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KIVI-PEKKA kivenkeräyskoneet on kehitetty suomalaisten 
maanviljelijöiden toimesta suomalaisille pelloille.Koneet 
valmistetaan Rantasalmella Itä-Suomessa.
Koneiden tuotekehitys ja testaaminen tapahtuu Savon 
kivisillä pelloilla. Jatkuvan testaamisen ja tuotekehityksen 
ansiosta KIVI-PEKAN toimintavarmuus on huippuluokkaa.

KIVI-PEKAN sivulla olevat karhottimet pyörivät vastakkai-
seen suuntaan koneen kulkusuuntaan nähden ja kokoavat 
kivet keskelle konetta, josta nostorummun piikit nostavat 
kivet seulaa myöten koneeseen. Kivien kulkiessa seulalle 
seuloutuu suurin osa maa-ainesta takaisin peltoon. KIVI-
PEKKA 6:lla työsaavutus on maksimissaan 1,2 t/min.
KIVI-PEKKA kivenkeräyskoneita on kolmea työleveyttä: 
4-, 5- ja 6 metrisiä. KIVI-PEKKA 4:ssä on nostorummun 
leveys 80 cm ja muissa 113 cm. 4 metrin koneessa karhot-
timien tukipyöränä on 195/65 x 14 rengas ja muissa 
malleissa on vakiona 195/65 x 14 keinutelitukipyörä. 

KIVI-PEKKA rakennetaan ammattitaidolla kestävistä teräs-
rakenteista ja työn takeena KIVI-PEKALLE annetaan 
kahden vuoden takuu.
Materiaalina käytämme laadukkaita erikoisteräksiä. Seulan 
varpojen taotut päät vähentävät kiilakivien tarttumista ja 
nostorummun piikkien rasitusta. Meillä on kaksi vaihtoehtoa 
nostorummun piikiksi. Vanhemman mitat on 12 x 32 ja uuden 
12 x 45. Uudella piikillä on 3 kertaa pitempi käyttöikä.

KIVI-PEKASSA voimansiirto tapahtuu kiilahihnojen 
avulla. Kiilahihnat eliminoivat kivien aiheuttamat iskut. 
Ne toimivat tarvittaessa kytkimenä ja välittävät voiman 
haluttuun kohteeseen. Nostorummun voimansiirrossa 
käytetään erikoisvahvistettuja kiilahihnoja, jotka lisäävät 
hihnojen kestävyyttä entisestään. Laakerointi koneessa 
on ”ylimitoitettu”, jonka ansiosta konen toimintavarmuus 
on huippuluokkaa. Laakereina käytämme laadukkaita 
SKF:n laakereita.
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RENGASTUS
TELI 15,5 X 400

TELI 17 X 500

KARHOTTIMIEN NOSTO
KIVI-PEKAN lisävarusteena on erillinen karhottim-
ien nostomekanismi. Nostaminen tapahtuu yhdellä 
yksitoimisella hydraulisylinterillä ja mekanismi hoitaa 
karhottimien yhtäaikaisen nousun. Lukitus yläasentoon 
tapahtuu mekaanisesti salvoilla, jotka vapautetaan 
köydellä.
Nivelakseleiden ja vaijereiden irrottamista ei tarvita, 
vaan KIVI-PEKAN työ- ja kuljetuskuntoon laitto ta-
pahtuu ohjaamosta, näin kuljettajan ei tarvitse 
laskeutua traktorista.
Perusmallissa karhottimien nosto ja lasku tapahtuu 
vaijereilla kivisäiliön hydrauliikan avulla. 

PYÖRIMISVAHTI
Pölyisissä olosuhteissa 
KIVI-PEKALLA ajettaessa 
näkyvyys koneelle saattaa olla 
olematon. Pyörimisvahdilla 
valvotaan karhottimien ja 
nostorummun pyörimistä. 
Pyörimisvahdin avulla vältytään 
hihnavaurioilta ja koneella 
työskentely on helpompaa.
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KIVI-PEKAN multaseula vähentää huomattavasti kivien mukana 
kulkeutuvan mullan määrää. Multaseulan ansiosta ravinteikas multa 
päätyy takaisin peltoon. Myös kivet puhdistuvat ja niitä voidaan käyttää 
esim. rakennuskäyttöön tai tienrakennusaineeksi. 
Seulonta tapahtuu kippausvaiheessa, jolloin multa valuu multalaatik-
koon, josta se palautuu takaisin peltoon. Ritilärakenteisen takaseinän 
ansiosta kontin takaseinästä on saatu todella kestävä.

KIVI-PEKKA on hinattava. Kone kiinnitetään 
vetokoukkuun ja työsyvyyttä säädellään hydrauli-
työntövarren avulla. Vetokoukkukiinnityksen ansiosta 
vetovarret eivät rasitu ja työsyvyys pysyy vakiona 
epätasaisessakin maastossa. Hinattava malli on vakaa 
myös siirtoajossa.
Hinattavuuden ansiosta koneen kiinnityspiste on sama 
kuin ulosoton pyörityspiste, jolloin kone ei tarvitse laa-
jakulmanivelakselia. Työntövarren takapäässä olevan 
hyppyyttimen avulla kone nousee kiintokivien yli
ja traktorin paino ei kohdistu koneelle.



TEKNISET TIEDOT

 KIVI-PEKKA 4 KIVI-PEKKA 5 KIVI-PEKKA 6
Paino 3700 kg 3900 kg 4000 kg
Työleveys 4 m 5 m 6 m
Kivikoko 25–300 mm 25–300 mm 25–300 mm
Teho 700 kg/min 1000 kg/min 1200 kg/min
Kivisäiliön tilavuus 1,5–2 m3 1,5–2 m3 1,5–2 m3

Rengaskoko
 Yksikkörenkaalla 22,5 x 550 22,5 x 550 22,5 x 550
  22,5 x 700 22,5 x 700 22,5 x 700
  26,5 x 700 26,5 x 700 26,5 x 700
 Telillä 15,5 x 400 15,5 x 400 15,5 x 400
  17 x 500 17 x 500 17 x 500
  17 x 500 ELS 17 x 500 ELS 17 x 500 ELS
Karhottiomien tukipyörät 195 x 14 195 x 14 teli 195 x 14 teli
Tehontarve 70 hv 80 hv 80 hv
Ajonopeus 2–6 km/h 2–6 km/h 2–6 km/h
Nostorummun piikkejä 18 kpl 28 kpl 28 kpl
Vakiovarusteet • multalaatikko•vetokoukkukiinnitys • renkaat 22,5 x 550 • kaikki nivelakselit 
  • hydraulityöntövarsi jatkoletkuilla • viljelysuunnanmukainen taottu seula
  • rautakanki • telitukipyörät (5- ja 6 m:n malleihin) • työkalu- ja varaosasäiliö
Lisävarusteet • pyörimisvahti•karhottimien hydraulinosto • yksikköpyörä 22,5 x 700,
     26,5 x 700 • teli 15,5 x 400, 17 x 500, 17 x 500 ELS
  • telitukipyörät 4 m:n koneeseen

Oikeudet muutoksiin pidätetään

KIVI-PEKKA 6

KIVI-PEKKA 5

KIVI-PEKKA 4
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MUOKKAIN
KIVI-PEKKAKIVI-PEKKA

KIVI-PEKKA 
muokkain soveltuu sänkimuokkaukseen,

 nurmen muokkaukseen  ja kylvömuokkaukseen.
KIVI-PEKKA muokkain on hinattava lautasmuokkain keskikoon traktoreille.
Työleveydet ovat 2,75 m, 3,5 m  ja 4 m. Kapeimmalla lautasmuokkaimella 

traktorin tehontarve on noin 80-100 hv.
Hinattavalla lautasmuokkaimella pystytään ajamaan pellolla ilman koneen nostamista

päisteissä ja näin työteho paranee huomattavasti.
Ajettaessa nostolaitekiinniteisellä lautasmuokkaimella merkittävä osuus 

kokonaistyöajastakuluu päisteissä ja kulmissa tehtäviin käännöksiin, joissa
muokkain joudutaan nostamaan ilmaan.

Hinattavalla KIVI-PEKKA lautasmuokkaimella voidaan ajaa pellolla rinkiä
ja hinattavuus mahdollistaa muokkaimen toiminnan myös kurveissa.

Näin kokonaistyösaavutus on parempi kuin vastaavan kokoisella
nostolaitemuokkaimella. Muokkain on jatkuvasti joko työasennossa tai oman

kumisen takapakkerinsa varassa, jolloin traktorin takapyörät eivät aiheuta 
kohtuutonta pistekuormaa pellon pintaan kuten nostolaitesovitteisissa koneissa.

Näin vältytään pellon ylimääräiseltä tiivistymiseltä.
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YKSINKERTAINEN JA VANKKA RAKENNE
KIVI-PEKKA muokkaimen runko on rakennettu
200 x 100 x 8 RHS putkesta, jolloin työleveydeltään 
2,75 m:n muokkaimeen saadaan jo peruspainoksi 
800 kg/m.
Koneessa on myös paikat lisäpainoille. Vankka ja avara, 
lähes tukkeutumaton rakenne takaavat tehokkaan oljen 
ja kasvijätteen sekottumisen muokkauskerrokseen.
Koneen runkoon on asennettu kiinteä umpikuminen 
takapakkeri ja työsyvyyden säätö tapahtuu hydraulisesti 
lautasakseleita kääntäen. Työsyvyyttä saadaan 
säädettyä 0-15 cm. 

Kone kiinnitetään aina vetokoukkuun.
KIVI-PEKAN uusi vetoaisa mahdollistaa koneen 
noston ylemmäs upottavissa olosuhteissa, jolloin 
maavara kasvaa huomattavasti.
Koneeseen saadaan lisää nostokorkeutta erillisellä 
sylinterillä, jolla säädetään myös vetolenkin korkeus. 
Vetoaisan sylinteri mahdollistaa myös ”matalanoston”, 
jota voidaan käyttää päisteissä koneen ylösnostami-
seen. Tällöin työsyvyyden säätösylinteriä ei tarvitse 
käyttää ja käännöksen jälkeen työsyvyys pysyy juuri 
samana kuin se oli ennen lautasten nostamista ilmaan. 

Hyvin muotoiltu ja helposti säädettävä puhdistuskaavin 
pitää takapakkerin puhtaana.

Koneissa on aina vakiona kuljetusvalot. 

Avararakenteinen takapakkeri on lähes tukkeutumaton.
Lisävarusteena on saatavissa halkaisijaltaan suurempi 
(800mm) pakkeri, joka toimii paremmin märissä 
olesuhteissa.
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Vaihtoehtona myös sileä lautanen erittäin matalaan
muokkaukseen.

Kumipinnoitteinen umpikumipakkeri on käyttövarma
ja erittäin hyvin puhdistuva. Se toimii myös siirtoajossa
pehmeästi ja on hyvin kulutusta kestävä.

Hydraulitoiminen järeä etulata on varustettu 80 x 10 
latajousilla, joissa 150 mm leveät terälaput. Etulata 
mahdollistaa pellon pinnan muotoilun ja kynnösten 
tasoittamisen.

Jälkihara toimii automaattisesti lautasten työsyvyyden 
säädön mukana ja se on myös mahdollista ottaa 
pois käytöstä lukitsemalla yläasentoon. Jälkihara 
viimeistelee hyvänkylvöalustan kylvömuokkauksessa. 
Sänkimuokkauksessa jälkiharaa käytetään levittämään 
olkikasoja ja näin helpottamaan tulevia työvaiheita.

Reunalautasten korkeuden säätö mahdollistaa tasaisen 
työjäljen myös edestakaisin ajettaessa.
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TEKNISET TIEDOT

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Kivi-Pekka muokkain 275 muokkain 350 muokkain 400
Työleveys m 2,75 3,5  4
Oma paino kg/vakiovarustein 2200  2800  3200
Paino kg/m vakiovarustein 800 800  800
Tehontarve 80 - 100 hv 100 - 120 hv 120 - 150 hv
Lautasten halkaisija mm 510 510  510
Lautasten lukumäärä 2 x 11 2 x 14  2 x 16
Lautasväli mm 250 250  250
Työsaavutus ha/tunti 2,25 - 4,5 3,0 - 6,0  4 - 8
Takapyörästö umpikumipakkeri umpikumipakkeri umpikumipakkeri

Vakiovarusteet: – Hydraulinen työntövarsi  
 – Takavalot + etuvalot  
 – Hitaanajoneuvon kolmio
 – Työsyvyyden näyttöasteikko
 – Takapakkerin kaavin
 – Vetoaisan sylinteri
 – Sivulautasten syvyyden säätö

Lisävarusteet: – 800 mm umpikumipakkeri 
 – Hydraulinen etulata
 – Jälkihara
 – Lisäpainot

Lisätietoja:
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KIVI-PEKKAKIVI-PEKKA

MONIPUOLINEN RATKAISU 
SAMALLA KONEELLA TAPAHTUVAAN 
KYLVÖ- JA PERUSMUOKKAUKSEEN

Monipuolisuus saadaan aikaan kahden muokkaavan elementin, 
kultivaattorin ja lautasmuokkaimen portaattomalla ja 

toisistaan riippumattomalla syvyydensäädöllä. 
Muokkausyksiköiden takana seuraa maata tiivistävä ja kokkareita rikkova 
”offset” takapyörästö ja mururakenteen pintaan viimeistelevä jälkihara.

Tämä mahdollistaa sopivan joustavuuden erilaisissa olosuhteissa.
Kolmeen riviin sijoitetut ja jousilaukaisimin varustetut kultivaattoripiikit 

”hanhenjaloin” mahdollistavat karkeamman ja syvemmän  
muokkauksen (0-20 cm). 

Lautasmuokkainyksikkö perässä tasoittaa ja hienontaa pinnan 
kylvökerroksen (0-10 cm). Etupyörät sekä takapyörästö pitävät muokkaimen

 aina suorassa pellonpintaan nähden ja vakio työsyvyydessä, jolloin 
muokkauspohjasta saadaan hyvin tasainen ja kerralla valmista kylvöalustaa. 
Keskellä sijaitsevat isot kuljetuspyörät mahdollistavat pienen kääntösäteen 

pisteessä ja tekevät koneesta ketterän.

MULTIVAATTORI
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varustetut kultivaattoripiikit ”hanhenjaloin”  toimivat 
varmasti myös hankalammissa ja kivisissä 
olosuhteissa. Hanhenjalat leikkaavat koko 
muokkauspohjan auki ja niiden muokkauskulma on 
säädettävissä.. 

Multivaattori kulkee etupään isojen nurkkapyörien 
varassa jotka pitävät koneen tasaisessa työsy-
vyydessä. Nurkkapyörien voidaan antaa luistaa si-
vusuunnassa jonkin verran, tukeva rakenne kestää 
sen.

”Offset” pyörästön jälki viimeistellään vielä kevyellä 
jälkiharalla. 
. 

Keinuva ”OffSet” pyörästö parantaa koneen eten-
emiskykyä suurellakin ajonopeudella myös kosteis-
sa ja vaikeissa olosuhteissa. ”OffSet” pyörästön 
kyky purkaa suorassa rivissä olevan pyörästön 
eteen syntyvä maavalli on vaikuttava. 
Tämä maavallin muodostumi-nen vaatii lisäksi 
myös paljon vetotehoa – täysin turhaan. 

Lautaset on kiinnitetty kumipatukkajousituksen 
välityksellä erilliseen apurunkoon. Lautasten sy-
vyydensäätö tapahtuu muuttamalla sylinterin 
pituutta.

Suuret kuljetuspyörät takaavat vakaan kulun niin 
maantiellä, kuin pellollakin. Vetopisteen ja keskellä 
konetta sijaitsevan kuljetuspyörästön akselilinjan 
välinen etäisyys on saatu ketteryyttä parantavan 
pieneksi.
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Leveä ”hanhenjalka” terä leikkaa koko 
työleveyden muokkauspohjan auki ja sekoittaa 
voimakkaasti.

Säädettävät tasoitinlautaset estävät 
kultivaattoripiikkien heittämän maan ajautumista 
työleveyttä kauemmas. Tämä varmistaa tasaisen 
hyvän muokkausjäljen.

Työsyvyyden rajoitus tapahtuu sylinterin varteen 
asennettavilla rajoitin ”klipseillä”.

Valosarja kuuluu vakiona koneeseen. 

Kultivaattoripiikin jousilaukaisin estää piikin vau-
rioitumisen esteeseen osuessaan.
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TEKNISET TIEDOT

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Kivi-Pekka multivaattori 325 multivaattori 425
Työleveys m 3,25 4,25   
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 lukumäärä 2 2   
Lautasväli mm 250 250
Työsaavutus ha/tunti 2,5 - 5,0 3,2 - 6,4   
Hydraulilohkojen määrä 3 4

Lisätietoja:
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LIETELANNAN KIEKKOMULTAIN
KIVI-PEKKAKIVI-PEKKA

KIVI-PEKKA 
LIETELANNAN KIEKKOMULTAIN 

mahdollistaa lietelannan sijoittamisen maaperään ympäristöä säästäen. 
Työ tapahtuu tehokkaasti ja varmasti yksikiekkojärjestelmällä kaikissa 
olosuhteissa. Multain on kehitetty liitettäväksi  myös säiliörunkoisiin

 lietevaunuihin hinattavalla kiinnitysmekanismilla. 

Maan tiivistyminen vähenee, koska lietevaunussa ei tarvita raskasta 
runkorakennetta, multaimen oma akselisto pienentää pistekuormaa, 
sekä nivellys ja traktoriin liitetty multaimen pakko-ohjaus vähentävät 

käännyttäessä edestakaisin liikkumista. 

Multain myös kestää aikaisempaa paremmin, 
koska siihen ei kohdistu lietevaunun paino missään tilanteessa.
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Pakko-ohjaus
Kone kiinnitetään lietevaunuun pakko-
ohjautuvalla hinattavalla rakenteella. 
Multain kulkee oman pyörästönsä varas-
sa, jolloin se ei lisää lietevaunun akseli-
massaa. Multain on nivelletty liikkumaan 
pysty-, vaaka- ja kiertosuunnassa, jolloin 
multain kulkee maanpinnan mukaisesti 
riippumatta vaunun liikkeistä.  
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Hinattava
Pakko-ohjattu runkonivel mahdollistaa multaimen sujuvan seuraamisen työskennellessä ja 
peruutettaessa. Pakko-ohjauksessa olevat paineakut pehmentävät multaimen liikkeitä ja toi-
mivat ylikuormitussuojana. Runko-ohjauksen ansiosta multaimella voidaan ajaa normaalia 
jyrkempiä kurveja, jolloin työ tehostuu ja tallausvauriot pienevät. Multaimen pakko-ohjauksen 
ansiosta vaunulla peruuttaminen käy vaivattomasti.
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Yksikiekkorakenne
Yksikiekko järjestelmällä liete sijoitetaan 3-8 cm syvyyteen. Vetotehon tarve pysyy kohtuulli-
sena suuremmallakin työleveydellä, koska vakoa ei avata turhan suureksi ja näin vältetään 
kivien nouseminen pellon pintaan. Yksikiekkojärjestelmä toimii luotettavasti nurmella, sängel-
lä ja muokatussa maassa. Liete sijoitetaan vakoon kiekon jälkeen maanpintaa lähellä olevan 
kumisuulakkeen kautta. Kiekon laakeroinnissa käytettään erittäin tiiviitä ja luotettavia SKF:n 
napoja. Lautasten jousituksena käytetään lautasmuokkaimesta tuttua ja kestävää kumisauva 
jousitusta, jonka ansiosta kiekot pääset väistämään esteet.

Tasauslevyt
Multaimen taakse on kiinnitetty tasauslevyt, jotka lannan maahansijottamisen yhteydessä 
tasaavat pellolla olevat esim. myyrien tekemät keot tai muut epätasaisuudet, jotka muuten 
joudutaan tasaamaan erillisesti.

Toiminta
Liete jaetaan kiekoille tasaisesti ja häiriöttömästi leikkaavalla Harsøn epäkeskolla pystyjakajalla, 
joka on varmatoiminen. Multaimessa käytetään 50 mm putkia.
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TEKNISET TIEDOT

Myynti ja valmistus,
huolto ja varaosat 

Seppälänsalmentie 181
58900 RANTASALMI
FINNLAND
Puh. 040 550 8115 

Jussi Lappalainen puh. 040 539 0115
 jussi.lappalainen@pel-tuote.fi
Mikko Lappalainen puh. 040 550 8115
 mikko.lappalainen@pel-tuote.fi
Jorma Koivisto puh. 0400 156 616
 jorma.koivisto@pel-tuote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Kivi-Pekka kiekkomultain
Työleveys 8m
Paino 2480 kg
Kääntökulma 25° suuntaansa
16 kpl jousitettuja parilautaspaketteja, yhteensä 32 lautasta
32 kpl erillistä lannansyöttösuutinta
Lautasväli 285 mm
Työsyvyys max 10 cm 
Hydraulisesti nostettavat 12 lautasen sivulohkot
Hydraulinen työsyvyydensäätö
Parilautaspaketissa säädettävä ”myyrälana”

Myynti, Lapin lääni:


