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ODOTUS ON OHI VAI ONKO

Se oli kuin kuuluisat lehmät kesälaitumelle, kun toimitta-

ja pääsi Proforest-messuille kiertämään. Edellisestä ker-

rasta olikin pidempi aika, kuin lehmien ulospääsystä. Pari 

vuotta. Samoilla tuntemuksilla tuntuivat olevan niin näyt-

teilleasettajat kuin messuvieraatkin. - Kyllä on mahtava ta-

vata tuttuja silmästä silmään, jopa kilpailijoita, totesi Sor-

musen Ahti. Hyvä oli Proforest muutenkin. Messualue oli 

hyvä Kalajoen lentokentällä, edustava kattaus näytteillea-

settajia ja esittelijät innokkaina. Toimiva tapahtuma, joka 

on varmasti paikallaan kahden vuoden päästä.

Lisää kesälaidunfiilistä oli tarjolla toimittajalle, kun pää-

si paikan päälle Vilakoneelle Loimaalle uuden Willen esitte-

lyyn. Pitkäänhän nämä tilaisuudet on hoidettu tietokoneen 

ruutua tuijottaen. Toivottavasti muutkin palaavat esitte-

lyissä Vilakoneen tielle. 
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KAIKKI TYÖKONEISTA

JAPLAN

Vai onko näin? Tämä kysymys heräsi, kun ilmoitettiin, 

että Euroopan suurin autonäyttely Genevessä on perut-

tu. Näyttelyn piti olla neljän kuukauden päästä, mutta se 

on päätettyä perua edelleen epävarman koronatilanteen 

vuoksi. Ei ollut varmuutta millaiset ovat esimerkiksi mat-

kustusrajoitukset messuvieraille, lehdistölle ja näytteillea-

settajille. Varmasti perumiseen vaikutti myös autotehtai-

den vaikea komponenttipula. 

Toivotaan kuitenkin, että meillä voitaisiin laitumia avata 

yhä enemmän ja päästäisiin oikeasti elämään kuten ennen-

kin.

Antoisia lukuhetkiä,
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LJUNGBY-PYÖRÄKUORMAAJAT KH-KONEIDEN VALIKOIMAAN
KH-KONEET OY ON aloittanut 

ruotsalaisten Ljungby -pyörä-

kuormaajien uutena maahan-

tuojana Suomessa vastaten 

jatkossa Ljungbyn Suomen 

kone- ja varaosamyynnistä 

sekä huoltopalveluista. Lisäksi 

KH-Koneiden Varustekauppa 

tarjoaa kaikki tarvittavat työ-

laitteet tehokkaampaan työs-

kentelyyn.

Ljungby tunnetaan erittäin 

laadukkaiden ja yksilöllisten 

pyöräkuormaajien valmistaja-

na. Tuotevalikoima kattaa pyö-

räkuormaajat 10 tonnista aina 

32 tonniin kokoluokkaan saak-

ka. Ljungby on toimittanut ko-

neita ympäri maailmaa jo lähes 

40 vuoden ajan. 

– Ljungby -pyöräkuormaa-

jat räätälöidään asiakkaiden 

tarpeiden mukaan ja ne val-

mistetaan suurella ammattiyl-

peydellä Ljungby Maskinen 

tehtaalla Ruotsin Ljungbyssä, 

missä käytössä on noin 30 000 

tuotantotilaa ja palveluksessa 

noin 120 osaajaa. Yrityksen fi-

losofiana on ollut aina valmis-

taa koneet mahdollisimman 

pitkälle itse; runkojen ja oh-

jaamoiden lisäksi jopa puslia 

ja pultteja myöten. Se takaa 

korkean laadun, ainutlaatuisen 

käyttömukavuuden ja todella 

pitkän elinkaaren, joista Ljun-

gby -koneet tunnetaan. Lisäk-

si koneiden komponentit ovat 

maailman johtavien valmistaji-

en huipputuotteita kuten Sca-

nian ja Agco Powerin moot-

torit, mitkä muuten tulevat 

Suomesta Linnavuoresta, ZF:n 

akselit ja vaihdelaatikot sekä 

Parkerin hydrauliikka, kertoo 

Ljungby Maskinen myyntijoh-

taja Markus Möller.

Tänä päivänä Ljungby Mas-

kinen valmistuskapasiteetti 

on noin 200 pyöräkuormaajaa 

vuodessa.

– Yhteensä Ljungby -pyörä-

kuormaajia on valmistettu yli 

4500 kappaletta, joista aktii-

vikäytössä on yli 4000. Jotain 

kestävyydestä kertoo se, että 

asiakkaiden käytössä on pal-

jon koneita, joilla on ajettu yli 

60 000 tuntia ja eräänkin ko-

neen mittarissa on jo 89 000 

tuntia mutta sillä operoidaan 

edelleen kahdeksan tuntisia 

päiviä.

Erittäin vahva  
kotimarkkinoillaan

Ruotsin on Ljungby Maskinen 

vahvinta markkina-aluetta ja 

noin kaksi kolmasosaa vuosit-

tain valmistetuista pyöräkuor-

maajista jää kotimaahan.

– Meillä on 10-30 tonnin 

pyöräkuormaajien kokoluokas-

sa noin 25 % markkinaosuus, 

mikä on saavutettu vuosikym-

menten kovalla työllä, alan 

laadukkaimmilla koneilla se-

kä toimivalla huoltopalveluil-

la mikä muodostuu omista 

pisteistä sekä valtuutetuista 

huoltokumppaneista. Vaikka 

Ruotsi on suuri maa niin Ljun-

gby -pyöräkuormaajien huolto 

löytyy koko maan alueelta aina 

noin 60-70 kilometrin säteeltä. 

Koneiden huoltovälit on saatu 

kehitettyä pitkiksi eli perus-

huolto tehdään 500 tunnin vä-

lein ja vaihteistohuolto 2000 

tunnin välein. Ja uusissa Stage 

5 -moottoreilla varustetuissa 

koneissa voidaan IQAN-järjes-

telmän kautta tehdä huolto- ja 

säätötoimenpiteitä myös etä-

nä, toteaa Möller.  

Pohjoisten  
maiden vientiin  
panostetaan

Kotimarkkinan lisäksi Ljungby 

-pyöräkuormaajia myydään 

merkittäviä määriä Tanskassa, 

Norjassa ja Hollannissa.

– Tanskassa meillä on oma 

myyntiyhtiö, kun taas Norja ja 

Hollanti hoidetaan maahan-

tuojien kautta kuten Suomikin. 

Toki koneita myydään jonkin 

verran myös muihin maihin Eu-

roopassa mutta kasvun fokus 

on edellä mainituissa pohjoi-

sissa maissa, ilmoittaa Möller.

KH-Koneet  
loistava  
kumppani

Nyt alkanut yhteistyö KH-Ko-

neiden kanssa tarjoaa Ljung-

bylle hienon ponnahdusalus-

tan laajentaa konemyyntiä 

Suomessa, missä Ljugby -pyö-

räkuormaajat ovat laatukoneen 

maineessa. 

– KH-Koneilla on jo nyt laa-

ja asiakaskanta, mutta ennen 

kaikkea vahva näkemys kan-

nattavasta kasvusta. KH-Ko-

neet on lisäksi tunnettu lois-

tavasta asiakaspalvelusta ja 

Vastuullisesta Konekaupasta. 

Yhteiset arvot luovat vankan 

perustan tulevalle yhteistyölle, 

sanoo Möller.

KH-Koneille on vahva osaa-

minen kiinteistöhuoltokonei-

den myynnistä laajalle asia-

kaskunnalle. 

–Olemme saavuttaneet van-

kan markkina-aseman ko. 

kokoluokissa. Ljungby onkin 

erinomainen vahvistus laajen-

tamaan nykyistä pyöräkuor-

maajavalikoimaamme pai-

noluokissa ylöspäin, jolloin 

pystymme tarjoamaan koneet 

entistä kattavammin asiak-

kaillemme. Ja Ljunbgy -pyö-

räkuormaajat avaavat meille 

ovia myös uusille segmenteille 

kuten metsä-, energia- ja kier-

rätysaloille, kertoo KH-Koneet 

Oy:n liiketoimintajohtaja Simo 

Ahlgren.

KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja Simo Ahlgren vasem-
malla ja Ljungby Maskinen myyntijohtaja Markus Möller.
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UUDET HITACHI ZAXIS-7 PYÖRÄALUSTAISET KAIVUKONEET SAAPUVAT

UUDET HITACHI ZX7-SARJAN 
pyörä-alustaiset kaivukoneet 

sisältävät laajan kattauksen 

uusia ominaisuuksia joiden 

avulla tuottavuus, käyttömuka-

vuus, turvallisuus ja käyttöas-

te ovat paremmin hallinnas-

sa. ZX150W-7, ZX155W-7 ja 

ZX180W-7, sekä kaksi uutta ly-

hytperäistä mallia – ZX135W-7 

ja ZX175W-7 – tarjoavat käyt-

täjilleen luotettavia ajotunteja 

koko elinkaarensa ajan.

Tehoa, tuottavuutta  
ja entistä  
jouhevampaa käyttöä

Hitachin kehittämän HIOS 

V-hydraulijärjestelmän ansios-

ta uuden ZX7-sarjan pyörä-

alustaisen koneen omistajat 

voivat luottaa siihen, että ko-

neilla voidaan työskennellä 

tehokkaammin, mutta samalla 

pienemmällä polttoaineenku-

lutuksella. HIOS V-hydraulijär-

jestelmä mahdollistaa kaivu-

laitteen nopeamman toiminnan 

ja jopa 7% pienemmän poltto-

aineenkulutuksen kuin aikai-

semmissa malleissa.

ZX135W-7, uuden malli-

sarjan pienin kone, perustuu 

ZX155W-7 malliin ja molem-

missa koneissa käytetään 

voimanlähteenä samaa moot-

toria. Se on kompakti (ta-

kaylitys 1,740mm ja etuylitys 

1,750mm) ja täten erinomainen 

käyttää ahtaissa tiloissa. Täy-

sin uusi ZX175W-7 malli tar-

joaa erinomaista kaivuvoimaa 

ja nostokapasiteettiä niille jot-

ka näitä tarvitsevat.

Zaxis 7-sarjan pyörä-alus-

taisten kaivukoneiden moni-

käyttöisyys mahdollistaa nii-

den käytön laaja-alaisesti eri 

projekteissa. Tehdasoptiona 

saatavilla olevan vaunukyt-

kentäpaketin ansiosta lisälait-

teet voi kuljettaa näppärästi 

perävaunussa työmaalle. Itse 

lisälaitteiden perusasetusten 

vaihto onnistuu helposti mo-

nitoiminäytön kautta. Edel-

lyttäen tietenkin että laitteen 

tiedot on tallennettu koneen 

järjestelmään. Kuljettajalla on 

myös mahdollista hienosäätää 

koneen asetuksia työkohteen 

ja omien mieltymystensä mu-

kaiseksi.

Täysin uudistunut  
ohjaamo

Zaxis 7-sarjan kaivukoneen 

ohjaamossa on tapahtunut 

paljon ja voit havaita muutok-

set helposti. Suunnittelun ta-

voitteena on ollut tarjota kul-

jettajille työympäristö jossa he 

viihtyvät. Ohjaamo on tilava, 

materiaalien laatuun on panos-

tettu, äänentaso on matala ja 

kuljettajaan kohdistuu vähem-

män värinää kuin aikaisemmin.

Istuimen ja sivukonso-

lien liikkeet ovat synkronoitu. 

Helppokäyttöisyyttä tuo myös 

hallintapainikkeiden uudel-

leensijoittelu entistä ergonomi-

semmin. Ajomukavuutta ovat 

lisäämässä myös automaat-

tivaihteisto ja lisävarusteena 

saatava ajon vakaus-järjes-

telmä, joka vähentää kaivu-

laitteen heilunnasta syntyvää 

nyökintää.

Selkeälukuinen näyttö ja sii-

hen liittyvät lisätoiminnot, tark-

kaan reagoivat hallintakahvat 

ja automaattinen työjarru te-

kevät työskentelyn helpoksi ja 

nautittavaksi.

Lisää turvallisuutta  
uusilla varuste- 
kokonaisuuksilla ja  
muutoksilla

Ohjaamosta on erittäin hyvä 

näkyväisyys työkohteeseen ja 

koneen ympäristöön. Hitachi 

Aerial Angle-kamerajärjestel-

mä parantaa kuljettajan nä-

kyvyyttä tarjoten 270-asteen 

ilmakuvaa koneen ympäris-

töstä. Kuljettaja voi myös va-

lita näytölle näkyväksi yhden 

kuudesta kamerakuvavaih-

toehdosta nähdäkseen ym-

päristönsä tarkemmin. Oh-

jauspylvästä kaventamalla ja 

rattia pienentämällä näkyvyyt-

tä myös etuikkunasta on saatu 

paremmaksi.

Hitachi ZX7-sarjan pyö-

rä-alustaiset koneet on nyt 

myös mahdollista varustaa 

tehdasasenteisin LED-valoin. 

Ohjaamon etuikkunapyyhin on 

nyt yhtenäinen ala- ja yläikku-

nalle ja myös peilejä on suu-

rennettu. Turvallisuutta tiellä 

liikuttaessa lisää myös ylävau-

nun ja kaivulaitteen lukittutu-

minen ajoasentoon niiden ol-

lessa oikein aseteltu.

Vähemmän  
seisonta-aikoja

Zaxis 7-sarjan pyörä-alustai-

set kaivukoneet on tehty kes-

tämään. Taatakseen mahdolli-

simman hyvän luotettavuuden 

kaikki uudet mallit ovat käy-

neet läpi huolellisen testauk-

sen Hitachin Japanin tehtailla.

Kestävyys ja laatu näkyy kai-

kissa yksityiskohdissa. Muuta-

mia esimerkkejä mainitaksem-

me yksiosaisessa alavaunussa 

on erittäin suuri etuakselin os-

kilaatiokulma, tukitassujen 

hydrauliikan hallinta on entistä 

tarkempi ja ylävaunua suojaa-

vat lialta nyt kattavat lokasuo-

jat. Myös koneen puhdistus ja 

puhtaanapito on entistä hel-

pompaa tarkan suunnittelun 

ansiosta.

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

“Kun hankit Hitachi pyö-

rä-alustaisen kaivukoneen 

pääset osaksi uuden mallisar-

jan globaalia perhettä”, sanoo 

Hitachi Construction Machine-

ry (Europe) NV:n kaivukoneiden 

tuotepäällikkö Wilbert Blom. 

“uusi ZX135W-7, ZX150W-7, 

ZX155W-7, ZX175W-7 ja 

ZX180W-7 sisältävät kehitty-

nyttä tekniikkaa ja uraauurta-

vaa asiantuntemusta, jotka pe-

rustuvat Hitachin 50-vuotiseen 

perintöön hydraulisten kaivu-

koneiden suunnittelusta.

Suomessa Hitachi-maan-

rakennuskoneiden maahan-

tuonnista, myynnistä ja jälki-

palveluista vastaa Rotator Oy. 

”Uudet ZX7-sarjan pyörä-alus-

taiset kaivukoneet herättävät 

suurta luottamusta ja tiedäm-

me, että yhdessä maankatta-

van jälkipalveluverkostomme 

kanssa voimme tarjota asi-

akkaalle parhaan mahdolli-

sen kokonaisuuden. Kasvanut 

mallitarjonta ja etenkin uudet 

lyhytperäiset mallit täydentä-

vät hienosti Hitachi-maanra-

kennuskoneiden tuoteperhettä 

ja otamme ne ilolla vastaan”, 

toteaa Rotator Oy:n maanra-

kennuskoneiden tuotepäällik-

kö Teemu Tourunen.
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ASIAKASPALVELU: +358 50 380 3114

ASIAKASPALVELU: +358 50 380 3114
SÄHKÖPOSTI: INFO@HUOLTOSET.FI

VARASTOTIE 6, YLÖJÄRVI

SÄHKÖPOSTI: INFO@HUOLTOSET.FI

POLTTOAINE-
HUOLLOT

MYÖS HUOLTOAUTOT 
PALVELEVAT!

RASKAAN KALUSTON 
HUOLLOT JA KORJAUKSET

MUUTOS-, KORJAUS- JA 
HITSAUSPALVELUT

• muutos- • korjaus- • hitsauspalvelutHuoltopalvelut 
merkistä riippumatta.

Järjestelmähuollot
• suodattimet • lisäaineet • puhdistukset

Meiltä myös 
nostoapuvälineet 
ja -tarkastukset.
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UUSI CASE SV SARJAN YHDISTELMÄKAIVURI – PARANNETTU SUORITUSKYKY JA MUKAVUUS

CASE ON AINA OLLUT tunnettu 

traktorikaivureistaan, joita se 

on valmistanut jo 60 vuotta. 

Uudessa SV-sarjan konees-

sa on uusi laajennettu hytti, 

kehittyneemmät ohjaimet ja 

uusi FPT moottori, joka täyttää 

Stage V päästömääräykset. 

Moottori on luokassaan erit-

täin suorituskykyinen. Muita 

ominaisuuksia ovat kuljettajan 

parantunut mukavuus, suu-

rempi tuottavuus, pienemmät 

päästöt ja alentuneet ylläpito-

kulut CASEn tuen avulla.

Tuotejohtaja Egidio Gala-

no CASE Construction Equip-

ment, Europe kertoo koneesta, 

“ Olemme uudelleen suunnitel-

leet ohjaamon optimaaliseksi 

kuljettajalle,  olemme valinneet 

uuden Stage V- moottorin tin-

kimättä suorituskyvystä. Uniik-

ki pikaliitin työlaitteille on omi-

naisuuksiltaan parhaita”.   

    
Tuottavuus saavutetaan 
kuljettajan mukavuuksilla 
ja hallinnan helppoudella

Uudella muotoilulla ohjaamon 

tilavuus on kasvanut, esimer-

kiksi istuimen kääntö edestä 

taakse on paljon helpompaa, 

samoin ohjaamoon nousu. 

Kuljettajan tavaroille on lisätty 

säilytystilaa.

“Tyytyväinen kuljettaja on 

tuottava kuljettaja, uudes-

sa SV-sarjassa on monia pa-

rannuksia tuottavuuden li-

säämiseksi,” jatkaa Galano. 

”Uudelleen on sijoitettu mm. 

pysäköintijarru,  integroitu 

suunnanvaihtokytkin  on kuor-

maajan käyttövivun vieressä, 

ryhmitellyt katkaisijat,  muita-

kin hallintalaitteiden sijoituksia 

on parannettu.”

Takalasista on parempi nä-

kyvyys ja se on edullisempi 

vaihtaa kuin aiempi lasi. Me-

lutaso on alentunut 3 db ja 

äänimerkin katkaisija on nyt 

sijoitettu vaihteen valitsimeen. 

Turvallisuus ja mukavuus ovat 

olleet suunnittelussa etusijalla.

Koneessa on 2 USB-porttia, 

12 V virran ulosotto, puhelin-

teline, ja viimeisin Bluetooth 

-teknologia. Lisäksi löytyy 2 

pullotelinettä, lukittava säily-

tyskotelo ja viilentyvä varasto-

laatikko.

Tehokkuus, päästöt ja 
alhaiset elinkaarikustan-
nukset tulevat osaksi 
uudesta FPT Stage V 
moottorista

CASEn yhtesityökumppani 

FPT toimittaa F35 moottorin, 

jossa on hyvät päästöarvot te-

hosta tinkimättä pienillä huol-

tokustannuksilla. 

Huoltokustannukset on mi-

nimoitu moottorin 500 tunnin 

huoltovälillä ja muuttuva tila-

vuuksisella hydraulipumpulla, 

joka antaa öljyvirtauksen vain 

tarvittaessa. Pakokaasujen 

jälkikäsittely (ATS) on huolto-

vapaa, koneen huoltotoimet 

tehdään kaikki vain yhdeltä 

puolen konetta. Hi-eSCR2- 

katalysaattorin huoltoväli on 

8000 tuntia.

Käytettävyyttä  
lisää CASE- 
huoltoratkaisuilla

CASE SiteWatchTM  kalus-

tonhallintajärjestelmä mahdol-

listaa sijainnin seuraamisen, 

toiminta-aluerajauksen ja jous-

tavan raportoinnin. Koneen 

kaikkia KPI- arvoja voidaan 

seurata ja siten varmistaa te-

hokas koneen käyttö. Dataa 

voidaan seurata langattomasti.

CASE SiteConnect mahdol-

listaa koneen suoritusarvojen 

seuraamisen dealerin toimesta 

etänä. Edellä mainitut ohjel-

mistoratkaisut ovat saatavissa 

uuteen SV-sarjaan lisävarus-

teena

CASE Care on määräaikais-

huolto-ohjelma, joka sisältää 

alkuperäiset osat ja nesteet. 

CASE Protect on laajennettu 

takuuohjelma sisältäen voite-

luaineanalyysit. Ohjelma opti-

moi koneen luotettavuuden ja 

pidentää tehokasta käyttöikää. 

Tämä on pian saatavissa myös 

Euroopassa

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

KUN HALUAT PARASTA.
Uudet ZX7-sarjan lyhytperäiset keskikokoiset tela-alustaiset 
ja pyörä-alustaiset kaivukoneet ovat nyt saatavilla.

ISKUTEHOA JAPANISTA.
Osta tai vuokraa!

Tutustu uusiin 
ZX7-malleihin:

Furukawa iskuvasarat ja purkutyökalut 
– Työlaitteet yli 150 vuoden kokemuksella.

Tutustu FRD-tuotteisiin:
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PIHA- JA MAANRAKENNUS Koski 

Oy:n kolmen kuorma-auton, 

kolmen pyöräkuormaajan ja 

yhdeksän kaivukoneen kapa-

siteetti oli käymässä tiukaksi 

syyskesän lähestyessä kii-

reisillä työmailla. Avuksi han-

kittiin AvescoRentiltä vasta 

vuokrakonerivistöön tullut Cat 

325 NG, joka pysyy Kosken 

työmailla puolisen vuotta. Ko-

nevalintaa helpotti Engcon-ro-

totiltti, joka on valtamerkki 

yrityksen omissa koneissa ja 

siten kuskeille tuttu. Piha- ja 

maanrakennus Koski on va-

rustanut uusimman koneensa 

paitsi Engonilla, myös EC-Oi-

lilla sekä tiltin ylä- että alapuo-

lella.

– Meillä pihatyöt ja raken-

nusten pohjatyömaat tarkoit-

taa, että jäykillä kauhoilla ei 

näissä urakoissa selviä. Siksi 

meillä on valtaosassa konei-

ta Engconit. Kun aloitin ura-

koinnin, ensimmäinen kone 

oli viisitonninen, Engconilla ja 

nappiohjauksella varustettu 

-08 Sunward. Se on nyt neljät-

tätoista vuotta edelleen täysi-

Engcon on kaikista pa-

ras, kuittaa Teemu. Koneessa 

on myös DC2 käyttöjärjes-

telmä, jolla saadaan katsot-

tua Android-kännykän apsilla 

vaikka vikakoodit tai tehtyä 

tiettyjä säätöjä. Samoin etä-

tuen käyttö onnistuu, niin kuin 

tässäkin tapauksessa, kun 

Teemun kännykän kautta En-

gconin tekniikkatuki teki yh-

den etäsäädön koneeseen, 

jotta paketti toimisi parhaalla 

tavalla.

EC-Oilista  
hyvä ensivaikutelma

Teemu on ensimmäistä ker-

taa tutustunut EC-Oiliin Catin 

vuokrakoneessa. Tässä ko-

neessa Engcon-rototiltti voi-

daan pudottaa helposti alas.

– Nyt saa koko paketin pois 

puomin päästä ja lisää voimaa 

kun tarvitaan. EC-Oil vaikut-

taa erittäin hyvältä. Kun kiviä 

kääntää tai pitää nostaa ras-

kaita taakkoja, kuten täällä 

1500-kiloisia kaivonrenkaita, 

tiltin irrotus helpottaa tekemis-

tä, toteaa Teemu.

Teemun mielestä, vaikka 

kaikissa laitteissa on joskus 

jotakin huoltamista, Engcon 

on idioottimaisen varma peli, 

eikä sitä tarvitse korvata mil-

lään muulla.

Monipuolisista työmaista 

pitävä Teemu on tykästynyt 

paitsi Engconiin, niin nyt myös 

Catiin. Hyvä yhdistelmä tehdä 

laatujälkeä.

päiväisesti työmailla ja tunteja 

on pilvin pimein. Tuon koneen 

jälkeen Engconit ovat olleet 

luottomerkki, kertoo yrittäjä 

Petro Koski.

Cateilla Teemu ei ole 
aiemmin ajanut,  
Engconeilla kyllä

– Cat on hiljainen ja hyvän 

tuntuinen ajaa. Engcon puo-

min päässä on tuttu kapine. 

EC-Oilista tällä koneella on en-

simmäiset kokemukseni parin 

viikon takaa. Engconin kiinnik-

keiden hallintapanelin kanssa 

työlaitteen irrotus tai Engconin 

pudottaminen pois raskaam-

pia nostoja varten sujuu nyt 

nopeasti ja selkeillä, opasta-

villa painikkeilla. Välillä tosin 

pitää tulla alas koneesta perä-

miehen hommia tekemään.

Teemu on erityisen tyyty-

väinen Engconiin, sen ominai-

suuksiin ja erityisesti kahvoi-

hin.

Koneen kuljettaja Teemu 
Tuononen on ollut Kosken 
palveluksessa kymmenen 
vuotta. Kotitilan maata-
louden töistä tekemisen 
perusasenteen sisäistänyt 
Teemu istui ensimmäisen 
koneen puikkoihin kymme-
nen vuotta sitten, ammat-
tikoulun päättyessä ja 15 
minuutin ”perehdytyksen” 
jälkeen kauha lähti liikku-
maan. Maatilan opeista 
maailmalle.

AvescoRentin Cat 325 NG 
nostaa reilun kokoisen ren-
kaan kuormasta. Engconin 
koko paketti on nopeasti irti 
jolloin kaikki koneen maksi-
minostokyky on käytettävissä 
nostoon.

Kun Avesco 
asensi viime  

kesänä  
kolmetoista 

Engcon-
rototilttiä sekä 
asiakaskoneisiin, 

että myös 
AvescoRentin 
vuokrakoneiksi  

meneviin, 
yksi niistä oli 

Cat 325 jossa  
Engconin  yläosa  

varustettiin 
automaattisella 

EC-Oil-
öljyliittimellä.  

Engcon-rototiltin 
helppo 

pudottaminen 
pois puomin 

päästä auttaa 
raskaimmissa 
nostoissa ja 

säästää konetta 
kun ryskätään 
kivikoissa tai 
routapiikillä.

AVESCORENTIN CAT 325 JA ENGCONIN AUTOMAATTINEN ÖLJYLIITIN

NOPEA TILTIN IRROTUS VUOKRAKONEESSA
J U H A N I  V I I TA N E N
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Terex Eecotec TRS550.Reilun vuoden toiminut Technology-yksikkö oli läsnä kahden miehen voimin. Joni Niskala (ta-
kana) ja Matti Torvinen näyttivät käytännössä, miten kopterilla korvataan mittamiehen maas-
totyö.

SYYSKUUN PUOLIVÄLISSÄ järjes-

tetty kaksipäiväinen tapahtu-

ma esitteli mm. Kivisammon 

kattavan seula- ja konevalikoi-

man, Kivisammon tuotantotilat 

sekä mm. yhteistyökumppani 

Suomen Rakennuskoneen tar-

jontaa.

Tapasimme paikalta mm. Te-

rexin myyntipäällikön Richard 

Laveryn, joka vei toimittajan 

kahden suosikkiseulan ym-

pärille. Kiviaineksen ja jätteen 

seulontaan tarkoitetut seulat 

perustuvat samaan alusta-

konstruktioon. Terexin 31-ton-

ninen Finlay 883+ on tela-alus-

tainen, Catin Stage V-koneella 

voimaannutettu 2-tasoinen 

suorasyöttöseula. 7 kuution 

lamellisyötin ja radio-ohjaus 

start/stop-toiminnolla kuuluvat 

varustukseen. Maksimi kapasi-

teetti 600 t/h.

Toinen seuloista oli 30-ton-

ninen, 2-tasoinen kierrätysseu-

la Terex Ecotec TRS550. Sii-

ja varmempi.

– Usein kysymys on seinä-

mäturvallisuudesta. Monito-

rointi on nopeaa. Esimerkik-

si syvemmällä olevia ruhjeita 

etsitään lujituksia tai purkua 

varten. Tarkkuus on ±2 cm. 

Halkeamat saadaan hyvin nä-

kyviin. Paras ominaisuus on 

datan siirtonopeus pilveen. 

Neljä neliökilometriä pilveen 

vietynä vie aikaa tunnin verran. 

Isot kaivosyhtiöt käyttävät tätä 

jo paljon.

Laserkeilausta on  
maailmalla jo paljon 
käytetty mutta ilman 
reunalaskentaa

– Reunalaskenta tekee Sky-

catchistä nopean ja edulli-

semman menetelmän. Käyt-

tökohteita voi olla esimerkiksi 

suurten puumassojen tilavuu-

den mittaaminen. Kaivoksissa 

olemme tehneet seinämästabi-

liteettimittauksia ja samoin pa-

toseinämien kunnonvalvonta-

mittauksia, kertoo Joni Niskala.

näkin Tier V Cat-diesel, mutta 

käyttöpuolella massaa myllää 

kaksi 37 kW:n sähkömoottoria.

Seuloja ja kuljettimia oli 

runsas kattaus ympäri pihaa 

ja lisäksi yksi Terex Finlay 

884 2-deck oli viereisellä de-

mo-alueella, jossa Komatsun 

Hybrid syötti hiekkaa parin 

näytöksen ajan. Mukana myös 

tuore Komatsun WA475 pyörä-

kuormaajamalli.

SR-O Technology  
ja Skycatch

– Skycatch-järjestelmä sisältää 

kopterin lisäksi base-stationin 

ja siinä olevan reunalaskenta-

tietokoneen sekä pilvipalvelun. 

Kopterilla kerätty tarkkuus-

data on suoraan sovitettavis-

sa Autodeskiin. Järjestelmällä 

kuvataan pistepilviä, jonka tu-

loksena saadaan tilavuuksia, 

leikkauskuvia, kaltevuuskart-

toja ja tarvittaessa voidaan ku-

vata seinämien stabiliteetteja 

esimerkiksi kallioleikkauksissa, 

kertoo Joni Niskala.

Yhtiö onkin jo varsin paljon 

suorittanut louhintaympäris-

tössä riskikartoituksia ja osoit-

tanut järjestelmän olevan siinä 

monia menetelmiä edullisempi 

Terexin myyntipäällikkö 
Richard Lavery itsekulkevan, 
hidasnopeuksisen, jätteel-
le tarkoitetun ECOTEC-esi-
murskaimen vierellä. Kaksi 
toisistaan riippumatonta, 
kaksisuuntaista ja hydros-
taattista murskainakselia re-
pii ja murskaa jätettä 440-he-
vosvoimaisen Scania-dieselin 
voimin. Läpi menee niin puu, 
muovi kuin rakennus- ja pur-
kujätekin.

KIVISAMPO OPEN DAYS & SUOMEN RAKENNUSKONE

KIERRÄTYSTÄ, MURSKAUSTA, SEULONTAA JA MAANSIIRTOA KOUVOLASSA
J U H A N I  V I I TA N E N

Kuusikymppinen Kivisampo Oy 

toimittaa laitteita ja laitoksia 

kiviaines-, metalli- ja kierrätys-

tuotantoon. Kansainvälinen 

yhtiö edustaa paria kymmentä 

alan tunnettua tuotemerkkiä ja 

valmistaa omissa konepajoissaan 

asiakkailleen sekä komponentteja, 

että mittavia laite- ja 

järjestelmäkokonaisuuksia. Huolto- ja korjaamopalvelut ovat 
yksi osa Kivisammon toimenkuvaa.
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Terex Finlay 883+ Suomen Rakennuskoneen Juha Riihiviita, asiakkaat ja Komatsun kaivukoneet. Koneiden vä-
lissä näkyvän Skycatch-mittausjärjestelmän tuotokset auttavat työmaan 3D-suunnittelussa ja 
hallinnassa yhdessä 3D-järjestelmillä varustettujen kaivinkoneiden kanssa.

Skycatch-pistepilvi Kivisammon alueesta. Kopteri kuvasi 
alueen 70 metrin korkeudesta ja lähes samalla siitä syn-
tyi valmis data Autodeskiin ja 3D-malli alueesta läppärillä 
katseltavaksi.

Korkeuskäyräkuva pistepilvestä. Tarkkuus ±2 cm. Kuva pyörii helposti 
täppärillä 3D-versiona. Samalla saatiin myös lämpökamerakuva ja ti-
lavuudet rakennusmassasta.

Kivisammon Terex Finlay 884 2-deck demonäytöksessä. 
Komatsun Hybrid syöttää ja Komatsu 475 toimii altakan-
tokoneena.

RAHOITUSTARJOUS NYT UUSIIN DOOSAN MAANRAKENNUSKONEISIIN! 
KORKO 1,2-1,99% 36-60 KUUKAUDEN RAHOITUSAJALLA. VAIHTOKONEESI KÄY OSANA

KÄSIRAHASTA! TARJOUS VOIMASSA JOULUKUUN LOPPUUN SAAKKA.
 

OTA YHTEYTTÄ MYYJÄÄSI JA KYSY LISÄTIETOJA

DX160LC-5 HT
• TYÖPAINO 16 800KG
• MOOTTORI PERKINS 

1204F
• SUOMIVARUSTELU

HINTA ALK. 138 300€
ALV 0%

DX170W-5 ARTIC
BLACK EDITION

• SUOMIVARUSTELU  
(WEBASTO, LED-VALOT, 
LA-PUHELIN)

• METALLISET LOKASUO-
JAT

• HUOMIOVALOSARJA
• ENGCON EC219 TILTTI 

TAPPI/S60 + GRD20 
PIHDIT

• PYÖRÄOHJAUS

ALV 0%
HINTA: 189 500€

HUOM!  MAINOSKUVIEN VARUSTEET SAATTAVAT 
POIKETA ILMOITETUISTA VARUSTEISTA

TErvetuloa 29.-30.10 

kauhavan lentokentälle!

OSASTO 
103

LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  .......... 044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  ...... 044 755 6528
SAMUEL SALOKANNEL  ... 040 142 2294

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

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

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

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

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

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku I Kuopio | Oulu 

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT

hankintavinkit-102021.indd   1hankintavinkit-102021.indd   1 6.10.2021   13.306.10.2021   13.30



KAIKKI TYÖKONEISTA 10

MUUTOKSIA AVANT TECNO OY:N TOIMIVASSA JOHDOSSA

AVANT TECNO OY:N 30. tilikausi 

tuli päätökseensä 30.9.2021. 

Samalla saatettiin loppuun 

useita vuosia valmisteltu suku-

polvenvaihdos, kun yrityksen 

perustaja ja pitkäaikainen toi-

mitusjohtaja, teollisuusneuvos 

Risto Käkelä jäi hyvin ansaitul-

le eläkkeelle.

”Yritys on nyt erinomaises-

sa kunnossa ja kasvuvauhdis-

sa. Koko kolmenkymmenen 

vuoden aikana liikevaihtomme 

on laskenut vain yhden kerran 

edelliseen tilikauteen verrat-

tuna, emmekä ole kertaakaan 

tehneet tappiollista tulosta. 

Voisi siis todeta, että tästä on 

helppo jatkaa”, naurahtaa Kä-

kelä ja jatkaa ”Uusi sukupolvi 

tuo varmasti mukanaan pal-

jon uusia ideoita ja ajatuksia, 

ja olen luottavainen siihen, et-

Leguan Lifts Oy:n toimitusjohtaja 
Esa Vuorela.

Avant Tecno Oy:n toimitusjohtaja 
Jani Käkelä.

Avant Tecno Oy:n myynti- ja 
markkinointijohtaja Jukka Kytömäki.

tä kasvutahti tulee kiihtymään 

entisestään. Aina on kuitenkin 

muistettava, että menesty-

misessä on kyse tahtotilasta: 

Halu olla paras. Tämä on sii-

vittänyt meidän toimintaamme 

tähän saakka, ja varmasti sa-

malla linjalla jatketaan myös 

tulevaisuudessa.”

Yrityksen uudeksi toimitus-

johtajaksi on nimitetty Jani Kä-

kelä, joka on toiminut viimeiset 

11 vuotta yrityksen myynti- ja 

markkinointijohtajana. Käkelä 

on ollut mukana yrityksen toi-

minnassa käytännössä jo lap-

sesta asti.

”Perheyrityksen toiminnan 

jatkaminen on ollut itsestään 

selvää minulle jo hyvin pitkään. 

Olen historian aikana päässyt 

hyvin kiinni toimintaan, ja kun 

ikää on tullut lisää, samalla 

myös vastuut ovat pikkuhil-

jaa kasvaneet. Meillä on tällä 

hetkellä selkeä kasvustrategia 

ja olemme jo tähän mennes-

sä tehneet paljon toimenpitei-

tä loistavan kilpailukykymme 

turvaamiseksi. Askelmerkit tu-

levaan ovat selkeät, ja toimin-

tamme tulee jatkumaan var-

moin ottein” kertoo Käkelä.

Jani Käkelän tilalle Avant 

Tecno Oy:n myynti- ja mark-

kinointijohtajaksi on nimitetty 

Jukka Kytömäki. Kytömäki on 

ollut Avantin palveluksessa 

viimeisen 10 vuoden ajan, vii-

meisimpänä Avant Tecno USA 

-myyntiyhtiön toimitusjohtaja-

na. Kytömäki tuntee Avantin 

toimintaympäristön ja tuotteet 

erinomaisesti ja siirtyy innolla 

uusien tehtäviensä pariin.

Myös Avant Tecno Oy:n ty-

täryhtiön Leguan Lifts Oy:n 

toimitusjohtaja vaihtuu, kun 

yhtiön pitkäaikainen toimitus-

johtaja Antti Otava jäi eläk-

keelle niin ikään 30.9.2021. 

Otava jättää yhtiön hyvässä is-

kukunnossa seuraajalleen Esa 

Vuorelalle, DI. Vuorelalla on 

pitkä kokemus erilaisista teol-

lisuusyritysten kehittämis- ja 

johtotehtävistä. Lue koko tie-

dote https://bit.ly/3CZbQ4l

LÄNNEN JA LUNDBERG -MONITOIMIKONEET SUOMEN KATTAVALLE KONEKIERTUEELLE

Lännen järjestää yhdessä 14 suomalaisen maarakennuskonekuljettaja-

koulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa ”Työtä, Taloudellisuutta ja 

Ympäristöystävällisyyttä – Ympäri vuoden” -konekiertueen.

KIERTUEELLA ON mahdollista tu-

tustua ympäristöystävällisiin ja 

tuottaviin Lännen ja Lundberg 

-monitoimikoneisiin ja kuulla 

miksi nämä ovat taloudestaan 

huolta pitävien kuntapäättä-

jien ja yrittäjien suosikkeja. 

Kuulet myös miksi Lännen- ja 

Lundberg -monitoimikoneiden 

hiilijalanjälki on merkittävästi 

pienempi kuin samoissa työ-

kohteissa käytetyillä erillisko-

neilla.

Kiertueelle ovat tervetulleita 

kaikki tuottavasta ja ympäris-

töä vähemmän kuormittavas-

ta koneurakoinnista kiinnos-

tuneet; kuntien, kaupunkien, 

seurakuntien kuin muidenkin 

yhteisöjen konehankinnoista 

päättävät tahot kuin myös ny-

kyiset ja tulevat koneyrittäjät 

konekuljettajineen. Kiertueel-

la tapaat Lännen ja Lundberg 

-edustajat sekä alueellasi

maarakennuskonekuljettaja-

koulutusta sekä laajemminkin 

nuoriso- ja aikuiskoulusta tar-

joavia tahoja sekä voit myös 

käytännössä koeajaa Lännen- 

ja Lundberg -monitoimikonei-

ta.

Lännen ja Lundberg -moni-

toimikoneiden ominaisuudet 

ja työlaitevalikoima tarjoavat 

mahdollisuuden tehdä tehok-

kaasti eri tyyppisiä koneura-

kointitöitä kaikkina vuodenai-

koina. Monitoimikone tarjoaa 

myös ympärivuotisen työllis-

tymismahdollisuuden koneu-

rakoitsijoille. Yhtälailla Lännen 

ja Lundberg tarjoavat kunnille, 

kaupungeille ja seurakunnille 

sekä muille yhteisöille monitoi-

mikoneen, jolle löytyy kunnal-

listeknisiä käyttökohteita – ym-

päri vuoden.

Monitoimikonekonsepti 
tutuksi opiskelijoille,  
kuntapäättäjille ja  
yrittäjille

Lännen ja Lundberg -monitoi-

mikoneiden monikäyttöisyys 

ja liikkuvuus ovat toimialallaan 

vertaansa vailla mahdollistaen 

koneiden korkean käytettävyy-

den ja käyttöasteen. Monitoi-

mikoneella voidaan korvata 

useita erilliskoneita kuljetusla-

vetteineen vähentäen konei-

den valmistuksen ja käytön-

aikaista hiilikuormitusta jopa 

kymmenillä prosenteilla. Ko-

nevalinnoilla on siten oikeasti 

merkitystä kun haetaan talou-

dellisesti edullisia ja ympäris-

tön näkökulmasta kestäviä rat-

kaisuja.

Konekiertueen matkassa 

ovat uusimat Lännen M-sar-

jan sekä Lundbergin 50-sarjan 

monitoimikoneet. Molempien 

koneiden suunnittelussa on 

keskitytty liikkuvuuteen, mo-

nikäyttöisyyteen, toimintojen 

muokattavuuteen ja tuottavuu-

teen, helppoon hallittavuuteen 

ja huollettavuuteen sekä kuljet-

tajan mukavuuteen. Kaikkien 

Lännen- ja Lundberg-mallien 

taloudelliset moottorit täyttä-

vät Stage V -päästöluokituk-

sen vaatimukset ja mahdollis-

tavat myös uusiutuvista jäte- ja 

tähderaaka-aineista valmiste-

tun HVO-biodieselpolttoaineen 

käytön.

Kiertueen aikataulun, paikkakunnat ja muut tiedot löytyvät osoitteesta: www.lannen.com/fi/ajankohtaista/konekiertue.

Risto ja Jani Käkelä.
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*Rahoituksesta huolehtii Siemens Financial Services AB, sivuliike Suomessa. 
Rahoitus edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä. 

Rahoitusesimerkit 60 kk:n sopimuksella.Hinnat alv 0%.

YKKÖSLUOKAN TEKNOLOGIAA YKKÖSLUOKAN TEKNOLOGIAA 
MAANTIIVISTYKSEENMAANTIIVISTYKSEEN

LUE LISÄÄ:
www.sr-o.fi/hamm

SEN LISÄKSI, 
ETTÄ HAMM ON KELPO LAITE, 

LIITTYY SIIHEN MYÖS 
KIINNOSTAVA RAHOITUSRATKAISU – 

TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ 
HAMM-JYRIEN RAHOITUKSESTA*

Ota yhteyttä asiantuntijoihin:

HENRY YLITUOMI 040 905 2457
Vaihtokoneet

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

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

JUKKA RISSANEN 040 825 1935 
Aluemyyntipäällikkö, Savo 

VISA MÖNKKÖNEN 040 450 9278 
Myyntipäällikkö, konevuokraus

JAKKE HYVÄRINEN 040 525 6478 
Aluemyyntipäällikkö, 
Pirkanmaa ja Satakunta

MIKKO IHAMÄKI 0400 582 777 
Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa

MARKO WASENIUS 041 314 3708 
Aluemyyntipäällikkö, Lounais-Suomi

JUKKA RISSANEN 040 825 1935 
Aluemyyntipäällikkö, 
Pääkaupunkiseutu ja Itä-Uusimaa

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

JARI SALOMÄKI 0400 264 800 
Avainasiakasjohtaja

JUHA RIIHIVIITA 044 985 9403
Myyntijohtaja

TAMPERE
Metallitie 6 
33960 Pirkkala

HELSINKI
Minttupelto 7 
02920 Espoo

KUOPIO
Kylmämäentie 10
70800 Kuopio 

OULU
Linnunrata 6 
90440 Kempele

Ota yhteyttä 
asiantuntijoihin:

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

Määrittele edelläkävijyys

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

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

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

Kaikki rakentaminen 
on viherrakentamista

MIKKO IHAMÄKI, 0400 582 777
Pääkaupunkiseutu ja Länsi-Uusimaa

JAKKE HYVÄRINEN, 040 525 6478
Pääkaupunkiseutu ja Itä-Uusimaa

VISA MÖNKKÖNEN, 040 450 9278
Myyntipäällikkö, konevuokraus

KESKUS PUH. 020 775 8400 • www.sr-o.fi

H7i 800 €/kk  
ja viimeinen erä 18 000 €   

H11i 1100 €/kk  
ja viimeinen erä 24 000 €

H13i 1200 €/kk  
ja viimeinen erä 27 000 €

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

www.hankintavinkit.fiwww.hankintavinkit.fi LUE LEHTI NETISSÄ!
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– Tämä saksalaisvalmisteinen 

pyöräkuormaaja on todellinen 

täsmäkone niin rakennuksille, 

viherrakentajille,seurakunnil-

le kuin kiveysten tekijöillekin, 

kertoo tuotepäällikkö Marko 

Kierros. Työpainoltaan 4400 kg 

oleva pyöräkuormaaja liikkuu 

kaatokuorman koneelle kuin 

kuormain suorassa. Kaato-

kuorma suorana on 2150 kg ja 

kaatokuorma etukuormain 90 

astetta käännettynä ja renkaat 

maksimi käännöllä 2250 kg. - 

Nelipyöräohjattu ja kääntyvällä 

kuormaimella varustettu kone 

ketterästi työmaalla. Nelipyö-

räohjattu kone voidaan kytkeä 

myös etupyörä- tai rapuoh-

jaukselle. 

Etukuormain kääntyy 180 

astetta ja kuormaimen taakse 

sijoitettu vastapaino antaa täy-

sin käännettynä suuremman 

– Nyt on pitkään 
odotettu Mecalac 

AS600 V saatu 
markkinoille. Tästä 

odotamme myyntime-
nestystä, myhäilevät 
Ville Määttä ja Mar-

ko Kierros Real-
Machineryn pihassa.

RealMachinery on esitellyt uuden Mecalac AS600 V -pyöräkuormaajan.

TÄSMÄKONE RAKENNUKSILLE 
JA VIHERRAKENTAJILLE

J A R M O  S Y VÄ N E N

Kuormain kääntyy 180 astetta koetulla teknii-
kalla sylinterien ja ketjun avulla. Kääntö hoide-
taan keinupolkimella.

Uusi 4,4 tonnin Mecalac AS600 V pyöräkuormaaja on nyt tullut Suo-
meen. Täsmäkone ahtaisiin tiloihin ja tehokkaaseen työskentelyyn.

Ohjaamosta on erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin. 
Kuormaimen ja lisähydrauliikoiden hallinta on joystickilla.
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taipuu ahtailla työmailla te-

hokkaisiin suorituksiin, kertaa 

Marko Kierros. Pitkiä taakkoja, 

kuten putkia tai lautoja voidaan 

kuljettaa kääntyvän kuormai-

men ansiosta koneen sivulla. 

Tavallisella kuormaimella sel-

lainen kuljetus ei onnistu. Läm-

pimästä ja tilavasta ohjaamos-

ta on hyvä näkyväisyys kaikkiin 

suuntiin isojen lasipintojen an-

siosta. 

Moottori on Deutz 36,4 kW:n 

turbo diesel ja matkanopeus 

30 km/h. HF-lisähydrauliikan 

virtaus on 60 l/min ja kaksi 

kappaletta proportionaalisia 

sylinterihydrauliikkoja ohjataan 

oikealla olevalla joystickilla. 

Puomisto on jousitettu. Vakio-

na Mecalac AS600 V on varus-

tettu Nokian TRI 340-80R18” 

renkailla. Vakiokauha on 600 

litraa ja 1680 mm leveä.

POISTOMYYNTI! • MYÖS RAHOITUS!

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

KONEUNION
VUOKRAKONEITA KOKO SUOMEEN

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

JCB 8025, -17, 
850h, tehdastakuu.

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

28 900€  + alv 30 000€  + alv 29 400€  + alv

Soita heti!
p. 044 491 5065

DRIVEX -talvityölaitteet

 ● alueaurat
 ● nivelaurat
 ● polanneaurat
 ● hiekoituskauhat
 ● siipilumikauhat
 ● lumikauhat
 ● alusterä
 ● sivuaura

www.aweko.fi
0500 202 229

aweko

TAPIO HIRVIKOSKI FINNMETKO OY:N 
TOIMITUSJOHTAJAKSI

FINNMETKO OY:N liiketoiminta-

johtaja DI Tapio Hirvikoski on 

nimitetty Finnmetko Oy:n toi-

mitusjohtajaksi 1.10.2021 al-

kaen. Yhtiön toimitusjohtajana 

toiminut Koneyrittäjien toimi-

tusjohtaja Matti Peltola siirtyy 

yhtiön varatoimitusjohtajaksi 

samalla jatkaen yhtiön hallituk-

sen jäsenenä. 

Yhtiön liiketoiminnasta vas-

tanneen Hirvikosken nimitys 

yhtiön toimitusjohtajaksi oli 

luonteva jatkumo yrityksen 

toiminnassa ja FinnMETKO 

2022 -näyttelyn järjestelyiden 

kannalta, sanoo hallituksen 

puheenjohtaja Markku Suomi-

nen.  

FinnMETKO 2022 -näytte-

lyn osastomyynti on täydessä 

vauhdissa ja osastovarauksia 

on tehty ennätysvilkkaasti. Kii-

tos asiakkaillemme luottamuk-

sesta näyttelyä ja yhtiötämme 

kohtaan, toteaa Tapio Hirvi-

koski.

 Markus Mukkala 050 433 0364 • Esko Viertola 0500 664 730

KONE-VIERTOLA OY  Rajatie 62, Seinäjoki
www.koneviertola.fi

EDULLISET DOOSAN-DAEWOO-VARAOSAT
Nyt osia myös Kobelco, Hitachi, Volvo, Hyundai.

Kaikki lisälaitteet, kauhat,tiltit, 3d-laitteet ym.
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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

WILLE 875Δ – YMPÄRIVUOTISTA VOIMAA JA ÄLYÄ SUURIIN TEKOIHIN

KUN TYÖ EDELLYTTÄÄ koneelta 

tehokkuutta, Vilakoneen suurin 

Wille pistää voimansa ja älynsä 

peliin. Wille 875Δ on ympäris-

tönhoidon joka vuodenajan jät-

tiläinen, joka kokonsa ansiosta 

soveltuu hyvin raskaampiin 

lumi- ja kuormaustöihin sekä 

piennarleikkuuseen.Uusi, ai-

empaa hiljaisempi ja tilavampi 

ohjaamo luo kuljettajalle ergo-

nomisen työympäristön pitkis-

säkin urakoissa, suuret lasipin-

nat parantavat näkyväisyyttä. 

Koneen älykkäät ominaisuu-

det tehostavat kuljettajan työs-

kentelyä tämän Delta-sarjan 

sekä kaikkien aikojen suurim-

man Willen ohjaksissa. Smart 

Cruiser -vakionopeudensäädin 

mahdollistaa koneen etenemi-

sen tarkasti ja tasaisesti, va-

pauttaen kuljettajan huomion 

työlaitteen hallintaan. Smart 

Flow -ominaisuus säätää 

moottorihydrauliikan tuottoja 

automaattisesti ajonopeuden 

mukaan. Näin ollen esimerkiksi 

hiekoitettaessa Willen automa-

tiikka pitää hiekoitusjäljen ta-

saisena nopeuden vaihteluista 

riippumatta. Kuljettaja voi tal-

lentaa koneen käyttöliittymään 

itselleen sopivia työlaiteprofii-

leja. Esimerkiksi työlaitekoh-

taiset liikenopeudet on mah-

dollista ottaa helposti käyttöön 

työtehtävien ja -laitteiden vaih-

tuessa. 

Wille 875Δ:ssa on Stage 5 

-päästöluokan moottori, joten 

työn ympäristökuormaa voi 

vähentää käyttämällä biodie-

seliä. Partikkelisuodattimella 

ja SCR-katalysaattorilla va-

rustetusta 105 kilowatin Koh-

ler-dieselmoottorista löytyy 

650 newtonmetriä vääntöä. 

Viimeisimmät päästörajoituk-

set alitetaan ilman pakokaasun 

takaisinkierrätysjärjestelmä 

EGR:ää. 

Suurimmassa Willessä run-

korakenteet, nivel, akselit ja 

kuormaaja ovat malliston mui-

ta koneita järeämmät. Massan-

sa ansiosta 875Δ:ssa voidaan 

käyttää isompia työlaitteita, 

kuten kauhoja ja hiekoittimia. 

Kone kannattelee vaivatta pit-

källe sivuun ulottuvia työlaittei-

ta. Kun harjattavaa, pestävää 

tai kuormattavaa on paljon, 

Wille 875Δ suoriutuu tehok-

kaasti tehtävistä ketteryytensä 

sekä hallittavuutensa ansiosta. 

”Uuden delta-mallisarjan 

luominen on ollut todella suu-

ri ponnistus. Vilakoneen huip-

puosaava henkilökunta on 

työskennellyt tiiviisti yhteen, 

jotta saamme kehitettyä en-

tistä älykkäämpiä ja ympäris-

töystävällisempiä koneita. Nyt 

myös isoin Willemme on siir-

tynyt delta-aikaan”, sanoo Vi-

lakoneen suunnittelupäällikkö 

Jesse Suonsivu. 

Wille-ympäristönhoitoko-

neet ovat Loimaalla Varsi-

nais-Suomessa suunniteltuja ja 

valmistettuja Avainlippu- tuot-

teita. Koneiden valmistaja Vi-

lakone Oy on osa Wihuri Oy 

Teknistä Kauppaa, joka myy 

ja huoltaa Willet Suomessa. 

Tekninen Kauppa kuuluu kan-

sainväliseen Wihuri-moniala-

konserniin, jolla on vahvat suo-

malaisjuuret. Wihuri-konsernin 

liikevaihto vuonna 2020 oli 1,8 

miljardia euroa, ja se työllistää 

noin 5 200 oman alansa am-

mattilaista 30 maassa. 

Uusi Wille App helpottaa 
Wille-kuskien arkea 

Vilakoneen uunituore Wille App 

on Wille-kuljettajille suunniteltu 

mobiilisovellus, josta löytää 

tietoa Wille- ympäristönhoito-

koneista ja niiden työlaitteista 

sekä Wille-maailman uusim-

mista kuulumisista. Sovelluk-

sen tarkoituksena on helpottaa 

arkea kokoamalla konetta kos-

kevat tiedot käyttäjän taskuun. 

Ilmaisesta sovellukses-

ta löytyy muun muassa Oma 

Wille -osio, jonne käyttäjä voi 

lisätä oman koneensa. Osios-

ta löytyvät konetta koskevat 

dokumentit, kuten käyttö- ja 

huolto-ohje sekä varaosakirja. 

Oma Wille -osioon voi myös 

määrittää oman valtuutetun 

Wille-huoltopisteensä, ja käyt-

täjä voi ottaa yhteyttä huoltoon 

sovellukseen tallennettujen yh-

teystietojen kautta. 

Koneet-osiosta voi lukea 

nykyisistä tuotannossa ole-

vista Wille-malleista sekä li-

sätietoa niiden suoritusky-

Uusi Wille 875 on jo tuotannossa ja ensimmäinen iso deltalainen 
Wille asiakasvärillä ajettiin ulos tehtaasta lehdistöesittelyn aikana. 

Multi-tasking konseptista löytyy edestä aura, takaa avoharja ja suolaliuoksen levityk-
seen laitteisto. Se on käytössä muun muassa Toronton kansainvälisellä lentokentällä.

Uuteen Willen delta-sarjaan on hyvä nojata. Tilauskirjakin kertoo, 
että olemme onnistuneet delta-sarjan luomisessa, myhäilevät 
Vilakoneen toimitusjohtaja Pekka Elo, suunnittelupäällikkö Jesse 
Suonsivu, teollinen muotoilija Antti Lindström ja markkinointipääl-
likkö Asko Sairanen.

Iso Wille on entistä vahvempi, tehokkaampi ja vähän painavampikin. Mitoiltaan entisessä kuosissa.
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KONEEN KONEEN 
KIERRÄTYS KIERRÄTYS 

ON ON 
EUROTEKO.EUROTEKO.

METALLIPURKAUS OY
Vanha Turuntie 873 • 03100 NUMMELA • www.metallipurkaus.fi

Romun osto & myynti • Nina Häkkinen, P. 040 763 9863 • Jarmo Häkkinen, P. 0400 817 116

vystä ja ominaisuuksista. 

Työlaitteet-osiossa voi tutus-

tua Willeihin saatavilla oleviin 

erilaisiin työlaitteisiin. Sovel-

lukseen tulevat Vilakoneen 

verkkosivuilta myös uusimmat 

Wille-maailman kuulumiset.

”Wille Appia on tarkoitus 

kehittää jatkuvasti eteenpäin 

käyttäjien palautteen pohjalta”, 

kertoo teollinen muotoilija Antti 

Lindström Vilakoneelta. 

Wille App on tällä hetkel-

lä saatavilla Android-laitteille 

Google Play -kaupasta Suo-

messa. Sovelluksen käyttö-

aluetta ja kielivalikoimaa tul-

laan laajentamaan vastaamaan 

Willejen koko myyntialuetta. 

Sovelluksesta on myös tulossa 

versio iOS-laitteille. 

Multi-tasking equipment 
– ratkaisu lentokenttien 
ja pyöräteiden  
kunnossapitoon 

Vaativiin talviolosuhteisiin tar-

koitettu Multi-tasking equip-

ment (MTE) -konsepti on ke-

hitetty yhdessä Vilakoneen, 

maahantuoja Wille North Ame-

rican sekä pohjoisamerikka-

laisten lentokenttäoperaat-

torien kanssa. Konsepti sai 

alkunsa projektista Wille North 

American ja Vilakoneen välillä, 

ja sitä on työstetty asiakkailta 

saadun palautteen pohjalta. 

MTE:stä löytyy edestä au-

ra, joka poistaa suurimmat 

lumet, ja avoharja takana vii-

meistelee lumenpoiston. Ko-

nepeiton päällä maksimissaan 

koneen korkuinen 1 500 litran 

liuoslevitin levittää suolaliuos-

ta ja estää pinnan jäätymisen. 

Suolaliuoksen määrää voidaan 

säätää 10–60 g/m2 ajonopeu-

desta riippumatta. Ajonopeus 

saadaan Willen CAN-väyläs-

tä, jolloin se on reaaliaikainen 

GPS-paikannukseen verrattu-

na. 

MTE on käytössä muun 

muassa Toronton kansainvä-

lisellä lentokentällä, jossa ha-

luttiin kokeilla runko- ohjat-

tavaa konetta, johon voidaan 

kytkeä ja käyttää kolmea työ-

laitetta samanaikaisesti. Wille 

MTE eroaa traktorista moni-

puolisuutensa ja ketteryytensä 

ansiosta. Lisäksi Willessä on 

parempi näkyvyys ohjaamosta 

sekä järeämpi kuormaaja. 

Lentokenttien ohella kon-

septi soveltuu hyvin myös 

esimerkiksi pyöräteiden talvi-

kunnossapitoon. Pohjoisissa 

maissa pyöräteiden talvikun-

nossapidossa sepelin määrää 

voidaan vähentää ja suola-

liuoksen käyttöä lisätä. 

“MTE-ratkaisussa on po-

tentiaalia ylläpitää pyörätei-

tä talvella esimerkiksi isoissa 

kaupungeissa. Suolaliuosta 

käyttämällä on mahdollista vä-

hentää pyöräilijöiden renkai-

siin kohdistuvaa rasitusta ja 

siten helpottaa ympärivuotista 

pyöräilyä”, toteaa markkinoin-

tipäällikkö Asko Sairanen Vila-

koneelta.

    

–Nyt on myös isoin Willemme 
siirtynyt delta-aikaan. Noin 
vuoden sisällä on uuteen 
aikaan siirtynyt kolme koko-
luokkaa. Uuden delta-sarjan 
luominen on ollut suuri pon-
nistus koko Vilakoneen osaa-
valle henkilökunnalle, sanoo 
Vilakoneen suunnittelupäällik-
kö Jesse Suonsivu.

Vilakoneen uunituore Wille App on Wille-kuljetta-
jille suunniteltu mobiilisovellus. Sen tarkoituksena 
on helpottaa kuljettajan arkea kokoamalla koetta 
koskevat tiedot käyttäjän puhelimeen. Sieltä löy-
tyvän sarjanumerolla kaikki Willet ensimmäisistä 
alkaen.
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075 326 6222 | 040 179 7238 
040 179 0019 | 040 179 8108 

www.steelwrist.com

Laatua vaativaan käyttöön!
Pökerryttävän pätevä 
pyörittäjä X26

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

Espoon kaupungille Leppävaaran urheilupuistoon toimitettu kesällä 2021 Toron uusin konemalli 
Greensmaster eTriflex 3370. Perinteisten polttomoottorikäyttöisten leikkureiden sijasta 
konevalinnassa päädyttiin täysin sähkökäyttöiseen malliin, joka on ympäristöystävällinen ja 

ominaisuuksiltaan uusinta Toron tekniikkaa. 

KONEEN VOIMANLÄHTEENÄ
on kahdeksan kappaletta 

Samsung litiumioniakkua, joilla 

voidaan leikata lähes 15 000 

m2, joten päivän työt onnistu-

vat helposti ilman välilatauksia. 

Käyttömukavuutta lisää myös 

hiljainen melutaso sekä hel-

posti tehtävät asetukset ajo- ja 

leikkuunopeuksiin.

Uusi Toro GRM eTriflex 3370 

-konemalli on tuttu golfkent-

tien viheriöiltä ja leikkuuyksi-

köihin lisätyn High HOC -kitin 

avulla soveltuu myös jalkapal-

lokenttien leikkuukorkeuksiin. 

Polttoaineen, öljyjen, suodatti-

mien ja huoltoon käytetyn ajan 

jäädessä pois säästetään ym-

päristön lisäksi myös euroja.

Hakon myyntipäällikkö Tee-

mu Vaalio on tyytyväinen, että 

Espoo uskaltautui ensimmäi-

senä pallokenttänä lähtemään 

kokeilemaan uutta konemallia: 

”Hakon huolto- ja varaosa-

palvelu myös toiminut erin-

omaisesti ja olemme olleet to-

della tyytyväisiä yhteistyöhön. 

Ja saamme aina tarvittaessa 

apua nopeasti mm. teknisen 

tuen muodossa” Marko Priits-

ku lisää.

Hako Ground & Gardenin 

palveluihin kuuluvat myös eri-

laiset koulutukset ja koneiden 

esittelytilaisuudet. 

Golfkoneiden markkinajoh-

taja pyrkii lisäämään osuut-

taan myös kuntapuolen 

sport-myynnissä. Pelkästään 

tarjouskilpailuihin osallistumi-

sen lisäksi tärkeää on myös 

käyttäjien koulutus ja koko 

kentänhoidon kehittäminen 

pitkällä aikavälillä

”Toissa kesänä järjestimme 

pallokentille suunnitellun kou-

lutuskiertueen, jossa viikon ai-

kana tavoitimme yli 100 liikun-

”Espoossa on aina panostet-

tu liikuntapaikkojen hoitoon ja 

haluttu pitää korkeaa tasoa yl-

lä. Usein lähdetään tekemään 

asiat aina ”kuten ennenkin” 

mutta kokeilemalla rohkeas-

ti uusia innovaatioita voidaan 

kehittää kentänhoitoa koko-

naisuudessaan. Olemme saa-

neet uudesta koneesta hyviä 

kokemuksia jo golfkentiltä ja 

innostusta konevalintaan myös 

tänne on saatu mm. Euroopan 

huippukentiltä, joissa myös ar-

vostetaan ekologisuutta, käy-

tön helppoutta ja markkinoi-

den parasta leikkuujälkeä.

Espoossa ei ole enää mon-

taa luonnonnurmi kenttää 

mutta jäljellä olevat halutaan 

kuitenkin hoitaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Isojen ur-

heilupuistojen laadukkaat nur-

mikentät ovat kuitenkin hyviä 

käyntikortteja kentänhoitajien 

tapaikkojen hoitajaa. Pelkän 

konemyynnin lisäksi vastuul-

lamme on myös ohjata asiak-

kaille koneiden oikeanlainen ja 

tehokas käyttö.” – Teemu Vaa-

lio, myyntipäällikkö.

Laadukkaiden urheilunur-

mien hoito vaatii monipuoli-

sesti erilaisia hoitotoimenpitei-

tä. Hako Ground & Gardenin 

toimittamat Toro kentänhoi-

tokoneet tunnetaan erityisesti 

ruohonleikkureistaan. Lisäk-

si valikoimasta löytyy myös 

muut laitteet aina ilmastajista 

katehiekan levittimiin. Lisäksi 

valikoimassa Kioti merkkiset 

pientraktorit sekä lisävarus-

teet. Hakon palveluista käytös-

sä on myös teknisen tuki, joka 

auttaa ongelmatilanteissa ja 

konsultaatio, jolla voidaan kar-

toittaa parhaat ratkaisut kunkin 

asiakkaan tarpeisiin. 

työstä ja myös käyttäjät osaa-

vat arvostaa hyvin hoidettuja 

luonnonnurmikenttiä. 

Leppävaaran urheilupuiston 

liikuntapaikkamestari Marko 

Priitsku kommentoi uutta ko-

nehankintaa: ”Olemme käyt-

täneet jo pitkään Toron koneita 

kentänhoidossa, joten tuottei-

den laatu on ennestään tuttua 

meille. Uudessa konemallissa 

vaikutuksen teki huollon- ja 

käytön helppous. Ei rasvanip-

poja tai öljyjen tarkistuksia tai 

vuotoja sekä koneen asetukset 

onnistuvat helposti infocenter 

näytön kautta, joten pystym-

me optimoimaan leikkuun aina 

vallitsevan sään ja tarpeen mu-

kaan. Meidän täytyy ainoas-

taan huolehtia leikkuukelojen 

säädöistä ja teroituksesta. 

Tässäkin helpottaa konees-

sa ilman työkaluja irrotettavat 

leikkuuyksiköt.”

Espoon Leppävaaran stadionilla on käytössä uusi Toro GRM eTriflex täysin sähkökäyttöinen kelaleikkuri.

Hako Golf- &  
Sport myynti

Jesse Kaan, 040 514 0286  

Teemu Vaalio, 040 706 7882

etunimi.sukunimi@hako.fi

Oy Hako Ground & Garden Ab
•  Perustettu 1997

•  Liikevaihto n. 13 miljoonaa €

•  Henkilökunta 30

Osa Pohjoismaista konsernia, 

joka puolestaan osa saksalais-

ta kansainvälistä Hako Grou-

pia. 

The Toro Company
Vuonna 1914 perustettu ame-

rikkalainen The Toro Compa-

ny on maailman suurin golf- ja 

viheraluekoneiden valmistaja. 

Sillä on edustus yli 90 maassa 

eri puolilla maailmaa ja se on 

markkinajohtaja golfkoneissa 

maailmanlaajuisesti.

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

ESPOON KAUPUNKI EDELLÄKÄVIJÄNÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISISSÄ KONEHANKINNOISSA

Hako järjestää vuosittain useita koulutus- ja ko-
ne-esittelypäiviä. Turun Veritas stadionilla esittelyssä 
leikkureiden lisäksi myös nurmen ilmastuslaite Toro 
Procore 648.
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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

Tykkää 
Hankintavinkeistä 

Facebookissa!

Marraskuun
HankintaVinkit 

11/2021 
aineistopäivä 

maanantai 
8. marraskuuta

w w w . h a n k i n t a v i n k i t . f i

Syyskuun lopussa 
Made in Finland kier-
tue pysähtyi Tuusulas-
sa Liebherr Finland 
Oy:n pihassa, väkeä 
kävi hyvin paikan pääl-
lä tutustumassa kier-
tueen tarjontaan, sekä 
tietysti Liebherr-maan-
rakennuskoneisiin. 

Timo Vainio ja Eva-Leena Varpe kertoivat että Nokian ras-
kailla renkailla on ollut todella hyvä vuosi, renkaita valmis-
tuu hyvään tahtiin ja myydään hyvä määrä kertoo Vainio. 
Made in Finland kiertueella Nokian raskailla renkailla esillä 
oli uutuus Nokian TR Forest 2 metsätraktori rengas, uu-
tuus tarjoaa lujuutta ja vakautta kevyille ja keskiraskaille 
metsätraktoreille. Rengasta on satavilla monen eri kokoi-
sena: 380/85-24, 340/85-28, 380/85-28, 420/85-
28, 420/85-30, 420/85-34.

Jari Vuorenmaa Dynaset Oy:ltä kertoi Made in Finland kier-
tueesta, että väkeä on käynyt hyvin kiertue paikoilla ja että 
kulunut vuosi on mennyt hyvin. Sekä ensi vuotta odotellaan 
kun päästään taas pitkästä aikaa konepäiville. Kuvassa 
myös Helen Karim.

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

MADE IN FINLAND

Made in Finland konekiertue kiersi 
syyskuun puolesta välistä lokakuun 

alkuun eripuolilla suomea 
esittelemässä tuotteita ja palveluita. 

Konekiertue alkoi 16. syyskuuta 
Oulusta ja päättyi 2. lokakuuta 

Lempäälään.

Made in Finland kiertueella tuotteitaan ja palveluitaan esittelivät: Dynaset Oy, Snowek Oy, Allu Group Oy, 
Novatron Oy, Kiho Oy, Kronos Oy, Nokian renkaat Oy, Secto konerahoitus,  sekä JPT Jaskari Oy, 
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Jyväskyläläinen hydraulimoottoreiden, rotaattoreiden ja ohjausjärjestelmien valmistaja Black Bruin toi markkinoil-

le uuden 10 t nostokapasiteetilla varustetun kuormainrotaattorin. Yrityksen ta- voitteena on tarjota 

metsäkone- ja puutavaranosturivalmistajille entistä enemmän valinnan varaa ja vahvistaa samalla 

asemaansa rotaattoreiden kokonaisvaltaisena toimittajana.

Puhelinpalvelumme ma-su klo 7-21
010 401 401
Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

vianor.fi

Maksimoi  
suorituksesi  
Maksimaalista pitoa 
talven urakointiin 

Ympärivuotiseen käyttöön 

Hyvin puhdistuva kuvio 

Kivenpoistajat 

M+S  

Lamelloitu aggressiivinen palakuvio 
takaa hyvän pidon ja vetotehon 

Saatavilla olevat koot 
14.00R24, 17.5-26.5R25

.

.

.

.

.

.

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

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

Avant tekee kiinteistöjen ylläpidosta 
helppoa ympäri vuoden. Ketterä ja 
tehokas kuormaaja mahdollistaa 
tehokkaan työskentelyn niin ahtaissa 
käännöksissä, pienillä pihoilla kuin 
kapeilla reiteillä. Laaja työlaitevalikoima 
takaa monipuoliset mahdollisuudet 
erilaisiin kiinteistönhoidon haasteisiin.

Lyömätön kone 
talvikunnossapitoon

BLACK BRUIN TOI markkinoiden 

johtavaan radiaalimäntätek-

niikkaan perustuvien harves-

teri- ja kuormainrotaattoreiden 

rinnalle uuden tuotteen, kun se 

lanseerasi Proforest-messuilla 

VRF3010-kuormainrotaatto-

rin. VRF3010 on Black Bruinin 

kustannustehokas vaihtoehto 

erityisesti puutavara-autoihin, 

kuormatraktoreihin ja muuhun 

kappaletavarankäsittelyyn.

”Olemme valmistaneet ro-

taattoreita johtaville metsäko-

ne- ja puutavaranosturivalmis-

tajille jo 1970-luvulta lähtien. 

Raskaan sarjan harvesteri- ja 

kuormainrotaattoreiden rin-

nalta tuoteportfoliostamme 

on puuttunut vaihtoehto, joka 

vastaa puunkorjuun ammatti-

laisten tarpeisiin 10 t nostoka-

pasiteettiluokassa. Vastaam-

me nyt asiakaspalautteeseen 

ja täytämme tämän markki-

na-aukon, jossa selvästikin on 

kysyntää”, kertoo Black Brui-

nin myyntipäällikkö Rauno Rii-

hiaho.

VRF3010 on 10 t nostoka-

pasiteetilla ja 3300 Nm vään-

tömomentilla varustettu kuor-

mainrotaattori, mihin on tuotu 

kuormankantokykyä ja kestä-

vyyttä parantavia laakerointi- 

ja tiivistysratkaisuja harvesteri-

rotaattoreiden tuoteperheestä. 

Rotaattori voidaan varustaa 

Black Bruinin vahvoilla lamel-

lijarruilla, joiden avulla käyttäjä 

pystyy säätämään heilahdus-

vaimennuksen mieleisekseen 

ja näin tehostamaan kuor-

maustyötä. Jarrut pitävät sää-

dön hyvin ja ovat ulkoisilta 

rasituksilta suojatut sekä ku-

lutusta kestävät, jolloin jarru-

tusvoima säilyy tasaisena läpi 

pitkän käyttöiän.

VRF3010:n liityntäpinnat 

sekä riipuke- ja jarruvalikoima 

ovat 15 t nostokapasiteetilla 

varustettua BBR 15F -kuor-

mainrotaattoria vastaavat.

Vahvuutena ketteryys  
ja palveluhenkisyys

Ketteryys ja palveluhenkisyys 

ovat yksityisomisteisen ja kes-

kisuuren Black Bruinin suu-

rimpia voimavaroja. Jatkuvaa 

kehitystyötä tehdään asiak-

kaiden tarpeiden perusteella 

ja yrityksen tavoitteena on olla 

hydraulikäyttöjen halutuin toi-

mittaja. COVID-pandemian ai-

kana edellä mainitut edut ovat 

korostuneet, kun hydrauliikka-

komponenttien markkinaky-

syntä on ollut erittäin korkealla 

tasolla. Komponenttien ja raa-

ka-aineiden toimitusajat ovat 

asettaneet tuotannolle omat 

haasteensa, mutta toistaiseksi 

suuremmilta ongelmilta on on-

limäntätekniikkaan perustuvat 

moottorit ovat parhaimmil-

laan korkeaa hyötysuhdetta ja 

vääntömomenttia vaativissa 

käyttökohteissa. Tuotevalikoi-

ma kattaa moottorit pienistä 

400 cm3 malleista aina järei-

siin yli 20 000 cm3 teollisuus-

moottoreihin saakka. Uuden 

VRF3010-kuormainrotaatto-

rin lisäksi Proforest-messuilla 

osastolla B53 on mahdollisuus 

tutustua muihinkin yrityksen 

metsäalan tarpeisiin suun-

niteltuihin tuotteisiin: www.

blackbruin.com/events/profo-

rest-2021

neksi vältytty. ”Olemme pysty-

neet reagoimaan muuttuvaan 

tilanteeseen verrattain hyvin 

ja toimitusaikammekin on py-

synyt kilpailijoihin verrattuna 

kohtuullisena”, jatkaa myynti-

päällikkö Riihiaho.

Metsäalan  
kokonaisvaltainen  
kumppani

Rotaattoreiden lisäksi Black 

Bruin Oy suunnittelee ja val-

mistaa hydraulimoottoreita ja 

ohjausjärjestelmiä liikkuviin 

työkoneisiin ja teollisuuden 

voimansiirtokohteisiin. Tuot-

teita käytetään laajasti met-

säsektorin eri sovelluksissa, 

kuten metsäkoneiden ajovoi-

mansiirrossa ja harvesterikou-

rien syöttörullamoottoreina, 

metsäperävaunujen apuvoi-

mansiirrossa, juontovinsseissä 

sekä äestyskoneissa. Radiaa-

BLACK BRUIN LANSEERASI UUDEN 
KUORMAINROTAATTORIN PROFORESTISSA



nro 10 • 202119

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 WILLEÄ SOMESSA @wille_suomi @wihuri_tekninen_kauppa  www.wille.fi  www.tekninenkauppa.fi

etunimi.sukunimi@wihuri.fi

TEKNINEN KAUPPA

Suurempi ja
voimakkaampi 
– Uusi 875Δ on nyt julkaistu!
Kun työ vaatii koneelta tehoa ja älyä Wille 875 Δ on oikea kone 
hommaan! Uusi malli tulee osaksi tulevaisuutta edustavaa 
Delta-sarjaa, johon on kerätty mukaan parhaat älykkäät 
ominaisuudet.

SmartFlow säätää automaattisesti moottorihydrauliikaa 
työlaitteelle ajonopeuden mukaan pitäen työn jäljen tasaisena 
nopeudesta riippumatta! 

Deltasarjan Willet voidaan myös ohjelmoida omiin tarkoituksiin 
sopivaksi! Käyttöjärjestelmään voidaan luoda valmiita 
työlaiteprofiileja, kuten sopivat työlaitekohtaiset liikenopeudet ja 
ottaa ne helposti käyttöön työtehtävien ja -laitteiden vaihtuessa.

Tarkista kiertueaikataulu:  www.tekninenkauppa.fi

Älykkäämpi
   deltasarja

875Δ

675Δ

475Δ
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Olemme korkepaineyksiköiden, pumppujen ja painepesu-
reiden ammattilaisia, kertovat Finfinet Oy:n Sami Uhlbäck 
ja Sami Sepponen.

Pitkästä aikaa messut ovat iloinen asia ja mukava näh-
dä kasvokkain jopa kilpailijoita, myhäilevät Sampo-Rosen-
lewin Ahti Sormunen ja Petter Sirkka.

Nisula tarjoili messuvieraille nähtäväksi harvesteripäät 
ja N6-hakkuukoneen. 

Vahdinvaihtoa tehtiin Proforestissa, kun Timo Korhonen 
luovutti Komatsu Forestin myynnin ja markkinoinnin joh-
tajuuden Tommi Virralle.

Jyväskyläläinen hydraulimoottoreiden, rotaattoreiden ja 
ohjausjärjestelmien valmistaja Black Bruin tuo markkinoil-
le uuden 10 t nostokapasiteetilla varustetun kuormain-
rotaattorin.

Metsäalan ammattilaiset kokoontuivat pitkästä aikaa yhteen paikkaan, kun Kalajoen lentokentällä järjestettiin Pro-
forest-tapahtuma 24.–25.9.2021. Tapahtumassa koettiin kohtaamisen riemua ja nostettiin katseet kohti metsäalan 
tulevaisuutta. Järjestyksessään kolmas Proforest-tapahtuma keräsi metsäalan ammattilaiset ja alasta kiinnostuneet 
Kalajoen lentokentälle syksyisenä viikonloppuna. Proforest herätteli tapahtuma-alaa onnistuneesti pitkän poikkeus-
ajan ja hiljaiselon jälkeen.

PROFOREST AVASI MESSUPORTIT

John Deere Forestry 
Oy esitteli Proforestissa 
1010G-kuormatraktor ia 
sekä 1170G-harvesteria 
viimeisimmällä tuoteuutuu-
dellaan, H423-harvesteri-
päällä.

Ponsse esitteli uuden kuormaimen K 101 sen uudenlainen geometria ja suuri teho 
mahdollistavat hyvän hallittavuuden ja tarkan työskentelyn. Uusi Scorpion on varustettu 
uudistuneella Future Cabin ohjaamolla, joka entistäkin kuljettajaystävällisempi.

Koneosapalvelun kah-
marimallisto täydentyi 
uuden kokoluokan tuot-
teella, kun järeä Vahva 
C60 HD kuormainkou-
ra ensiesiteltiin Profo-
rest-näyttelyssä Kalajoel-
la. Koura on HD eli ns. 
heavy duty -malli, mikä 
tarkoittaa lujempaa ma-
teriaalia ja muita kovaan 
käyttöön suunniteltuja 
teknisiä ratkaisuja.

Proforestissa pääsi kokeilemaan myös Komatsun Smart 
Crane -kuormainohjausta.

Waratahin uusi harvesteripää H423 oli ensikertaa 
esillä messuiila. – Suuomessa tehty suomalaiseen puun-
korjuuseen, toteavat Waratahin Mika Laakso ja Markku 
Ojaniemi
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– Aivan mahtavaa on päästä vihdoinkin messuille tapaamaan asiakkaita. Täällä on hyvä 
olla, totesivat John Deere Forestryn Mika Hannonen ja Miika Kangaskorpi.

Kauppa on käynyt ja uuden S5 on löytänyt paikkansa, kertoi Prosilvan Keijo Ojala.

Hakelämmitys oli raikkaas-
sa kelissä varsin suosittu tu-
tustumiskohde. Hargassner 
Finland lämmitti monen mes-
suvieraan ajatuksia hakelää-
mityksen suuntaan.

– Meillä on metsäpuolelle 
tarjota vaikka metsäalustai-
nen Doosan kaivukone, esit-
televät RealMachineryn Har-
ri Ojala ja Ville Määttä.

Avantit varusteltuina met-
sämessuiile sopivasti. Tuot-
teita esittelemässä Jukotech 
Oy:n Jorma Venäläinen. 
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HUIPPULAATUA EDULLISESTI.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

Katso www.ojalamachine.com

0500-684 463/Alpo
0500-684 462/Harri
0500-684 464/Aimo

hinnat
+ alv

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. 

Humbaur 4-akselinen, 12,2 m suora kansi UUSI hp. 55.000 >
levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset

Humbaur 5-akselinen 12,2 m suora kansi UUSI p. 69.500 >
levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset, viimeinen akseli nousee

KATSO www.ojalamachine.com

Humbaur 4-akselinen 9,8 m UUSI hp. 46.500 >
levikkeet, jousi tai hydrauliset rampit, ilmajouset, jne

Volvo FH13 540 8X4 -16 hp. 158.000 >
vain 148tkm, nouseva teliveto, I-Shift, 4-akselinen aut.kasetti KHT 
(alusta -99), EI VAIHTOA AUTOON

Nooteboom 4-akselinen -08 hp. 29.500 >
11,5m suora kansi, levikkeet, hydrauliset ajosillat omalla koneikolla, 
kant 35 640 kg, seur.kats 11/21

0500-684 463/Alpo
0500-684 462/Harri
0500-684 464/Aimo

hinnat
+ alv

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

HUIPPULAATUA EDULLISESTI. 

Humbaur 4-akselinen, 12,2 m suora kansi UUSI hp. 55.000 >
levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset

Humbaur 5-akselinen 12,2 m suora kansi UUSI p. 69.500 >
levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset, viimeinen akseli nousee

KATSO www.ojalamachine.com

Humbaur 4-akselinen 9,8 m UUSI hp. 46.500 >
levikkeet, jousi tai hydrauliset rampit, ilmajouset, jne

Volvo FH13 540 8X4 -16 hp. 158.000 >
vain 148tkm, nouseva teliveto, I-Shift, 4-akselinen aut.kasetti KHT 
(alusta -99), EI VAIHTOA AUTOON

Nooteboom 4-akselinen -08 hp. 29.500 >
11,5m suora kansi, levikkeet, hydrauliset ajosillat omalla koneikolla, 
kant 35 640 kg, seur.kats 11/21

Humbaur 5-akselinen 12,2m UUSI hp. 71 500 €

Humbaur 4-akselinen 9,8m UUSI hp. 48 500 €

Humbaur 4-akselinen 12,2m UUSI hp. 59 000 €

Goldhofer 3-akselinen 1991 hp. 15 000 €
- jousirampit, hyvät renkaat, seur. kats.02/2022

0500-684 463/Alpo
0500-684 462/Harri
0500-684 464/Aimo

hinnat
+ alv

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut
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levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset
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levikkeet, hydrauliset rampit, ilmajouset, viimeinen akseli nousee

KATSO www.ojalamachine.com

Humbaur 4-akselinen 9,8 m UUSI hp. 46.500 >
levikkeet, jousi tai hydrauliset rampit, ilmajouset, jne

Volvo FH13 540 8X4 -16 hp. 158.000 >
vain 148tkm, nouseva teliveto, I-Shift, 4-akselinen aut.kasetti KHT 
(alusta -99), EI VAIHTOA AUTOON

Nooteboom 4-akselinen -08 hp. 29.500 >
11,5m suora kansi, levikkeet, hydrauliset ajosillat omalla koneikolla, 
kant 35 640 kg, seur.kats 11/21

• 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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 002884puh. 03 3

Messut&
Tapahtumat 2018

Lännen
Konepalvelu Oy

hinnat +alv.

Yrjönalhontie 4A, 21420 Lieto
www.lannenkonepalvelu.fi

Jarkko 0400 827 827
jarkko.turvanen@

lannenkonepalvelu.fi

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

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

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

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

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

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

METSÄALUSTA, 7000h, kallistava
NTP10, 2 kpl kauhoja

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

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

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

Seuraa 
meitä 

Facebookissa!

Hankintavinkit

JCB 403C alk. 1300€/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

MARAKON MUKANA AUTOMAATIOTEKNIIKAN  VÄITÖSKIRJATYÖSSÄ – 
”YLIOPISTON JA VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN YHTEISTYÖ ON  ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, KUN KEHITETÄÄN  UUSIA TEKNOLOGIOITA”

AUTOMAATIOTEKNIIKAN ALAAN 
kuuluvan väitöskirjan ”Hyd-

raulisten rikotuspuomien au-

tomaatiotason lisääminen: 

autonominen konsepti” tut-

kimuskysymys syntyi Ram-

booms Oy:n kilpailukyvyn kan-

nalta oleellisten tutkimus- ja 

kehitysprojektien tarpeista.

– Yliopiston ja valmistavan 

teollisuuden yhteistyö on erit-

täin tärkeää, kun kehitetään 

uusia teknologioita. Projektit 

vaativat PK-yrityksiltä resurs-

seja, minkä vuoksi yliopistojen 

apu tutkimus- ja kehitystyössä 

on välttämätöntä. Tällaisella 

yhteistyömallilla uudet inno-

vaatiot saadaan laajempaan 

käyttöön myös muissa samaa 

teknologiaa hyödyntävissä yri-

tyksissä, kertoo Marakon-kon-

sernin toimitusjohtaja Kaj Kos-

kela.

Santeri Lampinen tutki väi-

töskirjatyössään hydraulisten 

rikotuspuomien automatisoin-

tia. Työn tuloksena syntyi riko-

tuspuomin ohjaukseen suunni-

teltu autonominen järjestelmä, 

joka yhdistelee konenäköä, 

edistyneitä säätömenetelmiä 

ja älykästä päätöksentekoa 

kyetäkseen itsenäiseen tuotta-

vaan työhön.

Automaation käyttöönoton 

haasteena on usein työteh-

tävään liittyvät epävarmuu-

det, tehtävän vaihtelevuus ja 

muuttuva ympäristö. Näistä 

selviytymiseen tarvitaan laa-

jaa anturitietoa ja usein myös 

konenäköä, eli automaattiseen 

kuvankäsittelyyn perustuvaa 

havainnointijärjestelmää.

– Rikotuspuomisovellutuk-

sessa robotisoitua puomia aje-

taan tarkasti konenäköjärjes-

telmän laskemiin lohkareiden 

ihannepisteisiin, joihin tulee 

kohdistaa tarvittava työkalu-

voima.

Haasteena on mm. keikku-

vat ja teräväsärmäiset lohka-

reet, joihin voima pitäisi saa-

da kohdistettua. Ihannepiste 

rikotukseen lasketaan lohka-

reiden geometria huomioiden, 

jotta työn onnistumisprosentti 

saadaan mahdollisimman kor-

keaksi riippumatta lohkareiden 

koosta tai muodosta, sanoo 

Santeri Lampinen.

Autonomisen ohjausjärjes-

telmän lisäksi väitöskirjassa 

käsitellään etäläsnäoloon pe-

rustuvaa ohjausjärjestelmää.

– Etäläsnäoloon perustuva 

ohjausjärjestelmä auttaa puo-

min ohjaajaa hallitsemaan ny-

kyistä paremmin hallitun kivi-

kontaktin luomista. Kuljettaja 

voi ohjata puomia turvallises-

ti erillisestä ohjaushuonees-

ta käsin ja saada tuntoaistin 

avulla tiedon siitä, milloin so-

piva kontaktivoima kiveä vas-

ten on saavutettu ja tuntuuko 

työkalun alla oleva kivi olevan 

tukevasti paikallaan onnistu-

nutta rikotusta varten. Jotta 

tällainen järjestelmä toimii ras-

kaissa työkoneissa, täytyy ri-

kotuspuomin tuottamat voimat 

ja liike skaalata ihmisen hallit-

semalle tasolle, jolloin ohjaaja 

saa ns. supervoimat käyttöön-

sä, kertoo Santeri Lampinen.

Väitöstilaisuus  
perjantaina 8.10.

Diplomi-insinööri Santeri Lam-

pisen automaatiotekniikan 

alaan kuuluva väitöskirja Inc-

reasing the Automation Level 

of Hydraulic Secondary Brea-

ker Systems: An End-to-End 

Concept (Hydraulisten riko-

tuspuomien automaatiotason 

lisääminen: autonominen kon-

septi) tarkastettiin Tampereen 

yliopiston (TAU) tekniikan ja 

luonnontieteiden tiedekunnas-

sa perjantaina 8.10.2021 kello 

12.00 alkaen Konetalon salissa 

K1702 (Korkeakoulunkatu 6, 

Tampere). Vastaväittäjinä toi-

mi professori Heikki Handroos 

(Lappeenrannan-Lahden tek-

nillinen yliopisto). Tilaisuutta 

valvoi professori Jouni Mattila 

TAU:n Automaatio- ja konetek-

niikan yksiköstä.

Santeri Lampinen (28) on ko-

toisin Pirkkalasta ja työskente-

lee tällä hetkellä tutkimuksen 

ja tuotekehityksen parissa Ma-

rakon-konserniin kuuluvassa 

Rambooms Oy:ssä.

Väitöskirjaan voi tutustua 

osoitteessa http://urn.fi/UR-

N:ISBN:978-952-03-2113-0.

Marakon-konserniin kuuluva kaivosteollisuuden laitevalmistaja 
Rambooms Oy on ollut mukanadiplomi-insinööri 

Santeri Lampisen väitöskirjatyössä, joka tarkastettiin 
Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden 

tiedekunnassa perjantaina 8.10.2021.
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Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

KUBOTA KTH4815-2
UUTUUSMALLI!
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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 ZX135US-5 -14 89.000;
- 7000h, engcon EC219 vm.19, hyvät varust.

Doosan DX160W-3 -14 87.900;
- 7400h, Eber, VA-puomisto, vetokita, 
engcon+pihdit, 7 kpl työlaitteita+ traileri

Volvo L150E -03 43.900;
- 36000h, pikakiinnike ISO-Volvo, rasvari

Hyundai R180LC-7 -04 33.900;
- 22000h, Marttiini pikak. + pyörityslätkä,
 700mm telat

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

Volvo BM 4500 -85                       15.900;
- 22600h, hydr.pikal. Volvo BM, vaaka, rasv.

New Holland T 7030 PCE -08 38.900;
- 50 km/h, etuaks. ja hytin jouset, 12140h

New Holland TM155 PC -07 35.900;
- 4 WD, etukuormaaja. 50 km/h, 10800h

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

Valtra T170 - 13600h -07 25.900;
- 4 WD, 50 km/h, hytin jouset, Hitech

New Holland E175LC -06 31.900;
- 9700h, Eber, 900mm telat, tukisukset, 
kylkisuojat, Marttiini kallist-liitin NTP10

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

Volvo L70G - 19400h -12 69.000;
- rasv., lisähydr. pikak.Volvo BM hydr., vaaka

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

PIRKKALA

JCB 110W -18 112.000;
- 40km/h malli, Steelwrist X12+pihdit,
 loistovarusteet + paljon työlaitteita

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

Hitachi ZX250LC-5B - 9320h -13 91.900;
- Leica 3D, Webasto, pikak.S70, engcon EC30

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

Greenmaster 250 -19 14.500;
- 270h, rekisterissä, paino 2500kg, 
 hydr.pikaliitin, ruohonleikkuri

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

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.

JCB 8080ZTS - 4850h -07 38.900;
- TMK 200 energiakoura, kallist.pikaliitin

Volvo EW60E - 2250h -17 72.900;
- Engcon EC206, 30km/h, rasvari, kippikärry

Volvo EW180B - 13180 h -04 34.900;
- Tassut, ilmast., rasv., lämm., engcon EC20

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

TUUSULA
TULOSSA

PIRKKALA

MEILLÄ 
LAAJA VALIKOIMA 

KUBOTA KUORMAAJIA 
VARASTOSSA! 

OTA 
YHTEYTTÄ!

UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!
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www.avesco-cat.fi

TULOSSA!
AVESCO CAT
ROADSHOW
Rovaniemi ma  25.10. 
Oulu ke  27.10. 
Vaasa  pe  29.10. 
Kuopio ma  1.11. 
Jyväskylä ke  3.11. 
Lahti pe  5.11. 
Vantaa ma  8.11. 
Turku  to  11.11. 
Tampere pe  12.11. 

TERVETULOA CAT KIERTUEELLE 
KOEAJAMAAN!
Virtuaalisella tehdaskierroksella näet, kuinka 
Cat-koneet valmistetaan. Avesco tiimi esittelee 
sinulle lisäksi myös jälkimarkkinapalvelumme. 

Kiertueella mukana
”Cat Woman” Helena Riihitupa.

Lisätietoja kiertueesta 
löydät sivuiltamme 
www.avesco-cat.fi.

UUDEN SUKUPOLVEN LYHYTPERÄISET  
CAT® 308, 315GC JA M319 KAIVURIT TULEVAT 
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