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OBS OBS kjære lesere!
Dette er ikke en vanlig redaksjonell artikkel. Det er TM’s annonsesjef og selvutnevnte «reise- &
messegeneral», ja, vår egen helt uforlignelige Bjørn
Magnussen, har vært på reise igjen. Store deler av norsk
transportbransje kjenner entusiasmenivået som tyter
ut av kroppen og hodet til Bjørn, som i denne sammenheng er alt for liten til å holde alt inne. For helt nye lesere varsler vi imidlertid om en tekst som oser langt ut
over det vanlige av lidenskap for lastebilprodukter. Men
utøver du en tanke kildekritikk i lesingen, og legger på
minne at Bjørn også er annonsemann, er det bare å lene
seg tilbake og humre over dette SISU-portrettet.

”

Ta en titt! Med løft på 2 og 4 aksel, og sving på den
5, svinger den nesten som ei trekkvogn. SISU har
flere tiårs erfaring med dette. Hvordan mulig?
Rammekonstruksjonen!

- I DON’T SELL
MY BABY!
Langt inne i den finske småskauen traff vi på en kar med et privateid «bruk» med
bokstavene SISU på porten, og med rundt 100 kjære «babyer» på lønningslista. Å bli
kjøpt opp av en av de større lastebilprodusentene sto helt klart ikke på agendaen.
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Eneeier av SISU, Timo Korhonen, gløder
for så vel lastebilene hans ansatte lager
som for kundene av dem.

- Gutta liker seg best når
de skal bygge avanserte
femakslede rammer.

▶
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- Har ledig flysete, blir du med nå
Bjørn? Det er den norske SISUimportøren Harald Pedersen som
igjen spør. Og fremfor å takke
nei «har ikke tid, men spør neste
gang», for ørtende gang, blir det
denen gang ja takk til å bli med
over til fabrikken.
Det er en liten gjeng tømmerfolk med og uten SISU som
arbeidsredskap skal på fabrikkbesøk. Og siden vår egen redaktør
Haakon Førde er ut av spill etter å
ha tryna på sykkel, men heldigvis
uten å ha kommet under noen av
hjulene til våre abonnenter, lovet
jeg å ta med et lite reisebrev tilbake.
I alle år har praten gått om at
SISU ikke er som andre lastebilfabrikker, og at de lager biler som
skal tåle litt mer enn andre standardproduserte lastebiler. Men,
den gamle «lagerbygningen»
omvisningen startet i er da heller
ikke som andre lastebilfabrikker,
og spesielt ikke fra rammen og
ned angår. Vi sanset raskt at SISU
bokstavelig talt ER folkene som
jobber der. Spesialister.
Forstå oss rett, når vi hevder at
fabrikken er en moderne grovsmie. Det er en produksjonsbedrift som ikke lager to like biler
gjennom et helt år, der alle vet hva
de skal gjøre og oser av yrkesstolthet. Samme i USA; lastebiler produseres etter den enkelte kundes
behov og på nesten samme måte.
- Gutta liker seg best når de skal
bygge avanserte femakslede
rammer, kunne Roy Tallquist
fra fabrikken fortelle. Men han
glødet nærmest også da han omtalte to ansatte, som med hver sin
lastebilmotor i «fanget,» tilpasset
detaljene til SISUs behov. Det
hørte vi for øvrig også alt for flere
år på standen til Detroit Diesel på
transportmessa vi besøker i USA
hvert år: «The two engine guys by
SISU trucks knows everything
about truck 8 engines!».
Vi planla å slå av en prat med et
par av disse finske motorgutta, om
hva de mente om Daimlers verdensmotor i forhold til Caterpillar, Detroit og Mack som de alle
er kjent med. Men intensiteten i
arbeidet denne fredagen gjorde
sitt til at vi ikke turte å forstyrre
dem.
Midtveis i besøket kommer
Harald Pedersen bort til meg,
napper meg forsiktig i armen,
hvisker at karen jeg nå snakker
med eier SISU – aleine! Denne
finnen jeg pratet med, som kom
inn på plassen i en halvsliten
pick-up, med detaljkunnskap ned

64

til hver minste mutter på ramma
og som var så utrolig jordnær. Var
altså bossen selv.
- What, are you the owner and
big boss here? måtte jeg spørre.
Han snakket ikke svensk som de
andre.
- Yes I’m, svarte han stolt og
smilte, og fortsatte praten vi var
midt inni om et femakslet chassis
som lå med stumpen opp, inne på
verkstedgulvet.
Kan ei ramme bli interessant?
Svaret er nei! Derimot kan kreftene som oppstår i ei ramme bli
interessant, i form av å høre eieren
av en lastebilfabrikk høre hva hans
folk har gjort for å motvirke all
disse kreftene, og som til slutt blir
SISU’s iboende egenskaper. Fabrikkeier Timo Korhonen hadde
detaljkunnskap ned til det minste
skruehull i ramma, skal vite.
- Not a hole to much! Timo
snakker om at de ikke borer et
eneste hull i ramma som ikke skal
brukes til noe. Mens enkelte av
konkurrentenes rammer er hullboret halvt ihjel, legger den finske
bossen til mens latteren runger.
- Finnish truck drivers and
owners, they are my construction
team. Timo har allerede flere ganger fortalt hvorfor de gjør sånn og
sånn, og ikke sånn og sånn. Sagt
på en annen måte; bilene er konstruert sammen med brukerne
– tøffe finner på tøffe veier med
tøffe lass.
Vi så det, allerede da vi ankom
fabrikken, at de som hadde vært
der før ble hilst velkommen som
gamle venner. SISU-familien. Og
hvor ofte har vi ikke hørt av dette
bilmerkets kunder, at her ser ingen seg som selger og kunde, begge parter ønsker bare bilene skal
yte som de er ment for å gjøre.
I don’t sell my baby! Rundturen
med Timo, hvor han egentlig
bare skulle vise oss en liten detalj
med kranramme helt fram, foregår med en person som gløder
i øynene over hva han forteller.
Halvparten av tiden holder han
hendene på noe på ramma, ser ut
som han kjeler litt med den, interessen er like ekte som meierismør
fra Tine.
Et spørsmål dukker opp. Med
utgangspunkt i at her ser vi understellet til en lastebil som kun
Tatra kan være med i praten om,
samtidig som hytter, motor og
gearkasser er levert av selveste
Daimler.
Spørsmålet blir selvfølgelig om
ikke giganten Daimler har vist
interessert for å kjøpe bedriften,
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og således kunne tilby bransjens
råeste understell? For Mercedes,
som har markeder over hele verden, også på steder de har glemt
å lage vei.
Timo smiler, gjør noen grimaser, smiler igjen. Ler litt. Begge
hendene hans kjeler med toppflensen av et femakslet chassis.
Halvminuttet går, jeg lurer på om
jeg har såret denne usedvanlige
sympatiske finnen. Hvorpå svaret
kommer og ble til overskriften i
denne reportasjen; I don’t sell my
baby!
Det ahn mener er de rundt 100
kunnskapsrike
medarbeiderne
– Timo’s babyer – de som lager
bilene han gløder for.
Tandemløft er ikke tandemløft!
I minibussen vi ble hentet i, ble
det harselert med Volvos tandemløft. Og masse annet, som når lastebilfolk er sammen.
- Kom da jaggu SISU allerede
med i forrige århundre, i 1993,
mange års erfaring det, sier SISU
sjåfør Terje Gulseth. Han er ansatt hos Harald Stokke. Som har
drevet med tømmertransport siden 1936, dvs. det var faren hans
igjen som startet opp. Han for
øvrig kjørt Mercedes siden 1952,
med SISU som fornøyd «avviker»
til tyske biltradisjoner.
- Med SISU kan du løfte med
fullt lass, uten noen restriksjoner!
Ta en titt i bruksanvisningen til
de som akkurat «fant opp» tandemløftet nå så ler du deg i hjel.
Og Terje ler så han rister som på
en skogsbilvei i teleløsninga. Han
kjører for øvrig bedriftens tredje
SISU.
- Vi er nok litt beskjeden, alle
vi som jobber med SISU, skyter
Harald inn. Han selv et levende
eksempel på at han har rett i det
han sier. Men så ser dette lille annerledes lastebilmerket ut til å ha
kunder som om de var gamle be-

”

kjente. Som vi selvsyn konstaterte
på fabrikken, for her er det bare å
gå rett ut til den man vil snakke
med fremfor å bli holdt bak sperrebånd av striglede PR-sjefer.
Hehe, blir nesten feil å kalle
det fabrikk, da bygningsmassen
kun er tak over hode for de som i
praksis er bilmerket og fabrikken;
den enkelte ansatte!
- Legg til at SISU kom med
hydrodrive allerede på 60-tallet,
også på hengeraksler. Og 5-akslede biler på 80-tallet, sier Harald
Pedersen. Sannelig, han kan nesten høres ut som en tradisjonell
lastebilselger også.

- Not a hole to much!
SISU har ikke et eneste
hull i ramma som ikke skal
brukes til noe.
Tømmerbileier Per Inge Eriksen vurderer kjøp av maken til bilen han her
prøvekjører: - Det her er det stødigste jeg noen gang har kjørt!

Bra at ikke flere kjøper SISU?
Så gikk vi der og reflekterte over
«mega-rammer» med akselkonfi-

gurasjoner en ordinær lastebilfabrikk hadde fått tarmslyng av, om
de hadde blitt spurt om det kunne
leveres. Så hva om flere faktisk
hadde kjøpt SISU? Ville de klart
å produsere flere?
- Yes we can, but not so much!
Smilet til Timo røper at arbeiderne hans nok kan levere flere biler,
mens armbevegelsene samtidig
avslører at det kun er disse gutta
som gjør at de kan levere bedre
arbeidshester enn andre. Rammehøyden forteller tydelig; glem
hjelperamme!
Så kan man spekulere i om en
ramme laget for formålet ikke
nødvendigvis må være bedre enn
ei lastebilramme påsatt en påbyggers mening om hva som måtte
mangle av rammestyrke til sitt
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▶

eget påbygg… Akselkonfigurasjoner og muligheten for drift, sving
eller løft på disse, forteller også
sitt eget språk – ingen tradisjonell
lastebilfabrikk har valgt slike løsninger.
- Hørt om brudd i en SISU aksel? spør Roger fra fabrikken.
- Tror jeg ikke en gang du finner på Google, får han til svar av
en SISU sjåfør.
Dagens situasjon med Mercedes
motor og girkasse er noe man kan
like eller ikke like. Well, mange
sier amerikanerne har utviklet
motoren med sine tyske eieres
penger, uten at vi ønsker å stille i
Forliksrådet som følge av offentliggjøring av dette.
Og vi registrerer at entusiaster
som ikke en gang takker ja til Mercedes sin konstant videreutviklede kasse, kan bestille usynkronisert Fuller – det vil si kassa som
skiller sjåfører fra sjåfører.

Ta en titt på vektlappen, netto
last 49.680 tonn. Egenvekten
glemte vi å spørre om, men vogntoget har tandem og 9 aksler!

annen skål. Oversatt fra tømmerskog-norsk betyr dette at han
likte Mercedes sin automatiserte
girkassa veldig godt, og kroppsspråket forøvrig røpet at hele bilen fenget. Lasset var høyt, skal
vite, men fire aksler og tømmerramme gjorde bilen vagge-fri som
Per Inge sa. Telefonen til sjåføren
hans, straks han var ute av testbilen, talte sitt tydelige språk:
- Står te hemme? Er i Finland.
Du må nok lære deg å kjøre Fuller
nå. Hade.
Vi forsøkte å spørre forsiktig,
med utgangspunkt i at vi hadde
hørt det kostet mer å bytte ut en
av verdens kanskje to beste kasser,
med usynkronisert Fuller. Hører
også med til historien at Per Inge
egentlig er Scania mekaniker og
som sammen med et råbra tilbud
fra Scania gjør at han er skikkelig
inne i tenkeboksen nå.
- Blir i så fall Fuller, sjåffør’n

9 aksler. 74 tonn total. 625 hk/3.000 Nm. Not bad med 4.42 liter på
mila, selv om veien er ganske så flate og lass kun én vei.
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Verkstedproblemer? Niks, Sisu
har eget delenummer på alle
Mercedes verksteder = plug &
play hvis det skulle være noe
galt.

▶ Ja visst denne her kunne Bjørn
Tollersud klart å leve med i skogen.

▶

Dra bare ut bryteren, som igjen vrir
om skjermbraketten…

Fra 400 til 460 mm rammehøyde. Litt av årsaken til at SISU sjåførene
tør stå litt mer på skrå når de tipper.

Blir det ny SIU på Per Inge blir det trolig seende slik ut.

Tørk av fliret, konkurrerende lastebilfabrikker, selv om dere ikke lagrer
rammer i småskauen. For SISUs rammehøyde på 460 mm slår de alle.

Håndtrykk = avtale! Å kalle
Harald Pedersen for selger blir
feil, SISU-formidler passer bedre
til denne rolige karen – selv tømmerkjører som ble importør for
bilmerket han selv brukte i skogen.
- Timo Korhonen har eid SISU
i 10 år nå og er en stabil eier og en
hedersmann, sier Harald bestemt
og fortsetter:
- Et håndtrykk er en avtale på
denne fabrikken. Trenger ikke
skrive en masse papirer og annet
mas. Avtaler vi så avtaler vi. Aldri
noe tull. Og skjer det noe ordner
de opp med en gang, her er kulturen slik at alt skal virke, alt skal
holde og det skal tåle å bli brukt.
Under besøket forstår vi hvorfor SISU aldri bli en favoritt i de
store transportselskapene; de kjø-

Se mekanismen der skjermbraketten sitter
festet på ramma, staget som går bakover.
▶

- Tar’n muligens helt ut! Tømmerbileier og –sjåfør Per Inge
Eriksen var med på denne turen
for å se hva SISU står for som
produsent. Per Inge har meninger
om redskap, ja han er en av disse
typene hvor lastebil ikke er lastebil men lastebil & vitenskap. Det
han så, fenget viss både sansene
for fremkommelighet, tåleevne og
økonomi.
Det siste ikke med at finnene
leverer billigere enn de andre,
tvert imot, men sett i øyne av at
tåleevne har mer å si enn innkjøpspris. Vi ble med Per Inge
på en prøvetur med fabrikkens
fireakslede 625 hester og drøyt 70
tonn på veielappen. Per Inge var
stillere en stokkene bakpå lasset,
vi måtte spørre om den dro bra,
var god å kjøre, giret fint osv.
- Ja jøssda dette her kan da ikke
bli bedre! Denne kassa er en helt

min svarte det var greit, sier Per
Inge. Og lover oss å bli med på
fabrikken å hente bilen, dersom
det blir handel med Harald. Da
skal redaktøren selv få bli med, og
i samme slengen få lage et intervju
med eieren av denne fabrikken.
En av de få som har satt igjen
evige inntrykk, av folk på livets
vei, men når man selv er for dårlig
i engelsk til å få med seg alt så er
stafettpinnen din Haakon – tryne
nå bare ikke på sykkelen din igjen
– Herr TM-redaktør.

Så løfter skjermen seg for enklere tilgang
ved pålegg av kjetting.

per billigere serieproduserte biler
hos de store. For en- eller fåbilseiere med behov for egenskaper,
der de store fabrikkene velger å
avslutte sin standard på gitte områder, spørs det om ikke finnene
går spennende tider i møte.
Spesielt deres kommende ferdig oppbygde kranbiler med en
spesial kranramme helt frem til
fronten, som en iboende del av
konstruksjonen. For ombygging
av ramma på de største kranbilene
koster ofte rundt en «halv bil»
ekstra.
Hva typiske vegvesen-vedlikeholds biler angår, har SISU
like spesielle egenskaper som
Øveraasen på brøyteutstyr til flyplasser. Med Daimler som leverandør av vitale deler og tilgang til
Mercedes sitt servicenett, spår vi
en trygg fremtid for Finlands lastebilfabrikk i årene fremover. TM
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▶

11: 74 tonn labbetusser med 9 eller 10 aksler er dagligdags i Finland. Øvelsen heter forøvrig; TRANSPORTØKONOMI.

SISU sjåfør Terje Gulseth skal prøvekjøre modellen nyere enn sin egen, arbeidsgiver
Harald Stokke koser seg like godt i bilens seng.

Dramatikk på høyt plan! Junior Bjørn, fra tømmerfamilien Tollersrud, er så vant til mors hemmelagde
kjøttkaker at han ved hver kjøpe-middag trodde det
skulle gå galt.

En tømmerbil er ikke en tømmerbil – men vitenskap – for de som driver med dette.
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Harald Pedersen, Harald Stokke, Terje Gulseth og Per
Inge Eriksen prater mikro-tømmerdetaljer en stykkgodssjåfør aldri hadde orket.

