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ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA 
ASIANTUNTEVAA PALVELUA

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA 

Asiakas on keskiössä kaikissa toimintaketjumme vaiheissa. 
Asiakkaille vastuullinen konekauppa näkyy asiakaspalvelumme 
huippulaadussa: Kuuntelemme asiakkaitamme, ennakoimme, 
seuraamme ja huollamme koneitamme ammattitaidolla. 
Kannamme myös vastuuta asiakkaidemme tuotoista pitkäikäiset 
konevalinnat ovat vastuullinen valinta KH-Koneilla. 
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KAIKKI TYÖKONEISTA

SYYSKUUN MAXPO SI IRTYY KEVÄÄSEEN

Hyvinkään lentokentällä järjestettävät Maxpo 2021 – 

Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden ammattimessut 

siirretään syyskuulta ensi kevääseen. Seuraavat Maxpo- 

messut järjestetään toukokuussa 2022. 

Näin siinä kävi. Varmuutta mahdollisuudesta pitää mes-

sut turvallisesti ja vapautuneesti ei voitu saada ja näytte-

lykoneiden saantikin oli varmasti ongelmallista. Kevät on 

varmasti parempi ajankohta kokoontua Hyvinkään lento-

kentälle ja voimme kaikki nauttia täysipainoisesti pitkästä 

aikaa näyttelystä. 

KAIKKI TYÖKONEISTA
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KAIKKI TYÖKONEISTA

JAPLAN

Kevään ja kesän aikana tapahtuu useampia eläköitymisiä 

konekaupan parissa. Kiitoksia Hannu, Timo, Kari, Jaakko 

ja Lasse. Ilo on ollut teidän kanssa yhteisiä juttuja tehdä. 

Leppoisia ja terveitä eläkepäiviä teille kaikilla. Perässä tul-

laan. 

Aurinkoista ja iloista kesää myös kaikille lukijoillemme. 

Töiden ohessa maltetaan myös hengähtää, nostaa jalat 

turvakengistä ja varpaat kohti aurinkoa. Näin se kesäloma 

toimii.

            Hyvää kesää,

HIDROMEKIN UUSI HMK 635 WL 

nopeuttaa työkiertoja ja lisää 

tuottavuutta. Vankkarakentei-

nen HMK 635 WL täyttää odo-

tukset tehokkuuden, kestävyy-

den, polttoaineen kulutuksen 

käytettävyyden,kuljettajan mu-

kavuuden sekä turvallisuuden 

osalta.

Koneessa on korkea irroi-

tusvoima ja erinomainen hal-

littavuus, jotka ovat tärkeitä 

louhoksilla, betoniasemilla ja 

teollisissa sovelluksissa.

Tehokkuus  
ja tuottavuus

Koneessa on ympäristöys-

tävällinen Stage V- päästö-

määräykset täyttävä moottori, 

jossa on 282 hv ja 1200 Nm 

vääntö. HMK635 WL:n työpai-

no on 20600 kg ja se on varus-

tettu 3,5 kuutiometrin kauhalla. 

Moottori säästää polttoainetta, 

koska se vääntää hyvin myös 

alhaisilla kierrosluvuilla. 

Vaihteistossa on 5 vaih-

detta eteen- ja 3 vaihdetta 

taaksepäin. Tämä powershift 

-vaihteisto vaihtaa pehmeäs-

ti ja nopeasti. Suunnanvaihto 

tapahtuu nopeasti TIPSHIFT- 

hyvin äänieristetty. Kuljettajan 

istuin on lämmitetty, ilmajousi-

tettu ja säädettävä. Koneessa 

on automaattinen ilmastointi ja 

säilytyspaikkoja kuljettajan ta-

varoille. Se on varustettu kick-

down katkaisimella alaspäin 

vaihtamista varten. Kosketus-

näyttö helpottaa kuljettajan va-

lintoja. Ergonomisesti sijoitetut 

lämmitys/ jäähdytys suuttimet 

tekevät kuljettajan olosta mu-

kavan ja ikkunat pysyvät huur-

teettomina. 

Helppo ja nopea  
huoltaa ja kunnossapitää 

HMK 635 WL- pyöräkuormaa-

jassa on helppo pääsy huolto-

kohteisiin, muun muassa polt-

toaineen täyttö ja akun huolto 

voidaan tehdä maanpinnan 

tasolta. Koneen hytin voi kaa-

taa 35 astetta tunkin avulla ja 

konepeitto aukeaa 80 astetta 

sähkötoimisesti huoltotöiden 

helpottamiseksi. 

Konepeitto aukeaa kah-

dessa osassa, jolloin moottori 

pikatoiminnolla tarvitsematta 

tarttua vaihteenvalitsimeen. 

Tämä nostaa tehokkuutta ja 

varmistaa turvallisen työsken-

telyn koska käsiä ei tarvitse ir-

roittaa ohjauspyrästä.

Lyhyempiä  
työkiertoja

HMK 635 WL- koneella on 

helppo operoida ahtaissakin 

paikoissa koska rungon suu-

rin kääntökulma on 40 astetta. 

Suuri kääntökulma myös ly-

hentää työkiertoa

Kestävyyteen on kiinnitetty 

huomiota suunnittelussa ja ro-

busti kone valmistetaan Hidro-

mekin moderneissa tuotan-

tolaitoksissa, joissa on tarkat 

laadunvalvontaprosessit.

Kuljettajan mukavuus

Koneen ominaisuudet ja va-

rusteet parantavat kuljettajan 

mukavuutta ja toimintavireyttä 

pitkinä työpäivinä. Panoraa-

matyyppinen ohjaamo takaa 

hyvän näkyvyyden ja se on 

ja vaihteisto ovat hyvin esillä 

huoltoa varten. Hytin kaata-

misominaisuus on vakiona, 

joten pääsy kaikkiin oleellisiin 

huoltokohteisiin on helppo ja 

huolto on nopeasti tehty.

Jäähdyttimen huolto ja puh-

distus on yksinkertaista. Ko-

neen tuulettimen suunnanvaih-

to voidaan tehdä manuaalisesti 

tai se voi olla automaattinen. 

Nämä ominaisuudet ovat tär-

keitä pölyisissä ja likaisissa 

olosuhteissa.

Hidromek

Hidromek on turkkilainen ko-

neenvalmistaja, joka on perus-

tettu Ankaraan vuonna 1978. 

Aluksi tehdas valmisti lisälait-

teita maataloustraktoreihin. 

Sittemmin Hidromek on laajen-

tanut valmistustaan myös ra-

kennuskoneisiin ja tällä hetkel-

lä työntekijöitä on noin 2000. 

Kuusi tehdasta valmistaa trak-

torikaivureita, kaivinkoneita, 

pyöräkuormaajia, tiehöyliä ja 

jyriä.

HIDROMEKIN UUSI HMK 635 WL -PYÖRÄKUORMAAJA LUPAA TEHOA JA TUOTTAVUUTTA
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DOOSANIN 7-SARJAN KAIVINKONEET SEKÄ 
PYÖRÄKUORMAAJAT NYT OMAKSI!

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Hamina | Turku I Kuopio | Oulu 

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  .......... 044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  ...... 044 755 6528
SAMUEL SALOKANNEL  .. 050 470 6094

KERAVA
Vesa Hietala ............. 040 169 0888
Markku Takala  ....... 0400 516 047

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

KUOPIO
Asko Partanen  ........ 044 088 1931

OULU 
Harri Ojala ............. 0400 896 897
Ville määttä ............. 040 761 7218

HAMINA
Riku Hietanen  ......... 0400 514 536

SEINÄJOKI
Esko Viertola  ......... 0500 664 730

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

HUOM!  Mainoskuvien varusteet saattavat poiketa ilmoitetuista varusteista

Doosan DX380LC-7
• Varastoon tulossa 40-tonninen doosan!

• Ota yhteyttä konemyyntiimme jo tänään ja 

kysy lisätietoja!

Hinta: KYSY TARJOUS!
Doosan DL380-7
• VARASTOSTA NYT SUORAAN SAATAVILLA!

• Ota yhteyttä konemyyntiimme jo tänään ja 

kysy lisätietoja KONEESTA!

Hinta: KYSY TARJOUS!

Doosan DX350LC-7
• Varastoon tulossa 36-tonninen 

doosan!
• Ota yhteyttä konemyyntiimme jo 

tänään ja kysy lisätietoja!

Hinta: KYSY TARJOUS!
Doosan DL350-5
• VALMIIKSI VARUSTELTU DEMOKONE NYT OMAKSI 

JA NOPEASTI TÖIHIN!
• hydraulinen pikaliitin

• led-paneeli
• powershift-vaihteisto

• bridgestone VJT 23.5R25 L3 renkaat

• aisaston jousitus

Hinta: 169.900€ (alv. 0%)

OTA YHTEYTTÄ KONEMYYNTIIMME JA 
KYSY LISÄTIETOJA

hankintavinkit-062021v2.indd   1hankintavinkit-062021v2.indd   1 17.6.2021   14.0117.6.2021   14.01
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PIAN 75 VUOTTA täyttävä Mik-

kelin Autokuljetus on selvinnyt 

vuosien saatossa melko hyvin. 

Sotien jälkeen Autokuljetus-

kunta-nimellä perustettu yh-

tymä on kasvanut liikenteen-

harjoittajien ja urakoitsijoiden 

omistamana merkittäväksi toi-

mijaksi Mikkelin talousalueella. 

Viimeksi vajaa kolme vuotta 

sitten sitten Maanrakennus 

Talpan ostolla.  Nykyisin ka-

luston yhteismäärä käsittää jo 

kolmisenkymmentä koneyk-

sikköä. Uusin hankinta on Cat 

972M XE.

– Meidän toimialamme on 

selvinnyt näistä erityisvuosis-

ta toistaiseksi melko vähällä. 

Pääkaupunkiseutu on jakelu-

painotteisena kärsinyt hiukan 

enemmän. Mutta muuten ti-

lanne on suhteellisen normaali. 

Niin kauan kun ihmiset ostavat 

asuntoja, kunnat ja kaupungit 

investoivat normaalisti ja halli-

tuksen tukitoimet vauhdittavat 

investointeja, meidän toimi-

alamme pärjää. Kiviainesbis-

neksen runko lepää rakenta-

misen päällä, kertoo Mikkelin 

Autokuljetuksen toimitusjohta-

ja Timo Lahti.

Kiviainestuotteita, soraa, 
multaa sekä poltto- ja 
voiteluaineita

Mikkelin talousalueella yrityk-

sen pääasiallinen toimialue 

on likimain neljänkymmenen 

kilometrin säteellä. Se merkit-

see, että sora- ja kallioaluei-

den sijainnilla on iso merkitys. 

Mikkelin Autokuljetus omistaa 

tai vuokraa toistakymmentä 

sora- tai kallioaluetta samalla 

säteellä.

– Mikkelin Autokuljetus os-

taa louhinnan, murskauksen 

ja varastokasaan kannon ali-

hankintana Suomen Kiviso-

ra Oy:ltä. Kuormaus ja lähes 

kaikki kuljetus hoidetaan Auto-

kuljetuksen omalla kalustolla. 

Me siirrämme omia yhdeksää 

NORMAALIVAUHTIA KORONA-AJAN LÄPI

MIKKELIN AUTOKULJETUKSELLE CAT 972M XE
JUHANI  VI ITANEN

Cat 972M XE on varustettu 232 kW:n TIER 4 FI-
NAL/STAGE V-dieselillä. Voimansiirron rakenne 
mahdollistaa erityisen tehokkaan kasaan työnty-
misen ja portaaton vaihteisto tuo säästöjä polt-
toaiekuluihin. Akselilukot tulevat automaattisesti 
mukaan kun eteneminen sitä vaatii. Momentin-
muuntimen puuttuminen ja erityisratkaisut voi-
mansiirrossa tuovat pidemmillä kuljetusetäisyyk-
sillä ja nousuissa huomattavan nopeusedun.

Timo Lahti Mikkelin kaakkoispuolella sijaitsevalla kallioalueella.
– Mikkelin Autokuljetus Oy:n omistaa autoilijat ja sen tehtävä 
on liikennöitsijöiden työtehtävien varmistaminen. Aktiivisia jä-
seniä on vajaa parikymmentä,  joista monet maansiirtoautoili-
joita, lisäksi myös jakelu- ja nosturiautoyrittäjiäkin on mukana.

Cat hoitaa seulan syötön, altakannon varastoalueelle, sekä saapuvien autojen kuormauk-
sen. Ajoittain se tietää kiirettä. Ohjaimissa Jarmo Lampinen. Autokuljetuksen palveluk-
sessa nyt reilut kaksi vuotta ollut Jarmo on aiemmin toiminut parikymmentä vuotta kul-
jetusyrittäjänä.

Tyypillinen työtehtävä uudelle 25 tonnin työpainon omaavalle Catille.
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pyöräkonetta ja kolmea seulaa 

tarvittaviin kohteisiin. Talpan 

kalusto on tarvittaessa lisänä.

Koneiden käyttöastetta pi-

detään ennakoivan suunnit-

telun avulla mahdollisimman 

hyvänä, mutta kun materiaali 

lastataan hajautetuilla mon-

tuilla tilausten mukaan, ma-

teriaalin saatavuuden ase-

tamme ensi sijalle ja kaluston 

käyttöasteet muodostuvat sit-

ten sen mukaan. Koneet ovat 

ajoittain kylminä ja vain uudes-

sa Catissa on oma kuljettaja. 

Kuormaajia käyttävät autojen 

kuljettajat.

Konehankinnat kahden 
valtamerkin välillä

– Me katsomme koneiden 

kulurakennetta pidemmäl-

lä aikajaksolla. Emme lähe-

tä konehankinnoissa kaikille 

konemerkeille tarjouspyyntö-

jä, vaan pidämme vain kaksi 

merkkiä talossa käytännöllisis-

täkin syistä. Pari vuotta etsit-

tiin hyvää käytettyä ratkaisuksi 

konetarpeeseen, mutta emme 

löytäneet. Uuteen Caterpillariin 

päädyimme kahdesta syystä, 

ensiksikin kone vastaa tekni-

sesti meidän tarpeitamme ja 

myös merkki oli toinen vaihto-

ehdoistamme. Lisäksi koneen 

myyjä oli aktiivinen ja asiansa 

osaava. Meille myytiin kone – 

meidän ei tarvinnut ostaa sitä. 

Siinä on iso ero, kuittaa Timo 

Lahti.

Taustatiedusteluja

– Ennen Catin hankintaa suori-

tin taustatiedustelua sen omi-

naisuuksista, ettei siinä ilme-

nisi mitään yllättävää. Se sai 

puhtaat paperit. Uusi tekniikka 

oli myös kiinnostava. Koko-

naisvaltaisesti me konehan-

kinnat teemme. Niistä jälleen-

myyntiarvo on yksi tekijä. Kun 

kone on myös kuljettajan kan-

nalta kaikin puolin hyvä, päätös 

on melko helppo. Kun kaikkiin 

koneisiin kuitenkin tulee vikoja, 

on myös oltava varmuus jälki-

markkinoinnin toimivuudesta. 

Sitä me Catissakin haimme. 

Koneet ostetaan töihin ja ison 

kuvan pitää olla kirkas.

Urakointi omiin käsiin

– Talpan hankinta reilut kaksi 

vuotta sitten on osoittautunut 

erinomaiseksi siirroksi. Saim-

me erittäin hyvän yrityksen. 

Hanke on ollut jopa melkein 

elinehto, kun saimme urakoin-

nin omiin käsiimme. Haastei-

takin on koska heillä on kes-

kimäärin 28 henkilöä töissä. 

Otimme hallitun riskin ja on-

nistuimme siinä. Kun sekä 

autoilijoiden kuljetustyöt että 

urakointikohteet ovat talviajan 

paljolti tauolla, se on haaste. 

Haaste autoilijoille on myös 

nykyaikaisen kuljetuskaluston 

hankkiminen hintakilpailulla ja 

kannattavuudeltaan heikolla 

alalla. Yhdeksänakselinen yh-

distelmä on kuitenkin jo nyky-

päivää ja kilpailukyvyn kannal-

ta välttämätön.

Huoli alan  
tulevaisuudesta

– Julkisen vallan monet tavoit-

teet näyttävät ulkopuolisin sil-

min varmaan kovinkin helpoilta 

ja vähäpätöisiltä mutta monet 

ratkaisut eivät ainakaan helpo-

ta ammattiliikenteen asemaa. 

Esimerkkinä päästökauppa; 

annettaisiin mieluummin asioi-

den mennä rauhallisemmin 

eteenpäin, ilman äkkiliikkeitä. 

Suomi on ilmastoasiassa pik-

kutekijä maailmassa, ja hyviä 

asioita pitää viedä eteenpäin 

niin, että yritystenkin kustan-

nusrakenne ne kestää, painot-

taa Lahti.

Automaattinen öljyliitäntä EC-Oil 
on veloitukseton* vakiovaruste 

Engconin ostajalle.
* Kun ostat Engcon-pikakiinnikkeen puomin päähän,  

Engcon–rototiltin ja DC2 -käyttöjärjestelmän, saat 
veloituksettoman EC-Oilin puomikiinnikkeeseen. 

Jos ostat myös Engconin hydraulisen työlaitteen, saat veloituksetta 
EC-Oilin myös alakiinnikkeeseen. (Kuvan työlaiteliittimessä yksi lisälohko).

engcon Finland Oy Kauppatie 25, 65610 Mustasaari  |  Puh. (06) 3222 815
www.engcon.com  |  E-mail finland@engcon.fi  |  Facebook www.facebook.com/engconfi

Change the world of digging
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FORSSAN LÄNSIPUOLELLA, Jo-

kioisissa sijaitsevaa nostoalan 

yritystä pyörittää isä ja poika, 

Pentti ja Mikko Sundholm. 

Kahden miehen voimin nos-

tourakoita tehdään 80 tonnin 

kapasiteetin omaavalla Grove 

GMK 4080-1-autonosturilla ja 

kahdella Merlon ympäripyöri-

vällä kurottajalla. Vanhimman 

Merlo Roto 60.24MCSS ko-

neen rinnalta vaihdettiin pois 

hyvin palvellut Merlo Roto 

45.21KSC  ja sen tilalle tuli 

uusi  Roto70.28SPLUS -malli. 

Ensimmäinen laatuaan Suo-

messa.

Ensimmäinen Merlo 
Sundholmille 2003

Pitkä yhteistyö Rotatorin kans-

sa kertoo tyytyväisyydestä ko-

neeseen ja jälkimarkkinointiin. 

Aiemmasta pyörivästä konees-

ta saadun kokemuksen perus-

teella uusinkin on pyörivä. Eikä 

näillä nostokorkeuksilla juuri 

muulla työt sujuisikaan. Mik-

ko Sundholm on ajanut hänkin 

kurottajilla jo vuosia. Taskus-

sa on myös nosturikuljettajan 

tutkinto, vaikkei kurottaja sitä 

vaadikkaan. Monet asiakkaat 

arvostavat sitä.

Kysymykseen miksi Merlo, 

Mikko vastaa yksiselitteisesti.

– Kun erilaisia kurottajia työ-

mailla on seurannut, niin tämä 

Merlo näyttää toimivan parhai-

ten. Toiminnallisesti ja tekni-

sesti. Varsinkin edellinen, vii-

tisentuhatta tuntia ajettu Roto 

60.24MCSS -malli toimi ilman 

mitään ylimääräistä huolta. 

Vain normihuollot tarvittiin. Mi-

nun mielestäni tämä Merlo on 

paras kurottaja. Työmaalla en-

simmäinen asia kun on, että 

kone on varmatoiminen. Työ-

maalle ei remonttia varten kan-

nata ajella. Lisäksi meillä sama 

merkki mahdollistaa kaikkien 

työlaitteiden sopivuuden, ker-

too Mikko.

   Lisälaitteita on koura, vins-

si, nostokoreja, kauhoja, sork-

kia, teleskooppi-jibi ja ristikko-

puomi.

Koneen seitsemän tonnin 

nostokyky ja etenkin 28 metriin 

nostava puomi riittää Forssan 

seudulla käytettyihin raken-

nuskorkeuksiin.

monisuutinjärjestelyllä ja kui-

vaustoiminnolla varustettu. 

Kurottajatöissä näkyvyyden 

tulee olla aina erinomainen.

Hallintakahvoissa on käden 

sähköinen tunnistus

Se merkitsee, että kun kul-

Merlon tekniikkaa

Merlon moottorina on 125 

kW:n tehoinen, Ivecon 

konstruktioon pohjautuva FPT.  

Stage IV-luokka syntyy SCR+-

DOC järjestelyllä. Hydrauliik-

ka hoidetaan saumattomasti 

kahdella pumpulla. Vaihteisto 

on hydrostaattinen ja siirtono-

peus 40 km/h. Ajomoottoreita 

on nyt kaksi. Molemmat ovat 

mukana kun voimaa tarvitaan. 

Luonnollisesti nelipyörä- ja ra-

puohjaus on mukana. Iso kone 

kääntyy ketterästi. Ohjaamo 

on ROPS-tasoa ja ilmastointi 

jettaja irrottaa käden kahvas-

ta, kahvan toiminnot lukittuu. 

Kahvaan tarttuminen avaa jäl-

leen lukituksen. Hieno järjeste-

ly. Sillä estetään kahvan tahat-

toman tönäisyn aiheuttamat 

vaaratilanteet. Kädet vain irti 

kahvoista, niin kone lukittuu.

Ohjaamo on moderni. Suu-

ret lasipinnat ovat nekin omaa 

tuotantoa. Kun aikanaan Merlo 

ei saanut alihankkijoilta halua-

miaan laseja, tehtaan omistaja 

osti naapurista lasitehtaan.

Yksittäisenä kuriositeetti-

na koneesta voisi mainita nel-

jän tukijalan ledvalaistusksen. 

Paitsi kuljettajan työtä, myös 

ympärillä liikkuvia helpottaa 

kun näkee missä leveälle ulot-

tuvat tukijalat ovat.

Modulirakenteinen Merlo 

tarjoaa monia selkeitä ratkai-

suja. Koneen päälle päästään 

molemmilta puolilta. Ohjaa-

mo on irti rungosta ja monen 

eristyselementin varassa, ta-

kaosastaan kiinnitettynä.

Merlo on  
perheyritys

Noin 1500 henkilöä työllistävä, 

Italian keskivaiheilla Piemon-

ten alueella sijaitseva yritys 

on perinteinen perheyritys. Ja 

monien menestyvien perheyri-

tysten tavoin se sijoittaa tuotot 

(8,5% liikevaihdosta) takaisin 

tuotekehitykseen. Yrityksen 

perustaja, yli kahdeksankymp-

pinen Amilcare Merlo on edel-

leen mukana päivittäisessä toi-

minnassa ja huolehtii siitäkin, 

että henkilökohtaisesti kättelee 

jokaisen vieraan tehtaalla.

90% koneista valmistetaan 

itse. Työstä tietenkin suuren 

osan tekevät 60 robottia ja 8 

automaattileikkausasemaa. 

Pintakäsittelyyn on kiinnitetty 

erityistä huomiota. Pyörivien 

ja tavanomaisten kurottaji-

en lisäksi tehtaalta valmistuu 

neljää muutakin tuoteryhmää, 

mm. betonisekoitinajoneuvoja 

ja Cingo-telakuljettimia.

- Merlon kurottajia on Suo-

messa jo yli 500 kappaletta 

ja myyntimääriin olemme tyy-

tyväisiä. Runsas konemäärä 

on myös jalostanut koko jälki-

markkinointimme korkealle ta-

solle. Huollon sekä varaosien 

ja teknisen tuen ammattitai-

toa kehitetään ja ylläpidetään 

säännöllisillä koulutuksilla, 

kertoo Rotatorin kurottajien 

myyntijohtaja Jorma Puhakka.

Kurottajan kuljettaja 
arvostaa vakautta

Sitä arvostavat myös nosto-

korissa työtä tekevät. Tukijalat 

vakuuttavat ja puomin päässä 

ja takana on kamerat. Pitkä 

perä on hyvin hallussa hyvällä 

kameralla ja näytöllä.

- Tämän kokoinen kurottaja 

on jo nosturin tuntuinen. Te-

hoa, painoa ja ulottuvuutta on 

riittävästi. Senpä vuoksi tätä 

ajamaan ei aivan ummikkoa 

voi päästää. Kone on perusku-

rottajaa  paljon tehokkaampi.

Me tehdään tavalliset huollot 

itse kaikkiin koneisiin. Rotato-

rin palvelut on tukeneet hyvin. 

Ja pitkä kokemus Merloista on 

osoittanut niiden olevan kan-

nattavia hankintoja, päättää 

Mikko Sundholm.

M&M SUNDHOLMILLE MERLO ROTO 70.28 SPLUS – SUOMEN ENSIMMÄINEN

7-TONNIA NOSTAVA MERLON YMPÄRIPYÖRIVÄ KUROTTAJA

JUHANI  VI ITANEN

Mikko Sundholm nostaa. 
Vasta 85 tuntia ajettu 
Merlo 70.28 S+ on 
ehtinyt jo mukaan 

moneen asennustyöhön.

Koneen järjestelmät 
valvovat kaikkia liikkeitä. 
Ohjaamon kallistus näkyy 

hyvin, samoin oikealla 
sijaitseva puomivalo.
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Volvo Construction Equipment

Myynti

Vantaa Timo Mörsky 020 125 6262

Tampere Teijo Lähdekorpi 020 125 6304

 Pasi Rautiainen 020 125 6520

Forssa/Salo Kalle Virtala 020 125 6471

Turku/Pori Pertti Tuomi 020 125 6345

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

Telakaivukoneet  MYYJÄ

Volvo EC140CLM 2012  Ulkuniemi Hannu

Volvo ECR145CL 2008 49000 Råholm Jörgen

Volvo EC160DL 2012 57500 Rautiainen Pasi

Volvo EC210BLC 2006 28500 Ulkuniemi Hannu

Volvo EC210CL 2007 29500 Furu Susanna

Volvo EC210CL 2011 75000 Råholm Jörgen

Volvo EC220DL 2014 95000 Virtala Kalle

Volvo EC220DL 2014  Råholm Jörgen

Volvo ECR235EL 2019 180000 Rautiainen Pasi

Volvo EC250DL 2013 85000 Rautiainen Pasi

Volvo EC380DL 2012 85000 Mörsky Timo

Volvo EC380EL 2015 122000 Rautiainen Pasi

Åkerman EC420 1994 29000 Råholm Jörgen

Wacker 

Neuson 14504 2010 41900 Paakkunainen Janne

Caterpillar 336E 2015 115000 Rautiainen Pasi

Caterpillar M318F 2015  Virtala Kalle

Doosan DX170W 2016 95000 Virtala Kalle

Hitachi ZX145W-3 2011 59000 Råholm Jörgen

Hyundai R170W 2011 59000 Mörsky Timo

Komatsu PW148-8 2017 99000 Rautiainen Pasi

    

Pyöräkuormaajat  MYYJÄ

Volvo L50C 1995 32500 Virtala Kalle

Volvo L70B 1995  Råholm Jörgen

Volvo L70D 2002 35000 Virtala Kalle

Volvo L90F 2007 59000 Råholm Jörgen

Volvo L90F 2008  Ulkuniemi Hannu

Volvo L110H 2017  Ulkuniemi Hannu

Volvo L120F 2008 45000 Virtala Kalle

Volvo L120G 2014 95000 Ulkuniemi Hannu

Volvo L350F 2007 79000 Råholm Jörgen

JCB 456HT 2007 54900 Virtala Kalle

Komatsu WA320 2018 84900 Tallqvist Teemu

Dumpperit   MYYJÄ

Volvo A30G 2014 175000 Furu Susanna

Volvo A35E 2010 98000 Rautiainen Pasi

Volvo A40D 2004 55900 Virtala Kalle

Volvo A40D 2007 89000 Ulkuniemi Hannu

Volvo A40E 2008 89000 Ulkuniemi Hannu

    

Liukuohjatut 
kuormaajat   MYYJÄ

Caterpillar 246 2000 25750 Rautiainen Pasi

Caterpillar 246C 2012 29500 Paakkunainen Janne

    

Pienkuormaajat  MYYJÄ

Volvo L20B 2004 23000 Virtala Kalle

Volvo L25B 2003 24900 Råholm Jörgen 

   

Doosan 225LCV 2006 39000 Paakkunainen Janne

Doosan DX380LC 2011 67500 Paakkunainen Janne

Hitachi 

ZX135US-5B 2014 79000 Råholm Jörgen

Hitachi 

ZX210LC-5B 2014 79500 Paakkunainen Janne

Hitachi Zx225USR 2005 41900 Paakkunainen Janne

Hitachi ZX470LCH 2012 95000 Råholm Jörgen

Hyundai HX300L 2017 98500 Rautiainen Pasi

Kobelco 

SK140SRLC-5 2016 98500 Mörsky Timo

Komatsu PC138US 2006 38000 Råholm Jörgen

    

Pyöräkaivukoneet  MYYJÄ

Volvo EW140C 2008 79000 Råholm Jörgen

Volvo EWR150EL 2017  Mörsky Timo

Caterpillar M316D 2008 44900 Rautiainen Pasi

Volvo A30G -14 175000 €
Susanna Furu

Volvo A40E -08 89000€
Hannu Ulkuniemi

Volvo EC210CL -11 75000 €
Jörgen Råholm

Volvo EC220DL -14
Jörgen Råholm

Volvo EC160DL -12 57500 €
Pasi Rautiainen

Volvo L120G -14 95000 €
Hannu Ulkuniemi

Volvo EC380EL -15 122000 €
Pasi Rautiainen

Volvo EW140 -08 79000 €
Jörgen Råholm

Volvo L110H -17
Hannu Ulkuniemi

Volvo EC250DL -13 85.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo ECR235 EL -19 180.000 €
Pasi Rautiainen

Volvo L70D -02 35000 €
Kalle Virtala
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Huoltoset Oy:n avajaisia vietettiin Ylöjärvellä kesäkuussa. Aleksi Uitus ja Huoltosetin vetä-
jänä toimiva Jari Kaski asettuivat kuvaan avajaisissa. Aleksi Uitus kertoo, että toiminta on 
jo aloitettu ja huoltotoimintaa on jo ollut hyvin. Ja jatkaa, että lähtökohtana on palvella asi-
akasta mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti. Huoltoset Oy tekee huoltoa kaikelle ras-
kaalle kalustolle. Uusien toimitilojen rakentaminen alkaa syksyn aikana. Uusiin toimitiloihin 
tulee noin 1500 neliötä huoltotilaa. Uudet toimitilat valmistuvat Kolmen Kulman alueelle. 
Huoltoset tekee myös kenttähuoltoja ja väkeä Huoltosetilla on töissä kymmenen henkeä.

JUKKA-PEKKA SELJÄNPERÄ on 
nimitetty John Deere Fo-
restry Oy:n Pohjois-Suomen 
myyntipiirin piiripäälliköksi. 
Hän aloittaa tehtävässään 
9.8.2021.

Koulutukseltaan Seljänpe-
rä on metsätalousinsinööri 
AMK. Hän tuntee hyvin met-
säkonealan työskenneltyään

vuosina 2014–2019 John 
Deere Forestry Oy:n piiri-
päällikkönä Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun konemyyn-
nissä.

Pohjois-Suomen piiripääl-
likön tehtävään hän siirtyy 
Avescolta, jossa hän on toi-
minut avainasiakaspäällik-
könä vastaten CAT-maan-
siirtokoneiden myynnistä 
Pohjois-Pohjanmaan, Kai-
nuun ja Lapin alueella.

Rovaniemen uusi asiakas-
palvelukeskus kuuluu sar-
jaan investointeja, joilla John 
Deere Forestry vahvistaa 
asiakastukeaan päämarkki-
noillaan.

Uuden asiakaspalvelu-
keskuksen rakentaminen on 
aloitettu Rovaniemellä. Ra-
kennus valmistuu vuoden 
2022 alkupuolella Energia-
kadulle, vain muutaman ki-
lometrin päähän nykyisestä 
toimipisteestä Kemin suun-
taan.

Nykyisen Rovaniemen toi-
mipisteen kaikki toiminnot 
tulevat siirtymään uuteen 
rakennukseen vuonna 2022. 

Uusi asiakaspalvelukeskus 
on kooltaan yli 1.400 m2. 
Rakennukseen tulee neljän 
koneen korjaamohalli sekä 
erillinen etälukituksella toi-
miva pesuhalli, jonne asia-
kas voi tuoda koneen oman 
aikataulunsa mukaan. Lisäk-
si tiloihin tulee varaosa- ja 
tarvikemyymälä, varaosa-
varasto sekä neuvottelu- ja 
koulutustilat ja henkilöstön 
sosiaalitilat.

10.000 m2 tontilla on hyvin 
tilaa kylmävarastolle, uusille 
ja käytetyille sekä huoltoon 
tuleville koneille.

”Olemme johdonmu-
kaisesti investoineet asia-
kastuen parantamiseen 
Suomessa. Vuonna 2020 
valmistui uusi asiakaspalve-
lukeskus Laukaaseen ja nyt 
investoimme Rovaniemelle. 
Näemme Pohjois-Suomen 
erittäin merkittävänä aluee-
na puunkorjuussa”, kertoo 
Suomen aluejohtaja Mika 
Hannonen.

JOHN DEERE FORESTRY OY

ROTATOR OY

KALLE RUONALA on aloittanut 
Rotator Oy:n maanraken-
nuskoneiden konemyyjänä 
Rovaniemen toimipisteessä 
3.5.2021.

Kalle hoitaa asiakkuudet 
Kuusamontien pohjoispuo-
lella.

RASKAAN KALUSTON huoltokor-

jaamolla Huoltosetillä vietettiin 

avoimien ovien päivää perjan-

taina 11.6. – Nyt koronan hel-

potettua oli mahdollista avata 

yrityksemme ovet ja esitellä 

toimintaamme asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneille, ker-

too Huoltosetin toimitaa vetävä 

Jari Kaski. 

Vilkas esittelypäivä kerä-

si alan ammattilaisia tuvan ja 

pihan täydeltä Ylöjärven Elo-

vainiolle. – Tämä todella vilkas 

tapahtuma ja hyvin täyttynyt 

tilauskirjamme osoittavat, et-

tä tällaiselle merkeistä riippu-

mattomalle huoltokorjaamolle 

on Pirkanmaalla tarvetta. Me 

emme kilpaile merkkiliikkeiden 

kanssa, vaan teemme yhteis-

Huoltosetin vahvuusalueella 

samoin polttoainejärjestelmien 

ennakoivat huollot ja puhdis-

tukset. Kevyt ja notkea Huolto-

setin organisaatio mahdollistaa 

huolto- ja korjaustoimet myös 

virka-ajan ulkopuolella. Lähi-

tulevaisuudessa on tarkoitus 

tuplata asentajien määrä, joka 

työtä ja palvelemme ammatti-

taidollamme myös niitä, kertoo 

Jari Kaski Huoltosetin toiminta-

tavoista.

Huoltosetin palveluksessa on  

ammattitaitoinen asentajakunta 

ja käytössä kolme huoltoautoa. 

Korjaushitsaukset puomeihin, 

kauhoihin ja murskaimiin ovat 

mahdollistaa palvelun yhä suu-

remmalle asiakaskunnalle laa-

jemmalle alueelle. 

– Jos tarvitset huoltoa, va-

rustelua tai korjausta mihin 

merkkiin tahansa, niin ole mei-

hin yhteydessä. Pidetään ko-

neet töissä, päättää Huoltose-

tin Jari Kaski.

Väkeä kävi runsaasti on-
nittelemassa avajaisissa 
Huoltosetin väkeä, sekä 
tutustumassa toimin-
taan ja toimitiloihin. Pai-
kalla oli myös näytteillea-
settajina muun muassa: 
Dynaset, Novatron ja 
SKF.

Nykyisissä toimitiloissa on tilaa noin 300 neliötä, jotka tässä kohtaa vielä riittävät, 
mutta toiminnan kasvaessa uudet toimitilat tulevat tarpeeseen.

Huoltosetin palvelukses-
sa on  ammattitaitoinen 
asentajakunta ja käytössä 
kolme huoltoautoa. Korja-
ushitsaukset puomeihin, 
kauhoihin ja murskaimiin 
ovat Huoltosetin vahvuus-
aluetta.

HUOLTOSET KORJAA JA HUOLTAA PIRKANMAALLA
JARMO SYVÄNEN

VOLVO L60 G -12 77.000€
lisähydr, pikak., rasvari, ilmast. 
uudet renkaat ja kauha

CAT 308 DCR -11 48.000€
uusi Rototilt + kauha + 
kumitelat, ilmast.

Jouko p. 0500 325 202
Pekka p. 0500 325 203

info@uttutti.com

KATSO KUVAT JA VIDEOT www.uttutti.com

AUTO JA KONE OY
U. JA T. TUTTI

VOLVO FH 12 -06 30.000€
8x4, JOAB-koukku, Euro 3, ma-
nuaali, pv-hydr., kamera, analog.
piirt.

UUSI Hardox-lämpölava
6,0 m ja Nummi-housukippi, 
6 jatkoa, hydr.perälauta.

LUOTETTAVA YRITYS KANKAANPÄÄSSÄ VUODESTA 1948 

Kaikki hinnat +alv
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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.
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Renkaat  työkoneisiin
Kuukauden tarjoustuotteet 

Maxam 14.00-24/16 MS905 

Maxam 15.5R25 MS300 E3/L3

Maxam 17.5R25 MS300 E3/L3

Maxam 23.5R25 MS503 L5

Maxam 26.5R25 MS301 E3/L3

Maxam 26.5R25 MS503 L5

Maxam 29.5R25 MS405 E4/L4

Maxam 18.00R33 MS401 E4

MRL 460/70R24 GT375

Mitas 480/80R26 TI-20

Siirtoajettu NB-38 10.00-20/16 + vanne

435 €

646 €

750 €

2 300 €

2 199 €

3 089 €

3 225 €

2 238 €

469 €

489 €

 385 €

  

Hinnat alv 0%. Hintoihin lisätään kierrätysmaksu.  
Tarjous voimassa 30.7.2021 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 

Maxam MS503

Maxam MS300

Puhelinpalvelumme ma–su klo 7–21
puh. 010 401 401
Katso lähin toimipaikkasi: www.vianor.fi.

Puhelun hinta 0,0835€/puh + 0,1699€/min (alv. 24%)

www.marakon.fi

KIVIAINEKSEN MURSKAUKSEEN 
ja jalostamiseen erikoistunut 

Kamrock Oy kasvattaa liiketoi-

mintaansa hankkimalla murs-

kausalan perheyhtiö Ab R. & 

S. Sundvik Oy:n koko osake-

kannan.

Viime vuosina voimakkaas-

ti kasvanut Kamrock vahvis-

taa asemaansa Pohjanmaan 

alueella ostamalla Ab R. & S. 

Sundvik Oy:n koko osakekan-

nan sekä Kiviaines Sundvik 

Oy:n liiketoiminnan. Samassa 

yhteydessä Sundvikin louhin-

taliiketoiminta myydään Lou-

hinta Kääntä Oy:lle. Yhtiön 

henkilökunta jatkaa nykyisissä 

tehtävissään.

Kauppa mahdollistaa 

Kamrockin liiketoiminnan kas-

vattamisen ja edelleen kehit-

tämisen. Samalla se varmistaa 

Sundvikin toiminnan jatkumi-

sen omistajaosakkaiden al-

kaessa suunnitella lähivuosina 

tapahtuvaa eläkkeelle jäämis-

tään.

– Kaupan myötä pystymme 

palvelemaan asiakkaitamme 

entistäkin paremmin sekä vah-

vistamaan tarjontaamme Poh-

janmaan alueella. Sundvikilla 

on hyvä konekanta ja ennen 

kaikkea uskomaton 40-vuoti-

nen kokemus alalta; on hienoa 

saada tämä ainutlaatuinen pe-

rimä osaksi liiketoimintaamme, 

sanoo Kamrockin toimitusjoh-

taja Jarkko Peräaho.

– Voimme kaupan avulla 

myös laajentaa kehittämämme 

kalliosoran tuotantoa, ja edes-

auttaa siten osaltamme entistä 

ympäristöystävällisempää ra-

kentamista.

Myös Sundvikilla kauppaan 

suhtaudutaan odottavin mielin:

– On hienoa, että perheyh-

tiömme tarina jatkuu osana 

Kamrockia. Meille on tärkeää, 

että yhtiö siirtyy Kamrockin 

kaltaiselle vahvojen arvojen 

yhtiölle. Kauppa antaa meil-

le mahdollisuuden kehittyä ja 

palvella asiakkaitamme entis-

täkin paremmin, alan edelläkä-

vijyyttä ja laatua vaalien, sanoo 

Sundvikin toimitusjohtaja Joni 

Sundvik.

Kalliosoraa ehtyvien  
luonnonvarojen tilalle

Erityisesti kaivos- ja rakennus-

teollisuuden sekä infrarakenta-

misen palvelemiseen keskitty-

vä Kamrock Oy on murskannut 

alansa kasvukäyriä kiitettävällä 

vauhdilla koko olemassaolon-

sa ajan. Yhtiön vuoden 2020 

liikevaihto oli 21 miljoonaa eu-

roa, jossa kasvua edelliseen 

vuoteen 23 %. Yritysoston ja 

muun kasvun myötä liikevaih-

to kasvaa yli 30 miljoonaan eu-

roon tänä vuonna.

Yksi Kamrockin kiinnosta-

vista aluevaltauksista on myös 

yhtiön kehittämä kalliosora – 

vastuullinen ja tasalaatuinen 

kalliomurske, jonka avulla be-

tonitoimijat voivat luopua eh-

tyvien luonnonvarojen käytös-

tä ja madaltaa hiilijalanjäljen 

ohessa myös kustannuksiaan.

Infrarakentamiselle ja raken-

nusteollisuudelle välttämättö-

män betonin tilavuudesta jopa 

70 % on hiekkaa. Maailman 

luonnonhiekkavarannot ovat 

kuitenkin rajallisia, ja hiekan 

kuljetuksesta aiheutuu turhaa 

ympäristökuormaa.

Kamrock Oy:n kehittämä 

kalliosora tarjoaa kiinnosta-

van vaihtoehdon luonnonhie-

kan käytölle betonin valmis-

tuksessa. Betoniteollisuuden 

tarpeisiin erinomaisesti sopiva 

tasalaatuinen hiekka murska-

taan kalliosta mahdollisimman 

lähellä toimituspaikkaa. Kun 

kuljetukset lyhenevät, toimi-

tusvarmuus paranee, kulje-

tuskulut laskevat ja hiilijalan-

jälki pienenee merkittävästi. 

Kiviaineksen tasalaatuisuuden 

ansiosta myös betonin se-

menttimäärää on mahdollista 

vähentää, mikä säästää niin 

kustannuksia kuin luontoakin.

KIVIAINESTEN ERIKOISOSAAJA KAMROCK OY 
OSTAA AB R. & S. SUNDVIK OY:N 

KESTÄVÄÄ MURSKAUSVOIMAA 
POHJANMAAN LAKEUKSILLE

POISTOMYYNTI! • MYÖS RAHOITUS!

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

KONEUNION
VUOKRAKONEITA KOKO SUOMEEN

Atlas Copco 
LG504, -18, 180h

Atlas Copco 
LG500, -14

Chicago Pneumatic 
MV480, -16, 240h

4 500€  + alv 3 200€  + alv 4 100€  + alv

Soita heti!
p. 050 502 0309

Elokuun
HankintaVinkit 

8/2021 
aineistopäivä 

perjantai 
6. elokuuta
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Ota yhteyttä asiantuntijoihin:

HELSINGIN PALVELUKESKUS  ı  Minttupelto 7  ı  02920 Espoo 
TAMPEREEN PALVELUKESKUS  ı  Metallitie 6  ı  33960 Pirkkala
OULUN PALVELUKESKUS  ı  Linnunrata 6  ı  90440 Kempele 
KUOPION TOIMIPISTE  ı  Kylmämäentie 10  ı  70800 Kuopio 

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

JUKKA RISSANEN 
040 825 1935
Pääkaupunkiseutu ja 
Itä-Uusimaa 

JAKKE HYVÄRINEN
040 525 6478 
Pirkanmaa ja Satakunta

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

MARKO WASENIUS 
041 314 3708 
Lounais-Suomi

JANI YLÖNEN
044 351 3603 
Savo

JARI SALOMÄKI 
0400 264 800 
Avainasiakasjohtaja

VISA MÖNKKÖNEN 
040 450 9278 
Myyntipäällikkö, 
konevuokraus

HENRY YLITUOMI
040 905 2457
Vaihtokoneet

JUHA RIIHIVIITA
044 985 9403
Myyntijohtaja

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

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

MIKKO IHAMÄKI 
0400 582 777 
Pääkaupunkiseutu ja 
Länsi-Uusimaa

Lisäksi valmiiksi varusteltuna 
seuraavat mallit: PC55MR-5, PC78US-11, PC170LC-11

KYSY TARJOUS!

KOMATSU 
PC138US-11

144 500 €
(alv 0 %)

Valmiiksi varusteltu kone nopeaan toimitukseen.

VARUSTEET

Luiska- ja 
kuokkakauha

Steelwrist X18 -tappi
 / S60 + pihdit

PA-lämmitin

SKF rasvari

LA-puhelin

LED-työvalot
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KIIMINKILÄINEN Maarakennus 

Ville Niemelä Oy on monipuo-

linen maarakennuksen ammat-

tilainen. Yrityksen työkohteita 

ovat muun muassa rakennus-

ten pohjatyöt, kunnallistekniik-

ka, tietyöt ja tuulivoimaloiden 

tiet ja maarakennus. Parhail-

laan on käynnissä parinkin tuu-

livoimalan perustaminen Kyy-

järvellä ja Siikojoella. 

Niemelän palveluksessa on 

noin 40 työntekijää ja koneka-

lustoa 13 tela-alustaista kaivu-

konetta 4,8 tonnista 53 tonniin, 

pari pyöräalustaista kaivuko-

netta, viisi pyöräkuormaajaa, 

kolme jyrää, pari dumpperia, 

kaksi puskukonetta, tiehöylä ja 

kolme kuorma-autoa. 

Kaikki kaivukoneet ovat 

Hitacheja, jyrät Bomageja, 

dumpperit Bellejä, Pari pyö-

räkuormaajakin on Hitachi ja 

iskuvasarat Furukawaa. - Isä 

on urakoinut Kaivinkoneilla/

metsäkoneilla ja sen myötä tuli 

myös aikoinaan ensimmäinen 

Hitachi. Sen puikoissa alkoi 

minun urani alalla, kertoo Vil-

le Niemelä. Hyvät kokemukset 

silloin Hitachista ja Rotatorista 

veivät konekaupoille Rotatori-

lle myös, kun omaa yritystäni 

eteenpäin olen vienyt. Vuosien 

saatossa yhteistyö on tiivisty-

PITKÄLTI ROTATORIN MERKEISSÄ

MAARAKENNUS VILLE NIEMELÄ OY
JARMO SYVÄNEN

Ari Pähtilällä on yli 30 vuoden kokemus kaivukoneista. 
Paljon on kehitystä tapahtunut etenkin ohjaamossa. 
– Nyt täällä jaksaa hyvin pidempääkin päivää, toteaa 

Ari uuden Hitachi ZX350LC-7:n ohjaamosta.

Kyyjärven työmaalla uusi 7-sarjan Hitachi ZX350LC-7 
on ollut nyt noin kuukauden ja tunteja on kertynyt lähes 300. 
Kone tuli valmiiksi varusteltuna Rotatorilta suoraan työmaalle.

Hyvässä yhteistyössä on töitä tehty 
ja tehokasta ja taloudellista kalustoa on saatu Maarakennus Niemelän työmaille, 

toteavat Valtteri Niemelä ja Rotatorin Sami Laitila.

Kari Laitinen on ajanut konetta lähes parikymmentä 
vuotta. – Toimintavarma kone on välttämättömyys täällä 
syrjässä, missä tuulipuistot yleensä ovat. Takaamassa 
on vielä Rotatorin pyörillä oleva huolto, toteaa Kari.
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Puh. 03 3143 5000  I  weighing@tamtron.fi  I  www.tamtron.fi

u Luotettava
	 u  Testattu kentällä kahden vuoden ajan
	 u  IP 67 -suojausluokka
u Monipuoliset tiedonsiirto-ominaisuudet
	 u  2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth
u Tamtronin pilvipalvelut ja integraatiomahdollisuudet	
u Etätuki ja -ohjelmistopäivitykset

TAMTRON ONE POWER 
PYÖRÄKUORMAAJAVAAKA
TEHOKKUUTTA JA 
NOPEUTTA TYÖHÖN

nyt ja nyt koneet tulevat val-

miiksi varusteltuina valmiina 

töihin ja huoltosopimukset ta-

kaavat tehokkaan työskente-

lyn.

Kyyjärven tuulivoimala-

työmaalla Ari Pähtilä ja Kari 

Laitinen ovat uudenkarheil-

la Hitacheilla töissä. Arilla on 

maarakennustöissä palvelu-

vuosia yli 30 ja hän on kokenut 

koneiden kehittymisen. – Nyt 

on hytistä päästy ohjaamoon ja 

kuljettajan viihtyvyys ja jaksa-

minen ovat hyvällä tasolla. Sa-

moin tehokkuus ja polttoaine-

talous ovat jälleen parantuneet, 

sanoo Ari. Uusi 7-sarjalainen  

ZX350LC-7 on ollut nyt Arilla 

ajossa noin kuukauden ja tun-

teja kertynyt vähän vajaa 300. 

Ainahan näissä parannettavaa 

on, mutta varsin hyvällä tasol-

la jo ollaan, sanovat Ari ja Kari.

Siikajoella Aleksi Rehu lastaa 

Hitachilla Bellin B45E dumppe-

ria ja ajaa hiekat runsaan kilo-

metrin päähän. Kaivukoneella 

normaalisti operoiva Aleksi on 

muutaman päivän tuurannut 

myös dumpperikuskia ja on 

päässyt hyvin sinuiksi Bellin 

kanssa. – Hyvin tämä etenee 

pehmeällä täydelläkin kuormal-

la ja hallinta on helppoa. Ohjaa-

mo on myös miellyttävä ja pölyt 

pysyvät ulkona, sanoo Aleksi. 

Hyvä se on työmaata katsella 

välillä toisesta kulmasta täältä 

dumpperin ohjaamostakin. Tal-

vella Aleksin voi nähdä mootto-

rikelkan selässä huimia voltteja 

tekemässä.

Villen velimies Valtteri Nie-

melä vetää Siikajoen työmaata 

Työmaapäällikkö Jarkko Antti-

lan kanssa ja ajaa myös kaivu-

konetta. - Täällä meillä on noin 

20 yksikköä töissä ja lisäksi 

aliurakoitsijoita. Rakennamme 

ja kunnostamme teitä yli 27 ki-

lometriä ja perustamme asen-

nus ja kuorman purkualueet 

sekä kaivamme yli 23 kilomet-

riä kaapelia maahan, kertoo 

Valtteri. Ammattitaitoinen hen-

kilökuntamme on tästä Oulun 

ympäristöstä. Kokemusta on 

osalla jo yli 30 vuotta ja nuo-

remmille sitä kertyy joka päivä 

lisää hyvin opitun päälle. 

Myös pyöräkuormaajissa on Hitachi edustettuna. 
Asennuspaikat syntyvät 

Hitachi ZW330-6:en tasaamina.

Tuulivoimalatyömaa vaatii monipuolista konekalustoa. 
Pitkäpuomisella Hitachi ZX350LC-6:lla kaivetaan 

muun muassa myllyjen pohjia.

Siikajoen työmaalta 
löytyy myös pehmeitä 
hiekkamaita, jotka 
vaativat kuljetuskalustolta 
etenemiskykyä. Bell tun-
tuu hyvin menevän, vaikka 
kuormaa on hyvinkin lavan 
täydeltä. Bell B45E dump-
peri kantaa yli 40 tonnin 
kuormansa ryhdikkäästi 
ja etenee pehmeässäkin 
vaivattomasti.

Rotatorin toimittamat Bomag 2 kpl BW213BVC-5 
sekä BW177D-5 -jyrät hoitavat tiivistyksen ja 

Rotatorin kenttähuolto huoltamisen.

Furukawan iskuvasarat 
pienivät kivet Niemelän työmailla. 

Nekin tulevat Rotatorilta.

Työmaiden kasvaessa myös kaivukoneilta vaaditaan paljon. 
Uusi 53 tonnin Hitachi ZX530LCH-7 on juuri tulossa 

helpottamaan raskaimpia töitä.

Omat kasettiyhdistelmät 
ajavat murskeet ja alihankkijat täydentävät

kuljetustarvetta.

Mukavaa vaihtelua 
ja avartavaa katsella 

työmaata dumpperin mu-
kavasta ohjaamostakin, 

myhäilee Aleksi Rehu. 



KAIKKI TYÖKONEISTA 14

Engcon EC219 tuli Camillan käytettynä hankkimaan 
Hyundaihin vuonna 2016. Tässä valmistuu lyöntipaikan 
pohja johon on jo rakennettu kastelujärjestelmä. Mitä 
vähemmillä koneen siirroilla selvitään, sitä parempi.

Engconin MIG2-kahvat tuovat valtavasti lisää helppoutta 
vanhoihin nappiohjauksiin nähden. MIG2-kahvat saavat 
käyttäjiltä huomattavan hyvät arviot, niin myös Camillal-
ta.

Yhdestä paikasta onnistuu konetta siirtämättä lähes 
koko pinnan tasoitus. Monissa viherrakennuksen projek-
teissa jokainen koneen siirto tuo vain lisäongelmia maan 
epätasaisen tiivistymisen tai pinnan rikkoutumisen vuok-
si. Kauhan pitää pyöriä ja kallistua.

Reilut 10 vuotta yrit-
täjänä maanraken-
nusalalla. Camilla 
on hankkinut luotet-
tavan tekijän mai-
neen etenkin piha- ja 
v iherprojekteissa. 
Kolme kaivukonetta 
ja kolme Engconia 
mahdollistavat kai-
kentyyppisten piha-
suunnitelmien toteu-
tuksen.

CAMILLA KUIVALAINEN JA GOLFKENTÄN KUNNOSTUS

YKSI YRITTÄJÄ, KOLME KONETTA, KOLME ENGCONIA
JUHANI  VI ITANEN

LUUKKI GOLF ON Suur-Helsingin 

Golf Oy:n hallinnoima, Suo-

men vanhimpiin kuuluva täy-

simittainen golfkenttä. Sekä 

tavoitteellisille pelaajille että 

harrastajille tarkoitettu, pää-

kaupunkiseudulla sijaitseva 

kenttä on jatkuvan kehittämi-

sen kohteena. Keväällä 2021 

kentällä tehtiin jälleen useita 

pelaajien olosuhteita ja kentän 

toimivuutta parantavia raken-

nustöitä.

 Maanrakennusalan yrittäjä 

Camilla Kuivalainen työskenteli 

kentällä useiden viikkojen ajan 

huhtikuun puolivälistä lähes 

toukokuun puoliväliin saakka. 

Ja paljon piti saada aikaan.

– Golfkentällä korotettiin ja 

levitettiin yksi lyöntipaikka ja 

maisemoitiin sen ympäristö 

ja tehtiin myös yksi kokonaan 

uusi lyöntipaikka. Heti alkuun 

molempiin asennettiin salaojat 

ja uuden kastelujärjestelmän 

putket. Molempiin tehtiin myös 

työmaatiet, jotka poistettiin 

heti kun materiaalit oli tuotu 

paikalle. Pelaajien siirtymisen 

turvallisuutta parannettiin toi-

saalla rakentamalla uusi kul-

kureitti. Rakentaminen tehtiin 

Jorma Erikssonin suunnitelmi-

en mukaisesti. Tällä 16-tonni-

sella koneella oli hyvä tehdä 

töitä mahdollisimman vähillä 

siirroilla, varsinkin kun kevät 

toi märkyyttä kentälle ja lumet 

sulivat metsien reunoilla vielä 

silloinkin kun projekti päättyi, 

kertoo Camilla Kuivalainen.

Lyöntipaikkojen rakentami-

nen, massojen levitys ja pin-

tojen muotoilu konetta turhaan 

siirtämättä vaatii puomin pää-

hän muutakin kuin tappikau-

han. Koko reilun kymmenvuoti-

sen yrittäjäuransa Engconeilla 

ajanut Camilla urakoi työmai-

den tarpeiden mukaan kolmel-

la koneella, joista golfkentällä 

ollut on suurin 16-tonninen. 

Siinä on uutena ostettu, nyt 

jo viisivuotias Engcon EC219. 

Kahdessa pienemmässä, 6- 

ja 8-tonnisissa koneissa on 

koneiden mukana tulleet En-

gconit. Tunteja Engconeissa 

on paljon. Vanhin on reilusti 

yli kymmenen vuoden ikäinen. 

Siihen ikään, koviin tuntimää-

riin sekä aiemman käyttäjän 

jättämiin jälkiin nähden Camil-

la on selvinnyt Engconeiden 

kanssa ilman isoja murheita. 

Tavanomaisiksi luokiteltavia 

peruskunnostuksia vuosien 

mittaan on kyllä joutunut käy-

mään läpi. Yritykselle tyypilli-

siin töihin, isompiin ja pienem-

piin piharakennusurakoihin 

löytyy myös muuta kalustoa: 

viisiakselinen sora-auto, neljä-

akselinen koukkulava-auto se-

kä kolmeakselinen avolava-au-

to sekä kaksi pienkuormaajaa, 

joista toiseen löytyy aurausva-

rustus.

Tällä kalustolla Camilla pys-

tyy hoitamaan urakan kuin ura-

kan.
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www.kubotacenter. f iwww.kubotacenter. f i

Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

KUBOTA-
KUORMAAJIIN 

TOIMI-
PISTEISIIMME!

KUBOTA-UUTUUS
LYHYTPERÄINEN U56-5
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Sunward SWE125 - 4880h -11 49.500;
- engcon pihdeillä, eber, linjatyövarustus

Liebherr L514 - 8260h -13 64.900;
- Rasvari, ilmastointi, Volvo BM pikaliitin

Hitachi ZX290LC-5 -15 109.000;
- Engcon, Leica 3D, Oilquick pikakiin.,
 Webasto, rasvari, 9990h

Hitachi ZX210LZ-5 -12 74.900;
- Rasvari, ilmastointi, 600mm telat, 
 Rototilt RT60, 7900h

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

Hitachi ZX225USRLC - 17800h -06 38.900;
- Uudenver. Marttiini kallistaja, Eber, rasvari

Kramer 680T - 7770h -10 36.900;
- 40km/h malli, nelipyöräohj., hydr.pikak.

Case WX185 -09 21.900;
- Rasvari, engconin sähköt, 10600h

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

Volvo L70C -96 29.900;
- Ilmastointi, rasvari, lohkolämmitin, 28700h

Volvo EC140DLCM -13  79.000;
- 10000h, Engcon, 900mm telat, metsäm. 

Hitachi ZX170W-6 -17 129.000;
- Puskulevy, tassut. peruustuskamera, 
 2 kpl lisähydr.

PIRKKALA PIRKKALA

PIRKKALA

Komatsu PC95R - 9240h -03 25.900;
- Rautatelat kumipääl., engcon, 3 kauhaa

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

Case IH MXM 140 -05 23.900;
- Hydr.vetovarren kallistus, 40km/h malli,
 11340h

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

Wacker EW100 -16 119.000;
- 40 km/h, Rototilt R3+pihdit, pyöräohj., 
kippihydr.+sähköt, Bigab-peräkärry, 2070h

PIRKKALAPIRKKALA

PIRKKALA

Volvo L90G - 9650h -13 95.000;
- Vaaka, talvirenkaat, rasvari, lämm., lumik.

Yanmar Vio80U-1 - 1610h -16 69.500;
- Pitkä kaivuv., rautatelat, SMP pyöritt., rasv.

New Holland E75CSR -16 72.900;
- Tulossa, engcon+pihdit, rasvari, Eber, 
 Novatron 2D (3D valmius), 4800h

PIRKKALA

Volvo BM L90 -89 17.900;
- 28000h, lisähydr., palapintarenkaat,
 työvalot   

Valtra X120 -04 25.900;
- Etukuorm., 2 hydr.lohkoa taakse, 12200h 

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

TERVETULOA KOEAJOLLE – KÄRSÄMÄKI, PIRKKALA, TUUSULA • 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
TUUSULA Kristian Lylykorpi p. 0400 782 262

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

Valtra T202 - 7900h -10 57.900;
- 50 km/h, portaaton vaiht., etuk. ym.

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

Kobelco SK75SR-3E -15 59.500;
- uudet 600mm rautatelat, pitkä kaivu-
 varsi, peruutuskamera, 3800h

Daewoo S55V - 4500h -07 28.900;
- engcon, engcon lajittelukoura, kumitelat

Fiatagri 100-90 -86 13.900;
- Legendaarinen ja kestävä Fiatagri, 8510h

TUUSULA

TUUSULA

TUUSULA

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

PULA VAIHTOKONEISTA! Ostamme alle 10 vuotta 
vanhoja koneita - tarjoa!

UUSI TOIMIPISTE 
TUUSULASSA

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula

Doosan DX140W-5 -20 125.000;
- Ilmastointi, puskulevy, tassut, 
 2 kpl lisähydr., 350h

TUUSULA
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Alkuperäiset CNH-varaosat takaavat koneesi 
toimivuuden

Tehdaskunnostetut 
varaosat 

koneeseesi  
edullisesti.

HONKAJOKI
Konevuokraamo Rentti

050 440 4647

JANAKKALA
Konepaja Jalo Oy

040 051 6363

JOUTSA
Protek-service
040 191 7145

JYVÄSKYLÄ
KS Huoltopalvelu Oy

040 091 8542

KAJAANI
Konehuolto Oikarinen

050 038 5764

KAJAANI
Traktorihuolto Oulujärvi 

040 038 9242

KIIMINKI
JK Raskaskonehuolto

040 049 9107

KOKKOLA
Konehuolto Mikael Sabel

040 056 4981

KUOPIO
Konehuolto Oikarinen

050 038 5764

LAMMI
JT-Konetekniikka

040 484 3379

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan  
Työkonehuolto
040 066 0542

LIETO
Turunmaan 

Työkonehuolto
044 057 8101

MAARIANHAMINA
Sigges Verkstad

018 222 54

MIKKELI
Etelä-Savon  

Työkonehuolto
050 354 9661

MIKKELI
Mikkelin Forest  

Huolto 
040 767 6203

PIETARSAARI
CJ Service Oy Ab 

050 087 3502

PIRKKALA
Konevuokraamo Rentti 

050 331 1669

PORI
FA-Työkonehuolto Oy

050 516 8989

PORI
Rannikon Raskas Oy

050 609 05

SASTAMALA
Kii-Kone Oy

040 001 0594

SEINÄJOKI
RKH Lauhaluoma Oy 

040 016 7080

SEINÄJOKI
Konehuolto Timo  

Marttila
040 026 4640

SIPOO
Konehuolto J. Eklund 

Maskinservice
040 021 9497

TUUSNIEMI
Konehuolto Hirvonen 

050 502 3420

URJALA
Asennuspalvelu  

M. Rekola
040 514 9662

VANTAA
Konevuokraamo Rentti

040 042 3534

VIHTI
Villiosa Oy 

044 236 5953

VIRRAT
R-Asennus Oy
040 024 3633

VARAOSAMYYNTIMYYNTI JA VUOKRAUS HUOLTOPALVELUT

VANTAA
Harri Hassinen
050 310 9992

PIRKKALA
Juuso Salonen
050 550 9339

OULU
Ari Kiviharju
0400 261 013

VANTAA
Esko Partanen
050 478 0800

VANTAA
Marko Karlstedt

040 042 3534

PIRKKALA
Onni Lehtinen
050 330 1660

PIRKKALA
Samuli Lautaluoma

050 331 1669

HONKAJOKI
Jori Nivus

050 461 2000

HONKAJOKI
Juha Leivo

050 379 9992

HONKAJOKI
Teemu Hietaoja

050 410 1230

HONKAJOKI
Konsta Ala-Kantti

050 551 1515

PIRKKALA
Tapio Tienari
040 630 9020

HONKAJOKI
Tuomas Koivunen

050 440 4647

R
E

N
T

T
I 
S

O
P

IM
U

S
H

U
O

LT
A

JA
T:

Kesäkamppis
Kompaktit  

pyöräkuormaajat  
vuokralle vain

1890€/kk
ALV 0%

Sisältää vakuutuksen ja
huoltosopimuksen.

CX245D SR

• Taattua laatua Japanista
• Nopea ja tarkka 
 hydrauliikka
• Hiljainen ja moderni  
 ohjaamo
• Taloudellinen Isuzu 

VUOKRATTAVANA! HETI VARASTOSTA!

MCCLOSKEY S130

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

MCCLOSKEY J40 V2

Leukamurskain vaativaan käyttöön, 
900 mm pääkuljetin, tp. 35 tn, lev. 2,5 m

McCloskey seulat, 
murskaimet ja  
kuljettimet  
suoraan maahan-
tuojalta

• Lisätietoja saat 
 myyjiltämme: 
 Teemu Hietaoja,  
 puh. 050 410 1230,
 Juha Leivo,   
 puh. 050 379 9992,
 Juuso Salonen,  
 puh. 050 550 9339

Lue lisää huolto-
palveluistamme
  ja kattavasta

sopimushuolto-
verkostostamme
nettisivuiltamme

www.rentti.com 
/huolto
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Alkuperäiset CNH-varaosat takaavat koneesi 
toimivuuden

Tehdaskunnostetut 
varaosat 

koneeseesi  
edullisesti.

HONKAJOKI
Konevuokraamo Rentti

050 440 4647

JANAKKALA
Konepaja Jalo Oy

040 051 6363

JOUTSA
Protek-service
040 191 7145

JYVÄSKYLÄ
KS Huoltopalvelu Oy

040 091 8542

KAJAANI
Konehuolto Oikarinen

050 038 5764

KAJAANI
Traktorihuolto Oulujärvi 

040 038 9242

KIIMINKI
JK Raskaskonehuolto

040 049 9107

KOKKOLA
Konehuolto Mikael Sabel

040 056 4981

KUOPIO
Konehuolto Oikarinen

050 038 5764

LAMMI
JT-Konetekniikka

040 484 3379

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan  
Työkonehuolto
040 066 0542

LIETO
Turunmaan 

Työkonehuolto
044 057 8101

MAARIANHAMINA
Sigges Verkstad

018 222 54

MIKKELI
Etelä-Savon  

Työkonehuolto
050 354 9661

MIKKELI
Mikkelin Forest  

Huolto 
040 767 6203

PIETARSAARI
CJ Service Oy Ab 

050 087 3502

PIRKKALA
Konevuokraamo Rentti 

050 331 1669

PORI
FA-Työkonehuolto Oy

050 516 8989

PORI
Rannikon Raskas Oy

050 609 05

SASTAMALA
Kii-Kone Oy

040 001 0594

SEINÄJOKI
RKH Lauhaluoma Oy 

040 016 7080

SEINÄJOKI
Konehuolto Timo  

Marttila
040 026 4640

SIPOO
Konehuolto J. Eklund 

Maskinservice
040 021 9497

TUUSNIEMI
Konehuolto Hirvonen 

050 502 3420

URJALA
Asennuspalvelu  

M. Rekola
040 514 9662

VANTAA
Konevuokraamo Rentti

040 042 3534

VIHTI
Villiosa Oy 

044 236 5953

VIRRAT
R-Asennus Oy
040 024 3633

VARAOSAMYYNTIMYYNTI JA VUOKRAUS HUOLTOPALVELUT

VANTAA
Harri Hassinen
050 310 9992

PIRKKALA
Juuso Salonen
050 550 9339

OULU
Ari Kiviharju
0400 261 013

VANTAA
Esko Partanen
050 478 0800

VANTAA
Marko Karlstedt

040 042 3534

PIRKKALA
Onni Lehtinen
050 330 1660

PIRKKALA
Samuli Lautaluoma

050 331 1669

HONKAJOKI
Jori Nivus

050 461 2000

HONKAJOKI
Juha Leivo

050 379 9992

HONKAJOKI
Teemu Hietaoja

050 410 1230

HONKAJOKI
Konsta Ala-Kantti

050 551 1515

PIRKKALA
Tapio Tienari
040 630 9020

HONKAJOKI
Tuomas Koivunen

050 440 4647
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Kesäkamppis
Kompaktit  

pyöräkuormaajat  
vuokralle vain

1890€/kk
ALV 0%

Sisältää vakuutuksen ja
huoltosopimuksen.

CX245D SR

• Taattua laatua Japanista
• Nopea ja tarkka 
 hydrauliikka
• Hiljainen ja moderni  
 ohjaamo
• Taloudellinen Isuzu 

VUOKRATTAVANA! HETI VARASTOSTA!

MCCLOSKEY S130

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

MCCLOSKEY J40 V2

Leukamurskain vaativaan käyttöön, 
900 mm pääkuljetin, tp. 35 tn, lev. 2,5 m

McCloskey seulat, 
murskaimet ja  
kuljettimet  
suoraan maahan-
tuojalta

• Lisätietoja saat 
 myyjiltämme: 
 Teemu Hietaoja,  
 puh. 050 410 1230,
 Juha Leivo,   
 puh. 050 379 9992,
 Juuso Salonen,  
 puh. 050 550 9339

Lue lisää huolto-
palveluistamme
  ja kattavasta

sopimushuolto-
verkostostamme
nettisivuiltamme

www.rentti.com 
/huolto
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Haluatko parhaan tuottavuuden ja elinkaaren murskaus- 
ja seulontakalustollesi? Huolto- ja korjauspalveluillamme 
vältät turhat käyttökatkokset ja odottamattomat laiterikot.  
Sertifioidut huoltoteknikkomme tekevät huollot alkuperäisillä 
osilla ja rautaisella ammattitaidolla. Kukaan muu ei tunne
murskaus- ja seulontalaitteitamme yhtä hyvin kuin me.

Tarjoamme palveluita peruskorjauksista kattaviin päivitys-
ratkaisuihin. Teemme lisäksi sähkö-, kulutussuojaus- ja 
automaatiotöitä niin kentällä kuin huoltohalleissamme. Kun 
tarvitset huolto- tai korjauspalvelua, ole yhteydessä, kerromme 
mielellämme lisää monipuolisista ratkaisuistamme. 

Etelä-Suomi 
Jukka Makkonen, Aluehuoltopäällikkö, puh. 040 218 0560
Teemu Lehtonen, Työnjohtaja, puh. 040 526 1779
Kari Lepola, Tekninen tuki, puh. 0400 100 588

Pohjois-Suomi
Aki Laatikainen, Aluehuoltopäällikkö, puh. 040 641 6912
Petri Nevala, Työnjohtaja, puh. 040 481 1459
Tommi Kemppainen, Työnjohtaja, puh. 040 351 1253
Joonas Turpeinen, Työnjohtaja, puh. 050 357 0934

OTA YHTEYTTÄ – SANDVIK PALVELEE

ROCKPROCESSING.SANDVIK

HUOLLAMME  
RAUTAISELLA 
AMMATTITAIDOLLA 

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

AVESCON CATERPILLAR-MYYJÄ 
JAAKKO AUTIO ELÄKKEELLE

Avescon Caterpillar-myyjän Jaakko Aution läksiäisiä eläkkeelle vietettiin Oulun Nallika-
rissa. Tuttu asiakaskunta kiitteli puheissaan Jaakkoa hyvästä yhteistyöstä ja menneistä 
vuosista. Hyviä ja aurinkoisia eläkepäiviä Jaakko!



nro 6-7 • 202119

KUUKAUSI SITTEN Komatsu Fo-

rest Oy esitteli alan lehdistölle 

Komatsu Smart Crane -kuor-

mainohjauksen ja Komatsu 

825TX -kuormatraktorin. Sil-

loin elettiin vielä tiukkojen ko-

ronasuositusten aikaa. Yleisö-

tilaisuuksia ei voinut järjestää. 

Nyt tilanne pandemiarintamalla 

on helpottumaan päin. Ulkona 

voidaan kokoontua jo hiukan 

isommalla joukolla.

Tietoa Smart Cranen ainut-

laatuisista ominaisuuksista ja 

Komatsu 825TX:n mielenkiin-

toisista teknisistä ratkaisuista 

on lehdistön ja muutamien ko-

neita kokeilemaan päässeiden 

toimesta kulkeutunut maakun-

tiin, mikä on aiheuttanut kysy-

mysten vyöryn; niin moni halu-

aisi itse päästä kokeilemaan, 

ottamaan tuntumaa uutuuk-

siin. Nyt se on mahdollista.
  

Esittelyt kymmenellä 
paikkakunnalla

Komatsu Forest Oy käynnistää 

laajan esittelykierroksen, jonka 

päätähtinä on kaksi kuormat-

raktoria: Smart Crane -järjes-

telmällä varusteltu Komatsu 

855 -yleiskone ja Komatsun 

uusin ja pienin 825TX-harven-

nusekspertti.

Näytöskierros käynnistyy 

7. kesäkuuta ja kestää juhan-

nuksen aattopäiviin saakka. 

Koneet vierailevat kymmenes-

sä Komatsu-palvelupisteessä. 

Jokaisessa paikassa halukkaat 

voivat kokeilla koneita piha-

miljöössä, siirtää ja kuormata 

puutavaraa. Tilaisuudet ovat 

avoinna kello 9–16. Tarjolla on 

kahvia ja kastettavaa.
  

Kiertueen ohjelma

7.6. Kitee J&M metsäkonetek-

niikka Oy, Kangaslammentie 5, 

82380 Tolosenmäki

8.6. Nurmes J&M metsäkone-

tekniikka Oy, Teollisuustie 3, 

75530 Nurmes

9.6. Kajaani Kainuun Energia-

huolto Kuvaja Oy, Huurretie 6, 

87500 Kajaani

10.-11.6. Rovaniemi Komat-

su Forest Oy, Rekkatie 24 B, 

96910 Rovaniemi

14.6. Ylivieska Konehuolto 

Kivioja Oy, Ruutihaantie 11, 

84100 Ylivieska

15.6. Virrat Metsäkonehuolto 

Mikko Ala-Sulkava Oy, Kaar-

teentie 35, 34930 Liedenpohja

16.-18.6. Jyväskylä Komatsu 

Forest Oy, Ampumaradantie 

33, 40320 Jyväskylä

21.6. Kouvola Tykkä Oy, 
Lassinkatu 5, 45130 Kouvola 
Huomaa näytöksen osoite!
22.6. Tammisaari 
Hydroforest Ab Oy, Västän-
bynkuja 4, 10600 Tammisaari
23.6. Pirkkala Komatsu 
Forest Oy, Haikanvuori 10, 
33960 Pirkkala

TERVETULOA!
Huom! Esittelypaikkakunnalla voimassa olevat viranomaisten koronaohjeistukset saattavat vaikuttaa näytöspäivän järjestelyihin.

Koneet, 
laitteet ja 
ajoneuvot.
Mitä yrityksesi tarvitsee?

www.jarvileasing.fi
p. 0207 290 200

asiakaspalvelu@jarvileasing.fi
www.hankintavinkit.fi

Kubota R065 alk. 1350€/kk!*

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

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

JOKA TOINEN VUOSI Hyvin-

kään lentokentällä jär-

jestettävät Maxpo 2021 

Maarakennus- ja ympäris-

töhoitokoneiden ammatti-

messut siirretään syyskuul-

ta ensi kevääseen. Maxpo 

2022 -messut järjestetään 

toukokuussa 2022 Hyvin-

kään lentokentällä ja päivä-

määrät julkaistaan pian.

Päätöksen tapahtuman 

siirrosta teki Maxpo-mes-

sujen toimeksiantaja Ra-

kennuskonealan Näyt-

tely-yhdistys ry. Samalla 

Messukeskus ja Raken-

nuskonealan Näyttely-yh-

distys tiivistivät yhteistyötä 

entisestään ja sopivat Ma-

xpon järjestämisestä ke-

vään 2022 lisäksi syksyllä 

2023 ja 2025. Tavoitteena 

on tehdä myös syksylle 

2021 ja välivuosille uuden-

lainen toimialan kaupal-

lisuutta lisäävä kokonai-

suus.

”Maxpon myynti on 

mennyt erittäin hyvin, jat-

kamme myyntiä ja keväällä 

on odotettavissa upea ta-

pahtuma”, kertoo liiketoi-

mintapäällikkö Juha Kuusla 

Messukeskuksesta. ”Hyvä, 

ettei työ mene hukkaan ja 

tapahtuma siirtyy keväälle 

2022. Sinne siirtyvät myös 

kaikki varaukset ja yhteis-

työkuviot.”

Tapahtuman toimeksi-

antaja Rakennuskonealan 

Näyttely-yhdistys ry:n pu-

heenjohtaja Marakon-kon-

sernin hallituksen puheen-

johtaja  Tomi Veijalainen 

uskoo päätöksen olevan 

oikea. ”Siirto antaa yrityk-

sille aikaa valmistautua ta-

pahtumaan entistä parem-

min. Kohtaamisten kaipuu 

ja uutuuden jano yltyvät 

ja saavat varmasti entistä 

enemmän porukkaa liiken-

teeseen. Tapahtuma on ai-

na ollut erittäin kaupallinen 

ja tarve kohdata vain kas-

vaa. Olemme myös iloisia 

siitä, että yhteistyö Messu-

keskuksen kanssa jatkuu 

tiiviinä.”

Uutuusmallistoja ja  
tulevaisuuden  
teknologiaa

Maxpo 2021 Maaraken-

nus- ja ympäristöhoitoko-

neiden ammattimessut piti 

järjestää 2.–4.9.2021 Hy-

vinkään lentokentällä. Nyt 

ajankohtaa on siirretty ke-

vääseen ja Maxpo-messut 

järjestetään 5.–7.5.2022. 

Silloin on odotettavissa 

laaja kattaus maaraken-

nus-, ympäristönhoito-, 

tie- ja talonrakennuskonei-

ta sekä teollisuuden ma-

teriaalinkäsittelykoneita ja 

kuljetuskalustoa kaikissa 

kokoluokissa. Messukes-

kus järjestää Maxpo-mes-

sut Rakennuskonealan 

Näyttely-yhdistys ry:n toi-

meksiannosta.

Viime kerralla vuonna 

2019 Maxpoon osallistui yli 

250 yritystä ja käytössä oli 

yli 61 000 neliömetriä. Am-

mattikävijöitä messuilla oli 

kolmen päivän aikana lä-

hes 15 000.

MAXPO 2021 SIIRTYY 
KEVÄÄLLE 2022

KOMATSU FOREST KIERTUEELLA
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JARIN PIRJOLAN katkeamaton 

länkkäriketju on jatkunut uu-

simpaan M-sarjalaiseen saak-

ka pitkälti koneen kyvystä 

suoriutua työmaalla kuin työ-

maalla. Jos missä, niin kau-

punki-infran rakentamisessa 

mies ja kone -yhdistelmän ky-

vyt punnitaan.

– Onhan tässä neuvoteltu 

muidenkin merkkien kanssa, 

mutta aina on tehty länkkäri-

kaupat. Olenkin sanonut kone-

myyjille, että tarjota saa, mutta 

ihan mitä tahansa ja millä hin-

nalla tahansa en osta, kuittaa 

Jari.

Länkkärillä  
kaupunkikohteissa  
ja kotitilalla

Kotitilaa aikanaan jatkaessaan 

Jari osti vanhan traktorikaivu-

rin ojien perkuuseen. Kutsu kä-

vi kuitenkin salaojahommiin ja 

vähitellen piti koneita vaihtaa 

parempiin. Ensimmäinen yh-

deksästä Länkkäristä oli jäyk-

kärunkoinen 800-sarjalainen. 

Vähitellen kotipihalta tuli lähtö-

jä vieraan töihin yhä enemmän 

ja nyt on jo yli kaksikymmen-

tä vuotta historiaa pelkästään 

Riihimäen kaupungin kans-

sa. Länkkärillä siis kaikki nuo 

vuodet. Maatilalla löytyy run-

saasti töitä, johon Länkkäri so-

pii erinomaisesti. Esimerkiksi 

suursäkkien purussa ja niiden 

työt joista Länkkäri selviäisi 

helpommin ja nopeammin, ja 

siirtyisi vielä muutamassa mi-

nuutissa työstä ja työkohtees-

ta toiseen.

Tällä Länkkärillä on niin 

monta mahdollisuutta tehdä 

niin monia työvaiheita yhtä ai-

kaa, peräkkäin tai päällekkäin, 

ettei kaikki edes niitä osaa ku-

vitella, painottaa Jari.

Ilkka Mallenius arvostaa työ-

maiden sujuvuutta ja koneiden 

monipuolisuutta. Riihimäen 

kaupunkitekniikan keskuksen 

käsittelyssä Länkkärin voima 

tulee esille.

– Uusissa, voimakkaissa ja 

monipuolisissa koneissa kun 

pysyy niin se on työn tilaajan-

kin etu. Aina on uusinta tekniik-

kaa ja kaikki mahdollisuudet 

käytettävissä. Riihimäen kau-

pungilla on niin monenlaista 

työtä tarjolla, että koneen pitää 

pystyä vähän kaikkeen. Päivit-

täisissä siirtoajoissakin se kul-

kee melkein viittäkymppiä jos 

nappi lattiassa viitsii ajaa. Ja 

sitten on voimaa etukauhassa 

ja murtovoimaa kaivuupuolel-

la. Ja kun tavaraa puretaan tai 

kuormataan, Länkkäri vastaa 

kevyesti pyöräkuormaajaa.

Uusi Länkkäri tuntuu 
edelliseen malliin  
verrattuna paremmalta

– Hydrauliikka on tässä M-sar-

jalaisessa edellistä parempi, 

pyörät on isommat ja tuovat 

vakautta koneeseen. Hallitta-

vuus on myös parempi. Kuor-

maajassa on enemmän voimaa 

ja sitten on monia yksityiskoh-

tia, joita ovat tehtaalla paran-

taneet. Puomin päässä oleva 

Engcon on sovitettu koneen 

omaan järjestelmään ja sää-

dettävissä suoraan koneen 

näytöltä.

Tällainen monitoimikone pi-

täisi saada tunnetummaksi et-

tä useampi nuori yrittäjä lähtisi 

osaavat tiimit tarvitsevat työ-

maille sopivimmat koneet ja 

niihin  monitaitoiset kuskit.

– Meillä on kaupungilla vain 

yksi oma kone, ja siksi ura-

koitsijoita käytämme täällä-

kin työmaalla. Jarin kanssa 

on tehty kauan yhteistyötä ja 

Jari tuntee siksi työmaat, te-

kijät ja olosuhteet. Länkkäri 

tulee  yleensä ensimmäisenä 

työmaalle ja lähtee viimeise-

nä. Liikennemerkkien pystytys, 

sorastukset työalueella, ma-

teriaalin siirrot ja sitten ruokkii 

tekemään töitä laajemmin, eikä 

yrittäisi saada jalansijaa mark-

kinoilla vain ympäripyörivällä.

”Tilaajat eivät aina tiedä 
mihin Länkkäri pystyy”

– Monissa kaupungeissa ei 

osata teettää Länkkäreillä ol-

lenkaan kaikkea sitä, mihin 

kone helposti pystyisi. Se on 

hiukan tehotonta, kun kone 

kuitenkin on työmailla. Riihi-

mäellä Länkkäriä hyödynne-

tään hyvin. Muualla näkee että 

kaivureita otetaan tekemään 

työmaan monttuun tavaraa ja 

lopuksi kauhalla tasoittaa tei-

den kerrokset ja pinnat niin et-

tä asvalttimiehet saavat melko 

valmiin pinnan. Ja raskaalla 

koneella tasoittaa ja tiivistää 

ajetun maan. Ja sitten ennen 

kuin lähtee työmaalta, kerää 

liikennemerkit ja viimeistelee 

paikat.

Länkkäreille ja  
osaaville kuskeille  
olisi Suomessa  
enemmänkin töitä  
tarjolla

Ilkka Malleniuksen kokemuk-

set Länkkäreiden kyvystä hoi-

taa työmaiden tarpeita ovat 

yksiselitteisen hyviä.

– Näitä koneita ja hyviä kus-

keja onneksi on. Tämä on niin 

monipuolinen ja voimakas 

kone, että sillä tekee kaivu-

koneen ja pyöräkuormaajan 

työt ja kaiken siltä väliltä. Yksi 

tärkeä Länkkärin ominaisuus 

on kyky kuljettaa tavaraa ja 

materiaalia. Piikeillä puretaan 

kuormia ja lastataan tavaraa. 

Ja kun työmaita on monessa 

paikassa kaupunkia, Länkkä-

ri voi käväistä hetken muualla 

ja palata takaisin. Siirtonopeus 

on kova eikä lavettia tarvita.

Jarin länkkäri on useimmi-

ten ainoa kone työmaalla. Sillä 

hoituu kaikki, päättää Malleni-

us.

JARI PIRJOLAN YHDEKSÄS LÄNKKÄRI

MAATILALTA MALLASOHRAA JA KAUPUNGISTA INFRAURAKOITA
JUHANI  VI ITANEN

Työnjohtaja Ilkka Mallenius toimii maanrakennus-, tie- ja vesihuoltotyömailla 
Riihimäen kaupungin alueella.

Urakoitsija ja viljan viljelijä Jari Pirjola.

Ohjaamon tilavuus ja suuret lasipinnat näkyvät kuvassa 
hyvin. Penkki pyörähtää helposti tilavassa ohjaamossa 
ja maan pinnalle pääsee kunnollisten askelmien avulla 
helposti. Monitoimisuus tekee koneesta ympäristöystä-
vällisemmän kuin pelkästään päästöihin katsomalla voisi 
ajatella. Nopea siirtyminen kaupunkityömaiden välillä on 
palvelukoneen elinehto. Ilman lavettiakin viidenkymmenen 
kilometrin toimintasäde on Länkkärille aivan mahdollinen.
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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 PIKAKIINNIKKEET

www.hwoy.fi

TUOTTEITA VARASTOSSA - TUOTTEITA VARASTOSSA - 
SOITA JA KYSY!SOITA JA KYSY!

Myös polttoleikkaus- ja särmäyspalvelut.

TASAUSKAUHAT TASAUSPALKIT

RATAPÖLKKYKAHMARIT – KAAPELIAURAT JA ESIAURAT

KEVYTMATERIAALIKAUHAT, KIPPIKAUHAT, SORAKAUHAT

6.–7.8.2021

LAATUTUOTTEITA LAATUTUOTTEITA 
HONKAJOELTAHONKAJOELTA

KAUHOJA JA LISÄLAITTEITA JO 20 VUOTTA!

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

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC

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

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC

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

TAMPERE  Tuomo Tuukkanen 040 531 0900  TURKU  Jani Mäntylä 050 379 9998
PÄÄKAUPUNKISEUTU  Ville Hallström 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

TB280FR City
8,5 ton – suosittua FR-sarjaa!8,5 ton – suosittua FR-sarjaa!

VIIHTYISÄ 

OHJAAMO

AUTOMAATTISESTI 

KIRISTYVÄT TELATPUSKULEVYN

KELLUNTA

SÄHKÖTÖN

PROPOTILTTI

Jari ja Lännen 8700 M 
hakee nopeasti kauhal-
lisen soraa parin kort-
telin päästä ja nostaa 
sitten tavaran mont-
tuun. Eikä aikaa kulu 
turhaan.

Länkkärin ohjaamovarustelu, 
hallintalaitteet, äänitaso ja 
näkyvyys saa Jarilta kiitosta.

Katso 
myös
video 
netistä!
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VOLVO EC300E -hybridikaivin-

koneeseen on tehty poltto-

ainetalouden parannuksia ja 

muutoksia voimansiirtoon niin, 

että polttoainesäästö on 17 % 

verrattuna perinteiseen mal-

liin. Sama teknologia tarjotaan 

myös 25 ja 35 tonnin kaivinko-

neisiin.

Uuden peruskoneen osalta 

polttoainetalouden parannus 

on 10% edelliseen malliin ver-

rattuna. Uuden hybridikoneen 

myötä päästään polttoaine-

säästöissä aina 17%:iin ver-

mallia käyttävät Volvon uut-

ta hydrauliikka-hybriditek-

nologiaa, joka kerää puomin 

alaslaskussa vapautuvan 

rattuna perinteisiin malleihin. 

Uusien mallien filosofia kopioi-

daan EC 300 hybridi mallista, 

25-tonnin koneen mallimerkin-

energian. Puomin alaslasku- 

energia ladataan hydraulii-

kan paineakkuihin. Varastoitu 

energia puretaan dieselmoot-

torin avustamiseen hydrau-

limoottorin avulla. Tämä jär-

jestelmä ei häiritse koneen 

toimintaedellytyksiä, koneissa 

on sama hallittavuus kuin pe-

rinteisissäkin kaivinkoneissa. 

Kone pystyy työskentelemään 

ECO-tilassa ja Hybridi-tilassa 

samanaikaisesti.

Toisin kuin joissain muissa 

hybridijärjestelmissä, tämän 

koneen komponentit ja jär-

jestelmä ovat varsin yksinker-

taisia ja helppo huoltaa. Hyd-

raulijärjestelmän ylimäärainen 

energia käytetään helpotta-

maan moottorin kuormaa. Kun 

moottorin kuormaa helpote-

taan, säästetään polttoainet-

ta jopa 17% ja CO2 päästöt 

vähenevät 15%. Tämä on tär-

keää, kun tehdään työtä asu-

tuksen keskellä. Säästöt ovat 

suurimmat, kun tehdään ”mät-

tö”-työtä kaivamalla kuoppaa 

ja nostamalla materiaali 90 as-

tetta sivulle tai autoon. 

EC300E  
hybridin parannukset

EC250E Hybrid ja EC350E 

Hybrid ovat täysin uusia malle-

ja. EC300E on vanhempi ja sii-

nä on seuraavia parannuksia:

• 10% parannus polttoaine-

taloudessa saadaan uudella 

sähköavusteisella hydraulii-

kalla ja uudella D8M Volvo 

moottorilla- jonka käyntinope-

näksi tulee EC250E Hybrid ja 

35-tonnin koneen tyyppimer-

kinnäksi tulee EC350E Hybrid.

Kaikki nämä kolme uutta 

us on pudotettu 1800 rpm:stä 

1600:aan ja teho on noussut 

5%

• 700 kg painavampi vasta-

paino parantaa stabiliteettia 

5% ylävaunun ollessa poikit-

tain

• Uusilla toiminnoilla kuljetta-

ja voi priorisoida puomi/kään-

tö ja puomi/ajo tarpeensa mu-

kaan

• Koneessa on uusi säädettä-

vä puominlaskun nopeus tark-

koja töitä varten

• Puomiston ja ajon hallinnan 

viiveitä on vähennetty ja ajon 

hallintakin on nyt sähköinen

Kuljettajan mukavuutta on 

parannettu vaimentamalla 

puomin ja kauhanvarren py-

sähtymisiä. Se vähentää myös 

koneen rakenteiden kuormi-

tusta. Uusi lisävarusteena 

saatava Comfort Drive Cont-

rol -järjestelmä mahdollistaa 

koneen ohjaamisen käyttäen 

vipuohjaimen rullia polkimien 

sijaan. Kulku huoltopisteille on 

tehty turvallisemmaksi 3-pis-

teisen oikean puolen kulun 

avulla. Ureatankki on varus-

tettu läikkymisen estolla, tämä 

ehkäisee vuotoja. Moottorin 

suodattimen ja öljynvaihdon 

väli ovat pidennetty 1000 tun-

tiin.

Uudet EC250E Hybrid, 

EC300E Hybrid ja EC350E 

Hybrid sisältävät käänteente-

kevää tekniikkaa, jotka säästä-

vät polttoainekuluissa, vähen-

tävät päästöjä ja parantavat 

asiakkaan taloutta.

VOLVO PARANTAA JA LAAJENTAA 
HYBRIDIKAIVINKONEIDEN VALIKOIMAA
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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

UUSIA A-MALLIN KONEITA NOPEAAN TOIMITUKSEEN!

Varaosat 029 7031 9700

JO AIKOINAAN, kun uusi Kubota 

KX057-4 lanseerattiin mark-

kinoille, jyväskyläläinen Ari 

Kupiainen oli ensimmäinen 

uuden konemallin omistaja 

Keski-Suomessa. Ja niin kävi 

myös nyt. Kun uusi KX060-4 

lanseerattiin markkinoille, en-

simmäinen kone Keski-Suo-

meen toimitettiin Kupiaiselle. 

Monipuolista urakointia

Ari Kupiainen aloitti koneura-

koinnin vuonna 1992 isänsä 

jalanjälkiä seuraten. Ensim-

mäisenä yrityksen käyttöön 

hankittu Hanomag on edelleen 

yrityksen kalustorivissä. Pyö-

räkoneurakointi Ari Kupiainen 

hoitaa talvisin kunnossapito-

töitä, aurauksia ja harjauksia, 

nykyisin Volvon kuormaajilla. 

Lisäksi yrityksen kalustos-

ta löytyy kuljetuskalustoa ja 

kuorma-autoja. Töitä tehdään 

pääsääntöisesti Jyväskylän 

seudulla. Lumien sulaessa työt 

vaihtuvat kaivinkoneurakoin-

tiin. Nyt uudella Kubotalla. – 

Kyllä hommaa riittää. Uuden 

Kubotan kanssa ollaan nyt ol-

tu jo monenlaisissa hommissa 

tässä Jyväskylän seudulla. Pe-

rinteisien maanrakennushom-

mien välihommina on esimer-

kiksi tätä lajittelutyötä tarjolla, 

kertoo Kupiainen. Yritys tekee 

monipuolisesti kaikkea maan-

rakennusta pohjien kaivuusta 

piharakentamisiin. 

Monipuolisten työmaiden 

hallinta luo omat vaatimuk-

sensa niin kuljettajalle kuin 

koneellekin. – Hyvin me olem-

me pärjänneet, vaikka alku-

taipaleella vasta tämän uu-

den koneen kanssa ollaankin, 

hymyilee Kupiainen. Kubota 

KX060-5 on työpainoltaan n. 6 

tonnia. Kupiaisen kone on va-

rustettu Rototiltillä ja mm. en-

gconin kouralla. 

Kubota vakuuttaa

Ensimmäisen Kubota koneen 

Kupiainen hankki jo vuonna 

2008. Silloinen KX161 kone oli 

käytössä vuoteen 2011 saak-

ka, jolloin oli aika vaihtaa uu-

teen. Seuraavaksi yrityksen 

käyttöön hankittu KX057-4 oli 

ensimmäisiä Suomeen saapu-

neita uuden mallisarjan konei-

ta. – Kyllä sen kanssa selvisi 

pienillä laitoilla. Kone oli tark-

ka ja mukava käyttää, siksi nyt 

vaihdon hetkellä Kubota oli 

luonnollinen valinta seuraavak-

sikin koneeksi. Lisäksi tämä 

vasta markkinoille saapunut 

V-sarja tuntui järkevältä vaih-

toehdolta, kertoo Kupiainen. 

Kubota KX060-5 malli saapui 

Suomeen vuoden 2020 lopul-

la Kubotan lanseerattua maa-

ilmalle kolme uutta kaivinkone 

mallia Stage V – moottoreilla. 

Mallistoon saapui U50-5, U56-

5 ja KX060-5 koneet (5-6 ton-

nin painoluokkaan). Näiden ko-

neiden suunnittelussa Kubota 

on panostanut uudistuneen 

moottoriteknologian lisäksi 

erityisesti kuljettajien muka-

vuuteen, muita ominaisuuksia, 

kuten esim. huollon helppoutta 

kuitenkaan unohtamatta.

mittasuhteet nopeuttavat ja 

tehostavat vaativiakin työvai-

heita. 

Kohti uusia työmaita

Kuvaushetkellä työnalla olevat 

lajittelutyöt tulee kohta hoi-

– Tässä on 

tarkka hyd-

rauliikka ja 

voimaa riit-

tävästi. Esi-

merkiksi 

näissä la-

jitteluhom-

missa saa 

kouralla 

kätevästi 

hommat tehtyä. 

Ja ohjaamokin on tilava ja er-

gonominen, jatkaa Kupiainen. 

Uudessa koneessa onkin edel-

täjäänsä suurempi ohjaamo, 

parempi äänieristys ja parempi 

näkyvyys ympäristöön. Kaivu-

voima, ulottuvuus ja toimivat 

detuksi ja Ari siirtyy Kubotan 

kanssa taas seuraavalle työ-

maalle. – Kun on vuosia tätä 

tehnyt, niin on alkanut hahmot-

tamaan millaisia aikatauluja voi 

luoda millekin hommalle. Vä-

lillä tulee työmailla yllätyksiä, 

niin hyviä kuin huonojakin mut-

ta kyllä näiden kanssa pärjää. 

Kunnon kalustohan on se mikä 

pitää pyörät pyörimässä, päät-

tää Kupiainen hymyillen. 

PYÖRÄKONEURAKOINTI ARI KUPIAINEN 
– MAANRAKENNUSTYÖT KUBOTALLA

Pyöräkoneurakointi Ari Kupiainen tekee monipuolisia kaivinkoneurakointeja Jyväskylän alueel-
la. Yrityksen uusin Kubota KX060-5 pääsi töihin tänä keväänä kauden alkaessa. Monipuoli-
sesti varustellulla koneella hoituu monenlaiset hommat maanrakennustöistä lajitteluihin. 

Ari Kupiainen on tehnyt 
maanrakennus- ja pyöräkuor-
maajaurakointia vuodesta 
1992. Vuosien saatossa on 
vastaan tullut monenlaisia 
työmaita. 



KAIKKI TYÖKONEISTA 24

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

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

JCB 403C alk. 1100€/kk!*

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

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

• 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
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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

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

www.steelwrist.com

Laatua vaativaan käyttöön!
Pökerryttävän pätevä 
pyörittäjä X18

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

Iloista  
Juhannusta!Iloista  
Juhannusta!

H4-SARJAN PAINAVIN kaivin-

kone HMK 500 LCHD on 

tullut markkinoille uusittu-

na. Koneen kestävyyttä on 

parannettu tekemällä vah-

vistuksia alavaunuun ja sen 

osiin. Kone tarjoaa vankan 

rakenteen ja kehittynyt-

tä teknologiaa. Se tarjoaa 

paljon voimaa ja käytettä-

vyyttä kaikkein vaativimpiin 

olosuhteisiin Se on raken-

teeltaan robusti mutta tasa-

painoinen.

Koneessa on 6,3 metrin 

vakiopuomi ja sen työpaino 

on 52000 kg. Kauhan kapa-

siteetti on 3,5 kuutiometriä.

Kestävyyttä  
parannettu

Koneessa on tehty paljon 

muutoksia metallirakentei-

siin. Puomin ja kauhanvar-

ren materiaalit on vaihdet-

tu lujempiin, alavaunua on 

vahvistettu ja myös työlait-

teisiin on haettu lisää kes-

tävyyttä. Kone on tarkoi-

tettu vaativiin työkohteisiin 

kuten kaivoksiin, louhoksiin 

ja isoille rakennustyömaille. 

HMK 500 LCHD- kaivinko-

ne on voimakas, tuottoisa 

ja pitkäikäinen laite eri so-

velluksiin.

Kuljettajalle  
mukavuutta  
kenttäolosuhteisiin

HMK 500 LCHD tuo muka-

vuutta ja helppokäyttöisyyt-

tä kuljettajan työpäivään. 

Siinä on ilmajousitettu ja 

lämmitetty istuin jonka voi 

kallistaa 35 astetta. Propor-

tionaaliset hallintavivut ja 

polkimet helpottavat työtä. 

Koneessa on OPERA- hal-

lintajärjestelmä, jota käyte-

tään kosketusnäytön avul-

la. Koneessa on kamerat 

sivulla ja takana lisäämässä 

turvallisuutta. FOPS-ohjaa-

mo suojaa kuljettajan.

Viimeistelty  
teknologialla

H4-sarjan koneissa on 

elektroniikka, joka suojaa 

moottorin ja hydrauliikan. 

Se myös vähentää polttoai-

neenkulutusta ja takaa suo-

rituskyvyn.

Uudessa konesarjassa 

on “automaattinen pysäy-

tysjärjestelmä”. Moottori 

pysähtyy automaattisesti 

tietyn tyhjäkäyntiajan jäl-

keen. 

H4- sarjan koneissa on 

tankkauspumppu, joka 

pysähtyy automaattisesti 

tankin tullessa täyteen. Se 

myös pysähtyy, jos pump-

pu ei saa polttoainetta vii-

meisten 30 sekunnin aika-

na. 

“Power boost techno-

logy”- ominaisuus aktivoi-

tuu automaattisesti, mikäli 

kone tarvitsee lisää voimaa. 

Se takaa tehokkuuden kai-

kissa olosuhteissa.

8 tuuman kosketusnäyt-

tö on sijoitettu ergonomi-

sesti kuljettajan ulottuville. 

Kosketusnäyttö on korkea-

laatuinen ja kestävä. Sillä 

ohjataan koneen toimintoja 

ja se antaa tietoja koneen 

toiminnasta.

HIDROMEKIN UUSI HMK 500 LCHD 
-TELAKAIVINKONE VAATIVIIN TÖIHIN
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Soita ja kysy tarjous!

1 kpl DEMO-seula 
erikoishintaan!

PYRKIESSÄÄN KOHTI nollan on-

nettomuuden tavoitettaan Vol-

vo Construction Equipment 

(Volvo CE) esittelee toimialan 

ensimmäisenä toimijana tur-

vallisuusominaisuuden, joka 

on suunniteltu estämään ko-

neen liikkuminen vasemman 

ohjaussauvan tahattoman ak-

tivoinnin seurauksena.

Raportit työntekijöiden louk-

kaantumisista kauhan äkillisen 

kallistumisen tai kaivukoneen 

puomin kääntymisen takia ovat 

työmailla valitettavan yleisiä – ja 

johtuvat hyvin usein vasemman 

ohjaussauvan tahattomasta tö-

näisystä. Kevytkin kosketus voi 

aiheuttaa odottamattomia liik-

keitä, ja ohjaussauvan sijainti 

ohjaamon oven luona saa ai-

kaan sen, että sekä kuljettajat 

että koneen vierellä olijat voivat 

vahingossa aktivoida sen.

Uusi otteentunnistuksella 

varustettu ohjaussauva – joka 

on rakennuskoneteollisuudes-

sa ensimmäinen laatuaan ja 

nyt saatavana lisävarusteena 

sinta painetaan tarkoituksella,

• vyön ohjainlukko, joka 

varmistaa sen, että hydrauliikka 

toimii vain, jos vyö on kiinnitet-

ty,

• istuimen ja katkaisimen 

ohjainlukko, joka varmistaa 

sen, että hydrauliikka on toi-

minnassa vain, jos kuljettaja is-

tuu tukevasti istuimella (istuin-

tunnistimien havaitsemana) ja 

oikeanpuoleisen paneelin kat-

kaisinta painetaan.

Lisäksi suurempia työmai-

ta varten on kehitetty vihreä 

valomajakkatoiminto, joka 

kannustaa noudattamaan tur-

vallisuuden kannalta parhai-

ta toimintatapoja ja parantaa 

Volvo CE:n minikaivukonemal-

listoon – toimii kuitenkin vain, 

kun sitä käytetään asianmukai-

sesti vasemmalla kädellä. Jos 

kuljettaja tönäisee ohjaussau-

vaa noustessaan koneeseen 

tai poistuessaan siitä tai jos 

joku nojaa siihen ohjaamon ul-

kopuolelta käsin tai se tarttuu 

kiinni jonkun vaatteisiin, kaikki 

työmaalla olijat voivat luottaa 

siihen, että kone ei liiku vahin-

gossa.

Toimintoa varten vasemmas-

sa ohjaussauvassa on älykäs 

tunnistusjärjestelmä, joka ha-

vaitsee, pitääkö kuljettaja oh-

jaussauvasta kiinni aikeenaan 

käyttää sitä. Jos näin ei ole, tar-

vittavat hydraulitoiminnot eivät 

käynnisty eikä vakavien onnet-

tomuuksien vaaraa ole.

Volvo CE:n minikaivukonei-

den strateginen markkinointi-

päällikkö Michal Saczuk sanoo: 

”Turvallisuus on Volvo CE:n 

tärkeysjärjestyksessä ehdot-

tomalla etusijalla, ja tämän uu-

den ominaisuuden tarkoitus on 

työmaan yleistä turvallisuutta. 

Vihreä LED-valomajakka alkaa 

vilkkua moottorin käydessä 

ja turvavyön ollessa kiinnitet-

ty, jotta koneen ympärillä oli-

jat havaitsevat koneen olevan 

käytössä. Sen tarkoituksena 

on sekä muistuttaa kuljettajia 

kiinnittämään aina turvavyö et-

tä kertomaan työmaapäälliköil-

le tai muille lähistöllä olijoille, 

käyttääkö kuljettaja turvavyötä 

vai ei.

Volvo CE:n minikaivukoneis-

sa on myös muita sisäänra-

kennettuja ominaisuuksia, ku-

ten kirkkaan väriset kaiteet ja 

luistamattomat askelmat, jot-

ka tekevät ohjaamoon nouse-

ehkäistä onnettomuuksia työ-

maalla ja pitää kaikki työnteki-

jät turvassa. Tämä uusin inno-

vaatiomme vahvistaa edelleen 

mainettamme turvallisuuden 

edelläkävijänä ja jatkaa pon-

nistelujamme kohti nollan on-

nettomuuden tavoitettamme 

työmaalla. Tämä ominaisuus 

on vain yksi esimerkki siitä, mi-

ten Volvo CE:n minikaivukoneet 

tekevät työpaikasta turvalli-

semman, ja suoraa seuraus-

ta suuresti arvostamastamme 

asiakaspalautteesta.”

Tämä on yrityksen edistyk-

sellisin innovaatio minikaivu-

koneisiin saatavien ”ohjainluk-

ko-ominaisuuksien” saralla. 

Koneen ohjauslaitteet ovat va-

kiona pois käytöstä, kun vasen 

konsoli on nostettu ylös. Turval-

lisuuden parantamiseksi enti-

sestään asiakkaat voivat lisäksi 

valita haluamansa seuraavista 

varusteista:

• katkaisimen ohjainlukko, 

joka varmistaa sen, että hyd-

rauliikka toimii vain, kun katkai-

misesta turvallista ja helppoa, 

ergonomiset hallintalaitteet ja 

hyvä näkyvyys joka puolelle 

mahdollisimman turvallisen ja 

mukavan käytön varmistami-

seksi, sekä kätevästi sijoitetut 

hinauspisteet kuljetuksen hel-

pottamiseksi.

Kehittämällä turvallisuusomi-

naisuuksien valikoimaansa jat-

kuvasti Volvo CE on sitoutunut 

vähentämään onnettomuuk-

sien, keskeytyksien ja odotta-

mattomien kustannusten riskiä 

sekä huolehtimaan kaikkien 

turvallisuudesta. Näiden rat-

kaisujen lisäetu on se, että ne 

myös parantavat tuottavuutta.

VOLVO CE:N INNOVATIIVINEN OTTEENTUNNISTUKSELLA VARUSTETTU 
OHJAUSSAUVA TARJOAA TURVALLISUUTTA TYÖSKENTELYYN
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REALMACHINERYN toimipaikka 

Etelä-Karjalan alueella sijait-

see Haminan Neuvottomassa. 

Siellä ovat toimisto, korjaamo-

halli ja laaja piha-alue koneita 

varten. Konekalusto koostuu 

pääosin vuokrakalustosta, joka 

on tällä hetkellä asiakkaiden 

työmailla. Koneita Etelä-Kar-

jalan alueella myy Riku Hieta-

nen. Myyntialueeseen kuuluu 

myös Päijät-Häme. Parhaiten 

Rikun tavoittaa puhelimella tai 

sähköpostilla. ”Myynnillises-

ti kevät on sujunut koronasta 

huolimatta kohtuullisen hyvin, 

varsinkin alkuvuosi oli vilkas”, 

kertoo Riku Hietanen.

min ahtaille työmaille. Molem-

pien etenemiskyky on hyvä, 

nostettavan maavaran ja ta-

sauspyörästön lukkojen an-

siosta. Tarvittaessa letkut saa-

daan vedettyä jopa 30 metrin 

päähän. Nosturitkin saadaan 

huollettua helposti.

Asiakkaat ovat ottaneet kon-

septin vastaan hyvin.  ”Maa-

hantuojan valtuuttamana so-

pimushuoltona toimiminen on 

selvä etu meille, mutta ennen 

kaikkea kyse on asiakkaan 

edusta. Kun meillä on täy-

si maahantuojan tuki takana, 

voimme tarjota viimeisintä 

osaamista mahdollisimman 

Vögele S1803-3i Euro5 asfaltinlevitin on Asfalttikallion 
”syömähammas”. Vähäpäästöinen Euro 5 luokan 18 tonnin 

pyöräalustainen asfaltinlevitin sopii useimmille työmaille 
aina isoista pihoista ja parkkipaikoista valtateille.

Koneet rivissä Asfalttikallion asfalttitehtaalla Tuusulassa 
Osa koneista kuvattiin ennen lähtöä työmaille ympäri Suomen. Osa oli jo töissä.

Kuvassa Riku Hietanen oikealla ja asentaja Jonni Lähteenmäki KoHu-Worksilta, RealMachineryn sopimushuollosta.

Huolto  
Kotka/Hamina alueella

RealMachinery teki sopimuk-

sen KoHu-Worksin kanssa 

edustamiensa merkkien huol-

losta keväällä 2021. Tuore 

kotkalainen työkonehuolto 

KoHu-Works on lähtenyt to-

teuttamaan omistajansa visio-

ta ja tuonut asiakkaiden käyt-

töön liikkuvan korjaamon, joka 

tarjoaa valtuutetun huollon asi-

akkaan työmaalle asti.

”Toimintamme pohjautuu sii-

hen ajatukseen, että huollot ja 

korjaukset on järkevää tuoda 

koneen luokse sen sijaan et-

tä konetta lähdetään erikseen 

laajasti. Esimerkiksi Doosanin 

uuden 7-sarjan kaikki huollot 

ja korjaukset onnistuvat meiltä. 

Maahantuojan tuella me py-

symme ajan tasalla ja kehitym-

me entistä paremmaksi. Hy-

vällä yhteistyöllä me voimme 

palvella toiminta-ajatuksemme 

mukaisesti entistä paremmin, 

nopeammin ja joustavammin”, 

Lähteenmäki toteaa.

Hyvä sopimushuolto  
on maahantuojan  
tärkeä tuki

Myös RealMachinerylla ollaan 

tyytyväisiä yhteistyöhön. Hyvä 

sopimushuolto tuo asiakkail-

siirtämään lavetilla hallille. 

Kaikkein suurimpien koneiden 

huolto pitää joka tapauksessa 

viedä perille, koska tietä pitkin 

kuljettaminen on hankalaa tai 

jopa mahdotonta. Kun kaikki 

tehdään asiakkaan luona, on 

myös kaiken kaluston kuljet-

tava mukana. Siksi kyseessä 

ei oikeastaan edes ole huol-

toauto, vaan varustelutaso on 

täysin korjaamotasoa”, kuvai-

lee KoHu-Worksin Jonni Läh-

teenmäki.

Korjaamoautoja on nyt kak-

si, uudempi on hieman lyhy-

empi ja tiiviimmin kalustettu, 

jotta se mahtuu entistä parem-

le täyden palvelun, kun maa-

hantuojan koulutus, työkalut ja 

tekninen tuki ovat laajasti saa-

tavissa.

 ”Usein puhutaan win-win-ti-

lanteista, mutta tämä on vielä 

enemmän koska mukana on 

kolme voittavaa osapuolta eli 

asiakas, sopimushuolto ja me 

maahantuojana. Nyt kolmen 

kuukauden yhteistyön jälkeen 

on sanottava, että ratkaisu 

toimii aika mukavasti”, kertoo 

RealMachineryn palveluliike-

toiminnan johtaja Pekka Leh-

tinen.

ASFALTTIKALLIO PANOSTAA WIRTGEN GROUPIN VÄHÄPÄÄSTÖISIIN EURO5 ASFALTTIKONEISIIN

REALMACHINERY HAMINA PALVELEE ETELÄ-KARJALASSA

ASFALTTIKALLIO OY ON vastaan-

ottanut 38kpl uusia asfalttiko-

neita Wirtgen Finlandilta. 

1 kpl W120Ri asfaltinjyrsin

7 kpl Vögele S1303-3i 10 ton-

nin asfaltinlevitin

10 kpl Vögele S1803-3i 18 ton-

Uudet konehankinnat kor-

vaavat vanhaa kalustoa mutta 

pääosin palvelevat Asfalttikal-

lion laajentumista uusille alueil-

le Suomessa. Asfalttikallio on 

tällä hetkellä Suomen toiseksi 

suurin asfalttifirma ja ainoa ko-

nin asfaltinlevitin

1 kpl Vögele S1900-3i 20 ton-

nin tela-asfaltinlevitin

15 kpl Hamm HD12VV 2,8 ton-

nin kaksivalssijyrä

1 kpl Hamm DV+70i VVS 8 ton-

nin kaksivalssijyrä

timaisessa omistuksessa oleva 

perheyhtiö alan isoista toimi-

joista. Heidän iskulauseensa 

kuuluukin seuraavasti: ”Koti-

mainen vaihtoehto”.

Uusien koneiden aivan en-

simmäinen työmaa löytyi po-

3 kpl Swemco TC800 liimamo-

po

Kaikki koneet täyttävät vii-

meisimmät Euro5 päästönor-

mit ja ovat siten käytettävissä 

tiukimminkin säädellyissä kau-

punkikohteissa.

hojanmaalta. Tuurin kyläkau-

pan pihoja asfaltoitiin uuteen 

uskoon tulevaa kotimaan mat-

kailu kautta varten. Miksi sit-

ten konetoimittajaksi valikoitui 

Wirtgen Group? Tähän kysy-

mykseen vastaa Asfalttikallion 

toimitusjohtaja Antti Kalliomaa 

lyhyesti ja ytimekkäästi: par-

haat koneet ja ainoa talo mistä 

saa nopeasti ammattitaitoista 

huoltoa silloin kun sitä tarvi-

taan. Sillä parhaatkin koneet 

tarvitsevat huoltoa aina välillä.

Wirtgen Finland onkin in-

vestoinut jälkimarkkinointiin ja 

käyttökoulutukseen jatkuvasti. 

Korjaamon laajennus valmistui 

viime vuonna ja huoltoautojen 

sekä asentajien määrää on li-

sätty koko ajan. Näin varmis-

tetaan että asiakkaat saavat 

Suomen lyhyen suven ja asfal-

tointikauden aikana nopeasti 

apua ongelmatilanteissa. Se 

on asfaltti-bisneksen a ja o.

OLLI  SILTANEN
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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

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Hamina | Turku I Kuopio | Oulu 

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  .......... 044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  ...... 044 755 6528
SAMUEL SALOKANNEL  .. 050 470 6094

KERAVA
Vesa Hietala ............. 040 169 0888
Markku Takala  ....... 0400 516 047

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

KUOPIO
Asko Partanen  ........ 044 088 1931

OULU 
Harri Ojala ............. 0400 896 897
Ville määttä ............. 040 761 7218

HAMINA
Riku Hietanen  ......... 0400 514 536

SEINÄJOKI
Esko Viertola  ......... 0500 664 730

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

HUOM!  Mainoskuvien varusteet saattavat poiketa ilmoitetuista varusteista

DOOSAN DX235LCR-5 
BLACK EDITION

Varusteet:

Engcon Hydr. Pikaliitin QS70-DX235-7, sis. 
EC-Oil (1 lohko) 

Engcon EC226-QSM70-QS70-DC2, sis. EC-oil 
sekä tiltin ylä- että alakiinnikkeessä 

Pultattava pihtikasetti

RF-kauhapaketti  
(Luiska-, kuokka- ja kaapelikauha)

Astinlauta ja lapioteline

LED-paneeli + 4 kpl vilkkua

Takapuntin päälle ”karjarauta”

Suomi- + ACR-varustelu 
(webasto, la-puhelin, LEd-työvalot)

HINTA: 196 900€HINTA: 196 900€
(ALV. 0%)
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RAHOITUSTARJOUS ON VOIMASSA HEINÄKUUN 2021 LOPPUUN ASTI.
Rahoitus vaatii 20 % käsirahan, mutta vaihtokoneesi käy osana käsirahasta. 

Tarjolla on rajoitettu erä koneita nopealla toimituksella!

Petteri Eronen
p. 040 617 5385

petteri.eronen@wihuri.fi

Petteri Ylinen
p. 050 325 0818

petteri.ylinen@wihuri.fi

www.tekninenkauppa.fi

RAHOITUSTARJOUS
KORKO 0% JA MAKSUAIKA JOPA 72 KUUKAUTTA

BOBCAT E10z BOBCAT E27z

Lämmitettävä Deluxe-hytti radiolla

Avaimeton käynnistys

Deluxe-näyttö monipuolisin toiminnoin

Automaattinen tyhjäkäynti

LED-työvalot

Bobcat-telematiikka

Lisähydrauliikkaa

Esiohjattu joystick-hallinta, kuten isommissa koneissa

Öljyjäädytin

2-ohjauksinen ajo

2-suuntainen lisähydrauliikka

LED-työvalot

Sisältää seuraavat lisävarusteet:
• RF mekaaninen liitin
• RF-kauhapaketti: Luiska, kaivu, kaapeli
• SKF minilube -keskusvoitelujärjestelmä

Sisältää seuraavat lisävarusteet:
• Engcon EC204 Tappi/S40 rototiltti, pihdit, C2 propo-ohjau
• Engcon kauhapaketti S40: Luiska, kaivu, kaapeli 
• SKF Minilube -keskusvoitelujärjestelmät

Bobcat rahoitustarjous:
Rahoituksen korko 0 % ja maksuaika 3-6v. Käsiraha on minimissään 20%, jonka osana hyväksytään myös vaihtokone. Rahoitus vaatii hyväksytyn 
luottopäätöksen. Kulut 350 € järjestelypalkkio ja 9,00 €/ kaskutuspalkkio Rahoitustarjous voimassa 31.7.2021 asti.

Kattava tehdasvarustelu sisältää muun muassa Kattava tehdasvarustelu sisältää muun muassa

Takuu 
Koneiden takuu on 3v tai 3000 tuntia riippuen kumpi tulee 
ensin täyteen. Kysythän myyjiltämme huoltosopimusta!


