Laajoja koritöitä, moottorikorjauksia, maalausta ...

Perusku nnostu ksia
etelänaapurissa
Ikääntyvä bussi voi
saada uuden elämän
täyskunnostuksessa.
Eestiläinen liikennöitsijä
on laajentanut korjaamotoimintaansa palvelemaan myös ulkopuolisia ja tarjoaa
monipuolisia palveluita
niin korien kuin moottoreiden kunnostuksiin .
• Petteri Räsänen

Mootor Grupp ASon kuuden yhtiön
konserni, joka harjoittaa linja-autoliikennettä laajassa mittakaavassa
Eestissä. Konsernilla on myös ollut
merkittävää omaan kalustoon kohdistunutta korjaamotoimintaa jo yli
10 vuoden ajan.
Noin 6-7 vuotta sitten korjaamotoimintaa alettiin tehdä myös
muille kuin omille ajoneuvoille.
Toiminta vakiintui pian ja korjaustoiminta yhtiöitettiin omaksi yhtiöksi Busland OU:ksi vuonna 2006.
Vuosien myötä yhtiö on tullut tunnetuksi erityisesti korikunnostustoiminnastaan. Laatu on tyydyttänyt
suomalaisiakin asiakkaita, ja kustannustasoa on pidetty kilpailukykyisenä. Asiakkaita on myös Ruotsista ja orjasta.
Laajennus moottoreiden
kunnostuksiin
Viime syksyn ja talven aikana yhtiössä on viety läpi laaja hanke, jossa
korjaustoiminta on laajennettu kattamaan myösmoottoreiden kunnostukset. Teknisenä asiantuntija hankkeessa on toiminut Jussi Raunisto
BussiPro Oy:stä. Tallinnan korjaamon yhteydessäollut yksivarastotila
tyhjennettiin, remontoitiin ja varus-
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Moottorin lohkoa asennetaan tasohiomakoneeseen.
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Täyskunnostuksessa bussi saa uuden sisustuksen ja luonnollisesti kori myös ylimaalataan. Tekniikan peruskunnostus on kolmas osa kokonaisuutta.

teltiin uudeksi moottorikorjaamoksi. Laitekanta ha~kittiin Suomesta
toimintansa päättäneeltä moottorikoneistamoIta. Tapio Päkki Oyhuolsi laitteet ja antoi henkilökunnalle
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perusteellisen koulutuksen.
Moottorireiden kaupallinen
kunnostustoiminta alkoi kuluvan
vuoden alussa. Korjaamo on alkuvaiheessa mitoitettu 30-40 mootto-

rin kunnostukseen vuodessa. Valmius kapasiteetin kasvattamiseen jopa
70 moottoriin vuodessa
on kuitenkin olemassa.
Moottoreihin tehdään asiakkaan toiveen
mukaan eritasoisia kunnostuksia. Asiakas valitsee kunnostuksen laajuuden sen mukaan, kauanko moottorin halutaan vielä palvelevan. Laajimmassa täyskunnostuksessa vaihdetaan luonnollisesti
kaikki kuluvat osat kalleimpia sylinteriputki- ja mäntäsarjoja myöten.
Keveimmillään vaihdetaan automaattisesti vain halvimmat osat kuten laakerit. Kaiken muun osalta
tarkastetaan ja mitataan moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti,
mitä voidaan turvallisesti jättää ennalleen.
Korjaamon laitevarustus on
kattava. Puhtaus on olennaisen tärkeää, joten uusinvestointina hankittiin nykyaikainen, kolmevaiheinen
kammiopesukone, Siinä on varustus, jonka avulla kaikki lohkon kanavistotkin saadaan puhdistettua.
Hankalasti puhdistettaville kappaleilIe, kuten venttiilit, on hankittu
raepuhalluskaappi.
Varsinaisista koneistustöistä

Busland 00 on varustanut Tallinnaan
moottorikorjaamon palvelemaan muun
muassa suomalaisia liikennöitsijöitä.

onnistuvat kansityöt ja tasohionnat.
Kampiakselit kyetään kiillottamaan
ja pienempi mittaiset myös hiomaan. Koneistusvarustukseen kuuluvat myös pysty- ja vaakahooni sekä pienimittainen sylinteripora. Sen
avulla voidaan kunnostaa esimerkiksi paineilmakompressoreita.
Diesellaitteiden kunnostuksille
on oma sivuhuoneensa. Bosch-valtuutuksen omaava yksikkö kykenee
rivi- ja jakajapumpputekniikalla varustettujen diesellaitteiden testaukseen, säätämiseen ja korjaamiseen.
Moottorikorjaamoori on lisäksi varustettu vaihteistokunnostuspiste.
Kori korjau ksella
nuorennusleikkaus

Buslandin korikorjaustoiminta on
laaja-alaista. Töitä tehdään kolmessa eri korjaamossa: yksi on Tallinnan pääpaikalla, yksi noin 40 kilometrin päässä Karlassa ja kolmas
korjaamo on Etelä-Eestissä Vörussa.
Tallinnassa tehdään pääosin autojen alustaan ja runkoon liittyviä töitä, mutta myös palovaurioiden korjauksia. Karlassa tehdään laajamittaisia korien kunnostuksia.
Korikunnostuksissa tulee esille
eestiläinen käsityötaito. Lähes kaikki tehdään itse, alihankintaa ei käytetä. Pelti, alumiini ja ruostumaton
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"Toivomme, että voisimme kehittää
omaa toimintaamme palvelemaan entistä paremmin suomalaisia asiakkaita",
myyntipäällikkö Otto Osula sanoo.

Istuimet verhoiliaan alkuperäistä vastaavalla englantilaisella kankaalla.

teräs taipuvat oikeisiin muotoihin.
Bussien istuimetkin verhoillaan käsityönä suoraan rullakankaasta.
Luonnollisesti myös maalaukset
tehdään samassa korjaamossa omin
voimin.
Täyskunnostuksen tarkoituksena on yleensä ikääntyneen bussin
tason nosto. Sillä on olennainen
merkitys kuntien ostoliikenteessä.

Tietyille linjoille vaaditaan tietyntasoiset autot. Jos liikennettä ei kuitenkaan ole kilometrimääräisesti
kovin paljon, uusi auto ei välttämättä ole kannattava. Täyskunnostettu
vanhempikin auto pääsee näille linjoille hyväksytyn tasokatsastuksen
jälkeen.
"Haemme yhteistyötä suomalaisten kanssa. Tarkoituksemme ei

ole pelkästään myydä palveluitamme. Toivomme,että voisimme kehittää omaa toimintaamme palvelemaan entistä paremmin suornalaisia asiakkaita. Samalla suomalaiset
liikenteenharjoittajat voisivat hyödyntää kalustoaan entistä tehokkaammin", myyntipäällikkö Otto
Osula kuvailee.
Täyskunnostuksessa bussin

koko kori uudistetaan. Sisustus puretaan ja käytännössä kaikki pinnat
uusitaan. Istuimet verhoillaan, Tavaratilan lattia ja muut rakenteet
pinnoitetaan uudelleen. Peilit modernisoidaan ja ikkunoita vaihdetaan tarvittaessa. Alustan ja rungon
ruostevauriot korjataan, maalataan
ja massataan. Luonnollisesti koko
auto ylimaalataan.
Auton tekniikka käydään läpi
ja kunnostetaan odotettavissa olevan ajosuoritteen vaatimalla tavalla. Kunnostuksissa on mahdollista
saavuttaa merkittävä kokonaisajansäästö, kun kori, alusta ja voimalinja voidaan tehdä yhdellä reissulla
samalla korjaamolla. Täyskunnostuksessa on kyse nuorennusleikkauksesta, jonka jälkeen on vaikea uskoa, että kyseessäon esimerkiksi 15
vuotta vanha linja-auto. 0
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Ympäristöystävällisten tuotteiden TRW on maailman autoteollisuuden valinta jarrujen, ohjauksen
ja ripustuksen osien ensiasennuksiin. Siksi se on
ykkösmerkki myös jälkimarkkinoilla. TRW tuntee
korjaamoiden nykypäivän tarpeet, ja sen tuotteet
kattavat laajasti koko Suomen autokannan uusimpia automalleja myöten.
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AUTOMOTIVE OY
Member of APE Automotive Group

Atoy Automotive Oy kuuluu v. 1930 perustettuun
suomalaiseen Atoy-konserniin. Olemme Suomen
suurimpia autovaraosien ja tarvikkeiden maahantuojia, lisäksi toimimme Ruotsin, Viron ja Latvian markkinoilla. Luotsaamme myös Autofit- ja
Dieselfit - huoltokorjaamoketjuja sekä Osaset -tu kkumyyntiketjua.
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PHILIPS

Atoy Automotive Oy
Ruukintie 7-9, 02330 Espoo
(09) 68271. www.aam.fi
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