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Rautatiekalusto
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Teräspyörä-Steelwheel Oy valmis-
taa rautateiden liikkuvaa kalustoa: 
vaihtovetureita, robottivetureita ja 
radan kunnossapitokalustoa, veto-
kaluston kytkimiä, sekä vaunun-
siirtovinttureita ja jarrujenkoettelu-
järjestelmiä. 

Yhtiöllä on oma tuotekehitys- ja 
suunnitteluosasto. Käytössämme 
ovat nykyaikaiset 3D mallinnus-, 
suunnittelu- ja laskentajärjestelmät. 
Tuotteemme ovat pääosin omaa 
suunnittelua, joka takaa tuote-
kehityksen jatkuvuuden.

Voimme myös suunnitella 
korkealuokkaisia asiakaskohtaisia 
ratkaisuja ja toteutamme suunnit-
telu- ja konsultointitoimeksiantoja.

Tuotteiden kokoonpano 
tapahtuu omissa tiloissa, minkä 
ansiosta tuotteiden laadunval-
vonta ja koekäytöt voidaan tehdä 
valmistuksen yhteydessä. Osien 
ja komponenttien valmistuksessa 
käytämme luotettavia pääasiassa 
eurooppalaisia sopimusvalmista-
jia, joihin meillä on pitkäaikaiset 
suhteet.

Asiakkaitamme ovat rautatie-
operaattorit, rautatieurakointiyhtiöt, 
teollisuuslaitokset sekä kaivokset 
kaikkialla maailmassa. Suuri osa 
tuotannosta toimitetaan vientiin.

Teräspyörällä on pitkä koke-
mus rautatiekaluston hyväksyntä-
menettelyistä Suomessa. Mittaus-
osastomme järjestää, suorittaa ja 
dokumentoi tyyppikokeet, sekä 
valmistelee hyväksyntädokumentit 
viranomaiskäsittelyä varten.

Rautatiekalustotuotanto
Teräspyörä-Steelwheel Oy on suomalainen
vetokalusto- ja ratatyökonetoimittaja

Huollamme ja kunnossapidämme 
myös muiden valmistajien kalustoa 
Suomessa. Teräspyörällä on ISO 
9001 ja 14001 mukainen toiminta-
järjestelmä ja viranomaisen lupa 
kaluston jatkuvaan kunnossapitoon. 

Teräspyörä Rail Service Center 
sijaitsee Kouvolassa. Lisäksi teemme 
kunnossapitoa asiakkaan tiloissa 
sekä huoltoautomme liikkuvat 
ympäri Pohjoismaita.



Historian kautta nyky-
päivään, tuotekehitykseen 
ja tutkimukseen
Teräspyörä ja rautatiet ovat kuulu-
neet yhteen jo yli 50 vuotta. Tapio 
Saalasti perusti yrityksen heti 2. 
maailmansodan jälkimainingeissa 
1945, ensin nimellä Insinööri-
toimisto Saalasti. Ensimmäiset 
rautateihin liittyvät toimeksiannot 
tulivat jo 1950-luvun alussa. 
Tuolloin sotakorvausmateriaaliksi 
tarkoitetut, mutta syystä tai toisesta 
Suomeen jääneet, kapearaiteiset 
pienveturit piti muuttaa Suomen 
raideleveydelle. Kun kaikki veturit 
oli pian jo myyty, niitä piti valmistaa 
itse lisää.

Tästä alkoi rautatiekaluston 
tuotanto, ja vuonna 1956 valmistui 
ensimmäinen OTSO 1 veturi. 
Vaihtovetureiden jälkeen tuotanto 
laajeni ratatyövaunujen valmis-
tukseen ja matkustajavaunujen 
maahantuontiin.

Rautatiekaluston vienti alkoi 
1970, kun ensimmäiset veturit 
toimitettiin Ruotsiin. Ensimmäiset 
radio-ohjatut vaihtoveturit ja hytit-
tömät robottiveturit tehtiin 1977.

Teräspyörä-Steelwheel Oy:n 
nimissä rautatiekalustoa on huol-
lettu vuodesta 2005 ja valmistettu 
vuodesta 2010. Teräspyörä on 
Saalasti Oy:n tytäryhtiö.

Suomalaisia vientituotteita
lähdössä maailmalle.

Henkilönostoihin käytettävän rata-
työvaunun stabiliteetin määrittely 
kuormitus- ja kallistuskokeen avulla.
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Railbear on rautateiden rakennus, 
kunnossapito ja perusparannus-
töihin tarkoitettu yleiskäyttöinen 
ratatyövaunu. Sitä voidaan käyt-
tää monentyyppisiin tehtäviin, 
mm. työjunien vetoon, koneiden, 
henkilöstön sekä työkalujen siir-
toon työkohteeseen, materiaalin 
kuormaukseen ja purkuun sekä 
muihin nosturitehtäviin, lumen-
auraukseen, hydraulisten apu-
välineiden kuten vesakkoleikkurei-
den, lumiharjojen tms. käyttöön. 
Nosturi on varustettavissa myös 
CE-hyväksytyllä henkilönostokorilla. 
Vaunuun voidaan asentaa monen-
laisia lisävarusteita.

Railbear-ratatyövaunu
Monipuolinen työkone radan rakennus- ja kunnossapitotöihin

Tekniset tiedot
Suurin nopeus 80 km/h (100 km/h)
Suurin vetovoima n. 60–120 kN 
Tyhjäpaino 20–28 t
Kuorma 12–14 t
Dieselmoottori n. 200–500 kW
Voimansiirto Hydrodynaaminen tai hydrostaattinen

RATATYöKONEET
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Railbear-ratatyövaunu
Monipuolinen työkone radan rakennus- ja kunnossapitotöihin

Eri versiot
Railbear voidaan valmistaa 
erilaisina teho- ja painoversioina 
erilaisille raideleveyksille sekä 
ulottumaprofiileille.
• Ratatyövaunu
• Sähköratojen huolto- ja
 kunnossapitovaunu
• Ratatyövaunu raskaalla

kuormausnosturilla
• Ratatyövaunu henkilönostimella
• Ratatyövaunu metroradoille

Raskaimman version akselipaino 
on täydessä kuormassa 20 tonnia, 
ja sitä voidaan käyttää mm. työju-
nien vetoon ja raskaiden taakkojen 
siirtämiseen nosturilla. Kevyin 
metroratojen kunnossapitoon 
tarkoitettu versio on painoltaan ja 
ulottumaltaan pienempi työkone, 
jonka akselipaino on noin 10 tonnia.

Ohjaamo voi sijaita joko pää-
dyssä tai keskellä. Mm. sähkö- 
ratojen huoltoon ja kunnossa-
pitoon soveltuu päätyohjaamol-
linen versio, joka on varustettu 
hytin katolle sijoitetulla henkilö- 
nostimella. Ohjaamot voivat sijaita 
myös vaunun molemmissa päissä, 
jolloin niiden väliin voidaan sijoittaa 
koneistot tai työtiloja.
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Voimansiirto
Railbeariin voidaan valita joko 
hydrodynaaminen tai hydrostaat-
tinen voimansiirto. Hydrodynaa-
minen versio voidaan varustaa 
lisäksi erillisellä hydrostaatisella 
vakionopeusajolla hidasta työajoa 
varten. Se mahdollistaa vaunun 
ajamisen hitaasti samalla kun 
käytetään hydraulisia työvälineitä, 
kuten harjakonetta tai vesakko-
leikkuria.

Rakenne
Perusversiossa ratatyövaunun 
rakenne on hyvin yksinkertainen ja 
käytönnöllinen: moottori on edes-
sä, hytti keskellä ja lava takana. 
Rakenteen etuna on moottorin 
ja voimansiirron helppo luokse-
päästävyys sekä kulkusillat hytin 

etupuolella molemmilla puolilla, 
joiden kautta hyttiin voidaan nousta 
myös etupuolelta. Niissä versioissa, 
joissa moottori sijaitsee lavan alla, 
voidaan hytti sijoittaa myös vaunun 
päähän. Lavan alla sijaitsevan 
moottorin etuna on helppo luokse-
päästävyys verrattuna hytin alle 
sijoitettuun moottoriin.

Kuormalava
Lava on koko pituudeltaan tasai-
nen ja helposti kuormattavissa. 
Keskiohjaamollisissa versioissa 
hytin alle jää lisäksi vielä pitkän 
tavaran kuljetusmahdollisuus. 
Kuormalava on varustettu joko 
kaitein tai alaslaskettavin laidoin. 
Riippuen ratatyövaunun kokonais-
painosta, lavan kuormankantokyky 
on jopa 14 tonnia. 

RAILVAC TRAIN on sepeli-
imuri ratapölkkyjen ja sepelin  
vaihtamiseen, kaapelitöihin, 

kaivuutöihin ja moniin muihin 
päällysrakennetöihin. 

Se on kehitetty yhteistyössä 
ruotsalaisen Disab Vacuum 

Technology AB:n kanssa.
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Hytti
Hytin koko voidaan valita tarpeen 
mukaan siten että siinä on istuma-
paikkoja 6–10 hengelle. Ajopaikka 
on ergonominen, ja samalta ajo- 
paikalta voidaan ajaa vaunua 
molempiin suuntiin. Hytti on tehok- 
kaasti lämpö- ja äänieristetty, ja 
varustettu ilmastoinnilla.

Nosturi ja lisävarusteet
Työkone voidaan varustaa monenlaisilla lisävarusteilla, kuten
• kuormausnosturi 10–30 tm, CE-hyväksytty

henkilönostokori, radio-ohjauksella
• hydraulikäyttöinen generaattori
 tai halutun tehoinen dieselgeneraattori
• lisäkompressori
• hydraulipaineen ulosotto
• lumiaura, -harja tai -linko
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5500

3000

1000...1524
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Vaununsiirtolaitteet ja veturit

Otso-winch 
vaununsiirtojärjestelmä
Vaununsiirtojärjestelmällä juna 
voidaan helposti ja varmasti 
siirtää halutulle paikalle. Se on 
turvallinen käyttää, koska se myös 
jarruttaa junan paikoilleen. Radio-
ohjaus nopeuttaa ja helpottaa 
työskentelyä. Koeteltu rakenne 
perustuu vuosikymmenien koke-
mukseen vaunuvinsseistä. Vintturi 
on varustettu erittäin yksinkertai-
sella ja vahvalla hydraulisella voi-
mansiirrolla, joka on käyttövarma 
myös ylikuormitustilanteissa.

OTSO-winch vaununsiirtolaite 
voidaan liittää turvarajaan, joka 
estää vaunujen siirtämisen, jos 

lastaustapahtuma on käynnissä.

Vaununsiirtolaite soveltuu 
käytettäväksi vaunujen lastaus- ja 
purkauspaikoilla varsinkin silloin, 
kun lastaukseen ei liity vaihtotyötä. 
Vintturin vetopituus on noin 300 
metriä, mutta sillä voidaan siirtää 
pidempiäkin junia, kun vetopistettä 
vaihdetaan välillä. Normaalisti 
vaijeri kytketään vaunuihin ketju-
kolmion ja siinä olevan koukun 
avulla, mutta tarvittaessa voidaan 
käyttää myös apuvaunua, joka 
kytkeytyy suoraan vaunun veto-
koukkuun tai keskuspuskimeen.

VAuNuNSIIRTOjäRjESTELMäT

Teräspyörä on erikoistunut teollisuuden vaihtovetureiden 
ja vaununsiirtolaitteiden valmistukseen. Voimme tarjota 
kaikenkattavan valikoiman vaununsiirtolaitteita muutaman 
vaunun siirtotarpeesta aina raskaiden pendelijunien siirtoon 
vaativissa olosuhteissa. Valikoiman rungon muodostavat 
OTSO-winch vaununsiirtojärjestelmä, OTSO-robot 
vaununsiirtolaitteet sekä OTSO-vaihtotyöveturit.
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Vaununsiirtojärjestelmä voidaan 
asentaa myös kaarevalle radalle, ja 
mikäli ratapihalla on esteitä, ne voi-
daan kiertää ohjausrullien avulla.

Vaununsiirtolaite on nopea 
asentaa. Hydraulikoneikko, vaijeri-
kelat hydraulimoottoreineen ja 
ohjauskaappi on kaikki koottu 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän 
lisäksi tarvitaan vain ohjausrullasto 
ja taittopyörä, joiden kautta vaijeri 
kulkee. Kaikki edellä mainitut osat 
asennetaan valmiille elementti- 
perustuksille. Vintturin asennus 

vie vain muutaman päivän. Vintturi-
järjestelmä tarvitsee minimaallisen 
vähän huoltoa, ja vaijerin käyttöikä 
on pitkä.

Vaununsiirtolaitteeseen voidaan 
liittää varoitussummerit tai -valot, 
jotka varoittavat ulkopuolisia junaa 
siirrettäessä. Siinä on myös valmiit 
liitännät turvarajoille, jotka estävät 
siirron, kun esimerkiksi lastaus on 
käynnissä.

OTSO-robot 150
OTSO-robot 100

OTSO-robot 75
OTSO-robot 50

OTSO 6
OTSO 4

JVL

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0 100 200 300 400

Vaununsiirto-
laitteiden
junapainot ja
vetovoimat

junapaino (t)

Vetovoima (kN)

Tekniset tiedot OTSO-winch
Max. siirtonopeus 45 m/min (2,7 km/h)
Suurin vetovoima 95–120 kN 
Sähkömoottori 15 kW
Voimansiirto Hydrostaattinen
Ohjaus Radio-/paikallisohjaus

Taittopyörä

Ketjukolmio

Ohjausrullasto Hydrauliset vinssiyksiköt
Kiertymätön teräsköysi

Hydraulikoneikko
ja ohjauskaappi
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OTSO-robot vaununsiirtolaitteet

Uutta vaununsiirto- 
tekniikkaa
OTSO-robot on monipuolinen
järjestelyrobotti. Sillä voidaan siir-
tää vaunuja lastaus- ja purkaus-
paikoilla, huolto- tai telinvaihto-
halleissa, satamissa, tehtailla, 
järjestelypihoilla sekä laskumäessä 
ja monessa muussa vaunujen 
toistuvia tai pitkiäkin siirtoja vaati-
vissa paikoissa. Se on vintturijär-
jestelmiä monipuolisempi, koska 
se voi liikkua kaikkialla ratapihalla. 
Siirtojen pituudella ei ole rajoitusta 
ja niitä voidaan suorittaa vaihteiden 
ja ylikäytävien yli sekä kaarteissa. 
Myöskään junan koko tai pituus 
eivät aseta rajoituksia. Suurimmat 
OTSO-robotilla siirretyt junat ovat 
olleet raskaita malmijunia.

Vaununsiirtorobotin voimansiirto 
on optimoitu hitaasti tapahtuvaa 
vaununsiirtoa varten. Näin ollen 
sillä on helppo paikottaa vaunut 
tarkasti vaununsiirtopaikalle tai 
siirtää vaunuja esimerkiksi alhai-
sella vakionopeudella. Veturiin 
verrattuna vaununsiirtorobotin 
moottoriteho ja huippunopeus ovat 
pienemmät ja se on huomattavasti 
edullisempi hankkia ja käyttää.

Joustavaa työskentelyä
Pendelijunat ovat tavaraliikenteessä 
kustannustehokas vaihtoehto.
Tällöin kuitenkin koko kuljetus-
ketjun on toimittava saumatto-
masti ilman odotusaikoja. Kun 
tehdasalueen siirroissa käytetään 
OTSO-robot vaununsiirtolaitetta, 
voi tehdasprosessi toimia linja-
liikenteestä riippumattomasti.
Pienet häiriöt tehdasprosessissa 
eivät pääse heti vaikuttamaan 
kuljetusketjuun. OTSO-robot voi 
tehdä siirrot silloin, kun ne parhai-
ten sopivat tehtaan aikatauluun. 
Linjaliikenne ei myöskään joudu 
odottamaan tehdasprosessia, 
kun käsitelty juna voidaan jo 
aiemmin tuoda lähtöratapihalle 
odottamaan linjaveturia.

Radio-ohjaus, automatisointi 
ja lisälaitteet
OTSO-robottia voidaan ohjata joko 
siirtolaitteessa olevilla hallinta-
laitteilla tai radio-ohjauksella. 
Sen liikkeet voidaan automatisoida, 
jolloin sen toiminta voidaan
yhdistää tehtaan prosessiin. 
Radio-ohjattu tai automatisoitu 
robotti säästää työtä, henkilö-
kuntaa ja kustannuksia. Sama 
henkilö, joka tekee purkaustyötä 
voi siirtää vaunut odotusraiteelle 
asti, sillä kaikki ajotoiminnot ovat 
radio-ohjattuja.

OTSO-robot sopii hyvin 
malmijunien siirtoon.

VAuNuNSIIRTOjäRjESTELMäT
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Siirtolaitteen ohjausjärjestelmä 
perustuu CAN-väylä ohjaukseen. 
Radiolaitteisto voidaan toteuttaa 
tarpeen niin vaatiessa myös tur-
vallisuusluokka SIL3 tasoisena.

Vähäinen huollon tarve
Siirtolaitteen huolto on helppoa ja 
se rajoittuu lähinnä dieselmoottorin 
huoltoon sekä hydrauliikan öljyn 
ja suodattimien vaihtoon. Kaikki 
huoltokohteet ovat hyvin esillä, 
ja konehuoneessa on sivuilla ja 
katossa avattavat luukut.

OTSO-robot on rakennettu 
uIC:n määräyksien mukaisesti. 
Esimerkiksi pyöräkerrat on varus-
tettu umpiteräksisellä akselilla ja

yhtenäisillä teräspyö-
rillä. Voimansiirto on 
suunniteltu soveltuvaksi 
raskaaseen rautatie-
käyttöön.

OTSO-robot
vaununsiirtolaitteen
huoltotarve on pieni
ja huoltokohteet
hyvin esillä.

Puunjalostusteollisuudessa on 
paljon erilaisia käyttökohteita 
OTSO-robot vaununsiirtolaitteelle. 
Puun lastaus ja purkaus, lähtevä 
tavara, kemikaalivaunut, jne.

OTSO-robot voidaan varustaa
lumiauralla tai hydraulisilla työ-
välineillä kuten pyörivällä harjalla,
tai lisähydrauliikalla voidaan avata
ja sulkea vaunujen katot.

OTSO-robot sopii käytettäväksi myös 
satamissa ja laskumäkityöskentelyssä.

Tekniset tiedot OTSO-robot
Malli 50 75 100 150
Paino 30–50 t 60–75 t 80–100 t 120–150 t
Max. vetovoima 135 kN 200 kN 270 kN 400 kN
Max. nopeus 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Moottoriteho n. 150 kW n. 200 kW n. 330 kW n. 400 kW
Voimansiirto  Hydrostaattinen
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OTSO-robot vaununsiirtolaitteiden mitat

OTSO-robot 50

OTSO-robot 75

OTSO-robot 100

OTSO-robot 150

VAuNuNSIIRTOjäRjESTELMäT
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Tekniset tiedot OTSO 4 OTSO 6
Suurin nopeus 30–80 km/h 30–60 km/h
Suurin vetovoima 90–135 kN 135–200 kN
Paino 35–45 t 45–67,5 t
Dieselmoottori 300–400 kW 400–600 kW
Voimansiirto Hydrodynaaminen tai hydrostaattinen

Kun vaihtotyötä on runsaasti, 
kannattaa tehtaalle hankkia oma 
vaihtoveturi, joka parantaa vaihto-
työpalvelun laatua ja saatavuutta 
ostopalveluihin verrattuna. 
OTSO on teollisuusveturi, joka 
on edullinen hankkia ja ylläpitää. 

Veturi on rakenteeltaan kaksi- 
tai kolmeakselinen. Dieselmoot-
tori on teholtaan 300–600 kW, ja 
veturi on varustettu hydrodynaa-
misella vaihteistolla. Vaihteistolta 
voima välitetään nivelakseleilla 
akselinkäyttölaitteille. Veturi voi-
daan varustaa joko levyjarruilla 
tai tönkkäjarruyksiköillä.

Hytti on varustettu tilaajan 
toivomuksen mukaan yhdellä tai 
kahdella ajopaikalla. Luonnollisesti 
veturi on varustettavissa myös 
radio-ohjauksella.

OTSO vaihtoveturit
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VapiTi ja OTSO vaihtotyökytkimet

Tehokkaampaa vaihtotyötä 
ja turvallisempaa linja-ajoa
Vaihtotyötä voidaan tehostaa ja 
työturvallisuutta parantaa, kun 
veturi varustetaan OTSO- tai 
VAPITI-vaihtotyökytkimillä. Työn-
tekijän ei tarvitse mennä veturin 
ja vaunun väliin, vaan veturin 
kuljettaja voi nopeasti ja vaivatto-
masti ajaa veturin kiinni vaunuun, 
ja kytkentä tapahtuu hytistä käsin 
tai radio-ohjauslaitteella. Samoin 
irrotus tapahtuu yhtä helposti 
napin painalluksella.

OTSO- ja VAPITI-kytkimet 
säästävät aikaa sekä parantavat 
työturvallisuutta. Ne sopivat 
erinomaisesti käytettäväksi radio-
ohjatussa vetokalustossa. Tapa-
turmat vähenevät, kun veturin ja 
vaunun väliin ei tarvitse mennä 
niiden liikkuessa. Ainoaksi käsin 
tehtäväksi työksi jää paineilma-
letkujen kytkentä ja irrotus.

VapiTi-kytkin
Patentoitu Vapiti-kytkin voi 
kytkeytyä joko SA-3:lla tai veto-
koukulla varustettuihin vaunuihin. 
Tällöin veturilla voidaan vaivat-
tomasti käsitellä eri tyyppisillä 
kytkimillä varustettuja vaunuja, 
ilman muunnoskappaleita tai 
välivaunuja.
• kaksi eri mallia, teollisuus-

käyttöön ja linja-ajoon
• nopea kytkeytyminen joko 

vetokoukkuun tai SA-3  
keskuspuskimeen

• irrotus ja kytkentä 
paineilmatoimisesti

• on turvallinen, ei irtoa 
vetokoukusta

• soveltuu yhden miehen ajoon 
ja linja-ajoon

• soveltuu myös radio-
ohjattavaan kalustoon

• mahdollistaa 450 kN veto-
voiman vetokoukun kanssa.

OTSO-kytkin
• uIC ja VR-uIC vetokoukullisille 

vaunuille
• helppo ja nopea käyttää
• mahdollistaa myös tavallisen 

ruuvikytkimen käytön esimerkiksi
 linja-ajossa
• kytkeytyy hyvin myös kaarteissa
• soveltuu hyvin myös
 radio ohjattuun kalustoon
• erittäin vahva sanka kestää
 suuretkin junat
• irrotus ja kytkentä

paineilmatoimisesti
• suurin sallittu vetovoima 450 kN
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MYYNTI/HALLINTO 
ESPOO

steelwheel@steelwheel.fi
fax 09-2511 5510
juvan teollisuuskatu 28
02920 ESPOO

Edustukset

Teräspyörä edustaa Suomessa seuraavia yrityksiä:

Riftek
Pyöränprofiilin mittalaitteet
Pyörän halkaisijamittalaitteet

TuOTANTO 
KOuVOLA  

service@steelwheel.fi
fax 05-5353 359
Myllytie 10
45910 VOIKKAA 

Esite nro fi-1004

TERäSPYöRä-STEELWHEEL OY
Puh. 0400 422 900
www.teraspyora.fi 




