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Uuenduslikud tooted viivad talvise teehoolduse 
uuele tasemele

Meireni müügi- ja turundusosakonna 
juhi Kristo Kallasmaa sõnul on Meiren 
MSPN-04 seeria sahk arvatavasti parim 
maanteesahk maailmas.  Miks on alust se-
da väita? Meiren MSPN04 maanteesahkade 
seeria on innovatiivne, omades mitut ainu-
laadset patenteeritud lahendust, nagu saha 
külgnihutust võimaldav kahesuunalise lii-
kumisega tõsteraam ehk parallelogramm 
ja maksimaalselt teepinda kopeerivad, mü-
ra leevendavad ning samas võimalikult ag-
ressiivse lõikenurgaga polüuretaanist te-
rahoidikud. Töö tulemus on kvaliteetne – 
pakkudes tänu uudsetele terahoidikutele 
parimat puhastustulemust nii linna kui 
maantee lumekoristuses. Meireni sahk on: 

• ökonoomne ja keskkonnasõbra-
lik – hea puhastustulemus annab võima-
luse kasutada teedel vähem soola;

• töökindel – sahk ületab problee-
mideta kuni 50 mm kõrguses teepinnal 
olevaid takistusi;

• kasutajasõbralik – omades külg-
nihutust, annab see juhile lisavõimalu-
se sahaga manööverdamiseks ristmikel 
ja ringteedel. Puhastades maanteid koos 
külg sahaga suurendab külgnihutus sah-
kamise üldist töölaiust, hoides kokku kü-
tusekuludelt;

• Lisaks kõigele on sahk eriti vaik-
ne, kuna müra isoleerivad terahoidikud 
ei lase terade tekitatud müral saha hõlma 
edasi kanduda.

Kõik need omadused loovad mugava 
töökeskkonna saha juhile ja aitavad paran-
dada keskkonda ka asulas sahkamisel, sest 
müratase on oluliselt madalam traditsioo-
niliste terasteradega lume lükkamisest!

Tänu suurele saha laiuste valikule (ala-
tes 3,1 m kuni 5,2 m) ja mitmetele lisava-

Meiren Engineering OÜ on üks juhtivaid lumesaha 
tootjaid Põhjamaades, kes on alati silma paistnud 
oma uuenduslike ja kvaliteetsete toodetega. Sellest 
kõneleb ka fakt, et Meireni lumesahad on saanud 
nii Skandinaavia kui ka Saksa erialamessidel 
disainiauhindu. Meireni uutel maanteesahkadel 
on kasutuses mitmed patenteeritud lahendused, 
mis tagavad sahkade töökindluse, parema 
manööverdusvõime ja parima puhastustulemuse. 

rustustele nagu lisaterad, erinevad hõl-
ma kõrgused, teepiirde kontakti võimal-
dav külgplast jne on võimalik MSPN-04 
seeria sahkasid kasutada erinevates tee-
de- ja lumeoludes. Kuna suur osa varustu-
sest on polditav (saha kinnitused autole, 
lisavarustus), siis on võimalik toode hil-
jem ümber kohandada uute teeolude või 

uue keskkonnaga. Uuendusena saab klient 
toote tellides valida erinevate saha hõlma 
kõrguste vahel! Isegi hõlmaribid on pol-
tidega kinnitatavad ja klient saab valida 
endale sobiva heiteomadusega saha. Seda 
testiti eelmisel talvel, mis töötab klientide 
jaoks väga hästi.

Lisaks kõigele eelnimetatule on Mei-
ren MSPN-04 seeria lumesahad toodetud 
kõrgekvaliteedilistest materjalidest, na-
gu kõrgtugev Rootsi Hardox teras, külma-
kindel hõlmaplast, terahoidikute elast-
ne polüuretaansegu ning lõpuks on sahk 
viimistletud kõrge kulumiskindlusega 
polüuretaanvärviga, mis kokku annavad 
Meiren sahkadele kõrge kvaliteedi ja pi-
kaealisuse!

MSPN-esisahad on spetsiaalse kinnitu-
se abil paigaldatavad suurematele trakto-
ritele, võimaldades ka traktori ees hõlma 
0,5 m külgnihutust.

Meiren uuenduslikud külgsahad

Paljud ettevõtted kasutavad maanteehool-
duses kombineeritud lahendust ehk ühe-
le veokile on paigaldatud nii esilumesahk 
kui ka külgsahk. Tihti on tavaline külg-
sahk lihtne seade, mille töölaius on võr-
reldes esisahaga isegi pikem kui esi sahal. 
Jäigalt kinnitatud terade korral ei kopeeri 
külgsahk teepinda, jättes kesk pärase või 
veel kehvema puhastustulemuse. Samu-
ti ei pakuta üldjuhul külgsahale lisatera. 
Selline maanteehooldus ei anna kvaliteet-
set tulemust ja võib vajada kasutajalt suu-
rema soolakoguse kasutamist.

Meiren Engineering OÜ ei saanud leppi-
da sellise olukorraga, kus liiklusturvalisu-
ses tehakse järelandmisi, samas kui Norras 
on nõue, et isegi külgsahk peab olema va-
rustatud lisateraga.

Tänaseks on Meireni uued KSM04 ja 

KSR04 seeria külgsahad varustatud sama 
tehnoloogiaga kui Meireni MSPN04 maan-
tee esisahad ehk sahkadele on paigaldatud 
samad vaiksed, teepinda kopeerivad ja ta-
kistusi ületavad polüuretaanist terahoidi-
kud. Lisaks kuulub nüüd näiteks KSM-külg-
sahkade lisavarustusse lisaterad, saha suru-
mise/kergendamise funktsioon, lumeval-
li lõikamise funktsioon ning palju muud.

Peatselt on saadaval (hetkel testimises) 
Meiren KSM külgsahk koos kinnitustega 
konkslifti raami külge, mille peale saab 
klient paigaldada oma puisturi. Selline la-
hendus annab vabaduse kasutada külgsah-
ka ilma kuluka ja aeganõudva pealisehitu-
seta ning isegi nende veokitega, kus puu-
dub tavapärase külgsaha paigaldamiseks 
piisav ruum.

See aasta on Meirenilt tulemas veel palju 
uusi tooteid ja lahendusi , näiteks on peat-
selt välja tulemas täiesti uus traktorisahka-
de tooteseeria. Uued sahad on lihtsa, heit-
vama disainiga, omades enam seadistus-
võimalusi ning lisavarustusena on saada-
val ka uued polüuretaanist terahoidikud.

Rohkem infot uute traktorisahkade koh-
ta on tulemas peatselt.

Meireni eesmärk on pakkuda oma klien-
tidele innovatiivseid ja kõrgekvaliteetseid 
tooteid, millega saavad kliendid oma töö 
kiiresti ja efektiivselt tehtud. Kvaliteetne 
lumekoristus aitab hoida kokku kuludelt 
ja suurendada liiklusturvalisust.

Ohutut liiklemist soovides!
„Push your limits!“  
Kristo Kallasmaa
Meireni müügi- ja turundusjuht 

Rohkem infot Meiren toodete ja lahen-
duste kohta leiate meie kodulehelt www.
meiren.ee või saate küsida info@meiren.ee 
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