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Odotettavissa  
tuulta 
ja sadetta 
– näkyvyys 
nolla

Kesäkeleissä ajellessa ei tuulila-
sinpyyhkijöiden kunto useinkaan 
tule mieleen. Pienellä kesäsateella 
vanhatkin pyyhkijät avaavat jon-
kinlaista näkymää lasille, mutta 
lopullinen tiltti väsyneille pyyhki-
jöille tulee viimeistään silloin, kun 
syysmyräkät nostavat aallokkoa ja 
merivettä lentää lasille tosissaan.
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 L iian usein näkee tuulila-
sinpyyhkimien olevan la-
silla vain muodon vuoksi. 
Heppoisen näköiset pyyh-

kimet tekevät kyllä päälle kytkettä-
essä jonkinlaista liikettä lasilla. Vä-
syneiden pyyhkijänvarsien kulmat 
voivat olla väärät, eikä sulka painu 
tarpeeksi tiiviisti lasiin, jotta se puh-
distaisi ohjaajan näkökentän kunnol-
la. Silloin pelkkien sulkien vaihtaminen ei riitä, vaan kannat-
taa harkita myös varsien sekä mahdollisesti koko moottorin 
vaihtamista uuteen.

Vanha ja väsynyt pyyhkimenmoottori saattaa sekin olla jo 
tiensä päässä ja liian heikkotehoinen, jotta sen voima riittäi-
si suurempien vesimäärien pyyhkäisemiseen pois lasilta.

Pyyhkimien uusiminen on turvallisuustekijä, jonka kustan-
nukset eivät ole suuret ja työn pystyy myös tekemään itse.

Sähkökäyttöinen lasinpyyhinpaketti maksaa halpiksena 
edullisimmillaan vajaat 40 euroa. Halpismallin toiminnas-
ta ei kuitenkaan ole takeita, kuten jäljempänä kerromme.

Käyttökelpoisten pyyhkimien moottoreiden hintahaitari 
liikkuu vajaasta viidestäkympistä reiluun sataseen. Tämän 
hintaluokan vesitiiviissä moottoreissa on venekäyttöön tar-
peeksi vääntövoimaa, ruostumattomat osat, kaksi nopeutta, 
itsepalautuva pyyhkimen asento sekä lasin koon ja muodon 
mukaan säädettävä pyyhkäisykulma.

Aika uusia 
tuulilasinpyyhkimet

Noin satasen maksavissa mal-
leissa pyyhkäisykulman voi säätää 
45–110 asteen välillä. Myös edulli-
semmissa malleissa on pyyhkäisy-
kulman säätömahdollisuus. Moot-
toreita on saatavissa sekä 12V että 
24V jännitteellä.

Käyttötarkoitus  
ratkaisee

Pyyhkimen varret on syytä valita käyttötarkoituksen mu-
kaan. Mikäli venettä käytetään enemmän suuremmilla ve-
sillä ja selillä aikaisesta keväästä syysmyöhään saakka, kan-
nattaa valita rinnakkaisvarrellinen pyyhin, joka ei säikähdä 
keulan yli lentäviä isompia pärskeitä niin helposti kuin yh-
dellä varrella varustettu.

Useimpiin moottoreihin on saatavissa rinnakkaisvarren 
hela, joka mahdollistaa rinnakkaisvarren käytön.

Varret sopivat yleisimmin halkaisijaltaan 14 mm:n rihlat-
tuun moottoriakseliin.

Varsien pituus on yleensä säädettävissä tuulilasin koon 
mukaan. Sulalle on varsissa yleisimmin seitsemän millimet-
rin lattakiinnitys tai yhdeksän millin koukkukiinnitys, joihin 
sulan saa kiinnitettyä auton pyyhkimien tapaan.

Sovittamalla pyyhkäisykulman sekä varren ja sulan pituu-
den sopivaksi, jokaiselle lasille löytyy toimiva pyyhin.
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☛ Mallaa moottori paikalleen ja tarkista, että sen kiinnittämiseen on tarpeeksi tilaa.
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Asenna tuulilasinpyyhkijät itse

L Asensimme vanhan ja toimimattoman tuulilasinpyyhkimen tilalle uuden. Vanha 
moottori poistettiin ja tilalle asennettiin Biltemasta hankittu moottori. Tiensä päähän 
tullut moottori oli rinnakkaisvarrella, joten myös uuteen moottoriin hankittiin rinnak-
kaisvarren hela ja rinnakkaisvarsi sekä uusi sulka.

☛ Tarkista akseleiden reikäjako ja -koko rinnakkaishelan avulla, merkitse akselei-
den reikien paikat ja poraa reiät.

☛ Ruuvaa rinnakkaishela paikalleen 
moottoriakseliin. Mallaa sen jälkeen 
moottori vielä kerran paikalleen niin, 
että akselit mahtuvat niille porattuihin 
reikiin ja saat kiinnitettyä moottorin 
tiukasti paikalleen.

☛ Kiinnitä sähköjohdot moottoriin 
pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. 
Käytä johdoissa mielellään tinattuja 
liittimiä. Varaa johtoihin tarpeeksi 
pituutta.
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Katkaisin
Varoke

Akku

Pieni nopeus

Tuulilasinpyyhkimet

Itsepysäköinti

Suuri nopeus

Kaaviokuva sähkökytkennästä Sähkökytkentäkaavio kaksinopeuksiselle pyyhkimelle.
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☛ Kiristä moottoriakselit paikalleen ja 
kiinnitä moottori tiukasti myös sisäpuo-
lelta. Tarkista, että akseleiden läpivien-
nit ovat tiiviit. Käytä tarvittaessa eristys-
massaa tai erillistä asennuslevyä 
tiivistemassan kanssa akseleiden 
kiristysmutterin alla.

☛ Mallaa pyyhkimenvarsi akselille 
työntämättä sitä pohjaan saakka. Kytke 
virta katkaisijalle ja käytä moottoria 
aina välillä pysäyttäen. Akselien 
pyörimisestä voit tarkistaa moottoriin 
esisäädetyn pyyhkäisykulman sekä 
itsepalautuksen paikan.

☛ Avaa moottorin kansi ja säädä 
pyyhkäisykulma tuulilasille sopivaksi. 
Tässä mallissa pyyhkäisykulma voidaan 
säätää muuttamalla moottorin työntö-
tangon liikerataa pakkauksessa olevan 
ohjeen mukaan. Moottorissa pyyhkäi-
sykulman valinnat ovat 80/100/110/120 
astetta.

☛ Kun pyyhkäisykulma on säädetty 
lasille sopivaksi, kiinnitä varsi akselille. 
Tarkista vielä lopuksi, että pyyhkimen 
sulka liikkuu esteettä lasilla ja pyyhkijä 
palautuu oikeaan paikkaan, kun se 
kytketään pois päältä.

L Jos sähköiset moottorit temppuilevat, käsikäyttöinen pyyhin toimii varmasti, 
kunhan vain kahvasta vääntää. Toimintaperiaate on sama kuin 1950-luvun rättisiti-
koissa. Voisi olla hyvä ja edullinen ratkaisu moniin pulmiin.
Pakettiin kuuluu kromattu messinkinen akseli ja käsikahva, säädettävä varsi sekä 
28 cm:n pyyhkijänsulka. Koko paketin hinta on 31 euroa.

Asenna tuulilasinpyyhkijät itse

Tarkoituksena oli tehdä pikatesti myös ehkä 
markkinoiden halvimmalle sähkökäyttöisel-
le tuulilasinpyyhinpaketille. Bilteman paket-
ti maksaa vain 36,90! Pakettiin kuuluu 12V 
jännitteellä toimiva moottori, pyyhkimenvar-
si sekä sulka. Pyyhkäisykulma on kiinteä 90 
astetta. Varren pituus on säädettävissä aina 
325 mm:iin asti.

Pikatestistämme tuli todella lyhyt. Onnek-
si testasimme moottorin toiminnan ennen 
asennusta ja yllätys-yllätys, moottori ei inah-
tanutkaan, vaikka moottorille tuli kyllä virtaa 
normaalisti. Käytännön testiin ei siis päästy 
ollenkaan.

Testillä oli hyvä opetus. Säästyt monelta 
harmilta ja turhalta työltä, kun tarkistat lait-
teen toimivuuden aina ennen asennusta.

Toimimaton paketti on palautettu myy-
jälle. Toivottavasti asiasta kuullaan lisää 
myöhemmin. Kyllä halpatuotteidenkin toi-
mivuuden tarkistaminen kuuluu valmista-
jalle, maahantuojalle ja aina viime kädessä 
myyjälle. Toimimattomasta laitteesta aiheu-
tunut haitta on kuluttajalle harmillista. Lain 
mukaan myyjä on velvollinen korvaamaan 
kuluttajalle myös viallisen tuotteen palaut-
tamisesta aiheutuneet matka- ym. kustan-
nukset. Sen sijaan hukkaan heitettyä aikaa 
ei korvaa kukaan.

☛ Virtaa tulee, mutta moottori ei pyöri.

Testaa 
halpatuote aina 
ennen asennusta

Tämä toimii 
varmasti
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Työkalut ja tarvikkeet
L Asentamamme pyyhin hankittiin Biltemasta. 
Moottorin hinta on 46,90 euroa. Rinnakkaisvar-
ren asennushela kiinnikkeineen maksoi 10,99 eu-
roa, ruostumaton ja säädettävä rinnakkaisvarsi 
19,99 euroa.

Varressa on säätövaraa 270–365 mm. Pake-
tin heikoin lenkki näytti olevan heppoinen sulka, 
jonka hinta oli 3,99 euroa.

Pyyhkimenvarren 7 mm:n lattakiinnitykseen 
voi asentaa myös parempilaatuisia sulkia. Koko 
paketin hinnaksi tuli 77,88 euroa.

Moottori on kaksinopeuksinen, 35 tai 55 pyyh-
käisyä minuutissa. Pyyhkäisykulman säätövaih-
toehdot ovat 83/100/110/120 astetta.

Akselin pituus on 2” ja akselin halkaisija 16 
mm. Sulan kiinnitys on 14 mm:n booreille.

Vastaavien laadukkaampien pakettien hinta 
rinnakkaisvarrella nousee jo lähelle 200 euroa. 
Esimerkiksi Maritimin myymä Rocan moottori 
maksaa 104 euroa. Kaksinopeuksisessa moot-
torissa riittää vääntövoimaa 12 Nm eli aina 610 
mm/560 mm varsi-sulka-yhdistelmälle. Pyyh-
käisykulman voi säätää portaattomasti välillä 
40–110 astetta.

Työkalut
–  Ruuvinväännin / porakone
–  Ruuvimeisseli
–  16 mm:n terä
–  Sähköjohtoa ja liittimiä
–  Tiivistysmassaa
–  Jännitteen koetin
–  Puupalanen, hiomapaperia 
 ja liimaa tarvittaessa moottorin 
 rungon tukikiinnitykseen.
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myynnissä 14. lokakuuta

AIHEINA MM.
MIKKO HIRVONEN ei ota paineita rallin MM-taistelussa
SEBASTIAN VETTEL haluaa murskata ennätyksiä
MITÄ IHMETTÄ – formula ykköset ja Kuuban Grand Prix!
DTM VETÄÄ yhä katsomot täyteen Euroopassa
JERE REKOLA ajoi Mersulla F-Cupin mestariksi
RALLIJUNIORIT hakevat ajotuntumaa Virossa
ENDUROKUNINGAS Juha Salminen sähköprätkä Zeron sarvissa
MIHIN MENET, suomalainen trial?
DRAG RACING -tähdet koolla Hockenheimissa
KOEAJOSSA Roadsport-luokan äänekäs Sunbeam Imp

JA PALJON MUUTA MIELENKIINTOISTA!


