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Kranman T1750E on 
ruotsalaisvalmistei-
nen mönkijään sopi-
va kuormainperäkär-
ry, jonka kuormainta 

pyörittää Hondan polttomootto-
ri. Siinä on normaalin käynnis-
tinnarun lisäksi sähkökäynnis-
tin, joka helpottaa huomattavasti 
laitteen käyttöä.

Kuormaimen ulottuvuus on 
4,4 metriä, ja sillä ylettyy otta-
maan puut kyytiin myös kärryn 
perästä. Kuormain on helppo-
käyttöinen ja liikeradoiltaan ta-
sainen. Äkkiliikkeitä ei aloitte-
lijankaan käytössä juuri synny.

Kranmanissa on riittävästi 
voimaa ääripään sivuttaisliik-
keisiin, ja kouran puristusvoima 
riittää hyvin myös kuorman pur-
kamisessa. Koeajossa korjattiin 
kolmimetristä kuitupuuta, mut-
ta joukossa oli järeitäkin tielin-
jalta kaadettuja pöllejä. Isotkin 
puut nousivat kyytiin vaivatta.

Kuormaimessa on 2+4-vipui-
nen venttiilipöytä. Kouran puo-
mia ohjataan reunimmaisilla ja 
pisimmillä vivuilla. Seuraavalla 

vasemmanpuoleiselle vivulla jat-
ketaan puomia, ja oikeanpuolei-
nen on kouran kääntäjä. Sisim-
millä saa tukijalat paikoilleen.

Peräkärryssä runko-ohjaus
Peräkärryssä on myös runko-oh-
jaus, jota säädetään vasemman 
peukalon ulottuvilla olevilla lisä-
vivuilla. Järjestelmä on tullut 
tämän vuoden malliin, aiem-
min ohjaus tapahtui venttiilipa-
kan päällä olevilla vivulla, joita 
käyttääkseen pitää kurottautua 
eteenpäin.

Runko-ohjaus on kätevä ah-
taista paikoista ajettaessa. Perä-
kärryä voi ohjata noin 25 sent-
tiä sivuun, joka monesti riittää 
siihen, että kärry kulkee pui-
den välistä hieman tiheämmäs-
säkin metsässä. 

Peräkärryssä on Robsonin 
peräveto, joka jaksaa liikuttaa 
mönkijää eteenpäin kuorman-
kin kanssa. Mönkijän omaa ve-
toa tarvitaan lähinnä ohjailuun 
ja tasaisella maalla nopeam-
paan ajoon.

Peräkärryn rengaskokoa on 
hieman kasvatettu viime vuodes-
ta. Ne ovat hieman leveämmät ja 
korkeammat, kokoa 300/65/12. 

Renkaat ovat kahdeksankan-
kaiset, joten ne kestävät kovaa-
kin ajoa.

Puomissa on kaukosäätimel-
lä toimiva vinssi. Vaijerin pituus 
on  25 metriä. Vinssi on todella 
kätevä etenkin hankalista maas-
toista puuta korjattaessa. 

Vinssin kanssa on oltava tark-
kana, kun sitä kelaa tyhjänä si-
sään. Löysä vaijeri menee hel-
posti kaksinkerroin rullalle.

Peräkärryyn mahtuu noin 
puolitoista kuutiometriä kolmi-
metristä puuta, pidempää ran-
kaa vähän enemmän.

Veturina Hondan  
mönkijä
Kuormaimen vetolaitteena 
oli koeajossa Honda TRX 500 
-traktorimönkijä. Siinä on jäyk-
kä taka-akseli, joka sopii hyvin 
raskaan kuormainperäkärryn ve-
toon. Muunkin merkkinen noin 
500 kuutioinen tai sitä suurem-
pi mönkijä käy vetokoneeksi. 
Useimmissa merkeissä on taka-
na erillisjousitus, jolloin mönki-
jään kannattaa vaihtaa jäykem-
mät jouset.

Hondassa on mekaaninen 
vaihdelaatikko tavanomaisen va-
riaattorivedon sijaan. Kuormain-
peräkärryn kanssa ajettaessa 
tarvittiin lähinnä ykkösvaihdet-
ta, joka toimi hyvin raskaillakin 
kuormilla ajettaessa.

Mönkijässä oli alumiininen 

Puut jouhevasti tien varteen
Kranman mönkijäkuormain sopii 
vaativalle ja paljon hakkuita tekevälle 
hankintaisännälle.

 
KRANMAN T1750E 
4WD

➞➞ Hinta 14 990 € +   
 toimituskulut   
 (n.400€)

➞➞ Kuormaimen  
 ulottuvuus 4,4 m

➞➞ Kuorma-ala n 1,5 m3

➞➞ Langaton vinssi

➞➞ Runko-ohjaus

➞➞ Renkaat 300/65/12 

HONDA TRX  
500 FBE
➞➞ Hinta 10 590 €

➞➞ Pohjapanssari 558 €

➞➞ Vinssi 274 €

➞➞ Kranman tarvike- 
 laatikko 280 €

➞➞ Tukkisakset 148 €

Kranmanin kuormainperäkärry ja 
Honda mönkijä ovat kätevä yhdistelmä 
metsänomistajan puunkorjuuseen.

Kuormainta 
pyörittää 
sähköstartilla 
varustettu 
Hondan polt-
tomoottori.

pohjapanssari, joka suojasi hy-
vin myös etupyörien ripustukset.

Hondan varustuksena oli 
Warnin vinssi. Vinssi on mones-
ti hyödyllinen, jos pelkkää mön-
kijää käytetään vaikkapa hirvien 
noutamiseen. Silloin joudutaan 
monesti hankaliin paikkoihin, ja 
vinssi voi olla tarpeen esimerkik-
si valtaojia ylitettäessä.

Metsälehden kokeilussa Hon-
dalla ja Kranmannilla korjattiin 

Runko-
ohjauksella 
voidaan ohjata 
peräkärryä 
ahtaissa 
paikoissa.

kolmimetristä kuitupuuta tien-
varteen noin 50 kuutiometriä. 
Testisavotta sujui sujuvasti. Pie-
ni ongelma aiheutui löystyvästä 
peräkoukusta, jota piti tarkkail-
la koko savotan ajan. Peräkouk-
ku joutuu melkoiselle rasituksel-
le, joten sen mutteri kannattaa 
hitsata kiinni. 

Sama ongelma on esiinty-
nyt aiemmissakin kuormain-
testeissä.
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