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KAIKKI TYÖKONEISTA

JUHLAVUOSIA JUHLIMATTA

Oy J-Trading Ab on maan johtavia urbaanin infran hoito-

koneiden ja kalusteiden toimittajia. Vuonna 1982 peruste-

tun yrityksen vanhin osa on 8.6.1951 perustettu Oy K. 

Juslin Ab. Eli 70 vuotta sitten.

Oy K. Juslin Ab:lla on monipuolinen tausta perinteises-

tä infran rakentamisyrityksestä liikunta- ja golf-kenttien 

rakentamis- ja hoitoyritykseen. Jospa jo tulevana vuonna 

päästäisiin juhlimaan J-Tradingin 40-vuotista taivalta.

Tänä vuonna täyttää pyöreät 40 lahtelainen Marakon 

Oy, joka Rammereista ja puomeista tunnetaan. Juhlien si-
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jasta Marakon-konserni tekee lahjoituksen Päijät-Hämeen 

sairaalan lastenosastolle. Hyvä näin. Näistä lisää tässä 

lehdessä.

Juhlavuosi on myös ylöjärveläisillä Dynaset Oy:llä 35 ja 

Avant Tecno Oy:llä 30 vuotta. Näistä jälkimmäisistä lisää 

seuraavassa  lehdessä. 

Ja tupaantuliaisiakin vietettiin kesällä työn merkeissä, 

kun Helsingin Metallipurkaus Oy:n uusi metallin kierrätys- 

keskus aloitti toimintansa. Virkeää on toiminta alalla, kai-

kesta huolimatta.

Hyvää juhlavuotta 

työn merkeissä,

PROSILVA OYJ TOI UUDEN luokan 

metsäkoneisiin jo reilu vuo-

si sitten maaliskuussa 2020. 

Pieni, kevyt ja ketterä kone, 

joka tarjoaa runsaasti tehoa 

ja täyden ulottuman nosturilla 

vakaan työskentely-ympäris-

tön. Prosilva S3 on saavutta-

nut hyvän suosion asiakkaiden 

keskuudessa. Useissa keskus-

teluissa asiakkaiden kanssa 

nousi esiin kysymys: ”Saisiko 

siihen hieman isomman har-

vesteripään”? Kompromissiin 

emme lähteneet, vaan kehitim-

me S3:lle ”isonveljen” Prosilva 

S5:n. Suunnittelun lähtökoh-

tana oli sama lähestymistapa; 

kevyt, kapea ja suorituskykyi-

nen kone yksinkertaisella ja 

helppohuoltoisella rakenteella. 

S5 tarjoaa kaikki S3:n edut, 

mutta astetta järeämmässä 

paketissa, toteaa Keijo Ojala.

Ketteryyttä,  
tehokkuutta ja  
työskentelyn mukavuutta

S5-harvesterissa on kaikki pik-

kuveljensä S3-mallin erinomai-

Kuvassa toimitusjohtaja Keijo Ojala ja Jukka-Pekka Syvälahti 
uuden Prosilva S5:n vierellä. Kyseinen konemalli on ehtinyt herättää 

suurta mielenkiintoa asiakkaissa, Keijo Ojala toteaa.

set ominaisuudet sekä tymä-

kästi tehoa. Sen nosturijalusta 

on vahvistettua HD-mallia, mi-

kä mahdollistaa suurempien 

nostureiden ja hakkuupäiden 

käytön harvesterissa turvalli-

sesti. 

Kuusipyöräisenä tämä har-

vesteri on vakaa ja käyttömu-

kava. Mallin pyörästön ansiota 

(34’ takana ja 26,5’ edessä) on 

myös harvesterin voittava omi-

S5-harvesterin ohjaamossa 

on ilo työskennellä, sillä oh-

jaamon ergonomia, tilavuus 

ja näkyvyys ovat huippuluok-

kaa. Työskentelymukavuutta 

lisäävät entisestään myös li-

sävarusteinen ohjaamon auto-

maattinen vakautus sekä auto-

maattinen kääntö.

naisuus, eli sen erinomainen 

kantavuus pehmeällä alustal-

la. S5 toimii mahdollisimman 

vähän jälkiä metsään jättäen 

myös kapeutensa ja alhaisen 

painopisteensä ansiosta.

Prosilva Oyj:n tehtaalla on 

tehty kovasti kehitystyötä, 

niin tuotteiden kuin tuotannon 

osalta. Uuden S5-mallin tuo-

tanto käynnistyy heti kesälo-

man jälkeen elokuussa S3-, 

S4- ja S6-harvesterien rinnalla, 

kertoo Jukka-Pekka Syvälahti.

PROSILVA LAAJENTAA TUOTEPERHETTÄ

Uuden konemallin julkistuksen myötä meillä on tarkoitus 
tuplata aiemmat tuotantomäärät, Jukka-Pekka Syvälah-
ti ProSilvan suunnittelusta toteaa.

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ 8.9.
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TEKNINEN 
KAUPPA

Petteri Eronen
p. 040 617 5385

Petteri Ylinen
p. 050 325 0818

KYSY LISÄÄ

@WihuriTekninenKauppa
@BobcatFinland

www.tekninenkauppa.fi

SEURAA MEITÄ

TEKNISELTÄ KAUPALTA

HUIPPUVARUSTELLUT KAIVUKONEET

Kattava tehdasvarustelu sisältää mm.

Esiohjattu Joystick-hallinta, kuten isommissa koneissa

Öljyjäädytin

2-ohjauksinen ajo 

2-suuntainen lisähydrauliikka

LED-työvalot

Lisävarusteluun kuuluu myös 
RF-mekaaninen liitin, RF-kauhapaketti (luiska, kaivu ja 
kaapeli) sekä SKF Minilube -keskusvoitelujärjestelmä

BOBCAT E10z

Kattava tehdasvarustelu sisältää mm.

Lämmitettävä Deluxe-hytti radiolla

Avaimeton käynnistys

Deluxe-näyttö monipuolisin toiminnoin 

Automaattinen tyhjäkäynti

LED-työvalot

Bobcat-telematiikka

Lisähydrauliikkaa

Lisävarusteluun kuuluu myös 
Engcon EC204/S40 rototiltti, pihdit, C2 propo-ohjaus, 
Engcon S40 kauhapaketti (luiska, kaivu, kaapeli) sekä 
SKF Minilube -keskusvoitelujärjestelmä

BOBCAT E27z

Bobcatin vakiotakuuna 3v tai 3000t kumpi vain ensin täyttyy.

SAATAVILLA VALMIIKSI VARUSTELTUINA SUORAAN VARASTOSTA!

E10z ON SAATAVILLA MYÖS ISKUVASARALLA!
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KESÄN AIKANA useat painoluo-

kaltaan 5–25 tonniset uudet 

Cat-kaivukoneet varusteltiin 

Engcon-rototilteillä. Niistä 

yli puolet jää vahvistamaan 

AvescoRentin vuokrakonetar-

gcon-rototiltin välissä. Sen 

avulla hydrauliikka, voitelu ja 

sähköt kytkeytyvät automaat-

tisesti, kun Engcon-rototiltti ir-

rotetaan tai kiinnitetään.

Cat 305E2 on varustet-

tu Engcon EC206-rototiltil-

lä, Engcon kauhoilla, Engcon 

MIG2-kahvoilla ja Engcon tur-

vakiinnikkeellä. Engcon-turva-

kiinnikkeen yksi ominaisuus 

mahdollistaa työlaitteen ir-

rottamisen kiinnikkeestä vain 

kun työlaite on maata vasten. 

Hyvä ominaisuus, joka turvaa 

koneen vuokraajaa pienentä-

mällä vahingon vaaraa.

Cat 305E2:n työlaitekiinnik-

keen käyttö hallitaan vakiova-

rusteisiin kuuluvalla Engconin 

hallintapanelilla. Hallintapane-

lilla voidaan käyttää myös puo-

min kiinnikettä. Engcon-hal-

lintapaneli yksinkertaistaa ja 

selkeyttää kiinnikkeiden käyt-

töä. Hallintapanelin liukukan-

si kertoo käyttäjälle selkeäs-

ti, kumpaa kiinnikettä ollaan 

käyttämässä. Engcon-hallinta-

paneli  toimii koneesta ja ko-

nemerkistä riippumatta aina 

samalla tavalla.

jontaa. Engcon-rototilttien li-

säksi koneisiin tulee Engconin 

DC2-käyttöjärjestelmä ja En-

gconin MIG2-kahvat. Kaikissa 

koneissa on myös kiinnikkei-

den hallinnan yhtenäistävä, 

uusi hallintapaneli.

Muutamassa suuremmassa 

Avesco-Rentille vuokrakäyt-

töön menevässä koneessa 

on lisäksi automaattinen öl-

jyliitäntä kaivupuomin ja En-

Täyskäsi AvescoRentin vuokrakäyttöön.

Tappikiinnitteisen Engconin alla olevaa työlaitekiinnikettä hallitaan 
Engconin omasta hallintapanelista oikean kyynärtuen vieressä. 

Valmius puomikiinnikkeen hallintaan on vakiona.

Catin alkuperäiset kahvat korvattiin 
Engconin MIG2-kahvoilla ja DC2-käyt-
töjärjestelmällä, jolloin saadaan käyt-
töön kaikki Engconin turvatoiminnot ja 
kaikki Engconin parhaat ominaisuudet. 
DC2-käyttöjärjestelmä mahdollistaa 
myös järjestelmän etätuen.

Yli puolet varusteltavista Cateista, kuten kuvan viisiton-
ninen Cat 305E2 siirtyy kauhavalikoimineen AvescoRen-
tin vuokrakoneeksi. Tilava, 30 kW:n tehoinen kone ylet-
tyy kaivamaan 3,67 metrin syvyydestä.

ENGCONIN AUTOMAATTISIA ÖLJYLIITTIMIÄ NYT MYÖS VUOKRAKONEISSA

AVESCO-CAT VARUSTELI 13 UUTTA CAT-KAIVUKONETTA 
ENGCON-ROTOTILTEILLÄ

JUHANI  VI ITANEN
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Kysy lisää omalta Cat-myyjältäsi!

Cat® 950 pyöräkuormaajat
-kun tehokkuus ja käyttöaste ratkaisevat

Cat 950 GC 
Kun haluat kustannustehokkaan ratkaisun 
Cat -laadusta tinkimättä
• Teho 202 hv
• Kauhan koot 2,5–4,4 m3

• Työpaino 18 676 kg
• Kustannustehokas
• Helppokäyttöinen
• Luotettava
• Ilmajousitettu istuin takaa kuljettajan jaksamisen
• Rattiohjaus

Cat 950 M 
Kun arvostat tehokkuutta ja kattavaa varustelua
• Teho 230 hv
• Kauhan koot 2,5–9,2 m3

• Työpaino 19 219 kg
• Maksimaalinen tehokkuus
• Paras polttoainetaloudellisuus
• Premium-kuljettajaympäristö
• Joystick- tai rattiohjaus
• Saatavilla kattava tehdasvarustelu erilaisiin   

käyttökohteisiin

Cat® 950 on luotu tuottamaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 
Ergonomisten ratkaisujen ansiosta kuljettaja jaksaa paremmin 
jokapäiväisessä työssä. Polttoainetaloudellinen moottori, 
matalat huoltokustannukset parantavat tuloksellisuutta.

EASY 
SERVICE
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Korjaamohalliissa huolletaan asiakkaiden 
koneet ja vaihtokoneet.

Korjaamopäällikkö Arto Koskinen 
on tyytyväinen työtilanteeseen.

REALMACHINERYN JUURET ovat 

Pirkanmaalla. Mikko Uu-

si-Marttila perusti RealMachi-

neryn alun perin Nokialle vuon-

na 2010. Lempäälään uusiin 

tiloihin oli muutettiin 2015. Toi-

mitila rakennettiin RealMachi-

neryn toivomusten mukaan ja 

tiloihin sisältyi modernin kone-

liikkeen kaikki toiminnot ava-

rine piha-alueineen. Kaikki on 

näyttävästi esillä ohikulkevalle 

moottoritielle, jossa kulkee 

useita tuhansia autoja tunnis-

sa. Marjamäen teollisuusalu-

eella on yli 300 yritystä, joka 

sekin tuo luontaista kysyntää. 

RealMachinery Lempäälä on 

Kehitysjohtaja Jarmo Tonteri ja markkinointijohtaja Heikki Pohjanpää 
vetävät Lempäälän toimintaa.

Varusteluhallissa 
varustellaan koneet 
omalla prosessillaan.

yrityksen pääkonttori, jossa si-

jaitsevat liiketoimintaan liittyvät 

tukitoiminnot. Osa avainhenki-

löistä kylläkin istuu Keravalla.

Konemyynti

Uusia koneita myy Juuso Se-

tälä ja Samuel Salokannel. 

Vaihtokonemyynnistä koko 

RealMachineryssä vastaa Jyr-

ki Ylisarkki, joka myös hin-

noittelee vaihtokoneet. Kone-

vuokrauksesta vastaa Jesse 

Kuhlman. Nykyään koneita 

voi RealMachineryssä vuok-

rata myös kaikilta konemyy-

jiltä. Vaihtokoneet käyvät tällä 

hetkellä hyvin kaupaksi. Real-

Machinery myös ostaa käy-

tettyjä koneita suoraan asiak-

kailta.  Varasto kiertää hyvin. 

Suurin vaihtokone- ja uusien 

koneidenvarasto RealMachi-

neryllä on luonnollisesti Lem-

päälässä. Näin korona-aikaan 

sekä myyjät että asiakkaat 

ovat kaivanneet tapahtumia, 

kuten Mansen Mörinöitä ja 

Maxponäyttelyä. Tulossa on 

tälle vuodelle vain ”Made In 

Finland”- tapahtuma Lempää-

lässä 2.10. Markkinointijohta-

ja Heikki Pohjanpää kuvailee 

kulunutta vuotta: ”Kauppa on 

kaikesta huolimatta käynyt 

aika hyvin, varsinkin lisälaite-

myynti on ollut erinomainen”.

Varaosamyynti

RealMachineryn päävarastot 

sijaitsevat Lempäälässä ja Ke-

ravalla. Yleisimmät varaosat 

ovat aina hyllässä odottamas-

sa asaikkaita. Myymälässä on 

myös paljon erilaisia yrittäjän 

tarvitsemia tarvikkeita kuten 

esimerkiksi nostoapuvälineitä. 

Varaosapalvelun parissa toimii 

4 henkilöä.

Konehuolto

Korjaamopäällikkönä toimii Ar-

to Koskinen ja työnjohdossa 

ovat Mika Salminen ja Mikael 

Pulliainen. Arto Koskinen kom-

mentoi työtilannetta: ”Työtilan-

ne on hyvä, mutta ei ole jonoa 

mikä on hyvä juttu korjaamolle 

sekä asiakkaalle”. Korjaamos-

sa on 12 konepaikkaa ja siellä 

toimii 12 asentajaa. Hitsaus-

osasto on eriytetty samoin 

pesuhalli ja maalaushalli, jos-

sa voidaan tehdä pienehköjä 

maalaustöitä liittyen vaihtoko-

neisiin ja varusteluun. 

Uusien koneiden  
varustelu

Varusteluhalli on asia, josta 

monet koneliikkeet ovat haa-

veilleet mutta harva on to-

teuttanut. Lempäälään se  ra-

kennettiin. Pinta-alaltaan halli 

on 3400 neliömetriä ja siellä 

varustellaan lähes kaikki Suo-

meen myytävät koneet sekä 

myös RealMachineryn Ruotsin 

vuokrafirmaan menevät ko-

neet. Hallissa on 12 konepaik-

kaa ja varustelut voidaan tehdä 

ilman normaalin huoltotoimin-

nan aiheutamia häiriötekijöi-

tä. Varustelupuolella on myös 

omat työprosessinsa. Varus-

telusta vastaa Jarmo Tonteri ja 

apuna on työnjohtaja, ostaja/

takuukäsittelijä sekä tekninen 

tuki. Asentajia varustelussa on 

7.  ”Koneita on syksylle tulos-

sa runsaasti ja mahdollisesti 

rekrytoidaan 1 tai 2 uutta va-

rustelijaa”, kertoo Jarmo Ton-

teri.

RealMachineryn  
tukitoiminnot

Suurin osa RealMachineryn 

tukitoiminnoista on Lempää-

lässä.  Talouhallinnossa  on 5 

ihmistä  henkilöstöpäällikkö. 

Markkinoinnista vastaa Heikki 

Pohjanpään johdolla 3 henki-

löä.

REALMACHINERY LEMPÄÄLÄ

OLLI  SILTANEN
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Tässäkö uusin 
perheenjäsenesi?
TA 230 Litronic dumpperi
Ei maastoa liian vaikeaa, ei pengertä liian jyrkkää, ei kuormaa liian paina vaa – uusin 
dumpperimme ylittää rajoja varmalla pidolla ja optimaalisella voimalla.
www.liebherr.com/uusin-perheenjäsen

Runko-ohjattu dumpperi

Liebherr-Finland Oy Ab • Pakkasraitti 8 • 04360 Tuusula • Phone +358 9 8366030 
info.lfi@liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction • www.liebherr.fi

2009-501_076 LHB_166_TA230_Der-Neue_2021_Hankintavinkit_FIN_FIN.indd   12009-501_076 LHB_166_TA230_Der-Neue_2021_Hankintavinkit_FIN_FIN.indd   1 10.06.21   13:4210.06.21   13:42
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Olemme erittäin tyytyväisiä 
tähän uuteen keskukseen, 
jota tehokkaat konehankinnat 
vievät eteenpäin, myhäilevät 
Nina ja Jari Häkkinen.

Epiroc HM200 magneetti 
on täysin hydraulikäyttöi-
nen, eli sähkögeneraat-
torin käyttövoima tulee 
peruskoneen lisähydrau-
liikasta ja magnetoinnin 
päälle/pois kytkentä myös 
hydraulisesti.

HELSINGIN METALLIPURKAUS OY 
siirtää metalliromun käsittelyn-

sä katon alle Lohjalla. Lohjan ja 

Nummelan rajalla sijaitsevaan 

metallin kierrätyskeskukseen 

on juuri valmistunut 4800 ne-

liömetrin katos, jonka suojiin 

koko kierrätystoiminta siirre-

tään. ABT-nestetiiviillä asfaltil-

la – jonka paksuus on 15 cm 

– työskentelevillä materiaaliko-

neilla on vapaata työkorkeutta 

peräti 18,5 metriä. 

– Suuri työkorkeus mahdol-

listaa isot koneet, joilla metal-

muun muassa hulevesi asioi-

den osalta sekä riskit ympäris-

tön vahingoittumiselle piene-

nevät, myös työntekijöidemme 

työturvallisuus sekä työhyvin-

vointi paranee. Tärkeimpänä 

prioriteettina katoksen suhteen 

pidämme ympäristöasioita. 

Käsittelykatos parantaa ja te-

hostaa toimintaamme ja mah-

dollistaa metalliromun lajitte-

lun, paloittelun ja varastoinnin 

entistä sujuvammaksi. Lähitu-

levaisuudessa katosta on tar-

koitus laajentaa jotta koko me-

Liebherr LH40 materiaaliko-

neen työpaino on 40 tonnia ja 

siinä on energiaa talteenottava 

ECR (energy recover system). 

Järjestelmä nostaa tehokkuut-

ta ja säästää polttoainetta. Nä-

kyväisyys on hyvä nousevasta 

ohjaamosta. Kahdella Liebher-

rin materiaalikoneella käsittel-

lään pääosin koko keskuksen 

materiaalit. Hyvät lisälaitteet 

ja apukoneet muun muassa 

Lefort 900 mobiilileikkuri sekä 

kiinteä Taurus 1200 romuleik-

kuri mahdollistavat joustavan 

lien käsittely sujuu tehokkaasti. 

Keräämme, vastaanotamme 

ja käsittelemme kierrätettä-

vää teollisuus-, purku-, maa-

talous- ja yhdyskuntaromua. 

Toimitamme käsittelemäm-

me hyödynnettävät raaka-ai-

neet edelleen teollisuuden 

raaka-aineeksi Suomeen ja 

ulkomaille. Uuden keskuk-

semme myötä pystymme pal-

velemaan esimerkiksi kotita-

louksia metalliromun suhteen 

entistä paremmin. Myös ym-

päristön kuormitus vähenee 

talliromun käsittely ja yrityksen 

toiminta siirtyisi ulkotiloista ka-

tettuun tilaan. 

Helsingin Metallipurkaus 

Oy: n käytössä on monipuoli-

nen kalusto, joka mahdollistaa 

suurien metallierien tehokkaan 

käsittelyn. Uuden keskuksen 

tehokkaan toiminnan takaa-

miseksi yritys hankki uuden 

Liebherr LH 40 materiaalinkä-

sittelykoneen sekä jo olemassa 

olevaan Liebherr LH 30 mate-

riaalikäsittelykoneeseen Epiroc 

HM 2000 magneetin.

työskentelyn. 

Helsingin Metallipurkauksen 

magneetti on täysin hydrauli-

käyttöinen, eli sähkögeneraat-

torin käyttövoima tulee perus-

koneen lisähydrauliikasta ja 

magnetoinnin päälle/pois kyt-

kentä myös hydraulisesti. Lieb-

herr LH30 materiaalinkäsittely-

kone onkin varustettu Likufix 

työvälinekiinnikkeellä, jolloin 

magneetin irroitus/kytkentä 

koneeseen tapahtuu ilman, et-

tä kuljettaja joutuisi poistu-

maan ohjaamosta. Siis ei muita 

liitoksia koneen ja työlaitteen 

välillä kuin hydrauliset liitok-

set. HM2000 on lisävarusteena 

saatavilla sähköinen radiokau-

ko-ohjaus päälle/pois toimin-

nalle. Tällöin peruskoneessa ei 

tarvita kuin yksi lisähydrauliik-

kapiiri. Koska yhteys magneet-

tiin tapahtuu radiosignaalilla, ei 

tarvita sähköisiä kytkentöjä ko-

neen ja magneetin välille.

Magneetissa on toimintojen 

seuraamista varten LED-näyt-

tölaite josta kuljettaja voi hel-

posti tulkita generaattorin ja 

magneetin toimintaa.

HM2000 on saatavilla kiin-

teästi asennetulla magneetilla 

tai ketjujen varassa riippuvana 

versiona. Epiroc hydrauliset 

magneetit valmistetaan Sveit-

sissä.

Yrityksen palveluksessa 

on kymmenen työntekijää ja 

vuodessa metallin kierrätys-

keskuksessa käsitellään noin 

16.000 tonnia metallia vuodes-

sa. Kierrätyslaitokselle saapu-

van metalliromun kierrätysaste 

on yli 99 prosenttia.  

METALLIROMUN KIERRÄTYS KATON ALLE
JARMO SYVÄNEN

Helsingin Metallipurkauksen korkeassa kierrätys-katoksessa on helppo työskennellä jopa 40 tonnin materiaalinkäsittelykoneella.

Helsingin Metalliprurkaus Oy:n uusi kierrätyskeskus 
on valmistunut Lohjan ja Nummelan rajalle. Suuri 
4800 neliömetrin katos ja työskentelykorkeus sisäl-
lä 18,5 metriä mahdollistavat entistä tehokkaam-
man työskentelyn.

Liebherr Finland on toimittanut uusimmankin Liebherr LH 40 materiaaliko-
neen. Meillä on pitkät vuosia kestäneet perinteet konekaupoissa, totevat 
Liebherrin Jarmo Alppivuori ja Nina Häkkinen.

Pikakiinniteinen Epiroc 
magneetti on vaivaton 
käyttää ja tehokas työs-
sään, esittelee Epirocin 
Pasi Lehtinen Nina Häkki-
selle.
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Kun Rammerin oma tehdasra-

kennus valmistui Taivalkadul-

le vuonna 1984, muutti myös 

Veijalaisen Marakon Lahteen. 

Kotimaan vasaramyynti kasvoi 

vuosi vuodelta. Ensimmäisen 

toimintavuoden aikana Veija-

lainen myi peräti 40 iskuvasa-

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Marakon 

Oy:n perustamisesta. Konekaupan kannuksensa 

Hankkijalla ja Valmetilla hankinnut Kari Veijalai-

nen oli 70-ja 80-luvun taitteessa ryhtynyt itsenäi-

seksi yrittäjäksi. Helsingin Tattarinsuolta mytiin 

muun muassa kivisuojia paripyöriin ja varsin pian  

tulivat mukaan myyntiohjelmaan Rammerin isku-

vasarat. 

Tapio Maijala tarkistamassa Marakonilta huollosta juuri tullutta 
Rammer 3288 -vasaraa. Vasaralla tehdään taas 1–1,5 vuotta töitä.

raa, kun Rammer oli myynyt 

niitä edellisenä vuonna puolet 

vähemmän. Erityisen hyvä oli 

kova pakkastalvi 1987, jolloin 

Marakonilta myytiin 210 vasa-

raa.

Alun perin Kari Veijalaisen 

ajatuksena oli saada yrityk-

dvikin porakalustolla. Isoja vasaroita 

käytetään louhittaessa syntyvien 

isojen irtolohkareiden ja pultereiden 

rikotukseen.

  Ylisuurten lohkareiden rikotuk-

sen Tapio Maijala aloitti alihankkijaa 

käyttäen. Alihankkijan oli Rammerin 

vasaralla kivet menivät hyvin rikki. 

Yhteistyökumppanin vasara kuiten-

kin vaihtui matkan varrella erimerk-

kiseen. Uudella vasaralla kivet eivät 

rikkoutuneetkaan. Tuotantoproses-

sissa vasaran osuus on tärkeä ja 

Maijala päätti tuotannon varmistaak-

seen ostaa omat vasarat, tämä aloitti 

liikesuhteen Marakonin kanssa.

T. Maijala Oyn hallituksen puheen-

johtaja Tapio Maijala kertoi yhteis-

työn Marakon Oyn kanssa alkaneen 

1990 luvun alkupuolella. ” Ensimmäi-

nen vasara, joka hankittiin, oli Ram-

mer 56 ja se laitettiin kiinni 20 ton-

nin peruskoneeseen. Tehoa tarvittiin 

sestä leipä oman perheen-

sä pöytään, mutta Mara-

konin kasvaessa nopeasti, 

pystyi hän työllistämään 

useita muita. Nykyään Ma-

rakon-konsernin palveluk-

sessa on 40 henkeä.

Kotimaan Rammereiden 

huolto ja varaosapalve-

lut siirtyivät Marakonille 

vuonna 1988. Marakon 

kehitti huoltopalvelua 

tarjoten asiakkailleen 

24 tunnin huoltotakuun: 

jollei vasaraa saada 

kuntoon 24 tunnissa, 

antaa Marakon huollon 

ajaksi vastaavanlai-

sen vasaran käyttöön. 

Taloustutkimuksen 

markkinatutkimuksis-

sa Marakon on vuosi 

lisää, joten seuraava hankinta oli 

Rammer 83 ja peruskonettakin ison-

nettiin.  Vasaroiden kestoikä siihen 

aikaan oli aika paljon lyhempi kuin 

nykyisin. Sidepulttien kanssa oli pal-

jon ongelmia, onneksi huoltopalvelut 

Marakonilla ovat aina pelanneeet, 

kertoo Tapio Maijala. T. Maijala Oy 

lähettää vasarat huoltoon kiitolinjal-

la Lahteen ja samalla tavalla huol-

lettuna takaisin. Huolto on pelannut 

moitteetta aina kun sitä on tarvittu. 

”Meille on tärkeää, että tuotanto-

laitteet saadaan kerralla ja nopeasti 

kuntoon. Huoltovälin piteneminen ja 

vasaran rakenteen luotettavuuden 

paraneminen näkyy tietysti meidän-

kin kannattavuudessamme”, jat-

kaa Tapio Maijala.  Varsinkin Teuvo 

Soppelan rautainen ammattitaito on 

vuosien varrella jäänyt Tapio Maija-

lalle mieleen.

MARAKON 40 VUOTTA

T. MAIJALA OY MARAKONIN ASIAKKAANA YLI 30 VUOTTA

T. MAIJALA OY ON pääosin Poh-

jois-Suomessa toimiva louhinta- ja 

murskausyritys. Henkilökuntaa on 

tällä hetkellä 50ja liikevaihto reilusti 

yli 11 miljoonaa euroa. Toiminta on 

keskittyy pohjoiseen Suomeen. Yh-

tiön kotipaikka on Haapajärvi lähellä 

Oulua. Yrityksellä on 4 murskausase-

maa ja niissä kiinteät puomit ylisuur-

ten lohkareiden rikkomiseen. Puomit 

ovat tyypiltään Z250 L, C 285 RC, ja 

D 425R, niihin on asennettu Ramme-

rin pienemmän sarjan vasarat. Vasa-

rapuomeja käytetään rikotukseen ja 

murskan syöttimen hämmentämi-

seen.  Louhoksilla käytetään isom-

pia vasaroita isojen irtolohkareiden 

ja pultereiden rikkomiseen. Vasarat 

ovat Marakonin toimittamia Rammer 

3288 vasaroita. Niitä on 7 kappaletta 

ja niiden peruskoneina on Hitachin 

ja Doosanin noin 35 tonnin kaivin-

koneet. Yhtiö poraa louhokset San-

JARMO SYVÄNEN

Rambooms Oy luovutti maaliskuussa 2018 3000. puomin ja pian on vuorossa 4000.

Marakon-konserni on valmis vastaamaan haasteisiin myös 
2020-luvulla. Uuden strategian ja vastuullisuusohjelman 
myötä tarjontaan on lisätty sähköistyvää työkonekantaa tu-
kevia tuotteita; Xelectrix-akkujärjestelmät sekä Kempower- 
lataus-asemat.

vuoden jälkeen 

saanut suitsutus-

ta: alan asiantun-

temus, varaosien 

saatavuus, asia-

kaspalvelu, huollon 

saatavuus ja huol-

lon ammattitaito.

90-luvulla hydrau-

liset työlaitteet kehit-

tyvät ja lisääntyvät 

kuten purkulaitteet 

ja materiaalinkäsitte-

lykourat. Kaivukonei-

den työlaitevalikoima 

kasvoi huimasti. Tä-

hän tarpeeseen vas-

tatakseen Marakon 

aloitti italialaisen VTN 

purku- ja materiaali kä-

sittelylaitteiden edus-

tuksen vuonna 1998 

Baumamessuilta saadun 

kontaktin kautta. Ram-

mer-vasara jatkoi mark-

kinajohtajana Suomessa 

edelleen. Vuonna 1990 

Marakon rakensi omat 

toimitilat Rammerin naa-

puriin Yrittäjäkadulle. 

Vuonna 1992 Mara-

kon ja Rammer solmivat 

sopimuksen Rammerin 

puomien tuottamisesta ali-

hankintana Marakonilla. Kym-

menen vuotta myöhemmin 

Marakon osti koko puomi-

liiketoiminnan itselleen. Sitä 

varten perustettiin oma yhtiö 

Rambooms Oy. Marakonin ja 

Ramboomsin henkilöstömäärä 

oli noussut jo kolmeenkymme-

neen. Puomiliiketoimintaa laa-

jennetaan myös muille globaa-

leille asiakkaille, kuten Metso 

ja Epiroc. Tänä päivänä Mara-

kon-konsernin liikevaihdosta 
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tulee 70 % Ram-booms Oy:n 

puomiliiketoiminnasta.

Marakon-konserni on valmis 

vastaamaan haasteisiin myös 

2020-luvulla. Uuden strategi-

an ja vastuullisuusohjelman 

myötä tarjontaan on lisätty 

sähköistyvää työkonekantaa 

tukevia tuotteita; Xelectrix-ak-

kujärjestelmät sekä Kempower- 

lataus-asemat. Yritys näkee 

näissä tuotteissa voimakasta 

kasvupotentiaalia; kaivos- ja 

taajamissa työskentelevät työ-

koneet ovat sähköistymässä 

ympäristöpaineen (green deal) 

ja paremman energiatehok-

kuuden myötä.

Puomiliiketoimintaan pa-

nostetaan voimakkaasti ja 

tuodaan markkinoille uutta 

teknologiaa mm. autonomi-

sesti toimiva rikotuspuomin 

ohjausjärjestelmä (X-Rock). 

Tämä tukee vahvasti yrityksen 

vastuullisuusohjelmaa, missä 

turvallisuus on nostettu hyvin 

esille. Marakon konsernissa on 

3.8.2021 mennessä työsken-

nelty 1224 päivää ilman työta-

paturmia.

40-vuotisjuhlavuonna Ma-

rakon-konserni on päivittänyt 

strategiansa ja luonut vastuul-

lisuusohjelman sekä uudista-

nut tuotetarjontaa.  Ne tukevat 

hyvin markkinoiden megatren-

dejä ja antavat hyvän lähtökoh-

dan seuraavalle 40 vuodelle. 

Rammer-iskuvasarat ja -asiak-

kaat ovat edelleen tärkeä osa 

Marakonin toimintaa. 

Marakonin henkilökunta ha-

luaa kiittää kaikkia asiakkai-

ta ja yhteistyökumppaneita 

menneistä vuosista. ”Haluam-

me myös jatkossa olla teidän 

vastuullinen kumppani”, asian 

kiteyttää toimitusjohtaja Kaj 

Koskela.

– Marakonin 40-vuotinen tai-

val on ollut mielenkiintoinen ja 

olisimme halunneet juhlistaa 

sitä yhdessä asiakkaidemme 

kanssa.  Koronatilanteen vuok-

si se ei ole mahdollista, joten 

osan tähän varatuista varois-

ta tulemme lahjoittamaan Päi-

jät-Hämeen keskussairaalan 

lastenosastolle, päättää Mara-

kon-konsernin hallituksen pu-

heenjohtaja Tomi Veijalainen.

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

TAPAHTUMAT 2021
 
SYYSKUU
MineEXPO 13.-15.9.2021

TAPAHTUMAT 2022
 
MAALISKUU
Konepaja-messut 22.–24.3.2022
 
TOUKOKUU
Maxpo 5.-7.5.2022
Hyvinkään lentokenttä
 

ELOKUU
Lepaa 11.–14.8.2022
 
SYYSKUU
Mansen Mörinät 23.-24.9.2022



KAIKKI TYÖKONEISTA 12

TERRAFAMEN AKKUKEMIKAALITUOTANNON YLÖSAJO KÄYNNISTYY OIKEAAN AIKAAN

Tamtron Mikko KeskinenScaleIT Steinar Olsen

rätykseen sekä prosessiteol-

lisuuteen. Yhtiön tarjonta si-

sältää paitsi laajan valikoiman 

vaakoja myös punnitsemiseen 

liittyviä asennus-, kalibrointi- ja 

huoltopalveluja sekä teknistä 

tukea. Scaleit AS:n vuotuinen 

liikevaihto vuonna 2019 oli 78 

MNok.

Yhdessä ScaleIT ja  
Tamtron ovat enemmän

– Kauppa tukee kasvustrate-

giaamme lujittaen asemaam-

me kansainvälisenä punnitus-

alan osaajana sekä osaavana 

kumppanina asiakkaillemme. 

ScaleIT on merkittävä toimi-

on vuosien aikana kasvanut 

merkittävä toimija edistyksel-

listen teollisuuden punnitus-

ratkaisujen tarjoajana. Yritys-

kaupan jälkeen Tamtronilla on 

toimintaa Suomen lisäksi 6 eri 

maassa sekä maailmanlaajui-

nen jakelijaverkosto. Tamtron 

työllistää noin 200 ammatti-

laista Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa, Saksassa, Tsekeis-

sä, Slovakiassa ja Puolas-

sa. Tamtronin tarjonta kattaa 

muun muassa integroidut pun-

nitusratkaisut satamiin, met-

sätalouteen, kaivostoimintaan 

ja rakentamiseen, jäte- ja kier-

rätys-, kuljetus- ja logistiikka- 

sekä prosessiteollisuudelle. 

Viime vuosina Tamtron on kes-

kittynyt parantamaan vaakojen 

käytettävyyttä ja punnitustieto-

jen saatavuutta. Yrityskaupan 

myötä yhtiön kansainvälisen 

liiketoiminnan osuus kasvaa.

Tamtron kasvattaa toimin-
taansa Pohjoismaissa ja laa-
jentaa toimintaansa Norjaan, 
ostamalla punnitusratkaisui-
den jälleenmyyntiin, asen-
nukseen, kalibrointi- ja huol-
topalveluihin erikoistuneen 
ScaleIT:n.

Vuonna 1971 perustettu nor-

jalainen Scaleit AS tarjoaa 

ainoana toimijana Norjan 

markkinoilla kokonaisvaltai-

sia punnitusratkaisuja maan-

siirtoon ja rakentamiseen, 

kuljetuksiin ja logistiikkaan, 

jätteiden käsittelyyn ja kier-

lähtöisellä toimintamallilla luo 

Tamtronille uusia kasvumah-

dollisuuksia, Keskinen jatkaa. 

– Tamtronin laadukas pun-

nitusratkaisuosaaminen yh-

distettynä meidän palvelu- ja 

toimitusratkaisuihimme muo-

dostavat ainutlaatuisen yh-

distelmän. Yrityskauppa avaa 

meille uusia mahdollisuuksia 

kasvattaa ja laajentaa toimin-

taamme osana isompaa kan-

sainvälisesti toimivaa yritystä, 

toimien silti paikallisena kump-

panina. Meillä on edessä hie-

no yhteinen tulevaisuus”, sa-

noo ScaleIT:n toimitusjohtaja 

Steinar Olsen.

Tamtron – kasvava  
ja kansainvälistyvä  
punnitusalan  
ammattilainen

Ensi vuonna 50. juhlavuot-

taan viettävästä Tamtronista 

ja omassa markkinassaan ja 

vaikka olemme toimineet yh-

dessä jo aikaisemmin, tämän 

kaupan myötä pystymme en-

tisestään jakamaan osaamista 

ja parhaita käytänteitä palvel-

laksemme asiakkaitamme pa-

remmin. Yrityskaupan myötä 

meistä tuli omalla alallamme 

Pohjoismaiden suurin toimija, 

kertoo Mikko Keskinen, Tamt-

ronin toimitusjohtaja.

- ScaleIT on hieno lisä Tamt-

roniin ja toivotan ScaleIT:n 

henkilöstön ja partnerit läm-

pimästi tervetulleiksi osaksi 

Tamtron perhettä. Laajenemi-

nen Norjaan ScaleIT:n palvelu-

TAMTRON JATKAA VAHVAA KASVUA KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA 
OSTAMALLA NORJALAISEN SCALEIT AS:N

SUOMEN MALMIJALOSTUKSEN 
tytäryhtiö Terrafame on aloitta-

nut nikkeli- ja koboltti-sulfaat-

tien tuotannon ylösajon uudel-

la maailmanluokan tehtaallaan.

Sotkamossa toimiva Terra-

fame on kevään mittaan saa-

nut päätökseen akkukemikaa-

litehtaan rakennustyöt sekä 

laitteistojen testaukset, ja nik-

keli-koboltin jatkojalostuksen 

ylösajo on nyt aloitettu. Uusi 

tehdas on merkittävä maail-

manlaajuisesti, sillä sen pää-

tuotteen, nikkelisulfaatin, ka-

pasiteetti riittää noin miljoonan 

täyssähköauton valmistukseen 

vuodessa.

Tehtaan perustamista kos-

kevien esiselvitysten laatimi-

nen aloitettiin vuonna 2017, ja 

maanrakennustyöt Terrafamen 

teollisuusalueella käynnistettiin 

vuonna 2018. Syksyllä 2018 

yhtiön hallitus teki odotetun, 

myönteisen investointipäätök-

sen, jonka taustatyönä oli ana-

lysoitu sähköautojen kysynnän 

maailmanlaajuisia kasvuen-

nusteita.

”Sähköautojen määrän maa-

syntyy ammoniumsulfaattia, 

jota käytetään sellaisenaan 

lannoitukseen tai lannoitteiden 

raaka-aineena.

”Meille on ollut yhtiön alusta 

alkaen selvää, ettei metallien 

talteenotto yksistään ole riit-

tävä tavoite. Nyt käynnistyvän 

akkukemikaalituotannon an-

siosta pääsemme eteenpäin 

jalostusketjussa ja pystymme 

näin nostamaan tuotteidemme 

arvoa. Tämän työn ansiosta 

ilmanlaajuinen kasvuvauhti on 

ollut huomattava jo useita vuo-

sia, ja viime vuonna Eurooppa 

nousi sähköautojen isoimmak-

si markkinaksi. Tämän kehityk-

sen myötä akkukemikaalien ja 

arvoketjussa niitä seuraavien 

akkumateriaalien kysyntä on 

kovassa kasvussa, joten Ter-

rafamen akkukemikaalituo-

tanto käynnistyy juuri oikeaan 

aikaan. Tämä on erittäin mer-

kittävä askel sekä Terrafamen 

että laajemmin suomalaisen 

akkuarvoketjun kehittämisen 

kannalta”, arvioi Suomen Mal-

mijalostuksen toimitusjohtaja 

Matti Hietanen.

Terrafamen hallituksen pu-

heenjohtaja Lauri Ratia nostaa 

esille yhtiön mittavan ylösajo-

työn, jonka rinnalla akkuke-

mikaalitehdas on suunniteltu 

ja rakennettu. Hän painottaa 

myös uuden tuotannon kan-

santaloudellisia vaikutuksia.

”Akkukemikaalitehtaalla on 

suuri merkitys koko Suomel-

le, joka tavoittelee akkuarvo-

ketjuun liittyvästä teollisesta 

toiminnasta merkittävää uutta 

yhtiön kannattavuus voi kehit-

tyä entistä vankemmalta pe-

rustalta”, sanoo Terrafamen 

toimitusjohtaja Joni Lukkaroi-

nen.

Lukkaroisen mukaan Terra-

famen toimitusketju on vas-

tuullinen ja läpinäkyvä, mikä 

auttaa erottumaan vaativalla 

kansainvälisellä akkumarkki-

nalla. Viime vuonna yhtiö otti 

käyttöön vuosille 2020–2024 

suunnittelemansa yhdeksän-

kansantalouden veturia. Ak-

kukemikaalituotannon myötä 

Terrafamen toiminta kerran-

naisvaikutuksineen tuottaa 

lähes 20 prosenttia Kainuun 

bruttokansantuotteesta ja 

työllistää suoraan ja välillises-

ti Suomessa kaiken kaikkiaan 

yli 5 500 ihmistä. Uusi liiketoi-

minta näkyy pian selvästi myös 

Suomen vientiluvuissa”, toteaa 

Ratia.

Nikkeli- ja kobolttisulfidi 
jalostetaan sulfaateiksi

Terrafamen tuotanto on hyvin 

integroitu, mikä tarkoittaa sitä, 

että kaikki tuotantovaiheet hoi-

detaan samalla teollisuusalu-

eella. Malmi louhitaan omalta 

kaivokselta ja metallit erote-

taan malmista mikrobitoimin-

taan perustuvalla bioliuotus-

menetelmällä. Myös metallien 

talteenotto tapahtuu omalla 

metallitehtaalla, minkä jälkeen 

nikkeli- ja kobolttisulfidit ja-

lostetaan uudella akkukemi-

kaalitehtaalla litiumioniakkujen 

valmistuksessa käytettävik-

si sulfaateiksi. Sivutuotteena 

teemaisen vastuullisuusohjel-

man, jossa on asetettu mm. 

työturvallisuuteen, vesistöi-

hin, jätteisiin ja kierrätykseen 

sekä energiankäyttöön liitty-

vät tavoitteet. Saman vuoden 

syksyllä julkaistiin myös elin-

kaarianalyysi, jonka tulosten 

mukaan Terrafamen nikkeli-

sulfaatin hiilijalanjälki on noin 

60 prosenttia matalampi kuin 

tavanomaisilla tuotantotekno-

logioilla.

Mikko Keskinen 
Tamtronin tuotannossa 

(c) Olli-Pekka Latvala
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SMP Parts Suomi / Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta
Jens Björk: 045 322 0626 | Max Björkskog: 040 825 4391
Tekninen tuki ja varaosat Kenneth Emet: 040 833 4041

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

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

Uutuus! ST4
SMP:n toistaiseksi pienin tiltti,
3-4 tonnin laitteille.
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Oy J-Trading Ab:n perustaji-

en Stig ja Ulf Juslinin isä, Kurt 

Juslin perusti veljensä Börjen 

kanssa Oy K. Juslin Ab -nimi-

sen yrityksen 8.6.1951.

Oy J-Trading Ab:n yritystoi-

minnan juuret juontuvat isän 

pyörittämään liiketoimintaan. 

Kotona nähtiin, millaista yrit-

täminen on. Oman yrityksen 

perustaminen yhdessä isän 

kanssa oli veljeksille luonteva 

seuraus. Kurt Juslin oli kol-

manneksella mukana uudessa 

yrityksessä.

– Olemme perineet yrittä-

jyyden geeneissä. Isän perus-

taman yrityksen konttori oli 

kotitalossamme Kaarelassa, 

samoin yksi yrityksen korjaa-

moista. Työntekijöille makset-

tiin palkka kotikonttorissa lau-

antaina ja jo sunnuntaina olivat 

ensimmäiset pyytämässä förs-

kottia.

Meno oli välillä aika villiä. 

Työmiehet olivat sodan käynei-

tä kovia kokeneita ihmisiä, Stig 

Juslin muistelee.

Suvulla oli Kaivokselassa 

maa-alueita, joissa oli rakenta-

miseen sopivaa soraa ja hiek-

kaa.

Kurt Juslin oli aloittanut so-

ran ajon jo ennen oman yrityk-

sen perustamista ja todennut 

sen lupaavaksi liiketoiminnak-

si. Yrityksen perustamisen jäl-

keen yritys ajoi soraa osittain 

omilla kuorma-autoilla työ-

maille ympäri Etelä-Suomea. 

Rakentamisen vauhti kiihtyi 

1950-luvulla. Toiminta laajeni 

3. Aloitettiin murskainten ja 

seulojen maahantuonti. Ne 

eivät menneet kovin hyvin 

kaupaksi, joten käynnistettiin 

urakointi näillä laitteilla. Laa-

jimmillaan käytössä oli neljä 

omaa multaseulaa ja kolme 

isoa murskainta. Koska sil-

loiset murskaimet eivät olleet 

riittävän tehokkaita, Suokone 

Oy:llä teetettiin 400 hevosvoi-

man murskain, jolla pystyttiin 

murskaamaan 50 sentin läpi-

mittainen puutavara.

Oy K. Juslin Ab:n oma ura-

kointi päättyi vuonna 1991–

1994 talouslamaan. Koneka-

lustoa oli pakko realisoida, 

maanrakennuskoneista suurin 

osa myytiin ulkomaille, mm 

Saksaan ja Islantiin.

– Yhdeksi talouslamasta 

selviytymisen ratkaisuksi löy-

tyi yllättäen yhteistyö Baltian 

maissa. Euroopan jalkapallo-

liitto UEFA oli ollut yhteydessä 

infrarakentamiseen. Hankittiin 

omat maanrakennuskoneet.

Oy K. Juslin Ab:n suurimpia 

asiakkaita olivat 1950-luvulta 

alkaen Helsingin kaupungin ra-

kennusvirasto ja satamalaitos 

sekä 1960-luvulta Helsingin 

maalaiskunta, myöhemmin en-

sin Vantaan kauppala 1972 ja 

sitten kaupunki 1974.

J-Trading-konsernilla on ol-

lut jatkuva työsuhde Helsingin 

kaupungin ja Vantaan kaupun-

gin kanssa yli 70 vuotta.

1960-luvulla  
liiketoiminta laajaa

1960-luvun alussa Kurt Juslin 

oli mukana myös muissa yri-

tyksissä. Hän oli osaomistaja 

Satamarakentajat Oy:ssä, jo-

ka urakoi muun muassa Lo-

viisan sataman, Virpiniemen 

öljysataman Oulussa, Tolkkis-

ten ja Lahden sataman perus-

korjauksen ja rautatiesillan Pu-

kinmäessä Helsingissä. Toisen 

Satamarakentajat Oy:n omis-

tajista kuoltua toiminta lope-

tettiin 1960-luvulla.

Toinen yritys, jossa Kurt Jus-

lin oli mukana, oli Suomen Rai-

vaus ja Ojitus Oy, joka ojitti soi-

ta ja rakensi metsäteitä. Näissä 

urakoissa käytettiin myös Oy 

K. Juslin Ab:n koneita. Mie-

lenkiintoinen yksityiskohta on, 

että Oy K. Juslin Ab:n puskut-

raktorit avasivat talvella 1956 

vapautetun Porkkalan alueen 

tiet. Suomen Raivaus ja Ojitus 

Oy:n toiminta jatkui vuoteen 

1965.

Suomen Jalkapalloliittoon ja 

sieltä oli suositeltu ottamaan 

yhteyttä meihin. Olimme ura-

koineet erikoiskalustollamme 

Olympiastadionin nurmen ja 

onnistuneet siinä niin hyvin, 

että saimme silloiselta Saksan 

jalkapallomaajoukkueen pää-

valmentajalta Franz Becken-

bauerilta kehuja.

Ilmeisesti tämä muistettiin 

myös Suomen Jalkapallolii-

tossa, jolta UEFA oli tiedustel-

lut hyvää yhteistyökumppania 

Baltiaan jalkapallon MM-kar-

sintapelien pelikenttien kun-

nostamiseen.

– Sekä Tallinnassa että Rii-

kassa stadionien pelinurmet 

eivät täyttäneet UEFAn stan-

dardeja. Niinpä saimme 1992–

1993 Tallinnassa Kadriorgin 

stadionin pelinurmen uusimis- 

ja hoitourakan ja sen jälkeen 

vielä 1994 Daugavan stadio-

nin pelikentän urakan Riikas-

sa. Siirtonurmi toimitettiin Suo-

mesta, Ulf Juslin muistelee.

1990-luvun puolivälissä ko-

nekauppa alkoi vähitellen el-

pyä. Keväiset kuukaudet olivat 

kiireisiä, kun piti myydä konei-

ta ja samalla johtaa urakkatoi-

mintaa. Tilanne kävi vaikeaksi, 

koska sopivaa henkilökuntaa ei 

löytynyt johtamaan urakointia.

Parhaimmillaan tehtiin eri-

koishoitoa, pystyleikkuuta, il-

mastointia ym noin kymmenel-

lä jalkapallon mestaruussarjan 

kentällä.

– Meillä oli hyvä maine, mut-

ta silti katsottiin viisaimmaksi 

Osaksi  
J-Tradingin  
toimintaa

Kun Oy K. Juslin Ab tuli osaksi 

J-Tradingin toimintaa vuonna 

1985, J-Trading käynnisti uu-

delleen urakoinnin yrityskau-

pan mukana tulleella kone-

kalustolla. Toiminta keskittyi 

kolmen osa-alueeseen.

1. Käynnistettiin golf- ja peli- 

kenttien sekä puistonurmikoi-

den hoitourakointi.

2. Käynnistettiin golfkenttien 

rakentaminen ja saneeraus. 

Ensimmäinen kohde oli Kosti 

Kurosen suunnittelema Helsin-

gin Golfklubin Talin golfkentän 

laajennus.

Sarfvikin uusi golfkenttä to-

teutettiin pintatöiden osalta. 

Tässä kohteessa ei käytetty 

peltomultaa vaan kasvualus-

ta valmistettiin sekoittamalla 

hiekkaa ja turvetta.

myydä hoitourakointi Suomen 

Kenttämestarit Oy:lle 1990-lu-

vun lopulla, Ulf Juslin kertoo.

Oy K. Juslin Ab:n nimissä 

ollut viimeinen maanrakennus-

kone myytiin pois 2014. Tämän 

jälkeen yritys on keskittynyt 

kiinteistöliiketoimintaan. Oy K. 

Juslin Ab omistaa J-Tradingin 

liikerakennuksen.

2020-luvun suurin kehitys-

hanke on ollut hotellirakennus 

J-Tradingin tontista erotetulle 

liiketontille Kuriiritiellä. Arkki-

tehtityöhuone Artto Palo Rossi 

Tikka Oy on tehnyt hotellista 

suunnitelmat ja tontista on teh-

ty vuokrasopimus.

Rakentamistöiden piti käyn-

nistyä 2020, mutta koronan ta-

kia aloi tusta on siirretty. Hotelli 

kuuluu Marriott-ketjuun, Cour-

tyard by Marriott.

Oy K. Juslin Ab:n perusta-

ja ja pääosakas Kurt Juslin 

oli Suomen Maanrakentajien 

Keskusliiton (nykyinen Infra ry) 

jäsen ja mukana Uudenmaan 

piirin perustamisessa ja piirin 

hallituksessa. Hän kuoli maa-

liskuussa 2011.

Stig ja Ulf Juslin kokevat, 

että kotoa saatu malli yri-

tystoimintaan ohjasi heidän 

uravalintaansa. Soranajoa ja 

maanrakennusliiketoimintaa 

seuratessa kypsyi liikeidea pe-

rustaa yritys, joka keskittyy ko-

neiden ja ympäristökalusteiden 

myyntiin ja huoltoon. Oy J-Tra-

ding perustettiin vuonna 1982, 

mutta sen historia onkin toisen 

jutun aihe.

OY J-TRADING AB ON MAAN JOHTAVIA 
URBAANIN INFRAN HOITOKONEIDEN JA KALUSTEIDEN TOIMITTAJIA

Brita ja Kurt Juslin työmaan tarkastuskäynnillä
Pohjois-Pohjanmaalla.

Puiden siirtoa Helsingin Golfklubin 

laajennustyön yhteydessä.

1982 perustetun yrityksen vanhin osa on 8.6.1951 perustettu yritys Oy K. Juslin Ab. 

Oy K. Juslin Ab:lla on monipuolinen tausta perinteisestä infran rakentamisyrityksestä liikunta- ja golfkenttien rakentamis- ja hoitoyritykseen.
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Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

KUBOTA-
KUORMAAJIIN 

TOIMI-
PISTEISIIMME!
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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 ZX110M-3 -09 45.900;
- Webasto, 900mm telat, pikak. NTP10, 
 kallistuva luiskakauha, 3 kauhaa

Scania 420 -99 15.500;
- Juuri katsastettu, kantavuus 16500 kg, 420 hv

Volvo L90B - 21700h -93 28.500;
- Lisähydr., hydr. pikakiinnike, vaaka, tasausk.

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

Fiat-Hitachi FH150LC-3 -97 17.900;
- 900mm telat, NTP10 pikak., tekn. toimii

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

Volvo L90C -98 27.900;
- 45600h, pikakiinnike, lisähydrauliikka

Kramer 880 Eco speed -07 35.900;
- 6400h, nopea 40km/h, Volvo BM pikaliitin
 hydr., hyvät työlaitteet

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

PIRKKALA PIRKKALA

JCB JS330LC - 8120h -08 39.500;
- ilmast., 700mm telat, rasv., kall. pikal. hydr.

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

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

Hyundai R160LC-9A -16  69.000;
- 3300h, lisähydr. 700mm telat, kamera

Doosan DX180LCH-5 -18 85.900;
- 5900h, 2x lisähydr, 800mm telat, kamerat,
 metsämalli

PIRKKALA

PIRKKALA

Volvo ECR145EL -16  79.000;
- 7500h, lisähydr. 700mm telat, kamera

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

Volvo LM1240 -79 9.900;
- Maakauha, vaaka + tulost., perustekn. toimii

JCB SS155 -18 26.000;
- Lohkolämmitin, piikit ja kauha, tieliik.rek. 

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.

Terex TW85 -09 45.900;
- 10670h, pikak. S45 hydr-lukolla, engcon
 EC10+pihdit, webasto, rasvari

Hitachi ZX225USLC-6 -18 119.000;
- 5090h, lisähydr. 700mm telat, kamera

Lännen S10 -87 9.900;
-  marg.vero, 2 vipuohj., 2 kauh., ylipitkät telat

TULOSSA

TULOSSA

PIRKKALA

Hitachi ZX350LC-6 -17  159.000;
- 3500h, 1kpl lisähydr. 800mm telat, kamera

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

TUUSULA

PIRKKALA

PIRKKALA
TULOSSA

TULOSSA

TULOSSAPIRKKALA

PIRKKALA



KAIKKI TYÖKONEISTA 16

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
Kokoluokkansa tehokkain imulakaisukone

Hako Citymaster 2250

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

Tehtaan toimitusajat pidentyneet. Kevään 2022 koneet tilataan nyt!

UUTU
US
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• Trukkihaarukat 

• Jatkohaarukat

• Lavanostimet 

• Nostopuomit

• Rautakanget

SUOMALAISET NOSTOLAITTEET
Laatua jo vuodesta 1927

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

02-486 2186
KYRÖN TAKOMO, HELIN OY

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

Konemarkkinat
HANKINTAVINKIT 4 –

AINEISTOPÄIVÄ KESKIVIIKKO 28.3.

www.hankintavinkit.fi

Lähetä aineistosi: toimitus@hankintavinkit.fi

Jämsä 30.8.-1.9.
  8

www.finnmetko.fi

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
HITSAUSGENERAATTORIT
MAGNEETTIGENERAATTORIT
KOMPRESSORIT
PAINEENKOHOTTIMET
VOIMANULOSOTTO
ASENNUSVENTTIILIT

KORKEAPAINEPESURIT
KADUNPESULAITTEET
PUTKENPESULAITTEET
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
PORAUSNESTEPUMPUT
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN PAINEPESU
TÄRYT

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

ww
inf
puh. 03 3

  
 

 

.comynaset.dww
.comynaseto@dffo

002884puh. 03 3

  
 

 puh. 03 3

  
 

 002884puh. 03 3

Messut&
Tapahtumat 2018

Lännen
Konepalvelu Oy

hinnat +alv.

Yrjönalhontie 4A, 21420 Lieto
www.lannenkonepalvelu.fi

Jarkko 0400 827 827
jarkko.turvanen@

lannenkonepalvelu.fi

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

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

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

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

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

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

METSÄALUSTA, 7000h, kallistava
NTP10, 2 kpl kauhoja

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

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

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

Seuraa 
meitä 

Facebookissa!

HankintavinkitTEHOA TÖIHIN!

Hydraulinen hammasmagneetti säästää 
aikaa ja rahaa! Ei erillistä generaattoria.

www.hansamachines.fi
Mäkipuistontie 14
28430 PORI
Puh. 0400 638 128

Järvihaantie 7
01800 KLAUKKALA
Puh. 0440 633 128

Purku- ja lajittelukahmarit

Huippulaadukkaat pulveroijat 
rakennettu kestämään
Premium-sarjan boosterilla 
entistäkin nopeampi ja tehokkaampi!

Huippulaadukkaat pulveroijat Huippulaadukkaat pulveroijat Huippulaadukkaat pulveroijat Huippulaadukkaat pulveroijat 

2108 Purku 0.25s 172x130.indd   12108 Purku 0.25s 172x130.indd   1 28.7.2021   8.07.2828.7.2021   8.07.28

POISTOMYYNTI! • MYÖS RAHOITUS!

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

KONEUNION
VUOKRAKONEITA KOKO SUOMEEN

JCB 409, -11, 
4100h, 20 km/h.

JCB 409, -13, 
4500h, 20 km/h.

Hitachi ZW95, -14, 
2400h, 25 km/h.

28 900€  + alv 28 400€  + alv 29 400€  + alv

Soita heti!
p. 044 491 5065

HITACHI ON KUUNNELLUT tarkasti 

omistajien ja loppukäyttäjien 

toiveita suunnitellessaan Zaxis 

7-sarjan keskikokoisia kaivu-

koneita. ZX210-7, ZX225US-7 

ja ZX225USR-7 mallien oh-

jaamo on täysin uudistettu ja 

kuljettajan olosuhteisiin on ha-

luttu kiinnittää erityishuomiota. 

Myös omistajien toiveet on 

huomioitu uudet EU:n Tason 

V-päästömääräykset täyttä-

vien koneiden kokonaistalou-

dellisuus on entistä mallisarjaa 

parempi.

Parempi  
kokonaistaloudellisuus

Hitachi ZX7-sarjan kaivuko-

neet on suunniteltu täyttämään 

korkeimmatkin laatuvaatimuk-

set. Uudistettu tekniikka ja 

jopa 11% pienempi polttoai-

neenkulutus on mahdollistet-

tu Hitachin kehittämän TRIAS 

III-hydraulijärjestelmän avul-

la. Trias IIIhydraulijärjestelmä 

mahdollistaa myös tehok-

kaamman työskentelyn polt-

toainekustannuksien pysyessä 

maltillisena.

Omistaja hyötyvät paitsi te-

hostuneesta tuottavuudes-

ta myös koneiden helposta 

muunneltavuudesta työkoh-

teen mukaan. Peruskone on 

mahdollista varustaa yksiosai-

sella tai taittopuomilla ja ala-

vaunuvaihtoehtoja on joko 

pitkä (LC) tai kapea (LCN) 

Suomeen tilattavat koneet on 

vakiovarusteisena varusteltu 

LC-alustalla.

ZX225US-7 mallissa on 

luokkansa lyhinpiin kuuluva 

kääntöympyrä (1680mm) ja 

teen ja puhdistettavuuteen 

on kiinnitetty huomioita. Suu-

remmat huoltoluukut ZX210-

7 mallissa ja suodatinten uu-

delleenjärjestely, suuremmat 

askelmat ja moottorinsuoja 

ZX225US-7 ja ZX225USR-7 

malleissa helpottavat pääsyä 

päivittäisiin huoltokohteisiin.

Kalustonhallinta

Hitachi-jälkipalvelutarjonta 

auttaa omistajia kalustonhallin-

nassa. Etäseurantajärjestelmä 

lähettää GPRS- tai sateliittijär-

jestelmien avulla tietoa koneen 

tilasta Global e-service-, Ow-

ner’s site- ja ConSite-palve-

luihin. Lisäksi ConSitepalvelu 

tehdaslisävarusteena tähän 

malliin on saatavilla myös pus-

kulevy. Lisälaitteiden vaihto 

onnistuu kätevästi ohjaamos-

ta valitsemalla näyttöpanee-

lista käytettävissä oleva laite. 

Laitteen säädöt on mahdollista 

esisyöttää koneessa olevaan 

järjestelmään.

Tunne ero

Kaikissa uusissa esiteltävissä 

malleissa on uudistettu entistä 

tilavampi ohjaamo. Ohjaamon 

äänentaso on entistä mata-

lampi ja kuljettajaan kohdistu-

via värinöitä on saatu pienen-

nettyä jopa 16 % (ZX210-7). 

ZX225US-7 ja ZX225USR-7 

mallien ohjaamon ovi on 15cm 

leveämpi ja kuljettajalla on 

enemmän jalkatilaa käytössä.

Ergonomisesti sijoitetut ja 

suunnitellut konsolit sekä hal-

lintapainikkeet helpottavat 

koneen käytössä. Kuljettaja 

voi navigoida 8” LCD-näytöllä 

monitoimirullan avulla. Korkea-

resoluutioisesta heijastamatto-

masta näytöstä on helpompi

seurata koneen tilaa ja näyt-

töpaneelin uudelleensuunnitel-

tu näkymä tarjoaa helpomman 

ja selkeämmän pääsyn halut-

tuihin toiminnallisuuksiin – ku-

ten ilmastointi, DAB+-radio ja 

Bluetooth®.

Entistä turvallisempi

Uudet ZX7-sarjan kaivuko-

neet tarjoavat erittäin hyvän 

näkyvuuden ohjaamosta työ-

kohteeseen. Parempi näky-

väisyys tarkoittaa samalla 

myös entistä turvallisempaa 

koneen hallintaa. Näkyväisyys 

kerää kuukausittaiselle sähkö-

postiraportille koneen käyttö-

tiedot. ConSite Pocket-mobii-

lisovelluksen avulla omistaja 

saa myös tiedon koneen mah-

dollisista hälytyksistä.

Uuden mallisarjan koneissa 

on myös moottori- ja hydrau-

liöljylaatua seuraavat anturit, 

jotka seuraavat öljynlaatua 

24/7.

Öljysensorit tunnistavat 

heikentyneen öljynlaadun ja 

lähettävät öljynlaatutiedon 

Global e-Service- palveluun. 

Tämän innovatiivisen ominai-

suuden ansiosta asiakkailla on 

suurempi mahdollisuus vält-

tää kalliit vauriot ja koneiden 

on parantunut Aerial Angle-

kamerajärjestelmän avulla ja 

ohjaamon rakenteellisilla muu-

toksilla. Uusien LED-valojen si-

joittelu ja etulasin suurentunut 

pyyhintä-alue edesauttavat 

myös haasteellisissa olosuh-

teissa työskentelyssä.

Tehostettu  
käyttöaste

Zaxis 7-mallit on suunniteltu 

ja rakennettu kestämään. Ne 

ovat läpikäyneet huolellisen 

testauksen Hitachin Japanin 

tehtailla. Komponentteja on 

uudistettu laajalti, tavoitteena 

entistä luotettavammat koneet. 

Myös helppoon huollettavuu-

korjauksesta johtuvat seison-

ta-ajat.

Luotu täyttämään  
näkemyksesi

“Uudet Zaxis-7 keskikokoi-

set kaivukoneet on suunni-

teltu täyttämään kuljettajien 

ja omistajien näkemykset.”, 

kertoo Hitachi Construction 

Machinery (Europe) NV:n kai-

vukoneiden tuotepäällikkö Wil-

bert Blom. “Esittelemme ylpei-

nä uudet mallit asiakkaillemme 

ja uskomme niiden tehostavan 

heidän liiketoimintaa. Ei vain 

koneiden, vaan myös niihin liit-

tyvien lisäpalveluiden ja osaa-

vien ihmisten avulla.”

TEHOSTA TUOTTAVUUTTASI UUSILLA HITACHI ZX210-7 JA ZX225US/USR-7 -MALLEILLA
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Kun vastaava mestari Antti Tuoviselta kysyy, miten perustusten sisätäytöt hoidettaisiin 
ilman pitkäpuomia, vaihtoehtoja olisi yksi. – Vaihtoehtona pitkäpuomille tässä täytössä 
olisi kaksi konetta, joista isompi nostaisi pienemmän perustusten sisään ja tarjoilisi mas-
sat reunan yli. Siitä sitten pienempi kone ne levittäisi. Siinä kahden koneen mallissa olisi 
kaksi kuskia, kaksi konetta ja homma olisi puolta hitaampi. Paljon enemmän työtä siinä 
olisi ja vaatisi vielä reilusti aikaa ja vielä rahaakin enemmän. Tällä Engconilla varustetulla 
pitkäpuomi-Doosanilla täyttö onnistuu hyvin.

Isä ja poika, Matti ja Markus Vartiainen. 
Matti ajaa yrityksen toiseksi uusinta Doosanin 235:sta.

Matti Vartiaisen viime vuosi-

tuhannen puolella perustama 

yritys on siirtymässä hyvää 

vauhtia nuoremmalle polvelle. 

Markus Vartiainen luotsaa nyt 

kahdeksaa konetta ja kahdek-

saa työntekijää. Isä-Matti ajaa 

edelleen täyttä päivää lyhytpe-

räistä, uudenkarheaa Doosa-

nia, mutta Markusta vievät työ-

maat niin, ettei mainittavasti 

ajotunteja kerry. 15-vuotiaana 

traktorin ohjaimiin, sitten am-

mattitutkinto Savon aikuis- ja 

ammattiopiston logistiikka-

puolelta ja maarakentajan ura 

on Markuksella lähtökiidossa. 

Yritys on vuosien mittaan ke-

rännyt ympärilleen vakioasiak-

kaita ja uusia työmaita syntyy 

Kuopion ja ympäristön alueella 

melko hyvin.

Yhdeksän konetta,  
seitsemän Engconia

800-kiloisesta 25-tonniseen 

saakka ulottuva kaivukalusto, 

joista kolme on pyöräalustai-

sia, koostuu pääosin Doosa-

neista. Suurimmassa osassa 

on Novatronin mittalaitteet ja 

yhtä käytettynä hankittua ja 

minikuokkaa lukuunottamatta 

kaikissa on Engconit.

– Meillä ei muita ole ol-

lutkaan. Engconin luotetta-

KONEURAKOINTI M. VARTIAINEN JA DOOSAN DX225 LC & ENGCON EC219

ETÄTÖISSÄ PITKÄPUOMILLA

JUHANI  VI ITANEN

Kaivukoneen 16-metrinen ulottuma vie koneen joskus 
myös tavanomaisille työmaille. Kuten tässä Kuopion 

Hiltulanlahdessa. Perustusten täytössä pitkäpuomi korvasi 
jopa kaksi erikokoista konetta. Ja poimi ominaisuuksil-
laan lisäksi muutaman lisäpisteenkin. Niitä eniten syntyi 

Engcon-rototiltin avulla.
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Kun ahdas työmaa sallii vain yhden koneen paikoituksen, 
pitkäpuomi on hintansa arvoinen. Jokainen nurkka tulee 
kuntoon. Tarttujalla saa poimittua tarvittaessa tavaraa 
pois niin, ettei perustusten sisään kenenkään tarvitse 
mennä. Ei edes miestä mittalaitteiden kanssa kun koneel-
la tarkastetaan että tasot on kunnossa.

Severi Vartiaisen etätyöpiste. Työkaluna Doosan DX225 DL, varusteina Engcon EC219, 
MIG2 kahvat ja DC2 käyttöjärjestelmä. Vartiainen ajaa pitkäpuomi-Doosania vasta toista 
päivää. Pitkäpuomeista on hänellä  aiempaakin kokemusta. Maarakennuspuolen am-
mattitutkinto on taskussa ja koneiden maailmasta aina pitänyt Severi kulkee hyvää vauh-
tia kohti täyttä ammattilaisuutta. Engconeista on kokemusta enemmänkin ja Engconin 
kahvoihin Severi tarttuu mieluusti. Kone istuu Severin hanskaan hyvin ja kun häneltä 
kysyy vuosien mittaan ajettujen konetuntien määrää, hän kuittaa että vähemmän niitä 
on takana kuin edessä. Ulottuvassa koneessa tosin lisäpainoja on enemmän koneen 
takana kuin edessä.

vuus on yksi asia ja toinen on 

Kuopion alueen tukipalvelu-

jen erinomainen saatavuus ja 

laatu. Normaaleja huollollisia 

juttuja on Engconeissa ollut, 

mutta ei mainittavia vikoja. Uu-

simmassa Doosanin pitkäpuo-

missa on koneen kokoon näh-

den astetta kevyempi Engcon 

EC219, EC226:n sijasta. Kun 

voimat pitkäpuomissa on kui-

tenkin kohtuullisia, kevyempi 

Engcon järeämmän sijaan ei 

ole ongelma, mutta tuo pal-

jon painon säästöä 16 metrin 

päähän. Me otimme Engconiin 

myös irrotettavan tarttujan, to-

sin pulttikiinnitteisenä. Senkin 

voi pudottaa Engconista pois 

jos tekee tiukkaa nostoissa, 

kuittaa Markus.

Koneurakointi M. Vartiainen 

tekee pääosin piha-alueita, 

mm. kiveysten pohjia ja eten-

kin viimeistelyjä ja sen lisäksi 

on mukana Kuopion kaupun-

gin infrakohteissa. Taloyhtiöille 

tehdään pihahuoltoa ja erilai-

sia asennuksia. Talonpohjia on 

muutama vuodessa.

Pitkäpuomilla  
monessa paikassa

Pitkäpuomi-Doosan on useim-

miten multa-asemalla seulo-

massa ja tekemässä valmiita 

maa-aineksia kaupungille eri 

käyttötarkoituksiin. Pitkäpuo-

min päässä pyörii seula ja 

puomin pituus mahdollistaa 

materiaalin poiminnan ympä-

rillä olevista kasoista konetta 

siirtämättä. Talviaikana teh-

dään lumensulatuspaikoilla 

kasojen muokkausta ja kevääl-

lä kuoritaan sulamisen paljas-

tama pintasora kasoista pois. 

Syksyllä vedetään latupohjille 

sahanpurualustaa.

Pitkäpuomi on ollut yrityk-

sen kalustossa jo pitkään ja 

kun sen ominaisuudet tunne-

taan paikkakunnalla, töitä löy-

tyy yllättävistäkin paikoista, 

kuten tässä perustusten täy-

töstä.

Engconit ovat olleet mukana 

aina ja tulevat olemaan jatkos-

sakin.

Neljän alapohjan täyttö oikeaan korkoon keskeltä hiekal-
la ja reunoille murskeella. Severi Vartiainen on etätöissä 
konttorissaan ja työn tulos näkyy maksimissaan kuuden-
toista metrin päässä.  Täytön jälkeen tehdään tasaus 
ja Novatronilla tasojen tarkastus. Tulee kerralla valmis-
ta. Konetta ei tarvitse yhden asunnon pohjaa tehdessä 
siirtää lainkaan, koko täyttö syntyy yhdeltä istumalta ja 
lisäpisteitä tulee ulottuvan puomin ja Engconin avulla tilan 
raivaamisesta murskekuormille ja tavaroiden siirtelystä.



KAIKKI TYÖKONEISTA 20

LISÄLAITEMYYNTI
Toni Laitolahti, p. 0400 939 715 • Timo Vähäsantanen, p. 040 300 8543

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

PYÖRÄKUORMAAJIEN JA KAIVURIEN 
PIKAKIINNIKKEET JA ADAPTERIT

KUOKKAKAUHAT, LUISKAKAUHAT KANTOHARAT

SIIPILUMIKAUHAT HIEKOITUSKAUHAT

KEVYTMATERIAALIKAUHAT, KIPPIKAUHAT, SORAKAUHAT

www.hwoy.fi

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

LAATUTUOTTEITA LAATUTUOTTEITA 
HONKAJOELTAHONKAJOELTA

ALUEAURAT, NIVELAURAT, KERÄÄVÄT AURAT

RITCHIE BROS -HUUTOKAUPPAYHTIÖ 
OSTAA TOISEN ISON 

EURO AUCTIONS -HUUTOKAUPPAYHTIÖN

KONEKAUPAN JOHTAVA huutokauppa-

yhtiö Ritchie Bros ostaa Euroopan 

johtavan huutokauppayhtiön Euro 

Auctionsin. Yhtiöt ovat päässeet so-

pimukseen, jossa Euro Auctions yhtiö 

siirtyy Ritchien omistukseen 775 mil-

joonan punnan (n. 900 miljoonaa Eu-

roa) kauppahinnalla.

Vuonna 1998 perustettu Euro Auc-

tions tekee raskaiden koneiden kaup-

paa perinteisellä huutokaupalla ja ver-

kossa toiminimien Euro Auctions ja 

Yoder & Fray alla. Yhtiöllä on yli 200 

työntekijää 14 maassa. Viime vuonna 

yhtiö hoiti 60 huutokauppaa myyden 

noin 90000 laitetta yli 484 miljoonalla 

punnalla. Toimipaikkoja on 9 Iso-Bri-

tanniassa, useassa Euroopan maassa 

mukaan lukien UEA, Australia ja USA. 

Euro Auctions teki kauppaa myös ver-

kossa  “Osta nyt tai tee tarjous” tee-

malla.

Työntekijät ja toiminimet, jotka ovat 

arvostettuja Euroopan alueella, Ritchie 

Bros säilyttää entisellään. Tämä kaup-

pa vahvistaa Ritchie Bros:in asemaa 

ja kasvattaa kassavirtaa tarjoten laa-

jempaa palvelua Euro Auctions- yhti-

ön asiakkaille. Richie Brossin palveluja 

ovat varastonhallintapalvelut, tietotek-

niikkaratkaisut, rahoitus, kunnostuk-

set ja kuljetukset muun muassa.

Together Stronger

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

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC
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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  |
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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

HMK HD500LC - 50 tn
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JCB 403C alk. 1300€/kk!*

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

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

Prosilva Oyj Myynti

Teollisuustie 3
34600 RUOVESI
puh: 03-4724 300
prosilva@prosilva.fi

Tehtaalta
keijo.ojala@prosilva.fi
puh: 040-4848 893

Pohjois-Suomi
TK Products Oy
Timo Kopalainen
tkproductsoy@gmail.com
puh: 040-7795 957

Uusi Prosilva S5 on
S3:n isoveli, kun
tarvitset enemmän!

S3 toi uuden luokan
metsäkoneisiin –
pieni, kevyt ja

ketterä kone, joka
tarjoaa runsaasti
tehoa ja täyden

ulottuman nosturilla
vakaan työskentely-
ympäristön. Kun
tarvitset vähän

enemmän kaikkea,
S5 on ratkaisu

tarpeisiisi.

HOMMAT HOITUVAT HELPOMMIN

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

www.steelwrist.com

Laatua vaativaan käyttöön!
Pökerryttävän pätevä 
pyörittäjä X26

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

AJONEUVONOSTURIT

Myynti Mika Taimisto 0400 799 371
Varaosat 09 8366 03 80
Huolto 09 8366 03 54

Huoltopäivystys, ajoneuvonosturit 
24 h 0400 170 434

Liebherr-Finland Oy Ab
Pakkasraitti 8
04360 TUUSULA
Puh. (09) 836 6030

info.lfi@liebherr.com
e-mail: etunimi.sukunimi@liebherr.com
www.liebherr.fi

KONEMYYNTI Juha Lampela 040 689 2700 
 Jouni Pohjola 0400 413 800
 Ari Hopia 0400 275 711
 Petri Dubb 0400 357 858
 Jarmo Alppivuori 040 549 2610 

VARAOSAT 09 8366 03 70
HUOLTO 09 8366 03 50

www.liebherr.fi

HANSA-MACHINES TOIMITTAA sa-

takuntalaiselle maanrakennus-

alan yrittäjälle Kemrocin KDS 

30 -timanttisahan. Kaivinkone-

kiinnitteinen saha on kaksite-

räinen ja suunniteltu erityisesti 

maakaapelointiin. KDS 30 on 

ihanteellinen ratkaisu tehtäes-

sä maakaapelin asennusuria 

kallioon.

Kemrocin KDS-sarjan ti-

manttisahat on suunniteltu 

betonin, teräksen, vahviste-

tun betonin, kiven sekä lasi-

kuituvahvisteisten muovien 

(esim. tuulivoimaloiden siivet) 

sahaamiseen. Korkeat pyöri-

misnopeudet ja mallien laaja 

valikoima varmistavat hyvän 

suorituskyvyn monissa eri 

käyttötarkoituksissa. Saksa-

laisen Kemrocin valikoimista 

löytyy timanttisahojen lisäksi 

myös tela-, taso-, monitoimi- 

ja puhdistusjyrsimiä sekä leik-

kuupyöriä. Kemrocin tuotteet 

maahantuo Hansa-Machines.

KEMROC KDS 30 MAAKAAPELOINNIN TEHOLAITE
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COBRA SEULAKAUHAT uudistuvat 

ja mallisto kasvaa. Alkaneena 

keväänä perinteikäs seula-

kauhavalmistaja Cernos Oy 

uudistaa Cobra-seulakauho-

jaan ja mallistoon tulee lisää 

uusia malleja. Cobran suosi-

tuin S-mallisarja uudistuu tek-

nisillä ominaisuuksilla. Cobra S 

-sarjaa tehdään jatkossa eteen 

vedetyllä huulilevyllä, mikä pa-

rantaa kauhan kaivuuliikettä 

ja samalla sen tilavuus kas-

vaa n. 10 %. Cobra S -sarjan 

kauhat voidaan toimittaa niin 

Cobran omalla ns. kaivinkone 

peruslevyllä tai siihen voi va-

lita myös Krupp-pulttikuvion. 

Samoin pyöräkoneadapterin 

kiinnityskohtaa on parannettu 

kestämään suurempia voimia. 

Cobra S -sarjassa sekä muis-

sakin malleissa kaivukone ja 

pyöräkoneadaptereita voidaan 

pitää samanaikaisesti kiinnitet-

tynä, jolloin sitä voidaan käyt-

tää kahdella eri peruskoneella 

adapteria vaihtamatta. Vaih-

dettava huulilevy tuo kulutus-

kestävyyttä päällystetyillä ken-

tillä pyöräkonetyöskentelyyn. 

Kauhan pohjan takaosaan voi-

daan asentaa tasauslevy jolla 

saadaan tasattua pintoja kau-

haa vetämällä. Kauhan sisällä 

ketjukoteloissa on kestovoite-

lu, joka suojaa voimansiirron 

ketjupyöriä ja ketjuja sekä pi-

dentää huoltoväliä. Cobra seu-

lakauha on saatavilla yhdellä 

tai kahdella hydraulimoottoril-

la sekä Heavy Duty että Extra 

Heavy Duty -varustelulla. Saa-

tavilla on myös ylivuotolinjatto-

mia hydraulimoottoreita asiak-

kaan tarpeen mukaan. Uudet 

Cobran S-mallit valmistetaan 

kaikki harmaalla ketjukotelon 

kannella, mikä erottaa sen 

vanhoista malleista.

Suosittuun Cobran L-sar-

jaan tulee uusia malleja, kuten 

3-rumpuiset L-kauhat, jotka 

sopivat 16–30 tonnin kaivu-

koneisiin ja 8–14 tonnin pyö-

räkuormaajiin. Niillä työsken-

nellessä kauhojen kapasiteetti 

kasvaa, mutta peruskoneiden 

painot pysyvät vielä maltilli-

sena. L-malleilla tavoitellaan 

kevyempien materiaalien seu-

lojia. Ne täydentävät jo hyvän 

suosion saanutta nelirum-

puista Cobra L -sarjaa, jos-

sa kauhojen tilavuudet ovat 

markkinoiden suurimpia ja 

kapasiteetit parhaita, Cobral-

la asiakkaat pääsevät jopa yli 

200 m3 / tuntikapasiteetteihin. 

Suomessa Cobra L-kauho-

ja onkin myyty paljon turpeen 

seulontaan

Cobra-mallistoon lisätään 

myös P-kauhat jotka soveltu-

vat 18–40 tonnin kaivukonei-

siin ja 8–20 tonnin pyöräkuor-

maajiin. P-sarjan mallistolla 

tavoitellaan raskaampia käyt-

tökohteita, kuten putkilinjoja 

ja siellä tapahtuvaa materiaalin 

putkilinjalle takaisin seulontaa 

sekä saastuneiden maa-aines-

ten käsittelyä.  P-kauhamalleja 

ovat P3-120, P3-180, P3-240 

ja P4-180. P-mallisto tukee 

hyvin Cobra-tuotteiden kehi-

tystä kokonaisvaltaiseksi seu-

lakauhamallistoksi, josta löytyy 

jokaiseen käyttökohteeseen 

ja peruskoneeseen sopiva 

laadukas Cobra-seulakauha. 

Cobra P -kauhoja on toimitettu 

jo muutamia vientiin vaativiin 

käyttökohteisiin, kuten putki-

linjoille seulontaan.

Cobra rumpukehityksessä 

on myös tapahtunut jatkuvaa 

kehitystä ja yhteistyössä asi-

akkaiden kanssa on moneen 

tarpeeseen kehitetty Cobra- 

seulakauhan rumpuvaihto-

ehtoja. Rumpumalleja löytyy 

perinteinen seulova, seulo-

va ja murskaava sekä repivä. 

Rumpumalleja on saatavilla eri 

kiekkopaksuuksilla kuten 10 

mm, 16 mm ja 25 mm. Rum-

pujen kulutuskestävyys kasvaa 

valittaessa paksumpi rumpu-

kiekko. Ominaista Cobra-seu-

lakauhan rummulle on, että 

se seuloo materiaalin erittäin 

tasalaatuiseksi. Lisäksi S, L ja 

P malleissa jaekokoa voidaan 

säätää +-10 mm siirtämällä 

vastaterän sijaintia seulonta-

rumpuun nähden. 

Cernos Oy on yli kaksinker-

taistanut Cobra-tuotantokapa-

siteettinsa viime vuoden aika-

na. Cobra-seulakauhoja on jo 

pitkään valmistettu Ähtärissä 

Pohjanmaalla. Kasvavan ky-

synnän ja erinomaisen palve-

lun tarjoamiseksi myös ”etelän 

miehille”, Cernos avasi syksyl-

lä 2020 kokoonpano- ja palve-

lupisteen Lahdessa Jokimaan 

teollisuusalueella. Moderneista 

tuotantotiloista kauhoja lähtee 

joka viikko niin Suomen mark-

kinoille kuin vientiinkin. 

CERNOS OY JA COBRA TUOTTEET UUDISTUVAT 
JA TOIMINNAN VOLYYMI KASVAA

Cobra P3-120

Cobra L-kauha

ITÄVALTALAINEN RUBBLE MASTER 
on laajentanut valikoimaansa 

uudella RM MXJ1100 -leuka-

murskalla. Murska on ihan-

teellinen ratkaisu kaikenlaisiin 

järeisiin, siirreltävällä leuka-

murskalla tehtäviin töihin. Sitä 

voi käyttää joko itsenäisenä 

yksikkönä tai esimurskana. 

Suuren syöttöaukkonsa ja 

hydrauliikan ylikuormitussuo-

jauksen ansiosta se soveltuu 

kaikenlaisille materiaaleille pie-

nistä kaivannoista ja louhok-

sista kierrätysmateriaaleihin.

Monipuolisessa RM 

MXJ1100 -leukamurskassa on 

lukuisia eri turvallisuusominai-

suuksia. Lisäksi se on helppo 

käyttää ja huoltaa, mikä var-

mistaa samalla korkean tuo-

tantokapasiteetin.

Täydellinen yhdistelmä: 
RM MXJ1100 +  
RM-iskupalkkimurska

Käsittelemällä luonnonkiveä 

tai kierrätysmateriaalia RM-is-

kupalkkimurskan ja uuden RM 

MXJ1100 -leukamurskan yh-

distelmällä saadaan tuotettua 

korkealaatuista kuutiomaista 

kiviainesta. Tämä materiaali 

täyttää kaikki tienrakennuksen 

pohjamateriaaleille asetetut 

vaatimukset. 

Murskausjuna

Murskien ja seulastojen yhdis-

telmää kutsutaan murskausju-

naksi, ja se voidaan koostaa 

monin eri tavoin riippuen käyt-

tötarkoituksesta ja teknisistä 

ominaisuuksista. 

Yksi tehokkaimmista ratkai-

suista koostuu yhdistelmästä, 

jossa leukamurska toimii en-

simmäisenä murskana. Sen 

jatkeena on iskupalkkimurska, 

joka toimii toisena ja kolman-

tena murskana ja takaa myös 

erittäin korkean kiviaineksen 

laadun, sekä viimeisenä jälki-

seulasto, joka erottaa lopul-

lisen kiviaineksen useisiin eri 

jakeisiin. 

Minkälaista  
laatua leukamurska 
tekee?

Tuotettava materiaali on taval-

lisesti laadultaan vaihtelevaa, 

sillä se murtuu luontaisesti hei-

koimmista kohdistaan. Murs-

kaussuhde on tavallisesti 4:1. 

Siksi leuka ei pysty tuottamaan 

suuria määriä hienojakoista 

tuotetta, vaan tuottaa sen si-

jaan seuraavalle murskalle so-

veltuvaa kiviainesta.

Tuotantokapasiteetti jopa 

350 t/h, riippuen käyttötarkoi-

tuksesta.
  

TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ: 
RM MXJ1100 

+ RM-ISKUPALKKIMURSKA

SYÖTTÖAUKKO 1.100 x 700 mm

VOIMAYKSIKKÖ Cat C9.3B LRC- Tier 3 / Stage 3 A

 Cat C9.3B HRC- EPA Tier 4 Final / EU Stage V

 6-sylinterinen, 9,3-litrainen; 

 250 kW (335 hv) @ 1.900 rpm

PAINO  50.000 kg

johtajana sekä yrittäjänä 

jatkava Lassi Mehtonen 

kertoo olevansa erittäin tyy-

tyväinen saadessaan yhtiön 

avainhenkilöt sekä kotimai-

sen, pk-teollisuuteen kes-

kittyneen sijoittajan jatka-

maan yhtiön kehittämistä. 

”Uskon vahvasti, että tällä 

omistuspohjan muutoksella 

saamme systemaattisesti 

me sekä jälleenmyyjiem-

me kuuntelu ovat Lametal 

Oy:n kehityksen merkittävä 

inspiraation lähde ja täs-

tä inspiraatiosta luomme 

asiakkaillemme vielä entis-

täkin laadukkaampia tuot-

teita. Vakiintuneiden mark-

kinoiden lisäksi haemme 

dynaamisesti uusia vienti-

alueita.” 

Järjestelyn myötä  
Lametal Oy:n  
uusi omistuspohja

Avainhenkilöt: toimitus-

johtaja  Lassi Mehtonen, 

myyntijohtaja Pauli Smo-

lander, myyntipäällikkö 

Antti Vesanen, Canelco 

Management / Ylä-Savon 

Pääomarahasto.

Lametal Oy:n toimitus-

kasvatettua yhtiötä eteen-

päin.” Lassi Mehtonen sa-

noo.

Lametal Oy:n myyntijoh-

tajana aloittava Pauli Smo-

lander kertoo yrityksen ta-

voitteen pysyvän samana 

– Lametal Oy:n missio on 

kehittää tuotteitaan pal-

velemaan asiakkaidemme 

tarpeita. ”Asiakkaidem-

”Kokonaisuudessaan 

me Lametalilla uskomme, 

että yrityksen valmista-

mien STARK-työlaitteiden 

ja erinomaisen jälkimarkki-

noinnin avulla luomme asi-

akkaillemme sekä jälleen-

myyjillemme ainutlaatuisen 

tuotevalikoiman ja palve-

lulupauksen” Mehtonen ja 

Smolander summaavat.

LAMETAL OY:LLE UUSI OMISTUSPOHJA – YRITYKSEN AVAINHENKILÖT SEKÄ CANELCO VAHVISTAVAT TULEVAISUUTTA

Rubble Masterin murskien maahantuojana toimii Hansa-Machines.

Uudistettu Cobra S3-150 HD-vahvistuksella 

ja X75 rummuilla.

LAMETAL OY:N 
avainhenkilöt 
sekä Canelco 

Management Oy:n  
hallinnoima 
Ylä-Savon 

Pääomarahasto Oy ovat 
ilmoittaneet allekirjoit-
taneensa yrityskaupan 

2.7.2021.



nro 8 • 202123

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

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

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

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku  I  Kuopio | Oulu 

NYT NOPEAAN  
TOIMITUKSEEN!
OTA YHTEYTTÄ 
KONEMYYNTIIMME JA 
KYSY LISÄTIETOJA!

Untitled-1   1Untitled-1   1 9.8.2021   11.299.8.2021   11.29
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WIHURI OY TEKNINEN KAUPPA
on varustellut kymmenkunta 

uutta Bobcat-kaivukonetta 

Engcon-rototilteillä ja En-

gcon-varusteilla.

Bobcat E57W on yksi esi-

merkki myyntiin tulevista ko-

neista ja niiden kattavasta va-

rustelusta. Tähän koneeseen 

perävaunu tuo vielä merkit-

nykyisin Engconin vakiovarus-

teisiin kuuluvalla hallintapane-

elilla. Paneeli selkeyttää ja var-

mistaa työlaitteen irrotuksen ja 

kiinnityksen. Työlaitekiinnike 

kertoo käyttäjälle hallintapa-

neelin kautta, mikäli työlaite 

ei ole kunnolla kiinnikkeessä. 

Hallintapaneelissa on valmius 

myös yläpuolisen, puomikiin-

tävästi lisää käyttöominai-

suuksia. Asiakkaille on siis 

tarjolla  täysin valmis konepa-

ketti. Tämän Bobcatin puomin 

päässä on tartuntakouralla 

varustettu, tappikiinnitteinen 

Engcon EC206-rototiltti. Ny-

kyisin myös tähän konekoko-

luokkaan saa automaattisen 

puomikiinnikkeen Engcon 

nikkeen hallintaan.

Työlaitteet mukaan  
perävaunussa

Perävaunussa työmaille siir-

tyvät kaikki koneen tarvitse-

mat työlaitteet. Ne on helppo 

poimia lavalta  Engconin al-

le. Koneen mukana kulkevat 

työlaitteet merkitsevät usein 

EC206-rototilttiin. Tuolloin En-

gconin voi nopeasti pudottaa 

pois ohjaamosta poistumatta. 

Tähän Bobcatiin Engcon-ro-

totiltin alle asennettu työlai-

tekiinnike on Engconin turva-

kiinnike, josta työlaitteen voi 

irrottaa vain kun se on maata 

vasten. Turvallisempi ratkaisu. 

Kiinnikkeen hallinta tapahtuu 

myös parempaa työnjälkeä ja 

nopeammin suoritettuja työ-

tehtäviä, koska oikea työlaite 

on helposti saatavilla. Tartun-

takouralla lavan työlaitteet voi 

järjestellä ja myös lavan kap-

paletavaran lastaus ja purku 

hoituu tartuntakouralla hel-

posti.

Kuvassa näkyvät konepakettiin kuuluvat Engcon-kauhat, sekä perävaunun hydrauliikan 
kytkennät. Kun koneessa on automaattinen voitelu, myös Engcon-rototiltin kaikki voitelu-
kohteet ovat automaattisen voitelun piirissä. Näillä varusteilla kone sopii erinomaisesti 
vaikkapa nopeaksi palvelukoneeksi.

Bobcat E57W hallintalaitteet. Engcon MIG2 kahvat ja oikealla työlaitekiinnikkeen hal-
lintapaneeli. Sen liukukannella voidaan tarvittaessa valita ylä- ja alakiinnikkeen välillä. 
Käyttäjä tietää silloin varmuudella, kumpaa kiinnikettä hallitsee. Tässä Bobcatissa on 
pikakiinnike vain Engcon-rototiltin alapuolella, joka tässä on valittu liukukannella.

UUSIMPIIN BOBCAT-KAIVUKONEISIIN ENGCON-VARUSTEET

ESIMERKKINÄ BOBCAT E57W -VALMIIKSI MONIPUOLINEN VARUSTELU

J U H A N I  V I I TA N E N
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Kubota R065 alk. 1600€/kk!*

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

050 502 0309
Oulu

050 502 0308
Helsinki

&

&

KONEUNION

Luotatko tuuriin vai tuletko Latvalalle Tuuriin?
• moottorin osapaketit + muut varaosat
• peränvälitysosat, myös kokonaiset perät
• meiltä saatavana myös Volvo-varaosat ja 
 maanrakennuskoneiden purkuosat Soita 0500 407 444

www.jarilatvala.com • www.faceboook.com/latvalagroup

koneet - JARI 0400 407 444
varaosat - mika 0500 407 444
puimurin varaosat - jussi 0400 386 332

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

ALLIS CHALMERS TL-30 -64
EI MYYNNISSÄ
alkup. omistaja, lähes original

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

LUOTETTAVA YRITYS KANKAANPÄÄSSÄ VUODESTA 1948 

Kaikki hinnat +alv

Tykkää 
Hankintavinkeistä 

Facebookissa!

Syyskuun
HankintaVinkit 

9/2021 
aineistopäivä 

keskiviikko 
8. syyskuuta

KAUPPILEASING.FI

JOUSTAVA 
PALVELU

LAAJA AUTO-
VALIKOIMA

KYSY
 TARJOUS

OLEMME TEITÄ VARTEN!

PÄIVYSTYS
24/7

myynti@kauppileasing.fi  |  050 911 1321  |  Kauppi Leasing, Monnankatu 1 A, Rauma

050 911 1321

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

UUDEN ZX7-MALLISARJAN kes-

kikokoisten kaivukoneiden 

omistajilla ja kuljettajilla on 

erinomaiset edellytykset halli-

ta työmaataan ja konetta en-

tistä paremmin. Uudet ZX160-

7 ja ZX180-7 täyttävät EU:n 

tason V päästömääräykset ja 

tarjoavat parannetun kuljetta-

jakokemuksen. Lisäksi niiden 

tehokkuus ja monikäyttöisyys 

tarjoavat omistajille suurem-

mat tuotot pienemmillä koko-

naiskustannuksilla.

Paranna tuottavuutta

Omistajat hyötyvät ZX160-7 

ja ZX180-7 mallien polttoaine-

taloudellisuudesta. Jopa 7% 

pienempi polttoaineenkulutus 

on saavutettu Hitachin kehit-

tämän HIOS IV hydraulijärjes-

telmän avulla ja ajomoottorin 

muutoksilla.

Kuljettajat voivat myös seu-

rata polttoaineenkulutusta ja 

ajotapaansa ECO-mittarin ja 

8” LCD-näyttöpaneelin kaut-

ta. Tämän lisäksi omistajilla on 

mahdollisuus hyödyntää uu-

sien mallien monikäyttöisyyttä 

tehtailla. Komponentteja on 

uudistettu laajalti, tavoitteena 

entistä luotettavammat ko-

neet. Myös helppoon huollet-

tavuuteen ja puhdistettavuu-

teen on kiinnitetty huomioita.

Kalustonhallinta

Hitachi-jälkipalvelutarjonta 

auttaa omistajia kalustonhallin-

nassa. Etäseurantajärjestelmä 

lähettää GPRS- tai sateliittijär-

jestelmien avulla tietoa koneen 

tilasta Global e-service-, Ow-

ner’s site- ja ConSite-palve-

luihin. Lisäksi ConSite-palvelu 

kerää kuukausittaiselle sähkö-

postiraportille koneen käyttö-

tiedot. ConSite Pocket-mobii-

lisovelluksen avulla omistaja 

saa myös tiedon koneen mah-

dollisista hälytyksistä.

Uuden mallisarjan koneissa 

on myös moottori- ja hydrau-

liöljylaatua seuraavat anturit, 

jotka seuraavat öljynlaatua 

24/7. Öljysensorit tunnista-

vat heikentyneen öljynlaadun 

ja lähettävät öljynlaatutiedon 

Global e-Service- palveluun. 

Tämän innovatiivisen ominai-

suuden ansiosta asiakkailla on 

suurempi mahdollisuus vält-

tää kalliit vauriot ja koneiden 

korjauksesta johtuvat seison-

ta-ajat.

Luotu täyttämään  
näkemyksesi

“Uudet Zaxis-7 keskikokoi-

set kaivukoneet on suunni-

teltu täyttämään kuljettajien 

ja omistajien näkemykset.”, 

kertoo Hitachi Construction 

Machinery (Europe) NV:n kai-

vukoneiden tuotepäällikkö Wil-

bert Blom. “Esittelemme ylpei-

nä uudet mallit asiakkaillemme 

ja uskomme niiden tehostavan 

heidän liiketoimintaa. Ei vain 

koneiden, vaan myös niihin liit-

tyvien lisäpalveluiden ja osaa-

vien ihmisten avulla.”

erilaisissa työkohteissa.

Molempiin malleihin on saa-

tavilla yksi- tai kaksiosainen 

peruspuomi. ZX180-7 on saa-

tavilla pitkällä alavaunulla (va-

kio suomeen tilattavissa ko-

neissa) tai kapealla alavaunulla 

(LCN). ZX180-7 mallin lyhenty-

nyt kääntöympyrä mahdollis-

taa paremman työskentelyn 

ahtaissa tiloissa ja lisälaittei-

den vaihto tapahtuu helposti 

näyttöpaneelin välityksellä.

Tunne ero

Hitachin ZX7-sarjan täysin uu-

distettu ohjaamo on täydelli-

nen työympäristö kuljettajalle. 

ZX160-7 ja ZX180-7 malleissa 

on erittäin tilava ja hiljainen oh-

jaamo, joka on valmistettu laa-

dukkain materiaalein. Ohjaa-

mossa on myös 16% pienempi 

kuljettajaan kohdistuva värinä, 

joka edesauttaa jaksamaan pi-

demmänkin työpäivän.

Ergonomisesti sijoitetut ja 

suunnitellut konsolit sekä hal-

lintapainikkeet helpottavat 

koneen käytössä. Kuljettaja 

voi navigoida 8” LCD-näy-

töllä monitoimirullan avulla. 

Korkearesoluutioisesta hei-

jastamattomasta näytöstä on 

helpompi seurata koneen tilaa 

ja näyttöpaneelin uudelleen-

suunniteltu näkymä tarjoaa 

helpomman ja selkeämmän 

pääsyn haluttuihin toiminnal-

lisuuksiin – kuten ilmastointi, 

DAB+-radio ja Bluetooth®.

Entistä turvallisempi

Suojellakseen paremmin kul-

jettajia, konetta ja työympä-

ristöä mahdollisilta vaaroilta 

uusissa ZX7-sarjan kaivuko-

neissa on erinomainen näky-

väisyys työkohteeseen. Ae-

rial Angle-kamerajärjestelmän 

ansiosta kuljettajalla on käy-

tössään 270-asteen lintupers-

pektiivikuva koneesta ja sen 

ympäristöstä. Turvallisuutta on 

parannettu myös 340mm ly-

hyemmän ylävaunun avulla.

Tehostettu käyttöaste

Zaxis 7-mallit on suunniteltu 

ja rakennettu kestämään. Ne 

ovat läpikäyneet huolellisen 

testauksen Hitachin Japanin 

MAKSIMOI KONEESI KÄYTTÖASTE 
VALITSEMALLA UUSI HITACHI ZX160-7 TAI ZX180-7
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Rototilt® tekee 
sen mahdolliseksi
Rototilt® muuttaa kaivukoneesi joustavaksi 
monitoimikoneeksi. Tuoteperheemme tarjoaa innovatiivisia 
teknisiä ratkaisuja, jotka avaavat mahdollisuuksia uudenlaisiin 
töihin ja maksimoivat turvallisuuden ja tuottavuuden.
Rototilt® vauhdittaa liiketoimintaasi.

Rototiltimme
•  R1 | 1,5-3,5 tonnia
•  R2 | 3-6,5 tonnia
•  R3 | 6-12 tonnia
•  R4 | 10-16 tonnia

•  R5 | 14-19 tonnia
•  R6 | 15-24 tonnia
•  R8 | 23-32 tonnia

rototilt.com

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

Reijo Ylipaasto Honkatradingilta kertoi, että konepäivillä kävi porukkaa hyvin katselemassa 
ja tutustumassa Honkatradingin edustamiin merkkeihin. Reijo Ylipaasto jatkaa, että kiin-
nostusta oli koneita kohtaan ja tarjouksia sai tehdä konepäivillä.

Meillä kauppa on käynyt hyvin myös tänä vuonna. Tuotteemme ovat olleet kysyttyjä kaiken 
kokoisiin koneisiin. Olemme myös viettäneet juhlavuotta tänä vuonna ja toivomme pääse-
vämme sitä juhlistamaan, jahka Covid-19 tilanne sen mahdollistaa, kertoo Toni Laitolahti 
Honkajoki Works Oy:stä.

Rentin Juha Leivo ja Pirkkalan myyjä Juuso 
Salonen konepäivillä. – Vuokraustoiminta on 
kasvanut 30 % edelliseen vuoteen. Trakto-
rivuokrauksessa olemme maan kärjessä. 
Case-kauppa käynyt hyvin. Myymme ja vuok-
raamme Case-koneita joka kokoluokassa, 
missä meillä tarjontaa on. McCloskey-seu-
lat ja -leukamurskaimet ovat myös olleet ky-
syttyjä. Niiden vuokrausaste on ollut kova. 
Nykyään meillä on myös Massey Ferguson 
-traktoreiden huolto ja varaosamyynti. Pal-
velemme siis asiakkaitamme todella laajalla 
alueella. Esillä Honkajoella oli myös Casen 
uusi pyöräkuormaajamalli 821G Evolution. 
Koneessa on uutuutena kosketusnäyttö, 
vaaka, aisaston suunnikasnosto sekä ren-
gaspaineiden valvonta. Koneessa on Stage 
5 -moottori ilman Dpf:ää.

HONKAJOEN KONEPÄIVÄT 2021

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
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Tehokkaampi ja Viimeistelty 
Alas asti lasitetut ovet takaavat hyvän näkyvyyden kuljettajalle 
ja turvallisemman työskentelyn. Imulakaisukoneilla työn jälki on 
perinteistä lakaisukonetta viimeistellympi  ja ilma puhtaampaa 
tiepölyn sitoutuessa pesuveden mukana säiliöön.

Syksyn lehtien nostoon
tehokkaat imulakaisukoneet

Viimeistellympi jälki ja puhtaampi ilma

RAVO 5 e-sarja

RAVO 5 i-sarja

Luo tarpeesi mukainen yhdistelmä
Rehottaako kivetyksien väleistä rikkakasveja? Juurakkoharja irrottaa 
teräksisen lisäharjan ansiosta itsepäisimmätkin rikat tieltään.

Vihreämpi ratkaisu - sähkökäyttöinen RAVO
Ravon e-series on lLitium-akkulla  toimiva imulakaisukonesarja, 
joka puhdistaa kulkuväylät samalla laadulla kuin dieselkäyttöiset 
sisaruksensa. Sähkösarjan koneet on nyt ennakkotilattavissa 
kevääksi! 

Kysy myyjältäsi lisää E-sarjan Ravosta!

ETELÄ-SUOMI
Timo Perämäki
040 128 0683

LOUNAIS-SUOMI
Johan Seikola
040 131 7432

POHJOIS-SUOMI
Mika Pulkkinen
0401280683

LÄNSI-SUOMI
Pasi Eronen
040 846 4746

ITÄ-SUOMI
Jukka Särkkä
040 046 9635

KYSY LISÄÄ

SEURAA MEITÄ SOMESSA

TEKNINEN KAUPPA

@wihuri_tekninen_kauppa www.tekninenkauppa.fi

etunimi.sukunimi@wihuri.fi
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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

Kysy myös muita malleja, valmiina lähtöön löytyy myös 
PC55MR-5, PC78US-11 ja PC170LC-11 -koneita!

VALMIIKSI VARUSTELTUNA, HETI KÄYTTÖÖN

VARUSTEET

LED-valot

LA-puhelin

Keskusvoitelu

Polttoainetoiminen 
lämmitin

Tappikiinnitteinen
 pyörittäjä pihdeillä S60

Luiska- ja 
kuokkakauha


