
TESTITOIMITTAJA
MARTIN MOGENSEN

Tee Itse on täysin riippumaton  
työkaluvalmistajista, mainostajista  
ja muista ulkopuolisista tahoista. 
 Testitoimittajamme tutkii 
 markkinoita ja valitsee testattavat 
tuotteet  itsenäisesti.
 Kaikki koneet ja laitteet testataan 
perusteellisesti ja samalla tavalla. 
Voit lukea lisää testin yksityiskohdista 
seuraavilta sivuilta.
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P uutarhajätteen jauhaminen 
silpuksi on kovaa työtä, joten 
siihen tarvitaan voimakas kone. 

Päätimme panna oksa silppurit mah
dollisimman kovalle koetukselle. 

Suurin osa oksasilppureista maksaa 
noin 250 euroa. Testin kallein kone 
maksaa noin 450 euroa, mutta kuten 
testissä kävi ilmi, hinta ei ole aina 
laadun tae.  

Samanlaisia päällepäin 
Kaikissa testatuissa  oksasilppureissa 
on vähintään 2 300 watin  moottori.  
Kovasta tehosta voi olla jopa  haittaa, 
sillä pieni, 10 ampeerin  sulake käräh
tää helposti yli 2 300 watin kuormi
tuksella. 
 Oksasilppuri kannattaa kytkeä 
ulkopistorasiaan, jossa on 16 ampee
rin sulake. Se kestää noin 3 000 watin 
kuormituksen. 

Puutarhajäte on helppo 
kompostoida tai pakata 
jätesäkkiin, kun oksat on 
jauhettu pieneksi silpuksi. 
Testasimme kahdeksan 
vahvaa oksasilppuria. 
Paperilla ne näyttävät 
hyvin samanlaisilta, 
mutta oksasilppureiden 
erot alkavat paljastua, 
kun koneet joutuvat 
tositoimiin.

 2 300–2 800 W  220–479 €   40–67 L

Oksasilppurit näyttävät 
hyvin samanlaisilta, 
mutta pinnan alla on 
isoja eroja.
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TESTISSÄ:

NOPEUS
VOIMA
MELU

OKSASILPPURIT

Hinta:                   260 €
Moottori:             2 500 W
Tekniikka:             MURSKAAVA

Hinta:  220 €
Moottori:  2 800 W
Tekniikka:  MURSKAAVA

Hinta:                    240 €
Moottori:              2 500 W
Tekniikka:             SILPPUAVA

Hinta:  
Moottori:  
Tekniikka:  

Hinta:                  479 €
Moottori:          2 500 W
Tekniikka:         MURSKAAVA

EINHELL GC-RS 2845 AL-KO EC LH 2800 MTD S 2500 RYOBI RSH2545B BOSCH AXT 25 TC 

Hinta:  
Moottori:  
Tekniikka:  

MAKITA UD2500 

Hinta:                350 €
Moottori:          2 300 W
Tekniikka:         MURSKAAVA

Hinta:                225 €
Moottori:          2 500 W
Tekniikka:         MURSKAAVA

VIKING GE 135 STIGA BS 2500

  13,4–30,5 KG

TILAA 67 L
43 MM

Pakkosyötimme oksa-
silppureille 43 milliä 
paksua pyörölistaa.  
Lue tulokset testistä.

239 €
2 500 W
SILPPUAVA

249 €
2 500 W
MURSKAAVA
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TESTISSÄ ARVOSANA

Yleisarvosana 
pyöristetään 
lähimpään 
 kymmenykseen.

0 = huonoin – 10 = paras
ARVOSTELUASTEIKKO

Lue voittajasta seuraavilta sivuilta.

9 sekuntia

Kyllä
Kyllä, vaivoin
Ei

96 dB

230 v
2 500 w
Silppuava
40 l
45 mm
520x910x465 mm
13 kg
IP44
Ei
Kyllä
15 cm johto
-

239 euroa

Yleisarvosana on nopeuden, voiman ja  
melutason painotettu keskiarvo: 

Oksasilppurit testattiin silppuamalla niillä erikokoisia 
oksia. Kaikki koneet jauhoivat helposti niin  paksuja 
oksia kuin käyttöohjeissa luvattiin. Päätimme tes-
tata koneiden voimat työntämällä silppuriin 43 milliä 
paksua pyörölistaa, joka on kovempaa puuta kuin 
tavalliset oksat. Se on varma tapa mitata koneiden 
suorituskyky yhdenmukaisesti. 
 Silppureiden nopeus testattiin työntämällä teriin 
kaksi nippua ohuita, metrin pituisia pyörölistoja. 
 Voimatestissä kokeiltiin, pystyvätkö koneet jauha-
maan palasiksi 43 millin paksuisen pyörölistan. 
 Mittaisimme myös koneiden melutason. Niiden 
aänenvoimakkuudessa oli isoja eroja.

Otimme aikaa ja vertasimme, kuinka nopeasti koneet hienonsivat kaksi 
metrin pituista nippua ohuita pyörölistoja. Ensimmäisessä nipussa oli neljä 
8 millin pyörölistaa, toisessa neljä 5 millin listaa. 

Työnsimme silppuriin 19, 33 ja 43 milliä  
paksuja pyörölistoja, jotta saimme 
 selville moottorien ja terien voimat.

Mittasimme koneiden melutason metrin 
päästä silmien korkeudelta. Koneet jauhoivat 
mittaamisen aikana 13 millin pyörölistaa.

40%
NOPEUS

40%
VOIMA

20%
MELU

NOPEUS VOIMA MELU

STIGA
BS 2500

VIKING
GE 135 L

BOSCH
AXT 25 TC

RYOBI
RSH2545B

AL-KO
EC LH 2800

EINHELL
GC-RS 2845

MAKITA
UD2500

MTD
S 2500
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13 sekuntia

Kyllä
Kyllä, vaivoin
Ei

92 dB

230 v
2 500 w
Murskaava
60 l
40 mm
630x930x500 mm
28 kg
Ei ilmoitettu
Kyllä
Kyllä
30 cm johto
-

260 euroa

25 sekuntia

Kyllä
Kyllä, helposti
Ei

86 dB

230 v
2 500 w
Murskaava
67 l
45 mm
635x875x510 mm
28 kg
IPX4
Kyllä
Kyllä
Pistorasia
Ei

249 euroa

11 sekuntia

Kyllä
Kyllä, helposti
Kyllä, vaivoin

88 dB

230 v
2 800 w
Murskaava
48 l
42 mm
600x990x385mm
29 kg
IPX4
Kyllä
Kyllä
Pistorasia
Kyllä

220 euroa

40 sekuntia

Kyllä
Kyllä, pienellä vaivalla
Ei

97 dB

230 v
2 500 w
Silppuava
45 l
40 mm 
620x920x470 mm
24 kg
Ei ilmoitettu
Ei
Kyllä
Pistorasia
Kyllä

240 euroa

21 sekuntia

Kyllä
Kyllä, pienellä vaivalla
Ei

92 dB

230 v
2 500 w
Murskaava
53 l
45 mm
660x950x380 mm
31 kg
Ei ilmoitettu
Kyllä
Kyllä
Pistorasia
Ei

479 euroa

29 sekuntia

Kyllä
Kyllä, vaivoin
Ei

84 dB

230 v
2 300 w
Murskaava
60 l
35 mm
615x960x485 mm
23 kg
Ei ilmoitettu
Kyllä
Ei ilmoitettu
Pistorasia
Ei

350 euroa

11 sekuntia

Kyllä
Kyllä, pienellä vaivalla
Ei

88 dB

230 v
2 500 w
Murskaava
60 l
40 mm
550x925x495 mm
28 kg
Ei ilmoitettu
Kyllä
Ei ilmoitettu
Pistorasia
Kyllä

225 euroa

Einhellin oksasilppuri jauhaa 
tavalliset oksat silpuksi nopeasti 
ja varmasti. Kone joutuu kuitenkin 
 vaikeuksiin, jos sitä rasitetaan 
 kovasti. Lisäksi silppuria pitää säätää 
paksujen tai hyvin ohuiden oksien 
silppuamiseksi. Koneen suuaukko 
on hieman liian ahdas, joten isoja 
oksia on vaikea saada mahtumaan 
sen läpi. 

Makitan oksasilppuri on 
erittäin laadukas kone, jossa 
on hyviä yksityiskohtia. Siinä 
oli testin suurin säiliö, minkä 
lisäksi se oli testin ainoa malli, 
jossa on kumi renkaat. Ne pitivät 
koneen  tukevasti paikallaan. 
Terät  jauhavat oksat karkeaksi 
 silpuksi. Kone on hyvä ostos, jos 
sen hitaus ei haittaa. 

Boschin oksasilppuri oli testin selvästi 
kallein ja samalla yksi laadukkaimmista 
malleista. Koneessa on varoitusääni, joka 
alkaa hälyttää, jos oksa juuttuu teriin. 
Sitä lukuun ottamatta kone ei erotu 
edukseen vaan sijoittuu keskikastiin. Se 
ei ole mikään pikakiitäjä, mutta jauhaa 
hyvin suurimman osan jätteestä. Kone 
tekee pientä silppua, ja se on helppo 
purkaa ja puhdistaa käytön jälkeen.

AL-KO:n oksasilppuri oli yksi testin 
nopeimmista, eikä siinä vielä kaikki! 
Se oli testin voimakkain kone ja 
ainoa, joka murskasi 43 millin 
paksuista pyörölistaa. Tehostaan 
huolimatta silppuri on hämmästyttä-
vän hiljainen. Kone on kapea ja kor-
kea, joten sen suuaukko on hyvällä 
työskentelykorkeudella. Mallissa oli 
testin suurin, 2 800 watin moottori.

Vikingin malli oli testin hiljaisin. Pieni 
käyntiääni johtuu osittain siitä, että 
koneen  moottori on pienempi kuin 
 kilpailijoiden malleissa. Konetta piti 
 kuitenkin auttaa, jotta se jaksoi murskata  
33 milliä paksua pyörö listaa. Märät 
lehdet ja oksat eivät menneet kunnolla 
koneen säiliöön vaan tarttuivat kiinni 
oksasilppurin teriin. Se alkaa kyllästyttää 
todella nopeasti. 

Ryobin kone oli testin nopein, mutta 
se piti suoraan sanottuna helvetillis-
tä meteliä. Silppuria voi käyttää vain 
kuulosuojaimet päässä ja kaukana 
naapureista. Silppuavan mallin 
terät eivät vedä oksia sisään, joten 
oksia pitää työntää enemmän kuin 
murskaavissa malleissa. Silppuavat 
terät eivät sovi pikkuoksille. Kone on 
kevyt, joten sitä on helppo siirrellä.

Stigan oksasilppuri on huolellisesti 
tehty ja laadukas kone. Se oli yksi testin 
nopeimmista malleista ja menestyi 
loistavasti myös voima- ja melukokeissa. 
Kone vetää oksat tehokkaasti terien läpi 
siitä huolimatta, että mallin suuaukko 
on hyvin kapea. Kone ei petä odotuksia 
millään osa-alueella, joten se lunastaa 
paikkansa testin toiseksi parhaana 
oksasilppurina. 

Silppuavat oksasilppurit ovat yleensä 
nopeita, mutta se ei päde MTD:n malliin, 
joka oli testin selvästi hitain ja kova-
äänisin kone. Hitaus ja melu saattavat 
johtua siitä, että kone hakkaa oksia 
niin kovalla voimalla, että osa palasista 
hyppää takaisin reiän läpi. Niin käy siitä 
huolimatta, että  silppurin päällä olevat 
 kumireunukset on tarkoitettu nimen 
omaan sen  estämiseen.

Terät pitävät 
kovaa ääntä.

NOPEUS
Pyörölista (1 m),
4x8 mm ja 4x5 mm
VOIMA
Pyörölista, 19 mm 
Pyörölista, 33 mm
Pyörölista, 43 mm
MELU
Korvan korkeudelta
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi 
Teho
Tekniikka
Keräyssäiliö
Maks. oksan paksuus
Koko
Paino 
Kotelointiluokka 
Oksien sisäänveto
Turvakytkin
Virtaliitin
Johdon lukitus
HINTA
Hinta noin

Nopeus
Voima
Melu

YHTEENVETO

9

Testin 
nopein.

Testin 
suurin 
moottori.

Testin 
hiljaisin 
kone. 

Virtajohdon pai-
kallaan pitävästä 
kannesta on selvää 
hyötyä.

Selvästi  testin 
 kallein kone.
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HYVÄT YKSITYISKOHDAT

NÄIN NE TOIMIVATAL-KO
EC LH 2800

 Jauhaa 
mitä 
 tahansa

Tämän testin voittajassa on ainakin 
tarpeeksi voimaa. AL-KO:n kone jauhaa 
oksat silpuksi voimakkaasti ja varmaan 
tyyliin. Se oli ainoa malli, joka jaksoi 
hienontaa 43 milliä paksua pyörölistaa. 
Tuoreet oksat ovat selvästi pehmeämpiä 
kuin kuiva pyörölista, joten on tämä 
oksasilppuri hienontaa todennäköisesti 
minkä tahansa puutarhajätteen.
 Silppuri on paitsi voimakas, myös 
erittäin nopea. Koneen hiljainen ääni yllätti 
positiivisesti. Terät murskasivat pyörölistat 
pitämättä kovin kovaa melua. 
 Kone on korkea ja kapea. Sen kanssa on 
helppo työskennellä, ja se vie vain vähän 
tilaa varaston lattialla. Suuaukon reunoilla 
on telat, jotka helpottavat oksien työntä-
mistä silppuriin. 

Käräyttää pienen sulakkeen
Koneen iso, 2 800 watin moottori selittää 
osaltaan hyviä testituloksia.  Voimakkaan 
moottorin kuormitus  kasvaa helposti liian 
kovaksi tavalliselle 10  ampeerin sulakkeelle.  
 Testissä sulake kärähti heti, kun silppuriin 
työnnettiin 13 millin paksuinen pyörölista. 
Kone kannattaa kytkeä pistorasiaan, jonka 
takana on 16 ampeerin sulake. Kun sähkön-
syöttö on kunnossa, kone jauhaa kevyesti 
myös paksuja oksia.

AL-KO:n koneessa on luokkansa 
vahvin moottori ja voimakkaat terät. 
Lisäksi kone on nopea ja hiljainen. 
Testi voittajasta ei jää pienintäkään 
epäilystä. 

Makitan malli oli testin 
ainoa kone, jossa on isot 
kumirenkaat. Ne pitävät 
koneen paikallaan.

Monessa koneessa 
on pistorasian 
kansi, joka estää 
virtajohdon irtoa-
misen vahingossa.

Boschin oksa-
silppurin terät on 
helppo puhdistaa.  

Nopeus
Voima
Melu 8

9
10 9,2

Punaiset muovirullat  helpottavat 
 oksien työntämistä silppuriin. Idea 
on yksinkertainen, mutta se toimii 

 yllättävän hyvin.

Säiliössä oleva varmistin pitää 
 huolen siitä, että kone käynnistyy 
vasta, kun säiliö on paikallaan. Se 

on hyödyllinen ominaisuus.

Terien pyörimissuuntaa on helppo 
vaihtaa mustasta kääntönapista. 

Kiinni juuttuneet oksat irtoavat teristä 
suuntaa vaihtamalla. 

Silppuava
Silppuavat mallit ovat yleensä nopeita 

mutta pitävät kovaa ääntä murskaaviin 
malleihin verrattuna. MTD:n koneen 
roottori painaa oksat teriin. Silppuava 
malli tekee pientä ja tasalaatuista silppua.

Murskaavat mallit ovat hiljaisia. Terät 
vetävät oksat silppuriin, ja koneen voi 
kääntää peruutus vaihteelle, jos oksa 
 juuttuu kiinni. Murskaava malli kestää 
pitkään ja tekee karkeaa silppua.

SUUAUKKO 
Oksat on helppo 
 työntää silppuriin 
leveästä suuaukosta. 

PITKÄ KAULA
Koneessa on pitkä kaula, 
joten silppurin suuaukko 
on hyvällä työskentely-
korkeudella eivätkä sormet 
mene liian lähelle teriä.

KÄYTTÖ
Kone käynnistyy vihreästä 
napista ja pysähtyy  punaisesta. 
Terien pyörimissuuntaa 
vaihdetaan mustasta kääntö-
napista ja ylikuormitussuoja 
nollataan pienestä paino-
napista. 

PISTORASIA 
Kannen alla on pistorasia 
virtajohtoa  varten. Kansi 
pitää virtajohdon kiinni 
koneessa ja estää johdon 
irtoamisen vahingossa.

SÄILIÖ
Koneessa on 48 litran 
säiliö. Sen pitää olla 
paikallaan, jotta kone 
käynnistyy.

RENKAAT
Testivoittajan renkaat 
on tehty kovasta 
muovista. Kumirenkaat 
tekisivät koneesta vielä 
vakaamman.

Murskaava


