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KAIKKI TYÖKONEISTA

Raimo Reko – mies, joka rakensi tulevaisuutta

Hyvää ja rauhallista Joulua, toivottaa Hankintavinkkien väki!
Jarmo, Eero, Olli, Juhani, Olli, Kalevi & Maarit

Tänä vuonna Hankintavinkit lahjoitti joulumuistamisiin varatut rahat Hyvä Joulumieli -keräykseen.
Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin 

yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. 
Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. www.hyvajoulumieli.fi

MARRASKUUN 13. Vantaalta kan-

tautui suruviesti.  Elämänsä 

maarakennuskoneiden kes-

kuudessa rakentanut Raimo 

Reko nukkui pois keskuudes-

tamme 83-vuotiaana.  

Raimo Reko valmistui dip-

lomi-insinööriksi Otaniemestä, 

koneosastolta.  Työura alkoi 

Tie- ja Vesirakennushallituksen 

(TVH) palveluksessa 60-luvulla. 

Tuolloin TVH vastasi yksin suu-

rimmasta osasta tierakennus-

hankkeita omalla kalustollaan.  

Kovin moni Suomessa ei ole 

ollut mukana hankinnassa, jos-

sa ostetaan samalla sopimuk-

sella 700 kuorma-autoa, 450 

tiehöylää ja 400 kuormaajaa ja 

yhdistelmäkonetta.  Tuskin ku-

kaan suomalainen on ollut vas-

tuuhenkilönä sekä ostamassa, 

että myöhemmin toimittamas-

sa samoja koneita.  Kun Raimo 

siirtyi TVH:lta Hankkijan ras-

kaskoneryhmän palvelukseen, 

hän oli vastuuhenkilönä osta-

miensa T. Syväsen konepajan 

valmistamien James-kuormaa-

jien ja -yhdistelmäkoneiden toi-

mittamisessa Suomen valtiolle.

Hankkijan palveluksessa ol-

lessaan Raimo oli tekemässä 

tunnetuksi useita ei pelkäs-

tään Suomessa valmistettuja 

konemerkkejä, vaan nopeas-

ti mukaan tulivat ulkomaisten 

tuotemerkkien edustukset. 

Massey-Ferguson, Chaseside, 

ARA, Lokomo ja Hanomag ovat 

ehkä tämän päivän maaraken-

tajille tuntemattomia.  Lännen 

pyöräkuormainkaivurit ja Ko-

matsun maarakennus- ja kai-

voskonevalikoima ovat Raimon 

johdolla markkinoille tuotuja 

koneita, jotka ovat edelleen ra-

kentamassa tulevaisuutta.

Maarakennuskonekauppa 

on muun talouden lailla koke-

nut ylä- ja alamäkiä.  Hankkija 

joutui 90-luvun laman ja Suo-

messa tapahtuneen elinkeino-

rakenteen muutoksen kautta 

vaikeuksiin.  Silloisen Hank-

kijan tytäryhtiö, Suomen Ra-

kennuskone Oy, ajautui kon-

kurssiin 1992.  Raimo Reko oli 

toiminnan mies ja oli nopeasti 

organisoimassa uuden kone-

kaupan perustamista. Jo pari 

kuukautta konkurssin jälkeen 

japanilaisen Sumitomo Corpo-

ration ja Lännen Tehtaiden ra-

hoittamana Suomessa oli toi-

minnassa Cavator Oy niminen 

konekauppa.  Raimo oli uuden 

yhtiön vähemmistöosakkaa-

na ja perinteitä kunnioittavana 

miehenä päätti nopeasti sa-

mana vuonna muuttaa nimen 

takaisin Suomen Rakennusko-

neeksi.

Opin tuntemaan Raimon tul-

lessani Suomen Rakennusko-

neen palvelukseen 1996.  Rai-

mo oli positiivisessa mielessä 

vanhan ajan johtaja.  Talossa oli 

yksi päättäjä, päätökset pitivät 

eikä niiden osalta ollut valitus-

oikeutta.  Käskytys oli suora-

viivaista, ei jättänyt asioita ar-

vauksen varaan. Olennaista oli, 

että perusteet päätöksille poh-

jautuivat pitkään kokemukseen 

ja tilannearvioon.  

Raimolla oli myös ääretön 

muisti, jonka tukena ei hänen 

työaikanaan ollut tämän päivän 

tietokoneita.  Työpöytä oli tie-

tokone.  Raimo teki eläkkeelle 

siirtymiseensä asti jokaisen ko-

nelaskelman ja varusteinven-

taarit ruutupaperille, tosin lyijy-

kynällä.  Käytössä siis oli myös 

delete-nappula eli kumi.  Jou-

duin joskus Raimoa tuuratessa 

tarkistamaan hänen tiedosto-

jaan ja totesin, että äärimmäi-

sessä järjestyksessä olevissa 

papereissa ei kyllä delete-näp-

päintä ollut käytetty, ainakaan 

näkyvästi.

Raimo antoi aikanaan mo-

nelle konekaupan ammatti-

laiselle tukevat eväät työhön.  

Sopimuspapereiden osalta ei 

tingitty, toimitusprosessi oli 

selvä ja asiakkaille jäi hyvä ku-

va siitä, mitä hankinta sisälsi.  

Rahoituksen osalta oli selvät 

säännöt ja talo sai aina rahan-

sa, asiakas tiesi mistä maksaa.  

Tätä myyjät ja asiakkaat arvos-

tivat.  Pienenä yksityiskohtana 

Raimon tarkkuudesta kerrotta-

koon, että hän oli hyvin tarkka 

myös Suomen kielen käytöstä.  

Jos alan sanoista oli epäsel-

vää, soitettiin kielitoimistoon.  

Oikea ilmaisu viime vuositu-

hannen lopulla oli maaraken-

nus, ei maanrakennus.  Pyörä-

kuormaaja on myös olemassa, 

mutta koneen nimi oli pyörä-

kuormain.  Loppuliitteissä oli 

Raimon mukaan oltava tarkka-

na, jokainenhan ymmärtää sen, 

mikä on mestarin ja mestaajan 

ero!

Raimo tulee elämään kone-

kaupan pioneerien muistoissa 

pitkään, hänen kädenjälkensä 

alan kehityksessä elää ikuises-

ti.

Raimo Rekon muistolle 

ja omaisten suuruun 

osaa ottaen.

Kari Kokkonen

Maajohtaja

Suomen Rakennuskone Oy
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LISÄARVOA YRITYKSELLESI. 
CVA:n kautta tarjoamme 
asiakkaillemme parasta 
mahdollista palvelua ja tukea.
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KAAPELITYÖ ON KAIVUUTA, kaa-

pelin vetoa, kelojen käsittelyä, 

suojahiekkaa, täyttöä ja yleen-

sä vielä ahtaissa tiloissa. – Kyl-

lähän nuo hommat vaikeiksi 

menisivät jos ei olisi tiltrotaat-

toria. Steelwrist mahtuu hyvin 

kapeaan kaivantoon ja työlaite 

pyörii tarkasti. Erilaiset kauhat 

ja pihdit ovat pääosissa. Eri-

tyistä kiitosta saa Steelwristin 

Xcontrol-ohjausjärjestelmä. 

– Siinä on hyvä ajotuntuma ja 

se on helppo käytää. Pyörä-

alustaisellakin ajo on helppoa 

ja näkyväisyys paranee, kun 

kaivantoon. Toisessa pistees-

sä kaivannosta löytyneet kivet 

poimittiin kärrylle ja kuljetettiin 

pois. - Meillä on nuori, osaava 

ja innovatiivinen henkilökun-

ta, joka osaa miettiä ja kehit-

tää työmenetelmiä. Laadukas 

ja siisti lopputulos on pitänyt 

meidät näissä töissä, kertoo 

Patrik Wideroos. Yrityksen pal-

set. Konekalusto pidetään tuo-

reena ja siistinä. – Kyllähän se 

on näkyvä ja positiivinen käyn-

tikortti, minkä puhdas kone-

kalusto antaa, kun toimimme 

täällä asutuksen keskellä. Tal-

viaikana töitä täydentävät säh-

kölinjojen purkamiset. Meillä 

on ollut hyvin töitä ja oman 

porukan lisäksi olemme pys-

rattia ei tarvita. Pyöräohjaus 

pysyy aktiivisena myös sam-

mutuksen jälkeen liikkeelle 

lähdettäessä.

Volvoonhan sen saa tehda-

sasenteisena, luettelee Patrik 

Wideroos. 

Wideroosin pyöräalustai-

set koneet on varusteltu myös 

peräkärryillä. Tälläkin käy-

mällämme Sundomin kaape-

lityömaalla yhdistelmä osoitti 

tehokkuutensa. Suojahiekka 

kulki kärryssä koneen perässä, 

josta se oli Steelwristin pyö-

rittäjän avulla helppo sirotella 

veluksessa on 15 ammattilais-

ta, joiden apuna on kahdeksan 

monipuolisesti varusteltua kai-

vukonetta, kaksi kuorma-au-

toa ja pari traktoria. Kauhoil-

le yhtenäistettiin samanlaiset 

S-tyyppiset pikakiinniikkeet. – 

Kyllä sen ensin vähän kirpaisi, 

mutta varsin nopeasti saavute-

tut edut kuittasivat kustannuk-

tyneet työllistämään myös 

aliurakoitisijoita. Wideroosin 

perheestä yrityksessä mukana 

ovat Patrikin veli Marcus ja yh-

tiön perustaja, poikien isä Ben. 

Yhtiö  on toiminut vuodesta 

1986.

Mustan pyörittäjän puoles-

ta Wideroosin käytössä puhuu 

myös takuuasioiden nopeutu-

minen ja helpottuminen, kun 

tapaukset käsitellään Suomes-

sa. Samoin laaja, maan kattava 

20 koulutetun huoltokumppa-

nin verkosto tuo turvaa toimi-

valle työskentelylle.

Närpiöläinen Wideroos Infra AB Oy urakoi Vaasan seudulla 

päätyönään maakaapelointi. – Teemme toki kaikkia maanra-

kennustöitä ja alitustekniikka on myös hallussa. Pääosassa 

on kuitenkin viime vuosina ollut maakaapelointi, kertoo Pat-

rik Wideroos. 

Wideroos Infran kaikki kaivukoneet on varustettu kauhan-
pyörittäjillä ja  Suomessa yli 90 prosenttissa  myytävistä 
3–30 tonnin kaivukoneissa on tiltrotaattori.

Perässä kulkevasta kärrys-
tä suojahiekat on kätevä 
sirotella Steelwristin pyö-
rittäjän avustamana kai-
vantoon. 

– Osaava, innovatiivinen ja nuorekas henkilökuntamme 
sekä tehokas konekalusto pitää meidät näissä kaape-
lointitöissä kiinni, kertoo närpiöläisen Wideroos Infra Ab 
Oy:n Patrik Wideroos.

Steewristin pyörittäjän lisäksi pihdit ovat aivan ehdoton 
lisävaruste tehokkaaseen työskentelyyn kaapelityömaalla.

MAAKAAPELOINTIA HELPOTTAA TERÄSRANNE

J A R M O  S Y VÄ N E N
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Volvo Construction Equipment

Myynti
Vantaa Timo Mörsky 020 125 6262
K-laakso/Itä-Uusimaa Linus Nybäck 020 125 6460
Jyväskylä/Kuopio/Joensuu Lasse Huhtanen 020 125 6470
Tampere Teijo Lähdekorpi 020 125 6304
 Pasi Rautiainen 020 125 6520
Hämeenlinna/Lahti
Forssa/Salo Kalle Virtala 020 125 6471
Turku/Pori Pekka Oikari 020 125 6345
Lappi Hannu Ulkuniemi 020 125 6430
Oulu/Kainuu Jani Tolonen 020 125 6431
 Janne Paakkunainen 020 125 6440
Vaasa/Seinäjoki/Kokkola Jörgen Råholm 020 125 6408

Volvo Construction Equipment Finland Oy
Kärkikuja 2, 01740 Vantaa
Puh. 020 125 611, Fax 020 125 6294
Kaikki hinnat euroina, alv 0 %.
Lisätietoja:
www.volvoce.fi

VANKIMMAT VAIHTOKONEET VOLVOLTA

vce contacts

LATAA 
SUORA YHTEYS 
VOLVO CE 
MAAILMAAN

Telakaivukoneet  MYYJÄ
Caterpillar 316F 2016 109900 Oikari Pekka
Caterpillar 319D 2011 65000 Virtala Kalle
Hitachi 
ZX225USRLC-5B 2015 95000 Paakkunainen Janne
Hitachi ZX210LC-5B 2014 115000 Paakkunainen Janne
Hitachi ZX 470 LC H 2012 95000 Råholm Jörgen
Hitachi ZX280LC-3 2009 53500 Rautiainen Pasi
Hyundai R180LC-9 2013  Virtala Kalle
JCB JS160LC 2005 29500 Huhtanen Lasse
Komatsu PC240LC-7 2003 29290 Oikari Pekka
Komatsu PC290LC-10 2012 68000 Paakkunainen Janne
Komatsu PC290LC   Nybäck Linus
Komatsu PC138US 2006 38000 Råholm Jörgen
Komatsu PC210LC-10 2015 75900 Råholm Jörgen
Volvo EC210CL 2011 65000 Nybäck Linus
Volvo EC140DL 2013 70000 Nybäck Linus
Volvo EC180CL 2008 48000 Huhtanen Lasse
Volvo EC220EL 2018  Virtala Kalle
Volvo EC380DL 2012 90000 Rautiainen Pasi
Volvo EC240BLC 2005 29999 Oikari Pekka
Volvo EC300DL 2012 63000 Nybäck Linus
Volvo EC160DL 2014 77000 Virtala Kalle

Volvo EW140C 2008 79000 Råholm Jörgen
 

Pyöräkuormaajat  MYYJÄ
Caterpillar 908M 2018 65000 Paakkunainen Janne
Caterpillar 950GC 2018 137000 Lähdekorpi Teijo
Caterpillar 980K 2012 89000 Paakkunainen Janne
JCB 456HT 2007  Virtala Kalle
JCB 426EHT 2009 39500 Virtala Kalle
JCB 436EHT 2011 63000 Virtala Kalle
Komatsu WA320 2018  Oikari Pekka
Volvo L350F 2007 105000 Virtala Kalle
Volvo L350F 2016 260000 Rautiainen Pasi
Volvo L350F 2007 79000 Råholm Jörgen
Volvo L260H 2018  Rautiainen Pasi
Volvo L50C 1995 37000 Nybäck Linus
Volvo L70H 2015 102000 Ulkuniemi Hannu
Volvo L60E 2006 44000 Virtala Kalle
Volvo L180EHL 2002 30000 Nybäck Linus
Volvo L110F 2011 78000 Virtala Kalle 
Volvo L70F 2010 82000 Paakkunainen Janne
Volvo L110E 2004 45000 Råholm Jörgen
Volvo L150F 2008 82000 Nybäck Linus
 

Midikaivukoneet  MYYJÄ
Komatsu PC78MR-3 2006  Nybäck Linus
Volvo ECR58D 2014 49000 Lähdekorpi Teijo
   

Pienkuormaajat  MYYJÄ
Volvo L45 1998  Oikari Pekka
Volvo L30 2007 22000 Nybäck Linus
Volvo L20B 2004 23000 Nybäck Linus
Volvo L35TPS 2012 48000 Paakkunainen Janne
Volvo L35GT 2015  Virtala Kalle
Volvo L30 2000 22000 Nybäck Linus
Volvo L40B 2005 39000 Paakkunainen Janne 
   

Dumpperit   MYYJÄ
Volvo A30G 2014 199000 Huhtanen Lasse
Volvo A45GFS 2017 315000 Paakkunainen Janne
Volvo A45GFS 2017 315000 Paakkunainen Janne
Volvo A35E 2010  Rautiainen Pasi 
   

Muut   MYYJÄ
Volvo SD160B 2019 120000 Huhtanen Lasse
Caterpillar 246 2000 25750 Rautiainen Pasi

Volvo EC240BNLC 2004 39000 Råholm Jörgen
Volvo ECR145EL 2018 124000 Huhtanen Lasse
Volvo EC140BLC 2008 42000 Paakkunainen Janne
Volvo EC160DL 2012 67700 Oikari Pekka
Volvo EC210CL 2011 75000 Råholm Jörgen
Volvo EC160EL 2017 105000 Huhtanen Lasse
Volvo ECR145CL 2008 49000 Råholm Jörgen
Volvo EC300 1996 13900 Råholm Jörgen
Volvo EC140CL 2008  Virtala Kalle
Volvo EC250DL 2013 92000 Rautiainen Pasi
Volvo EC180DL 2011 69000 Råholm Jörgen
Volvo EC240CL 2008 39000 Råholm Jörgen
Volvo EC210CL 2008 65000 Huhtanen Lasse
Volvo ECR235EL 2019  Rautiainen Pasi
Volvo EC210CL 2008 50000 Huhtanen Lasse
 

Pyöräkaivukoneet  MYYJÄ
Caterpillar M313D 2014 68500 Mörsky Timo
Doosan DX160W 2011 52000 Paakkunainen Janne
Hitachi EW190W 2008 65000 Huhtanen Lasse
Hyundai R170W 2011 59000 Oikari Pekka
Komatsu PW200 2006 55000 Huhtanen Lasse
Komatsu PW148 2017  Nybäck Linus

Volvo EC160EL -17 105.000 €
Lasse Huhtanen

Volvo L110F -11 78.000 €
Kalle Virtala

Volvo EC140CL -08
Kalle Virtala

Volvo EC240BNLC -04 39.000 €
 Jörgen Råholm

Volvo A30G -14 199.000 €
Lasse Huhtanen

Volvo EC180DL -11
Jörgen Råholm

Volvo L70F -10 82.000 €
Janne Paakkunainen

Volvo L60E -06 44.000 €
Kalle Virtala

Volvo EWR150E -19 
Pasi Rautiainen

Volvo L260H -18
 Rautiainen Pasi

Volvo ECR235 EL -19
Pasi Rautiainen

Volvo L70H -15 102.000 €
Hannu Ulkuniemi
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LOKAKUUN LOPULLA esiteltiin 

uuden sukupolven dumpperi 

korona-aikaan sopivalla taval-

la digitaalisesti etäesityksenä, 

yleensä lanseeraukset ovat 

lehdistölle tehtaalla paikan 

päällä. Uusi TA 230 Litronic on 

täysin uudelleen suunniteltu 

asiakaspalautteen ja mark-

kinatutkimuksen perusteella. 

Koneessa käytetään viimei-

simpiä teknisiä innovaatioita ja 

ne on perusteellisesti testattu 

korkeimpien laatuvaatimusten 

mukaisesti eri vaiheissa. Lop-

putuloksena on erinomainen 

tuote uudella muotoilulla, laa-

dulla ja luotettavuudella. Laite 

vakuuttaa suorituskyvyllään ja 

tehokkuudellaan, samalla tar-

joten erinomaisen mukavuu-

den kuljettajalle.

TA 230 on vakuuttava, tii-

vis paketti erikoiskehitettyjä 

komponentteja, hienostunut-

ta teknologiaa ja modernia 

muotoilua. Uudella dumppe-

rilla Liebherr nostaa profiiliaan 

maanrakentajien silmissä. TA 

230 soveltuu monipuolisesti 

useaan eri aplikaatioon. TA 230 

Litronic on nyt myynnissä asi-

akkaille. Vankkarakenteinen, 

maastokelpoinen ja voimakas 

kone on erityisesti suunniteltu 

maansiirtoon ja kaivosteolli-

suuteen. Sitä voidaan käyttää 

vaativissa infra-projekteissa. 

Rakenteen optimoinnin an-

siosta dumpperi soveltuu esi-

merkiksi tunnelitöihin.

Tehokas voimansiirto- 
linja maksimivetopidolla; 
mahtava liikkumis- 
tehokkuus yhdistetyllä 
etu- ja takavedolla

Koneeseen on asennettu voi-

makas 6-sylinterinen, raken-

nuskoneisiin suunniteltu, 12 

litrainen moottori. Sen teho 

on 265 kW ja se kattaa Stage 

V päästötavoitteet. Voima siir-

retään eteenpäin vahvalla 8 

vaihteisella powershift vaihde-

laatikolla. Aktiivisesti kytkey-

tyvät tasauspyörästön lukot 

ovat saatavilla TA 230 Litroni-

ciin. Jos pyörän luistoa ilme-

nee voima siirretään akselille 

tai akseleille jossa on rittävästi 

kitkaa. Uudessa Liebherrissä 

on hyvä etenemiskyky ja veto-

voima vaikeaan maastoon jyr-

kissä nousuissa. Maksimipito 

takaa myös optimaalisen tur-

vallisuuden.

Optimoitu sivulinja: etuosa 

on suora ja laidoissa on pie-

net kynnykset niin että lastaa-

minen pyöräkuormaajalla on 

helppoa koko lavan alueella.

takaosan kouru estää materi-

aalia putoamasta kuljetuksen 

aikana. Koneen lavan tilavuutta 

voidaan kasvattaa lisävarus-

teena saatavalla avattavalla 

takalaidalla. Lavan purkuaukko 

on leveä joten myös isot kap-

paleet on helppo kipata. Ko-

neen kokonaisleveys on alle 

kolme metriä, vaikka avattava 

takalaita olisi paikallaan. Tämä 

helpottaa koneen siirtämistä 

lavetilla.

Uusittu ohjaamo- ja valais-

tusratkaisu: Erittäin hyvä näky-

väisyys ja turvallisuus

Uudelleen suunniteltu tila-

va ohjaamo  tarjoaa mukavat 

olosuhteet ja turvallisen työs-

kentelyn. Koneen tuulilasi on 

panoraaman muotoinen ilman 

häiritseviä pilareita. Lyhyt ko-

nepelti on muotoiltu näkyvyys 

huomoiden. Kuljettajalla on ko-

ko ajan hyvä näkyvyys eteen-

päin ja kääntönivelen alueelle. 

Koneessa on tukeva näyttö ja 

kamera takana peruutusta var-

ten. Ohjaamo on äänieristetty 

ja hallintalaitteet ovat ergono-

TA 230 Litronic on suunnitel-

tu haastaviin maasto-olosuh-

teisiin ja siinä on erinomaiset 

veto- ja nousuominaisuudet. 

Uusi konsepti:  
Maksimiteho  
haastaviin  
maasto-olosuhteisiin

TA 230 Litronic suunniteltu eri-

tyisesti vaikeisiin maasto-olo-

suhteisiin. Etupään muotoilu 

mahdollistaa maksimi maava-

ran ja turvallisuuden. Koneen 

powershift-vaihteisto on sijoi-

tettu kompaktisti ohjaamon al-

le ja pakokaasujen käsittely on 

ohjaamon takana tilansäästöä 

ajatellen. Tällä ratkaisulla on 

saatu etuylityksen kulma suu-

remmaksi. 

Uudelleen muotoiltu keski-

nivel mahdollistaa erinomai-

set maasto-ominaisuudet. Se 

sallii itsenäiset liikkeet etu- ja 

takapäälle varmistaen par-

haan mahdollisen etenemisen. 

Rullalaakereilla varustetussa 

keskinivelessä on lukitus, joka 

jakaa kuormaa tasaisesti ja ta-

kaa tasaisen vedonjakautumi-

sen maksimikuormalla.

Etu- ja taka-akselit on tuet-

tu tukevilla A- tangoilla keski-

niveleen. Suunnittelun focus 

on ollut maksimi maavarassa. 

Etuakselin A-tuenta ja iskun-

vaimentimet keskinivelessä 

lisäävät maavaraa. Samoin 

tekee kelluva A-tuenta ta-

ka-akselissa. 

Lisääntynyt tuottavuus: 
Optimoitu lava  
tuottavuus huomioiden

TA 230 Litronic on suunniteltu 

siirtämään 28 tonnin kuormia 

tehokkaasti. Monia parannuk-

sia on tehty helpottamaan ja 

nopeuttamaan kuormausta ja 

lavan tyhjentämistä. Samoin 

kuorman lastaaminen pyörä-

kuormaajalla on helppoa. Va-

kiona oleva punnitusjärjestel-

mä toimii koko kuormauksen 

ajan näyttäen taakan painon 

kuljettajan edessä olevassa 

näytössä. Koneeseen on saa-

tavilla sivuille kuorman pianoa 

osoittavat (liikenne)valot lisä-

varusteena, jolloin pyöräkuor-

maajan kuljettaja näkee kun 

kuorma on täyteen lastattu.

Kuorman purkua nopeuttaa 

kapenevat lavan sisäkulmat. 

Lisävarusteena oleva lavan 

lämmitys helpottaa kuorman 

purkua kylmissä olosuhteissa. 

Lavassa on kaksi kippaussy-

linteria, jotka nostavat lavan 

nopeasti ylös, myös ylämä-

keen kippaus onnistuu. Lavan 

misesti asennetut kuljettajaa 

varten. Ohjaamossa on myös 

tilaa kuljettajan varusteille. 

Ulostyöntyvät portaat ja isot 

ovet lisäävät kuljettajan turval-

lisuutta. 

Uusi valokonsepti LED- pää-

valoineen parantaa näkyväi-

syyttä ja lisää turvallisuutta 

sekä kuljettajalle että muille 

työmaalla oleville. Lähivalot ja 

kaukovalot valaisevat ajotien, 

optiona on saatavilla lisävalo-

ja valaisemaan mm. työaluet-

ta. Takaosan valaisu tehdään 

toisella valopaketilla jotka ovat 

lokasuojissa ,nämä auttavat 

koneen kääntelyssä työalueel-

la. Modernisti muotoilllut uudet 

valot lisäävät työturvallisuutta 

öiseen aikaan. Lisävarusteena 

on myös kuljettajan kulkuva-

lot, parantamaan turvallisuutta 

koneeseen noustessa ja pois-

tuessa.

Modernit avustus- 
järjestelmät ja  
adaptiivinen ohjaus  
lisäävät mukavuutta  
ja turvallisuutta

TA 230 Litronic sisältää aputoi-

mintoja kuljettajalle tukemaan 

hänen tehtäviään ja lisäämään  

mukavuutta sekä turvallisuutta. 

Saatavilla ovat mäkilähtöavus-

tin ja nopeuden rajoitin. Kippi-

sylintereiden päätyvaimennus 

on mahdollista aktivoida ja 

poistaa käytöstä napin painal-

luksella. Koneeseen voidaan 

asettaa maksimikippauskulma 

ahtaissa paikoissa työskennel-

täessä. 

Ohjaus säätyy ajonopeuden 

mukaan. Koneen ohjaus on 

nopea hitaissa käännöksissä 

ja tarkentuu nopeuden kasva-

essa. Suurissa nopeuksissa 

tarvitsee tehdä vähemmän kor-

jausliikkeitä, se helpottaa myös 

kaarreajoa.

Huoltoystävällinen

TA 230:ssa on älykäs koneen-

tarkastustoiminto ja huoltoa 

on helpotettu eri tavoin.  Kone 

suorittaa anturitekniikan avulla 

päivittäiset tarkastukset. Käyn-

nistyksen yhteydessä koneen 

elektronikka käy läpi tarkas-

tuskohteet mm. moottorin öl-

jymäärän, jäähdytysnesteen 

tason ja automattirasvauksen 

säiliön täyttöasteen. Jos näis-

sä on poikkeamia, se näkyy 

ohjaamon näytöllä ja varoittaa 

kuljettajaa. Koneen päivittäi-

sen tarkatuksen aikaa voidaan 

lyhentää ja tuottavuutta paran-

taa. Komponentit tulee valvot-

tua kestoiän pidentämiseksi.

Moottoritilaan pääsyä on 

helpotettu elektro-hydraulisti 

avautuvalla konepeitolla ja tai-

tettavilla luistamattomilla por-

tailla. Asiaan kuuluvat huolto-

kohteet on näkyvästi merkattu 

ja helposti saavutettavissa. 

Huoltotyöt voidaan tehdä mu-

kavasti ja turvallisesti seisonta-

tasolta. Polttoaineen täyttö ja 

Ad Blue -täyttö tehdään maan-

pinnan tasolta.

UUDEN SUKUPOLVEN 
RUNKO-OHJATUT DUMPPERIT LIEBHERRILTÄ

O L L I  S I LTA N E N

• Liebherr esittelee uudistetun 
 TA 230 Litronic runko-ohjatun maansiirtoauton
• Uusi sukupolvi kehittyneemmillä komponenteilla, 
 hienostuneella teknologialla ja 
 modernilla muotoilulla
• Vakuuttaa monella tavalla, laadulla ja 
 viimeistellyillä yksityiskohdilla
• Uutuus täydentää Liebherrin tarjontaa

TA 230 LITRONIC
tekniset tiedot lyhyesti:

Tyhjäpaino 24,6 tn

Maksimikuorma 28 tn

Lavan tilavuus 
takalaidalla 18,1 m3

Moottorin teho 
(ISO 9249) 265 kW

Päästöt Stage V

Max nopeudet, 
eteen 57 km/h ja 
peruutus 16 km/h

Uusi TA 230 Litronic runko-ohjattu maansiirtodumpperi: 
Vaikuttava paketti uusia komponentteja, hienostunutta teknologiaa ja modernia muotoilua.

Kaikki näkyvissä: Uudelleen muotoiltu ohjaamo laajalla tuulilasilla ilman näkyvyyttä 
rajoittavia pylväitä takaa hyvän näkyvyyden eteen, sivuille ja keskinivelelle.
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Koe menestys.

  Maksimaalista tehokkuutta monenlaisissa lumitöissä 
  Hyvät lisälaitemahdollisuudet sallivat luotettavan lumenluonnin kaduilta,  jalkakäytäviltä ja 
kapeilta kujilta
   Kone on mukautuva ja ketterä kompaktin muotoilun ja stereokuormaajan erityisen ohjaus-
järjestelmän ansiosta
   Hytin mukavuus ja koneen helppo käsiteltävyys sekä loistava näkyvyys hytistä takaavat 
hyvät työskentelyolosuhteet

Liebherr-Finland Oy Ab
Pakkasraitti 8, 04360 Tuusula
Puhelin: +358 9 8366030
E-mail: info.lfi@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.fi

Liebherr pyöräkuormaaja L 506 Compact - L 518 
Stereo koneet lumitöihin

2016-510_004 LBH_052_Kleingeraete_Winterdienst-IV_FIN_260x375_02.indd   12016-510_004 LBH_052_Kleingeraete_Winterdienst-IV_FIN_260x375_02.indd   1 30.11.20   12:1630.11.20   12:16
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15-VUOTIAANA KUN ISTUU su-

kulaismiehen Länkkäriin ja 

pääsee vääntämään peltoki-

viä piiloon, penkistä ei ole ai-

van helppo irtautua. Nuorelle 

miehelle tyypillinen uran alku. 

Parikymppisenä sitten oman 

Länkkärin osto ja yrittäjäksi 

ryhtyminen. Viisitoista vuotta 

on nyt täynnä, eikä Länkkäreis-

tä ole lipsuttu. 

– Täällä Mikkelin taajama- ja 

kaupunkialueella olen aina teh-

nyt töitä ja kun mies ja kone 

toimii tehokkaasti yhteen, niin 

pitää olla myös nopea siirty-

mään työmaalta toiselle. Tela-

koneen lavettisiirto ottaisi niin 

paljon aikaa, että siinä Länk-

kärillä jo pienempi homma on 

tullut tehdyksi, ennen kuin te-

JUHA HYNNISEN SEITSEMÄS – LÄNNEN 8600M NIIN KUIN MIKKELI
lakone olisi edes työmaalla, to-

teaa Juha.

Juha tekee töitä pääosin 

kaupungin sähköyhtiölle kaa-

pelointi- ja sähkötyömailla. 

Kaapelointi- ja katuvaloprojek-

teja ja vikakohteita. Niihin var-

sinkin koneen siirtonopeus on 

hyvä asia. Ja tietenkin keikkoja 

yksityisille ja yrityksille. Talvella 

aurataan kaupungilla siipilumi-

kauhan avulla. Lisäapuna on 

traktori ja aura teiden aurauk-

seen.

Länkkäri kulkee lähes täyttä 

viittäkymppiä siirrossa, mut-

ta voimansiirron hydrauliikka 

hiukan haistaa ylämäet. Pyö-

räalustaisen kaivurin ja monet 

muut se tietenkin ohittaa heittä-

mällä ylämäissäkin. Joskus tu-

lee Juhan mieleen, että pitääkö 

hitaampia alkaa työntämään, 

kun ylämäkeen mennään. Ta-

vanomaista leveämmät Nokia-

laiset vievät konetta tukevasti 

ja pitävät hyvin pinnalla. Katol-

la on valoramppi ja kymmenet 

varoitusvilkut näkyvät kauas. 

Työvaloja on riittävästi.

Seitsemäs Länkkäri

Juhan Länkkäreistä ei viiteen-

toista vuoteen ole ollut mitään 

isompaa murhetta. Pientä nor-

miremonttia ainoastaan. Kone 

pidetään lämpimässä hallissa, 

joten ylläpitokin on helppoa. 

Koneessa on rasvari, rototiltti 

ja lisälämmitin. Kone oli alun 

perin tehty Ruotsin kiertueelle, 

mutta päätyi Juhalle.

jäähdytetty ja ahdettu Stage V 

Agco Power 49 diesel.

Iskutilavuus 4,9 l. Teho 108 

kW / 1900 r/min.

Hydrostaattinen voiman-

siirto, 4-veto, aluevaihteisto, 

sähköinen hallinta, etu- ja ta-

ka-ajolaitteet vakiona.

Öljykylpylevyjarrut edessä ja 

takana. Sähköinen seisontajar-

ru.

Säätyvätilavuuksinen aksi-

aalimäntäpumppu. Suurin tuot-

to 210 l/min. 

Suurin työpaine 225 bar / 

245 bar (turbohydrauliikka)

Töissä koko kesä

– Yksityispuolella ei niinkään 

ole ollut viime aikoina töitä, 

mutta kaapelityömailla säh-

– Minulla on ollut Lännen 

840, 860S, 860C, 8600C, 

8600G, 8600K ja nyt tämä uu-

sin 8600M. Kaksi uusinta on 

ostettu uutena, muut käytet-

tynä. Uudessa Länkkärissä 

on vain reilut parisataa tuntia. 

Edelliseen K-malliin tuli 3200 

tuntia. Takuu kun on koneessa, 

saa olla paljon huolettomam-

pi yllätysten suhteen. Uudesta 

moottorista odotan edellistäkin 

parempaa.

Lännen 8600M

Pituus 9280 mm, leveys 2487 

mm, ohjaamon korkeus 3150 

mm, maavara 460 mm, paino 

ilman kauhoja 12 000 kg.

Moottori 4-sylinterinen väli-

köyhtiön leivissä on oltu mel-

ko tiukasti koko kesä. Korona 

vaikuttaa kaikkeen. Työmaat 

on todella useissa paikoissa 

ja yhden työpäivän aikana voi 

käydä töissä neljässä-viidessä-

kin kohteessa. Usein pylväs-, 

harus- tai kaapelikohteissa. Sii-

nä tarvitaan ennen kaikkea no-

peaa liikkuvuutta ja kykyä suo-

riutua kaikesta tarvittavasta. 

Nyt on muutama maanraken-

nustyömaa vielä ennen talvea. 

Ja sitten aletaan auraamaan 

jos lunta tulee.

Pylvään ja haruksen pysty-

tystyömaa oli nopeasti hoidet-

tu. Marraskuun ensimmäinen 

nollakeli lupaili talven alkua ja 

lumimiesten sesonkia. Länkkä-

ri on valmiina.

J U H A N I  V I I TA N E N

Juhan Länkkärissä on tuulilasin päällä kamera, joka toimii kaivuuasennossa peruutuskame-
rana. Puomissa on yksi kamera, joka näyttää kauhan. Grillissä on toinen etukamera, jolla 
näkee kauhassa tai aurassa tapahtuvan. Takana on sitten perinteinen peruutuskamera. 
Yhteensä siis neljä kameraa. Hollywood.

Kumitetut tassut, nastattomat renkaat ja kaikki työmailla tarvittavat kauhat. Varusteet kul-
kevat kauhalaatikossa. Kymmenet vilkut varoittavat lähestyviä. M-malleissa on vakiona - keu-
lassakin hyvin näkyvä - Heavy Duty -pohjapanssarit, jotka ovat aiempaa helpompia avata ja 
huoltokohteet on helpommin käsillä.

Juhan työhuone. Kokolattiamatto vaatii turvakengät sivuun 
ja villasukat jalkaan. Uusi kosketusnäyttö saa kiitokset loogi-
suudestaan. Tilaa ja näkyvyyttä riittää.
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Ota yhteyttä 
asiantuntijoihin:

Tämän päivän kaivinkone: hiljainen, tehokas ja ympäristön huomioiva. Säästä 30 % polttoainekuluissa ja  
saavuta entistä enemmän tehoa Komatsun hybriditeknologian avulla. Langaton KOMTRAX-seurantajärjestelmä 
ja Komatsu SpaceCab™ -ohjaamo näyttävät suuntaa kaivinkoneiden kehitykselle ja vakio-ominaisuuksille. 

Määrittele edelläkävijyys

Tampereen palvelukeskus Metallitie 6, 33960 Pirkkala
Helsingin palvelukeskus Minttupelto 7, 02920 Espoo
Oulun palvelukeskus Linnunrata 6, 90440 Kempele

Keskus puh.
020 775 8400
www.sr-o.fi

HB365LC-3 hybridikaivinkone
245 hv /  35-38 t työpaino /  2,66 m3 kauha

Kaikki rakentaminen 
on viherrakentamista

MIKKO IHAMÄKI, 0400 582 777
Pääkaupunkiseutu ja Länsi-Uusimaa

JAKKE HYVÄRINEN, 040 525 6478
Pääkaupunkiseutu ja Itä-Uusimaa

VISA MÖNKKÖNEN, 040 450 9278
Myyntipäällikkö, konevuokraus

HENRY YLITUOMI
040 905 2457
Vaihtokoneet

ARTO AROLA
040 550 0591
Kanta- ja Päijät-Häme, 
Jämsän ja  Kouvolan 
seutu 

VELI-PEKKA HILTULA 
040 905 0005 
Oulu ja 
Pohjois-Suomi 

JANI YLÖNEN
044 351 3603 
Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Savo 

VISA MÖNKKÖNEN 
040 450 9278 
Myyntipäällikkö, 
konevuokraus

JARI SALOMÄKI 
0400 264 800 
Avainasiakasjohtaja

JAKKE HYVÄRINEN
040 525 6478 
Itä-Uusimaa

MIKKO IHAMÄKI 
0400 582 777 
Pääkaupunkiseutu 
ja Uusimaa

PERTTI TUOMI
040 450 1192
Lounais-Suomi ja
Pirkanmaa

ARTO SEPPÄNEN
0400 415 752
Etelä-Karjala, 
Etelä-Savo

JARI ALA-HUITA
0500 235 976
Vaasa, Kokkola ja 
Keski-Suomi

JUHA RIIHIVIITA
044 985 9403
Myyntijohtaja

Ota yhteyttä asiantuntijoihin:

JUURI SAAPUNEET VAIHTOKONEET

Komatsu PW148-8 -13
7010 h, vasara/saksihyd., tur-
vaventtiili puomin hydraulisten 
letkujen repeämän varalle, ilmas-
tointilaite, lisähydrauliikka, luiska/
pyörittäjä hydr., automaattinen voi-
telujärjestelmä

Caterpillar M 318 F -16
5980 h, vasara/saksihyd., turva-
venttiili puomin ja kauhavarren 
hydraulisten letkujen repeämän 
varalle, ilmastointilaite, lisähydrau-
liikka, luiska/pyörittäjä hydr., auto-
maattinen voitelujärjestelmä, ym.

Volvo L 150 E -02
24500 h, automaattinen / hydrau-
linen pikaliitin, lokasuojat, vaaka, 
akun erotin, automaattinen voitelu-
järjestelmä, tulostin. Lisävarusteet: 
Tamtron-vaaka

Volvo L 120 E -03
33000 h, lokasuojat, vaaka, lisä-
hydrauliikka, akun erotin, auto-
maattinen voitelujärjestelmä, tu-
lostin

Hitachi ZW 310 -07
15530 h, vaaka, työvälinekiinnike, 
varoitusmajakka, automaattinen 
voitelujärjestelmä, tulostin

HINNAT +ALV 24 %

Volvo EC 210 C L -11
10950 h, aut./hydr. pikaliitin, va-
sarahydr., turvaventtiili puomin ja 
kauhavarren  hydraulisten letkujen 
repeämän varalle, luiska/pyörittäjä 
hydr., akun erotin, autom. voitelu-
järj., diesel-lämmitin

Volvo EC 220 DL -13
11900 h, automaattinen / hydrau-
linen pikaliitin, vasarahydrauliikka, 
ilmastointilaite, lisähydrauliikka, 
akun erotin, automaattinen voitelu-
järjestelmä, diesel-lämmitin, tasoi-
tus-/luiskakauha, kaivusyvyysml.

Komatsu PC138US-10 -15
6690 h, vasarahydrauliikka, ilmas-
tointilaite, lisähydrauliikka, varoi-
tusmajakka, diesel-lämmitin, kau-
hanpyöritin

Komatsu PW180-10 -14
6000 h, ilmastointilaite, akun 
erotin, diesel-lämmitin, Indexator 
RT60B NTP10 pihdeillä

188 000 EUR

42 000 EUR

74 900 EUR

86 000 EUR

65 000 EUR

132 500 EUR

Kysy tarjous!

Kysy tarjous!

Kysy tarjous!

42 000 EUR

Hitachi ZX 300 LC-6 -17
1780 h, automaattinen / hydrauli-
nen pikaliitin, vasarahydrauliikka, 
turvaventtiili puomin ja kauhavar-
ren  hydraulisten letkujen repeä-
män varalle, ilmastointilaite, lisä-
hydrauliikka, AdBlue, työvälinekiin.

*Rahoituksesta huolehtii Siemens Financial Services AB, sivuliike Suomessa. Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä. 
Rahoitusesimerkit 60 kk:n sopimuksella.Hinnat alv 0%.

YKKÖSLUOKAN TEKNOLOGIAA YKKÖSLUOKAN TEKNOLOGIAA 
MAANTIIVISTYKSEENMAANTIIVISTYKSEEN

SEN LISÄKSI, ETTÄ HAMM ON KELPO LAITE, 
LIITTYY SIIHEN MYÖS KIINNOSTAVA 

RAHOITUSRATKAISU – TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ 
HAMM-JYRIEN RAHOITUKSESTA*

H7i 800 €/kk  ja viimeinen erä 18 000 €
H11i 1100 €/kk  ja viimeinen erä 24 000 €
H13i 1200 €/kk  ja viimeinen erä 27 000 €

LUE LISÄÄ:
www.sr-o.fi/hamm
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JUKAN UUSIN KONE kasvattaa yri-

tyksen konemäärän seitsemään. 

Uusi kone meni marraskuussa 

ensimmäiseksi Kreaten siltatyö-

maalle pääosin sillan purkuun. 

Volvo ECR355E on noin 35 ton-

nia painava, lyhytperäinen ja 180 

kW moottorilla varustettu, suo-

siotaan kasvattava malli. Koneen 

varustukseen kuuluva Engcon 

EC233-rototiltin helppo irrotet-

tavuus on välttämätöntä, koska 

puomin päässä käytetään mm. 

järeää hydraulivasaraa 

Volvon varustukseen kuuluu 

myös Engconin DC2 käyttöjär-

jestelmä sekä MIG2 -kahvat. 

Kahvojen rulliin ja nappeihin 

on sijoitettu mahdollisimman 

paljon toimintoja, myös muu-

tama Volvon omasta toimin-

tavalikosta. Kaikki tehdään 

kuljettajan työn helpottami-

seksi. Kuskin ei juuri kah-

voista tarvitse käsiä irrottaa. 

JUKKA HIETANIEMEN KUUDES VUOSI EC-OILILLA

LYHYTPERÄINEN VOLVO ECR355E UUSIN HANKINTA
– Tarvitsin tämän kokoluokan 

lyhytperäisen koneen ja kun kuu-

lin Volvon 355:sta hyvää palautet-

ta, neuvottelut lähti käyntiin. Ko-

neeseen tullaan varustelemaan 

useita hydraulisia työlaitteita, ker-

toi Jukka koneen varusteluhallissa 

Volvon Pirkkalan toimipaikassa.

– Vähitellen näissä hiukan ras-

kaammissa koneissa siirrytään ly-

hytperäisten suuntaan ja etenkin 

kun tätäkin konetta kokeilleet asi-

akkaat yllättyvät sen vakaudesta 

ja tasokkaasta ohjaamosta. Tähän 

koneeseen Engconin EC233 sopii 

mainiosti, kertoo tuotehallinnon 

päällikkö Teijo Lähdekorpi.

Vuosien kokemus  
automaattisesta  
hydrauliliitännästä

Kuusi vuotta sitten Jukalla oli käy-

tössään pyöräalustainen, EC-Oi-

lilla varustettu palvelukone, jonka 

piti venyä kiireisimpinä päivinä 

jopa kolmeenkymmeneen työ-

laitteen vaihtoon. Hiljaisempina 

päivinä tarvittiin viitisen työlaite-

vaihtoa. Hydraulisista mekaanisiin 

ja päinvastoin. Palvelukonees-

sa erittäin tarpeellinen varustelu. 

Jukka siirtyi Engconin käyttäjäksi 

aikanaan juuri EC-Oilin vuoksi. Ja 

nyt seitsemästä koneesta viides-

sä on Engcon. Mikään ei aikojen 

kuluessa ole työlaitevaihtojen au-

tomatisoinnin merkitystä vähentä-

nyt. Pikemminkin päinvastoin. Jä-

reä vasara, kauhat ja iso kallistuva 

kauha ilman rototilttiä, kytkeytyvät 

uudessa Volvossakin automaatti-

sesti. Muita työlaitteita on tulossa. 

Öljy, keskusvoitelu ja sähköt kyt-

keytyvät kun työlaitteessa on vas-

taliitin. Mekaaninen työlaite kyt-

keytyy kuten hydraulisetkin, ilman 

sen kummempia toimenpiteitä. 

– Turvaliittimet ovat erittäin tär-

keä osa koneen varustelua. Nyt 

päästään viimeisestäkin NTP 

10-liittimestä lopullisesti eroon. 

Kun on pari kertaa nähnyt tuon 

liittimen ratkeavan ja työlaitteen 

putoavan, sitä ei halua nähdä 

enää milloinkaan. Koneessa on 

nyt EC-Oilin sisältävät Q-Safe-liit-

timet ja luottamus siihen ettei va-

hinkoja sattuisi, kertoo Jukka.

Volvo ECR355E

Volvo ulottuu kaivamaan lähes 

yhteentoista metriin ja kykenee 

nostamaan kuudessa metrissä 

vielä lähes 13 tonnia. Vastapai-

no kääntyy 1,9 metrin säteellä, 

lähes normitelojen sisällä ja le-

veämmillä teloilla kone on 0-pe-

räinen. Kookkain suositeltu kauha 

on reilut kaksi kuutiota. Lyhyestä 

perästä huolimatta kone yllättää 

vakaudellaan. Se syntyy koneen 

rakennekomponenttien sijoittelun 

avulla. Sopiva kone ahtaille infra-

työmaille.

J U H A N I  V I I TA N E N

Tällä tiimillä kone valmisteltiin työmaille. Jukka Hietaniemi ja Volvon tuotehallinnon 
päällikkö Teijo Lähdekorpi ovat modifioineet paitsi koneen varustelun, niin myös kät-
telytyylin ajankohdan tarpeita vastaavaksi. Heidän välissään Tampereen konemyyjä 
Pasi Rautiainen ja vasemmalla koneen asennuksista vastaava Teemu Onnela.

Vajaa sata tuntia ajettu Volvo ECR355E Hangossa sillan purkutyömaalla. Sekä Rammer R45P että 
Engcon EC233 on varustettu EC-Oil -lohkoilla. Koneen kuljettaja Timo Karlssonilla on kokemusta entuu-
destaan EC-Oilista, joten työt lähtivät käyntiin heti. Timolle tämä kokonaisuus on soiva peli, varsinkin 
kun miehellä on soittohommistakin taustaa. Vastapainona työlle Timo tekee kaveriensa kanssa mustaa 
komediaelokuvaa ensi vuodelle. Tämä kone ja työlaitteet toimii - elokuvassa ei sitten toimi mikään.

KH-Koneet Groupiin kuuluva 

KH-Maskin maahantuojaksi 

koko Wacker Neuson tuote-

valikoimalle Ruotsissa alkaen 

1. joulukuuta 2020.  Kevääl-

lä alkanut yhteistyö Wac-

ker Neuson Groupin kanssa 

Ruotsissa laajenee merkittä-

västi. 

Wacker Neuson ja 

KH-Maskin ilmoittavat luot-

tavaisina Ruotsin yhteistyön 

man palvelun ja toimitusajat 

asiakkaille.

”Wacker Neusonin Ruotsin 

maahantuojana aloittaminen 

on luonnollinen seuraava as-

kel yhteistyössä, joka on kes-

tänyt jo yli vuosikymmenen.”, 

sanoo KH-Koneet Groupin 

toimitusjohtaja Teppo Saka-

ri. KH-Koneet Group tunne-

taan joustavista ratkaisuista 

asiakkailleen, oli kyseessä 

Tukholman toimipisteessä. 

Toimipisteet tarjoavat täyden 

Wacker Neuson tuotevalikoi-

man ja ammattitaitoisen asia-

kaspalvelun ja -tuen. Tämän 

lisäksi KH-Maskilla on useita 

paikallisia kumppaneita, jot-

ka varmistavat koko Ruotsin 

kattavan asiakaspalvelun.   

”KH-Koneet Group on 

osoittanut jo vuosien ajan ole-

van loistava yhteistyökump-

WACKER NEUSONIN JA KH-KONEET GROUPIN YHTEISTYÖ UUDELLE TASOLLE RUOTSISSA

syventymisestä. Yhteistyö 

alkoi huhtikuussa 2020 Gö-

teborgin alueella. Joulukuun 

alustaa KH-Maskin aloittaa 

Wacker Neuson tuotteiden 

maahantuojana Ruotsissa. 

Suomessa KH-Koneet Group 

on toiminut Wacker Neuson 

tuotteiden maahantuojana 

jo useita vuosia. Alkava yh-

teistyö luo synergiaa maiden 

välille ja mahdollistaa parem-

sitten uusi tai käytetty kone, 

koneen huolto tai oikean ra-

hoitusratkaisun etsiminen. 

”Tällä tavalla asiakkaamme 

saavat lisäarvoa.”, Teppo Sa-

kari jatkaa.

KH-Maskin osana KH-Ko-

neet Groupia on Pohjois-

maiden johtavia rakennus- ja 

maansiirtokoneiden myyjiä. 

KH-Maskin toimii tällä hetkel-

lä Göteborgissa ja kahdessa 

pani, jolla on erittäin korkea 

asiakasymmärrys. Olen erit-

täin tyytyväinen yhteistyön 

laajentumiseen Ruotsissa ja 

KH-Maskinin kanssa pystym-

me jatkamaan luotettavaa 

ruotsalaisten asiakkaidemme 

palvelua.”, sanoo Alexander 

Greschner, Wacker Neuson 

Groupin globaalista myynnis-

tä vastaava johtaja.
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Toni Vänttinen
Etelä-Suomi

044 758 2032
toni.vanttinen@realrental.fi

Juha Taipale
Pirkanmaa & Varsinais-Suomi

0400 514 571
juha.taipale@realrental.fi

Kai Heimonen
Keski-Suomi & Pohjanmaa

045 217 3278
kai.heimonen@realrental.fi

Tuukka Grönlund
Itä-Suomi & Pohjois-Suomi

0400 514 480
tuukka.gronlund@realrental.fi

Jesse Kuhlman
Avainasiakkuudet & Osto-optiot

0400 280 409
jesse.kuhlman@realrental.fi

Goran Baricevic
Toimitusjohtaja 
020 734 3773

goran.baricevic@realrental.fi

www.realrental.fi

LAADUKKAAT DOOSAN KAIVINKONEET
(Hinnat yli 12kk sopimuksille. Hintoihin kuuluu REALTURVA JA PERUSKAUHAT)

DX235LCR-5
3900€/kk  
(alv. 0%) 

DX380LC-5
4800€/kk  
(alv. 0%) 

DX300LC-5
4400€/kk  
(alv. 0%) 

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2021

KONEET NYT TARJOUSHINNOIN

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT

LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  ..... 044 755 0092

Jyrki Ylisarkki  .... 044 755 6528

KERAVA
Vesa Hietala ...... 040 169 0888

Markku Takala  .. 0400 516 047

TURKU
Tero Leiniö ......... 0400 311 919

KUOPIO
Asko Partanen  ... 044 088 1931

OULU 
Harri Ojala ........ 0400 896 897

Mikko Salonen ... 040 562 9156

HAMINA
Riku Hietanen  .... 0400 514 536

SEINÄJOKI
Esko Viertola  .... 0500 664 730

JOENSUU / HANNUN-KONE OY

Mika Jääskeläinen  .. 050 4060 798

PITKÄAIKAISVUOKRALLE
TÄYDEN PALVELUN KONETALO 

www.realMACHINERY.fi

BOBCAT E57W
79 900€  
(alv. 0%) BOBCAT T450

45 900€  
(alv. 0%) 

DOOSAN DX57W
79 900€  
(alv. 0%) Doosanin lisävarusteet

- Tiltti Engcon EC206-S40
- SKF rasvari
- LA-puh.
- Lohkolämmitin
- LED-valot 4 kpl
- LED-vilkut 4 kpl
- LED-majakkapaneeli

Bobcat lisävarusteet
- Encgon EC206 S40  
ilman pihtejä
- SKF rasvari

VALMIIKSI VARUSTELLUT KONEET NYT TARJOUSHINNOIN! OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME

hankintavinkit_122020_Joulu.indd   1hankintavinkit_122020_Joulu.indd   1 04/12/2020   10.3304/12/2020   10.33
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Rauhallista joulua
ja menestystä 
vuodelle 2021

Myynti

Huolto

BUILT TO WORK

Tampere

Askola

Hammarland

Jyväskylä

Taavetti
Nastola

Kajaani

Ylivieska  

www.waratah.com

Rovaniemi

Kuopio

Seinäjoki
JoensuuLaukaa

Nakkila Mikkeli

KATSOTTAESSA tapaturmava-

kuutuskeskuksen tietoon tul-

leita, kuolemaan johtaneita on-

nettomuuksia viime- ja tämän 

vuoden osalta, maanraken-

nuskoneiden kanssa työsken-

televille niitä näyttää sattuneen 

yksi kumpanakin vuotena. 

Viime vuonna hitsattavan kap-

paleen nosto kaivukoneella 

päättyi puomiston äkilliseen 

laskeutumiseen. Tänä vuon-

na 15-metrisen murskekasan 

sortuma aiheutti pyöräkoneella 

työssä olleen kuoleman. Ei pal-

jon vakavia onnettomuuksia, 

mutta liikaa. Läheltä piti -tapa-

ukset ja loukkaantumiset ovat 

sitten oma lukunsa.

Suuremmille työmaille ei 

pääse edes poprtista sisälle, 

ellei ole kortit kunnossa ja pe-

rehdytys suoritettu. Myös pie-

net, muutaman koneen yrityk-

set ovat usein erittäin tarkkoja 

turvallisuuteen liittyvistä teki-

jöistä. Pieni yritys on parhaim-

millaan kuin perhe. Ketään ei 

haluta menettää. Yrittäjällä on 

usein jatkuva huoli takaraivos-

sa, ettei työmailla sattuisi mi-

tään.

Kypärällä  
asennemuutokseen

Käytännössä lähes kaikki lä-

päisevät pakolliset työturvalli-

suuteen liittyvät kurssikokeet 

ja vaikka jotkut pitävät niitä 

lähinnä ajanhukkana, merki-

tys asenteisiin on suuri. Kun 

työntekijällä on kypärä, tur-

vajalkineet ja suojalasit, sekä 

oma nimi huomiovaattees-

sa ja kortti taskussa, asenne 

nousee huomaamatta uudelle 

tasolle vaikka kurssilta ei juuri 

mitään enää muistaisi. Monil-

la työmailla kypärättömyys on 

myös sanktioitu. Pienimmillään 

sakko on satasia, suurimmil-

laan tonneja tai erottaminen. 

Kypärät pysyvät päässä.

Ruotsi edellä –  
Suomi perässä

Jo vuosia sitten ruotsalainen 

työntekijäjärjestö kampan-

joi turvallisuuden lisäämiseksi 

rakennustyömailla. Varsinkin 

maansiirtokoneet olivat tulilin-

jalla. Kuolemantapauksia oli 

paljon. Niin tässäkin kuin mo-

nessa muussa asiassa toimen-

piteisiin ryhdyttiin vähitellen. 

Melko pian suuri rakennusalan 

toimija velvoitti kaikkiin Tuk-

holman alueella työmailleen 

tuleviin kaivukoneisiin turvaliit-

timet. Töissä koko Tukholman 

alueella oli tuohon aikaan pari-

tuhatta kaivukonetta. Niillä ko-

nemäärillä tapahtumia riittää. 

Tänä vuonna ammattiliitto SE-

KO järjestää Ruotsissa digitaa-

lisen turvallisuuskonferenssin.

Suomessa alan järjestöissä 

ei ole toistaiseksi herätty voi-

makkaaseen turvallisuuskult-

tuurin muuttamiseen. Mutta 

pian sekin on edessä. Suo-

messa toistaiseksi joillakin 

työmailla vaaditaan jo kaivuko-

neeseen turvaliitin, ennen kuin 

töihin voi tulla.

Työmaan  
turvallisuuskatselmus

Monilla suurilla laajoja ja vaa-

tivia projekteja tekevillä ra-

kennusalan yhtiöillä on omat 

turvallisuusprosessinsa ja tur-

vallisuudesta vastaavat hen-

kilöt. 

Monet yhtiöt kutsuvat mää-

rävälein koolle kaikki osapuolet 

turvallisuuskäynnille. Mukana 

ovat pää- ja aliurakoitsijoiden, 

rakennuttajan, materiaalitoi-

mittajien, vakuutusyhtiön, työ-

maan johdon, työnjohtajien 

ja suunnittelijoiden edustajat. 

Näillä työmaakäynneillä käy-

dään läpi kaikki eteen tulevat 

huomiot ja muutetaan tarvit-

taessa käytäntöjä. 

NTP10 – eniten  
läheltä piti -tilanteita

Jos riittävän paljon etsii kai-

vukoneilla syntyneitä vaarati-

lanteita, ne ovat useimmiten 

kauhan tai työlaitteen odotta-

mattomia irtoamisia. Ja merkil-

lepantavaa on, että yhteisenä 

nimittäjänä on vanhastaan pal-

jon käytetty NTP10-liitin. Ne 

jotka liittimen tuntevat, tietävät 

mistä on kysymys. Jos kaikki 

kyseiset liittimet kiellettäisiin, 

läheltä piti -tilanteiden määrä 

vähenisi reilusti. Paras liitti-

mestä luopuneen kommentti, 

jonka olen kuullut: ”Viimeinen 

NTP lähtee nyt ja hautaan sen 

syvälle maahan”. Jotkut yri-

tykset ovat satsanneet lähes 

kymppitonninkin pelkästään 

vaihtaakseen kaikkiin työlait-

teisiin uudemmat S-kiinnik-

keet.

Turvaliittimet  
kaivukoneissa

Kun kauhanpyörittäjä Suo-

messa on jo arkipäivää, niiden 

mukana on syntynyt myös tur-

valiittimien esiinmarssi. Jo-

kaisella valmistajalla on oma 

ratkaisunsa, jotka poikkeavat 

toisistaan jonkin verran. Tur-

valiittimien tarkoitus on estää 

laitevian aiheuttaman tai va-

hingossa tapahtuvan työlait-

teen irtoamisen ja vaaratilan-

teen muodostumisen. Ennen 

kaikkea ne varmistavat luki-

tuksen onnistumisen. Melko 

moni maarakennuksen am-

mattilainen on kokenut työlait-

teen irtoamisen tai jonkinlaisen 

läheltä piti -tilanteen uransa 

varrella. Useimmista koneista 

löytyy ilmaisin kun työlaitteen 

lukko on mennyt kiinni. Se ei 

kuitenkaan riitä. Lukko voi ol-

la kiinni, mutta 2-akseli ulkona 

lukosta. Tähän ongelmaan tur-

valiitin tuo ratkaisun.

Eniten turvaliittimiä on pitä-

nyt esillä Engcon, jonka”Non 

Accident Generation” -teema 

liittyy useimpiin sen valmista-

miin työlaitteisiin.  

Voisi olettaa että Suomes-

sakin maarakennustyömaiden 

ja niillä toimivien koneiden 

vaatimukset kasvavat turvalli-

suuden osalta. Nähtäväksi jää 

miltä suunnalta suuri muutos 

alkaa. 

HUOMIOITA TYÖMAIDEN TURVALLISUUDESTA
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SAFETY FIRST!

SMP Parts Suomi / Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta
Jens Björk 045 322 0626, Max Björkskog 040 825 4391
Tekninen tuki ja varaosat: Kenneth Emet 040 833 4041

”SMP Rototiltti ja HardLock®  
ovat lyömätön yhdistelmä,  
joka säästää sekä konetta  

että henkiä.”

smpparts.com

SMP Parts AB

Yli 40-vuotisen kokemuksemme ansiosta meillä on laaja tietämys työlaitteista ja niiden käytöstä. 
Jaamme asiantuntemuksemme mielellämme kanssasi.

TERVETULOA SMP:N MAAILMAAN!

SMP_Finland 260x175mm.indd   1SMP_Finland 260x175mm.indd   1 2020-03-12   07:49:022020-03-12   07:49:02

www.rotator.fi

paras polttoainetehokkuus •  paras kuljettajaympäristö • luokkansa tehokkaimmat moottorit • vaakajärjestelmä vakiona

SÄÄSTÄ RAHAA, VALITSE BELL.

OSTA TAI VUOKRAA! Kysy myös vähän käytettyjä dumppereita vuokrakalustostamme, 
esim. vuosimallien 2018 ja 2019 B30E- ja B40E -malleja.

Toivotamme hyvää joulua ja 
menestyksekästä uutta vuotta 2021!

Ota yhteyttä myyntiimme: www.rotator.fi
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KUROTTAJAT   |   HENKILÖNOSTIMET   |   TRUKIT   |   VALOMASTOT   |   GENERAATTORIT   |  PUMPUT   |   PÖLYNSIDONTATYKIT   |   PESUALTAAT

ANNA LAADUN RATKAISTA. � www.lifttek.fi
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Toivotamme 

Hyvää Joulua 

& Menestystä 

vuodelle 2021!

HALLITUS ESITTÄÄ vuoden 2021 

talousarviossaan rahoituksen 

myöntämistä Saimaan kana-

van sulkujen pidentämiseen 

11,5 metrillä ja kanavan veden-

pinnan nostamiseen 10 sentil-

lä.  Hankkeen yleissuunnitelma 

on valmistunut vuonna 2018, 

sulkujen pidentämisen raken-

nussuunnittelu 2019 ja vesi-

pinnan noston rakennussuun-

nittelu valmistuu tänä vuonna.  

Varsinainen työ toteutettaisiin 

talvisen liikennekatkon aikana 

vuosina 2021–2024.  Hank-

keessa 90 miljoonaa esitetään 

sulkujen pidentämisen kustan-

nuksiin ja 5 miljoonaa euroa 

vedenpinnan nostoon.  

Saimaan kanava mahdollis-

taa suorat vesitiekuljetukset 

Saimaan vesialueen satamista 

Itämerelle.  Nykyisen, vuonna 

1968 valmistuneen kanavan 

suurimpia käyttäjiä ovat olleet 

Kaakkois-Suomen metsäteol-

lisuuslaitokset, jotka käyttävät 

kanavaa sekä raakapuun tuon-

tiin että lopputuotteiden vien-

tiin.  Lisäksi kanavaa käyttävät 

mm. kemianteollisuuden ja ra-

kennusteollisuuden yritykset.  

Kanavan liikennemäärät ovat 

viimeisten 15 vuoden aikana 

nointia 2000–4000 m3/sulku.   

– Rahoituksen osalta 5 milj. 

euron määräraha vedenpin-

nan nostoon on jo varmistettu 

ja hallituksen esitys sulkujen 

pidentämisestä 90 miljoonan 

euron rahoituksella tulee edus-

kunnan budjettikäsittelyssä 

päätettäväksi, sanoo projekti-

päällikkö Liikanen.  

Vuosina 1963–1968 raken-

netussa kanavassa on Suo-

men puolella Soskuan sulun 

ja Nuijamaan järven välinen 

osuus, missä veden korkeus 

PIDEMPIÄ LAIVOJA SAIMAAN KANAVALLE

Hallitus esittää 95 milj. euron rahoitusta 

sulkujen pidentämiseen ja vedenpinnan nostoon.

vähentyneet ja eräs syy tähän 

on ollut sopivan laivakaluston 

vanhenemisessa ja suorien ve-

sitiekuljetusten kilpailukyvyn 

heikkenemisessä.  

Nykyinen Saimaan kana-

va on rakennettu 82,5 metriä 

pitkille aluksille, joiden suu-

rin leveys on 12,6 ja syväys 

4,35 metriä.  Kanavan tava-

raliikenne on Venäjän raaka-

puun tuontia lukuun ottamatta 

keskittynyt nykyisin pääosin 

pottaa vuosittaisen liikennöin-

tiajan pidentämisessä.  

Vaativaa  
insinöörirakentamista

Väyläviraston projektipääl-

likkö Harri Liikanen vastaa 

työn toteuttamisesta ja tässä 

haastattelussa hän valottaa 

erikoishankkeen työvaiheita.   

– Käytännössä sulkujen piden-

täminen toteutetaan montus-

sa, jonka pituus on 30 metriä 

ja syvyys 20 metriä, sanoo 

Liikanen. – Tarkkuuslouhintaa 

tai sahausta joudutaan käyt-

tämään olemassa olevien ra-

kenteiden suojaamiseksi ja 

haastavia ovat myös vaativat 

betonityöt ja merkittävä mää-

rä porapaalutusta. – Suunni-

telman mukaan sulkujen ylä-

portteja siirretään 11,5 metriä 

ylävirran suuntaan, jolloin 

maksimissaan 93,2 m x 12,6 m 

kokoisten alusten liikennöinti 

tulee mahdolliseksi. – Työt teh-

dään rakennettavien maapato-

jen suojassa, toteaa Liikanen.   

– Rakennussuunnitelmassa 

on louhintaa 1840–3000 m3/

sulku, kallioankkureita n. 1000 

kpl/sulku, betoniraudoitusta 

140–300 tonnia/sulku ja beto-

on pitkällä matkalla ympäröi-

vää maastoa korkeammalla ja 

se on saatu aikaan molemmin 

puolin kanavaa rakennetuilla 

patovalleilla. – Vedenpinnan 

korottaminen 10 sentillä edel-

lyttää myös näiden vallien ko-

rottamista ja on vaativaa maa-

rakentamista, muistuttaa Harri 

Liikanen.

– Syväyksen lisääminen hel-

pottaa laivan liikkumista sulus-

sa myös jääolosuhteissa, sillä 

jäille jää enemmän tilaa kana-

vassa.

kahdelle keskieurooppalaiselle 

varustamolle.  Suomalaisten 

varustamoiden markkinaosuus 

on jäänyt pieneksi ja aluskanta 

on kotimaisten ja venäläisten 

varustamoiden osalta vanhen-

tunutta.  Sulkujen muutokset 

mahdollistavat suurempien 

alusten käytön ja syväyksen 

lisäys puolestaan lastikoon 

kasvattamisen.  Myös nykyis-

tä useampia jäävahvistettuja 

aluksia tulee tarjolle, mikä hel-

Saimaan 
kanavan 

sulut: 1968 
valmistu-

neessa 
nykyisessä 

Saimaan 
kanavassa 

on yhteensä 
kahdeksan 

sulkua – 
kolme 

Suomen 
puolella 

ja viisi 
vuokra-
alueella 

Venäjällä.

Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen Mälkiän su-
lulla.  Taustalla oleva kallio on ensimmäisen kerran louhittu 
1930-luvulla vanhan kanavan kolmekammioisen sulun tilalle 
ja sitä laajennettiin vuosina 1963–68 nykyiseen asuun.  Taka-
na olevassa valkoisessa talossa sijaitsi silloisen rakennustyö-
maan pääkonttori.
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John Deere 6210 SE -01 19.900;
- 6900 h, uudet takarenkaat

Chieftain Traktorilavetti 3-aks. uusi 16.500;
- kant. 23tn, aisanjousto, hydr.rampit ym.

Volvo EC180BLC -04 34.900;
- 1200mm telat, kallistaja, rasvari, lämmitin

Volvo L60H -15 109.000;
- Rasvari, CDC-vipuohjaus, BSS, ilmastointi

Cat M312 -01 24.900;
- Rasv. tukitassut,  engcon EC20 NTP10

Avant 635 -07 18.900; 
- 2500h, lohkolämm., jatkopuomi, kauha

Åkerman H3B -88 7.900;
- Tee-Se-Itse 

Schäffer 9330T -11 43.900;
- pikak., lisähydr., 6800 h

Daewoo S 130LC-V -02 27.900;
- pikakiinnike, kall. luiskak., 700mm telat

Wille 745 S -87 14.500;
- Nivelaura, kauha

Volvo ECR235EL -18 129.000;
- 1800h, 2xlisähydr.  700mm telat

Volvo EW160D+tiltti+3D -13 91.900; 
- EC15B+pihdit, 3-kauhaa, Novatron 3D, rasv.

Kobelco SK140SRLC  5130h -14 73.900;
- 900mm telat, 4kpl tukis., pohjapans., eber

Volvo EC160DL -14 69.900;
- pikak. lisähydr. 700mm telat, 7200h

Chieftain Traktorilavetti  uusi 13.500;
- 2-aks., kant. 16tn, aisanjousto, hydr.rampit ym.  

Volvo L60F - 15000h -11 72.500;
- rasv., vipuohj., ilmast. 3´s ja 4´s hydr.   

Volvo L30B -10 35.900;
- Hydr. pikal./lisähydr., uudet renkaat, 5790h

Atlas 65 -01 21.900;
- 8000h, pikaliitin hydr.lukolla

New Holland T7.170+etuk -13 58.900;
- Portaat., 40km/h, 5400h, uudet palarenk.

Manitou MRT 2140 pyörivä -04 32.900;
- Henk.kori, Jibi, vinssi, maak., trukkipiikit

Massey Ferguson 5445 -07 27.900;
- aj.5700h, Isme 1500-etuk., Isme-sovite

Volvo L90H -19 149.000;
- tulossa, 880 h, rasvari, BSS, Pikakiinnike       

Hitachi ZX170W-3 -11 69.000;
- Rototilt RT60, hyvät varusteet, 8840h

Doosan DX140LCR -10 49.500;
- 700mm telat n.70%, ilmast., engcon EC219

PIRKKALA PIRKKALA

Volvo EC160EL -16 94.900;
- 3500h, lisähydr. 700mm telat

Fiat-Hitachi EX255LC -99 22.900;
- kallist.liitin, luiskak. 

Komatsu PC130-7 -05 33.900; 
- Kallist.liitin, sukset 4kpl, 10100h, 700mm telat

Hyundai HL760-9A -13 75.000;
- BSS joustohydr., Volvo BM-pikak., ym.

Doosan DX235LCR-5 -19 169.000;
- 800h, engcon EC226+pihdit, rasv.i, puskul.

Kobelco SK200SR -02 24.900;
- aj.9000h, 600mm telat, ilmast., kalli. pikal.

PIRKKALA

PIRKKALA

PIRKKALA

PIRKKALA

Volvo EC160DL -15 66.900;
- pikak. lisähydr. 700mm telat, 9000h

Volvo EC140DL -14 66.900;
- 3700h, lisähydr. 700mm telat

JCB 531-70 -16 49.900;
- Pikak. hydr., 1-vipuohjaus, huollettu, 950h

Volvo L110F -07 64.000;
- Pikak. rasvari, BSS, 13000h

Fiat-Hitachi FH150 T -89 19.900; 
- pikak. kallist.luiskak. 900mm telat, sukset

New Holland E135BSRLC -10 46.900;
- Engcon EC20/NTP10 alap., rasv., lämmitin 

PIRKKALA

www.kubotacenter. f iwww.kubotacenter. f i

TERVETULOA KOEAJOLLE KÄRSÄMÄKEEN JA PIRKKALAAN • VARAOSAT 0400 274 549 • TEKNINEN TUKI 0400 274 513

Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

KUBOTA-
LUMITYÖKONEET 

MEILTÄ
KUBOTA-UUTUUS
LYHYTPERÄINEN U56-5

HUOLLETUT MAANSIIRTOKONEET WWW.KONESELKA.FI  •  HUOLLETUT KAIVUKONEET JA KUORMAAJAT WWW.KONESILTA.FI  •  WWW.KUBOTACENTER.FI

UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!
TERVETULOA KAUPANTEKOON! VAIHTO & RAHOITUS

MEILLÄ ON PULAA MEILLÄ ON PULAA 
VAIHTOKONEISTA!VAIHTOKONEISTA!
Saat nyt suuremman Saat nyt suuremman 

hyvityksen vaihtokoneestasi hyvityksen vaihtokoneestasi 
vaihtaessasi toisen merkin vaihtaessasi toisen merkin 
koneen uuteen Kubotaan!koneen uuteen Kubotaan!

KYSY LISÄÄ KYSY LISÄÄ 
MYYJILTÄMME!MYYJILTÄMME!

EDULLISET KONEIDEN KULJETUKSET YMPÄRI SUOMEN – KYSY TARJOUSTA 0400 382 888

KÄRSÄMÄKI Ville Kyllönen p. 0400 417 423
  Antti Korkatti p. 040 357 1540
  Antti Ruha p. 040 189 7118
PIRKKALA Mikko Vinkki p. 050 336 2477   
  Juha-Matti Herttua p. 0400 986 333
  Kirsi Ala-Paavola p. 0400 268 242

KONESILTA OY • KUBOTA CENTER
Huoltotie 5, 
86710 Kärsämäki

Autokeskuksentie 10, 
33960 Pirkkala
myynti@konesilta.fi

KONESELKÄ OY
Huoltotie 5, 86710 Kärsämäki

EINO KYLLÖNEN
p. 0400 381 769
myynti@koneselka.fi

 JÄLLEENMYYNTI, IISALMI Reijo Rönkä p. 040 514 0776

Tahdomme toivottaa Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Menestystä Uudelle Vuodelle!
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VSI- ELI KESKIPAKOMURSKAIN

Keskipakomurskaimelle on tyypillistä pystyakseliin kiinni-
tetty roottori, joka sinkoaa syötetyn kiviaineksen suurella 
nopeudella kivellä vuorattuun murskauskammioon, jolloin 
materiaali murskautuu seiniin ja toisiinsa iskeytyessään. 
Keskipakomurskainta käytetään erityisesti kaivosteolli-
suudessa hienomurskaukseen ja kiviainestuotannossa 
raemuodon parantamiseen.

JUUAN DOLOMIITTIKALKKI OY hyö-

dyntää VSI-murskainta maa-

talouskalkin tuotannossa, kun 

taas Telamurska Oy käyttää 

VSI-murskainta kiviainesten 

raemuodon ja lujuuden paran-

tamisessa. Tutustu kahteen 

toisistaan täysin poikkeavaan 

tarinaan Sandvikin keskipako-

murskaimen monikäyttöisyy-

destä. 

VSI-murskain maatalo-
uskalkin tuotannossa: 
Juuan Dolomiittikalkki 

Juuan Dolomiittikalkilla on pit-

kä kokemus VSI-murskaimista, 

sillä heillä on tulossa käyttöön 

jo kolmas yksikkö. Yrityksen 

kalkkikivituotannosta vastaava 

Pekka Repo on Juuan Dolo-

miittikalkin yrittäjien, Jukka ja 

Hannu Revon luottomies. Ruo-

kolanvaaran kaivoksella lou-

hinnasta huolehtii urakoitsija, 

mutta kuta kuinkin kaikki muu 

on Pekan hyvässä hoidossa: 

murskauksesta seulontaan, ja 

siinä ohessa vielä lopputuot-

teen varastoon siirrot ja kuor-

maukset. Hän hoitaa myös 

murskaus- ja seulontalaitoksen 

kunnossapidon. 

Yrityksen käytössä on pari 

vuotta vanha Sandvik CV218 

-keskipakomurskain, ja uu-

si samanlainen on parhaillaan 

juukalaisen Metallipalvelu Har-

tikaisen varusteltavana, jotta 

laite saadaan helpommin lave-

tilla siirrettäväksi. Juuan Dolo-

miittikalkin erikoisuus on murs-

kaimen räätälöity yläosa, koska 

ohisyöttö on heidän prosessis-

saan tarpeeton. Murskaimen 

vakiokansi poistettiin ja tilalle 

suunniteltiin matalampi ja yk-

sinkertaisempi rakenne.

Pekka Revon kokemukset 

CV218:stä ovat hyvät, juu-

ri muuta ei ole tarvinnut tehdä 

kuin vaihtaa kulutusosia, joiden 

kulumisnopeus myös on mal-

tillinen. Lisäksi hän kehuu ku-

lutusosien vaihdon helppoutta 

verrattuna aiempaan kilpailijan 

koneeseen. Murskaimen sivus-

sa olevasta luukusta mahtuu 

hyvin vaihtamaan kaikki tarvit-

tavat osat, jotka myös ovat niin 

kevyitä, ettei toimenpide vaadi 

nostolaitteita tai muutakaan eri-

koiskalustoa.

Pekka Repo pitää murskainta 

yksinkertaisena ja toimintavar-

mana. Päivittäinen kunnossa-

pito rajoittuu lähinnä roottorin 

tarkastukseen, kun rasvaukset 

on järjestetty automaattirasva-

rilla, jonka säiliön täyttöväli on 

noin vuoden pituinen.

– Ja Pekalta saa nopeasti tie-

toa, jos tarvitsee, Pekka Repo 

mainitsee kaimansa, Sandvikin 

myyntipäällikön Pekka Jauhiai-

sen palveluasenteesta.

Sähköllä vähäpäästöistä 
tuotantoa

Juuan Dolomiittikalkin koko-

naan sähköistetty prosessi 

käynnistyy myös erittäin vai-

vattomasti. Hydraulikäyttöiselle 

seulalle järjestetty vastusläm-

mitys takaa notkeat nesteet 

ja välittömän käyttövalmiuden 

paukkupakkasillakin. Sähköis-

tykseen on pyritty määrätietoi-

sesti, koska pölyävä prosessi 

kuluttaa ankarasti dieselkalus-

toa; jäähdytinhuoltojen väliksi 

on saattanut jäädä vaatimat-

tomat tuhat moottorituntia. 

Sähköistämällä säästettiin 

merkittävästi huoltokuluissa ja 

samalla poistuivat paikalliset 

pakokaasupäästöt. 

Juuan Dolomiittikalkin lop-

putuote on maatalous- ja puu-

tarhakalkki, tarkalleen ottaen 

kalsiummagnesiumkarbonaatti, 

jonka valtti kilpaileviin kalkki-

tuotteisiin nähden on korkea 

magnesiumpitoisuus. Toisin 

sanoen tuotteella on maape-

rän happamuutta neutraloivan 

ja raskasmetalleja sitovan vai-

kutuksen lisäksi myös lannoi-

tustehoa. Tuote soveltuu myös 

luomuviljelyyn.

Mitä hienompaa,  
sen parempaa

Dolomiittikalkkikivi louhitaan, 

murskataan ja jauhetaan mah-

dollisimman hienojakoiseksi 

jauheeksi: mitä enemmän hie-

noainesta, sitä parempi, koska 

silloin kalkki liukenee nopeam-

min kasvien hyödynnettäväk-

si. Kalkkikivi on murskauksen 

kannalta helppo, pehmeähkö 

materiaali, ja murskainta käyte-

tään vakiokierroksilla. Haasta-

vaa sen sijaan on seulonta, jos-

sa käytännössä tulos tehdään. 

Ajoittain jopa 100 % tuotteesta 

on raekooltaan alle 1 mm:n, ja 

kun seulaverkkojen aukkokoko 

on 2 mm, prosessi ei juuri siedä 

kosteutta. 

Maanparannusaineiden ky-

syntätekijät ovat moniulottei-

sempia kuin äkkinäinen arvaa. 

Sadon onnistuminen, sen kui-

vatustarve sekä talven levitys-

kelit näkyvät suoraan kysyn-

nässä. Maidontuottajien vaikea 

markkinatilanne, johtuen esi-

merkiksi Venäjän-viennin py-

sähtymisestä, pakottaa miet-

timään investointeja tarkkaan. 

Tässä harkinnassa moni muu 

tuotannontekijä, tai suorastaan 

viljelijän oma palkka, helposti 

ohittaa maanparannusaineen. 

Kustannustietoinen markkina 

edellyttää Juuan Dolomiittikal-

kilta samaa asennetta omassa 

toiminnassa. Kivi on saatava 

kalliosta jauheeksi mahdollisim-

man säästeliäin panoksin, niin 

energiana kuin rahanakin mitat-

tuna. Tässä keskipakomurskain 

on osoittautunut erinomaisek-

si ratkaisuksi: kun aiemmassa 

kuulamyllyjauhatuksessa te-

hontarve oli 600 kW ja kapasi-

teetti 20 t/h, CV218-keskipako-

murskain ottaa tehoa vain 250 

kW, mutta antaa yli kaksinker-

taisen kapasiteetin, 50 t/h. Ton-

nin tuntituotanto siis syntyy nyt 

30 kW:n sijasta 5 kW:n voimin, 

eli tehontarve putosi noin 83 

prosenttia.

VSI-murskain kiviainesten  
tuotannossa:  
Telamurska Oy

 Porilainen Telamurska Oy 

puolestaan on puhdasverinen 

murskausurakoitsija. Neljän 

murskauslaitoksen läpi kul-

kee vuosittain noin 2,2–2,5 

miljoonaa tonnia kalliokivi-

aineksia monipuolisesti eri-

tyyppisille asiakkaille, isoista 

kiviainesmyyjistä pieniin kul-

jetusliikkeisiin ja montunomis-

tajiin. Tarvittaessa hoidetaan 

myös louhinta. Yrityksen kotitu-

kikohta on Porin ja Ulvilan rajan 

tuntumassa, Helsinkiin vievän 

kakkostien varrella. 

Telamurskan nimellä ja tari-

nalla on vahvat kiinnekohdat 

siirrettävän murskauskaluston 

tekniseen kehitykseen. 

– Isäni Olavi Puputti oli 80-lu-

vulla mukana kehittämässä en-

simmäisiä tela-alustaisia murs-

kaimia ja siitä alkoi mittava 

tela-alustaisten murskauslai-

tosten kasvu, kertoo Telamurs-

kan hallituksen jäsen ja yksi 

omistajista Sari Mäkitalo.

Muotoa ja lujuutta

Telamurskalle CV217 on käy-

tännössä asfaltti- ja betoniki-

viaineksen muotoilulaite, jota 

käytetään silloin kun muoto- ja 

lujuusvaatimukset eivät muu-

toin täyty. Muotoilulla tarkoi-

tetaan jälkimurskausvaihetta, 

jossa tarkoituksena ei ole kivi-

aineksen pienentäminen vaan 

kivirakeiden muodon paran-

taminen. Raemuoto vaikuttaa 

esimerkiksi asfalttipäällystei-

den kulumisnopeuteen, eten-

kin nastarenkailla ajettaessa. 

Kokemusperäisesti on todet-

tu, että asfaltin kulutuskestä-

vyyteen vaikuttaa olennaisesti 

kiviaineksen raekoon ja koko-

jakauman ohella raemuoto: 

kestävyys paranee pienentä-

mällä asfalttikiviaineksen littei-

den ja pitkien rakeiden määrää. 

Tielaitoksen tutkimuksessa 

on todettu, että kiviaineksen 

muotoilulla on parhaimmillaan 

mahdollista parantaa kiviai-

neksen karkeimman lajitteen 

litteyslukua jopa 15 yksikköä. 

Tällöin päällysteen kuluminen 

voi vähentyä 15 prosenttia, mi-

kä voi vilkkaasti liikennöidyllä 

tiellä tarkoittaa yhden vuoden 

ja vähemmän liikennöidyllä tiel-

lä jopa kahden vuoden eroa 

päällysteen käyttöiässä. Par-

haan laatuluokan asfalttikiviai-

neksessa muotoluvun on oltava 

alle 10, toisin sanoen liuske-

maisia rakeita saa olla tuottees-

sa alle 10 prosenttia.

Telamurskan tuotantopääl-

likkö Tauno Nieminen pystyy 

arvioimaan CV217:n toimivuut-

ta lähes kahden vuoden koke-

muksella. – Tällä on nyt ajettu 

Sari Mäkitalo ja Tauno Nieminen Telamurskalta ovat 
tyytyväisiä keskipakomurskaimen lopputuotteeseen.

SANDVIKIN VSI-MURSKAIN TARJOAA TUOTTAVAA JÄLKIMURSKAUSTA 
NIIN KAIVOSSOVELLUKSESSA KUIN KIVIAINESTUOTANNOSSA

Sandvik Mining and Rock Technology on kehittänyt 
keskipakomurskaimistaan tehokkaita jälkimurskauk-
sen ratkaisuja, jotka soveltuvat monipuolisesti erilai-
siin käyttökohteisiin. 

Pekka Repo Juuan Dolomiittikalkilta kehuu Sandvikin 
keskipakomurskaimen huollettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
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Nordtrack™ – suunniteltu 
tehostamaan urakointia    
Liikuteltavat Nordtrack™-murskaimet, -seulat ja -kuljettimet helpottavat kivenmurskausurakoinnin 
aloittamista sekä pysymistä aikataulussa ja budjetissa. Nordtrack-malliston ennalta määritetyt  
tuotteet, harkittu valikoima lisävarusteita ja maailmanlaajuinen myynti- ja tukiverkosto ovat  
nappivalinta urakoitsijoille, joiden on pystyttävä tuottamaan tarvittava kapasiteetti nopeasti  
ja aikataulussa.

metso.com/nordtrack

Yhdessä luomme positiivista muutosta 
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POISTOMYYNTI! • MYÖS RAHOITUS!

Lisää poistotuotteita: koneunion.fi/poistomyynti
EDULLISET TOIMITUKSET KOKO SUOMEEN!

KONEUNION
VUOKRAKONEITA KOKO SUOMEEN

Wacker Neuson 
DPU 4045Yeh -17

CAT 918M
850 h, -18

Skaala-aura 22-36A
Volvo L30 / JCB 409 

-sovite

3 990€  + alv 98 000€  + alv 7 600€  + alv

Soita heti!
p. 050 502 0309

UUSI!UUSI!

noin 100 000 tonnia. Laite on 

hankittu vuoden 2019 alussa. 

Tänä vuonna sillä on ajettu noin 

70 000–80 000 tonnia. Urak-

kakoot vaihtelevat noin 30 000 

tonnista 100 000 tonniin.

Kompaktia kapasiteettia 

Kiviaineksen muotoilua edel-

tää Telamurskan prosessissa 

karkeamurskaus leukamurskai-

mella ja väli- ja jälkimurskaus 

kartiomurskaimilla. Kapasiteet-

tinsa puolesta CV217 on pysy-

nyt hyvin edeltävien prosessi-

vaiheiden tahdissa. – Keväällä 

kun viimeksi teimme 0/16 mm:n 

mursketta, sillä saavutettiin 

noin 200–220 tonnin tuntikapa-

siteetti. Ja vauhtia pystyy vielä 

kasvattamaan siitä hyödyntä-

mällä ohivirtausta, Nieminen 

sanoo.

Telamurskalla on, samaan ta-

paan kuin Juuan Dolomiittikal-

killa, hyvät kokemukset keski-

pakomurskaimen riittävän ison 

huoltoluukun ja laadukkaiden 

kulutusosien tuomasta help-

pohuoltoisuudesta. Telamurs-

kan laite on vakiomallinen, eli 

siinä on ohisyötön mahdollis-

tava yläosa, joka nostetaan ku-

lutusosien vaihtoa varten pois. 

Tämäkään toimenpide ei kui-

tenkaan tuota Tauno Niemisen 

mukaan erityisiä vaikeuksia.

Liikkuvuutta ja  
käytettävyyttä

Koska muotoilu on Telamurs-

kalla valinnainen viimeistelyvai-

he, joka sisällytetään proses-

siin vain tarvittaessa, helppo 

siirrettävyys työmaalta toiselle 

korostuu erityisesti. Yhdelle 

vaunulle rakennettu CV217-yk-

sikkö täyttää mutkattomasti 

tämän vaatimuksen. Telamurs-

kan suunnitelmissa on paran-

taa toiminnallista joustavuutta 

vielä entisestään talven aikana 

asentamalla yksikköön oma 

aggregaatti, jolloin se on täysin 

riippumaton niin verkkovirrasta 

kuin erillisistä voimanlähteistä.

Kokonaisuutena CV217 ja 

sen käyttöönotto on täyttänyt 

hyvin Telamurskan odotukset. 

– Olemme tyytyväisiä, tämä 

on onnistunut laite. Ei ole tar-

vinnut sen koommin tehdä mi-

tään muutoksia suunnitelmiin, 

Tauno Nieminen toteaa.

KONEVEL OY:LLE UUDET 
TOIMITILAT ETELÄ-SUOMEEN

Konevel oy on rantautunut nyt 

myös Etelä-Suomeen, uudet 

toimitilat sijaitsevat Tuusulas-

sa.

Etelä-Suomen toimipisteen 

vetovastuussa on Patrick Kind-

stedt, jolla on pitkä kokemus 

myyntityöstä. Patrick toimi en-

nen Konevel Oy:lle tuloa Vol-

von varaosapuolella 18 vuot-

ta. Uudessa toimipaikassa on 

650 neliötä, mikä sisältää hyvät 

huolto-, varasto- ja myyntiti-

lat. Piha on myös tilava, mikä 

auttaa kun puretaan kuormaa 

rekasta. Etelä-Suomen toimi-

pisteeseen tulee aluksi yksi 

huoltomies huoltotöihin. 

Konevel Oy:lle tuli tänä vuon-

na 10 vuotta täyteen. Kimmo 

Kärki kertoo, että pitkään ha-

ettiin toimipistettä Etelä-Suo-

mesta ja Tuusulasta löytyi 

sopiva paikka ja hyvien kulku-

yhteyksien päästä.  Varaosatoi-

minnan Konevel keskittää Ete-

lä-Suomen toimipisteeseen. 

Konevelin tuotevalikoimasta 

löytyy paljon tuotteita eri työ-

tehtäviin kuten:  kauhoja, kou-

ria, pulveroijat, aurat, pesulait-

teet, hiekottimet, iskuvasarat, 

Konevelin kautta onnistuu lisä-

laitteiden vuokraus sekä myyn-

ti. Konevelin valikoimasta löy-

tyy myös Weycor-kuormaajat.

• Trukkihaarukat 

• Jatkohaarukat

• Lavanostimet 

• Nostopuomit

• Rautakanget

SUOMALAISET NOSTOLAITTEET
Laatua jo vuodesta 1927

www.kyrontakomo-helin.fi
myynti@kyrontakomo-helin.fi

02-486 2186
KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
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Konemarkkinat
HANKINTAVINKIT 4 –

AINEISTOPÄIVÄ KESKIVIIKKO 28.3.

www.hankintavinkit.fi

Lähetä aineistosi: toimitus@hankintavinkit.fi

Jämsä 30.8.-1.9.
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www.finnmetko.fi

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
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PAINEENKOHOTTIMET
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Lännen
Konepalvelu Oy

hinnat +alv.

Yrjönalhontie 4A, 21420 Lieto
www.lannenkonepalvelu.fi

Jarkko 0400 827 827
jarkko.turvanen@

lannenkonepalvelu.fi

- Hitachi ZX135US-3........-11 69.500
5400h, SMP STl8Pro+pihti, Webasto,
keskusvoitelu

- Airman AX36U .............-08 19.800
4550h, Engcon EC05, luiskakauha

- Lännen 940S...............-97 29.000
hydr.liittimet ym.

- Lännen 74OS...............-98 27.000
henkilönostin ym.

- Lännen C200...............-90 18.500
vain 5700h, 5 kpl kauhoja, 
trukkihaarukat

TULOSSA TULOSSA TULOSSA
- HITACHI ZX135USL-3.....-08

METSÄALUSTA, 7000h, kallistava
NTP10, 2 kpl kauhoja

- HITACHI ZX225USR-3 ....-12
8400h, SMP ST28Pro S70, Webasto,
Safematik

- Lännen 8600E .............-07
Logos 170 henkilönostin, 
Engcon EC10, hyvät varusteet

- Lännen 860C...............-00
hydr.liittimet ym. Siisti

Seuraa 
meitä 

Facebookissa!

Hankintavinkit

Hyvää Joulua!
Hankintavinkkien toimituksesta

Telamurskalle Sand-
vik CV217 on asfaltti- 
ja betonikiviaineksen 
muotoilulaite. Kiviai-
neksen muotoilun avul-
la asfalttipäällysteille 
voidaan saavuttaa jopa 
kaksi vuotta lisää käyt-
töikää. 
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Soita ja kysy tarjous!

2 kpl DEMO-seuloja 
erikoishinnoin

vaikka vuokralle!

Juuri Partners sijoittaa kiviai-

neksen murskaukseen ja ja-

lostukseen erikoistuneeseen 

Kamrock Oy:öön 35 % omis-

tusosuudella. Erityisesti kai-

vos- ja rakennusteollisuuden 

sekä infrarakentamisen palve-

lemiseen keskittyvä yhtiö on 

kasvanut voimakkaasti asia-

kaslähtöisyydellään ja tehok-

kaalla murskausprosessillaan.

Vuonna 2016 perustettu 

Kamrock Oy on murskannut 

alansa kasvukäyriä kiitettäväl-

lä vauhdilla koko viisivuotisen 

olemassaolonsa ajan. Liike-

vaihtonsa nollasta 20 miljoo-

naan euroon kasvattaneen 

yhtiön asiakaskunta koostuu 

infrarakentamisen sekä raken-

nus- ja kaivosteollisuuden am-

mattilaisista, joiden keskuu-

dessa yhtiö on tullut tunnetuksi 

laadukkaasta ja luotettavasta 

palvelustaan. Juuri Partners 

Oy sijoittaa Kamrockiin 35 %:n 

omistusosuudella perusta-

jaosakkaiden jatkaessa yhtiön 

merkittävinä omistajina.

Nuorehkon yrityksen me-

nestys pohjautuu syvään 

asiantuntemukseen ja asiakas-

nusteollisuudelle välttämättö-

män betonin tilavuudesta jopa 

70 % on hiekkaa. Maailman 

luonnonhiekkavarannot ovat 

kuitenkin rajallisia, ja hiekan 

kuljetuksesta aiheutuu turhaa 

ympäristökuormaa. Niinpä kal-

lioperästä murskatun hiekan 

kysyntä on vahvassa kasvus-

sa ympäri maailmaa, ja monin 

paikoin luonnonhiekan käyt-

töä rajoitetaan jopa lailla. Esi-

merkiksi Ruotsissa on otettu 

käyttöön luonnonhiekkavero, 

ja valtio edellyttää murskatun 

hiekan käyttöä luonnonhiekan 

tilalla aina kun mahdollista.

Kamrock Oy:n kehittämä 

JUURI PARTNERS SIJOITTAA KAMROCK:iin

tarpeiden ymmärtämiseen.

– Toimialallamme vaaditaan 

äärimmäistä asiantuntemusta 

muun muassa kallioperän laa-

dusta, laitteista ja kiven työs-

tämisen tavoista, sillä kiviai-

neksen laatu korreloi suoraan 

rakennus- ja infrahankkeiden 

laadun ja turvallisuuden kans-

sa. Kiven murskaamisessa täy-

tyy löytää koko ajan uusia ta-

poja toimia, jotta toimintamme 

pysyy kustannustehokkaana ja 

laadukkaana. Vastuullisuus on 

kaiken toimintamme ytimessä, 

ulottuen muun muassa työtur-

vallisuuteen ja ympäristövas-

tuuseen, tuotantojohtaja Aki 

Hintta kertoo.

– On todella hienoa saada 

Juuri Partners vauhdittamaan 

kasvuamme. Olemme kehit-

täneet toimintaamme syste-

maattisesti, hioneet prosesse-

ja mahdollisimman ketteriksi 

ja innovoineet tuotteita ja toi-

mintatapoja, joille on kysyntää. 

Seuraavaksi haemme kasvua 

niin kotimaasta kuin muista 

Pohjoismaistakin sekä kehi-

tämme toimintaamme edelleen 

vastamaan entistä paremmin 

kehittämä kalliosora – vas-

tuullinen ja tasalaatuinen kal-

liomurske, jonka avulla betoni-

toimijat voivat luopua ehtyvien 

luonnonvarojen käytöstä ja 

madaltaa hiilijalanjäljen ohessa 

myös kustannuksiaan, kertoo 

Juuri Partnersin partner Tommi 

Asmala sijoituksen taustoista.

Kalliosoraa ehtyvien luon-

nonvarojen tilalle

Infrarakentamiselle ja raken-

kalliosora tarjoaa kiinnosta-

van vaihtoehdon luonnonhie-

kan käytölle betonin valmis-

tuksessa. Betoniteollisuuden 

tarpeisiin erinomaisesti sopiva 

tasalaatuinen hiekka murska-

taan kalliosta mahdollisimman 

lähellä toimituspaikkaa. Kun 

kuljetukset lyhenevät, toimi-

tusvarmuus paranee, kulje-

tuskulut laskevat ja hiilijalan-

jälki pienenee merkittävästi. 

Kiviaineksen tasalaatuisuuden 

ansiosta myös betonin se-

menttimäärää on mahdollista 

vähentää, mikä säästää niin 

kustannuksia kuin luontoakin.

asiakaskuntamme tarpeita, 

iloitsee Kamrockin toimitusjoh-

taja Jarkko Peräaho.

– Kamrock on osoittanut 

vahvan kasvukykynsä viiden 

toimintavuotensa aikana. Inf-

rarakentamiseen liittyvät kas-

vunäkymät ovat hyvät, ja yh-

tiöllä on vahva jalansija myös 

kaivosteollisuudessa. Yk-

si Kamrockin kiinnostavista 

aluevaltauksista on myös sen 
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COMMITMENT TO 
EFFICIENCY
SQ80
Vaihda muutamassa sekunnissa vasarasta  
murskakauhaan tai päinvastoin Steelwrist  
täyshydraulisella SQ pikakiinnikkeellä

Open-S – täysautomaattisia 
pikakiinnikkeitä koskeva

avoin teollisuusstandardi.
Lue lisää osoitteesta

www.opens.org

075 326 6222 | 040 179 7238 
040 179 0019 | 040 179 8108 

www.steelwrist.com

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Toivottaa Steelwrist-Suomi

u Luotettava
	 u  Testattu kentällä kahden vuoden ajan
	 u  IP 67 -suojausluokka 

u Monipuoliset tiedonsiirto-ominaisuudet
	 u  2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 

u Tamtronin pilvipalvelut ja integraatiomahdollisuudet	
u Etätuki ja -ohjelmistopäivitykset

KAIKKI PUNNITUSRATKAISUT LIIKKUVIIN TYÖKONEISIIN JA TEOLLISUUDEN TARPEISIIN.

UUSI ONE POWER 
PYÖRÄKUORMAAJAVAAKA

Puh. 03 3143 5000  I  weighing@tamtron.fi  I  www.tamtron.fi

UUTUUS!

Kim Forsberg, p. 040 555 5036, info@fodio.fi

VAAKALAITTEET MAANSIIRTOON, 
KULJETUKSEEN SEKÄ 
JÄTEHUOLTOON

WK-60 SMART / 
WK-60S / WK-60
Vakaushyväksytyt 
mallit edullisesta 

perusvaa’asta aina 
runsaasti lisätoimintoja 

sisältävään malliin.

WK-60XS
Edullinen 

tehopakkaus 
tarpeeseen, jossa 

vakaushyväksyntää 
ei tarvita.

www.fodio.fiwww.fodio.fi

Hankintavinkit 1/2021 • aineistopäivä perjantaina 15.1.
Varaa ilmoitustila ja lähetä aineistosi: toimitus@hankintavinkit.fi
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Lounais-Suomen kaapelityömail-

la urakoi salolainen Maa- ja 

verkkorakennus Ratia Oy:n 

kaksi omaa tiimiä ja kolmas 

alihankkijana. 2016 perustettu 

yritys on muutamassa vuodes-

sa saanut tukevan jalansijan 

lähinnä Eltelin kaapelityömail-

la. Tässä, niin kuin monilla 

muillakin työmailla, työn laatu 

on ratkaiseva tekijä. Kaapeli-

työmailla joilla työn tulos peite-

tään maan sisään, urakoitsijan 

luotettavuus ratkaisee paljon. 

Perttelin työmaa

– 2017 kun hankin ensim-

mäisen oman koneen, muu-

tin toiminimen osakeyhtiöksi. 

Minulla on koneen kuljettaja-

na vuosia paljon takana, joten 

aivan tyhjästä tähän ei tultu. 

Taustana on maatilayrittäjäper-

he, jossa sai kasvaa koneiden 

ja töiden keskellä. Se on var-

maan suurin syy yrittäjäksi läh-

temiseen, kertoo Simo Ratia.

Simo Ratian ensimmäinen 

konehankinta oli Hitachin 225. 

Ja sama konemalli on myös 

uusin hankinta. Kokemukset 

konevalinnan taustalla pai-

nottuvat hydrauliikkaan, jonka 

tarkkuus ja täsmällinen ohjaus-

käskyihin reagointi on esimer-

kiksi muuntajien nostoissa iso 

etu hyvän nostokyvyn lisäksi.

– Tällä koneella saa tehtyä 

tosi hienoilla liikkeillä ja nä-

tisti siirrettyä, vaikka puomin 

Simo Ratia ja uusin Hitachi 
Netelin kaapelityömaalla My-
nämäellä.

3 X HITACHI –

MAA- JA VERKKORAKENNUS RATIA OY ON 

YHDEN KONEMERKIN YRITYS

J U H A N I  V I I TA N E N

Ratian toinen kolmesta kaapelityömaasta Perttelissä. Kesäkuussa tullut Hitachi 85 kaivaa 
kaapeliojaa pikkutien varteen. Läheinen lampare ja lähde työntää vettä kaikkiin kaivantoihin 
ja savivelli kruunaa työmaan. Perttelin kaapelityömaan osuus sisältää 4500 metriä kaapelia 

ja kolme muuntajaa. Hitachissa on ajo ja puskulevy kahvojen rullissa.
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Perttelin työmaa

päässä on maksimikuorma. Ei-

kä tule vaaratilanteita. Samoin 

kun aikanaan ajoin murskalla 

70-tonnista Hitachia, niin se-

kin oli tosi siisti käytökseltään 

vaikka oli jo toistakymmentä 

tuhatta tuntia mittarissa.

 Kolme Hitachia, 225, 85 ja 

55 ovat kaikki kaapelitöissä ei-

kä Simo näe mitään syytä vaih-

taa niitä pois. Yksi merkki hel-

pottaa myös ylläpitoa. Huollot 

tehdään itse niin pitkälle kuin 

pystytään.

Kaikki konekaupat  
saman myyjän kanssa

Yksi merkittävä syy konehan-

kinnoille on usein hyvä yhteis-

työ konemyyjän kanssa. Niin 

tässäkin. Kun luottamussuhde 

syntyy, asiat hoituvat ja mo-

lemmat osapuolet tietävät, 

missä mennään. Ei tarvitse 

välttämättä viikkojen mittaisia 

tinkauskierroksia vaan hinta ja 

ehdot ovat heti oikealla tasolla. 

– Leinon Henryn kanssa on 

ollut mukava tehdä kauppaa 

eikä neuvotteluissa ylipäätään  

tarvita mitään vastakkain-

asetteluja kun tietää, että saa 

kaupan sovittua vaikka puheli-

messa ja oikealla hinnalla. Niin 

me tehtiin näidenkin koneiden 

kaupat.

Simon uusimpaan Hitachi 

225-koneeseen asennettiin va-

rusteluksi rasvari, lisälämmitin, 

Engcon ja valoja. Koneen työ-

paino on likimain 28 tonnia.

Tuija Holopainen, Juha Malka ja Niko Pajula hoitavat koko Perttelin 1200-metrisen 
työmaan. Carunan 150:nen, ns. viskikaapeli asennetaan monen muun kaapelin ja ta-
loliittymän kanssa huolella valmistettuun kaivantoon. Hanskoista näkee, mitkä ovat olo-
suhteet.

Puronvarsi tuo vedet jo muutenkin märkään kaivantoon. Kivet kaivetaan kaikki pois. Huo-
lellisen työn jäljiltä tämäkin kaapeli on hengissä vielä vuosikymmenten päästä.

Mynämäen työmaan tiimi. Vasemmalta peittokoneella alihankkijana toimiva Ville Puosi, 
Hitachin kuljettaja Tommi Rautarinta ja Simo Ratia.

Kaapelin veto märällä pel-
lolla on hidasta telojen 
luistaessa savipinnalla. 
Auran liikuttelu pitää ko-
neen liikkeellä. Vetoketju 
on varmistamassa, ettei 
aura pääse milloinkaan 
nousemaan vahingossa 
ylös auraussyvyydestä. Sa-
malla koko puomisto välttyy 
rasituksilta.

Tarjontamme ja tuotekehityksemme perustuvat alan vaatimusten 
perinpohjaiseen tuntemiseen. Saat meiltä maailman johtavan teknologian, 
mutta aina paikallisella, asiantuntevalla palvelulla. Tavoitteenamme on tukea 
toimintasi tuottavuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta.

Haluamme toivottaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme 
menestystä tulevalle vuodelle 2021.

OTA YHTEYTTÄ – SANDVIK PALVELEE 
P. 020 544 4600

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

JOHTAVA TEKNOLOGIA
PAIKALLINEN PALVELU
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KONEVELOy

Myynti, Koiraojantie 2, Lempäälä
010 3378 000, myynti@konevel.fi

Ari Kärkkäinen, Venakontie 4, Iisalmi
010 3378 002, ari@konevel.fi

Huolto ja varaosat
010 3378 001

mikko@konevel.fi

www.konevel.fi

Patrik Kindstedt, Pihasaunionkuja 6, Tuusula
010 337 8000, myynti@konevel.fi

Ari Kärkkäinen, Venakontie 4, Iisalmi
010 337 8002, ari@konevel.fi

www.konevel.fi
KONEVELOy

ME VUOKRAAMME VAIN 
UUDEHKOJA JA HUOLLETTUJA 

TYÖLAITTEITA !!

NÄILLÄ TYÖT SUJUVAT TEHOKKAASTI !!!
Hargassner on ostanut Gilles yhtiön liiketoiminnan.  

Hargassner Finland jatkaa Gilles tuotteiden  
myymistä Hargassner Industrial tuotemerkin alla.

Jani 050 3799 998 Tomi 050 3799 995

WWW.HARGASSNER.FI

GILLES  
ON NYT  

HARGASSNER

RST-Steel Oy | Antintie 4 | 85500 Nivala
Puh. 0400 890 813  |  ilpo.eskola@rst-steel.fi
Puh. 045 788 16308 | juha.heljus@rst-steel.fi

Haikanvuori 3 | 33960 Pirkkala
Puh. 044 975 4373 I jori.hakkarainen@rst-steel.fi
www.rst-steel.fi

Toisen sukupolven Utility-sarjan 
työvalot ovat saapuneet.
Nyt saatavana myös 
ADR-versiot. Tule tutustumaan 
Lazer-valo uutuuksiin 
osastollemme. 

TERÄKSEN LUJAA AUTOVARUSTELUA
KARJAPUSKURIT • VALORAUDAT – SUORAAN VALMISTAJALTA

LAZER-LISÄVALOT RST-STEELILTÄ
Virallinen maahantuoja

HUIPPU-UUTUUDET
NYT SAATAVILLA!

RST-Steel Oy  |  Antintie 4  |  85500 Nivala
Puh. 0400 890 813  |  ilpo.eskola@rst-steel.fi
Puh. 0400 159 812  |  arttu.eskola@rst-steel.fi

Haikanvuori 3  |  33960 Pirkkala
www.rst-steel.fi
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Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

Kysy rahoitusta 010 546 6910, myynti.df@danskebank.fi

MARILA TRANSPORT OY on vuon-

na 1971 toimintansa aloittanut 

mäntsäläläinen yritys. Ensim-

mäiset vuosikymmenet toimin-

ta keskittyi kuljetusliiketoimin-

taan, mutta nyt noin 15 vuoden 

ajan toimintaa on ollut enem-

män myös maanrakennusalal-

la. Monipuolisella kalustolla 

yritys tarjoaakin monipuolisesti 

ja kokonaisvaltaisesti erilaisia 

palveluita maanrakennusalalle 

ja erilaisiin kuljetustarpeisiin.

Pohjatöitä ja  
kuljetuspalveluita

– Teemme monipuolises-

ti maanrakennustöitä lähinnä 

tässä Uudenmaan alueella. 

Meillä on tällä hetkellä noin 

8 – 10 henkilöä töissä. Lisäk-

si teemme paljon yhteistyötä 

mm. aliurakoitsijoiden kanssa, 

joten pystymme hoitamaan hy-

vin erilaisia kohteita kokonais-

valtaisesti, kertoo Mika Marila. 

Esimerkiksi louhinnoissa käy-

tetään yhteistyökumppanin 

palveluita. Marila Transport Oy 

tekee paljon juuri esimerkiksi 

omakoti- ja rivitalojen pohja-

töitä. Yrityksen kalustosta löy-

tyy erikokoisia kaivinkoneita, 

kuormaajia ja kuorma-autoja. 

Monipuolisella kalustolla ja hy-

vällä verkostolla saadaankin 

monenlaiset urakat hoidettua 

alusta loppuun saakka. 

Lisäys konerivistöön

Viimeisin hankinta Marilan 

Transportin konerivistöön on 

Volvo ECR145EL. Kone han-

kittiin täydentämään työmai-

den tarpeita. – Tämä tuli meille 

muutama viikko sitten töihin. 

Kyllä hienosti on lähtenyt käyn-

tiin.  Kyllä tässä kehuja voin an-

taa myyjällekin, hienosti meillä 

yhteistyö sujuu. Lisäksi Volvon 

jälkimarkkinointi sujuu erityi-

sen hyvin. Apua saa, jos sitä 

tarvitaan, se on näissä hom-

missa tärkeää, kertoo Marila. 

Kaikissa yrityksen isoissa ko-

on huomioitu meidän toiveita, 

lisää Marila. 

Kuljettajan tarpeet  
huomioiden

Uuden koneen vakiokuljettaja 

Ari Virtanen hymyilee tyytyväi-

syyttään. – Tästä koneesta on 

hyvä näkyvyys ympäristöön. 

Teemme paljon näitä omakoti- 

ottamaan pitkälle huomioon 

kuljettajien tarpeet. – Sen li-

säksi että meillä on toimiva ja 

nykyaikainen kalusto, on myös 

erityisen tärkeää, että töissä on 

hyvä olla, lisää Marila.

Ensi vuonna Marila Transport 

Oy:llä on juhlavuosi. 50 vuotta. 

Vakaalta pohjalta on hyvä jat-

kaa!

neissa on Novatronin 3D-mit-

talaitteet ja muutoinkin hyvä 

varustetaso. – Tähän laitettiin 

nyt Rototilt. Kauhoina meillä on 

Gjerstadin kauhat, ne ovat kyl-

lä osoittautuneet hyviksi. Esi-

merkiksi tasauskauha on meille 

juuri sopiva, hommat hoituvat, 

kun työlaitekin on oikeanlai-

nen. Tuossa tasauskauhassa 

ja rivitalojen pohjatöitä. Täällä 

on usein aika ahdasta työmail-

la, niin on hyvä, kun näkee kun-

nolla. Ja kyllä tämä on minul-

le sopiva muutenkin, sopivan 

rauhallinen, niin että saa hom-

mat tarkasti tehtyä. Ja onhan 

tämä hyvän näköinenkin, ker-

too Virtanen hymyillen. Yrityk-

sen hankinnoissa pyritäänkin 

MONIPUOLINEN
MARILA TRANSPORT OY 

– KULJETUKSESTA 
MAARAKENNUKSEEN 

Töiden sujumiseen on suuri merkitys myös oikeanlaisilla 
työlaitteilla. Gjerstad-kauhat ovat toimineet hyvin. Tasaus-
kauhan suunnittelussa on kuunneltu myös asiakasta. 

Mika Marila (kuvassa kes-
kellä) on tyytyväinen Vol-
von palveluihin. Kiitosta 
saa niin myynti kuin jälki-
markkinointikin. Kuvassa 
oikealla uuden Volvo EC-
R145EL:n vakiokuljettaja 
Ari Virtanen ja vasem-
malla Kalle Virtala Volvo 
CE:ltä. 

Uusi Volvo ECR145EL 
pääsi suoraan työmaalle. 
Tässä omakotitalon piha-
töissä uudella asutusalu-
eella. 
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UUDET CAT M314 JA CAT M318 –
ENSIMMÄISET KONEET SUOMEEN TAMMIKUUN LOPUSSA

Mutta katsotaanpa  
koneet numeroina:

Moottori on molemmissa Cat 

C4.4, EU Stage V, joista pie-

nemmässä otetaan tehoa 110 

kW (148 hv) ja isommassa 129 

kW (174 hv). Pienempi painaa 

Suomeen tulevana perusmal-

lina 16,2 t ja suurempi 18,5 

t. Pienempi Cat ulottuu kai-

vusyvyyteen 5,29 m ja isompi 

reilun 30 senttiä syvemmälle. 

Maanpinnalla pienempi ulot-

tuu 8,65 metriin ja isompi rei-

lun 30 senttiä pidemmälle. Mo-

lempien polttoaineen kulutus 

on pienentynyt 5% ja lisäksi 

pienempi käy nyt pidempään 

isomman polttoainesäiliön 

avulla. F-mallistoon verrattuna 

nessa suhteessa käyttäjäys-

tävällisempi. Ohjaamosta on 

kaksi varusteluversiota. Uusi, 

tilavampi, paremman näkyvyy-

den ja suuremmat lasipinnat 

omaava ohjaamo on asennet-

tu viskoosivaimentimille. Pre-

mium-ohjaamossa istuin paitsi 

säätyy itse, on myös sekä läm-

mitettävä, että jäähdytettävä. 

Kosketusnäyttöä voi ohjata 

myös valitsimella. Käynnistys 

tapahtuu joko painikkeella, 

Bluetooth-avaimella tai kuljet-

tajakohtaisella koodilla. Koo-

din taakse kuljettajat voivat 

tehdä omat käyttöasetuksen-

sa. 

  Automaattinen akselilukko 

on yhteydessä käyttöjarruun ja 

vapauttaa lukon kun ajopoljin-

ta painetaan. Tämä vähentää 

kuljettajalta vaadittavia toimin-

toja. Taka- ja sivukamerat ovat 

vakiona. 

Koneen etäseuranta antaa 

paljon mahdollisuuksia. Pro-

duct Linkin avulla asiantuntijat 

pääsevät tarvittaessa syvem-

pään koneen analysointiin ja 

pystyvät ennakoimaan tulevia 

huoltotarpeita maksimitehok-

kuuden säilyttämiseksi.

kääntövoimaa molemmissa on 

15% enemmän. Siirtonopeutta 

on mainiot 34 km/h. Huollon 

osien kulut ovat nyt 10% pie-

nemmät. Kaksivaiheisen polt-

toaineen suodinjärjestelmän 

vaihto on monitoroitu mittaris-

toon. Myös huolloista muistu-

tetaan. Hydrauliikan öljynsuo-

timien vaihtoväli on kasvatettu 

3000 tuntiin. 

Uusi M314 ja M318 on ai-

empaan F-malliin nähden mo-

JCB 403C alk. 1100€/kk!*

* Vuokraan vaikuttaa vuokrasuhteen kesto, käyttötunnit sekä varusteet. ALV 0%.

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

Berner Koneet on toimittanut 

asiakkailleen trukki- ja lakaisu-

koneita yli 40 vuoden ajan. Joi-

denkin maahantuotujen truk-

kien vaaoissa on ollut ajoittain 

laatuongelmia, ja koska Berner 

Koneet haluaa tarjota asiak-

kailleen vain parasta laatua, 

ovat he päätyneet vaihtamaan 

alkuperäisiä vaakoja Tamtronin 

Scalift -trukkivaakoihin.

Tuuloslainen elintarvikealan 

yritys Herkkumaa Oy on yksi 

Berner Koneiden pitkäaikaisis-

ta asiakkaista, joiden trukkien 

vaakoja on päädytty vaihta-

maan parempiin.

– Joissain trukeissa on ollut 

vaakoja, jotka eivät täytä aset-

tamiamme kriteerejä. Olemme 

sitten vaihtaneet ne Tamtronin 

vaakoihin, kertoo Berner Ko-

neiden Combilift –tuotepäällik-

kö Matti Koljonen.

– Halusimme löytää sellai-

sen vaa’an, joka täyttää asi-

akkaidemme tarpeet, jotta he 

ovat tuotteisiin varmasti tyyty-

väisiä, hän jatkaa.

Herkkumaa Oy:lle toimi-

tettiin Tamtronin patentoima 

Scalift 200 -trukkivaaka, joka 

tyyppihyväksyttynä soveltuu 

kaupalliseen punnitukseen.

TAMTRON TOIMITTAA 
BERNER KONEILLE LAADUKKAAT 

JA HELPPOKÄYTTÖISET 
SCALIFT-TRUKKIVAA’AT

Korkealaatuiset tuotteet 
– laadukas  
asiakaspalvelu

Tamtronin vaa’at ovatkin osoit-

tautuneet käytössä laaduk-

kaiksi ja poikkeuksellisen help-

pokäyttöisiksi.

– Kuljettajalle helppo käytet-

tävyys ja punnituksen tarkkuus 

ovat niitä tärkeitä asioita. Ka-

librointikin on helppoa, Koljo-

nen sanoo.

Myös asiakaspalvelu on ollut 

erinomaisella tasolla.

– Olen ollut erittäin tyyty-

väinen saamaani palveluun. 

Tamtron on asentanut meille 

vaakoja itse, minkä lisäksi he 

ovat opettaneet myös omia 

asentajiamme asentamaan 

näitä trukkivaakoja, Koljonen 

kertoo.

– Kaikki mitä Tamtron on 

luvannut, on pitänyt, ja aina 

aikataulun mukaisesti. Kyllä 

tällainen tuttu ja luotettava yh-

teistyökumppani on tärkeä ja 

olennainen osa bisnestämme, 

hän sanoo lopuksi.

Scalift 100 -malli on suunni-

teltu kontrollipunnitukseen ja 

Scalift 200 -malli kaupalliseen 

punnitukseen.

Caterpillarin Next Gen -uutuusmallit sisältävät useita uusia 

muotoiluratkaisuja ja niiden suorituskykyä on edelleen pa-

rannettu. Kustannuspuolella vaikuttavat pienempi polttoaine-

kulutus ja pienemmät huoltokustannukset.
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VASTUULLISTA KONEKAUPPAA 

Suoraan  
varastosta

YLI

100
UUTTA KONETTA

YLI

200
VAIHTOKONETTA

YLI

500
TYÖLAITETTA

VARUSTEKAUPPA.FI
Varustekauppa on maamme kattavin
uusien ja käytettyjen työlaitteiden

ja varusteiden tavaratalo.

Palvelemme Chatissa 
osoitteessa varustekauppa.fi

Puhelimitse 09 4241 2018 

Sähköpostitse 
varustekauppa@kh-koneet.fi
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HONKAJOKI: Antti Forma 050 545 5196, Jani Mäntylä 050 379 9998, 
Reijo Ylipaasto 050 1617, Tomi Ylipaasto 050 379 9995 
TURKU: Jani Mäntylä 050 379 9998 TAMPERE: Tommi Luomahaara 
0400 730 391, Toni Yli-Hietanen 044 379 9992 
PÄÄKAUPUNKISEUTU: Jouko Pihlaja 044 282 8733, Jani Mäntylä 050 379 9998

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC

HONKAJOKI: Antti Forma 050 545 5196, Jani Mäntylä 050 379 9998, 
Reijo Ylipaasto 050 1617, Tomi Ylipaasto 050 379 9995 
TURKU: Jani Mäntylä 050 379 9998 TAMPERE: Tommi Luomahaara 
0400 730 391, Toni Yli-Hietanen 044 379 9992 
PÄÄKAUPUNKISEUTU: Jouko Pihlaja 044 282 8733, Jani Mäntylä 050 379 9998

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Rauhallista Joulua & Menestystä vuodelle 2021!
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Komatsu 2021 -kuormatraktoriohjelman kaksi pienintä, 9 tonnin 
Komatsu 825TX ja 11 tonnin Komatsu 835TX, voidaan varustella 
perinteisellä takarungolla tai uudella harvennusrunkokonstruktiolla, 
joka puolittaa näiden koneiden etu- ja takavaunujen välisen 
raidepoikkeaman minimiin tiukoissa käännöksissä kokonaismittojen 
tai kuormatilan koon muuttumatta. Myös Komatsuille ominainen 
hyvä stabiilius säilyy. Harvennusrungon antama ketteryys on tarpeen 
tiheissä harvennusolosuhteissa. Heikosti kantavilla kohteilla erilaiset 
takarunkovaihtoehdot ja monipuoliset leveät telaratkaisut laajentavat 
työkohteiden määrää ja lisäävät tuottavuutta.

Komatsu 2021 -tuoteohjelman suurin, 12 tonnin Komatsu 845, ulottuu 
kapasiteetiltaan perinteisten päätehakkuukoneiden tontille saakka. 

Uuden kuormatraktoriohjelman koneet, varustettuina erilaisilla runko-, 
kuormain-, hydrauliikka- ja kuormatilavaihtoehdoilla, voidaan täsmätä 
työskentelyalueen olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin.

Lue lisää: www.komatsuforest.fi/right-on-track

www.komatsuforest.fi

Uudet harvennusekspertit

Suuria etuja kompaktissa muodossa!

Komatsu 825TX
Komatsu 835TX
Komatsu 845

SUOSITTU JCB LOADALL MALLI 
MENEE KOHTI NOLLAPÄÄSTÖJÄ

JCB TUO MARKKINOILLE lisää 

päästöttömiä konemalleja, 

Loadall on oiva lisäys E-TECH 

sarjaan.

Yhtiö toi ensimmäisen ku-

rottajakonseptinsa markkinoil-

le 43 vuotta sitten. Uusi as-

kel otettiin kun Loadall:sta tuli 

markkinoille täysin sähköinen 

malli  525-60E. Koneen teho 

on sama kuin dieselmoottoril-

la varustetun mallin. JCB 525-

60E on päästötön vaihtoehto 

rakennuksille, teollisuuteen ja 

maatalouteen.

JCB:n innovaatio- ja kehitys-

johtaja Tim Burnhope kertoo: 

”JCB on ottanut edelläkävijän 

roolin, kun tuodaan mobiilia 

sähkövoimaa rakennuksille, 

maatalouteen ja teollisuuteen. 

Olemme jo menestyksekkäästi 

tuoneet markkinoille akkukäyt-

töiset 19C-IE minikaivukoneen 

ja 30-19E Teletrukin, joka kor-

vaa perinteistä haarukkatruk-

kia erilaisilla työmailla. Yhtenä 

maailman johtavista kurottaja-

valmistajista JCB:n pitää tuoda 

asiakkaille vähäpäästöiset säh-

köiset laitteet samalla teholla 

varustettuna kuin perinteiset 

mallit ovat. Odotamme innos-

tuneina mitä mahdollisuuksia 

nämä uudet innovaatiot tuo-

vat”.

Sähköisen mallin  
uudet ominaisuudet:

• Kaksi sähkömoottoria ajolle

 ja nostohydrauliikalle

• Jarrutusenergian talteenotto

• Hydrauliikkaenergian 

 talteenotto

• Akkukapasiteetti riittää koko

 työvuoroksi

• Erilaisia latausmahdollisuuk-

 sia, koneessa on sisään-

 rakennettu latauslaite 

 hitaaseen lataukseen ja 

 pikalataus voidaan tehdä 

 erillisellä laitteella

525-60E on varustettu kah-

della sähkömoottorilla, yksi on 

tarkoitettu ajovoimansiirrolle ja 

toinen käyttää hydrauliikkajär-

jestelmää. Ajomoottorin teho 

on 17 kW ja se jaetaan me-

kaanisella vaihteistolla kaikkiin 

pyöriin. Koneessa on jatkuva 

neliveto. Hydrauliikan sähkö-

moottori on teholtaan 22 kW, 

joka pyörittää kiinteätilavuuk-

sista pumppua. Tilavuusvirta 

pumpulta on maksimissaan 80 

l/min. Hallinta tapahtuu pro-

portionaalisella hallintavivulla 

(joystick), joka ohjaa sähkö-

magneettista hallintaventtiiliä. 

Puomin laskusta ja teleskoop-

pauksesta tuleva energia ote-

taan talteen akkuun. 

Sähkömoottorit ovat hyötys-

uhteeltaan 85%, joka on hy-

vä arvo kun verrattaessa sitä 

dieselmoottorin 45%:iin.  Ar-

vot eivät ole kuitenkaan täysin 

vertailukelpoisia. Akun mitoi-

tuksessa on käytetty JCB:n 

LiveLink telematiikan tietoja 

asiakkaan työtavoista. Testien 

ja arviointien mukaan tehty op-

timointi täyttää JCB:n mukaan 

asiakkaan vaatimukset akun 

tehon suhteen. Virtalähde on 

96 volttinen Lithium- ion akku, 

jolla voidaan tehdä täysi 8 -tun-

tinen työvuoro.

Perinteisten jarrujen sijasta 

hidastuksen suorittaa ajosäh-

kömoottori, joka siirtää jarrutu-

senergian sähkönä takaisin ak-

kuun. Samalla tavalla puomia 

laskettaessa vapautuva ener-

gia siirretään akkuun. Nämä 

energian talteen otot nostavat 

akun kapasiteetin riittävyyt-

tä työpäivän aikana. Jos akku 

on täynnä, regenerointivirtaa ei 

ohjata akkuun.

Tässä koneessa on sama 

akunlatauslaite kuin muissakin 

JCB E-TECH tuotteissa. Hi-

taassa latauksessa akku voi-

daan ladata 8 tunnin aikana 

käyttäen 240 voltin jännitettä ja 

16 ampeerin virtaa. Lisävarus-

teena on saatavissa JCB Uni-

versal Charger pikalatauslaite, 

jolla akku voidaan ladata 35 

minuutissa.

525-60E on suunniteltu täyt-

tämään, nyt ja tulevaisuudes-

sa, kaikki asiakkaan tarpeet 

erilaisissa aplikaatioissa raken-

nustyömailla ja teollisuudessa, 

joissa vaaditaan lähtökohtai-

sesti päästöttömyyttä. Maa-

nalaisissa töissä, rakennus-

ten sisällä ja tiheän asutuksen 

alueella päästöttömyys vaa-

timukset tulevat kiristymään. 

Esimerkiksi Lontoossa on 

alueita, joissa päästöt on rajoi-

tettu erittäin alas (London’s Ult-

ra Low Emission Zone ULEZ).

Äänettömyys on toinen etu, 

joka korostuu tiheästi asutuilla 

alueilla ja antaa myös mahdol-

lisuuksia tehdä töitä normaalin 

työajan ulkopuolella. 525-60E- 

koneessa ohjaamon melutaso 

on 66,7 dB ja ulkoinen melu on 

maksimissaan 92,2 dB. Peruu-

tushälytin on saatavissa lisäva-

rusteena varoittamaan muita 

työalueella olevia.

Uudessa mallissa ei ole tin-

gitty kuljettajan mukavuudes-

ta. ROPS/FOPS- ohjaamo on 

eristetty tärinättömäksi ja hal-

lintalaitteet on sijoitettu ergo-

nomisesti. Hyvän näkyvyyden 

omaavassa ohjaamossa on 

2,2 kW lämmitin, jolla jään- ja 

kosteudenpoisto on tehokasta 

kaikista ikkunoista. Kuljettajan 

istuin on varustettu lämmityk-

sellä ja jousituksella. 525-60E 

on varustettu patentoidulla 

kuormanvalvontalaitteella, joka 

takaa turvallisen työskentelyn.

Koneen mitat ovat samat 

kuin dieselmallissa. Kään-

töympyrä ei ole muuttunut 3,7 

metristä ja koneen maksimi 

nostokapasiteetti on 2500 kg 

(täydessä 6 metrin nostokor-

keudessa kapasiteetti on  2000 

kg).  Koneella voi työskennel-

lä samalla työsyklillä ja teholla 

kuin diesel mallilla. Siinä voi 

käyttää kaikkia JCB Loadall - 

lisälaitteita, jotka sopivat van-

hoihinkin dieselmalleihin.



nro 12 • 202029

www.kobe lcocenter. f i

SEINÄJOKI  030 660 6501
Matti Pakkala  0400 661 104
Aki Tuominen  050 555 5655

Päivölänkatu 35
60120 Seinäjoki

VANTAA  030 660 6500
Juha-Matti Haapala  050 440 9957
Raino Simoinen  050 431 8763

Vanha-Porvoontie 245
01380 Vantaa

JYVÄSKYLÄ  050 446 0187
Tero Auresto  050 592 4341
Jarno Häkkinen  050 573 8587 
Jouni Ristolainen   050 446 0187

Kisällintie 1
40320 JYVÄSKYLÄ

TAMPERE  050 373 6204
Timo Lehto   050 373 6204

Tuottotie 1
33960 PIRKKALA

KOKO SUOMEN KATTAVA

HUOLTOVERKOSTO
HUOlTO / VArAOSAT / MyyNTi / VUOKrAUS

KOBELCO CEnTERiT

liSäTiEdOT

Tilaa HUOlTO  

sUOraan
Työmaallesi

Huollamme koneet lähes 
koko Suomen alueella. 
Teemme suurimmat huol-
lot ja korjaukset huolto- 
pisteissämme, mutta hy-
vin varusteltu huoltoau-
tomme saapuu tarvittaes-
sa apuun kauemmaksikin. 
Kobelco Centerien kautta 
saat lisäksi kaikki tarvitse-
masi varaosat. 

KOneKaUPan  
ammaTTilainen

HUOlTO
KOrJaUKseT

varaOsaT
Kobelco Center huoltotilaukset: 

030 660 6500

KC_260x355_Hankintavinkit_1220.indd   1 2.12.2020   15.12
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Kubota R065 alk. 1350€/kk!*

* Vuokraan vaikuttaa vuokrasuhteen kesto, käyttötunnit sekä varusteet. ALV 0%.

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

Lue lehti 
netissä!

www.hankintavinkit.fi

Fast Oil Connection – FOC, 
on täysin automaattinen pi-
kakiinnikejärjestelmä, jonka 
ansiosta voit työskennellä 
joustavammin ja kannat-
tavammin. Työvälineiden 
vaihtaminen on nopeaa 
ja helppoa, joten voit aina 
käyttää oikeaa työvälinettä 
oikeaan tehtävään.

FOC vähentää kuljettajan 
työmäärää ja kuormitusta, 
sillä kuljettajan ei tarvitse 
poistua ohjaamosta työväli-
neen vaihtoa varten. FOC:-
ta voidaan käyttää muiden 
SMP:n tuotteiden kanssa 
tai samaa standardia nou-
dattavien työvälineiden 
kanssa.
FOC:N EDUT
• Turvallisuus; molempien 
akselien mekaaninen luki-
tus
• Tehokkuus; oikea työväli-
ne oikeaan tehtävään
• Ympäristövaikutukset; ei 
öljyvuotoja työvälineiden 
vaihdossa
Juuri nyt saatavilla olevat 
tuotteet: FOC 60-5, FOC 70

FOC 
SMP Parts -tuoteperheen uusin jäsen!
Fast Oil Connection - FOC, on täysin automaattinen pikakiinnikejärjestelmä, jonka ansiosta 
voit työskennellä joustavammin ja kannattavammin. Työvälineiden vaihtaminen on 
nopeaa ja helppoa, joten voit aina käyttää oikeaa työvälinettä oikeaan tehtävään.

FOC vähentää kuljettajan työmäärää ja kuormitusta, sillä kuljettajan ei tarvitse poistua ohjaamosta työväli-
neen vaihtoa varten. FOC:ta voidaan käyttää muiden SMP:n tuotteiden kanssa tai samaa standardia nou-
dattavien työvälineiden kanssa.

FOC:n edut
• Turvallisuus - molempien akselien mekaaninen lukitus
• Tehokkuus - oikea työväline oikeaan tehtävään
• Ympäristövaikutukset - ei öljyvuotoja työvälineiden vaihdossa

Juuri nyt saatavilla olevat tuotteet
• FOC 60-5
• FOC 70 

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai pyydä lisätietoja SMP Partsilta.

Tietoja SMP Parts -yhtiöstä
SMP on yksi johtavista rototilttien ja pikakiinnikkeiden valmistajista, jolla on täydellinen kiinnitysjärjestelmä kaivukoneisiin.
Olemme ylpeitä korkealaatuisista tuotteistamme ja ratkaisuistamme, ja prosessimme täyttävät aina alan tiukimmat laatu- ja 
turvallisuusstandardit. SMP Parts on asiakaslähtöinen yritys, joka keskittyy vahvasti asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. 

Meillä on jälleenmyyjiä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa ja useissa muissa 
maissa. Tuotekehitys ja tuotanto on keskitetty pääkonttoriin ja tehtaaseen Ilsbossa Ruotsissa. Tämä varmistaa, että asiakkaamme 
saavat aina yhteensopivia tuotteita.

www.smpparts.com

Lehdistötiedote, marraskuu 2020
Itävaltalainen biokattilavalmis-

taja HARGASSNER GmbH on 

ilmoittanut ostaneensa toisen 

itävaltalaisen GILLES GmbH & 

Co KG: n koko osakekannan.

Perheyritys HARGASSNE-

Rilla on noin 450 työntekijää 

ja se valmistaa pelletti-, kla-

pi- ja hakelämmitysjärjestel-

miä tehoalueella 6-330 kW. 

HARGASSNER toimii kansain-

välisesti ja siitä on tullut yksi 

johtavista biokattiloiden toimit-

tajista Euroopassa lukuisien in-

novaatioidensa ansiosta.

GILLESin toiminta on käsit-

tänyt pelletti- ja hakelämmi-

tysjärjestelmien kehittämistä 

ja myyntiä tehoalueella 12 kW 

- 160 kW ja on viime vuosina 

ollut myös yhä tehokkaammin 

mukana teollisten lämpölai-

tosten rakentamisessa aina 

2.5 MW saakka. Yhtiöllä on 60 

työntekijää ja se toimii aktiivi-

sesti useissa Euroopan mais-

sa.

Valmistuslinjoille kehitettiin 

yhdessä toisiaan tukevat sy-

nergiakonseptit, jotka otetaan 

käyttöön lähikuukausina. Tule-

vaisuudessa GILLES-tuotteita 

myydään Hargassnerin myyn-

tirakenteen kautta. GILLESin 

työntekijät integroidaan uuteen 

yritysrakenteeseen. Uusi teolli-

GILLES-tuotteiden edut tehok-

kaan organisaatiorakenteen ja 

Hargassnerin kansainvälisen 

jälleenmyyjäverkoston kautta. 

Osapuolet ovat sopineet, ettei 

kauppahintaa julkisteta.

Vahvistaakseen edelleen 

asemiaan vaihtoehtoisen ener-

gian markkinoilla HARGASS-

NER osti myös osuuden Ther-

mosolarista. Tämän yrityksen 

toiminta käsittää innovatiivis-

ten aurinkoenergiajärjestelmi-

en kehittämistä, tuotantoa ja 

myyntiä. Hargassnerilla on nyt 

alalla erittäin laaja tuotevalikoi-

ma. Gillesin integrointi ja Ther-

mosolarin osuuden ostamisen 

ansiosta Hargassner on nyt 

varautunut vastaamaan Eu-

roopan lämmitysmarkkinoiden 

tuleviin tarpeisiin ja kysyntään.

HARGASSNER ON OSTANUT GILLESIN

suuslaitosten osaamiskeskus 

rakennetaan myös Gmunde-

nin alueelle. Uusien omistaji-

en yksi päätavoitteista on, että 

nykyisten GILLES-asiakkaiden 

asiakaspalvelu ja varaosat 

saadaan turvattua jatkossakin.

Integraation painopiste on 

kasvussa. Tavoitteena on tuo-

da yhteen molempien yritysten 

parhaat puolet. HARGASSNE-

Rin toimitusjohtajat Markus ja 

Anton Hargassner puhuivat 

”tärkeästä virstanpylväästä yri-

tyksen jatkokehitykselle” hal-

tuunoton yhteydessä. ”GILLES 

sopii täydellisesti Hargassnerin 

salkkuun, yritysosto vahvistaa 

asemaamme markkinoilla.”

GILLESin toimitusjohta-

ja Wolfgang Krämer oli myös 

erittäin tyytyväinen - hän näki 

Tykkää 
Hankintavinkeistä 

Facebookissa!

Tammikuun
HankintaVinkit 

1/2021 
aineistopäivä 

perjantai 
15. tammikuuta

FOC SMP PARTS 
-TUOTEPERHEEN 

UUSIN JÄSEN!

www.bobcat-rent.com
BOBCATBOBCAT - vuokraus - huolto - varaosat - vuokraus - huolto - varaosat

VUOKRAUS Sami-Pekka Patama 044 386 1208, 
 Kaj Pihlaja 0500 354 900, 
 Seppo Patama 0400 402 084 
HUOLTO JA VARAOSAT 
 Ari Kivelä 040 545 4864 

Vasamakuja 1, 01740 Vantaa

www.minikone.comwww.minikone.com
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Lumilingot
• materiaali S355 teräs
• siiven korkeus 60 cm

Varavirtalähde /  
apukäynnistin 30000 mAh
• tulot 12V-24V/2Ah
• lähdöt 5 V /2,1 A, 5 V / 1 A, 12 V / 5 A, apukäynnistystoiminto 12 V/24V
• käynnistysvirta 12V 400A/800A   24V 300A/600A
• 12V/24 V bensiini- ja dieselkäyttöisille ajoneuvoille
• oikosulku-, ylilataus- ja ylipurkautumissuoja, alijännite, väärinkytkentäsuoja

Apukäynnistys-
toiminto 12/24V

Agena sarjan

LED työvalot 
9-32 V DC
• Agena-sarjan 2-rivinen 

työvalopaneeli
• valokeila piste 30°  

ja leveä 60°
• IP67
• häiriösuojattu
• sivu- tai alakiinnitys

ST86054

Agena 5760X2
24 x 3 W LED
• 5760 lm

7272,,--
ST86055

Agena 5760X2
24 x 3 W LED
• 5760 lm

105105,,--
ST86056

Agena 5760X2
24 x 3 W LED
• 5760 lm

120120,,--
ST86057

145145,,--

Agena 5760X2
24 x 3 W LED
• 5760 lm

Glacies 8H 

LED auravalo 
lämmityksellä 
9 - 30 V DC
• E-hyväksytty 
• kaukovalo 38 W LED
• lähivalo 1800 lm /  

kaukovalo 3600 lm
• valokeila 50° 
• IP68 / IP69K
• ala- tai takakiinnitys

Lämmitettä-
vällä lasilla!

• roottorin Ø 65 cm, roottoriakseli 65 cm
• tasaterä 10 x 100 mm,  

reikäjako 165 mm

ST86057

ST86056

TAR1250H

DC61

Infrapuna-
lämmitin 17 kW
• toimii virtajohdolla  

tai litiumakulla
• säteilylämmitys
• ei ilmavirtaa, ei pölyä
• jälkituuletus
• liitäntä etätermostaatille  

(analoginen tai digitaalinen)
• imusuodatin ja tulosuodatin
• ylikuumentumistermostaatti

Akkutoiminen!

DDMDC61 1750,1750,--

CRX1224149149,,--

ST86220 189189,,--

LL1225
• 2-torvinen, mekaaninen, lisävarusteena hydraulinen sarja
• työleveys 225 cm

TAR1225 24902490,,--
LL1250H
• 2-torvinen, luukkujen  

käyttö hydraulisylintereillä
• työleveys 250 cm

TAR1250H29902990,,--

-jälleenmyyjät ja               -myymälät kautta maan:

Jyväskylä Oulu VantaaTampereKauhajoki Konala KuopioEspoo Lappeenranta Pori

Alajärvi Saarenpää Oy Forssa Konekoski Oy Haapavesi Haapaveden Autovaraosa Oy Huittinen Kiviniitty 
Hyvinkää Artve Trading Oy Hämeenlinna Hämeen Traktorihuolto Iisalmi Savon Rautaosa Oy Imatra Imatran 
Varaosakeskus Oy Isojoki Metallipaja Heikki Alakortes Joensuu Joensuun Konekeskus Oy Jämsä KJ-Myynti Oy 
Kajaani Kajaanin Kone- ja Varaosa Kalajoki Rautio Tools Oy Kangasniemi KT-Kiinnitys Kankaanpää 
Pentti Korpela Oy Karjaa AD-Center Kauhava Lakeuden Kone Kaustinen MM-Tools Oy Kemi Kemin autopalvelu/
Ojanperä Kemi Keuruu Keuruun Saha ja Erä Oy Kitee Kiteen Konediesel Kittilä Konevuokraus Timpuri 
Oy Kiuruvesi Osuuskunta Itämaito Kokkola Kokkolan Työkaluässä Kolari Kolarin Rakennustarvike Oy  
Kotka Kotkan Mikrokulma Kouvola Kouvolan Työkalu Oy Kuhmo No-Pan Auto Oy Kuortane Kuortaneen 
Kone ja Tarvike Kuortti Kuortin Rautakauppa Kurikka I-Racing Kuusamo Kone Pajula Oy Lahti LTV Oy Laitila 
Laitilan SÄLE Oy Lapua Saarenpää Oy Lieksa A & K Heikura Oy Lohja Tarvikekolmio Oy Loimaa Loimaan 
Hihna & Varaosa Oy Loviisa Loviisan Sähköpiste Oy Maarianhamina DAX Trading Ab Mikkeli Etukone Oy 
Muhos Peman Oy Mynämäki Varsinais-Suomen Konetarvike Mäntsälä Mairuen Kone ja Pultti Oy Nilsiä 
Syvärin Konehuolto Oy Nivala Nivalan Konevaruste Oy Nurmes A & K Heikura Orivesi Ysitien Auto Oy 

Oulainen Oulaisten Autovaraosapalvelu Oy Parkano Parkanon Puupiste Pieksämäki Metkohuolto Oy 
Pielavesi  AE-Kukkonen Oy Pietarsaari Wikro Tools Pihtipudas Maaselän Maatalous Oy Porvoo Ferme Agri Oy, 
Porvoon Mikrokulma Punkalaidun TJP Myllyniemi Pyhäsalmi Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Pöytyä Jarmo 
Lalli Oy Raahe Ouluntien Autohuolto Oy Ranua Ranuan Tarvikekeskus Oy Rauma Rauman Varaosahalli Oy 
Riihimäki Konepaja Mankinen Oy Rovaniemi Tarvikekeskus Oy Ruukki Rauta Maatalous Jaatinen Oy 
Saarijärvi Konehuolto Hannu Hoppula Oy Sastamala Kiviniitty Savonlinna Savon Konepiste Seinäjoki 
Seinäjoen Konerengas Oy, E-P:n Kone ja Tarvike Siilinjärvi  Siilin Autotalo Sodankylä Simonen Oy Somero 
Rautanet Somero Sotkamo Erkki Tuhkanen Oy Suomussalmi Tasalan Kuukkeli Oy Suonenjoki 
Pieksän Auto-Osa Oy Tampere Traktorivaraosa ja -tarvike Tervajoki Tervajoen Autohuolto Oy Tornio  
Autopalvelu Ojanperä Oy Turku Turun Konekeskus Oy Tuuri E-P Koneosat Oy Uusikaupunki Vakka-Suomen 
Varaosakeskus Oy Vaasa Tervajoen Autohuolto Oy TAHWa Varkaus Kimmon Kone Oy Viitasaari Viitasaaren 
Konetarvike Oy Virrat Virhydro Oy Vöyri Vöyrin Kone ja Traktori Ylitornio Rauta & Kone Nippeli Oy Ylivieska 
Vieskan Konetarvike Oy Ähtäri Jari Ruha Oy Äänekoski Huolto Harpent Oy

Tarjoukset voimassa 31.12.2020 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Verkko- 
kauppamme 
on aina auki!

Aidosti asiantuntevaa  
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%
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KONEMYYNTI
HUMPPILA
Veijo Repo 0400 867 730
Ville Nurmi 0400 978 225
Matti Rautionmaa 0500 474 339

TURKU
Jarmo Urpo 0400 525 434
Miikka Läntinen 040 524 4966

TAMPERE
Antero Niemelä 045 264 2026 
Pekka Heikkinen 0400 796 060

OULU
Pekka Karjalainen 0400 160 808

JYVÄSKYLÄ
Antti Tuominen 040 587 3239

SEINÄJOKI
Jouko Salomäki 040 620 8213

SEULAT 
JA MURSKAT
Reijo Lehti 0400 822 880
Markku Rautionmaa 0400 221 680

Kennintie 7, 31640 Humppila • Puh. (03) 4240 200 • telakone@telakone.com

YLI 200 VAIHTOKONETTA
www.telakone.com

MINIKAIVUKONEET LAVETIT JA KÄRRYTISKUVASARATISKUVASARAT

UUSIA KONEITA RUNSAASTI VARASTOSSA NOPEAAN TOIMITUKSEEN

Hyundai R170W-9 Engcon 2011
- 12330h

Hyundai R180LC-9 Engcon 2013
- 11100h

53.000€ 49.000€

Hyundai R290LC-7 2007 6580h

49.000€

Hyundai R180W-9A Marttiini 2014
- 3945h

92.000€

Hyundai R235LCR-9A  2016
- Marttiini, 6690h

89.000€

Hyundai R210LC-9  2011
- Steelwrist Novatron 3D

59.000€

Hyundai R140W-9A Rototilt 2015
- 6785h

82.000€

Hyundai R80CR-9 Indexator 2014
- 3870h

59.000€

Hyundai R140LCD-9 Engcon 2011
- 7255h

55.000€

Hyundai R145LCR-9A SMP 2014
- 3875h

74.000€

Hyundai HX145LCR Engcon 2016
- 4200h

88.000€

Hyundai R140W-9 Engcon 2012
- 7440h

62.000€

Volvo EC290CL   2011
- kall.liitin Novatron 3D

58.000€

Doosan DX235LCR-5   2015
- Indexator, 7775h

95.000€

Hyundai HX140L 2016 4780h

59.000€

Doosan DX225LC Marttiini  2009

48.000€

Hitachi ZX225 USRLC  2006
- kall.kauha

37.000€

Doosan DX235LCR Engcon  2013
- 10245h

82.000€

Doosan DX180LC High Track 2012
- Kall.liitin

41.000€

Doosan DX160LC Engcon 2010
- 9510h

59.000€

Doosan DX160LC-3 Engcon 2016
- 6240h

95.000€

Takeuchi TB280FR Indexator 2019 
- 180h

89.000€

Case CX75C SR Engcon 2018
- 297h

89.000€

HL730-9  2012  3225h

Sop.mukaan

Lundberg 6000Ti   2002

19.000€

Kramer 380  2007  8225h

24.000€

Volvo L60H  2019  898h

Sop.mukaan

Kramer 380  2009  2970h

32.000€

Wille 855C  2008  9040h

52.000€

Wille 455   2003

23.000€
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