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KAIKKI TYÖKONEISTA

EUROOPAN KONEKAUPPA PÄRJÄSI KORONALLE

CECE:n (konevalmistajien liitto) presidentti Niklas Nillroth 

kommentoi viime vuotta ja tulevaa: ”Kuten me kaikki tie-

dämme, vuosi 2020 oli odottamaton ja vaikeasti ennus-

tettava. Taloudellisessa mielessä vuosi oli rikkonainen ja 

ennusteet murenivat nopeasti silmiemme edessä. Mutta 

kuten raportissa todetaan, rakennuskoneteollisuus pystyi 

reagoimaan tapahtumiin erittäin nopeasti ja pahimmalta 

vältyttiin. Näemme jo edessämme rakennuspuolen aktivi-

teettien kasvua ja Euroopan selviytymissuunnitelmat tule-

vat sitä vahvistamaan. Suhtaudumme optimistisesti tule-

vaisuuteen”

Vuoden 2020 alussa ennakoitiin että ensimmäisellä nel-

jänneksellä markkina putoaa noin viisi prosenttia markki-

nasyklisistä syistä. Toisella neljänneksellä pandemian ai-
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heuttama hämminki pudotti konemarkkinaa 28 prosenttia 

Euroopassa verrattuna edelliseen vuoteen. Toisaalta Q2 

vuonna 2019 oli Bauma-messujen johdosta erittäin hyvä. 

Kolmannella neljänneksellä 2020 kauppa elpyi jo lähes vuo-

den 2019 vastaavan ajankohdan tasolle. Sitten viimeinen 

neljännes oli jo kasvua noin 9 prosenttia.

Rakennuskoneteollisuuden näkymät ovat varovaisen po-

sitiiviset. Maalikuun 2021 CECE-liiketoimintabarometrit 

ovat selvästi korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Pääosa 

konevalmistajista odottaa liiketoiminnan kasvua jo ensim-

mäisellä vuosipuoliskolla.

Aurinkoista ja 

työteliästä kevättä,

MATTI VARTIAINEN HANKKI jo 

ensimmäisen pitkäpuomi-

koneen 2009. Nyt Doosanin 

DX225LC:n. Monipuoliset ura-

kat pitkäpuomilla eivät ehkä 

ole niitä tavanomaisimpia. Ku-

van Kuopion Sammakkolam-

men rannalla parkissa oleva 

kone odotteli uimarantahiekan 

levitystä viereiselle rannalle.

Muita työmaita pitkäpuo-

meille ovat olleet seulan täyttö. 

Siinä murske- tai harvemmin 

multakasat ovat 16-metri-

sen puomin ulottuman pääs-

sä koneesta ja eri materiaalia 

on helppo poimia seulalle tai 

seulalta kasalle konetta siirtä-

mättä. Haastatteluhetkellä Var-

tiainen oli Puijolla seuraavan 

talven säilölumikasan päällä 

muotoilemassa ja korottamas-

sa kasaa. Pitkäpuomilla on 

myös helppo levittää eristys-

puru tasaisesti kasan päälle. 

Seuloina yrityksellä on yksi te-

la-alustainen ja yksi Allu.

Kesäisin levitellään myös lu-

mikasoja nopeammin sulavik-

si. Pitkäpuomi on hyvä myös 

rakennusten sisätäytöissä. Ko-

netta kun aina ei työmaalla ole 

mahdollisuutta siirtää.

Vartiaisen työura alkoi toi-

minimenä -89, nyt yritys on 

työn ohessa rakennusmesta-

riksi opiskelevan Matias-pojan 

kanssa yhteinen osakeyhtiö. 

Traktorikaivuri oli toiminimellä 

hankittu ensimmäinen kone. 

Nyt koneita on kahdeksan kai-

vukonetta, viisi traktoria, neljä 

pyöräkuormaajaa, kaksi Willeä 

sekä yksi kuorma-auto. Pienin 

kaivukone on 0,8-tonninen ja 

uusin suurin 27-tonninen.

– Minulla tämä on nyt kuu-

des Doosan. Näihin olen ty-

kästynyt. Tässä uusimmassa 

on varusteina Novatronin 3D 

ja Engcon EC226 irrotettavilla 

pihdeillä, mainitsee Matti.

Uuden Doosanin on myy-

nyt Mika Jääskeläinen Hannun 

Koneelta Joensuusta, jolle Var-

tiainen on pitkäaikainen luotto-

asiakas. Jääskeläisen mukaan 

yhteistyö on ollut hyvin toimi-

vaa. Hannun Koneella Doosa-

niin rakennettiin lisävarusteet 

ja taakse pultattiin lisäpainot, 

jotta rototiltin lisäpaino saatiin 

kompensoitua.

MONIPUOLISESTI PITKÄPUOMI-DOOSANILLA KUOPIOSSA

Koneurakointi M. Vartiainen 
Oy:n uusi Doosan odotta-
massa uimarannan hiekan 
levitystä Kuopion Sammakko-
lammen rannan tuntumassa. 
Puomia riittää niin ettei tar-
vitse jäälle mennä.

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



nro 3 • 20213

©2020 Caterpillar Inc. All rights reserved.

www.avesco-cat.fi

Kysy lisää omalta Cat-myyjältäsi!

Uusi kiinteähintainen huoltosopimus

UUDEN SUKUPOLVEN PYÖRÄALUSTAISET KAIVUKONEET
CAT M314, M316, M318

Uuden sukupolven pyöräalustaiset Cat® kaivukoneet ovat monipuolisia maanrakentajia. Älykkään tekniikan, ketteryyden 
ja laajan työvälinevalikoiman ansiosta ne soveltuvat vaativiin kaivutehtäviin, niin kaupungissa kuin maastossa. 
Täysin uudistetussa ja tilavassa ohjaamossa kaikki hallintalaitteet ovat ergonomiseti oikein, ohjaamosta on hyvä 
näkyvyys työmaalle. Integroitu tiltrotaattori, tehokkaat ympäristöystävälliset Stage V -moottorit, erinomainen 
polttoainetalous sekä alhaisemmat ylläpitokulut varmistavat korkean tuottavuuden.
Katsotaan kuka on katu-uskottava tulevaisuudessa!

EASY 
SERVICE

MAXIMAALINEN 
SUORITUSKYKY
15 % ENEMMÄN 
KÄÄNTÖVOIMAA

ERGONOMINEN 
MUKAVA OHJAAMO, 
10”NÄYTTÖ JA 
LOISTAVA NÄKYVYYS 

JOPA 10 % 
SÄÄSTÖ 
HUOLTO-
OSISSA 

CAT
TILTROTAATTORI-
VALMIUS

- pidämme huolen koneestasi

- määräaikaishuollot kiinteään hintaan

- Vähemmän käyttökatkoja

- huollot haluamassasi paikassa

- turvaa koneesi jälleenmyyntiarvo
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Colmarin  
oppisopimuskoululaiset 
valmistivat maapallon

Vaikuttavan koneen ohella luo-

vutustilaisuudessa oli näytillä 

teräksestä tehty pienoismaa-

pallo. Oppisopimuskoulutus 

on asia, jossa hyödynnetään 

Colmarin tehtaalla olevaa tie-

totaitoa. Oppilaat olivat teh-

neet pienoismaapallon harjoi-

tustyönä. Maapallo esiteltiin 

lehdistölle ja se jää pysyvästi 

Liebherr Colmarin näyttelyti-

laan kolmen historiallisen ko-

neen seuraan. Tehtaalla on 

tänä vuonna 70 oppisopimus-

menen kokemus purkukaivin-

koneista ja laitteet mukautuvat 

monenlaiseen työhön. Purku-

yhtiöllä on katse pitkällä tu-

levaisuudessa ja he katsovat 

että Liebherrin tarjoama tek-

nologia sopii hyvin yritykselle. 

AWR Abbruch GmbH on Sak-

san johtavia purkuyhtiöitä ja 

pitkäjänteinen kehitystyö takaa 

yhtiön jatkuvan kasvun. Yh-

tiö on 55 vuotta vanha. Yhtiö 

on erikoistunut purkamiseen, 

saastuneiden rakennusten 

kunnostamiseen, kierrätyk-

seen ja rakennusperustusten 

tekemiseen.

KONEEN AVAIMET OJENSI Lieb-

herr Ranskan johto ja minis-

teri Brigitte Klinkert (Ranskan 

työvoima-, ammattikoulutus-

ministeri).

Colmarin tehtaalla luovutet-

tiin 26. helmikuuta 2021 Lieb-

herr R980 purkukoneen avai-

met AWR Abbruch GmbH:lle, 

joka on saksalainen purkuyh-

tiö. Purkukaivinkone, jolla on 

jättimäiset mittasuhteet, on 

valmistettu Liebherr France 

SAS:n toimesta.

Tämä saksalainen asiakas 

tuntee Liebherr- purkukoneet 

jo pitkältä ajalta, he omistavat 

Liebherrin suurin purkukone, maksimi työkorkeus 55 metriä, 
luovutettiin ammattikoululaisten tekemän teräksisen pienoismaapallon vieressä.

R 972 koneen, joka on ostettu 

2007. Kone on yhä toiminnas-

sa. Sen jälkeen  AWR Abbruch 

GmbH on ostanut muitakin 

Liebherr- koneita mm. kaksi 

purkukonetta, pyöräalustaisia 

kaivinkoneita ja pyöräkuor-

maajia.

Tela-alustainen  
purkukone R 980  
Demolition VHHD

Asiakas tilasi koneen ennen 

sen kehittämistä. Se suun-

niteltiin ja valmistettiin yh-

teistyössä asiakkaan kanssa 

Liebherr Colmarin tehtaalla. 

Koneen työpaino on 190 ton-

nia sisältäen 35 tonnin vas-

tapainon. Monta kuukautta 

tehtiin tutkimuksia, testausta 

ja muutoksia ennen kuin kone 

täytti asiakkaan vaatimukset. 

R 980 Demolition koneeseen 

voidaan laittaa neljä puomi 

variaatiota. Ulottuvuudet ovat 

21, 26, 36, ja 55 metriä. 21 ja 

26 metrinen puomi voi kantaa 

15 tonnin painoista työlaitetta 

36 metrin puomiin voi laittaa 5 

tonnin työkalun ja 55 metrinen 

puomikin kantaa esimerkiksi  

3 tonnin painoisen purkusak-

sen.

koululaista. Koulutustoiminta 

on olennainen osa Liebherrin 

rekrytointipolitiikkaa. Henkilöt 

integroidaan ammattimaiseen 

toimintaan varhain ja he työllis-

tyvät Colmarin tehtaalle.

Pääpaino  
asiakkaan  
toiminnassa

R 974 purkukone aloitti AWR 

Abbruch GmbH:n asiakassuh-

teen vuonna 2007. Yrityksen 

omistajat Viqa:n veljekset valit-

sivat Liebherrin sieltä löytyvän 

tietotaidon vuoksi. Liebherrillä 

on lisäksi yli kolmen vuosikym-

SUURIN KOSKAAN RAKENNETTU LIEBHERR-PURKUKONE 
LUOVUTETTIIN  AWR ABBRUCH GMBH:LLE

Luovutustilaisuudessa vasemmalta oikealle: Martin Schickel (Liebherr-France SAS:n toimitusjohtaja), 
Brigitte Klinkert (työ- ja ammattikoulutusministeri), Gani Viqa (AWR Abbruch GmbH), Nazmi Viqa (AWR Abbruch GmbH) 

ja Ilmi Viqa (AWR Abbruch GmbH).

Mukana luovutustilaisuudessa oli 
oppisopimuskoululaisten tekemä 

teräksinen pienoismaapallo.

R 980 Demolition koneen kokonaispaino on 190 tonnia sisältäen 35 tonnin vastapainon. Kone on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa.



nro 3 • 20215

Volvo Construction Equipment

Myynti
Vantaa Timo Mörsky 020 125 6262
Vaihtokonepäällikkö  Jukka Vartola 045 273 5288
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
Forssa/Salo Kalle Virtala 020 125 6471
Turku/Pori
Lappi Hannu Ulkuniemi 020 125 6430
Oulu/Kainuu 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

Pyöräkaivukoneet  MYYJÄ
Volvo EW140C 2008 79000 Råholm Jörgen
Volvo EWR150E 2019 185000 Rautiainen Pasi
Volvo EW180C 2010 74000 Ulkuniemi Hannu
Caterpillar M313D 2012 59500 Vartola Jukka
Caterpillar M315D 2014  Vartola Jukka
Caterpillar M316D 2008 44900 Rautiainen Pasi
Hyundai R170W 2011 59000 Vartola Jukka
Komatsu PW148-8 2017 99000 Rautiainen Pasi
    
Pyöräkuormaajat  MYYJÄ
Volvo L50C 1995 37000 Nybäck Linus
Volvo L60F 2007 38500 Rautiainen Pasi
Volvo L60H 2017 89500 Vartola Jukka
Volvo L70D 2002 35000 Virtala Kalle
Volvo L70G 2014 105000 Råholm Jörgen
Volvo L70H 2019 138000 Virtala Kalle
Volvo L90D 2000 39000 Paakkunainen Janne
Volvo L110F 2008 69000 Råholm Jörgen
Volvo L110F 2011 78000 Virtala Kalle
Volvo L120F 2008 62500 Paakkunainen Janne
Volvo L120F 2008 45000 Virtala Kalle

Volvo EC220DL 2014  Virtala Kalle
Volvo ECR235EL 2019 180000 Rautiainen Pasi
Volvo EC240CL 2009  Råholm Jörgen
Volvo EC250DL 2013 85000 Rautiainen Pasi
Volvo EC300 1996 13900 Råholm Jörgen
Volvo EC300DL 2012 63000 Nybäck Linus
Volvo EC380DL 2012 85000 Vartola Jukka
Åkerman EC420 1994 29000 Råholm Jörgen
Doosan DX140LCR 2015 66500 Rautiainen Pasi
Doosan DX180LC 2008  Virtala Kalle
Hitachi ZX210LC-5B 2014 79500 Paakkunainen Janne
Hitachi Zx225USR 2005 41900 Paakkunainen Janne
Hitachi ZX470LCH 2012  Råholm Jörgen
Hyundai R180LC-9 2013 49000 Råholm Jörgen
Hyundai HX300L 2017 124900 Rautiainen Pasi
Komatsu PC138US 2006 38000 Råholm Jörgen
Komatsu HB215LC 2013 65000 Huhtanen Lasse
Komatsu PC290LC-8 2008 39000 Rautiainen Pasi
Komatsu PC290LC-10 2012 55000 Paakkunainen Janne
New Holland 
E235BSR-2 2012 52500 Paakkunainen Janne 

Dumpperit   MYYJÄ
Volvo A30G 2014 150000 Huhtanen Lasse
Volvo A35E 2010 98000 Rautiainen Pasi
Volvo A40D  55900 Nybäck Linus
    
Liukuohjatut  
kuormaajat   MYYJÄ
Caterpillar 246 2000 25750 Rautiainen Pasi
Caterpillar 246C 2012 29500 Paakkunainen Janne
    
Mini- ja  
midikaivukoneet  MYYJÄ
Volvo EC27C 2011  Mörsky Timo
Volvo ECR58 2011 34900  Ulkuniemi Hannu
Wacker Neuson 14504 2010 41900 Paakkunainen Janne
    
Pienkuormaajat  MYYJÄ
Volvo L20B 2004 23000 Nybäck Linus
Volvo L30 2007 22000 Nybäck Linus
Volvo L40B 2005 39000 Paakkunainen Janne
Volvo L45HS 2020 108000 Paakkunainen Janne
   
 

Volvo L120G 2014 95000 Ulkuniemi Hannu
Volvo L350F 2007 79000 Råholm Jörgen
Volvo L350F 2016 260000 Vartola Jukka
CASE 921C 2003 29500 Paakkunainen Janne
Caterpillar 950GC 2018 137000 Vartola Jukka
Hyundai HL757-7A 2008 34900 Ulkuniemi Hannu
JCB 456HT 2007 54900 Virtala Kalle
Komatsu WA320 2018 84900 Vartola Jukka
Komatsu WA380-3H 1996 22500 Vartola Jukka
    
Telakaivukoneet  MYYJÄ
Volvo EC140CL 2008 39000 Virtala Kalle
Volvo EC140ELM 2017  Huhtanen Lasse
Volvo ECR145CL 2008 49000 Råholm Jörgen
Volvo ECR145EL 2018 124000 Huhtanen Lasse
Volvo EC160DL 2012 67700 Rautiainen Pasi
Volvo EC210BLC 2006 27000 Ulkuniemi Hannu
Volvo EC210BLC 2006 39000 Rautiainen Pasi
Volvo EC210CL 2007 29500 Vartola Jukka
Volvo EC210CL 2008 37500 Vartola Jukka
Volvo EC210CL 2008 50000 Huhtanen Lasse
Volvo EC210CL 2011 75000 Råholm Jörgen

Volvo L40B -05 39000 €
Janne Paakkunainen

Volvo L110F -11 78.000 €
Kalle Virtala

Volvo EC140CL -08 39.000 €
Kalle Virtala

Volvo L120G -14 95.000 €
Hannu Ulkuniemi

Volvo EC160DL -12 67700 €
Pasi Rautiainen

Volvo EC160DL -12 67.700 €
Pasi Rautiainen

Volvo EC210BLC -06 39.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo EC300DL -12 63.000 €
Linus Nybäck

Volvo EWR150E -19 185.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo EC250DL -13 92.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo ECR235 EL -19 180.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo ECR145EL -18 124.000 €
Lasse Huhtanen
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MUISTA VARMENTAA 

VAAKASI

KEVÄÄLLÄ 
2021 

perinteiselle varmennus-
kiertueellemme lähtee 

varmennuskalusto 
pyöräkuormaajavaaoille 
kiertäen Etelä-, Länsi-, 
Keski- ja Itä-Suomen.

TUOMME ENSI- JA MÄÄRÄAIKAISVARMENNUSPALVELUT 
SUORAAN SINNE, MISSÄ KONEET KUORMAAVAT JA 
PUNNITUSASEMAT SIJAITSEVAT.

SOITA JA 

VARAA AIKA:

p. 040 723 9930 / Pauli

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

C o n s u l t i n g  -  R o a d  -  C o n s t r u c t i o n  -  I n d u s t r y

Liikennejärjestelyt

 Suunnitelmat
 Luvat
 Kaluston vuokraus
 Kuljetus
 Asennus
 Ylläpito
 Liikenteenohjaus

Ramudden Oy www.ramudden.fi

Helsinki 
Päivystys 044 555 6658 
Veturitie 19 A, 00240 Helsinki

Tampere 
040 841 6248             
Pöytäsarankatu 14, 33900 Tampere

Jyväskylä 
050 325 4762 
Vahtituvantie 1, 40320 Jyväskylä

Kuopio 
050 478 0069 
Timpurintie 2, 70900 Toivala

Oulu 
050 307 5130  
Veistämötie 16, 90620 Oulu

Turku 
050 323 1040 
Vajossuonkatu 4, 20360 Turku

Vaasa 
050 476 1874  
Kappelinmäentie 240, 65370 Vaasa

Liikenteenohjaus 
050 535 0796

010 205 1200

on sopimukset lähes kaikkien 

kauhanvalmistajien kanssa, jo-

ten kaikki saavat mieleisensä 

kauhan. RF:n punainen kauha 

on suosittu ja se sopii kevey-

tensä puolesta hyvin pikalii-

tinkäyttöön.  Demarecin pur-

kuvälineet ovat myös tärkeä 

tuoteryhmä. Heidän tarjon-

tansa kattaa purkutyön kaik-

ki osa-alueet. Real Partsista 

saa myös Rammerin vasaroi-

ta. Valikoimaan kuuluu myös 

ratatyölaitteet, harjakoneet, 

asfalttileikkurit, routakoukut 

ja katupesurit. Asiakkaan mu-

kaan lähtee usein myös nos-

toapuvälineitä. Real Parts myy 

joka on tärkeä tekijä lisälai-

tekaupassa. Suuri osa asiak-

kaista tietää jo soittaessaan 

tarkasti mitä haluaa. Jos on 

epäselvää millä laitteella työ 

pitäisi tehdä, Jari ja Toni voi-

vat kokemuksellaan myöskin 

neuvoa asiakasta. RealPartsin 

lisälaite valikoimaa voi käydä 

tutkimassa myös Lempäälän 

näyttelytilassa. Lisälaitekaup-

paa ovat vauhdittaneeet ranta-

tunneli, raitiotienteko ja jäteve-

denpuhdistamotyömaa. 

Käytetyt laitteet löytyvät net-

tikone.fi hakusanalla realparts.

Mikä on RealParts

Mikko Uusi-Marttila perusti 

Realpartsin alunperin lisälait-

teiden nettikauppaa varten 

vuonna 2013. Nopeasti siitä 

kehittyi merkittävä lisälaite-

myyjä. RealParts on osa Real-

Machineryä. RealPartsin pää-

varasto toimii Lempäälässä, 

mutta lisälaitteita on pienem-

piä määriä varastossa myös 

muissa RealMachineryn toi-

mipisteissä. Tehdasvarusteet 

RealPartsista saa Doosan–, 

Ammann-, Mecalac-, Palfin-

ger-, Haulotte-, Grove- sekä 

Potain-koneisiin, mutta pää-

paino on erimerkkisissä kaik-

kiin koneisiin sopivissa lisälait-

teissa.

Ihmiset  
kaiken takana

Lisälaitekauppa henkilöityy 

merkittävästi Jari Kaskeen. 

Jarilla on kokemusta lisälait-

teista jo Sorasetin ajalta jolloin 

Jari teki töitä maanrakennuk-

sen parissa. Jarin toimipaikka 

sijaitsee moottoritien varrella 

ja hän sanoi palelleensa noilla 

kallioilla ensimmäisen kerran, 

kun moottoritietä rakennettiin. 

Jarin ohella lisälaitteita myy 

Toni Pakarinen, joka aikoinaan 

aloitti työt RealMachineryssä 

varaosamyyjänä. Poikien esi-

miehenä toimii Jarmo Tonteri, 

joka vastaa myös varustelusta 

ja kehittämisestä.

Lisälaitteita  
kaikkiin koneisiin

RealPartsista saa alkuperäi-

set lisälaitteet Doosan–, Am-

mann-, Mecalac-, Palfinger-, 

Haulotte-, Grove- sekä Po-

tain-koneisiin. Varsinaiset va-

raosat saa RealMachineryn va-

raosaosastolta. Suurin volyymi 

RealPartsissa on kauhoilla, 

suosituimmat merkit ovat RF, 

Latvala, Niskakankaan ja Sal-

misen terästyö. RealPartsilla 

ja asentaa lisälaitteita kaikkiin 

merkkeihin. Myös tilttejä myy-

dään asiakkaille kaikkiin kone-

merkkeihin. Eniten kysyntää 

tällä hetkellä on Engconin til-

teissä, joita löytyy myös suo-

raan varastosta nopeaan toi-

mituksee Lisälaitteet saa myös 

valmiiksi asennettuna ja testat-

tuna. 

Ostotapahtuma

Nykyään asiakas useimmiten 

tutkii ensin nettisivuilta vali-

koimaa ja saatavuutta. Kaupat 

tehdään näin korona-aikana 

puhelimessa. Yleensä lisälaite 

löytyy Lempäälän varastosta, 

REALPARTS ON YKSI REALMACHINERYN TUKIJALOISTA
O L L I  S I LTA N E N

Realpartsin tiimi - vasemmalla Jarmo Tonteri, Jari Kaski ja Toni Pakarinen 
RF:n vesakkoleikkurin takana.

Demarecin purkulaitteet ovat tärkeä osa tarjontaa.
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Vuokraus ja myynti
Juha Leivo   050 379 9992
Teemu Hietaoja  050 410 1230
Konsta Ala-Kantti 050 551 1515 

HONKAJOKI

Vuokraus ja myynti
Harri Hassinen  050 310 9992
Varaosat 050 478 0800

VANTAA

Vuokraus ja myynti
Juuso Salonen  050 550 9339 
Varaosat   050 461 2000

PIRKKALA

Vuokraus ja myynti
Marko Wasenius 
050 500 3993

LIETO

Vuokraus ja myynti
Ari Kiviharju 
0400 261 013

OULU

UUDET KONEET, VUOKRAKONEET, 
VAIHTOKONEET, HUOLTO, VARAOSAT

MCCLOSKEY R105

Tela-alustainen kaksitasoseula,  
tp. 23 tn, seula laatikko 5 m2 

MCCLOSKEY TS4080

Pituus 24 m, kasakorkeus 9 m,  
tuotanto 450 TPH

MCCLOSKEY S190MCCLOSKEY J40 V2

Tela-alustainen kaksitasoseula,  
tp. 37 tn, seula laatikko 9,2 m2 

VUOKRATTAVANA!

MCCLOSKEY S130

Tela-alustainen kaksitasoseula,  
tp. 27 tn, seula laatikko 6,5 m2 

• Vaativaan käyttöön soveltuva, helposti liikuteltava leukamurskain  
• 900 mm pääkuljetin, työpaino 35 tn, leveys 2,5 m

Todistettua tehokkuutta ja tuottavuutta vuodesta 1985

HETI VARASTOSTA!

HETI VARASTOSTA!

VUOKRATTAVANA!

MCCLOSKEY R155

Tela-alustainen suorasyöttöseula,  
tp. 30 tn, seula laatikko 7,5 m2 

HETI VARASTOSTA!

VUOKRATTAVANA!

McCloskey seulat, murskaimet ja kuljettimet suoraan maahantuojalta
•  Lisätiedot myyjiltämme Teemu Hietaoja, puh. 050 410 1230,  
 Juha Leivo, puh. 050 379 9992 ja Juuso Salonen, puh. 050 550 9339
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magneettierotin nappasi murs-

katusta aineksesta pois beto-

niraudat ennen valmiin murs-

keen siirtoa kasakuljettimelle.

Tuulierotin poistaa  
puun ja muovin

Ahosen Lokotrack-laitoksessa 

on lisävarusteena ensimmäise-

nä Suomessa laitteen runkoon 

tehdasasennettu, Votexin val-

mistama tehokas tuulipuhallin, 

joka puhaltaa pois betonia ke-

vyemmän aineksen, esimerkik-

si puun ja muovin. Erotin takaa 

murskatun kierrätysmateriaalin 

puhtauden ja helpottaa näin 

uusiokäyttöä.

”Tuulierotin näyttää toimivan 

tehokkaasti. Se heittää purku-

kuljettimen alkupäästä tarkas-

HUIPPUVARUSTELU on osuva 

ilmaisu, kun kuvaillaan lau-

kaalaisen Ahosen palvelut 

Oy:n  Lokotrack® LT1213S™ 

- iskupalkkimurskainta. Metso 

Outoteciltä hankitussa, tuli-

terässä laitteessa on mukana 

tiukimmat päästönormit täyttä-

vä dieselmoottori, tuulierotin, 

hydraulisesti säädettävä mag-

neettierotin, tarkka hihnavaaka 

ja kätevä etävalvonta. 

– Halusimme varmistaa kat-

tavalla varustelulla tuottavan 

kierrätysainesten murskauk-

sen sekä puhtaat, asiakkai-

demme tarpeisiin riittävän pie-

neksi jalostetut lopputuotteet, 

kommentoi Lokotrackia toisen 

polven yrittäjä, toimitusjohtaja 

Joona Ahonen.

– Kotimaisuus, lähellä olevat 

varaosapalvelu ja huolto olivat 

olennaisesti valintaan liittyviä 

tekijöitä. Emme halunneet ko-

nekantaamme Brexit-muurin 

takaa toimivaa valmistajaa.

Tulikaste  
Kuopion pakkasissa

Uusi Lokotrack-kierrätysmurs-

kain sai tulikasteensa helmi-

kuun alun pakkasissa Kuopi-

on keskustassa. Urakkana oli 

murskata noin 10 000 tonnin 

kasa vanhan uimahallin purku-

työmaan vahvasti raudoitettua 

betonia ja myös asfalttia. 

Vastapäätä Niiralan jäähallia, 

keilailukeskusta ja kerrosta-

loaluetta sijaitsevalla työmaalla 

piti huolehtia tarkasti pölyhait-

tojen minimoinnista vesisuih-

kutuksella. Murskausta sai 

tehdä arkipäivisin aamuseitse-

mästä iltakuuteen. 

Suuren betoniraudan mää-

rän vuoksi kasaa pöyhittiin 

aluksi kaivinkoneeseen asen-

netulla magneetilla, joka pois-

ti osan raudoista. Puolentois-

ta kuution kauhalla varustettu 

Volvo-kaivuri syötti materiaalin 

Lokotrackin NP1213M-isku-

palkkimurskaimeen.

Murskaimessa käytettiin 90 

mm:n asetusta ja seulassa 110 

mm:n teräsverkkoja. Ylite oh-

jautui laitteen seulalta paluu-

kuljettimella takaisin murskai-

meen. 

Purkukuljettimeen asennet-

tu, korkeudeltaan säädettävä 

ti jopa märät kakkosnelosen 

pätkät omaan kasaan,” Joona 

Ahonen kertoo. 

Jälkiasennuksena Ahosen 

Lokotrack täydentyy täysin 

uudella hihnavaa´alla, jolloin 

murskatun materiaalin määrä 

voidaan mitata aina tarkasti ja 

haluttaessa seurata etävalvon-

nasta.

”Keskeytyksetön  
tuotanto tärkeää”

Toimitusjohtaja Joona Ahonen 

näki uuden murskaimensa en-

simmäistä kertaa töissä Kuopi-

on urakassa. Tutkittavaa riitti.

– Alku näyttää lupaavalta. 

Volvo saa kauhoa murskatta-

vaa materiaalia ilman taukoja 

ja tavaraa näyttää tulevan ko-

AHOSEN PALVELUT PANOSTI 
HUIPPUVARUSTELTUUN LOKOTRACK LT1213S

-KIERRÄTYSMURSKAIMEEN

ko purkukuljettimen leveydel-

tä tasaisesti. Ysikymmenluvun 

Citytrack 80:n jälkeen uuden 

murskaimen tuottavuus on ai-

van kuin toisesta maailmasta.

– Jatkossa tärkeintä on, et-

tä laite pyörii keskeytyksettä 

ilman yllättäviä seisokkeja, jol-

loin tulosta syntyy. Saamme 

murskatuksi uudella Lokotrac-

killa purkubetonista ja asfaltis-

ta asiakkaan toivomia, puhtai-

ta lajikkeita hyvällä volyymilla, 

Ahonen uskoo.

Selluvillasta  
purku-urakointiin

Tommi Ahosen perustama ja 

vuonna 2002 osakeyhtiöksi 

kirjattu Ahosen palvelut tun-

netaan alkuvuosiltaan Kes-

ki-Suomessa selluvillan puhal-

tajana. Toiminta laajeni tästä 

suurtehoimuroinintiin ja edel-

leen purkutöihin. 

Tällä hetkellä isä ja kolme 

veljestä, Joona, Eetu ja Samu, 

pyörittävät noin 40 työntekijän 

menestyvää yritystä. Ahosen 

palveluilla on Laukaan Leppä-

vedellä 1,7 hehtaarin uudenai-

kainen kierrätyskeskus.

– Purku- ja kierrätysalal-

la tuntuu riittävän hyvin töitä. 

Uusi Lokotrackimme matkus-

taa Kuopion jälkeen pureske-

lemaan purkubetonia Juvalle 

ja Saarijärvelle, Joona Ahonen 

mainitsee.

Toimitusjohtaja Joona Ahonen toivoo uudella LT1213S-
iskupalkkimurskaimella päästävän tuottavaan 

kierrätysmurskaukseen purkukohteissa eri puolilla Suomea.

Kattavasti varustellun Lokotrack-iskupalkkimurskaimen ensimmäisenä työkohteena oli murskata ja puhdistaa vahvasti raudoitettua purkubetonia Kuopion keskustassa.

Kätevästi Lokotrackin runkoon asennettu tuulierotin 
poistaa murskatusta betonista pois puun ja muovin.
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www. k o b e l c o c e n t e r . 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

KONEKAUPAN AMMATTILAINEN
Teemme vastuullista konekauppaa.
Koko Suomen kattava huoltoverkosto.

JYVÄSKYLÄ  050 446 0187
Tero Auresto  050 592 4341
Jarno Häkkinen  050 573 8587 
Jouni Ristolainen   050 446 0187
Kisällintie 1
40320 JYVÄSKYLÄ

TAMPERE  
Timo Lehto   
050 373 6204

Tuottotie 1
33960 PIRKKALA

Huolto / Varaosat / Myynti / Vuokraus

KOBELCO CEntErit

Erä POIsTOMyyNTIKAUhOjA!

Esim. KAAPELIKAUhA 
tilavuus 300 L
tyyppi S60, J300
HiNta 
(alv. 0%) 1 386€

Esim. LUIsKAKAUhA 
tilavuus 500 L
tyyppi 1500 mm, S60
HiNta 
(alv. 0%) 1 386€

KATsO
hINTOjA!

Esim.  LUIsKAKAUhA 
tilavuus 2000 L
tyyppi 2400 mm, S90
HiNta 
(alv. 0%) 6 325€

Erä uusia poistomyyntikauhoja Vantaan toimipisteessä – tule katsomaan paikanpäälle ja tee tarjous!  
useita eri malleja: paljon hajakokoja ja erilaisilla kiinnikkeillä.

Ammattitaitoiset, merkkikoulutetut huoltomiehemme ja sopi-
mushuoltoverkostomme eri puolilla Suomea vastaavat koneiden-
ne huoltotarpeista tarvittaessa paikanpäällä työmaallanne.

KC_260x175_Hankintavinkit_0321.indd   1 24.3.2021   13.33

PIHA- JA VIHERRAKENTAJAN PAKETIT
NYT TARJOUSHINTAAN! 

PAKETTIHINTA 1
Mecalac AX850 V vm.2019 
Lisähydrauliikka vivulla, ilmastointi,   
Max. ajonopeus 30 km/h
  +Nokia TRI palapintarenkaat
  +Vakiokauha 0.85m³ / 1850 mm (ilman kynsiä) 
  +Ylistaron 1,05 2,2m tasauskauha
  +Mekaaniset Nostohaarukat 2500kg
  +Maantiivistäjä Ammann APF 1033 54kg (ilman vesisäiliötä)

Hinta: 58 990€+alv

PAKETTIHINTA 2
Mecalac AX850 V vm.2019
Joystick hallinta (sis. lisähydrauliikan propolla),  
Max. ajonopeus 36 km/h, aurasähkö, ilmastointi
  +Nokia TRI palapintarenkaat
  +Vakiokauha 0.85m³ / 1850 mm (ilman kynsiä) 
  +Ylistaron 1,05 2,2m Tasauskauha
  +Mekaaniset Nostohaarukat 2500kg
  +Maantiivistäjä Ammann APF 1033 54kg (ilman vesisäiliötä)

Hinta: 62 590€+alv

PAKETTIHINTA 3
Mecalac AX850 V vm.2020
Joystick hallinta (sis. lisähydrauliikan propolla),  
Max. ajonopeus 36 km/h, aurasähkö, ilmastointi
  +Nokia TRI palapintarenkaat
  +Vakiokauha 0.85m³ / 1850 mm (ilman kynsiä) 
  +Ylistaron 1,05 2,2m tasauskauha
  +Mekaaniset Nostohaarukat 2500kg
  +Maantiivistäjä Ammann APF 1033 54kg (ilman vesisäiliötä)

Hinta: 65 790€+alv

SOITA JO TÄNÄÄN 
KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  ..... 044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  .... 044 755 6528
TURKU
Tero Leiniö ......... 0400 311 919

KERAVA
Vesa Hietala ...... 040 169 0888
Markku Takala  .. 0400 516 047
KUOPIO
Asko Partanen  ... 044 088 1931

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

HAMINA
Riku Hietanen  .... 0400 514 536

SEINÄJOKI
Esko Viertola ..... 0500 664 730

JOENSUU / HANNUN-KONE OY
Mika Jääskeläinen  .. 050 4060 798

www.realmachinery.fi
020 734 7444

hankintavinkit_01_2021.indd   1hankintavinkit_01_2021.indd   1 30/03/2021   13.1130/03/2021   13.11
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TERRAFAMEN KAIVOS Sotka-

mossa on tehnyt sopimuksen 

Rotatorin kanssa nykyisen 

Hitachi-kaivoskaluston uusi-

misesta vuosien 2022-2025 

aikana.

Terrafamen ja Rotatorin vä-

linen sopimus sisältää kaksi 

Hitachi EX3600-7 kaivukonetta 

sekä seitsemän EH3500AC-3 

kiviautoa. Lisäksi sopimukses-

sa on optio koko vanhemman 

kaluston korvaamiseksi. Van-

himmat EX3600-6 kaivukone 

ja EH3500AC-II kiviautot ovat 

päässeet jo yli 60 000 käyttö-

tunnin. Rotator Oy on huoleh-

tinut niiden kunnossapidosta 

kaivoksella alusta asti. Uudet 

koneet kokoonpannaan ja toi-

mitetaan Terrafamelle valmiina 

käyttöönotettavaksi kaivoksel-

la. Ensimmäiset MTU:n EURO 

V -tason moottoreilla varuste-

tut koneet (1 + 2) valmistuvat 

Japanissa touko-kesäkuun 

2022 aikana.

Rotator Oy ja Terrafame ovat 

solmineet myös jatkosopimuk-

sen Terrafamen nykyisen ka-

luston huolloista seuraavaksi 

kolmeksi vuodeksi. Tämä sopi-

mus sisältää myös option kah-

den vuoden jatkolle.

Hitachi EX3600-7 on seu-

raavan sukupolven kaivukone, 

joka hyödyntää ympäristöys-

tävällisiä teknologioita. Kaivu-

koneen sähköinen pumppujen 

tuotonsäätö, sekä tehokkaam-

pi hydrauliikka ja jäähdytys 

pienentävät polttoaineenkulu-

tusta ja vähentävät päästöjä. 

Myös koneen komponenttien 

kestoikään ja huollettavuuteen 

on tehty lukuisia parannuksia. 

EX3600-7:n kuljettajan olo-

torin kanssa tehtyyn sopimuk-

seen kaivoskaluston uusimi-

sesta. Monivuotinen yhteistyö 

sekä kaluston kilpailukykyi-

nen elinkaarikustannus olivat 

ratkaisevia tekijöitä päätök-

sen taustalla. Lisäksi Hitachin 

käyttämä ”future proof” -kon-

suhteisiin on myös kiinnitetty 

huomiota ja uudistusten myötä 

käyttömukavuus ja turvallisuus 

on nostettu uudelle tasolle.

Hitachi EH3500AC-3 on pit-

kään tuotannossa ollut sähkö-

käyttöinen kiviauto, joka kul-

jettaa edeltäjäänsä isomman 

hyötykuorman. Perinteisiin voi-

mansiirtomenetelmiin ja edel-

tävään mallisarjaan verrattuna 

ympäristön kuormitus on täl-

löin huomattavasti pienempi. 

Laitteessa on mm. luiston- se-

kä sutimisenesto ja nyökkimi-

senvaimennus vakiona. Myös 

komponenttien elinikään on 

kiinnitetty erityistä huomiota. 

Hitachi Construction Mach-

inery käyttää mm. Hitachin 

valmistamia sähkökompo-

septi tukee kaluston pitkää 

elinkaarta ja auttaa hallitse-

maan tuotannon hiilijalanjälkeä 

tulevaisuudessa. Uskomme, 

että pitkään jatkunut yhteistyö 

helpottaa osaltaan kaluston 

uusimista useiden vuosien ai-

kana”, toteaa Terrafame Oy:n 

kaivostoiminnan johtaja Seppo 

Voutilainen.

”Yhteistyön jatkuminen Ter-

rafamen kaivoksen kanssa on 

meille erittäin tärkeää. Nyt sol-

mittu sopimus on suuri luotta-

muksen osoitus Rotator Oy:n 

palveluita ja Hitachi-tuotteita 

kohtaan. Yhteistyö Terrafamen 

kanssa vahvistaa asemaam-

me kaivossektorilla ja auttaa 

meitä kehittämään rautaista 

osaamistamme entistä parem-

maksi”, toteaa Rotator Oy:n 

toimitusjohtaja Jari Valtanen.

Terrafamen toiminnan tarkoi-

tuksena on keventää liikenteen 

hiilijalanjälkeä vastuullisesti 

tuotetuilla akkukemikaaleilla. 

Terrafamen yhdelle teollisuus-

alueelle sijoittuva integroitu 

tuotanto omasta kaivoksesta 

akkukemikaaleiksi muodostaa 

ainutlaatuisen ja energiate-

hokkaan tuotantoketjun, joka 

tuottaa asiakkaille akkukemi-

kaaleja, joiden hiilijalanjälki on 

selvästi teollisuuden keskiar-

voa pienempi.

Terrafame Oy on perustet-

tu vuonna 2015. Vuonna 2020 

sen liikevaihto oli 338 MEUR ja 

yhtiön teollisuusalueella työs-

kenteli noin 2 000 työntekijää, 

joista urakoitsijoiden ja ali-

hankkijoiden osuus oli vähän 

yli puolet.

Vuonna 1954 perustettu per-

heyritys Rotator on yksi koke-

neimmista ja vakiintuneimmis-

ta koneiden maahantuonti- ja 

jälkipalveluyrityksistä Suomes-

sa. Rotator Oy on pitkäjäntei-

sesti rakentanut palveluitaan 

kattamaan kaikki asiakkaiden 

tarpeet koneista jälkipalvelui-

hin.

nentteja laitteissaan. Edellä 

mainitut muutokset lisäävät 

EH3500AC-3 kiviauton käytet-

tävyyttä, sekä vähentävät polt-

toaineenkulutusta ja ympäris-

tön kuormitusta tehokkaasti.

Hitachi suunnittelee kai-

voskoneet ns. ”future proof” 

– konseptilla modulaarisiksi, 

jolloin laitteiden käyttöaikana 

voidaan ottaa muuttuvat ym-

päristöarvot huomioon. Hi-

tachin tarkoituksen on vähen-

tää öljyjen ja polttoaineiden 

käyttöä. Tähän päästään pi-

dentämällä huoltovälejä sekä 

tehostamalla voimansiirtolinjan 

sähköistämistä, jolloin riippu-

vuus fossiilisista polttoaineista 

vähenee.

”Olemme tyytyväisiä Rota-

TERRAFAME JA ROTATOR 
OVAT SOPINEET HITACHI-KAIVOSKONEIDEN 
TOIMITUKSESTA SOTKAMON KAIVOKSELLE
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ROTATOR.

www.rotator.fi Tuottotie 4, 33961 Pirkkala,   puh. (03) 2874 111
Linkokuja 6-8, 01741 Vantaa, puh. (09) 8789 010

Tiesitkö? Jopa 75% Rotatorin 
henkilöstöstä työskentelee 
jälkipalveluiden parissa.

Olemme jo yli 60 vuoden ajan työskennelleet asiakkaidemme 
kilpailukyvyn puolesta. Meille on kunnia-asia, että asiak-
kaamme saa varmatoimisen ja tehokkaan koneen, sekä 
luotettavat jälkipalvelut kaikkialla Suomessa.

Kauttamme saat:
Uudet ja käytetyt koneet sekä vuokrakoneet
Varaosapalvelut
Huolto- ja korjaamopalvelut
Teknisen tuen, koulutus- ja konsultointipalvelut
Huoltosopimukset
Kenttähuollon
Takuukäsittelyt
Vuositarkastukset
 
Tuotteemme
Kaivoskoneet
Maanrakennuskoneet
Henkilönostimet
Nosturit
Kurottajat
Trukit ja materiaalinkäsittelykoneet
Kompaktit murskaus- ja seulontalaitokset
Maantiivistyskoneet
Siivousrobotit
Hyötyajoneuvot

PALVELEMME 160 AMMATTILAISEN VOIMIN 
KOKO MAAN KATTAVALLA VERKOSTOLLA

Toimintaamme tukee ammattitaitoinen sopimushuoltoverkostomme.

KUN OMAT KÄDET 
EIVÄT RIITÄ.

Ota yhteyttä! 
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Kari Martikainen
Maanrakennus Martikainen Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. 

Yrityksen monipuolinen osaaminen perustuu vuosikymmenten kokemukseen, osaavaan ja 
koulutettuun henkilöstöön sekä nykyaikaiseen tekniikkaan. 

Yrityksen laadunvarmistus on toteutettu yrityskohtaisen laatujärjestelmän avulla. 
Maanrakennus Martikainen on Engconin pitkäaikainen asiakas.

* Kaiken tämän taustalla on 
yksi yhtiö, Engcon. 

Tämän helpommaksi 
ei järjestelmän

hankintaa tai ylläpitoa 
enää voi tehdä.

Kaikelle tälle on
yksi valmistaja

yksi takuu
yksi myyjä

yksi tekninen tuki
ja yksi huolto,

koska olet koska olet 
yksi meistä.yksi meistä.**

PerusvarusteluTyölaitteet
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Uusi sukupolvi 

Cat D7 siirtää materiaalia 8 % 

enemmän tunnissa kuin vanha 

D7E, 6 % painonlisäyksellä ja 

12 % suuremmilla hevosvoi-

milla. Puskulevyn kapasiteettia 

on lisätty 10 prosenttia. Nos-

tetulla vetopyöräl-lä saadaan 

parempi vetobalanssi ja ajet-

tavuus. puskulevyn tunkeutu-

misvoima on myös suurempi.

D7 lisäksi nelivaihteinen au-

tomaatti on myös D6 ja D8T 

puskukoneissa. Pehmeätoimi-

nen vaihteisto säätää tarvitta-

vaa puskuvoimaa ilman kuljet-

tajan toimenpiteitä.

Hytti on uudelleen muotoil-

tu parantamaan kuljettajan 

mukavuutta ja tuottavuutta, 

sama hytti on myös D5:ssä 

ja D6/D6WE:ssä. Kuljettajalle 

on enemmän tilaa, tuplaistuin, 

ergonomiset hallintalait-teet 

sekä helppokäyttöinen 10 tuu-

man kosketusnäyttö. Konees-

sa on vakiona HD-kamera, 

joka näyttää koneen takana 

olevan alueen.

Ennennäkemättömiä 
teknologiavalintoja 

D7 on valinnut viimeisimmän 

teknologiatarjonnan autta-

maan asiakasta hyödyntä-

mään koneinvestointiaan par-

haalla mahdollisella tavalla. 

Kulmaindikaattori on vakiona 

ja varustettuna korkealaa-

Uudessa D7 puskukoneessa on telojen veto yläpuolisel-

la vetokehällä, tehoa on lisätty, samoin helppokäyttöisiä 

teknologiaominaisuuksia tuottavuuden parantamiseksi. 

Täysin automaattinen nelipor-tainen vaihteisto tarjoaa 

optimipolttoaineenkulutuksen, parannettua puskutehoa 

ja helppokäyttöisyyttä. D7 varustettuna 197 kW mootto-

rilla ja 29,8 tonnin työpainolla korvaa vanhan D7E mallin, 

joka oli sähkövetoinen.

kauko-ohjausyksikön. Cat 

Command toimittaa kauko-oh-

jausratkaisun, joka varmistaa 

turvallisuuden ja tuottavuuden. 

Kauko-ohjaus voidaan toteut-

taa näköetäisyydellä Com-

mand Consol (LOS) ohjaimella 

tai kauempaa Command Stati-

on (NLOS) ohjausasemalla, 

Telematiikka  
lisää tuottavuutta

Cat Link telematiikkateknolo-

gia auttaa työmaiden hallin-

nassa. Se kerää tietoa konees-

ta, materiaaleista ja ihmisten 

toiminnasta. Tiedon muotoa 

voi itse muokata.

• Product Link™  kerää tie-

toa automaattisesti ja tarkasti 

kaikesta asiakkaan kalustosta. 

Siihen voidaan liittää muunkin 

merkkiset koneet, kunhan tieto 

voidaan siirtää koneesta webin 

läpi tai mobiiliaplikaatiolla.

• Tiedon siirto voi olla haas-

tui-sella luokan näytöllä. Se 

näyttää kaadot ja ristikulmat.

ARO-avustimella on tason-

säätöjärjestelmä, johon on 

niputettu puskulevyn perus-

säätöjä ja avustin ominaisuus, 

joka taustalla avustaa kuljetta-

jaa sekä tehokkaammaksi että 

säästämään aikaa.

• CAT Grade kulma-avus-

timella voidaan puskulevyn 

asento säätää ilman GPS sig-

naalia ja siihen liittyvää laitteis-

toa. Avustinta käytetään hel-

posti kosketusnäytöllä.

• Attachment Ready Option 

(ARO) antaa valmiuden asen-

taa helposti eri valmistajien ko-

ne-ohjausjärjestelmiä (Trimple, 

Leica jne). Kiinnikkeet ja johdo-

tus on valmiina.

• Blade Load Monitor ker-

too järjestelmälle puskulevyn 

kuormituksen, jolloin puskule-

vyn kapasiteettia voidaan op-

timoida.

• Stable Blade toimii sau-

mattomasti kuljettajan kanssa 

säätäen puskulevyn korkeutta 

pehme-ällä alustalla

• Traction Control on telojen 

luistonesto, joka säästää polt-

toainetta, aikaa ja vähentää te-

lojen kulumista

• AutoCarry ominaisuus 

nostaa automaattisesti pus-

kulevyä mahdollistaen vakio-

kuorman, mikä estää teloja 

luistamasta

Asiakas voi tilata konee-

tavaa, siihen tarjoaa avun Vi-

sionLink®. Cat edustaja auttaa 

konfiguroimaan tiedonsiirron 

käyttäen mobiiliverkkoa tai sa-

telliittiyhteyttä

• Cat App:iä voit käyttää 

kaluston hallinnassa mihin ai-

kaan tahansa vaikkapa älypu-

helimella

• Remote Troubleshoot oh-

jelmiston avulla Cat- edustaja 

voi diagnosoida koneen etänä, 

joka säästää  kuluja ja aikaa. 

Remote Flash päivittää koneen 

ohjelmiston ilman asentajan 

käyntiä vähentäen seisonta-ai-

kaa. 

• Application Profile ja Ope-

rator ID avulla voidaan koneen 

toiminnot personoida eri kul-

jet-tajille. 

• Machine Security – Pass- 

code  lisää turvallisuutta. Kul-

jettaja laittaa oman tunnistus-

koodinsa ennen kuin voi käyn-

nistää koneen. 

Varustettu  
vaadittua työtä varten

D7 on saatavilla vakiover-

siona  tai LPG varustuksella, 

jossa pintapaine on matala 

pehmeämmille alustoille. Saa-

tavilla on erityyppisiä versioita 

puskulevyistä ja telalapuista. 

Kone voidaan varustaa työ-

maan mukaan. 

Koneeseen on saatavilla 

kaatopaikka- ja metsäsovel-

luksiin omat suojauksensa. 

Samoin saatavissa on erikois-

suojauksia iskuja ja ilmassa 

lentäviä kappaleita vastaan. 

Kone voidaan tilata iskun-

kestävällä ohjaamolla ja eri-

koisalustalla sekä asiakkaalle 

suunnitellulla puskulevyllä.

D7 tekniset tiedot

Moottori Cat® C9.3B

Vaihteisto Täysin automaatti-

nen, 4-portainen

Päästöt U.S. EPA Tier 4 Final/

EU Stage V

Nettoteho (2,200 rpm)

ISO 9249/SAE J1349 

197 kW 

  

T Y Ö PA I N O T

Vakiokone repijällä (SU) 

29,776 kg 

Leveätelainen vetoaisalla 

28,677 kg 

Jätteenkäsittelijä 

28,140 kg 

SU on kolmipiikkinen 

repijä = 2993 kg

P U S K U L E V Y N 
K A PA S I T E E T T I

Vakio puskulevy kivelle 

7.4 m3 

Pehmeän alustan 

suora puskulevy 6.2 m3 

Kulmalevy (A) 4.2 m3 

Pehmeän alustan 

kulmalevy 4.7 m3 

Yleispuskulevy 8.6 m3 

Yleispuskulevy 

(kevyt materiaali) 16.6 m3

seensa myös tehdasasen-

teisen Cat Grade with 3D 

laitteiston. Edistyksellinen 

inertia-mittausyksikkö  (IMU) 

nopeuttaa ja tarkentaa mit-

tausta ilman asennonilmaisin-

sylintereitä. Pienet GPS-an-

tennit on sijoitettu hytin katolle 

suojaan ja vastaanottimet ovat 

hytissä. Edistyksellinen 10 tuu-

man näyttö toimii kuten äly-

puhelin, helpottaen kuljettajan 

toimintaa. Android OS alusta 

mahdollistaa monipuolisten 

ohjelmistojen käytön. 

Kauko- 
ohjausvalmius

Uusi D7 on tehtaalla varus-

tettu kauko-ohjausvalmiudel-

la. Kaikki koneeseen tulevat 

komponentit ovat valmiiksi 

integroituna. Koneessa on ul-

kopuoliset liittimet, joihin ko-

neen toimittaja voi helposti 

kytkeä katolle asennettavan 

UUSI ”YLÄVETOINEN” CAT D7 PUSKUKONE TARJOAA ENEMMÄN VOIMAA, 
TUOTTAVUUTTA JA UUTTA TEKNOLOGIAA

O L L I  S I LTA N E N
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Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

Oikea valinta 
 Suomalainen tuote
Avant Tecno Oy valmistaa kaikki Avant-kuormaajat 
Ylöjärven tehtaallaan, joka työllistää yli 250 suomalaista.

 Korkea laatu
Maailmanlaajuinen myynti 30 vuoden aikana on 
auttanut kehittämään koneista kestäviä ja toimivia myös 
haastavissa olosuhteissa.

 Taattu huoltovarmuus
75 huoltopistettä ympäri Suomea takaavat varaosien 
helpon saatavuuden ja osaavan huollon lähellä asiakasta.

 Jälleenmyyntiarvo
Avant säilyttää arvonsa erinomaisesti. Käytettyjen Avantien 
jälleenmyyntiarvo on korkea ja menekki taattu.

Avant kuormaajat ja työlaitteet
Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8800  |  myynti@avant.fi 
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

edustava kymmenen tonnin 

Cat 310. Näille koneille on löy-

tynyt töitä mukavasti myös ra-

kennuspohjien tekemisestä ja 

siirtely onnistuu hyvin omalla 

traktorilla ja lavetilla. Kesäai-

kaan näissä kaivutöissä on 2–4 

saankin. Nämä teemat ovat 

olleet päällimmäisenä, kun 

konekalustoa olemme hankki-

neet. Molemmissa koneissa on 

Easy Service -huoltosopimuk-

set, jotka kattavat molempien 

koneiden määräaikaishuollot 

SATA REKIKOIRAA, HUSKYA. Tu-

hansia, lähinnä ulkomaalaisia 

turisteja talvikaudessa. Näis-

tä elementeistä on Inarissa 

Nellimin kylässä asuvan Matti 

Salmen elämä ja toimeentulo 

muodostunut jo toistakym-

mentä vuotta. – Lähtösinhän 

minä olen etelästä, mutta pari 

vuosikymmentä on jo mennyt 

koirien kanssa Lapissa. Ensiksi 

tulin Länsi-Lappiin kausitöihin, 

mutta sille tielle jäin. Vuonna 

2009 tulin tänne Nellimiin Ve-

näjän rajan tuntumaan ensin 

töihin ja vuodesta 2014 on vai-

mon, Janen kanssa pyöritetty 

omaa Nellim Husky Oy yritys-

tä, kertoo Matti Salmi.

Sata Huskya vaatii luonnol-

lisesti paljon työtä ja huolenpi-

toa. – Kyllä tässä puuhaa pii-

saa. Päivittäinhän nämä syövät 

ja juovat, tarvitsevat liikuntaa 

ja tarha pidettävä puhtaana. 

Normaalina talvena meillä vie-

railee useampi tuhat matkai-

lijaa kokemassa koiravalja-

kon kyytiä Lapin erämaassa, 

esittelee Matti. Kulunut vuosi 

on ollut koronan vuoksi myös 

Nellim Huskylla poikkeuksel-

linen. Ulkomaiset turistit eivät 

ole päässeet tulemaan, joten 

koirat ovat juosseet vain pi-

tääkseen kuntoaan yllä ja tar-

han muut päivittäiset rutiinit 

ruokailuineen pyörivät nor-

maalisti. Siinä saa kyllä taskua 

kaivella, kun sata suuta ruokkii 

päivittäin ja henkilökunnallekin 

pitäisi palkkaa maksaa. Jospa 

taas vuoden päästä päästäisiin 

turisteja palvelemaan.

Ennen Lappiin muuttoaan 

Matti Salmi oli ollut töissä 

murskatyömailla ja maansiir-

tohommissa. Sieltä jäi kipinä ja 

taito koneisiin. Nellimissä Matti 

on tehnyt lumitöitä traktoreilla 

ja nyt nelisen vuotta kaapeli-

töitä minikaivukoneella. Kesä-

aikaiset kaivuhommat pienem-

mällä kaivukoneella soveltuvat 

hyvin lisäksi tähän talviseen 

koiravaljakkotyöhön. Heti alus-

ta lähtien töitä löytyi kaapelin 

kaivusta Inarin kunnan alueel-

ta. Nyt tulevana kesänä laajen-

namme jo myös naapurikuntiin 

Sodankylään ja Utsjoelle. Nyt 

kalustossa on kaksi Cat-kai-

vukonetta: viiden tonnin lyhyt-

peräinen Cat 305E2 CR sekä 

uusinta NextGen-mallisarjaa 

työntekijää. Täältä Nellimistä – 

40 kilometriä Ivalosta itärajalle 

– kun toimimme ja työmaatkin 

ovat vähän syrjemmässä, niin 

kalustonhan pitää olla toimin-

tavarmaa ja vikatilanteiden 

varalle apua pitää löytyä nop- 

CATIT TUURAA KOIRIA
J A R M O  S Y VÄ N E N
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Enemmän porausta, vähemmän huolia: kun huollatat pinta-
porauslaitteesi ammattilaisilla, saat parhaan tehokkuuden ja 
käyttöasteen. Kukaan muu ei tunne Sandvikin laitteita yhtä hyvin 
kuin me. Asiantuntevat huoltoteknikkomme korjaavat ja huolta-
vat porauslaitteesi huolto-ohjelmiemme mukaisesti. Käytämme 
ainoastaan Sandvikin alkuperäisosia, joten pitkäaikainen 
porauksen luotettavuus on taattu. Huoltotarpeissa ota yhteyttä 
suoraan kenttähuoltomiehiimme tai huollon työnjohtoon.

KENTTÄHUOLTO
Toni Tissari, puh. 050 410 9167, Nokia
Ville Halmiainen, puh. 040 761 4898, Nokia
Joni Virolainen, puh. 040 648 4223, Vantaa
Jari Miss, puh. 040 197 0980, Kajaani
Aki Tampio, puh. 040 481 1468, Kajaani

TYÖNJOHTO
Mikko Palokangas, puh. 040 066 9922, Nokia
Jarmo Fremling, puh. 040 536 6003, Vantaa
Tero Ylitalo, puh. 040 749 8881, Tornio

Tekninen tuki Mika Issakainen, puh. 050 529 2736, Nokia

OTA YHTEYTTÄ – SANDVIK PALVELEE

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

AMMATTITAITOINEN HUOLTO
PALVELUKSESSASIsekä SOS-öljynäytteet sekä 

niiden analysoinnit. Avescolta 

huolto- ja korjausapua löytyy 

Sodankylästä eli naapuripitä-

jästä ja Cat koneena on lunas-

tanut myös paikkansa varma-

toimisena hankintana. Myös 

kuljettajat ovat olleet tyytyväi-

siä konevalintoihin, pohtii Matti 

Salmi.

Uutena palveluna Nellim 

Huskylle tuli viime kesänä 

CAT RAKENNUSKONEIDEN
myynnistä, huollosta ja 

vuokrauksesta Suomes-

sa vastaava Avesco Oy on 

tuonut asiakkailleen tar-

jolle uuden EasyService 

-huoltosopimuksen uusille 

ja käytetyille Cat-koneille. 

EasyService-sopimuksella 

määräaikaishuollot toteu-

tetaan huoltokohtaisesti 

kiinteään hintaan. Ei ikäviä 

eikä muitakaan yllätyksiä, 

palvelu sisältää huollot 

toteutettuna huolto-ohjel-

man mukaisesti Cat-alku-

peräisosilla ja Cat-öljyillä, 

huoltotyön sekä SOS-öljy-

analyysit. EasyService-so-

pimuksen ansiosta asiakas 

voi keskittyä liiketoimin-

ven rekiajeluihin. Myös isäntä 

Matin treenikausi alkaa koira-

valjakkokisoihin. Se on todel-

lista kestävyysurheilua, kun 

kisassa ajetaan 600 jopa 1200 

kilometriä. Kyllä Catin ohjaa-

mossa pääsee helpomalla, 

kuin valjakon perässä lumises-

sa kairassa. 

Käykäähän kokemassa Nel-

lim Huskyn valjakkoajelut. Se 

on mahtava kokemus.

EasyServicen kiinteän 

hinnoittelun ansiosta asia-

kas pystyy suunnittelemaan 

koneen huoltokustannukset 

tarkasti koko käyttöiän ajan.

Avescon paikallinen huol-

totiimi pitää huolta konees-

ta ja ottaa asiakkaaseen yh-

teyttä kun seuraava huolto 

on ajankohtainen. Huolto-

ajat ja toteutuspaikka rää-

tälöidään huoltokohtaisesti 

yhdessä käyttäjän kanssa. 

Ajantasaisesti tehtyjen 

huoltojen ja SOS-öljyseu-

rannan ansiosta riski yllättä-

ville keskeytyksille vähenee 

merkittävästi, samalla asia-

kas turvaa myös koneen jäl-

leenmyyntiarvoa.

Kevät on tuloillaan ja päätyö vaihtuu koirista kaivukoneisiin Nellim Husky Oy:llä. 
Matti Salmen kesäajan täyttävät kaapelityömaat. 

Lumitöissä avustamassa Cat-myyjä Jukka-Pekka Seljänperä Avescolta.

Nellim Husky Oy järjestää 
koiravaljakkotapahtumia 
Nellimissa talviaikaan. 
Matti Salmi harrastaa 
myös pitkiä, satojen kilo-
metrien valjakkokisoja.
– Meillä on sata koiraa, 
jotka tarvitsevat päivittäis-
tä hoitoa ja ruokkimista 
myös kesällä. Toivottavas-
ti  turistit pääsevät taas 
ajamaan tulevana talvena, 
pohtii Matti Salmi.

myös alitustyöt kaapeleille. Tä-

tä työtä meiltä on kyselty nyt 

aika paljon, kun paikallista toi-

mijaa ei ole oikein ollut.

Kesästä näyttää tulevan Nel-

lim Huskylle varsin työntäytei-

nen, mutta vielä ehkä jollekin 

lisäkeikalle vielä väliä löytyisi.

Kesän jälkeen, kun kaivutyöt 

on saatu tehtyä ja lumi tulee 

maahan, alkaa jälleen koirien 

aktiivisempi harjoittaminen tal-

taansa ja luottaa siihen, että 

Avesco huoltaa Cat-koneet 

asiantuntevasti käyttäjän 

puolesta.

Avescon huoltopisteet 

ja huoltoautot palvelevat 

maanlaajuisesti. Huolto voi-

daan tehdä asiakkaan ha-

luamassa paikassa. Mikäli 

huolto tehdään Avescon 

huoltopisteen sijasta asiak-

kaan luona tai työmaalla, 

veloitetaan matkakulut to-

teutuneiden kustannusten 

mukaisesti. Koneen huol-

tolasku veloitetaan asiak-

kaalta työn valmistuttua. 

Avesco huolehtii kaikissa 

tapauksissa käytettyjen va-

raosien ja öljyjen kierrätyk-

sestä.

EASYSERVICE HUOLTOSOPIMUS AVESCOLTA
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075 326 6222 | 040 179 7238 
040 179 0019 | 040 179 8108 

www.steelwrist.com

Laatua vaativaan käyttöön!
Pökerryttävän pätevä 
pyörittäjä X26

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

SMP Partsin rototiltit 
yhteensopivia uusien 
Volvo EC250E ja EC300E 
-mallien kanssa*

Volvo CE pyrkii ole-

maan teknisen kehityk-

sen kärjessä ja esitte-

lee nyt Volvo EC250E 

ja EC300E -mallit, jotka 

ensimmäisinä varus-

tetaan uudella Smart 

Connectilla.

Smart Connect mah-

dollistaa koneen ja ro-

totiltin välisen tiedon-

siirron. Kun rototiltti 

kytketään koneeseen, 

se viestii kaikki toimin-

not ja tekniset tiedot ko-

neelle Smart Connectin 

kautta. SMP:n rototiltit 

ovat yhteensopivia uu-

sien Volvo EC250E

– ja Volvo EC300E 

-mallien kanssa* Vol-

vo CE:n, SMP Partsin 

ja SVAB hydraulik AB:n 

välisen yhteistyön an-

siosta.

– Uusi alusta on jän-

nittävä ja tarjoaa parhaan kaivinkone-

markkinoilla saatavan tekniikan. Tietyt 

ratkaisut, kuten Smart Connect, joka mah-

dollistaa erimerkkisten rototilttien sau-

mattoman integroinnin koneisiimme, sekä 

DigAssist, ovat ainutlaatuisia ja tarjoavat 

erityistä lisäarvoa asiakkaalle, sanoo Kurt 

Deleu, Head of excavator product mana-

gement EU/INT, Volvo CE Volvo CE:n Di-

gAssist-alustan ansiosta SMP Partsin ro-

totilteille on olemassa valmis Factory Fit 

-ratkaisu. Se säästää aikaa ja parantaa 

tarkkuutta sekä tarjoaa mahdollisuuden 

ohjata sekä kaivinkonetta että rototilttiä 

koneen alkuperäisellä ohjaussauvalla niin, 

että kaikki tiedot näytetään päänäytössä.

– Mahtavaa, että voimme tehdä tämän 

yhdessä! Volvo on kehityksen kärjessä ja 

me olemme mukana vauhdissa ja kehi-

tämme tuotteitamme samaan tahtiin, mi-

kä tekee SMP:stä luonnollisen kumppa-

nin sekä konevalmistajille, jälleenmyyjille 

että loppuasiakkaille. Tämän yhteistyön 

ansiosta meillä on Plug´n Play -ratkaisu, 

joka täyttää sekä Volvon että asiakkaan 

tarpeet. Volvon uusia konemalleja varten 

olemme kehittäneet uusia toimintoja ja 

uuden käyttöliittymän, joiden avulla ko-

netta ja sen työvälineitä on helppo ohjata 

tehokkaasti. Nyt ovat vuorossa EC250E ja 

EC300E. Vuoden 2021 aikana esitellään 

useita muita malleja.

Odotan innolla yhteistyötä ja myynnin 

kehitystä vuoden 2021 ja tulevien vuosien 

aikana, SMP Parts AB:n myyntijohtaja 

Daniel Persson sanoo.

* Lisää malleja esitellään vuoden 2021 aikana.

SMP PARTS 
MAAILMANLAAJUISEEN 

YHTEISTYÖHÖN VOLVO CE:N KANSSA
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www.kubotacenter. f iwww.kubotacenter. f i

Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

UUDISTUNEET 
KUBOTA RT 

-KUORMAAJAT
KOEAJETTAVISSA 
TOIMIPISTEIS-

SÄMME!

KUBOTA-UUTUUS
LYHYTPERÄINEN U56-5
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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.

Hitachi ZX80SBLC - tulossa -08 8.900;
- 3630h, kallistuva pikal., 4 kauhaa

Ahlmann SX 850 -08 26.900;        
- Hydr.pikaliitin/lisähydr., yleiskauha, 3760h.

Cat M312 -02 28.500;
- engcon EC20, tassut, tekniikka ok, 8600h

Kubota U48-4 - 3500h -13 39.000;
- Kall. pikal., Rotozi-pyörityslätkä, luiskak.

Case 9013 - 11455h -99 21.900;
- pikakiinnike, 700mm telat

New Holland E235BSRLC -07 39.500;
- engcon EC30 NTP10 alap. + pihtivar.,  17400h

Valtra N163d X Limitedf -15 65.900; 
- etuk., pakok.jarru,  4000h

Wille 745 S -87 14.500;
- Nivelaura, kauha Tähän uusi kuva

Volvo EW160D+tiltti -13 79.000; 
- EC15B+pihdit, 3-kauhaa, 9500 h

Komatsu WA320 -95 27.900;
Rasvari, vaaka, maakauha, trukkip., 13000h

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

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

Kubota U50-3 -08 32.900;  
- 4365h, hyvät kumitelat, Indexator RT20

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

JCB 416 -11 31.900;
- Volvo BM pikal. hydr., aisanjousto, rasvari

Komatsu PC160 - 11000h -00
- Kallistuva pikaliitin NTP10, 700mm telat

Hitachi EX60 - 7750h -98 24.900;
- Puskul., rautatelat, valorauta, kallist.pikal.

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

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

Volvo ECR88 - 08 31.900;
- Rototilt, rasvari, luiskakauha, 9700h

PIRKKALA PIRKKALA

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

Metsäkärry Vreten 65-40 -00 9.900;
- kuormaajapkt, pallorenk., hydr.aisaohj.

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

Ford Vammas 6610  9.900;
- Ylipitkät telat, kallistuva luiskakauha

Komatsu WA80-5 -05 28.900;
- Rasv., lämm., hydr. pikal., yleisk., 3300h

PIRKKALA

PIRKKALA

PIRKKALATUUSULA

PIRKKALAPIRKKALA

Volvo EC160DL - 7200h -14 74.900;
- pikak. lisähydr. 700mm telat, kall. pikal.

Lännen 8600C - 12000h -06 47.900;
- Monitoimik. eteen, engcon S45 probo

Schäffer 9330T - 6185h -11 43.900; 
- hydr.pikal., leveät renkaat, nostot. 3200kg

Volvo EC250DL - 7400h -13 75.000;
- Ilmast., kamera, pikak. S70, rasv., lämm.

Volvo ECR58D - 2300h, tulossa -15 55.900;
- Ilmast., rasv., Steelwrist S40+pihdit, luiskak.

Doosan DX235LCR-5 - 1800h -18 125.000;
- Ilmast., ilma-ist., kamera, lisähydr., tulossa

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

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

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

UUSI 
TOIMIPISTE 
TUUSULASSA

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula

Kristian Lylykorpi 
p. 0400 782 262

Lännen 8600 E - 7700h -07 85.000;
- Lännen 190 pylväsnostin korilla, tulossa

Hitachi ZX135US-6 - 3450h -18 89.000;
- Ilmast., peruutuskam., RST-valok. ledeillä

Hitachi ZX135USB-6 - 2h -20 129.000;
- Ilmast., peruutuskam., 700mm telat, puskul.
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KUN TYÖMAILLA pyörii viisi Scor-

pionia ja ensimmäinen Ponsse-

kin tuli taloon jo 1990, pohjaa 

Ponssen koneiden käytännön 

testaajaksi on riittävästi. 

Ari Moilasen, Esa Jauhiai-

sen ja Hannu Liikasen omista-

ma yritys Karttulan Metsätyö 

Oy on korjannut puuta yli kol-

mekymmentä vuotta. Kolmen 

miehen vetämä yritys starttasi 

vuonna 2006. Nyt henkilöstöä 

osayrittäjät mukaan lukien on 

50, koneketjuja 10, yhdistel-

mäkoneita 2. Omia koneita on 

14, joista viisi Scorpionia ja 

muita Ponsseja, kuten Ergoja 

ja Bisoneita. Scorpioneilla on 

ajettu keskimäärin 12 000-15 

000 tuntia ennen vaihtoajatuk-

sia. Ikää ei saada paljoa ker-

tymään noille tunneille, vain 

nelisen vuotta. Yrityksen kor-

juutyömaat löytyvät Kuopion 

ympäristöstä.

– Ponsse on meillä kone-

merkkinä ja pitkälti siihen 

Ponssen ohjaamossa kuljettaja voi nauttia paitsi kylmän juoman, myös lämpimän aterian. Ruoat ja juomat voi säilyttää vasem-
malla näkyvässä jääkaapissa ja ruoan lämmittää uunissa sen alla. Ohjaamon etuosassa sijaitsevan ruokailutaso täydentää 
työpäivää keventävän varustelun. Tässä Hannun lämmin ruoka tulossa uunista. Lämmin ateria joka päivä. Melko luksusta.

kosketusnäyttö ja sen takana 

toimiva tietokone ovat aivan 

erinomaisen nopeita. Mitään 

viivettä ei ole ja kun napilla 

kuittaa, kone on heti valmis 

puuntekoon. Ei mene aikaa 

hukkaan työmaan vaihdossa-

kaan. Aiemmassa mallissa piti 

mennä valikoissa välillä edes-

takaisin ja odottaa latautumis-

ta, mutta tässä kaikki on hyvin 

selkeää. Toiminnallisuuteen on 

todella panostettu. 

Ohjaamo saa  
erityismaininnan

Näkyvyys Scorpionin uudesta 

ohjaamosta ylös ja sivuille on 

erinomainen. Takaosan jää-

kaappi ja ruoan lämmitykseen 

tarkoitettu uuni odottavat tau-

koa. Etuosan pöytätaso toimii 

laskutilana. Yksiö keittiöllä.

– Koneen uudessa ohjaa-

mossa jaksaa paremmin. Kul-

jettajan asiat on otettu todella 

huomioon. Ohjaamon äänitaso 

on syynä aivan erinomainen 

Ponssen huolto- ja varaosa-

palvelu. Jälkimarkkinointi pe-

laa todella hienosti. Tämä on 

aivan huippuhomma ja avain-

asemassa yrittäjän kannalta. 

Minkään huolto- tai varaosan 

puutteen vuoksi eivät koneet 

ole koskaan seisseet. Nyt kun 

huoltovälit uusissa koneissa 

on pidentyneet ja saatiin Kuo-

pioon aivan uusi ja tilava Pons-

sen huoltokeskus, niin tilanne 

on entisestäänkin parantunut. 

Meillä on kaikissa koneissa 

Ponssen huoltosopimus, ker-

too Hannu Liikanen.

Uuden Scorpion 5G:n pui-

koissa leimikossa puuta kor-

jaamassa oleva Hannu kertoo 

konetta ajaessaan olleensa 

testaamassa useitakin erilaisia 

ohjelmistoversioita Ponssen 

koneissa. Ohjelmistojen toimi-

vuuden merkitys erityisesti töi-

den aloituksessa on suuri. 

– Uudessa Scorpionissa 

on aiempaa alhaisempi ja olo-

suhteet muutenkin erinomai-

set. Ja kun kosketusnäyttö toi-

mii aivan erityisen hyvin, oma 

ympäristö on kokonaisuutena 

aiempaa parempi, sitä vain 

jaksaa tehdä tehokkaammin ja 

pidempään. Ohjaamon ominai-

suuksiin voisi liittää myös ko-

konaan uudelleen suunnitellut 

työvalot. Niiden valokeilat, va-

lon väri ja valoteho ovat täy-

dellisesti kohdallaan kaikissa 

tilanteissa. Silmät ei väsy, ei-

kä varjopaikkoja tai liian suur-

ta valotehon kontrastia ole. 

Kuljettajat arvostavat tällaisia 

ominaisuuksia. Kaikilla näillä 

ominaisuuksilla on vaikutusta 

tuottavuuteen pitkällä aikavä-

lillä. 

Active Crane-puomisto

Myös uusi Active Crane -puo-

misto on kuljettajan työtä pal-

jonkin helpottava varuste. Nyt 

tarvitsee vain kohdistaa kään-

nöllä ja ohjata puomin pään 

nopeutta ja korkeutta ja tieto-

kone laskee puomiston liikkei-

den yhdistelmän. Liikkeiden 

automaattinen koordinointi tie-

tokoneen avulla mahdollistaa 

myös liikeratojen optimoinnin. 

Sekin säästää. 

– Jos tästä uudesta Scor-

pionista siirtyy vanhaan malliin, 

huomaa nopeasti unohtaneen-

sa, miten aiemmin konetta 

ajettiin. Tosin tässä uutuu-

dessakin voi valita, haluaako 

ajaa vanhaan tapaan itse koko 

puomistoa, vai käyttääkö au-

tomatiikkaa. Valinta on yhden 

napin takana. Tässä koneessa 

on H6-koura, joka sopii hyvin 

yhteen 11-metrisen puomin 

kanssa ja tarttuu vielä 60-sent-

tiseen tyveen. Uusi Scorpion 

pärjää harvennuksilla aivan 

erityisen hyvin. Paljolti se joh-

tuu siitä, että kaatopäähän on 

suora näköyhteys kuljettajan 

paikalta, koska puomi on sa-

massa linjassa. 

Kokemuksia  
työmailta

Viiden vanhemman Scorpionin 

lisäksi hakkuutyömailla pyörii 

viisi erilaista Ponssen kone-

mallia, yhteensä 14 konetta.

– Vanhin Scorpion on nyt 

ajettu reilut 14 000 tuntia ja 

se alkaa olla vaihtoiässä. Sii-

henkään, kuten ei muihinkaan 

koneisiin ole tarvinnut tehdä 

mitään varsinaista remonttia. 

Vain tavanomaisia kulutusosia 

on vaihdettu. 

Hannulla on käytössään 

PONSSE Manager -metsäko-

neiden hallinnointijärjestelmä, 

jonka avulla koko konelaivas-

ton tilaa voidaan seurata. Polt-

toaineen kulutus koneissa on 

hyvällä tasolla. Kulutuslukemia 

pitää tarkastella ainoastaan 

koneen työsuoritetta vasten. 

Kun suurempi kulutus tuo mu-

kanaan vastaavasti suurem-

man työsuoritteen, asiat ovat 

kunnossa. 

Uuden Ponssen huoltoväli 

on 900 tuntia, jolloin tehdään 

perusöljynvaihto ja säätötyöt 

oikeissa olosuhteissa, oikeal-

la työmaalla. Isompaa 1800 

tunnin huoltoa varten koneet 

viedään Kuopion huoltopistee-

seen. 

Puu kulkee nykyisin myös 

pilvessä, mutta maan pinnalla 

tarvitaan oikeita tekijöitä ja toi-

mivia koneketjuja. Siinä Karttu-

lan Metsätyö Oy on yksi suo-

malaisen menestystarinan osa. 

Ponsse on erityisen suo-

malainen tuote. Oma tuoteke-

hitys, oma suunnittelu ja oma 

valmistus pitävät kokonaisuu-

den omissa käsissä. Ylpeys 

omasta työstä, yhteishenki ja 

tavoitteellisuus ovat vieneet 

Ponssen maailmalle. Ja tuo-

tantolinjat pyörivät.

Eteenpäin, kuten Einari Vid-

gren sanoi.

Hannu Liikanen uuden Ponsse Scor-
pionin 5G-mallin ohjaamossa työ-
vuoron päättyessä. Merkittävästi 
kasvanut ikkunapinta-ala ja suurempi 
ohjaamo yhdessä uudelleen suunnitel-
tujen lämmitys- ja tuuletusilmakierto-
jen kanssa saavat kuljettajan tunte-
maan olonsa vapaaksi. Ja jalkatilaa 
riittää. 

Hannu ja Samu Liikanen, 
isä ja poika uuden Scor-
pionin julkaisuaikaan nuo-
tion ääressä. Yrittäjyys on 
usein periytyvä luonnonvoi-
ma.

UUSI PONSSE SCORPION 5G HANNU LIIKASEN KOEAJOSSA

PONSSE NOSTI KULJETTAJAN 
TYÖOLOSUHTEET UUDELLE TASOLLE

J U H A N I  V I I TA N E N
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Vuonna 2013 syntyi modernin metsäkoneen symboli, PONSSE Scorpion. 
Silloin koko metsäkonemaailma muuttui. Nyt sen on aika muuttua jälleen. 
Uusi PONSSE Scorpion on täällä. 

PONSSE Scorpionin suunnittelun lähtökohta on kuljettaja entistä korostetum-
min. Hänen työssä jaksamisensa on edellytys tuloksellisuudelle. Siksi keskityim-
me suunnittelemaan hänelle niin hyvän työpaikan kuin mahdollista. 

UUSI PONSSE Future Cabin
Parhaat ominaisuudet ovat samoja kuin ennenkin, mutta nyt niitä on entisestään 
parannettu. Näkyvyys sekä valoisana että pimeänä aikana, vakaus myös haas-
tavissa olosuhteissa ja erinomainen ergonomia tekevät Scorpionista halutun ko-
neen kuljettajien keskuudessa. Kasvaneet tilat, laadukkaat materiaalit ja tyylikäs 
viimeistely tuovat koneen ohjaamon viihtyisyyden kokonaan uudelle tasolle. Kun 
sulkee oven ulkomaailmaan, kaikki on hiljaista, tyylikästä ja oikeilla paikoillaan.

Ponsse_Scorpion_HOT_Hankintavinkit_260x355_2021.indd   1 31.3.2021   12.50.58
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COBRA SEULAKAUHATCOBRA SEULAKAUHAT
TURPEEN KÄSITTELYYNTURPEEN KÄSITTELYYN
Seuloo risut, kannot ja Seuloo risut, kannot ja kivet poiskivet pois
sekä rikkoo turvepaakutsekä rikkoo turvepaakut

Yli 150 m3 / hYli 150 m3 / h

COBRA SEULAKAUHATCOBRA SEULAKAUHAT
MULLAN SEULONTAANMULLAN SEULONTAAN
Seuloo tasalaatuista multaaSeuloo tasalaatuista multaa
Peruskoneet 1,5 - 45 tonPeruskoneet 1,5 - 45 ton

MYYNTI | Marko Melto | 040 - 823 9734 | marko@cernos.fi

CERNOS Oy
Ähtärintie 41
63700 Ähtäri

www.cernos.fi

Meiltä Labounty 
nokkaleikkurit

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

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:

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

YKKÖSLUOKAN YKKÖSLUOKAN 
TEKNOLOGIAA TEKNOLOGIAA 
MAANTIIVISTYKSEENMAANTIIVISTYKSEEN

LUE LISÄÄ:
www.sr-o.fi/hamm

KAUPAN PÄÄLLE 
Hamm SmartDoc 

-tiiveyden 
tallennusjärjestelmä 
uusiin jyrätilauksiin 

15.5.2021 asti. 

Kysy lisää 
Hamm-myyjältäsi!

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 €
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REALLIFT OY MYY 
KOKO KESLIFT OY:N OSAKEKANNAN 
MATERIAALINKÄSITTELYLAITTEIDEN 

MAAHANTUONTIIN JA MYYNTIIN ERIKOISTUNEELLE 
SIGMA TRUKIT OY:LLE

REALLIFT OY ON MYYNYT yhtiön 

Keslift Oy:n koko osakekannan 

kotimaiselle Sigma Trukit Oy:l-

le. Keslift Oy:n maahantuomiin 

ja myymiin tuotteisiin kuuluvat 

eri käyttötarkoituksiin sopivat 

trukit sähkötrukeista aina die-

sel- ja nestekaasu trukkeihin.

Keslift Oy on tunnettu ym-

päri Suomen laadukkaista ja 

kustannustehokkaista tuot-

teista sekä tehokkaista jälki-

markkinointipalveluista. Yrityk-

sen liikevaihto vuonna 2020 oli 

3,2M€. Sen palveluksessa on 

7 henkilöä. 

”Tällä yrityskaupalla Rea-

Lift Oy pystyy tulevaisuudes-

sa keskittymään tehokkaam-

min ydinliiketoimintaansa sekä 

tehostamaan liiketoiminnan 

kannattavuutta. Yrityskauppa 

vahvistaa RealLiftin toimintaa 

sekä selkeyttää nykyistä tuote-

valikoimaa ja jälkimarkkinointi-

palvelua.” kertoo toimitusjoh-

taja Matti Salminen, 

RealMachinery Oy.

RealLift Oy:n mukaan yhtiön 

Keslift Oy tuotteet ovat suun-

nattu asiakaspohjaltaan hy-

vin eri segmentille kuin mihin 

RealLift Oy:n ydinosaaminen 

on kohdistunut ja täten tuonut 

omat haasteet yhtiön kehittä-

misessä ja strategisessa suun-

taamisessa. Koko osakekan-

nan myynti Sigma Trukit Oy:lle 

antaa Keslift 

Oy:lle vakaan 

suomalaisen 

omistajan, 

jolla on vah-

va toimialan 

tuntemus ja 

näyttöjä 

alan

liiketoiminnan kehittämisestä.

Yrityskaupan jälkeen Keslift 

Oy:n toiminta jatkuu normaa-

listi osana yhtiötä Sigma Trukit 

Oy. Järjestely ei vaikuta yhtiön 

asiakassuhteisiin eikä yhteis-

työkumppanuuksiin. Yritys-

kaupan toteutuminen on vielä 

ehdollinen ja varsinainen to-

teutumisajankohta on arviolta 

15.3.2021.

KOMATSU FOREST OY:N MARKKINOINTIJOHTAJA 
TIMO KORHONEN ILMOITTI HELMIKUUN ALKUPÄIVINÄ 
JÄÄVÄNSÄ ELÄKKEELLE MYÖHEMMIN TÄNÄ SYKSYNÄ. 

TIETO EI TULLUT YLLÄTYKSENÄ, 
TÄYTTÄÄHÄN TIMO VIRKEÄSTÄ ULKONÄÖSTÄÄN 

HUOLIMATTA ENSI KESÄKUUSSA 63 VUOTTA.

KOMATSU FOREST OY:N kone-

myyntiä vetävä markkinointi-

johtaja on avainhenkilö, joka 

kantaa vastuun liikevaihdon 

positiivisesta kehityksestä, 

tuotteiden menestyksestä sa-

moin kuin yhteydenpidosta 

asiakkaisiin ja moniin yhteis-

työtahoihin. Timo Korhonen 

on palvellut nykyistä työnan-

tajaansa 22 vuotta, kaikkiaan 

työvuosia on takana neljän 

vuosikymmenen verran. Koke-

musta eri tehtävistä metsäko-

neiden parista on ehtinyt ker-

tyä myyjästä toimitusjohtajaan 

ja kaikkea siltä väliltä. Hän on 

oman aikansa tyypillinen met-

säkonekaupan huippuammat-

tilainen: vankka metsällinen 

koulutus, paljon kokemusta 

puunkorjuusta ja koneyrittämi-

sestä koko työuran ajalta.

Seuraajaa etsitään jo….

Timo Korhonen: ”Minusta on 

oikein kertoa hyvissä ajoin täl-

laisista aikomuksista pitkäai-

kaiselle ja erittäin hyvälle työn-

antajalle, jonka leivissä olen 

saanut olla yli puolet työelä-

mästäni. Tällä tavalla seuraa-

jani etsimiseen jää riittävästi 

aikaa. En halua määritellä seu-

raajani ammatillista profiilia, 

ajat muuttuvat ja kunkin teh-

tävän vaatimukset niiden mu-

kana. Teknologia kehittyy tällä 

hetkellä nopeissa sykleissä. 

Siksi on tärkeää, että myyntiä 

ja markkinointia ovat tukemas-

sa yrityksen huippupätevät 

eri teknologioihin perehtyneet 

asiantuntijat. Komatsun tälle 

toimialalle määrittelemät ar-

vot: metsä, asiakkaan toimi-

alan ymmärtäminen ja intohi-

mo teknologian kehittämiseen 

ovat minulle olleet hyvä ohje-

nuora. Paljon on kuitenkin sel-

laista, mikä ei muutu ja mistä 

olisi hyvä seuraajalleen kertoa, 

tämän hiljaisen tiedon siirtä-

miseen olen varannut pari vii-

meistä kuukautta työrupeama-

ni lopusta.”

KUROTUTTAAKO?
MECLIFT ON RATKAISU KAIKEEN 
RASKAIDEN TAAKKOJEN KÄSITTELYYN. 
SAAT KONEEN LISÄVARUSTEINEEN 
MEILTÄ MYÖS LEASINGILLÄ 
RAHOITETTUNA. 

Vetro-Shipping valitsi Mecliftin 18-tonnin 
kurottavan trukin tehostamaan satama-
operaatioitaan Gdanskin satamassa. 
Valitsimme Mecliftin, koska sen ominai-
suudet ovat ylivoimaiset kilpailijoiden 
tuotteisiin verrattuna.  
Pawel Szpiller, Vetro-Shipping

Meclift-koneiden arvostus on globaalia.

SUOMEN MYYNTI JA LEASING  Mecalift Oy |  Puh. 0400 403 593  |  sales@meclift.fi  www.meclift.fi
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• 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

Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!Osta, myy ja tarjoa palveluja edullisesti ja tehokkaasti!

Konemarkkinat
HANKINTAVINKIT 4 –

AINEISTOPÄIVÄ KESKIVIIKKO 28.3.

www.hankintavinkit.fi

Lähetä aineistosi: toimitus@hankintavinkit.fi

Jämsä 30.8.-1.9.
  8

www.finnmetko.fi

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
HITSAUSGENERAATTORIT
MAGNEETTIGENERAATTORIT
KOMPRESSORIT
PAINEENKOHOTTIMET
VOIMANULOSOTTO
ASENNUSVENTTIILIT

KORKEAPAINEPESURIT
KADUNPESULAITTEET
PUTKENPESULAITTEET
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
PORAUSNESTEPUMPUT
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN PAINEPESU
TÄRYT

www.dynaset.com  
info@dynaset.com 
puh. 03 3488 200

ww
inf
puh. 03 3

  
 

 

.comynaset.dww
.comynaseto@dffo

002884puh. 03 3

  
 

 puh. 03 3

  
 

 002884puh. 03 3

Messut&
Tapahtumat 2018

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

rototilt.com

Open-S
Täysautomaattisia pikakiinnikkeitä 
koskeva avoin teollisuusstandardi.
Lue lisää osoitteesta www.opens.org

Isoja etuja 
pieniin koneisiin
Rototilt® -tuotteet  mini- ja 
midiluokkaan tarjoavat  samat 
ohjausjärjestelmät, saman palkitun 
turvallisuusratkaisun ja samat 
tehokkuutta lisäävät toiminnot kuin 
mitä on totuttu näkemään paljon 
isommissa koneissa. 

Lue lisää: 
rototilt.com/tiltrotators

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!

yhtä nopeasti. Meidän ei tarvitse 

tehdä enää fyysistä työtä – ha-

kea, noutaa, laskea – vaan pilvi-

palvelusta saadaan raportit, jotka 

voidaan antaa tarvittaessa suo-

raan asiakkaalle,” kertoo Tampe-

reen Autokuljetuksen toimitusjoh-

taja Ilkka Mattila.

One-näyttö takaa  
käyttövarmuuden

Erityisesti uuden One Power 

TAMPEREEN AUTOKULJETUS on 

vuonna 1955 perustettu tampe-

relainen tilaus- ja kuljetuskeskus. 

Yritys hoitaa kuljetuksia laidasta 

laitaan, ja kalustoa löytyy mo-

nipuolisesti sekä maansiirto- ja 

nosturiautoista aina kappaletava-

ra-autoihin. Tamtronin vaakajär-

jestelmiä yritys on hyödyntänyt jo 

yli kolmen vuosikymmenen ajan. 

Tuorein lisäys on Tamtronin uusi 

One Power -pyöräkuormaajavaa-

ka, joka on tällä hetkellä käytössä 

kolmessa yrityksen viidestä pyö-

räkuormaajasta.

Ajan säästöä ja  
joustavaa työskentelyä

Tamtronin vaakajärjestelmät ovat 

parantaneet erityisesti yrityksen 

arjen työskentelyä. Materiaalin 

punnitus onnistuu tehokkaas-

ti, nopeasti ja joustavasti kuor-

mauksen ja maa-aineksen siirte-

lyn ohessa. Samalla tieto kulkee 

pilvipalvelun kautta reaaliajassa. 

Tilaukset, tieto siirretyistä määris-

tä, materiaaleista ja aikatauluista 

voidaan välittää suoraan vaakaan 

ja kuitata suoritetuksi vaa’an 

kautta.

”Raportoinnin nopeusvaati-

mukset ovat kasvaneet koko ajan. 

Tamtronin pilvipalvelut säästävät 

etenkin aikaa: tieto tulee toimis-

tolle ajantasaisesti ja saamme 

sen raportoitua myös asiakkaille 

-vaakajärjestelmän käyttäjäystä-

vällisyys ja luotettavuus saavat 

Mattilalta kehuja. Yhtenä merkit-

tävänä tekijänä on vaa’an moder-

ni One-kosketusnäyttö.

”One-näytössä on IP 67 -suo-

jausluokka, joka suojaa näyttöä 

esimerkiksi kosteudelta ja epä-

puhtauksilta. Näytön toimivuutta 

on testattu vaativissa kenttäolo-

suhteissa kahden vuoden ajan, 

ja se on hiottu huippuunsa niin 

käytettävyydessään kuin kestä-

vyydessään”, kertoo Tamtronin 

tuotepäällikkö Harri Pentinniemi.

Pitkä asiakassuhde  
on monen asian  
summa

Tampereen Autokuljetus on ol-

lut erittäin tyytyväinen Tamtronin 

vaakajärjestelmiin. Pitkän asia-

kassuhteen salaisuus löytyy toi-

mivasta yhteistyöstä, palvelusta 

ja joustavuudesta, sekä laaduk-

kaista, kestävistä tuotteista.

”Olemme hyödyntäneet 

Tamtronin vaakajärjestelmiä jo 

yli 30 vuotta – voin suositel-

la lämpimästi Tamtronia. Meil-

lä on todella hyvät kokemukset 

vaakajärjestelmistä, niiden käyt-

täjäystävällisyydestä ja luotetta-

vuudesta sekä Tamtronin asia-

kaspalvelusta”, summaa Mattila.

TAMPEREEN AUTOKULJETUS OY TEHOSTAA KOKONAISTOIMINTAA 
TAMTRONIN UUDELLA ONE POWER -PYÖRÄKUORMAAJAVAA’ALLA
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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

TERVETULOA SMP:N MAAILMAAN
SMP on markkinoiden johtava kaivinkoneiden ja kuormaajien työlaitteiden valmistaja ja toimittaja. 
Suunnittelemme, valmistamme ja kokoamme tuotteet itse Ilsbon tehtaallamme Ruotsissa. 
Tämä takaa ainutlaatuisen ja ylivertaisen lopputuloksen. 

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

Uutuus! ST4
SMP:n toistaiseksi pienin tiltti,
3-4 tonnin laitteille.
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mogroup.com

Alkuperäinen Metso 
Lokotrack®
Kivenmurskaus- ja maanrakennusurakoinnissa nopeus 
ja tuottavuus ratkaisevat. Lokotrackit ovat tela-alustaisia 
murskaimia ja seuloja, jotka pitävät yrityksesi pyörät 
pyörimässä. Niitä on helppo ja nopea kuljettaa, huoltaa 
ja käyttää. Maailmanlaajuinen palveluverkosto on valmis 
auttamaan aina, kun tarvitaan tukea, huoltoa tai osia.

Laajan tuotevalikoiman kehittämisessä on hyödynnetty 
vuosikymmenten kokemusta murskauksesta ja 
seulonnasta, ja tuotteita on mahdollista räätälöidä 
asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Valitse juuri sinulle sopivat tuotteet ja ota yhteyttä heti 
tänään. mogroup.com/lokotrack

Yhdessä luomme positiivista muutosta

EUROBATTERY MINERALS AB on 

kasvava yhtiö kaivos- ja malmi-

netsintäteollisuudessa. Heidän 

visionsa on auttaa Eurooppa 

omavaraiseksi eettisissä ak-

kukemikaaleissa. Yhtiö rapor-

toi maaliskuussa kriittisistä 

raaka-aineista ja sähköisestä 

liikkumisesta. Raportti sisäl-

tää katsauksen tarjonnasta ja 

kysynnästä liittyen kriittisiin 

raaka-aineisiin EU:n alueella 

koskien lähinnä sähköautojen 

nopeaa yleistymistä. 

Raportti analysoi myös ole-

massa olevan ja tulevaisuuden 

markkinavolyymin ladattavien 

hybridiautojen ja sähkömoot-

toripyörien osalta. Painopis-

teenä on Eurooppa ja Kiina, 

kun puhutaan kuparin, nikkelin 

ja koboltin tarpeesta

”Raportti osoittaa selväs-

ti että EU:n on voimakkaasti 

JYVÄSKYLÄN MESSUT OY ja Vuo-

rimiesyhdistys-Bergsmanna-

föreningen ry ovat uusineet 

yhteistyösopimuksen FinnMa-

teria -messujen järjestämisestä 

Jyväskylän Paviljongissa. Poh-

joismaiden johtavat kaivos-

teollisuuden messut nähdään 

messu- ja tapahtumakeskus 

Paviljongissa seuraavan kerran 

25.–27.10.2022.

FinnMateria on Pohjois-

maiden johtava kaivosteolli-

suuden, metallinjalostuksen, 

kiviainesteollisuuden ja maa-

rakentamisen ammattitapah-

tuma, jossa esitellään kävijöil-

le toimialan uusia tuotteita ja 

palveluja. Jyväskylän Messut 

Oy ja Vuorimiesyhdistys ry 

järjestävät FinnMateria -mes-

sut yhteistyössä vuosina 2022 

ja 2024. Lisäksi vuoden 2026 

osalta on sovittu optio tapahtu-

man järjestämisestä. FinnMa-

teria -messujen päämediana ja 

virallisen messuoppaan tekijä-

nä toimii Vuorimiesyhdistyksen 

julkaisema Materia -lehti.

Vuorimiesyhdistys edistää 

kaivos-, rikastus-, metallurgi-

kasvatettava kaivosteollisuut-

ta ja sitä kautta raaka-aineiden 

saantia. Meidän on reagoitava 

vastataksemme sähköauto-

vallankumoukseen ja vuoden 

2030 tavoitteisiin, jotka YK on 

asettanut. Raportin perusteella 

Euroopan pitää toimia nopeas-

ti vastataksemme näiden ma-

teriaalien kysyntään. Vastuulli-

nen autoteollisuus ei voi jatkaa 

vastuuttoman kaivosteollisuu-

den varassa” sanoo Roberto 

García Martínez, Eurobattery 

Minerals toimitusjohtaja.

Johtopäätöksiä  
raportin pohjalta

Maailmanmarkkinan kysyntä 

kuparin osalta vuonna 2020 oli 

noin 28 miljoonaa tonnia ja ku-

parin kulutus tulee kasvamaan 

vuoteen 2030 mennessä 38% 

noin 38 miljoonaan tonniin 

vuodessa. Vuonna 2019 Eu-

rooppa vastasi 13%:sta koko 

maailman tuotannossa.

Koboltin maailman tuotan-

toa dominoi Kongon tasavalta 

kun Euroopan tuotanto on vain 

0,9% (1377 tonnia) maailman 

vuoden tuotannosta. EU ko-

mission mukaan koboltin tarve 

tulee viisinkertaistumaan Eu-

roopan alueella vuoteen 2030 

mennessä.

Konsulttitoimisto Roskill te-

ki EU komission pyynnöstä 

tutkimuksen nikkelin tarpeen 

kasvusta. Sähköautojen tuo-

tannon oletetaan olevan suu-

rin nikkelin kysynnän nostaja 

seuraavan 20 vuoden aikana. 

Pelkästään Euroopan alueella 

kysynnän uskotaan kasvavan 

vuoden 2020 noin 17000 ton-

nista 543000 tonniin vuoteen 

2040 mennessä.

EUROBATTERY MINERALS ENNUSTAA 
KAIVOKSILLE KASVUA

JYVÄSKYLÄN MESSUT JA VUORIMIESYHDISTYS JATKAVAT 
YHTEISTYÖTÄ FINNMATERIA -MESSUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ

sessa ja materiaaliteknisessä 

teollisuudessa ja niihin liittyvil-

lä aloilla toimivien jäsentensä 

ammatillista tietotaitoa ja ver-

kostoitumista erilaisten koulu-

tus- ja seminaaritapahtumien 

avulla. Toimiminen alan messu-

jen yhteistyökumppanina tukee 

parhaalla mahdollisella tavalla 

yhdistyksen tarkoitusta. 

– Vuorimiesyhdistys on ko-

ko alan yhdistävä merkittävä 

toimija ja olemme iloisia, että 

pääsemme jatkamaan pitkää, 

hyvin sujunutta yhteistyötä, 

kertoo Jyväskylän Messut Oy:n 

myyntipäällikkö Hannu Men-

nala. Poikkeuksellisen vuoden 

jälkeen on tärkeää, että Finn-

Materia -messujen neuvotte-

lukunta ja yhteistyökumppanit 

jatkavat samanlaisena vuoteen 

2022, Mennala jatkaa.

FinnMateria 2020 -messut 

oli tarkoitus järjestää viime 

marraskuussa jo kahdeksatta 

kertaa. Messut siirrettiin koro-

nan takia ensin vuoteen 2021 ja 

lopulta peruttiin kokonaan. Pa-

laaminen normaaliin aikatau-

luun mahdollistaa tapahtuman 

järjestämisen sille ominaisessa 

mittakaavassa ja 2022 vuoden 

tapahtuman suunnittelu jatkuu.

”Euroopan on toimittava nopeammin vastatakseen kysyntään.”
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Oy Hako Ground & Garden Ab
Vanha Porvoontie 256 C

01380 Vantaa
www.hako.fi

Myynti:
Petri Aaltonen

puh. 040 587 4045
petri.aaltonen@hako.fi

Yksi kone – monta työtä – ympäri vuoden!

Hako Citymaster 1650

Käytettävissäsi on tehtaan yli 70 vuoden historia ja Suomessakin jo 24 vuoden kokemus koneista 
puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta.

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme toimittaneet tyytyväisille asiakkaillemme 70 Citymaster kiinteistöhoitokonetta.

Kokoluokkansa tehokkain imulakaisukone

Hako Citymaster 2200

Palveluksessasi on monimerkkihuolto, liikkuvat huoltoautot ja maan kattava huoltokumppaneiden verkosto.

Citymastereihin erikoistunut tekninen tuki ja suora yhteys tehtaan jälkimarkkinointiin tarjoavat aina tarvittavan avun.

Laajalla valikoimalla – ammattilaiselta ammattilaiselle

Marko Pääkkö, p. 0400 322 525, markopaa@icloud.com

Meiltä myös: Kumho Cordiant - kuorma-auton renkaat, Midland-voiteluaineet, HW-kauhat ja -lisälaitteet, 
RP-jätteenkäsittelylaitteet, Tecno-kierrätyslaitteet, Äären Konepaja -säiliöt ja -huoltokontit.

Cormidi -monitoimiset minidumpperit

Pezzolato-hakettimet Davino-dumpperit

DB Engineering -seulat

CM lätkät, murskaimet, jyrsimet

Zanetti Magneti -magneetit

MB Crusher -murskaus-, 
seulonta-, jyrsin- ja lajittelulaitteet

Gasparin OMG murskat ja seulat

Pikalukituksella vaihdettavissa: 
erilaiset lavat, 
kuormaaja, 
lisälaitteet, jne.

30 
vuoden 

kokemuk-
sella

Promove-purkulaitteet
vasarat, pulveroijat/murskaimet, leikkurit, lajittelukourat
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uudelle tasolle tätä uutta rat-

kaisua varten”, kertoo Jarno 

Viitaniemi, Product Manager 

Sandvikin Surface Drilling -di-

visioonasta.

RD1840C-porakone 
– ennennäkemätöntä 
tehoa

Uuden RD1840C-porako-

neen 49 kW:n porausteho on 

suunniteltu suuria reikäkoko-

ja varten. Porakoneen vankka 

rakenne ja tasapainoinen pit-

kämäntäinen iskukoneisto so-

veltuvat vaativiin olosuhteisiin. 

Paineakkujen uusi sijoittelu 

maksimoi tehokkuuden ja mi-

nimoi letkujen värähtelyt. Ny-

kyaikainen valmistusprosessi 

varmistaa porakoneen kompo-

nenttien korkean laadun. 

Pitkämäntäinen porako-

ne tuottaa suuren iskuenergi-

an ja optimaalisen iskuaallon. 

Tämän ansiosta porausteho 

on erinomainen porattaes-

sa halkaisijaltaan suuriakin 

reikiä ilman että porakalus-

ton käyttöikä lyhenee. Uuden 

RD1840C-porakoneen mi-

toitus on optimoitu koko Top 

Hammer XL -teknologiaa var-

ten. 

Lisävarusteena RD1840C- 

porakoneeseen on saatavil-

la myöhemmin vuoden 2021 

aikana Sandvik RockPulse™ 

-järjestelmä porakaluston 

kuormituksen seuraamista var-

ten. Operaattori saa järjestel-

mästä reaaliaikaista mittaus-

dataa seuraavista kolmesta 

porausparametrista: porakruu-

nun kivikosketus, porakalus-

ton kuormitus ja syöttövoima. 

Järjestelmä mittaa porakalus-

ton kuormitusta ja auttaa ope-

raattoria löytämään porauspa-

rametrit, joilla saadaan paras 

kivikosketus ja porausteho.

LT90-porakalustolla  
tehokkaampaa porausta 

LT90-porakalusto on suunni-

teltu nimenomaan Top Ham-

mer XL -konseptiin muiden 

komponenttien kanssa yhteen-

sopivaksi. Niskasta, MF-tan-

goista ja porakruunuista 

koostuva kalustoperhe takaa 

parhaan mahdollisen poraus-

dynamiikan ja -tehon. 

 ”Patentoitu ja optimoitu 

LT90-porakalustomme lisää 

tuottavuutta ja parantaa rei-

käsuoruutta. Porakaluston 

jatkaminen ja purkaminen on 

sujuvaa, ja käyttöikä on pit-

kä”, kertoo Fredrik Björk, Pro-

duct Manager Sandvikin Rock 

Tools -divisioonasta ja jat-

kaa: ”Kaiken kaikkiaan tämä 

uusi laipallisella niskalla ja 

kaksinousuisilla kierteillä va-

rustettu kalusto sujuvoittaa 

merkittävästi operaattorin työ-

tä. Yhdistettynä Sandvik Rock 

Toolsin luokkansa parhaisiin 

porakalustopalveluihin järjes-

telmä auttaa asiakkaitamme 

saavuttamaan uuden tason 

poraustoiminnassaan.”

 Korkealaatuisesta teräkses-

SANDVIK MINING and Rock Solu-

tions tarjoaa uuden innovaation 

maanpäälliseen poraukseen. 

Top Hammer XL -teknologia 

on suunniteltu lisäämään po-

rauksen tuottavuutta, polt-

toainetaloudellisuutta sekä 

kustannustehokkuutta ja mah-

dollistaa suuren reikäkoon eli 

halkaisijaltaan 140–178 mm 

räjäytysreikien päältäiskevän 

porauksen avokaivoksilla ja 

louhoksilla. Uutuuskonseptin 

Pantera™ DP1600i -poraus-

laite, RD1840C-porakone ja 

LT90-porakalusto on optimoitu 

toimimaan saumattomasti yh-

dessä erinomaisten poraustu-

losten saavuttamiseksi.

Parempi tuottavuus  
pienemmällä  
kulutuksella

Sandvikin uusi innovaatio te-

kee päältäiskevästä poraus-

teknologiasta vaihtoehdon 

uppoporaukselle (DTH). Top 

Hammer XL -teknologia kas-

vattaa päältäiskevälle porauk-

selle mahdollista reikäkokoa 

aina 178 millimetriin (7 tuu-

maan) asti. Porausmenetelmä 

on nopeampi ja polttoainetalo-

udellisempi. 

Sandvikin tavoite on hyö-

dyntää teknologiaosaamista ja 

innovointia entistä tuottavam-

paan, turvallisempaan ja vas-

tuullisempaan liiketoimintaan. 

Top Hammer XL tarjoaakin 

erinomaisten poraustulosten 

lisäksi tehokkaan ratkaisun 

polttoainetalouteen ja viime 

kädessä hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseen. Polttoaine- 

taloudellisempi ja silti tuotta-

vampi porausmenetelmä aut-

taa Sandvikin asiakkaita kas-

vattamaan liiketoimintaansa 

entistä vastuullisemmin.
  

Täysin optimoitu  
teknologia

Top Hammer XL -konseptiin 

kuuluu porauslaite, porako-

ne ja porakalusto, jotka on 

kokonaisuudessaan kehitet-

ty ja valmistettu Suomessa ja 

Ruotsissa. Uutuusteknologian 

osat toimivat saumattomasti 

yhteen ja takaavat sujuvan po-

raustoiminnan ja optimaaliset 

poraustulokset. ”Top Hammer 

XL  konseptin keskeisenä etu-

na on, että kaikki kolme tek-

nologian osaa – porauslaite, 

porakone ja porakalusto – on 

tarkasteltu, tarvittaessa suun-

niteltu uudelleen ja optimoitu 

keskenään”, kertoo Jukka Sil-

tanen, Product Line Manager 

Sandvikin Rock Drills -liiketoi-

mintayksiköstä. 
  

Todistetusti  
tehokas konsepti

Uuden Top Hammer XL -kon-

septin tehokkuuden taustal-

la ovat edellä mainitut kolme 

teknologian kulmakiveä. Luo-

tettavaksi todettu laite toimii 

perustana erittäin tehokkaalle 

porakoneelle, jonka tuottama 

isku on optimaalinen uudelle 

porakalustolle. Se siirtää kor-

keaenergisen iskuaallon ki-

veen minimimaalisin energia-

häviöin. Top Hammer XL on 

testattu perusteellisesti, ja sen 

tehokkuus on osoitettu useis-

sa kenttätesteissä poraamalla 

vaativissa kiviolosuhteissa yli 

100 000 metriä. Polttoaineku-

lutus pieneni testiolosuhteissa 

50 prosenttia, porauksen ko-

konaiskustannukset vähenivät 

25 prosenttia ja tuottavuus 

kasvoi 15 prosenttia uppopo-

raukseen verrattuna.*

Edistyksellinen  
Pantera™ DP1600i 

Pantera™ DP1600i on uu-

sin lisäys Pantera™ DPi -lai-

tesarjaan, joka on tunnet-

tu porausnopeudestaan ja 

edistyksellisistä automaatio-

ratkaisuistaan. Laitesarja vas-

taakin hyvin datapohjaisen 

kalustohallinnan sekä poraus-

tehon optimoinnin tarpeisiin. 

Pantera™ DP1600i on suunni-

teltu suuren reikäkoon porauk-

seen, ja se tarjoaa älykkäitä 

ominaisuuksia ja skaalautuvia 

automaatioratkaisuja sovel-

tuen suurten louhosten sekä 

avokaivosten tuotantoporauk-

seen.

Uusi Pantera™ DP1600i 

pohjautuu luotettaviin ja edis-

tyksellisiin Pantera™ DPi 

-porauslaitteisiin, joiden kes-

keisiä komponentteja on 

päivitetty Top Hammer XL 

-teknologian vaatimuksien 

täyttämiseksi. Yhdessä tehok-

kaan RD1840C-porakoneen ja 

kestävän LT90-porakaluston 

kanssa lopputulokseksi saa-

daan erittäin hyvä suorituskyky 

suurien reikäkokojen porauk-

seen kasvattamatta kuiten-

kaan porauslaitteen kokoa. 

Pantera™ DP1600i on tehol-

taan kokoluokkansa paras, ja 

porauslaitetta voidaan räätä-

löidä erityistarpeisiin lisävarus-

teilla.

Päältäiskevässä porauk-

sessa saatujen vuosien koke-

musten sekä todistetun suo-

rituskyvyn ansiosta Pantera™ 

DP1600i voikin tarjota avokai-

vosasiakkaille todellista tuot-

tavuusparannusta. Porauslaite 

sisältää uuden tason teknisiä 

ratkaisuja, jotka lisäävät tehoa, 

parantavat polttoainetaloutta 

ja käyttöastetta sekä sujuvoit-

tavat toimintaa. ”Pantera™ 

DPi -porauslaite on osoittautu-

nut luotettavaksi vuosien mit-

taan, jo vuodesta 2008 lähtien. 

Siksi oli helppo päätös päivit-

tää olemassa ollut porauslaite 

SANDVIK ESITTELEE INNOVATIIVISEN 
TOP HAMMER XL -TEKNOLOGIAN AVOKAIVOKSILLE 

SUUREN REIKÄKOON PORAUKSEEN

Pantera™ DP1600i -porauslaiteLT90-porakalusto

RD1840C-porakone
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KONEUNION

ROTATOR OY
Juhani Helin on aloitta-
nut Rotator Oy:n vaihtoko-
nepäällikkönä 16.3.2021.  
Hänen vastuualueenaan 
ovat Rotatorin maaraken-
nusvaihtokoneet sekä nii-
den myynnin kehittäminen. 
Juhani on työskennellyt yli 
25 vuotta raskaan kaluston 
ja konemyynnin parissa eri 
tuotemerkeillä. Juhani toi-
vottaa kaikki vanhat ja uu-
det asiakkaat tervetulleeksi 
tutustumaan kattavaan uu-
sien ja käytettyjen koneiden 

valikoimaan. Juhanin saa 
kiinni numerosta 0400 721 
200 ja sähköpostilla juhani.
helin@rotator.fi.

AVESCO OY
Mikko Salonen on aloit-
tanut 29.3. CAT-konemyyn-
nissä Avesco Oy:llä Oulus-
sa.

Ennen myyntiuraansa Sa-
lonen on toiminut 17 vuotta 
maanrakennuskoneiden 
kuljettajana. Tätä osaamis-
taan alan koneista hän on 
hyödyntänyt kahdeksan 
vuotta konekauppiaana ja 
kuusi vuotta koneohjausjär-
jestelmien myynnissä.

Jos työnteolta aikaa jää, 
Mikko päräyttää kelkalla 
kairaan tai kiipeää suksilla 

tunturiin. Kesällä mies huu-
taa forea golfkentällä.

Mikon tavoittaa nume-
rosta 040 562 9156, säh-
köposti mikko.salonen@
avesco-cat.fi.

KONESILTA OY
Koneins. Kristian Lyly-
korpi on aloittanut Kone-
silta Oy:n palveluksessa 
1.4.2021. Lylykorpi toimii 
konemyyjänä Konesillan 
uudessa toimipisteessä 
osoitteessa Mukulakuja 3, 
Tuusula myyntialueenaan 
koko Suomi. Lylykorven ta-
voittaa numerosta 0400 782 

262 ja sähköpostitse kristi-
an.lylykorpi@konesilta.fi.

YANMAR VIO23-6 –
KUN TYÖT ON TEHTÄVÄ

UUSI YANMAR VIO23-6 
on kuljettajan toive-
kone, kun tilaa on 
rajallisesti tai koh-
teeseen pääsy tuot-
taa haasteita. Erin-
omainen näkyvyys 
360° sekä lisäksi 3 
taustapeiliä auttavat 

hahmottamaan vapaan työskentelytilan. ViO23-6 on ilman 
peräylitystä ja se on lisäksi varustettu levenevällä alavaunul-
la. Nämä takaavat sen, että kone pysyy tukevasti paikoillaan 
ympäristöä rikkomatta.

ViO23-6:n edistyksellinen ViPPS-hydrauliikka yhdistää eri 
pumppujen tuoton siten, että saavutetaan työliikkeisiin opti-
maalinen yhdistelmä nopeutta, voimaa ja tasapainoa myös 
koneen liikkuessa. Uuden ViO23-6:n hytin suunnittelussa on 
erityisesti kiinnitetty huomiota ergonomiaan ja koneen anta-
maan informaatioon. Suuri digitaalinäyttö kertoo reaaliajas-
sa kuljettajalle koneen toiminnasta kaiken olennaisen ohjai-
met sekä kytkimet ovat helposti kuljettajan käytettävissä.

tä valmistettu LT90:n niska on 

suunniteltu siirtämään ener-

gia optimaalisesti porakoneen 

männästä poraletkaan. Uuden 

porakaluston suorituskyky var-

mistettiin Sandvikin porakalus-

to- ja porakoneasiantuntijoi-

den tiiviillä yhteistyöllä.

Uudet MF-tangot on kehitet-

ty siirtämään korkeaenergisiä 

iskuaaltoja siten, että energia-

häviöt letkan kierreliitoksissa 

jäävät minimaalisiksi. Tämä 

takaa Top Hammer XL -asiak-

kaille entistä paremman tun-

keutumisnopeuden, suorem-

mat reiät ja koko porakaluston 

pidemmän käyttöiän. Optimoi-

tu kierre minimoi taivutuskuor-

mat. Lisäksi kierteen kaksinou-

suisuus parantaa olennaisesti 

liitosominaisuuksia. Korkea-

luokkaiset teräslaadut ja läm-

pökäsittelyt parantavat kestä-

vyyttä entisestään.

 Sandvikin patentoitu ret-

rac-malli muodostaa LT90-po-

rakruunujen perustan. Sen 

etuja ovat vahvat kehänastat, 

hyvä huuhteluteho, tehokas 

kiven irrotus ja pieni reikätai-

puma. Porakruunuja on saa-

tavilla halkaisijaltaan 140–178 

millimetrin (5,5–7 tuumaa) rei-

käkoolle ja valmistettuina sekä 

vakiokovametallilaaduista että 

PowerCarbide™-laadusta so-

veltuen eri käyttöolosuhteisiin.

Kaiken lähtökohtana  
aina asiakas

Sandvik täydentää uudella Top 

Hammer XL -teknologiallaan 

avokaivosasiakkailleen tarjo-

amaansa valikoimaa. Sandvik 

pyrkii jatkuvasti kehittämään 

optimaalisia porausratkaisu-

ja eri sovelluksiin. ”Haluam-

me palvella asiakkaitamme 

parhailla ratkaisuilla jokaiseen 

sovellukseen, jotta asiakkaat 

voivat maksimoida toiminto-

jensa tuottavuuden, turval-

lisuuden ja vastuullisuuden. 

Olemme erittäin innoissamme 

voidessamme olla alan edel-

läkävijöitä, sillä Top Hammer 

XL antaa asiakkaillemme aivan 

uusia mahdollisuuksia kehittää 

poraustoimintaansa”, kertoo 

Petri Virrankoski, Sandvikin 

Surface Drilling -divisioonan 

presidentti.

Uutuusteknologiaan voi tu-

tustua tarkemmin sivustolla 

rocktechnology.sandvik/th-xl

(*Arviot perustuvat tietyissä 
hallituissa olosuhteissa 
suoritettujen kenttätestien 
tuloksiin. Tulokset saattavat 
vaihdella kulloistenkin 
porausolosuhteiden mukaan, 
joten Sandvik ei takaa samaa 
tulosta muissa olosuhteissa.)

TOIMINTAANSA KASVATTAVA
Konesilta Oy ja yksi kone-

huoltoalan legendaarisimpiin 

toimijoihin lukeutuva Vantaan 

Kone ja Laite Oy avaavat yh-

dessä uuden konemyynnin ja 

jälkimarkkinoinnin keskuksen 

Tuusulaan.

Sulan alueelle, osoitteeseen 

Mukulakuja 3 sijoittuva kone-

talo on suunniteltu palvele-

maan asiakkaita erityisesti Hel-

singin seudulla, Uudenmaan 

maakunnassa ja laajemminkin 

maan eteläosassa.

Uusi täyden palvelun 
konemyynnin ja huollon 
keskus Tuusulaan

Huhtikuussa 2021 toiminnan 

aloittava Konesillan kolmas 

toimipiste tarjoaa koneiden 

käyttäjille Kärsämäen ja Pirk-

kalan yksiköiden tapaan erit-

täin laajan valikoiman uusia ja 

käytettyjä hyvin varusteltuja 

koneita maanrakentajien, kiin-

teistöhuollon, teollisuuden ja 

muiden asiakasryhmien tar-

peisiin. Laadukkaat Kubo-

ta mini- ja midikaivinkoneet, 

minikuormaajat ja kompaktit 

pyöräkuormaajat ovat oleel-

linen osa tarjontaa. Kubotan 

maanrakennuskoneiden huol-

to- ja varaosapalvelut tulevat 

myös nyt lähelle alueella toimi-

via asiakkaita.

”Viime vuonna teimme lähes 

600 konekauppaa kahdesta 

toimipisteestä käsin ja viikoit-

tain toimitimme konekuormia 

pääkaupunkiseudun asiak-

kaille. Asiakkaiden pyynnös-

tä ja tulevaisuuteen luottaen 

päätimme vahvistaa asemia 

tärkeällä markkina-alueella 

perustamalla yrityksen kon-

septin mukaisen täyden pal-

velun toimipisteen tukemaan 

vahvaa kasvua ja kehittymistä 

myös tulevina vuosina” kertoo 

toimitusjohtaja ja yrittäjä Ville 

Kyllönen.

roiden ja purkulaitteiden kor-

jauksiin.

Korjaamolla tehdään myös 

hydrauliikkatöitä letkuasennel-

mista vaativiin hydraulisylinte-

rien korjauksiin.

Metallitöistä polttoleikkaus, 

hitsaus ja koneistus onnistuvat 

myös ammattitaidolla. Osaa-

van ja motivoituneen henki-

lökunnan käytössä on myös 

varustellut huoltoautot tilantei-

siin, joissa vaaditaan käyntiä 

työmaalla.

Tuusulan yksikössä toimii 

samoissa 1500 neliön tiloissa 

Konesilta Oy:n myyntitoimin-

not sekä Vantaan Kone ja Laite 

Oy. Toimipiste työllistää toimin-

nan alkuvaiheessa 8 henkilöä. 

Konemyynnissä tavoitellaan 

kolmen vuoden kuluessa 200 

konekaupan vuosimyyntiä ja 

10 miljoonan euron liikevaih-

toa. Konemyynnissä Tuusu-

lassa aloittaa nuoresta iästään 

huolimatta vahvan maanraken-

nusalan kokemuksen omaava 

koneinsinööri Kristian Lylyko-

rpi, joka on innoissaan pääs-

tessään aloittamaan uudessa 

työssä. ”Konesillan konsepti, 

jossa toimitaan tehokkaasti 

ja asiakasläheisesti teki mi-

nuun vaikutuksen ja halusin 

päästä kokemaan kaupanteon 

tekemisen meininkiä vakava-

raisessa konekaupan kasvu-

yrityksessä” kertoo Lylykorpi. 

Myös OP System palvelee jat-

kossakin samassa osoittees-

sa Sennebogen ja Doppstad 

tuotteiden myynti- ja varaosa-

toimintojen parissa, Vantaan 

Kone ja Laite Oy:n toimiessa 

ko. merkkien huoltoliikkeenä 

Uudenmaan alueella.

Avajaiset juhlitaan myöhem-

min olosuhteiden niin salliessa. 

Konesillan sekä Vantaan Kone 

ja Laitteen henkilökunta toivot-

taa nykyiset ja uudet asiakkaat 

tervetulleiksi kaupoille ja tutus-

tumaan toimintoihin!

Vuonna 2018 alkanut Ku-

bota maanrakennuskoneiden 

myynti Suomessa on saatu 

hyvin käyntiin ja sitä toimintaa 

vahvistetaan edelleen tämän 

uuden toimipisteen myötä. Ta-

voitteena on markkinaosuuden 

merkittävä kasvattaminen alle 

10 tonnin painoisissa maan-

rakennuskoneissa Suomessa. 

”Kevyellä ja tehokkaalla orga-

nisaatiolla pystymme tarjoa-

maan kilpailukykyisen hintata-

son ja joustavan kaupanteon 

uusien ja käytettyjen koneiden 

kaupassa jatkossakin” lupaa 

Kyllönen.

Laaja palveluvalikoima

Tuusulan toimipisteen erityis-

piirre ja vahvuus on kattava 

palveluvalikoima. Samasta 

osoitteesta löytyy Konesillan 

konemyynnin lisäksi Vantaan 

Kone ja Laite Oy:n monipuo-

linen huoltokorjaamo. Osaa-

van henkilöstön käytössä on 

nykyaikaiset tilat ja erikoislait-

teet, jotka soveltuvat erityisesti 

maanrakennuskoneiden, nii-

den lisälaitteiden ja muunkin 

raskaan kaluston korjaustöi-

hin.

Yli kaksikymmentä vuotta 

sitten perustettu yleiskorjaa-

mo on monille urakoitsijoille 

tuttu nimi. Nyt konehuollon ja 

korjauksen moniosaaja siirtyy 

liiketoimintakaupalla ruotsalai-

selta OP Systemiltä Konesil-

lan omistajan Ville Kyllösen ja 

yhtiössä työskentelevän Mikko 

Vinkin omistukseen. Yrityksen 

uusilla vetäjillä on molemmil-

la koneinsinöörin koulutus ja 

vahva kokemuspohja maanra-

kennuskoneista ja lisälaitteis-

ta sekä motivaatio ja tavoite 

kehittää toimintaa asiakkaita 

kuunnellen.

”Vuonna 2000 perustettu 

Vantaan Kone ja Laite Oy:n 

monipuolinen osaaminen ja 

asiakkaan tarpeet ymmärtävä 

palvelu on monille tuttu käsi-

te vuosien takaa – haluamme 

nostaa tämän palvelukonsep-

tin uudelle tasolle ja auttaa 

asiakkaita pitämään koneet ja 

työlaitteet tuottavassa työs-

sä” kertoo Vantaan Kone ja 

Laitteen toimitusjohtaja Mikko 

Vinkki.

”Saamme tällä järjestelyllä 

yhdistettyä olemassa olevat lä-

hes valmiit huolto- ja varaosa- 

sekä varustelutoiminnot Kone-

silta Oy:n konemyynnin tueksi 

ja lisäksi korjaamo tekee ulos-

myyntiä ulkopuolisille asiak-

kaille entiseen malliin” kertovat 

Kyllönen ja Vinkki.

Vantaan Kone ja Laite on 

rakennuskoneiden ja raskaan 

kaluston monimerkkikorjaa-

mo. Korjaamo palvelee maan-

rakennus, rakennus, infra ja 

kuljetusalan yrittäjiä ja muita 

raskasta kalustoa käyttäviä yri-

tyksiä.

Tarkoituksenmukaiset tilat 

ja kalusto soveltuvat erittäin 

hyvin rakennuskoneiden huol-

toon, korjaukseen ja varuste-

luun, sekä lisälaitteiden, kuten 

kauhanpyörittäjien, iskuvasa-

KONESILTA OY LAAJENTAA TUUSULAAN –
YHTEISTYÖKUMPPANINA VANTAAN KONE JA LAITE OY
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CECE STATISTICS
& ECONOMIC AFFAIRS
CECE collects and provides up-to-
date market data for many types of 
construction equipment, and provides 
a leading indicator for the development 
of European construction equipment 
markets. The information is covered 
by the participating companies 
and considered a well-developed 
source of business intelligence. 

CECE runs both European and 
international sales statistics and is one 
of the partners of the Intercontinental 
Statistics Committee which provides 
worldwide statistics. CECE statistics 
coverage extends to earthmoving 
equipment, road equipment, 
tower cranes, concrete equipment 
and hydraulic attachments. 

CECE Statistical Commission, with 
representatives from manufacturers 
and national associations, 
oversees the proper functioning 
of the statistical exchange, and 
manages the constant process of 
enlargement and improvement.

Manufacturers are invited to take 
part in the statistical exchanges by 
reporting their sales by country, on a 
monthly or quarterly (depending on 
the exchange programme) basis. 

Any statistics results are confidential 
to the participants and cannot be 
shared beyond the reporters.

Since 2008 CECE runs a monthly 
business trend enquiry, the CECE 
Business Barometer. The objective is 
to provide the members with a regular 
business trend indicator of the European 
construction equipment industry. The 
companies taking part in the Barometer 
receive a report about the economic 
situation in Europe each month. 

The CECE Business Climate Index 
summarises the survey answers 
on the evaluation of the current 
business situation and the 
expectations for the next 6 months 
regarding sales, and is published on 
the CECE website on quarterly basis.

Want to know more,  
contact us via info@cece.eu

Our Business Barometer dedicated 
to CECE business leaders is reserved 
for respondents only. Contact us to 
take part in this survey at  
info@cece.eu 
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CECE BUSINESS CLIMATE INDEX
source: CECE Business Barometer, February 2021

• CECE (konevalmistajien
 liitto) julkaisi raportin
 konekaupasta 
 maaliskuussa 2021
• Vuonna 2020 konekauppa
 kärsi vähemmän kuin 
 odotettiin, vuodelle 2021
 positiiviset odotukset
• Ilmassa on selvästi 
 optimismia 

Miten meni vuosi 2020

Rakennuskonekauppa puto-

si vuonna 2020 noin 6,4 %. 

Kevyissä luokissa eli pienko-

neissa, joissa on suuri kappa-

lemääräinen volyymi, pudotus 

oli vain 3 %. Raskaammissa 

koneluokissa pudotus oli 19 

%, joka aiheutti liiketoiminnalle 

aikamoisia haasteita. Halvem-

mat koneet todellakin myivät 

hyvin, kun taas pääomia vaati-

vat koneet kärsivät markkinoi-

den epävarmuudesta. Tämä 

pudotus on aika kova vuo-

sien kasvun jälkeen. Luvuissa 

on varmaan kasvun jälkeistä 

krapulaa ja Covid pandemian 

aiheuttamaa liiketoimintojen 

laantumista. Kärsijöitä oli-

vat raskaat maansiirtokoneet, 

tienrakennuskoneet, betoni-

kohtaisia erojakin nähtiin. 

Italian markkina pysyi samalla 

tasolla kuin vuonna 2019. Tur-

kin markkina oli huono vuonna 

2019, joten se elpyi 2020 aika-

na romahduksestaan.

Näkymät vuodelle 2021

Lyhyen tähtäimen makrota-

lousennusteet ovat epävar-

moja johtuen Covid viruksen 

laitteet ja torninosturit. Kevyen 

kaluston kauppa ei niinkään 

kärsinyt.

CECE:n (konevalmistajien 

liitto) presidentti Niklas Nill-

roth kommentoi viime vuotta 

ja tulevaa: ”Kuten me kaikki 

tiedämme vuosi 2020 oli odot-

tamaton ja vaikeasti ennus-

tettava. Taloudellisessa mie-

lessä vuosi oli rikkonainen ja 

ennusteet murenivat nopeasti 

silmiemme edessä. Mutta ku-

ten raportissa todetaan, raken-

nuskoneteollisuus pystyi rea-

goimaan tapahtumiin erittäin 

nopeasti ja pahimmalta vältyt-

tiin. Näemme jo edessämme 

rakennuspuolen aktiviteettien 

kasvua ja Euroopan selviyty-

missuunnitelmat tulevat sitä 

vahvistamaan. Suhtaudumme 

optisesti tulevaisuuteen”

Vuoden 2020 alussa enna-

koitiin että ensimmäisellä nel-

jänneksellä markkina putoaa 

noin 5 % markkinasyklisitä 

syistä. Kuinka ollakaan, toisel-

la neljänneksellä pandemian 

aiheuttama hämminki pudotti 

konemarkkinaa 28 % Euroo-

passa verrattuna edelliseen 

vuoteen. Toisaalta Q2 vuon-

na 2019 oli Bauma-messujen 

muunnosten mahdollisista 

vaikutuksista. Kuitenkin raken-

nuskoneteollisuuden näkymät 

ovat varovaisen positiiviset. 

Maalikuun 2021 CECE liiketoi-

mintabarometrit ovat selväs-

ti korkeammalla kuin vuotta 

aiemmin. Pääosa konevalmis-

tajista odottaa liiketoiminnan 

kasvua jo ensimmäisellä vuosi-

puoliskolla. Konetilaukset ovat 

johdosta erittäin hyvä. Kol-

mannella neljänneksellä 2020 

kauppa elpyi jo lähes vuoden 

2019 vastaavan ajankohdan 

tasolle. Sitten viimeinen neljän-

nes oli jo kasvua noin 9%, joka 

johtui investointien vähyydestä 

alkuvuonna. 

Markkinat menivät aika pal-

jon eri maissa pandemian ke-

hittymisen tahtiin mutta maa-

alkaneet kasvaa jo joulukuussa 

2020 ja konekaupan odotetaan 

jatkavan kasvu-uralla. Tilanne 

tasaantui jo viimeisellä neljän-

neksellä 2020.

Pidämme realistisena  noin 

5 % kasvuennustetta vuodelle 

2021. Vaikka kasvua ei saavu-

tettaisikaan kaikesta epävar-

muudesta johtuen, markkinan 

pysyminen vuoden 2020 ta-

solla ei olisi suuri pettymys. 

Maailman markkina osoittaa 

jo pientä kasvua. Kiinan mark-

kinan epävarmuus ja sen suuri 

vaikutus tekee vaikeaksi tehdä 

selkeää ennustetta koko maa-

illman markkinasta vuodelle 

2021. Riskejä on vielä olemas-

sa, esimerkiksi valtioiden pai-

suneiden velkojen vaikutusta 

ei vielä tiedetä. Hallitsematon 

velkaantuminen saattaa vai-

kuttaa infra-investointeihin.

CECE on konevalmistajien liit-

to jossa on edustettuna 13 eu-

roopan valtiota. Siihen kuuluu 

1200 yritystä (myös globaaleja 

yrityksiä), joiden yhteenlaskettu 

liikevaihto on 40 miljardia Euroa 

Euroopan alueella. CECE pyrkii 

mm. keräämään tietoa markkin-

asta ja ennustamaan tulevaa.

EUROOPAN KONEKAUPAN KORONAVUOSI 2020

HMK 230 LCLR-4 - 25,5 tn

HONKAJOKI  Antti Forma 050 545 5196  |  Jani Mäntylä 050 379 9998  |  
Reijo Ylipaasto 050 1617  |  Tomi Ylipaasto 050 379 9995

TURKU  Jarno Parkkinen 0400 529 537    TAMPERE  Tuomo Tuukkanen 040 531 0900
PÄÄKAUPUNKISEUTU  Ville Halström 0400 646 571  |  Viljo Takala 045 858 6000  |  Jouko Pihlaja 044 282 8733

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
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Together Stronger

HMK 500 LCHD - 51,8 tn
HMK 102 S - 9,8 tnHMK 102 B- 9,5 tnHMK 62 SS - 3,9 tn

HMK 390 LCLR - 42,7 tn HMK 390 LCHD - 39,8 tn HMK 310 LCLR - 34,2 tn

HMK 140 LC - 14,4 tn

HMK 230 LCMH - 25,7 tn 

HMK 210 W MH-4 - 23,6 tnHMK 210 W-4 - 21,9 tnHMK 140 W - 16 tn

HMK 310 LC - 31,9 tn

HMK 230 LC - 23,2 tnHMK 145 LCSR - 16,5 tn

HMK 600 MG - 18,5 tnHMK 640 WL - 26,3 tnHMK 635 WL - 20,4 tn 
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HITACHI ZX225USRLC-5B -14     VNTHITACHI ZX225USRLC-5B -14     VNT
Liitin NTP20 kallistuva, MR26 pyöritin, Liitin NTP20 kallistuva, MR26 pyöritin, 
rasvari, lämmitinrasvari, lämmitin

HITACHI ZX135USBL-6 -19        TREHITACHI ZX135USBL-6 -19        TRE
Tilt EC219 S60, Novatron 2D, Tilt EC219 S60, Novatron 2D, 
rasvari,luiskakauha rasvari,luiskakauha 

154.000,- 81.000,-

HITACHI ZX55-5A CLR -16        SJOKIHITACHI ZX55-5A CLR -16        SJOKI
Tilt EC206, kuokkakauhaTilt EC206, kuokkakauha

49.000,-

AMMANN ASC 130D -10           VNTAMMANN ASC 130D -10           VNT
Tiiveysmittari, lämmitin,Tiiveysmittari, lämmitin,
renkaat n. 50%renkaat n. 50%

HITACHI ZX290LC-5B -14             KPOHITACHI ZX290LC-5B -14             KPO
Liitin S80, kallistuva kauha,rasvari,LeicaLiitin S80, kallistuva kauha,rasvari,Leica

DOOSAN DX140LCR-5 -17           TREDOOSAN DX140LCR-5 -17           TRE
Tilt SMP18 NTP10, luiskakauhaTilt SMP18 NTP10, luiskakauha

106.400,-

113.100,-

JCB JS210LC -14                  OULUJCB JS210LC -14                  OULU
Liitin NTP20, Tilt EC226 pihdit, Liitin NTP20, Tilt EC226 pihdit, 
rasvari,lämmitin, Novatron 2D     rasvari,lämmitin, Novatron 2D     

79.900,-

KOBELCO SK260SRLC-3 -13     TREKOBELCO SK260SRLC-3 -13     TRE
Marttiini kallistuva NTP10, Marttiini kallistuva NTP10, 
MR26 pyöritin, rasvari, lämmitinMR26 pyöritin, rasvari, lämmitin

VOLVO EC250EL -15                    VNTVOLVO EC250EL -15                    VNT
Liitin S70, Tilt X32 pihdit, Leica 3D,Liitin S70, Tilt X32 pihdit, Leica 3D,
luiskakauha, rasvariluiskakauha, rasvari

108.000,-

39.900,-

106.500,-

112.600,-

LIEBHERR R914 Compact -14    VNTLIEBHERR R914 Compact -14    VNT
Tilt EC219 S60 pihdit, taittopuomi, Tilt EC219 S60 pihdit, taittopuomi, 
rasvari, luiskakauharasvari, luiskakauha

79.000,-

HITACHI ZX520LCR-3  -08          TKUHITACHI ZX520LCR-3  -08          TKU
Rasvari, lämmitin, kuokkakauha,Rasvari, lämmitin, kuokkakauha,
ajettu vain 8450h                                  ajettu vain 8450h                                  

122.000,-

KOMATSU PC210LC-10 -14        TREKOMATSU PC210LC-10 -14        TRE
Marttiini kallistuva NTP10, rasvari, Marttiini kallistuva NTP10, rasvari, 
lämmitinlämmitin

68.600,-

VOLVO L150E -04                     TREVOLVO L150E -04                     TRE
V- kauha, Tamtron vaaka tulostin, V- kauha, Tamtron vaaka tulostin, 
rasvari, lämmitinrasvari, lämmitin

52.200,-

CAT 320D LRR -10                 TRE CAT 320D LRR -10                 TRE 
Liitin NTP20, EC30, rasvari, kauhaLiitin NTP20, EC30, rasvari, kauha

HITACHI ZX135 USBL-3 -08        TKUHITACHI ZX135 USBL-3 -08        TKU
Tilt RT, lämmitinTilt RT, lämmitin

41.O00,- 44.600,-

MYYNTI Vantaa Juha Myötämäki 0400 450 900 
Vantaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Janne Väistö 046 922 8202
Tampere Juhani Helin, 0400 721 200
Tampere, Pori, Keski-Suomi Jari Järvensivu  0400 138 568
Turku, Ahvenanmaa Henry Leino 0400 200 587

Seinäjoki, Vaasa Jari Koivusalo, 040 7347 445
Kuopio, Joensuu, Savonlinna Vesa Vartiainen 040 778 7781
Rovaniemi, Oulu Raimo Arkimo 0400 718 688
Oulu, Kokkola, Kainuu Aarne Halmetoja 045 201 2871
etunimi.sukunimi@rotator.fi

Lisää vaihtokoneita 
löydät osoitteesta

 www.rotator.fi

MONIPUOLINEN VALIKOIMA HUOLLETTUJA VAIHTOKONEITA. 

www.rotator.fi Tuottotie 4, 33961 Pirkkala,   puh. (03) 2874 111
Linkokuja 6-8, 01741 Vantaa, puh. (09) 8789 010

UUSI HITACHI ZX250LC-7
TÄYDELLISTÄ HALLINTAA

TÄYSIN UUDISTETTU OHJAAMO
UUSI HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI!

Kaikki hinnat +alv 24%Kaikki hinnat +alv 24%



KAIKKI TYÖKONEISTA 30

KLAUKKALA, (09) 4241 2000
Pekka Gylden 0400 807 795
Petri Haverinen 0400 984 440
Jan Forsten 044 550 0028
Timo Sakari 0400 610 990

SEINÄJOKI
Aki Tuominen 050 555 5655

VAASA
Mikael West 040 7347 463

TAMPERE
Jukka Heiskala 0400 740 120

TURKU
Juha Keränen 0400 173 953

JOENSUU, KUOPIO
Arto Turunen 050 3054 143
Janne Sinkkonen 040 513 8910
MIKKELI
Juho Ikonen 0400 762 245

OULU, LAPPI, KAINUU
Jarmo Laurila 044 0381 240
Jaakko Laurila 044 0381 244
VAIHTOKONEET
Mikko Linna 0400 549 954

OTA YHTEYTTÄ

• Paino 1 035 kg
• Teho 10,5 hp

SV08-1C

UUSIN 
TULOKAS

Vio 23-6 

Uutuutemme on omassa painoluokassaan 
ehdottoman monikäyttöinen. 
Se on levenevän alavaunun ansiosta 
tasapainoinen kone käyttää ja 
helppo kuljettaa.

• Paino 2405 kg  • Teho 19,9 hp

• Paino 1 245 kg
• Teho 12,6 hp

VIO12-2A

• Paino 1 765 kg
• Teho 14 hp

VIO 17

• Paino 2 770 kg
• Teho 21,5 hp

VIO 27-6

• Paino 1 975 kg
• Teho 13,5 hp

SV 18
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MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN
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MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.
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VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
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KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN
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LAAJA YANMAR-
MALLISTOESITTELY

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA 

GREEN
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Monikäyttöiset minikaivurit 
kaikkiin kohteisiin KH-Koneilta 
sekä valtakunnallisilta jälleenmyyjiltä.

Uutuutemme on omassa paino-
luokassaan ehdottoman monikäyttöinen. 
Se on levenevän alavaunun ansiosta 
tasapainoinen kone käyttää ja 
helppo kuljettaa.

UUSIN 
TULOKAS

MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN

KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3

MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN

KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen ja luotettava kaivinkone on ollut 
usean vuoden myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. Huippuominaisuu-
det: erittäin pieni kääntösäde, ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö jopa liikkuessa, matala-
päästöinen ja ympäristöystävällinen.

MYYDYIN KONEEMME

MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN

KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3

MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN

KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3

MYYDYIN 
KONEEMME

Vio 57-6B Style+

Tämä todella monikäyttöinen, turvallinen  ja 
luotettava kaivinkone on ollut usean vuoden 
myyntiykkönen omassa kokoluokassaan. 
Huippuominaisuudet: erittäin pieni kääntösäde, 
ei peränylitystä, näkyvyys kaikkiin suuntiin, 
helppo huollettavuus, jouhea hydrauliikkakäyttö 
jopa liikkuessa, matalapäästöinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Paino 5 485 kg  • Teho 46,9 hp

• Paino 4 855 kg
• Teho 38,5 hp

VIO 50-6B

• Paino 3 275 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 33-6

• Paino 3 695 kg
• Teho 25,7 hp

VIO 38-6

KYSY YANMAR YCARE JATKOTURVASTA

 (AINA 5 V / 5000 T SAAKKA)

SMART ASSISTANT 

36 KK ILMAINEN

KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3KH_koneet_vastuullisuus_ilmo.indd   3

• Paino 1 035 kg
• Teho 10,5 hp

SV08-1C

UUSIN 
TULOKAS

Vio 23-6 

Uutuutemme on omassa painoluokassaan 
ehdottoman monikäyttöinen. 
Se on levenevän alavaunun ansiosta 
tasapainoinen kone käyttää ja 
helppo kuljettaa.

• Paino 2405 kg  • Teho 19,9 hp

• Paino 1 245 kg
• Teho 12,6 hp

VIO12-2A

• Paino 1 765 kg
• Teho 14 hp

VIO 17

• Paino 2 770 kg
• Teho 21,5 hp

VIO 27-6

• Paino 1 975 kg
• Teho 13,5 hp

SV 18
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PIAN KOLMEKYMPPINEN Mc 

Clean Oy on perinteinen kiin-

teistönhoito- ja huoltoyritys 

jonka omistavat Kauko Mäcklin 

ja Petri Valasvuori sataprosent-

tisesti. Yksi sen erityispiirre on 

toimiminen Helsingin ytimes-

sä, kantakaupungissa. Toinen 

erityispiirre on kalusto, joka 

koostuu vain Wille-merkkisistä 

kiinteistönhoitokoneista - kuu-

si Willeä kolmessa kokoluo-

kassa 265, 365 ja 475. Uusin 

475 Delta on yrityksen kym-

menes Wille. Koneiden historia 

yrityksessä ulottuu 90-luvulle. 

Varusteina kauhat, aurat, har-

jalaitteet, kastelu, painepesuri 

ja hiekoitin.

Asiakkaita kertyy vuosittain 

lisää ja nyt kiinteistöjä on hoi-

dettavana noin 150.

Kaupungissa kertyy  
vähän tunteja

– Meillä välimatkat on lyhyi-

tä ja kun koneet on puhtaasti 

kiinteistönhuoltokäytössä, tun-

teja tulee vain viitisen sataa 

Laatutyö tuo  
lisää asiakkaita

21 hengen henkilökunta on 

pysyvää ja osaavaa. Pisimmät 

työsuhteet ovat 15-vuotisia, 

lyhyin nyt kolme vuotta. Parin 

viime vuoden aikana asiakkaita 

on tullut 35% vuodessa lisää. 

-Kiinteistöhuoltoalalla on 

pula hyvistä työntekijöitä. Meil-

lä onneksi on hyvät työntekijät 

ja kun uusia tarvitaan, koulu-

tamme tarvittaessa heidät itse.

vuodessa konetta kohti. Tänä 

talvena ajettiin kyllä kolmessa 

vuorossakin. Viimeisin lumipy-

ry oli uuden Willen tulikaste ja 

siihen on ehtinyt kertyä jo kol-

misen sataa tuntia, kertoo Pete 

Valasvuori.

”Willestä tosi paljon 
positiivista”

Pete Valasvuori kertoo Willen 

saaneen lähes pelkästään po-

sitiivisia kommentteja sitä aja-

neilta. 

– Kuljettajat kilpailevat ko-

neesta, kuka sen saa ajoon. 

Työergonomia on mennyt pal-

jon eteenpäin. Siitä löytyy pal-

jon hydrauliikkaa, voimaa löy-

tyy ja siirtoajossa se kulkee 

tosi hienosti. Ja polttoaineen 

kulutus on nyt niin paljon al-

haisempi, että aiemmin len-

killä joutui välitankkaamaan, 

mutta nyt sitä ei enää tarvita. 

Merkittäviä uudistuksia edel-

liseen 400-sarjaiseen nähden 

on tehty.

  Kun Pete ja Kauko olivat 

hankkimassa uutta Willeä, ko-

neet myynyt Timo Perämäki 

kertoi, että nyt on uutta mal-

lia mahdollisuus koeajaa. Kun 

koeajo oli ohi, konevalinta oli 

selvä – vain uusin malli kelpaa.

– Saman tien kone oli selvä 

valinta. Kun lisäksi koneessa 

on työlaite- ja kuskikohtainen 

profiilivalinta, koneen hydrau-

liikka toimii todella hyvin. Sii-

tä iso plussa. Myös lasipinnan 

kasvun mukanaan tuoma nä-

kyvyyden parantaminen on iso 

plussa. Kone on kokemuksem-

me mukaan kokonaistaloudel-

taan edullisin. Hankintahinta 

on yksi, kestävyys toinen ja 

jälleenmyyntiarvo kolmas teki-

jä, polttoainekulut huomioiden. 

Niistä elinkaarikustannukset 

muodostuvat.

Mc Cleanin käytössä on 

gps-pohjainen seurantajär-

jestelmä, josta saadaan tieto 

myös asiakkaille. Huollot teh-

dään Wihurin toimesta. Uusim-

massa koneessa on huoltoso-

pimus. 

PITKÄ HISTORIA, PITKÄT TYÖSUHTEET, PITKÄT ASIAKASSUHTEET

MC CLEAN KIINTEISTÖHOITO OY:LLE UUSIN WILLE 475D
J U H A N I  V I I TA N E N

Pete Valasvuori on toiminut 
yrityksessä ja sen toisena 
osakkaana nyt 7 vuotta. Ai-
kanaan työnjohtajaksi taloon 
tullut Pete tietää ja tuntee 
yrityksen ja asiakkaat. Wil-
leistä Petellä on hyvät ko-
kemukset. Poikkeuksellisen 
hyvä kestävyys painaa paljon. 
Koneet on keskustan parkki-
hallissa lämpimässä ja siksi 
helposti pestävissä. Puhtaa-
napidon laadun pitää näkyä 
myös puhtaissa koneissa.

Työlaitekohtainen asetusten pikavalinta vaikuttaa koneen ajettavuuteen ja hydrauliikan 
hallinnan balanssiin, mm. aisaston liikenopeuteen. Perussäädöt on jo tehtaalla opti-
moitu. Kuvasta näkee, että 475:lla kykenee myös kuormaamaan – tyhjennyskorkeus 
yltää kahteen metriin. Moottorina on 55kW:n Kohler, Stage V. Tankkiin voi pistää toi-
sen sukupolven 100%:n biodieseliä. Koneen Eco-Drive on polttoainesäästön ytimessä.

Uudessa Willessä on mm. vakiono-
peussäädin, joka tekee monesta 
työstä huomattavasti miellyttäväm-
pää.

Pienessä koneessa on yllättävän hyvin toimiva oh-
jaamojärjestely. Olo ei tunnu ahtaalta ja näkyvyys 
on aiempaa selvästi parempi. Sisään- ja uloskulku 
sujuu helposti.

Uusi Wille 475 taipuu moneen. Sen ajo- ja käyt-
töominaisuudet ovat kuljettajien mukaan kerta-
luokkaa edellistä paremmat. Siksi koneella halu-
taan lähteä töihin mieluummin kuin vanhemmilla 
malleilla. Sisämelukin on vain 76 dBA. Koneessa 
kiinni on pienempi, 1000-litrainen kauha. Pe-
ruskoneessa on leveyttä 1640 mm ja pituutta 
4370 mm. Siirtonopeusmaksimi 40 km/h.
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Rotatorin laaja konetarjonta on 

edesauttanut trukkeja hankki-

neen asiakkaan sitoutumista 

yhtiöön.

– Tätä kilpailuetua asiakkai-

den ei kannata ohittaa. Meille 

se on vahva etu, kun konetar-

jontamme ympäröi myös truk-

kiasiakastamme. Kokonais-

valtaisia logistisia ratkaisuja 

tehostaa, kun vaihtoehtoja 

löytyy trukkien rajapinnasta tai 

hiukan sen ulkopuolelta, mutta 

muista koneluokista.

suhteisiin ja ympärivuotiseen 

ulkokäyttöön. Ne ovat järeitä, 

nostokyvyltään 6-16 t konei-

ta. Tarvittaessa Merlinum trukit 

on mahdollista varustaa tarvit-

taessa myös litiumakuilla.

Lyhyt Rotatorin  
trukkihistoria

Rotator aloitti Datsun-vasta-

painotrukkien maahantuonnin 

1973. Sen jälkeen markkinoitiin 

Nissan – trukkimerkkiä, kun-

nes Nissan tuotenimi jätettiin 

pois 2015 vuodesta alkaen ja 

sen korvasi Unicarriers-tuote-

nimi. Unicarriers-trukit valmis-

tetaan pääosin Espanjassa, 

suurimmat polttomoottoritrukit 

valmistetaan yhä Japanissa.

Atlet on ollut Rotatorin va-

rastotrukkien tuotemerkki 

kohta jo 20 vuotta. Se kuuluu 

myös Unicarriers – ryhmään. 

Atletin varastotrukit valmiste-

taan Ruotsissa.

Unicarriers-merkki on edel-

leen monille tuntematon, mutta 

toiminta on globaalia ja merkin 

ytimeen piiloutuu myös aiem-

min tunnettu Nissan-merkki. 

Unicarries työllistää yli 10000 

ihmistä ja liikevaihto on yli 3.8 

miljardia (luvut vuodelta 2018). 

Rotatorin edustamat laaduk-

pyöräkuormaajia tai vaikkapa 

kurottajia. Usein ne voivat liit-

tyä myös tiiviisti logistiikkaan. 

Kuitenkin konekokonaisuuden 

tarvitsema huolto, ylläpito ja 

koulutus, sekä muut palvelut 

voidaan hajautetun sijaan koo-

ta Rotatorilla yhteen palveluun. 

Samaan ylläpidon kokonaisuu-

teen voidaan liittää myös mikä 

tahansa muu trukkimerkki. Ka-

luston kone- ja kuljettajakoh-

tainen etäseuranta on tietenkin 

nykyisin arkipäivää.

Rotator pitää pyörät pyöri-

mässä koko maan kattavalla 

jälkipalveluverkostolla. Kah-

deksan omaa toimipistettä, 

kattava sopimushuoltoverkos-

to ja vuosikymmenien aikana 

kertynyt kokemus takaavat 

sen, että asiantunteva apu on 

tarvittaessa lähellä ja nopeasti 

saatavilla. Jopa noin 75% Ro-

tatorin henkilökunnasta työs-

kentelee jälkipalvelutehtävissä. 

Asiakkaalle tarjotaan huolto- ja 

kunnossapitopalvelujen, sekä 

varaosien lisäksi tarvittaessa 

myös teknistä tukea ja huol-

to- sekä käyttökoulutuksia. 

Alkuperäiset 100%:sti koneen 

kanssa yhteensopivat osat 

ovat saatavilla kaikkiin Rota-

torin edustamiin merkkeihin. 

TRUKKIMAAILMA ON muuttunut 

moneen kertaan sinä lähes 50 

vuoden aikana kun Rotator on 

trukkeja edustanut. Sekä tek-

nisesti että tuotemerkeittäin. 

Tänään asiakkaiden logistisiin 

haasteisiin pitää olla tarjolla 

kilpailukykyisiä, räätälöityjä ja 

kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Jos niitä ei ole, pelistä tulee 

vaikeaa.

Rotatorin pitkä trukkitausta 

on rakentanut vuosikymmen-

ten saatossa asiakaspohjaa, 

jolla on  merkitystä. Paitsi Ro-

tatorin asiakaspohjan laajuus, 

niin myös trukkityyppien ja 

-versioiden tarjolla oleva kat-

taus antaa hyvät lähtökohdat 

myös eteenpäin.

Kerrataanpa Rotatorin truk-

kiosaston edustamat trukit kol-

messa pääryhmässä.

Unicarriers-nimen alta löytyy 

vastapainotrukkeja nostoky-

vyltään 1,25-10 t. Käyttövoi-

mana eri malleissa sähkö- tai 

polttomoottori.

Atlet-tuoteryhmästä löytyy 

täydellinen valikoima sähköt-

rukkeja sisälogistiikkaan ja 

varastointiin pumppukärryistä 

kapeakäytävätrukkeihin.

Merlinum-sähkötrukit ovat 

suunniteltu pohjoismaisiin olo-

Huolto ja ylläpito  
korostuu

Kun monilla asiakkailla koneita 

tarvitaan runsaasti, niiden ha-

jautettuun ylläpitoon kuluu hel-

posti paljon työaikaa.

– Kokemuksemme mukaan 

trukkeja hankkiviin yrityksiin on 

usein tehnyt vaikutuksen ko-

nevalikoimamme lisäksi myös 

se, että samaan Rotatorin yllä-

pidon kokonaisuuteen voidaan 

kytkeä myös muita koneita, 

esimerkiksi henkilönostimia, 

kaat Merlinum Forklift sähköt-

rukit valmistetaan Etelä-Ruot-

sissa Ljungbyn kaupungissa. 

Merlinum trukkien tuotannos-

sa hyödynnetään paikallista 

valmistusta ja osaamista.

Asiakkaan logistiikkaa  
tukee myös muu  
Rotatorin kone- ja  
palvelutarjonta

Rotatorin trukkiosaston myyn-

tijohtaja Juha Jaakola kertoo 

lukuisista esimerkeistä, jossa 

ROTATORILTA TRUKKEJA JA MATERIAALINKÄSITTELYLAITTEITA LÄHES 50 VUOTTA
J U H A N I  V I I TA N E N

Sähkökäyttöinen vastapainotrukki Unicarriers H01.

Merlinum EA 9-600 sähkötrukki. Akkukapasiteetti max. 1680 Ah. Nostokorkeus 7,5 m.
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LISÄLAITEMYYNTI
Toni Laitolahti, p. 0400 939 715 • Timo Vähäsantanen, p. 040 300 8543

HONKAJOKI WORKS OY 
Kankaanpääntie 372, 38950 Honkajoki, p. (02) 528 8200

PYÖRÄKUORMAAJIEN JA KAIVURIEN 
PIKAKIINNIKKEET JA ADAPTERIT

KUOKKAKAUHAT, LUISKAKAUHAT PIKAKIINNIKKEET

www.hwoy.fi

TUOTTEITA VARASTOSSA - SOITA JA KYSY!TUOTTEITA VARASTOSSA - SOITA JA KYSY!
Myös polttoleikkaus- ja särmäyspalvelut.

LAATUTUOTTEITA LAATUTUOTTEITA 
HONKAJOELTAHONKAJOELTA

KAUHOJA JA LISÄLAITTEITA JO 20 VUOTTA!

KAUHAHARJAT – AVOHARJAT – PUOMIHARJAT

RATAPÖLKKYKAHMARIT – KAAPELIAURAT JA ESIAURAT

KEVYTMATERIAALIKAUHAT, KIPPIKAUHAT, SORAKAUHAT

Vuosittain Rotator toimittaa 

noin 100 000 tilausriviä.

Asiakkaan  
mukana varaston  
suunnittelusta lähtien

Rotator on ollut asiakkaan lo-

gistiikan suunnittelussa mu-

kana jopa jo silloin kun ra-

kennusta vasta hahmotellaan. 

Logistiikan suunnittelussa 

voidaan silloin päästä opti-

maaliseen tulokseen, koska 

myöhemmin ei tarvitse tehdä 

kompromisseja tai pakon sa-

nelemia, ehkä huonosti toi-

mivia ratkaisuja. Optimoitu 

varasto yhdistettynä optimaali-

seen kalustoon tuo tulosta.

- Paras tapa yhteistyöhön 

asiakkaan kanssa on se, että 

olemme mukana alusta lähtien. 

Trukit ja hyllyt kulkevat käsi kä-

dessä. Meillä hyllyratkaisuis-

sa on omat asiantuntijat käy-

tössämme. Kun hyllyt ja trukit 

suunnitellaan samalla kerralla, 

optimi on saavutettavissa.

Rotator tähtää kasvuun

– Tulevana vuonna tulemme 

rekrytoimaan lisää henkilökun-

taa. Samoin rakennetaan lisää 

erilaisia palveluyhdistelmiä. 

Logistiikan ratkaisumallit ovat 

nykyisin hyvin moniulotteisia. 

Asiakas omistaa kaluston, 

omistaa vain osan siitä tai myy 

meille oman kalustonsa, jon-

ka vuokraamme taas takaisin 

asiakkaalle. Oma kunnossapi-

tovastuu voi näkyä asiakkaalle 

hyvinkin suurena rasitteena, 

mutta jos kaikki siirtyy meil-

le, asiakas tuntee toimivansa 

huomattavasti helpommassa 

maailmassa. Toiminnan jatku-

vuus usein turvataan juuri tä-

män tapaisilla toimilla. Ja toi-

sinaan myös logistiikan häiriön 

aiheuttamat hätätilanteet saa-

daan tällä minimoitua.

Erottautuminen trukkipuolel-

la vaatii nykyisin paljon.  Vaik-

ka Unicarriers saattaa truk-

kimerkkinä olla joillekin vielä 

vieras, niin sen takana löytyy 

erittäin laadukkaat, ergonomi-

set ja pitkän historian omaavat 

tuotteet, joita Rotatorin maan 

kattavat jälkipalvelut erinomai-

sesti tukevat. Asiakkaillem-

me nämä asiat ovat jo tuttuja, 

mutta Rotator perheeseen toi-

votamme kaikki tervetulleiksi. 

Historiamme on pitkä, vakaa ja 

tunnetuilla nimillä pohjustettu. 

Rotatorin viisikymmentä truk-

kivuotta kertoo jo paljon, päät-

tää Juha Jaakola.

Unicarriers-työntömastotrukki UFW.
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Leasingpalvelut 
yrityksesi tarpeeseen

Valitse kone-, laite- ja ajoneuvohankintoihisi 
Järvileasing Oy ja vapauta pääomasi 
tuottavaan käyttöön!

Olethan meihin yhteydessä
p. 0207 290 200
asiakaspalvelu@jarvileasing.fi

 –  K U N  PA LV E L U L L A  O N  M E R K I T Y S TÄ  –www.jarvileasing.fi

HITACHI ESITTELEE ensimmäisen 

Stage V -päästömääräykset 

täyttävän pyöräkuormaajan-

sa, joka on samalla myös en-

simmäinen ZW-7 sarjan malli. 

Poikkeuksellisen tehokkuuden, 

maksimaalisen käyttöajan ja 

Hitachin tarjoamien etävalvon-

tatyökalujen ja -palveluiden 

ansiosta koneen tuottavuus on 

täydellisessä hallinnassa.

Uudistettu ohjaamo

Ohjaamo on varusteltu alan 

johtavilla turvaominaisuuksil-

la ja mukavuuksilla, jotka pa-

rantavat kuljettajan olosuhtei-

ta ja turvallisuutta oleellisesti. 

ZW220-7 on markkinoiden tur-

vallisin kone erinomaisen näky-

vyyden ja älykkäiden järjestel-

mien ansiosta.

Aerial Angle -kamerajärjes-

telmän ansiosta kuljettajalla 

on poikkeuksellinen 270-as-

teen lintuperspektiivinäkymä 

työskentely-ympäristöönsä. 

Takaesteiden havaitsemis- ja 

varoitusjärjestelmä hälyttää vä-

littömästi, jos jokin on lähellä 

koneen takaosaa.

Täysin uudistetussa ja tila-

Koneessa on uutena ominai-

suutena lyhyen lastausope-

raation lähestymisnopeuden 

toiminto, joka on säädettävis-

sä tarpeen mukaan. Tämän 

toiminnon ansiosta kone on 

kuormauksessa nopeampi ja 

tehokkaampi ja täyttää näin 

korkeammatkin vaatimukset. 

Uudella ZW7-mallilla kuormaus 

on tarkempaa ja nopeampaa. 

Koneessa on myös vaaka-

järjestelmä, joka edesauttaa 

kuormauksessa. Lisäksi poltto-

ainetaloudellisuutta voi seurata 

uuden ECO-mittarin avulla ja 

vassa ohjaamossa on erityisen 

mukava työskennellä. Lisäksi 

koneissa on markkinoiden al-

haisimmat melu- ja tärinätasot. 

Kone on erityisen helppokäyt-

töinen lukuisten uusien omi-

naisuuksien ansiosta. Ohjaa-

mossa on muun muassa uusi 

parempi istuin, esiohjausvivut 

ovat sähköiset, monitori on uu-

sittu ja kytkinpaneeli on järjes-

telty uudelleen.

Maksimoi tuottavuus

Hitachi ZW220-7 on poltto-

ainetaloudellinen ja tehokas. 

suorituskykyä voidaan paran-

taa useilla säädöillä, jotka vai-

kuttavat koneen toimintoihin.

ZW220-7 on rakennettu kes-

tävistä komponenteista, varus-

tettu älykkäillä valvonta järjes-

telmillä ja huoltoa helpottavilla 

ominaisuuksilla. Näillä pyörä-

kuormaajasta saadaan erittäin 

luotettava ja kestävä.

Käytettävyyttä ja luotetta-

vuutta voidaan edelleen mak-

simoida käyttämällä korkealaa-

tuisia Hitachi-kauhoja, jotka on 

suunniteltu tarkkaan työkoh-

teen vaatimusten mukaan.

Täydellinen  
hallinta ja tuki

Hitachi tarjoaa asiakkaalle ko-

neen koko elinkaaren ajaksi 

laajan valikoiman jälkipalve-

luja, sekä pääsyn koneen tär-

keisiin tietoihin ja työkaluihin. 

Owner’s Site ja ConSite etäval-

vontajärjestelmät (osa Global 

e-Service-palvelua), sekä Con-

Site Pocket -sovellus auttavat 

seuraamaan koneen työtehok-

kuutta ja tuottavuutta, seuraa-

maan sijaintia ja suunnittele-

maan ylläpitoa.

TEHOKASTA TYÖSKENTELYÄ HITACHI ZW7-SARJAN PYÖRÄKUORMAAJILLA

Kubota R065 alk. 1350€/kk!*

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

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

HANKINTAVINKIT 2/2021 -lehdessä oli virheellinen tieto 
artikkelin ”Kleemann päivittää seulaohjelmansa” -kuvateks-
tissä. Tässä tiedot oikein: Korkea kapasiteetti – 750 t/h 
seulontatehon mobiiliseulat Kleemann MS 1202 ja MS 
1203 tarjoavat korkean tuotantokapasiteetin.

OIKAISU
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Hyundai R180LC-9A  2014
Engcon, Leica, 7720h

Hyundai HX140LC   2019
Engcon, 630h

Sop.mukaan 74.000€

Hyundai HX235LCRD  2017 
Engcon 3D, 4635h

149.000€

Hyundai HX145LCR   2016
Engcon, 2725h

85.000€

Hyundai R235LCRD-9  2012
Engcon, 10595h

66.000€

Hyundai HX220L  2018
3630h

115.000€

Hyundai R140W-9A 2pc.  2016
Rototilt, 6240h

Hyundai R160W-9A   2016
Rototilt, 8070h

99.000€

95.000€

Hyundai R80CR-9  2014 
Indexator, 3870h

59.000€

Hyundai R140LCM-9  2012
Metsämalli, 12700h

Sop.mukaan

Hyundai R180W-9A   2014
Rototilt, 8100h

72.000€

Hyundai R27Z-9   2011
kall.liitin, 3890h

21.000€

Hyundai R140W-9A   2015
Engcon, 6690h

88.000€

Doosan DX160LC-3   2016
Engcon, 6240h

95.000€

Doosan DX85R-3   2018
Engcon, 2490h

79.000€

Doosan DX235LCR-5   2018
Engcon, 5080h

Sop.mukaan

Doosan DX160W-3 2pc.  2016 
Engcon, 4180h

Sop.mukaan

Volvo L180H   2016
16720h

143.000€

Doosan DX60R  2013
2800h

49.000€

Volvo L150H   2016 
9270h

149.000€

Takeuchi TB280FR   2019
Indexator, 180h

89.000€

Kubota KX43-3V   2008
kall.liitin, 3100h

17.000€

New Holland LB115B  2005
8430h

32.000€

Airman AX38U-6A   2015
Engcon, 4250h

46.000€

Hinnat +alv 24 %

MINIKAIVUKONEET LAVETIT JA KÄRRYTISKUVASARATISKUVASARAT

YLI 200 VAIHTOKONETTA  -  www. telakone.com  -  YLI 200 VAIHTOKONETTA  -  www. telakone.com

KONEMYYNTI
HUMPPILA
Ville Nurmi 0400 978 225
Veijo Repo 0400 867 730

TURKU
Jarmo Urpo 0400 525 434
Miikka Läntinen 040 524 4966

TAMPERE
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 • telakone@telakone.com

Varaosat 0400 481224 ja 0400 720811

UUSIA KONEITA RUNSAASTI VARASTOSSA 
NOPEAAN TOIMITUKSEEN


