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Valovirtakäyttöiset
puikkohitsausinvertterit
TEHOLUOKKA 150-160 A, HINTA ALLE 1 000 EUROA

KM:n vertailussa
PUIKKOHITSAUSKONEET

• Einhell BT-IW 160
• Esab Caddy Arc 151i, A31
• EWM Pico 162
• Hakas HI 160
• Kemppi Minarc 150
• Lincoln Invertec 170S
• Migatronic Delta 160 E
• Telwin Technology 175 HD

Puikko palamaan
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Puikkokone on hitsauksen perustyöjuhta, jolle löytyy maatilalla yllättävän paljon käyttöä.
Puikkohitsauksen etuihin kuuluu se, että jo pelkällä valovirtakoneella pärjää myös paksun raudan
kanssa. Uudempaa polvea edustavien invertterilaitteiden hinnatkaan eivät nykyisin päätä huimaa.
Valitsimmekin vertailumme sellaisia hitsausinvertterejä, joista löytyy niin paljon tehoa kuin tavallisesta
pistorasiasta uskaltaa ulos ottaa.
L Teksti ja kuvat: Kyösti Isosaari
L Testaukset: VAKK Hitsausala
L Tekninen avustus: Marko Toivonen

V

iimevuotisessa MIG/
MAG-hitsauskoneiden
vertailussa (ks. Käytännön Maamies 09/2009)
tuli selväksi, ettei valovirta riitä
aina edes kotitarvehitsaukseen.
Maatilakäytössä MIG/MAG-voimavirtakoneet olisivat monesti
järkevämpi valinta, sillä ne pystyvät selvästi vaativampiin töihin
kuin tavalliseen pistorasiaan liitettävät MIG/MAG-hitsauskoneet. Puikkohitsauksen puolella asia näyttäisi olevan kuitenkin tosin.
Markkinoilta löytyy pilvin
pimein puikkohitsauskoneita,
joiden luvataan polttavan jopa
neljän millin lisäainepuikkoa
tavallisella valovirralla. Invertteritekniikan ansiosta laitteet
ovat usein ällistyttävän pieniä,
mikä panee tietysti epäilemään,
onko lupauksissa mitään perää.
Päätimme pistää testin pystyyn
ja panna koneet koville. Koska
vaatimustasoa oltiin aiemmin
testatuista MIG/MAG-koneista
selvästi nostamassa, päätettiin
rankentaa myös vertailua.
Käytännön testit otti tällä kertaa vastuulleen Vaasan aikuiskoulutuskeskus VAKK. Oppilaitoksen Hitsausala-osasto on
jo pitkään tunnettu yhtenä
maamme johtavista ja arvostetuimmista hitsausalan kouluttajista. VAKK on nyttemmin käynnistämässä hitsausalan koulutusta myös Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa.
Varsinaisen opetustoiminnan
ohella VAKK:n edustaja on ollut
Skills Finland ry:n hitsauksen
lajipäällikkönä jo kymmenisen
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vuotta. VAKK Hitsausala myös
järjesti tämänvuotiset Skills Finland ry:n hitsauksen SM-kilpailut Vaasassa. Lisäksi VAKK on
ottanut hoidettavakseen Tampereella pidettävien 10.–12.11
Nordic Welding Expo -messujen yhteydessä järjestettävät hitsauksen PM-kilpailut. Kyseessä
ovat jo kolmannet Pohjoismaiset hitsausmestaruusmittelöt,
joiden järjestelyistä VAKK Hitsausala vastaa.

Hintahaarukkaa riittää

Halvimmillaan nimellisesti jopa
160 ampeerin hitsausvirtoihin
yltäviä invertteripuikkokoneita
saa markkinoilta jopa alle kolmensadan euron. Tunnetuimmissa merkkikoneissa puhutaan
kuitenkin monta sataa euroa
suuremmasta investoinnista.
Hintoja vertailtaessa on tosin
pidettävä mielessä, että kalliimmissa koneissa ohjehinta on
yleensä summa, josta alennuksia
vasta aletaan laskemaan. Hintavertailu kannattaa siis tehdä
viime kädessä kentällä.
Vertailun kovin listahinta oli
joka tapauksessa Lincolnilla,
jonka vertailukone edusti valmistajan valovirtamalliston kärkeä. Tarjousten lisäksi hintaa
tasoittaa hieman se, että kone
ja kaapelit yhdessä ostettaessa
mukana seuraa kantolaukku
sekä joitakin hitsausvarusteita,

Pieni puikkohitsauskone kulkee helposti mukana, eikä valovirran saatavuuskaan ole yleensä ongelmana. Pitkän virtajohdon tai riittävän tehokkaan aggregaatin avulla hitsaus sujuu myös pihalla tai vaikka pellolla.

Lähes kaikkia vertailukoneita voisi
käyttää myös keikkahitsaustöissä.
Koko vertailukahdeksikko ja läjä
muuta tavaraa mahtui mainiosti
tilavan farmariauton takakonttiin
ilman suurempaa sullomista.
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Emästä vai rutiilia?
L Puikkohitsaus on yleisin ja ehkä myös tunnetuin hitsaustapa. Se on kuitenkin taitolaji, jossa
varsinkin ammattitasolla tarvitaan niin herkkää
kättä kuin laajaa tietämystä. Esimerkiksi hitsauspuikkoja eli lisä-ainepuikkoja löytyy montaa tyyppiä.
”Puikon päällyste muodostaa hitsiä hapettumiselta suojaavan kuonan. Tyypillisimmät Suomessa
käytetyt puikkohitsauksen lisäainetyypit ovat rutiili
sekä emäs. Nimet kertovat lisäainepuikon pinnoitteen koostumuksen. Käytössä on toki lukuisia muitakin puikkotyyppejä. Osin käyttö on jopa kulttuurikysymys. Esimerkiksi Venäjällä öljykenttien hitsauksissa käytetään usein hapan-selluloosapuikkoa”,
VAKK:n hitsauskouluttaja Pekka Minkkinen kertoo.
Emäspuikosta käytetään usein nimitystä
tasasuuntaajapuikko. Rutiili (rutiili-selluloosa) tunnetaan puolestaan muuntajapuikkona. Selitys löytyy turvallisuudesta eli vaihtovirta- eli muuntajakoneiden suurimmasta sallitusta tyhjäkäyntijännitteestä, joka on 68 volttia. Rutiilipuikko tarvitsee
syttyäkseen vain noin 50 volttia, kun taas emäs
syttyy vasta 65–70 voltin jännitteellä.
”Sytytyshetkellä jännite kaiken lisäksi laskee tyhjäkäyntiarvostaan. Niinpä emäspuikko ei yksinkertaisesti syty muuntajakoneella. Rutiilipuikkoa voi
sen sijaan käyttää sekä tasa- että vaihtojännitettä
syöttävällä hitsauskoneella”, Minkkinen valottaa.
Invertterikoneet syöttävät hitsauskaapeleihin
tasavirtaa. Niinpä niillä voidaan käyttää sekä
emäs- että rutiilipuikkoja. Kumpaa puikkoa käytetään, riippuu monesta tekijästä.

Lisäaine käyttökohteen mukaan

Rutiilipuikot ovat emäspuikkoja halvempia. Rutiili
myös syttyy helpommin, ja sillä hitsaaminen on
emäspäällysteistä puikkoa helpompaa.
”Merkittävin ero maatilakäyttöä ajatelleen löytyy
kuitenkin rutiili- ja emäspuikoilla aikaansaadun hitsisauman kylmäkestävyydessä. Emäspuikkohitsin
iskusitkeys on kylmissä lämpötiloissa rutiilia selvästi parempi”, Minkkinen selvittää.
Niinpä esimerkiksi jäistä maata työstävän kaivinkoneen kauhan korjaushitsauksia ei kannata tehdä
rutiilipuikolla. Hitsisauma ei yksinkertaisesti kestä
kovassa rasituksessa ja pakkasessa.
Kun kyse on vaativammista hitsisaumoista, mennään jo syvälle metallurgian puolelle. Kaikkien yksityiskohtien tuntemista ei hitsaajalta luonnollisestikaan edellytetä, vaan kutakin kohdetta varten
on tarkat hitsausohjeensa. Lisäaineiden ja niiden
päällysteiden maailmaan voi halutessaan sukeltaa
vaikkapa tutustumalla lisäainepuikkojen kylkeen
stanssattujen ISO-standardikoodeihin alan kirjallisuuden avulla.
Erikoishitsaukset livahtavat komeasti maatilahitsaajan elämänpiirin ulkopuolelle. Joitakin erikoispuikkoja kannattaa silti omatarvehitsaajan tuntea. Esimerkiksi testeissä käytetty ”rosteripuikko”
mahdollistaa ruostumattoman teräksen hitsaami44

sen ilman erikoisvälineitä.
Kylmiltään ruostumattoman teräksen hitsaukseen ei kannata silti lähteä. Vaikka rosteripuikko
vaati vähän virtaa, on työssä muita mutkia matkassa. Yhtenä suurimpana on lisäaineen hinta,
joka on tavallisiin emäs- tai rutiilipäällysteisiin puikkoihin nähden moninkertainen.
”Onneksi monia erikoispuikkoja saa hankittua
pienissä erissä. Esimerkiksi valuraudan hitsaamiseen soveltuvia puikkoja voi ostaa jopa yksittäin”,
Minkkinen neuvoo.

Paksuus määrää pituuden

Yleisimmät puikkohitsauksessa käytetyt puikkopaksuudet ovat 2,5 tai 3,25 millimetriä. Myös
ohuempia ja paksumpia puikkoja on saatavilla.
Puikon pituuden ratkaisee yleensä puikon paksuus
sekä jossain määrin myös valmistaja. Käytännön
syistä ohuet puikot ovat paksuja lyhyempiä.
Kotitarvehitsauksissa ei puikon paksuudella
kannata lähteä liioittelemaan, sillä esimerkiksi vertailun koneilla päästään 3,25:n tai jopa 2,5 millimetrin puikolla helposti samaan tai jopa parempaan tulokseen kuin huonosti sujuneella nelimillisen poltolla.
Hitsin täyttöä ja riittoisuutta voidaan kasvattaa
puikkopaksuuden sijasta myös käyttämällä niin
sanottuja suurriittoisuuspuikkoja. Näissä syntyvän
hitsisulan määrää on kasvatettu lisäämällä päällysteeseen sydänlangan sisältämää metallia jauhemaisena. Lisäainepuikon pakkauksessa oleva
prosenttiluku kertoo suoraan riittoisuuden.
”Normaalipuikossa riittoisuus on noin 120 prosenttia. Tätä suuremmat luvut tarkoittavat sitä,
että kyse on suurriittoisuuspuikosta.”
Puikkojen ohuessa päässä tulevat rajat vastaan
ennemmin materiaali- kuin puikkopaksuuksissa.
Kovin ohut pelti ei kestä puikkohitsauksen synnyttämiä kaarilämpötiloja puhki palamatta.
”Oikein taitava hitsaaja pääsee 1,6-millimetrin
puikolla kiinni jopa millimetrin paksuiseen peltiin.
Pääsääntöisesti puikkohitsauksen alin materiaalipaksuus on kuitenkin kaksi milliä.”
Lopuksi Minkkinen muistuttaa, että myös puikkojen säilytyksellä on vaikutuksensa hitsaussauman
laatuun. Puikkoja ei saa päästää kastumaan, sillä
huonon syttyvyyden lisäksi kostea puikko aiheuttaa hitsiin huokosia.
”Hitsauspuikkojen oikeanlainen säilytys takaa
valmistajan antamat lujuudet. Yleisperiaatteena
on, että puikkoja kannattaa säilyttää kuivassa ja
lämpimässä paikassa, ei jossain kylmässä tallin
nurkassa. Kuivan puikon merkitys on todellinen,
sillä kosteus synnyttää hitsisaumaan vetyä, joka
puolestaan heikentää sauman kylmälujuusominaisuuksia.” KI

kuten kevyt maski. Näitä ei tosin
saatu vertailulaitteen mukana
testattavaksi, eivätkä ne olisi
arvosteluun edes vaikuttaneet.
Lincolnilla olisi ollut mallistossaan hieman tehottomampi
malli, jota maahantuoja myös
tarjosi vertailuun. Kalliimpaan
malliin päädyttiin siksi, että
edullisempi kone olisi ainakin
paperilla antanut tasoitusta
kovimmille kilpakumppaneilleen. Jälkeenpäin voidaan toki
arvuutella sillä, olisiko Lincoln
yltänyt halvemmalla koneellaan
yhtä hyvään tulokseen. Pohdinnoissa on tosin muistettava, ettei
koneiden hinta vaikuttanut
mitenkään annettuihin arvosanoihin.
Esabissa oli sen sijaan tyytyminen hieman huippumallia kevyempään koneeseen. Maahantuoja ilmoitti nimittäin yksikantaan, että vertailuun lähetetään
juuri kyseinen malli. Syitä päätökseen voi toki arvailla, mutta
lopputuloksen kannalta Esabilla
pelattiin kortit ilmeisen oikein.
Kärkisija irtosi koneella, jota
myydään kaupoissa jopa alle
kuudellasadalla.

Pienikokoiseksi mukavan jämäkän
Hakasin mukana seurasi yksinkertainen, mutta näppärä kuljetuslaukku. Varsin vaatimattomasta
käyttösuhteestaan huolimatta
Hakas oli yksi vertailun parhaimmista keikkakoneista.

Hitsauksen perusteita verkossa: http://lmn.phkk.
fi//course/category.php?id=9
Hitsaustietoa ja taustaa muun muassa lisäaineista:
www.impomet.com/impomet/julkaisut/
hitsaajan_kasikirja.html
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Täysi töpselillinen tehoa

Kotimainen Kemppi joutui lähtemään taistoon hieman altavastaajan asemasta. Vaikka toiveena oli, että kaikki vertailukoneet pystyisivät hitsaamaan
myös neljän millimetrin paksuisella lisäainepuikolla, Kempin koneelle tätä ei luvata. Käytännössä oranssi haastaja kyllä
kykenee nelimillisenkin polttoon, mutta paperilla kone vaikutti muita heikommalta. Kempin mallistosta ei suurempaa
valovirtainvertteriä edes löydy.
Samassa tilanteessa oltiin
Migatronicin kanssa. Sillekään
ei luvata kykyä selviytyä nelimillisestä puikosta. Todellisuudessa
sekin työ sujui, jos vain sulakkeet kestivät. Sama päti oikeastaan myös kaikkiin muihinkin
koneisiin.
Rajana ei siis ollutkaan
koneen teho, vaan valovirtaverkon suurin sallittu virta.
Periaatteessa kaikki vertailun
koneet voidaan kytkeä hitaan 16
ampeerin sulakkeen taakse. Telwinin teknisissä tiedoissa sulakevaatimus on realistisempi eli 20
ampeeria. Myös Hakas ilmoittaa
vastaavan ampeerilukeman täyden tehon hitsaukselle.
Käytännössä nelimillisen
lisäainepuikon poltto hyytyy
koneen sijasta sulakkeiden palamiseen. Tavanomaisten valovirtapistokkeiden takana ei nimittäin yleensä löydy 16 ampeeria
suurempaa virtakestoa. Sulak-

Monessa koneessa olkahihnojen
kiinnikkeet olivat heppoisen oloiset. Lincolnin (yllä) ja Migatronicin
muoviosat kestivät koko testin
ajan, mutta pidemmässä käytössä
niistä saattaa syntyä ongelmia.

Vertailukoneiden hitsauskaapelien tyypillinen pituus oli kolmesta viiteen
metriin. Mittoja voidaan pitää normaalitöihin riittävänä. Einhellin parimetriset johdot olivat sen sijaan jo turhan lyhyet.

keiden palaminen ei kerrokaan
siitä, että koneessa olisi jotain
vikaa. Sulake palaa siksi, että
liian pieneen ”sähköputkeen”
yritetään työntää kerralla liian
suurta määrää virtaa.
Arjen hitsaustilanteissa onkin
syytä tyytyä 3,25 millimetrin lisäainepuikkojen käyttöön. Pienestä tinkimisestä ei sinällään
ole juuri haittaa, sillä tämänkokoisella puikolla työ sujuu
vertailukoneilla selvästi pak-

sua puikkoa juoheammin, eikä
kone joudu ”huutamaan” koko
ajan täysillä. Myöskään hitsattaviin materiaalivahvuuksiin ei
asialla ole oleellista merkitystä,
varsinkaan kun vertailukoneita

ei ole tarkoitettu mihinkään jatkuvaan tuotantokäyttöön.
Suuri virrantarve on hyvä
muistaa myös silloin, kun hitsausinvertteriä käytetään aggregaatin avulla. Jos ”myllystä” ei löydy
tarpeeksi tehoa, lopputuloksena
on, että aggregaatti tipahtaa niin
sanotusti polvilleen. Seurauksena on pahimmillaan se, että
sekä aggregaatti että hitsauskone vioittuvat.

Pienellä pilattu

Kuten vertailumme tulokset
kertovat, lähes kaikki testikoneet selvisivät vaativasta testiurakasta kunniakkaasti. Oikeastaan
vain Einhellistä löytyi itse invertteriyksikön toiminnasta huo-

Kaikkien vertailukoneiden hitsauskaapelit kiinnitettiin pikaliittimillä.
Kempin puikonpidin- ja kaapelikokonaisuus arvioitiin vertailun
parhaimmaksi, vaikkeivät johdot
kaikista pisimpiä olleetkaan.
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L Puikkohitsauskoneiden tekniset tiedot on koottu pääasiallisesti vertailukoneiden tyyppikilvistä, käyttöohjeista ja myyntipakkauksista sekä
testaajien tekemien havaintojen ja mittausten perusteella. Joitakin yksityiskohtia ja lukuarvoja on tosin jouduttu selvittämään ja tarkentamaan
maahantuojien tai valmistajien edustajilta. Taulukkoon kerätyt arvot ja
ominaisuudet koskevat vain vertailuun toimitettuja laiteyksilöitä. Ilmoitettujen tietojen pitäisi silti vastata myynnissä olevien hitsauskoneiden ominaisuuksia.

mauttamista. Toisaalta Einhell
osoittaa sen, että myös halpakoneella syntyy hitsiä. Hetkittäin jopa ihan mallikkaasti.
Mikäli hyväksyy kaaren syttymisessä tietyn epävarmuuden,
eikä hitsauksen sujuvuudella
ole juuri merkitystä, Einhell
voi olla jopa järkivalinta. Konevajan nurkasta löytyväksi satunnaisavuksi painavahko kone on
aivan riittävä. Vähääkään tiuhempaa käyttöä varten kannattaa kuitenkin sijoittaa muutama
satanen enemmän.
Suurimmat huomauttamisen
aiheet löydettiin hieman yllättäen puikonpitimistä. Esimerkiksi Lincolnissa ja Telwinissä
tuli mukana käytettävyydeltään
vaatimaton puikonpidin, jossa

lisäainepuikko heilui ja pysyi
huonosti kiinni. Kaapelit sen
sijaan olivat pitkät ja tukevat.
Itse asiassa molemmat koneet
menettivät mahdollisuutensa
kärkitaistoihin pitkälti tästä
syystä.
Myös Migatronic ja Einhell
saivat moitteita puikonpitimestä. Migatronicin leukaosa
todettiin varsin mukiinmeneväksi, mutta kahva jäi testin
tuoksinassa käteen. Puikonpidin saatiin kyllä omin toimin
korjatuksi, mutta pitkää ikää ei
kapistukselle voinut enää luvata.
Einhellille ei uskaltanut
ennustaa minkäänlaista kestävyyttä edes alkumetreillä. Jokainen kahvanaukaisuliipaisimen
painallus vaikutti viimeiseltä.

Virransäätönuppien sijoittelussa ja asteikkomerkinnöissä olisi monella
konevalmistajalla vielä oppimista. Kuvissa ylärivillä EWM:n (vasemmalla),
Einhellin ja alarivillä Migatronicin (vasemmalla) ja Telwinin vaatimaton
näkemys aiheesta.

HITSAUSKONE
Valmistaja/maahantuoja

Laitetyyppi
Liitäntäteho, tehollinen
Liitäntäteho, suurin
Säätöalue
puikkohitsaus
TIG-hitsaus
Käyttöaikasuhteet, 40 ºC
100 %
60 %
35 %
30 %
25 %
14 %
Tyhjäkäyntijännite
Erillinen virtakytkin
Virran säätö
Etupanelin valot
virta
ylikuumeneminen
Puikot
Puikkopidin
mallimerkintä
kokonaisulottuma
Virtajohto
pituus
pinta-ala
Maakaapeli
Virta- ja maajohdon liitin
Aggregaattikäyttö
Paino
Mitat (p x l x k)
Suojausluokka
Käyttöluokka
Kytkentäsulake

Einhell
Kauppahuone Harju Oy,
Myllypuronkatu 30,
33330 Tampere,
p. 020 743 1330,
www.harju.fi
BT-IW 160
14,0 A
28,0 A

Esab
Esab Oy,
Ruosilantie 18,
00390 Helsinki,
p. (09) 547 761,
www.esab.fi
Caddy Arc 151i, A31
11,0 A
22,0 A

20 A/20,8 V-150 A/26,0 V
10 A/10,8 V-160 A/16,4 V

8 A/20,0 V-150 A/26,0 V
ei

20 A/20,8 V
105 A/24,2 V

90 A/23,6 V
100 A/24,0 V

150 A/26,0 V

150 A/26,0 V

80 V
kyllä, valolla
portaaton

58-72 V
kyllä, ei valoa
portaaton

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

KDH-2000
2,25 m

Handy 200
3,10 m

2,15 m
1,5 mm2
2,30 m
pieni
kyllä
9,8 kg
390 x 175 x 320 mm
IP21S
S
16 A

3,00 m
2,5 mm2
3,05 m
normaali
kyllä
7,9 kg
418 x 188 x 208 mm
IP23
S
16 A

Lincolnin virransäätönupissa ei ole lainkaan asteikkoa, muttei ole tarvettakaan.
Digitaalinäyttö antaa
tiedon hitsausvirrasta
selvänä ampeerilukemana. Informaatio välittyy hitsaajalle
myös hämärässä.
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EWM
Oy Woikoski Ab,
Voikoski,
47901 Vuohijärvi
p. (015) 770 0700,
www.woikoski.fi
Pico 162
16,0 A
28,0 A

Hakas
Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510,
25130 Muurla,
p. (02) 728 000,
www.wallius.com
HI 160
16,0 A
33,5 A

Kemppi
Kemppikoneet Oy,
Hennalankatu 13,
15800 Lahti,
p. (03) 899 11,
www.kemppi.fi
Minarc 150
16,0 A
27,0 A

10 A/20,4 V-150 A/26,0 V
10 A/10,4 V-160 A/16,4 V

10 A/20,4 V-160 A/26,4 V
ei

10 A/20,4 V-140 A/25,6 V
10 A/10,4 V-150 A/16,0 V

100 A/24,0 V
120 A/24,8 V
150 A/26,0 V

70 A/20,8 V
85 A/23,4 V

100 A/24,0 V
115 A/24,6 V
140 A/25,6 V

Lincoln
Lincoln Electric Nordic,
Neitsytmäentie 5,
27500 Kauttua,
p. 010 522 3500,
www.lincolnelectricnordic.fi
Invertec 170S
23,0 A
39,0 A
10 A/10,4 V-160 A/26,4 V
100 A/24,0 V

Migatronic
Migatronic Oy,
Koulutie 13,
25130 Muurla,
p. 010 217 6500,
www.migatronic.fi
Delta 160 E
20,1 A
35,0 A

Telwin
Vakiopaine Oy,
Pulttitie 18,
00880 Helsinki,
p. (09) 700 17 210,
www.vakiopaine.fi
Technology 175 HD
19,0 A
32,0 A

30 A/21,2 V-160 A/26,4 V
ei

5 A/20,2 V-160 A/26,4 V
kyllä

100 A/24,0 V
120 A/24,8 V

105 A/24,2 V
125 A/25,0 V
160 A/26,4 V

160 A/26,4 V
160 A/26,4 V

105 V
kyllä, valolla
portaaton

160 A/26,4 V
75 V
ei
portaaton, virtakytkimellä

105 V
kyllä, valolla
portaaton

45 V
kyllä, ei valoa
portaaton

55-60 V
kyllä, ei valoa
portaaton

85 V
kyllä, valolla
portaaton

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

kyllä
kyllä
1,6-3,25 mm

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

kyllä
kyllä
1,6-3,25 mm

kyllä
kyllä
1,6-4,0 mm

JAS 200A
4,15 m

ei tyyppinimeä
3,15 m

Kemppi 3
3,10 m

300 AMP
5,00 m

ei tyyppinimeä
3,10 m

EHC 20
5,05 m

3,30 m
2,5 mm2
4,10 m
pieni
väh. 8,1 kVA
4,8 kg
365 x 186 x 224 mm
IP23
S
16 A

2,00 m
1,5 mm2
3,05 m
pieni
väh. 7,5 kVA
4,1 kg
255 x 120 x 170 mm
IP21
S
16 A

3,10 m
2,5 mm2
3,05 m
pieni
kyllä
4,0 kg
320 x 123 x 265 mm
IP23S
S
16 A

2,05 m
2,5 mm2
5,00 m
pieni
kyllä
7,0 kg
365 x 148 x 244 mm
IP23
S
16 A

2,70 m
2,5 mm2
2,05 m
normaali
väh. 6,0 kVA
7,0 kg
400 x 150 x 230 mm
IP23
S
16 A

2,00 mm
2,5 mm2
5,00 m
pieni
väh. 7,0 kW
6,4 kg
380 x 150 x 270 mm
IP23
S
20 A

Ihme kyllä, notkuva liipaisin
kesti vertailun loppuun asti.

Lisäryhtiä ohjekirjoihin

Puikonpitimissä onnena onnettomuudessa voidaan pitää sitä,
että kaikissa koneissa on irrotettavat hitsausjohdot. Liittimet
ovat lisäksi standardoidut, joten
kaapeleiden vaihto käy käden
käänteessä. Osaa koneista myydään myös ilman kaapeleita,
joten järkevämpää voikin olla
se, että ostaa mieleisensä kone
erikseen ja sijoittaa muutaman
ylimääräisen kympin parempaan kaapelivarustukseen.
Ohjekirjoihin ei sen sijaan voi
rahallakaan vaikuttaa. Vaikka
arvostelu pidettiin varsin lievänä, täyteen pistemäärään
KM 11/2010

Vertailukoneiden puikonpitimissä oli selviä eroja sekä tukevuudessa että käytettävyydessä. Pitimet järjestyksessä
vasemmalta oikealle: Einhell, Esab, EWM, Hakas, Kemppi, Lincoln, Migatronic ja Telwin.
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Telwin

Migatronic

Lincoln

Kemppi

Hakas

EWM

Esab

Einhell

Painoarvo, %

ARVOSANAT

Kaaren syttyminen

20

2

4

4

4

4

4

3

4

Hitsauksen yleinen sujuvuus

20

3

4

4

4

4

4

4

4

Säätöjen helppous

15

2

5

4

4

4

4

4

3

Puikonpidin ja kaapelit

15

1

4

4

4

5

3

3

3

Käyttöaikakoe

10

2

5

4

2

4

5

5

5

Hitsaus 4 mm puikolla

5

2

5

4

4

4

4

4

4

Käyttö pitkällä virtajohdolla

5

3

4

4

3

3

3

3

3

Ohjekirjan sisältö ja selkeys

10

3

4

5

3

4

2

2

2

Yleisarvosana

100 2,2

4,3

4,1

3,7

4,1

3,7

3,5

3,6

L Puikkohitsauskoneiden arvosana-asteikko noudattaa monissa ammatillisissa oppilaitoksissa käytettyä arvostelua asteikolla nollasta viiteen. Koneiden arvosanat perustuvat pääosin Vaasan aikuiskoulutus-

ei yltänyt kuin EWM:n kansioon niputettu monistenivaska.
Osalla koneista manuaalit olivat sen verran sekavia, ettei niitä
monikaan jaksa lukea. Tuskin
olisivat testaajatkaan, ellei heitä
olisi siihen erikseen määrätty.
Toki voidaan sanoa, ettei
eteenkään puikkohitsaaminen
ole laji, jota kirjoista opitaan.
Totta tämäkin, mutta olisi silti
huomattavasti parempaa, jos
ohjekirjat olisivat taiten tehtyjä.
Moni lapsellisen oloinen lipsahdus jäisi silloin kokonaan tapahtumatta.
Esimerkin voi ottaa sinällään
helppokäyttöisestä Kempistä,
jonka tyypillinen ”toimintahäiriö” on valmistajan edustajan
mukaan se, että laitteella yritetään hitsata TIG-hitsausasennossa. Ilman ohjekirjaa etupaneelissa selvästi näkyvän kytkimen salaisuus ei välttämättä
aukene, vaikka asetuksen käyttötarkoitus asiasta lukeneelle
saattaa tuntua päivänselvältä.
Vastaavia virhemahdollisuuksia
löytyi lähes jokaisesta koneesta.
Ohjekirjojen osuutta ei kannata näin olleen lainkaan vähätellä. Niiden mukanaolo arvostelussa on perusteltua. Varsinkin kun kyse on asiasta, johon
aktiivinen maahantuoja tai tuotteestaan ylpeä valmistaja voivat
helpolla vaikuttaa. l
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keskuksen VAKK:n aikuisopiskelijoista valitun testiryhmän testeihin,
mittauksiin ja arvioihin. Niitä on täydennetty muiden testiin osallistuneiden havainnoilla.
Kaaren syttymisen, hitsauksen sujuvuuden, säätöjen helppouden,
käyttöaikakokeen sekä neljän millimetrin puikolla ja pitkällä virtajohdolla tapahtuvan hitsauksen arvosanat pohjautuvat suoraan hitsauskokeiden havaintoihin. Säädettävyydessä merkittävänä tekijänä on ollut
virransäätimen toimivuus ja käytettävyys. Puikonpitimen ja kaapeleiden
arvosanassa suurin paino on niin ikään ollut käytettävyydellä, vaikkakin myös kaapeleiden pituudella on ollut vaikutuksensa arvosanaan.
Ohjekirjoille annetut arvosanat perustuvat ennen varsinaista testiä
tehtyihin arvioihin sekä siihen, miten mahdollisesti tarvittava tieto löytyi
testien aikana. Ohjekirjan sisältämän tietomäärän lisäksi asioiden esityksen selkeys ovat ollut oleellisessa osassa arvosanaa annettaessa.
Puikkokoneen hankintaa suunnittelevien kannattaa arvosanojen
ohella tarkastella eri arvosteluosa-alueiden painotuksia. Painoarvoja
muuttamalla on mahdollista korostaa hitsauskoneiden itselleen tärkeiden ominaisuuksien merkitystä loppuarvosanaan. On myös hyvä ottaa
huomioon, etteivät kaikki koneiden ominaispiirteet ole mukana arvosanoissa. Esimerkiksi TIG-hitsausmahdollisuus ei vaikuttanut arvosteluun,
sillä kyseistä ominaisuutta ei ole kaikissa koneissa. l

Näin testattiin
L Puikkohitsauskoneiden testeistä vastasi pääosin Vaasan aikuiskoulutuskeskus
VAKK. Oppilaitoksen hitsauslinjan kahdeksan
aikuisopiskelijaa perehtyivät opettajansa valvonnassa kuhunkin vertailukoneeseen perusteellisesti. Testiryhmä oli valittu siten, että testaajien hitsauskokemus vaihteli opintojensa
alkuvaiheessa olevista aloittelijoista jo työelämässä karaistuneisiin osaajiin, joille opinnot
olivat tie ammattitutkintoon.
Ennen varsinaisia hitsaustestejä tutustuttiin
koneiden ohjekirjoihin. Niiden sisältämän tiedon määrää, löydettävyyttä sekä esitystapaa
arvioitiin muun muassa sillä, miten helposti
tiettyihin hitsauskoneiden käytön kannalta
oleellisiin kysymyksiin löytyi vastaus.
Testeissä hitsattiin pääosin pienahitsejä
”mustaan” ja ruostumattomaan teräkseen.
Hitsausten yhteydessä kiinnitettiin erityistä
huomiota kaaren syttymiseen ja käytökseen,
hitsauksen sujuvuuteen sekä oikeiden säätöjen löytymisen helppouteen. Testihitsauksissa käytettiin Elga P45S- (rutiili-selluloosa),
P48S- (emäs) ja Cromarod 316LP -lisäainepuikkoja (ruostumaton). Käytetyt puikkokoot
olivat emäs- ja rutiilipäällysteellä 2,5 ja 3,25
sekä ruostumattomalla teräksellä 1,6 millimetriä. Neljän millimetrin puikon hitsauskokeet tehtiin emäspuikolla.
Käyttöaikakokeissa koneiden tosielämän
käyttösuhteita testattiin hitsaamalla yhtäjaksoisesti, ainoastaan puikonvaihdon ajaksi
työ keskeyttäen, pienahitsiä niin pitkään, että
koneen ylikuormitussuoja laukeaisi. Hitsaukset

Käytännönläheinen testiohjelma toteutettiin
suurilta osin VAKK:n oppilastyönä. Testiryhmän
muodosti kahdeksan opiskelijaa, joiden hitsauskokemus vaihteli aloittelijasta edistyneempään
osaajaan.

tehtiin 3,25 millimetrin emäspuikoilla. Monissa
tapauksissa käyttöaikasuhteen määritelmässä
käytetty kymmenen minuutin hitsausjakso tuli
täyteen ennen kuin koneet ylikuormittuivat.
Vertailun kuluessa testattiin myös pitkän,
noin 50 metrin virransyöttökaapelin käytön vaikutusta kaaren syttymiseen ja hitsaukseen
sujuvuuteen. Hitsaustestien yhteydessä kirjattiin lisäksi ylös koneisiin liittyviä käyttökokemuksia sekä arvioitiin niiden yleistä toimivuutta. Eritystä huomiota kiinnitettiin virransäätöön sekä muuhun käytettävyyteen, kuten
kaapelien ja puikonpitimien laatuun sekä liitettävyyteen.
KM:n omat testaajat vastasivat koneiden
teknisten arvojen raportoinnista, tyhjäkäyntijännitemittauksista sekä VAKK:n tuloksia täydentävistä pisto-koeluontoisista hitsauksista.
Jännitemittauksissa kaikki koneet todettiin
käyttäjille turvallisiksi, eikä muitakaan merkittäviä poikkeamia ilmoitetuista arvoista
havaittu. Valtaosa taustatietoja antavista hitsaustesteistä tehtiin 3,25 ja 4,0 millimetrin
paksuisilla emäspuikoilla. Saatuja kokemuksia käytettiin lisävarmennuksina sekä hienosäätöinä VAKK:in testaajien antamille arvioille. KI
Puikonpitimien lämpötilat mitattiin välittömästi
käyttöaikakokeen jälkeen infrapunalämpömittarilla. Vaikka osa puikonpitimistä lämpeni varsin
paljon, mitään sinällään hälyttäviä tuloksia ei
havaittu.
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Loppuarviot
hitsauskoneista
Arvosteluasteikko
0–5 pistettä
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Esab Caddy Arc 151i, A31

EWM Pico 162

Maahantuoja: Esab Oy, Ruosilantie 18,
00390 Helsinki, p. (09) 547 761,
www.esab.fi
Valmistusmaa: Ruotsi
Takuu: 2 vuotta
Hinta: 885,60 €
Arvio: Puikkohitsauksen vaikeudesta voi
olla montaa mieltä. Esabin koneella kynnys
onnistumiselle oli kuitenkin äärimmäisen
matalalla. Kaari syttyi varmasti ja saumaa syntyi ilman taisteluja. Säädöt sai helposti kohdalleen, joskin hämärässä virta-asteikkoa ei
tahtonut nähdä.
Esabin kahvaosaltaan kumipäällysteinen
puikonpidin todettiin pääsääntöisesti miellyttäväksi, mutta sen käyttö vaatii oman opettelunsa. Välillä kierrettävä kiinnitys kieltämättä hankaloitti loppuun palaneen tai
kiinni takertuneen puikon irrotusta. Kaapelitkaan eivät olleet vertailun pisimmät, mutta
kokonaisuus katsottiin silti asialliseksi.
Tehoa Esabissa riitti vaikka pienelle
kylälle. Käyttöaikakokeessa puikko paloi
ongelmitta koko kymmenen minuutin testijakson ajan. Hurjimmat testaajat jatkoivat
vielä pidempään, eikä koneen hyytymisestä
näkynyt mitään merkkejä. Pitkällä jatkojohdollakaan ei ollut juuri vaikutusta hitsaukseen.
Vaikka Esab oli vertailun toisiksi painavin eikä siinä ollut varsinaista olkahihnaa,
koneen siirreltävyyttä ei koettu ongelmaksi.
Monikielisestä, mutta silti hieman niukahkon oloisesta ohjekirjasta löytyi varsin hyvin
tietoa. Vertailun voittajasta ei kokonaisuudessaan jäänytkään mitään epäselvyyttä.

Maahantuoja: Oy Woikoski Ab, Voikoski,
47901 Vuohijärvi p. (015) 770 0700,
www.woikoski.fi
Valmistusmaa: Saksa
Takuu: 3 vuotta
Hinta: 500,00 € (kampanja)
Arvio: Myös EWM:llä puikkohitsauksen
salat aukesivat ilman turhia tuskailuja. Kaaren syttyvyydessä vitosen suoritus oli paikoin
lähellä. Muutoinkaan hitsauksen sujuvuudesta oli vaikea löytää moitittavaa. Hieman
ahtaassa paikassa oleva pieni säätönuppi
sekä valaisematon virta-asteikko tosin hieman hidastivat oikeiden säätöjen etsintää.
EWM:n puikonpidin jakoi ohuella olemuksellaan mielipiteitä. Joidenkin mielestä kahvan hoikkuus helpotti kiinnipidettävyyttä, kun taas osa piti otetta turhan hontelona. Kokonaisuudessaan pidintä, kuten
melko pitkiä kaapeleita muutoinkin, pidettiin silti varsin asiallisina.
Käyttöaikakokeessa EWM ei yltänyt kärkitulokseen, mutta normaalitahtiseen työhön
puhti kyllä riitti. Kuormitusrupeamat venyivät yli kahdeksaan minuuttiin ennen kuin
ylikuormitussuoja puuttui peliin. Edes nelimillinen puikko tai pitkä virtakaapeli eivät
saaneet konetta polvilleen.
EWM hurmasi testaajat pienellä olemuksellaan ja erinomaisella liikuteltavuudellaan. Alle viiden kilon painoisen koneen
uhottiin mahtuvan tarvittaessa vaikka haalarin taskuun. Laadun vaikutelman kruunasivat koneessa olevat teknisen tarkastuksen
nimikirjoitukset sekä vertailun ehdottomasti
selkein ja laajin ohjekirja.

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ säätöjen yksinkertaisuutta
+ erinomaista kuormituskestoa
+ ongelmattomuutta neljän millin puikolla
Moitimme:
– virransäätöä hämärässä
– loppuun palaneiden puikkojen
irrotettavuutta

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
+ asianmukaista ohjekirjaa
+ koneen keveyttä
+ melko edullista kampanjahintaa
Moitimme:
– virransäätöä hämärässä

Arvosana: 4,3

Arvosana: 4,1
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Kemppi Minarc 150

Hakas HI 160

Lincoln Invertec 170S

Valmistaja: Kemppikoneet Oy,
Hennalankatu 13, 15800 Lahti,
p. (03) 899 11, www.kemppi.fi
Valmistusmaa: Suomi
Takuu: 2 vuotta
Hinta: 738,00 €
Arvio: Kärkikolmikkoon kiilannut Kemppi
lähti taistoon hienoisesta altavastaajan asemasta. Paperilla tarkastellen kone jäi toisista
jälkeen suurimman puikkohitsaustehonsa
osalta. Käytännössä asiaa ei silti juurikaan
huomannut, sillä syttyvyydestä, hitsauksen
sujuvuudesta ja säädettävyydestä oli hankala
löytää suurempia moitteita.
Kempin kaapelit eivät olleet kaikista mittavimmat, mutta muutoin laadukkaat. Puikonpidintä pidettiin yleisesti vertailun parhaimpana. Erään testaajan mielestä otteessa
oli tosin lievää kolhoutta, mutta yksittäinen
soraääni ei silti riittänyt murtamaan vitosen
suoritusta.
Muita vertailukoneita pienempi nimellisteho näkyi muun muassa käyttöaikakokeessa, jossa kymmenen minuutin suoritus jäi Kempillä haaveeksi. Ripeilläkin puikonvaihdoilla kone ylti silti lähes seitsemän
minuutin hitsausjaksoihin. Myös pitkillä virtakaapeleilla ja lupauksiin nähden selvästi
ylimittaisella neljän millin puikolla kone
pärjäsi yllättävän mukavasti.
Kiloissa mitaten kone oli vertailun kevein,
eikä laitteen ulkomittojakaan voinut suuriksi moittia. Muovinen muotoilu ei tosin
kaikkia testaajia miellyttänyt. Ohjekirjaa
myöten Kempin kokonaisvaikutelma jäi joka
tapauksessa laatupelin puolelle.

Maahantuoja: Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla,
p. (02) 728 000, www.wallius.com
Valmistusmaa: Ranska
Takuu: 1 vuosi
Hinta: 405,00 € (sisältää laukun)
Arvio: Vaikkei ulkomuodosta pisteitä jaettukaan, moni testaaja myönsi, ettei olisi
Hakasin kaltaisesta pikkukoneesta uskonut
löytyvän niin hyvää hitsauskykyä. Perushitsaus sujui siinä missä mitoiltaan isommillakin koneilla. Säädettävyydessäkään ei ongelmia havaittu, vaikka yhdistetty käyttökytkinvirransäätönuppi oli pieni ja asteikko osoittautui merkinnöiltään viitteelliseksi.
Hakasin kaapelit edustivat pituudeltaan
vertailun peruskastia. Koneen siirrettävyys
tosin korjasi tilannetta. Puikonpidin keräsi
pääosin kiitosta, joskin leukaosan uritusta ei
pidetty ohuille puikoille onnistuneimpana.
Neljän millin puikko paloi Hakasilla,
kuten keskikastin koneilla yleensä, eikä
pitkä virransyöttökaapelikaan menoa juuri
hidastanut. Käyttöaikakokeessa kone joutui kuitenkin myöntämään pienuutensa.
Ylikuormitussuoja puuttui peliin keskimäärin kolmen ja puolen minuutin kohdalla.
Kovimpiin hitsausurakoihin näppärä pikkukone ei sovellu.
Keikkakoneena kompakti ja rakenteeltaan tukeva Hakas on joka tapauksessa omaa
luokkaansa. Pieni koko ja hintaan sisältyvä
laukku takaavat hyvän kuljetettavuuden. Jos
käyttöohjeeseen saataisiin hieman lisää sisältöä, kyse olisi satunnaisiin hitsaustarpeisiin
oivasta pelistä.

Maahantuoja: Lincoln Electric Nordic,
Neitsytmäentie 5, 27500 Kauttua,
p. 010 522 3500,
www.lincolnelectricnordic.fi
Valmistusmaa: Italia
Takuu: 2 vuotta
Hinta: 1 089,50 € (sisältää laukun)
Arvio: Digitaalisella hitsausvirran näytöllä
varustettu Lincoln osoittautui hitsattavuudeltaan toimivaksi koneeksi, kunhan sen
kanssa pääsi sinuiksi. Aloittelijalle käytettävissä olevat kaksi dynamiikka-aluetta olivat
turhaa hapatusta, kun taas kokeneemmalle
hitsaajalle niistä saattaisi olla hyötyä. Lisäpisteitä ylimääräisestä kytkimestä oli kuitenkaan turha toivoa.
Lincolnin hitsauskaapeleissa riitti mukavasti mittaa, eikä johdotuksen tukevuudessa
ollut valittamista. Heikkotasoinen puikonpidin sen sijaan tipautti arvosanaa tylysti.
Huonosti toimivaa rimpulaa ei tämän hintaluokan laitteessa olisi suonut näkevänsä.
Tehokysymyksissä Lincoln sen sijaan kisasi
mallikkaasti. Neljän millin puikosta tai pitkistä virtajohdoista ei syntynyt ongelmaa.
Käyttöaikakokeessa tulos oli jo suorastaan
tyrmäävä. Kymmenen minuutin haamuraja
paukkui kaikilla testaajilla komeasti rikki.
Kooltaan ja käsiteltävyydeltään kompaktin koneen laatuvaikutelmaa pilasi monikielinen käyttöohje, joka oli suomenkieliseltä
sisällöltään niukka ja jopa osin sekava. Lopputulokseksi jäi, että sinällään hyvän koneen
pisteitä tiputtivat tärkeät, mutta maahantuojan helposti korjattavissa olevat yksityiskohdat: puikonpidin ja ohjekirja.

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
+ puikonpitimen ja kaapeleiden
laadukkuutta
+ koneen keveyttä
Moitimme:
– virransäätöä hämärässä

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
+ koneen keveyttä
+ melko edullista hintaa
Moitimme:
– virransäätöä hämärässä
– vaatimatonta kuormituskestoa

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ erinomaista kuormituskestoa
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
+ digitaalista virtanäyttöä
Moitimme:
– heikkotasoista puikonpidintä
– niukkasisältöistä ohjekirjaa

Arvosana: 4,1

Arvosana: 3,7

Arvosana: 3,7
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Telwin Technology 175 HD

Migatronic Delta 160 E

Einhell BT-IW 160

Maahantuoja: Vakiopaine Oy, Pulttitie 18,
00880 Helsinki, p. (09) 700 17 210,
www.vakiopaine.fi
Valmistusmaa: Italia
Takuu: 1 vuosi
Hinta: 655 €
Arvio: Kaaren syttyvyys ja hitsauksen sujuvuus olivat Telwinissä kohdallaan. Puikko
paloi ja työ eteni, kuten peruskoneella kuuluukin. Säädettävyyttä hankaloitti pieni säätönuppi, jonka asteikosta ei saanut hämärämmässä tai edes sivusta katsottaessa selvää.
Toisaalta asteikko oli hyvin suuripiirteinen,
joten näköhavainnosta ei ollut juuri apua.
Telwinin hitsauskaapeleissa riitti pituutta
mukavasti, kun taas kaksimetrinen virtakaapeli oli vertailun lyhyin. Hyvää hitsausulottumaa kuitenkin himmensi onneton puikonpidin, jossa puikot pysyivät välillä vain vaivoin. Kapistus oli ilmeisesti kotoisin samalta
sylttytehtaalta kuin Lincolnin vastaava.
Tehopuolella Telwin sen sijaan loisti.
Käyttöaikakokeessa täyteen suoritukseen
yllettiin käytännössä joka kerta. Nelimillisellä puikolla hitsaus sujui niin ikään, eikä
pitkä virransyöttökaapelikaan menoa liiaksi
hidastanut.
Kiinteän käsikahvan varassa liikuteltavasta
Telwinistä löytyisi siis ainesta vaikka isompiin hitsausurakoihin. Osaavaa hitsaajaa
edes äärimmäisen sekava, mutta kohtalaisen asiapitoinen ohjekirjakaan ei kovin paljon hidastanut. Ilman tasokasta manuaalia ja
asianmukaista puikonpidintä kärkitaistoon
ei silti ollut asiaa.

Maahantuoja: Migatronic Oy, Koulutie 13,
25130 Muurla, p. 010 217 6500,
www.migatronic.fi
Valmistusmaa: Kiina
Takuu: 1 vuosi, (2011: 2 vuotta)
Hinta 445,00 €
Arvio: Hetkittäin hieman hankalahkoa syttyvyyttä lukuun ottamatta Migatronic lunasti
hitsausominaisuuksillaan paikkansa. Hitsauksen sujuvuus oli mallillaan ja säädettävyys
kohdallaan. Virransäätöasteikon näkyvyyteen olisi voitu panostaa enemmän.
Hitsaus- ja virtakaapeleiltaan Migatronic
oli asiallinen, joskin johtoihin olisi kaivattu
enemmän ulottumaa. Puikonpidintä pidettiin melko toimivana, mutta avattaessa jäykähkönä. Tarvittavat puristusvoimat kostautuivat kovan testirupeaman kuluessa, sillä
lopulta puikonpitimen muovikahva irtosi.
Vika saatiin kuitenkin väliaikaisesti korjattua.
Migatronicin käyttöaikatesteissä päästiin
täyteen kymmenen minuutin rupeamaan
lähes aina. Yhdellä kertaa urakka tosin katkesi reilun viiden minuutin kohdalla. Tällöin
puikkoja oli kuitenkin palanut jo kuusi kappaletta. Hitsaus pitkillä kaapeleilla ja neljän
millin puikolla sujuivat niin ikään ongelmitta.
Migatronicin erikoisuuksista kiinnitti
huomiota virtojen poiskytkemisen jälkeinen
naksahtelu. Maahantuojan mukaan tämä ei
kuitenkaan ollut mikään vika, vaan koneen
perusominaisuus. Asiaa ei mainittu käyttöoppaassa. Koneen ohjeistus olisi muutenkin
saanut olla kattavampi.

Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy,
Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere,
p. 020 743 1330, www.harju.fi
Valmistusmaa: Kiina
Takuu: 2 vuotta
Hinta: 269,00 €
Arvio: Ilmoitettujen suoritusarvojen valossa
Einhellillä ei olisi pitänyt olla mitään vaikeuksia kisassa. Käytäntö osoitti kuitenkin
toista, sillä varsinkin kaaren syttyvyydessä oli
välillä selviä ongelmia. Kunhan puikko vihdoin paloi, hitsaus sujui sentään melko mallikkaasti. Sitä ennen oli tosin saatava säädöt
kohdilleen nupista, joka sijaitsi hankalasti
syvennyksessä ja jonka asteikko oli sekava.
Kaapelivarustukseltaan Einhell jäi pahasti
jälkeen kilpakumppaneistaan. Johdot olivat
lyhyet ja maakaapelin leuka onneton. Puikonpidin sai testaajilta arvonimen lelu, sillä vakavaan työhön hennosta ja nopeasti kuumenevasta kapistuksesta ei yksinkertaisesti ollut.
Käyttöaikakokeissa tulokset jäivät samalle
tasolle Hakasin kanssa. Erona oli tosin se,
että Einhelliä ei voi lähes kymmenen kilon
painollaan väittää reissukoneeksi, joten
tuloksia oli turha tässä suhteessa vertailla.
Einhell oli varustettu TIG-käyttöä ajatellen kaasun läpivirtauksella. Lisäominaisuuteen upotettu raha olisi kuitenkin kannattanut ohjata koneen parempiin sisuskaluihin.
Nykyisellään lopputulemaksi nimittäin jäi
se, että kyse oli vaatimattomasta ja kolhosta
koneesta, jonka mukana sentään tuli kohtalainen nippu käyttöohjeita.

Kiitämme:
+ hitsauksen helppoutta varauksin
+ erinomaista kuormituskestoa
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
Moitimme:
– suurpiirteistä virtaasteikkoa
– virransäätöä hämärässä
– heikkotasoista puikonpidintä
– sekavaa ohjekirjaa

Kiitämme:
+ erinomaista kuormituskestoa
+ hitsausmahdollisuutta neljän millin
puikolla
+ melko edullista hintaa
Moitimme:
– kaaren syttymistä varauksin
– virransäätöä hämärässä
– puikonpitimen kestävyyttä
– niukkasisältöistä ohjekirjaa

Kiitämme:
+ halpaa hintaa
+ hitsaus neljän millin puikolla varauksin
mahdollista
Moitimme:
– kaaren syttymistä
– sekavaa virta-asteikkoa
– virransäätöä hämärässä
– onnetonta puikonpidintä ja kaapeleita
– vaatimatonta kuormituskestoa

Arvosana: 3,6

Arvosana: 3,5

Arvosana: 2,2
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