkeet. 
Perushuolto tai tarvikekomponentin hankinta 
eivät useinkaan poista säätymiseen liittyviä 
ongelmia, opastaa Rauno Martikainen.

Edistyksellinen testipenkki
Yli kahden vuoden tuotekehityksen tulokse-

na syntynyt Varaosaparatiisin testipenkki on 
tiettävästi Euroopan ainoa digitaalisestiohjat-
tu penkki, jossa on onnistuttu toteuttamaan 
tehonkierrätys. 

- Kehitystyössä oli mukana systeemiasian-
tuntijoita Metropoliasta kuten Heikki Paavi-
lainen ja tuoteasiantuntijoina edustajat Nes-
tepaine Oy:stä sekä GS-Hydro Oy:stä. Meille 
todella merkittävän investoinnin arvo oli yh-

Yli kahden vuoden tuotekehityksen tuloksena syntynyt 
Varaosaparatiisin testipenkki on tiettävästi Euroopan ainoa 
digitaalisestiohjattu penkki, jossa on onnistuttu toteutta-

maan tehonkierrätys. 

Täysin tietokoneohjattua järjestelmää ohjataan selkeän ja monipuolisen käyttöliittymän kautta, 
näyttää Rauno Martikainen.

Tehonkierrätyksen ansiosta samassa laitteessa voidaan säätää niin avoimen- kuin suljetun piirin hydraulipumput 
sekä hydraulimoottorit ilman kompromisseja.
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Tehonkierrätys on toteutettu kahdella Linde -pump-
pumoottorilla, jotka voivat toimia kummassa tahansa 
roolissa digitaaliohjauksella. Pumppumoottorit ovat 

kytkettynä Brevini –vaihteistoon.

Tasokkaasti toteutettu putkitus on GS-Hydron käsialaa.

mitattu teho on ollut 140 kW, laskennallisen 
maksitehon ollessa yli 200 kW.

Testipenkki on ollut käytössä parin vuoden 
ajan ja se on osoittautunut erittäin hyväksi 
tehtäväänsä. Ja toki penkin toimintoja on kehi-
tetty edelleen koko ajan mm. käyttöliittymän 
ja ohjelmakoodin osalta.

- Saamme komponenteista todella paljon 
tarkkaa dataa mikä mahdollistaa niiden sää-
dön juuri halutuksi. Asiakkaat kehuvatkin että 
kunnostamamme ja säätämämme komponen-
tit tekevät työkoneista aiempaa parempia 
käyttää sillä hydrauliikka on tehokasta, tarkkaa 
ja pehmeää, mikä näkyy myös parantuneena 
polttoainetaloutena. Penkillä saatavalla da-
talla ”näkee laajasti pumppujen sisälle”, mikä 
antaa uusia ajatuksia mm. vikadiagnostiikan 
ja on-line palveluiden kehittämiselle jatkossa, 
visioi Rauno Martikainen.

Myytävä tuote?
Edistyksellisessä testipenkissä on paljon 

ratkaisuja jotka varmasti kiinnostaisivat monia 
alan toimijoita.

- Kyllä me olemme miettineet että tällä voisi 
kaupallista kysyntää ja esimerkiksi koko penkin 
rakenne on mietitty ulkonäköä myöten niin 
että sen tuotteistaminen olisi jatkossa mah-
dollista, toteaa Pertti Martikainen.  

teensä yli 300 000 euroa, ilmoittaa Pertti 
Martikainen. 

Tehonkierrätys on toteutettu kahdella pump-
pumoottorilla, jotka voivat toimia kummassa 
tahansa roolissa digitaaliohjauksella. Täysin 
tietokoneohjattu järjestelmä on toteutettu 
Beckhoffin io-komponenteilla, joihin on liitetty 

yli kolmekymmentä erilaista paine-, virtaus- ja 
lämpötila-anturia. Ohjaus tapahtuu lukuisilla 
jännitteellä toimivilla suuntaventiileillä sekä 
PWM-signalilla toimivilla proportionaaliventtii-
leillä. Ensiöpiirin voimanlähteeksi riittää säh-
kömoottori, jonka energia kattaa kitkasta sekä 
ohivuodoista johtuvan tehohäviön.

- Tehonkierrätyksen ansiosta voimme säätää 
samassa laitteessa niin avoimen- kuin suljetun 
piirin hydraulipumput sekä hydraulimoottorit 
ilman kompromisseja. Hydraulimoottorit pys-
tymme jarruttamaan akselista, jolloin ne pys-
tytään säätämään oikeata käyttöä vastaavis-
sa olosuhteissa. Toistaiseksi testiajossa suurin 

Testipenkissä on yli kolmekymmentä erilaista paine-, virtaus- ja lämpötila-anturia.

Asentaja Mika Kaareskorpi purkaa ja kokoaa kunnostettavat komponentit ammattitaidolla. 

- Varastosta löytyy myös heti toimituksiin hyvä valikoima yleisimpiä kaivukoneiden pumppuja ja moottoreita kun-
nostettuina –lisäksi tarjolla on myös uusia komponentteja, esittelee Pertti Martikainen.


