
Kytkimet, variaattorit

Teo Lehtimäki Oy on CVTech:n ainoa virallinen maahantuoja Euroopassa



Ride on Bench

Analytical test Bench

CVTech-IBC Canada  Drummondville

Yhteistyöhistoriaa: CVT perustettiin 1960 luvulla nimellä Securistat International Ltee. Olin

Kurikassa Velsalla materiaalipäällikkönä 1973-1979 välisen ajan. Joskus 1976-77 tuli toinen

IBC perustajaveljeksistä, Gaston Beaudoin, puheilleni ja tarjosi ALT mallin kytkintä tuotantoon.

Monien testien ja koeajojen jälkeen se hyväksyttiin mm. GL 3900 ensiasennuskytkimeksi, ja

toimi siinä hyvin. Kuitenkin taustalla tehtiin samaan aikaan myös omaa kehitystyötä ja dipl. ins.

Jorma Kuusinen kehitti Lynxiin uuden kytkimen sekä toisiovariaattorin, joita käytettiin vielä

1990 luvulla.

Seuraavan kerran tapasin IBC edustajan

kun Michel Beaudoin tuli puheilleni. Olin

Kurikan Moottorikelkan tehtaanjohtajana

1984-1991 välisen ajan valmistamassa

Trapper/Nordik moottorikelkkoja.

Tänä aikana IBC kehitti uuden S4B-

kytkimen. Siihen osallistui Eric Gourdon,

Ranskan tehtaalta, Bo Strandberg Ab

Movac Sweden:ltä ja tehtaan testiryhmä.

Tämä kytkin  asennettiin ensimmäisen ker-

ran Nordik 300:seen, jossa oli Rotax 253

moottori. Samana vuonna tuli ulos en-

simmäinen erillisjousitettu leveätelainen

PSS 500 S4B kytkimellä varustettuna.

( Valitettavasti Eric kuoli autokolarissa. )

Perustin oman yrityksen  Teo Lehtimäki Oy:n

-91 ja sen nimissä tapasin IBC:n porukkaa

seuraavan kerran. Nyt oli vuorossa Pierre

Beaudoin, samaa sukua edelleen. Sain

itselleni IBC:n edustuksen ja maahantuon-
nin kaikista vastustuksista huolimatta,

olinhan jo vanha tuttu talossa.

Koko 1990 luvun lopun ja 2000 luvun

alun IBC on valmistanut myös TRA kyt-

kimet Skidoolle ja Lynxille. Tämän ajan
kuluessa IBC on kehittänyt uuden P50

kytkimen sekä Invance toisiovariaattorin.

BRP:llä on ollut niihin etuosto-oikeus, jota
se myös käytti. Nyt kuitenkin on tilanne

muuttunut ja Teo Lehtimäki Oy sai myös

nämä edustukseensa, lisäksi saimme kaikki

muut uudet tulossa olevat mallit.

Olemme virallisesti CVTechin Euroopan maa-
hantuoja.



Tämä uusi CvTech kytkin on lähes valmis. Tuotantoalkaa tammikuussa 2006 ja on saata-

vissa Suomeen kevään viimeisille lumille. Se pohjautuu kaikkiin edellisiin IBC:n tekemiin
kytkimiin. Lisäksi tällä hetkellä  on kalibroinnit dynamometrissä meneillään.

Tämä uusi kytkin on nimeltään P80, ja se kestää vähintään 80 kW. Sen voi siis asentaa
kaikkiin 600 cc koneisiin, myös ruiskuihin, ja siinä on merkkikohtaisen starttikehän

kiinnitysmahdollisuus. Hinta tulee olemaan kilpailukykyinen.



Tämä Trailbloc on suunniteltu mönkijöihin, mönkkäreihin tai ATV laitteisiin, miten niitä

nyt sitten nimittääkin. Tällä hetkellä löytyy kalibroinnit Polariksen ja Kawasakin malleihin,
kaikki muut kalibroinnit ovat meneillään.

Toiminta perustuu kuuten painoon, jotka liukuvat suoraa kantta vasten, mutta kaarevaa

liikkuvaa lautasta vasten. Siinä on myös moottorijarrutuksen mahdollistava laakerointi.
Hinta on niin edullinen, ettei kannata enää kahta kertaa korjata vanhaa.



Nämä molemmat toisiovariaattorit ovat saatavissa kevään aikana



Alt malleista sekä P 50 malleista löydät tiedot luettelon sivuilta.




