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TURVE JA TIEVERKON YLLÄPITO HUOLETTAVAT LIITTOJA

Venäjän haketuonnin pysähtymisen aiheuttaman energia- 

vajeen korvaaminen ilman turvetta tarkoittaisi todennä-

köisesti ainespuun ohjautumista energiakäyttöön. Jos 

turpeen halutaan olevan osa energiakriisin ratkaisua, on 

päätöksiä tehtävä välittömästi, jotta tulevan kesän tur-

peen nostosesonkiin voidaan varautua. Energiaturvetta 

voidaan tuottaa jo tilatut määrät, mutta kriisi vaatii ylivuo-

tista varastoa, jota ei synny tilanteessa, jossa varastota-

so on valmiiksi historiallisen alhainen. Siksi paine jalostus-

kelpoisen puun polttoon tulevina talvina näyttää kasvavan, 

tiedottaa Koneyrittäjät.

Yksi näkyvimpiä perusväylänpidon osa-alueista on kesäi-

sin teiden päällystäminen. Väylävirasto on arvioinut, että 

teitä päällystetään ensi kesänä 2 300 kilometrin matkal-

ta. Huonokuntoisen tieverkon määrä kasvaisi viraston 

mukaan jopa 500 kilometrillä.

Mikäli bitumin hinta pysyy korkealla tai jatkaa nousuaan, 

INFRAn arvion mukaan luvut synkkenevät vielä. Korjaus-

velan kurissa pitäminen edellyttäisi 4 000 kilometrin vuo-

sittaista päällystystasoa. Väylien korjausvelka kipuaa nyt 

kohti kolmen miljardin euron haamurajaa.
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ROTOTILTIN 160 MILJOONAN kruu-

nun investointi aivan uuteen 

Vindelnin tehtaaseen johtui 

älykkäillä toiminnoilla varustet-

tujen koneiden vilkkaaseen ky-

syntään. Rototilt näkee tulevai-

suuden edelleen valoisana, ja 

se odottaakin vahvan kasvun 

kauden jatkuvan uusilla, kapa-

siteettia parantavilla lisäinves-

tointihankkeilla.

Helmikuun alussa saatiin 

kaksi uutta CNC-konetta, jot-

ka otetaan käyttöön näinä 

päivinä. Lisäkoneiden avulla 

kapasiteettimme paranee ja 

tuotantoprosessimme tehos-

tuu entisestään. Investoinnilla 

on Rototiltille suuri strateginen 

ti tehdyistä työntekijäkyselyis-

tä, ja sertifikaatti myönnettiin 

Rototiltille jo kolmantena vuo-

tena peräkkäin.

Järjestö arvioi organisaatiot 

ulkopuolisena toimijana mita-

takseen työpaikan toiminta-

kulttuuria ja onnistumista työn-

antajana. 

Arvioissa nähdään kaiken 

kaikkiaan merkittävä kasvu 

79 prosentista 83 prosenttiin 

jonnan jatkuvasta kehittämi-

sestä, Per Väppling sanoo.

Rototilt on vuonna 2021 

pestannut noin 20 uutta työn-

tekijää, ja nyt konserni työl-

listää 290 henkilöä. Rototilt 

suunnittelee uusia rekrytointe-

ja vuodelle 2022 sekä tuotan-

toon että toimihenkilöpuolelle. 

Jokin aika sitten julkistettiin 

tieto, että perheyhtiö Rototilt 

on valittu Vuoden urayhtiöksi 

Rototiltin luvut ovat edelleen vahvat – myynti sujuu parem-
min kuin koskaan ja lisärekrytointia suunnitellaan suuren 
tilauspaineen vuoksi. Vuosi 2021 oli pandemiasta huolimat-
ta paras vuosi yhtiön historiassa sekä myynnillisesti että 
kannattavuuden kannalta. – Odotamme tulossa olevalta 
ajanjaksolta hyvin vahvaa kasvua, mikä on tietysti hyvin 
ilahduttavaa. Tämä perustuu monien ihmisten kovaan työ-
hön, markkinointi- ja myyntijohtaja Per Väppling sanoo.

merkitys ja se tukee kasvun 

jatkumista. 

Tilauskanta näyttää niin va-

loisalta, että meidän on jo nyt 

suunniteltava kapasiteetin li-

säämistä voidaksemme vasta-

ta asiakkaiden tarpeisiin. 

– Vuosi 2021 oli hyvin ak-

tiivinen vuosi, mikä ennakoi 

tarvetta uusille investoinneille. 

Liikevaihtomme jatkaa ilah-

duttavaa kasvuaan, ja olemme 

vuoden aikana kehittäneet tar-

jontaamme tekemällä tavara-

merkkiämme tunnetuksi uusilla 

vientimarkkinoilla. Se, että yhä 

useammat asiakkaat valitsevat 

Rototiltin ratkaisut, on tulosta 

rototilttijärjestelmiemme tar-

niiden osuudessa, joiden mie-

lestä Rototilt on ”erittäin hyvä 

työpaikka” – tämä arvio erot-

tuu erinomaisen positiivisena 

suhteessa muihin vertailukoh-

tiin.

– Olemme luonnollisesti hy-

vin iloisia onnistumisestamme 

näin hyvin etenkin pandemia-

olosuhteissa kaikkine siihen 

liittyvine haasteineen. Great 

Place to Work on Rototiltin kai-

kenkattava tavoite. Haluamme 

luoda hyvän työkulttuurin, jos-

sa työntekijämme menesty-

vät ja voivat kehittyä. Kyselyn 

ansiosta saamme käsityksen 

nykytilanteesta ja sen lisäk-

si myös tärkeää tietoa kehit-

tämistä kaipaavista alueista, 

Ruotsin henkilöstöpäällikkö 

Britta Malmqvist sanoo.

– Tulos on selkeä osoitus sii-

tä, että henkilöstömme kokee 

meidät hyvin uskottavaksi ja 

luotettavaksi työantajaksi ja et-

tä heillä on vastuullista vapaut-

ta organisaatiossa sekä tunne 

osallistumisesta jännittävään 

kasvutarinaan, hän sanoo.

(Årets Karriärföretag). Tämän 

tunnustuksen saavat vuosit-

tain Ruotsin 100 houkuttele-

vinta työnantajaa, ja valinta-

perusteissa sanotaan muun 

muassa: ”Hyvät edut ja kyky 

edistää työntekijöiden urakehi-

tystä tekevät Rototiltistä hou-

kuttelevan työpaikan”.

Tämä käy ilmi myös Great 

Place to Work -järjestön glo-

baalien standardien mukaises-

ROTOTILTIN VUOSI 2021 OLI ENNÄTYSMÄINEN – 
UUSIA REKRYTOINTISUUNNITELMIA
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MAAN TIIVISTÄMISEEN käytetään 

yhä useammin kaivukonee-

seen kytkettyä tärylevyä. Näin 

voidaan vähentää työmaalla 

tarvittavien koneiden/työlait-

teiden määrää ja parantaa tur-

vallisuutta, sillä kenenkään ei 

tarvitse oleskella kaivannossa, 

jolla on riskinä sortua tärinän 

vaikutuksesta. Maan tiivistä-

miseen ei myöskään tällöin 

tarvitse käyttää käsikäyttöi-

siä maantiivistäjiä, joita pitäisi 

nostaa ketjuilla tai nostovöillä. 

Tämä lisää huomattavasti tur-

vallisuutta työmailla – tavoite, 

joka on engconin sydäntä lä-

Kaivukoneissa  
käytettävän engcon 
PC6000 -tärylevyn etuja:

• Automaattinen EC-Oil-pika-

kiinnikejärjestelmä on vakio-

varusteena, minkä ansiosta 

kuljettaja voi kytkeä tärylevyn 

ja sen hydrauliikan ohjaamosta 

poistumatta.

• Pieni virtaus riittää, joten 

PC6000-tärylevyä voi käyttää 

rototiltin lisähydrauliikan kaut-

ta

• Käyttämällä tärylevyä yhdes-

sä rototiltin kanssa päästään 

laajemmin käsiksi eri kohteisiin 

ja voidaan suorittaa helpom-

min useampia erilaisia töitä.

Aikaa ja rahaa säästyy  
ja turvallisuus lisääntyy

Aivan kuten engconin muissa-

kin hydraulisissa työlaitteissa, 

myös uudessa PC6000-täryle-

vyssä on vakiovarusteena au-

tomaattinen EC-Oil-pikakiinni-

kejärjestelmä. Tämä on jälleen 

yksi uusi askel engconin ta-

voitteessa kehittää automaat-

tisella pikakiinnikejärjestelmäl-

lä varustettuja työlaitteita. 

engcon lanseeraa nyt uudistetun tärylevyn 12–26 tonnin kai-
vukoneisiin. Se on jälleen yksi uusi askel engconin pyrkimyk-
sessä muuntaa kaivukone työlaitealustaksi. Tärylevy PC6000 
on sovitettu käytettäväksi rototiltin alapuolella, mikä lisää kai-
vukoneen tehokkuutta ja vähentää henkilövahinkojen riskiä. 

hellä. Lisäksi käyttömahdolli-

suudet laajenevat, sillä täryle-

vyä voi pyörittää ja kallistaa 

niin, että se seuraa alustaa. 

– Lisäämme kaivukoneiden 

joustavuutta nyt entisestään, 

sillä kuljettaja voi kallistaa ja 

pyörittää tärylevyä. Näin maan 

voi tiivistää esimerkiksi luiskien 

ja kaivojen ympärillä tarvitse-

matta jatkuvasti siirrellä konet-

ta. Kaivukone pystyy nyt myös 

suorittamaan entistä useampia 

erityyppisiä töitä, kertoo Johan 

Johansson, uuden tärylevyn 

suunnittelija ja projektipäällik-

kö.

• Kaivannoissa työskentely 

vähenee, mikä vähentää hen-

kilövahinkojen mahdollisuutta, 

jos tärinä aiheuttaa kaivannon 

seinämän sortumisen

• Käsikäyttöisten maantiivis-

timien riskialttiit nostot jäävät 

pois, joiden yhteydessä täryle-

vy voisi pudota tai osua henki-

löstöön tai esineisiin

• Vähemmän letkuja, jotka voi-

vat mennä rikki tai kulua, sillä 

vuotoöljyputkea ei tarvita

• Ruuvikiinnitteinen sovitusle-

vy mahdollistaa kiinnikejärjes-

telmän helpon vaihdon.

Sarjatuotanto on suunniteltu 

syksylle 2022.

– EC-Oilin avulla hydrauliik-

ka kytketään automaattisesti, 

minkä ansiosta kuljettaja sääs-

tää aikaa ja rahaa sekä lisää 

turvallisuuttaan, sillä hänen ei 

enää tarvitse poistua ohjaa-

mosta kytkemään käsin hanka-

lia ja likaisia liittimiä. Sateisella, 

kylmällä tai lumisella säällä tä-

mä parantaa olennaisesti myös 

mukavuutta, Johan Johansson 

jatkaa.

ENGCONIN UUSI TÄRYLEVY LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA VÄHENTÄÄ HENKILÖVAHINKOJEN RISKIÄ

SÄÄSTÖÄ VOI LÖYTÄÄ
J A R M O  S Y VÄ N E N

koi Meknian tekemällä kilpai-

lutuksella, jossa kaikki vakuu-

tuksemme käytiin läpi. Säästöä 

meille syntyi merkittävästi. Sii-

tähän yhteistyö syveni ja nyt 

Meknia hoitaa kaikki vakuutuk-

siin liittyvät asiat puolestam-

me. Ammattilaisten hoidossa 

tunnemme olevamme turvassa 

ja säästämme euroissa ja ajas-

samme, kun ei tarvitse roikkua 

vakuutusyhtiöiden puhelinvaih-

teissa tai täytellä vahinkoilmoi-

tuksia, sanoo Juha Raitanen.

– Meknialle maanrakennus- 

ja kuljetusala on tuttua. Vuosit-

tain toteutamme satoja kilpailu-

tuksia näiden alojen yrityksille. 

Vallitseva maailmantilanne on 

vaikuttanut merkittävästi kil-

pailutusten kysyntään, sillä 

vakuutukset ovat melkoinen 

kuluerä nimenomaan maanra-

kennus- ja kuljetusyrityksissä. 

Hoitosopimusasiakkaita kuten 

Somersora Oy, tulee koko ajan 

enemmän ja enemmän. Kuten 

Juha mainitsikin, meidän kans-

sa ei joudu jonottamaan puhe-

linvaihteissa, vaan asiat hoitu-

vat asiakkaalle mieluisimmalla 

tavalla. Joillekin se on puhelin-

soitto, joillekin whatsapp, ker-

too Meknian perustajaosakas 

Aleksi Mäkijärvi.

Nyt on hienoa, kun voidaan tavata ja neuvotella jälleen kasvotusten, 
toteavat Juha Raitanen ja Aleksi Mäkijärvi.

SOMEROLAINEN SOMERSORA on 

perustettu vuonna 1976. – En-

simmäiset vuosikymmenet So-

mersora palveli lähinnä isämme 

harkko- ja pihakivitehtaita ja-

lostamalla kiviaineksia, kertoo 

toimitusjohtaja Juha Raitanen. 

Vuonna 2005 veljekset Juha 

ja Olli Raitanen tulivat mukaan 

Somersoraan ja suuntasivat 

toimintaa maanrakentamiseen. 

– Isä oli myynyt tehtaansa ja pi-

ti löytää uutta toimintaa ja työ-

tä. Somero on aika pieni kunta 

ja alan töitä rajallisesti, joten 

kasvamaan on pitänyt lähteä 

Turun ja pääkaupunkiseudun 

suuntiin. 

– Hyvin pienestä toiminnas-

ta aloitimme 17 vuotta sitten. 

Nyt meitä on 35 ammattilaista 

ja lisäksi alihankkijoita. Maan-

rakennuskalustoa on noin 30 

yksikköä kokoluokissa 5 -50 

tonnia ja lisäksi kasettikuor-

ma-autoja. Suurimpana työ-

maana on tällä hetkellä Turun 

ohikulkutie, jossa toimimme 

aliurakoitsijana, kertoo Juha. 

Uusimpana hankintana on 

työmaalle tullut pitkäpuomi-

nen Doosan DX 300LC-7 SLR 

lähinnä  luiskien tekemiseen. - 

Pyrimme pitämään kalustom-

me tuoreena, alle viisi vuotta 

vanhana. Meillä on omat huol-

totilat ja -henkilökunta kotipai-

kalla Somerolla. Uusilla koneilla 

ja osaavalla huoltohenkilöstöllä 

me olemme toimineet ja toden-

neet, että järjestely sopii meille 

paremmin kuin huoltosopimuk-

set. 

Tämän huoltosekstorin li-

säksi kuluja pitää vahtia koko 

toiminnassa. Polttoaineet ja 

kulutusteräkset ovat loikanneet 

hinnoissaan aivan käsittämät-

tömästi ja on ollut vaikea rea-

goida niiden nousuun. 

Vakuutusten hoidossa olem-

me tehneet vuoden verran yh-

teistyötä vakuutusmeklariliike 

Meknian kanssa. Yhteistyö al-

– Somersoran suurin työmaa on tällä hetkellä 
Turun ohikulkutiellä, jossa toimimme aliurakoitsijana, 

kertoo toimitusjohtaja Juha Raitanen.

– Vakuutusasiat ja niiden hoito on tärkeä osa 
yrityksen toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa myös kuluihin, 

toteavat Meknian Aleksi Mäkijärvi ja Somersoran 
Juha Raitanen. ”Aleksi on pystynyt palvelemaan 
meitä tavalla, johon aiemmin ei oltu totuttu.” 

Juha Raitanen toteaa.

PC6000:N TEKNISET TIEDOT: Leveys 720 mm, korkeus ilman kiinni-
kettä 508 mm, pituus 1065 mm, paino ilman kiinnikettä 560 kg, suo-
siteltu hydraulivirtaus vähintään 55 l/min, tiivistämispinta 0,44 m², 
tiivistysvoima 60 kN, maks. hydraulipaine 220 bar, paluulinjan maks. 
suositeltu paine 20 bar
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SANDVIK LAAJENTAA jatkuvasti 

akkukäyttöisten lastauskonei-

den ja dumppereiden valikoi-

maansa BEV-strategiansa mu-

kaisesti sekä suurempiin että 

pienempiin kokoluokkiin. San-

dvik esitteli viimeksi MINExpo 

INTERNATIONAL® 2021 -mes-

suilla akkukäyttöisen, hyöty-

kuormaltaan 50-tonnin Sand-

vik TH550B -dumpperin. Uusi 

TH665B 65-tonnin kantokyvyl-

lä on suunniteltu parantamaan 

kaivoskuljetusten tuottavuutta, 

vastuullisuutta ja kustannuste-

hokkuutta laajamittaisissa kai-

voslouhintamenetelmissä.

”Sandvikilla on yli 50 vuotta 

siosta jatkuvan 640 kW:n te-

hon, joka mahdollistaa hyvän 

kiihtyvyyden sekä nopeuden 

ramppiajossa.

Dumpperissa on Sandvikin 

patentoima automatisoitu ak-

kupakettien vaihto AutoSwap- 

ja AutoConnect-toiminnoilla, 

teluratkaisut edistykselliseen 

sähköiseen teknologiaan ja 

akkujärjestelmään. Dumpperi 

kulkee täyteen kuormattuna te-

hokkaan sähköisen voimansiir-

tonsa ansiosta kaltevuudeltaan 

1:7:n nousua jopa 30 prosent-

tia nopeammin kuin vastaava 

kokemusta maanalaisten kai-

voskoneiden suunnittelusta ja 

valmistuksesta. Kehitämme 

alan edelläkävijänä yhä uusia 

innovaatioita, jotka tarjoavat 

asiakkaillemme kestävämpiä 

ratkaisuja kaivostoimintaan”, 

kertoo Sandvik Mining and 

Rock Solutions -liiketoimin-

ta-alueen presidentti Henrik 

Ager. ”Uusin akkukäyttöinen 

dumpperimme auttaa kovan 

kiven kaivoksia ja urakoitsijoi-

ta ottamaan merkittävän aske-

leen kohti tuottavampia ja nol-

lapäästöisiä kuljetuksia.”

Sandvik TH665B yhdistää 

luotettavat Sandvikin suunnit-

ja tuloksena akkujen vaihto 

ja kytkeminen sujuu helposti 

ja nopeasti muutamassa mi-

nuutissa, ilman erityistä infra-

struktuuria, kuten nostureita tai 

muuta raskasta käsittelykalus-

toa. Sandvik TH665B:ssä on 

myös uusi, entistäkin luotetta-

vampi akkupakettien nostolait-

teisto. Akkuhäkki on suunnitel-

tu uudelleen huollettavuuden 

parantamiseksi, minkä ansios-

ta akkumoduulin vaihto ei edel-

lytä akkupakettien irrottamista 

akkuhäkistä huoltoa varten.

Uudessa ohjaamossa hyö-

dynnetään samoja alan joh-

tavia ratkaisuja kuin Sandvik 

Toro™ TH663i -dumpperin oh-

jaamossa tarjoten erinomaisen 

ergonomian ja monipuoliset 

säätömahdollisuudet. Keski-

nivelestä kiertyvä runkoraken-

ne antaa hyvän vakauden, ja 

etuakselin jousitus takaa suju-

van ajon epätasaisillakin teil-

lä. Ohjaus tapahtuu joystickin 

avulla, ja isot värilliset koske-

tusnäytöt ja Sandvikin uusin 

ohjausjärjestelmä antavat ope-

raattorille helpon pääsyn laite-

tietoihin.

tavanomainen dieselkäyttöinen 

dumpperi. Koneen jokaisella 

pyörällä on oma ajomoottori, 

mikä yksinkertaistaa voiman-

siirtoa sekä parantaa koko-

naishyötysuhdetta ja maksimi-

tehoa. Sandvik TH665B tarjoaa 

sähköisen voimansiirtonsa an-

SANDVIK ESITTELEE HYÖTYKUORMALTAAN MARKKINOIDEN SUURIMMAN 
AKKUKÄYTTÖISEN DUMPPERIN MAANALAISIIN KAIVOKSIIN

Sandvik Mining and Rock Solutions esittelee kantokyvyl-
tään markkinoiden suurimman akkukäyttöisen dumppe-
rin maanalaiseen kaivostoimintaan. Hyötykuormaltaan 
65-tonninen Sandvik TH665B:n prototyyppi on parhaillaan 
tehdastestien loppusuoralla Kaliforniassa. Kone lähtee 
seuraavaksi Barmincon ja AngloGold Ashantin kenttätes-
tiin Sunrise Damin kultakaivokseen Australiaan, jossa to-
detaan käytännössä sen soveltuvuus kuljetuksiin pitkissä 
rampeissa. Sandvik TH665B -dumpperin kaupallinen tuo-
tanto on suunniteltu alkavaksi vuoden 2023 lopulla.

Kunnioitettavan 
monipuolinen ja ketterä

UUSI WILLE 375Δ
Pienikokoiseksi ympäristönhoitokoneeksi Wille 375Δ 
on kunnioitettavan monipuolinen. Koneessa yhdistyvät 
kompaktin koneen ketteryys ja kokoluokalleen 
poikkeuksellinen kuormauskyky. Wille 375Δ on 
kokonaisvaltainen kiinteistönhoitokone!

• Henkilönostinvalmius 
• Erinomainen hydrauliikka mahdollistaa
• Työlaitteiden kiinnitys eteen, päälle ja taakse
• Tehokas kuormaus

ETELÄ-SUOMI Timo Perämäki 040 128 0683 | LÄNSI-SUOMI Pasi Eronen 040 846 4746 | 
LOUNAIS-SUOMI Johan Seikola 040 131 7432 | ITÄ-SUOMI Jukka Särkkä 040 046 9635 | 
AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ Petteri Ylinen 050 325 0818
etunimi.sukunimi@wihuri.fi  www.wille.fi  www.tekninenkauppa.fi



KAIKKI TYÖKONEISTA 6

Vilakone on nyt  
Wille Machines Oy

Vilakone on alusta lähtien mer-

kinnyt laadukkaita suomalai-

sia tuotteita. Alkutaipaleellaan 

Vilakone tunnettiin erityisesti 

Vila-merkin etukuormaajista. 

Kun 80-luvun loppupuolella 

Wille-monitoimikoneiden ky-

syntä ajoi kuormaajien ohi, 

tehtaan painotus muuttui. Wil-

le-ympäristönhoitokoneiden ja 

Wille Optim-työlaitteiden suo-

sio on kasvanut vuosikymme-

nien ajan Suomessa ja Poh-

joismaissa.

Vilakone on vienyt konei-

ta ulkomaille erityisesti Kana-

daan ja Pohjoismaihin hyvällä 

vastaanotolla. Nyt Vilakone 

lähtee tavoittelemaan entistä 

kovempaa kasvua kansainvä-

lisiltä markkinoilta. Vilakoneen 

kasvustrategian avittamisen ja 

keihäänkärjeksi muodostunei-

den Wille-ympäristönhoitoko-

neiden korostamiseksi tehdas 

muuttaa nimensä Wille Machi-

nes Oy:ksi.

”Wille-ympäristönhoitoko-

neita on suunniteltu ja tuotettu 

ammattimaisesti Loimaalla jo 

80-luvulta alkaen. Vientimark-

kinat ovat olleet alusta asti 

tärkeä osa Vilakoneen liiketoi-

mintaa ja tuo tällä hetkellä noin 

puolet yhtiön liikevaihdosta. 

Juuri lanseerattu Delta-sarja 

on saanut sekä kotimaassa ja 

vientimarkkinoilla erittäin hy-

375 mallista löytyy samat hyvät ominaisuudet, kuin muistakin delta malleista, koneesta löytyy SmartDrive, SmartFlow, ja Smartlube. Katteet ovat saatavilla asiakas värityksellä, konees-
ta löytyy henkilönostin valmius, sekä uutuutena moottorihydrauliika toimintojen ja litramäärän indukointi. Lisävarusteena koneeseen on saatavilla käynnistyksen esto RFID. 375 mallien 
tuotantomäärä on 50-100 kappaletta. 375 Delta Mallissa moottorina toimii Kohler KDI1903TCR EU OFFRoad Stage 5, 3 sylinterinen turboahdettu ja välijäähdytetty dieselmoottori. 
Tehoa moottori tuottaa 42 kilowattia.

Vakiovarusteisiin kuuluval-

la etukuormaajalla yllät nosta-

maan kuormia korkealle. Ko-

neen hydrauliikan tuotto (max 

110 l/min) riittää kerralla mo-

neen työlaitteeseen ja työlaite-

valikoima on laaja. Voit käyttää 

erilaisia työlaitteita saman-

aikaisesti, mikä tekee työstä 

tehokasta ja vähentää siirto-

ajon tarvetta. Ketterä katu- ja 

viheralueiden kunnostajam-

me on varustettu Delta-sarjan 

älykkäillä ominaisuuksilla, jot-

ka parantavat käytettävyyttä. 

Hydrauliikkatoimintojen selkeä 

näyttö sekä nopeussäätyvä 

moottorihydrauliikka helpot-

tavat työlaitteiden käyttöä eri 

työvaiheissa. Henkilönostimel-

la työskentely on turvallista ja 

helppoa: kone estää siirtoajon 

automaattisesti, kun nostin on 

käytössä. Lisätakavalot ohjaa-

mon takayläkulmissa tuovat li-

sää turvallisuutta ja mukavuut-

ta myös isojen työlaitteiden 

käyttöön.

”Aiemmat Delta-sarjan ko-

neet ovat saaneet asiakas-

kunnassa erinomaisen vas-

paa 

ja automaattisem-

paa. Nyt Willet kasvattavat 

kapasiteettiaan kuorman siir-

rossa.

Normaalisti Willet on rekis-

teröity moottorityökoneiksi, 

mutta nyt Wille 375Δ on opti-

ona saatavilla myös traktorihy-

väksyttynä mallina. Traktoriksi 

rekisteröity Wille peittoaa mo-

nipuolisuudellaan perustrakto-

rit tuttujen ominaisuuksiensa 

ansioista. Lisäksi traktorina 

vän vastaanoton ja samaan 

aikaan olemme avaamassa 

myös uusia vientimarkkinoita 

vauhdittaaksemme kasvuam-

me. Nimenmuutos selkeyttää 

kommunikaatiota asiakkaiden 

ja toimittajien kanssa ja tehos-

taa pyrkimyksiämme kasvattaa 

kansainvälisen liiketoiminnan 

osuutta”, kertoo toimitusjohta-

ja Pekka Elo.

Wille 375Δ –  
kunnioitettavan  
monipuolinen

Wille Machines Oy, entinen Vi-

lakone, lanseeraa tänään 6.4. 

Willen kompaktin 300-sarjan 

uuden sukupolven ympäris-

tönhoitokoneen, Wille 375Δ:n. 

Malli on viimeisin lisäys uu-

den sukupolven Delta-sar-

jaan. Koneuutuudessa on 

muutamien uusien toiminnal-

lisuuksien lisäksi samat työ-

tehokkuutta, turvallisuutta ja 

ympäristöystävällisyyttä pa-

rantavat ominaisuudet kuin 

sarjan seuraavassa kokoluo-

kassa. Pienikokoiseksi 3000 

kg ympäristönhoitokoneeksi 

Wille 375Δ on kunnioitetta-

van monipuolinen. Koneessa 

yhdistyvät kompaktin koneen 

ketteryys ja kokoluokalleen 

poikkeuksellinen kuormausky-

ky: hoidat Willellä enemmän 

kuin mihin samankokoiset mi-

nitraktorit tai pyöräkuormaajat 

pystyvät.

taanoton. Minulla on 

vakaa luottamus siihen, 

että myös uudistettu 

375Δ täyttää käyttäjien 

Willeimmätkin tarpeet, 

toteaa Delta-sarjan ke-

hitystiimin johtaja Jesse 

Suonsivu.

Wille-ympäristön-

hoitokoneet ovat Loi-

maalla, Varsinais-Suo-

messa suunniteltuja ja 

valmistettuja avain-

lipputuotteita, ja ovat 

kokoluokkansa mark-

kinajohtajia. Konei-

den valmistaja Wille 

Machines Oy on osa 

Wihuri Oy Teknistä Kauppaa, 

joka myy ja huoltaa Willet Suo-

messa.

Nyt uudet Willet  
on saatavilla myös  
traktorina

Wille-ympäristönhoitokoneita 

on aina kehitetty kuljettajiaan 

paremmin palveleviksi, kuten 

delta-sarjan erinäiset älykkäät 

ominaisuudet ovat tehneet 

työstä turvallisempaa, tarkem-

Willen kanssa pys-

tyy hyödyntämään 

peräkärryä entis-

tä vapaammin. Nyt 

koneella saa vetää 

kaikkea tieliikentee-

seen hyväksyttyä 

hinattavaa tai vaikka 

kärryn täydeltä lunta, 

lehtiä tai muuta kulje-

tettavaa - painorajat 

huomioiden. Trakto-

rihyväksyntä alentaa 

myös vakuutusmaksu-

ja.

Traktorihyväksyntä 

on vahvistettu nyt jul-

kaistulle Wille 375Δ:lle 

sekä Wille 475Δ:lle, mutta vuo-

den loppuun mennessä kaikki 

julkaistut Delta-sarjalaiset on 

saatavissa traktorimallina.

”Traktorihyväksynnän myö-

tä asiakas saa Willestään vielä 

monipuolisemman työkoneen. 

Traktorityypitys mahdollistaa 

perävaunun vetämisen ja tava-

rankuljettamisen ”, toteaa Suo-

men myynnistä vastaava Satu 

Salomaa.

Pekka Elo on aloittanut 
viime vuoden syyskuus-
sa Wille Machines Oy:n 
toimitusjohtajana. Vilako-
neen nimenmuutos Wille 
Machineksi yhdistää nimen 
tuotedrändiin. Kansainvä-
listymisen myötä nimen 
muutos selkeyttää asiointia 
ja kommunikaatiota asiak-
kaiden ja toimittajien kans-
sa. 

Koneen ohjaamosta nä-
kyvyys on huippuluokkaa, 
mikä lisää turvallisuutta 
koneella työskennelles-
sä. Hallintalaitteet ovat 
sijoiteltu ohjaamon hy-
vin ja että kuljettajan 
on helppo hallita konet-
ta sekä kaikkia laitteita 
työnteon aikana.

Wille Machines lanseerasi Wille-päivän kunniaksi uuden 
Delta-sarjalaisen 375 Willlen. 375 malli on käyttäjille teh-
ty monipuolinen monitoimikone, uuden 375  sekä 475 del-
tasarajaisen saa nyt myös rekisteröityä traktoriksi, tämän 
vuoden loppuun mennessä muutkin deltasarjalaiset saa 
rekisteröityä traktoriksi. Sekä moottori työkoneeksi. Kun 
Wille on rekisteröity traktoriksi, niin se mahdollistaa sen, 
että perävaunua vetäessä vaunuun voi lastata muutakin 
kuin työkaluja.

WILLEN PÄIVÄ – VILAKONE ON NYT WILLE MACHINES OY
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Liebherr-Finland Oy Ab • Pakkasraitti 8 • 04360 Tuusula • Phone +358 9 8366030 
info.lfi@liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction • www.liebherr.fi

Vieraile osastollamme

MAXPO 2022
5.– 7.5.2022
Hyvinkään lentokenttä
A50

Rakennuskoneita 
parhaimmillaan
www.liebherr.com

Maarakennuskoneet

2007-501_029 LHO_005_Erdsammel_A-Maerkte_LWT_2022_Hankintavinkit_FIN_FIN_MAXPO.indd   12007-501_029 LHO_005_Erdsammel_A-Maerkte_LWT_2022_Hankintavinkit_FIN_FIN_MAXPO.indd   1 29.03.22   12:2429.03.22   12:24
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Honkatrading toi konepäiville nähtäväksi ja testattavaksi laajan määrän erilaisia Takeuchi-kaivukoneita ja Takeuchin liukuohjattavan kuormaajan sekä Hargassnerin lämmityslaitteet. 

Lännentractors esitteli konepäivillä laajan määrän val-
mistamiaan koneita. Esillä olivat: Lundberg-monitoi-
mikoneet, Lännen-traktorikuormaaja sekä Watermas-
ter-ruoppauskoneet.

Avesco toi konepäiville testattavaksi ja koeajettavaksi 
kaksi kaivukonetta. Mallit jota pääsi konepäivilllä testaa-
maan olivat Cat 305E2 ja Cat 315Gc -kaivukoneet.

Steelwrist esitteli konepäivillä tuotteitaan. Esillä olivat 
tiltit, kiinnittimet sekä ohjainjärjestelmät. Tuotteita esit-
telivät Heidi Imboden ja Jaakko Kuusisto.

Wacker Neusonilta on tullut uuden mallisia tärylätkiä, 
mallit ovat BPS1030B ja BPS1340B, ltäktä ovar va-
rustettu Briggs&Stratton XR550 2,6kw:n bensiini-
moottoreilla. Työpainot ovat 53kg ja 71kg, työleveys on 
300mm ja 400 mm. Työntönopeus on 26m/min.

KH-Kone-konserni oli vahvasti edustettuna Villi Länsi -konepäivillä. Näytillä olivat eri kokoluokan Kramer-kuormaajat, 
Yanmar-kaivukoneet, Wacker Neuson -kaivukoneet ja -kuormaajat sekä Kobelco-kaivukoneet. 

Sekä tietysti Ljungby-pyöräkuormaajat.

Marakon toi konepäiville näytille Rammerin 
R04P-iskuvasaran sekä Soosan SQ 43 -iskuvasaran.

VILLI LÄNSI
E E R O  S Y VÄ N E N
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RealMachinery toi Villi Länsi -konepäiville täysin uu-
den koneen näytille, kun konepäivillä oli esillä Doosan 
DX100W-7 -pyöräalustainen kaivukone.

Tero Leiniö RealMachineryltä luovutti konepäivillä Timantti-Nieminen Oy:lle 
Doosan DX35Z -kaivukoneen ja konepäivillä luovutettiin myös 
Rakenne-Kylänpää Oy:lle Doosan DX140LCRD-7 .kaivukone.

Teemu Hietaoja Rentiltä luovutti Villi Länsi -konepäivil-
lä Koneurakointi Kinnarin Tuomas Kinnarille upouuden 
Case 145DSR -kaivukoneen. Koneurakointi Kinnarin 
päätoimipaikka sijaitsee Aurassa, mutta töitä tehdään 
ympäri Varsinais-Suomea.

Wihurin pihalla vilskettä riitti kun koneisiin ja palveluihin tutustuttiin konepäivien aikana. Esillä olivat Wille-monitoimikoneet, Bobcat-kaivukoneet sekä John Deere -traktorit. 

Rotatorin pihalla oli koeajettavana uusi Hitachi ZX135US-7 -kaivukone. Uudessa mallis-
sa toimii moottorina Toyota 1KD, joka tuottaa 74 kWh:n tehon. Polttoainekulutusta on 
saatu alhaisemmaksi verrattuna vanhempiin koneisiin ja ureaa ei tässä mallissa tarvita. 
Uudessa Hitachissa on uudistettu ohjaamo täysin, joka on tilavampi ja ergonomisempi 
sekä hiljainen (65 db). 

Suomen Rakennuskone esitteli Komatsu-kaivinkoneita ja Hamm-jyriä 
sopimushuoltajansa Atula Huoltopalveluiden 

Maskun toimipisteessä.
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WIRTGEN FINLAND OY · Jussi Harju · 040-77 88 908 · jussi.harju@wirtgen-group.com

ÄLYKÄS, TEHOKAS JA MONIPUOLINEN. Käyttäjäystävällisellä SPECTIVE ohjausjärjestelmällä saat kaiken tarvitsemasi tiedon 
koneesta suoraan älypuhelimeesi uuden SPECTIVE CONNECT liitännän avulla. Tähän lisättynä uudet älykkäät ohjaus- ja ylikuormitus-
järjestelmät takaavat onnistuneen lopputuloksen niin kiven, kuin kierrätysmateriaalin murskauksessa. Uusi MOBICAT MC 110 EVO2 
loistaa poikkeuksellisen kustannustehokkailla ratkaisuillaan ja tehokkaalla, sekä taloudellisella MC 110 EVO2 voimayksiköllään.

Tiedolla Parempaa Tulosta.
UUSI MOBICAT MC 110 EVO2 
JA SPECTIVE CONNECT

MC 110 EVO2

A WIRTGEN GROUP COMPANY

  www.wirtgen-goup.com/mc-110-evo2-kleemann

Made in Finland -konekiertue rantautui Villi Länsi -konepäiville esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan. 
Kiertueella ovat mukana: 

Nokian renkaat, Dynaset, Kiho, Allu Group, Kronos, Snowek, Novatron, Secto ja Serco. 

ALAN KESÄTAPAHTUMAT 2022

TOUKOKUU Maxpo, HYVINKÄÄ 5.–7.5.
 Telakonepäivät, HUMPPILA 20.–21.5.

KESÄ-HEINÄKUU Elmia Wood, RUOTSI 2.–4.6.
 Farmari, MIKKELI 30.6.–2.7.
 Tawastia Truck Weekend,  HÄMEENLINNA 15.–16.7.

ELOKUU LEPAA 11.–13.8.
 Power Truck Show, YLIHÄRMÄ 12.–13.8.
 Elmia Lastbil, RUOTSI 24.–27.8.
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ytm.fi/liikkuvakalusto/ 

Varmista turvalliset työolosuhteet ja paranna tuottavuutta 
suodattamalla työkoneen ohjaamon ja moottorin tuloilma

Vortex® Max 
Moottorin imuilman esipuhdistin

UUTUUSTUOTE

Sy-Klone Vortex® Max moottoroitu esipuhdistin on suunniteltu kohteisiin, 
joissa tavanomainen moottorin imuilman esipuhdistin ei kykene 
puhdistamaan riittävästi moottorin imuilmaa haastavissa pölyisissä 
olosuhteissa. Puhtaan ilman tuotto jopa 25,5 m3/min.

Sy-Klone ilmanpuhdistustuotteet ja muutkin liikkuvan kaluston ratkaisut asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja 
vastuullisesti toimittaa: 

Maksimoi moottorin suorituskyvyn ja suodattimen käyttöiän: Tarjoaa 
jatkuvan, puhtaan ilmavirran riippumatta koneen toimintatilasta. Minimoi 
seisokit ja huoltokustannukset.

Löydät meidät Maxpo -messuilta 5.-7.5.2022 osastolta B78!

 

KONEVEL
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LIEBHERR VAHVISTAA ASEMIAAN 
KESKIKOKOISISSA PYÖRÄKUORMAAJISSA

UUSISSA MALLEISSA (L 526, L 538 

ja L 546) ovat standardi kauha-

koot 2,2 ja 3,0 m³ välillä. Konei-

den tehoissa on merkittävä ero 

verrattuna aikaisempiin mallei-

hin. Esimerkiksi L 526 moottorin 

tehoa on nostettu 20% edeltä-

jäänsä verrattuna. Irroitusvoima 

on kasvanut yli 20%. Vastaaval-

la tavalla L 538 ja L 546 malli-

en suorituskyky on kasvanut. 

Parannukset hydrostaattisessa 

voimansiirrossa lisäävät veto-

voimaa mahdollistaen tasaisen 

kiihdytyksen erilaisissa työ-

tehtävissä, samoin tunkeutu-

misvoima on kasvanut. Nämä 

kolme mallia ovat välittömästi 

tilattavissa Euroopan Liebherr- 

edustajilta.

Voimakas ja  
monikäyttöinen  
uudelleen suunniteltu  
z- kinematiikka

Liebherr on vahvistanut koneen 

etuosan teräsrakenteita, jotta 

kannettavat taakat voivat olla 

painavampia. Nostovarsien ra-

kenne on saanut lisävahvikkeita 

itse varsiin kuin myös poikkiput-

keen ja nämä lisäävät kestävyyt-

tä. Tehoja nostavat uudelleen 

muotoiltu z- kinematiikka, säh-

köhydraulinen hydrauliikanhal-

linta, isommat hydrauliikkasy-

linterit sekä enemmän voimaa 

tuottavat hydrauliikkapumput. 

Näiden parannusten avulla työ-

kiertoihin saadaan lisää nope-

utta. Nopeus on kasvanut myös 

korkealta kippaavilla kauhoilla ja 

tukkipihdeillä. 

Kasvanut suorituskyky antaa 

hyvän perustan muille paran-

nuksille. Liebherr tarjoaa erilai-

sia puomi- ja varusteoptioita eri 

teollisuusalojen tarpeisiin. Uu-

den optimoidun z- kinematiikan 

ansiosta varsisto sopii lastauk-

sen erilaisille tasoille. Konee-

seen saa myös samalla kine-

matiikalla toimivan ja korkealla 

nostavan “High Lift” -varsiston. 

Nykyään pyöräkuormaajissa 

käytetään monia työlaitteita. 

Sitä helpottamaan Liebherr on 

kehittänyt täysin automaattisen 

LIKUFIX- pikakiinnitysjärjestel-

män, jonka muotoilu on opti-

moitu helpottamaan näkyvyyttä 

työlaitteelle ja eteenpäin. Ko-

neen työlaite voidaan vaihtaa 

mekaanisesta hydrauliseen vain 

nappia painamalla. Se sääs-

tää aikaa ja on turvallista, kos-

ka työlaitteen lähelle ei tarvitse 

mennä. 

Hyvin ajatellut yksityiskohdat 

helpottavat päivittäistä työsken-

telyä. Esimerkiksi kun tarvitaan 

tarkkaa vaakanostoa, se tapah-

tuu nappia painaen ja kauhan 

sijasta voidaan käyttää trukki-

piikkejä. Koneessa on kauhan 

tyhjennysavustin, joka auttaa 

tarttuvan materiaalin irtoamista 

kauhaa tyhjennettäessä. Avus-

tin täristää kauhaa tarvittaessa 

tyhnennysvaiheessa. Koneen 

varsiston uusimisen ohella myös 

kauhat on muiotoiltu uudelleen. 

Asiakkaan toivomuksesta kau-

haa voidaan räätälöidä ja asia-

kas voi tilata kauhan toivomil-

leen kulutusosille sopivaksi. 

Optimoitu  
voimansiirtolinja ja  
älyä koneen hallintaan

Tuottavuuden parantamisek-

si puomiston ohella optimoitiin 

myös voimansiirtolinja. Moottori 

on tehokkaammpi ja sen vään-

tömomentti on kasvanut, lisäksi 

väännön huippukohta saavute-

taan alemmalla kierrosluvulla. 

Samasta polttoainemäärästä 

saadaan enemmän tehoa. Te-

hojen noston ohella ajomoot-

toreita ja hydrauliikkapumppuja 

on suurennettu vetovoiman pa-

rantamiseksi. Kaikkien kolmen 

koneen työkierto on nopeutu-

nut. Lisääntyneen voiman ohella 

haluttiin kestävyyttä, molemmat 

sekä etu- että taka-akseli ovat 

vahvemmat edeltäjiinsä verrat-

tuna.

Konepelti on muotoiltu uu-

delleen antamaan paremman 

näkyvyyden taaksepäin. Ko-

neen hallintaan on lisätty älyä, 

siitä esimerkkinä ovat henkilön 

tunnistusjärjestelmä ja jarrutus-

avustin.  Lisävarusteena saata-

va tunnistusjärjestelmä on asen-

nettu koneen takaosaan ja se 

varoittaa äänisignaalilla, jos hen-

kilö on koneen vaara-alueella. 

Järjestelmä pystyy erottamaan 

ihmisen muista mahdollisista 

esteistä ja se on yhteydessä jar-

rujärjestelmään. Kun vaaratilan-

ne havaitaan äänimerkin ohella 

jarrut aktivoituvat ja suorittavat 

automaattisen nopeuden pu-

dotuksen. Järjestelmä vähentää 

vaaratilanteita ja estää henkilö-

vahingot.

Enemmän tehoa ja suurempi irroitusvoima, 
L526 lastaa kuorma-autoa.

Uusi Liebherr L 546 on vakuuttava 
romunkäsittelyssä.

– Uudet keskikokoiset koneet ovat 8. sukupolvea ja tarjollsa on kolme mallia L 526, L 538 ja L 546
– Uusien nostovarsien z- kinematiikka on uudistettu tehokkuuden lisäämiseksi
– Moottorin tehoa on kasvatettu ja hydrostaattisen ajon toimintaa on optimoitu
– Koneita on modernisoitu mm. aktiivinen lähellä olevan henkilön tunnistaminen
Keskikokoistet kuormaajat ovat kokeneet perustavalaatuisen uudistuksen. Uudet nostovarret mahdollistavat suuremmat voimat 
irroitusta ja kuorman pitoa varten. Z- kinematiikka on uudistettu ja työhydrauliikkaa parannettu. Moottorin tehoa on kasvatet-
tu ja kaatokuorma on suurempi, nämä mahdollistavat nopeamman materiaalin irroituksen sekä tehokkuutta kierrätykseen ja 
tukkien käsittelyyn. Koneen muotoilua on parannettu ja apujärjestelmät ovat älykkäämpiä.  Näistä voidaan mainita henkilön 
tunnistus, jarrutusavustin ja täysin automaattinen LIKUFIX- pikakiinnitysjärjestelmä työlaitteille.

Uudet nostovarret parantavat suorituskykyä, myös tukinkäsittely onnistuu L 546 koneella.

Voimakkaat ja monikäytöiset uudet kuormaajat  L 526, L 538 and L 546.

Uusien mallien tekniset tiedot

 L 526 L 538 L 546

Kaatokuorma: 8,730 kg 9,650 kg 11,010 kg

Kauhan tilavuus: 2.2 m³ 2.6 m³ 3.0 m³

Työpaino: 13,170 kg 14,520 kg 15,410 kg

Moottorin teho: 116 kW / 158 hp 129 kW / 175 hp 138 kW / 188 hp

Tekniset tiedot koskevat perusmalleja. 
Kaikki mallit täyttävät Stage V ja Euro 4 päästömääräykset.
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Markkinoiden 
pisin takuu
5 vuotta

Huippu  
hinta- 
laatusuhde

Vaivaton  
käyttää ja 
huoltaa

Kustannus- 
tehokas ja 
tuottava

Hyvä  
saata- 
vuus

TAKUULLA 
SANY

OTA YHTEYTTÄ

Vesa Terhivaara
p 044 555 6877 
vesa.terhivaara@tornokone.fi�
Sementtitehtaankatu 4,   
04260 Kerava

  Sany Nordic Finland
��sanynordicfin

s a nyn o rd i c . f i

Jälleenmyynti:
EVN Machine
Käpykuja 4
69100 Kannus
p +358 45 314 9650
aki@evnmachine.fi

 

OSASTO

A99

COBRA SEULAKAUHAT TURPEEN KÄSITTELYYNCOBRA SEULAKAUHAT TURPEEN KÄSITTELYYN
▪ Seuloo risut, kannot ja ▪ Seuloo risut, kannot ja kivet pois sekäkivet pois sekä
  rikkoo turvepaakut  rikkoo turvepaakut
▪ Markkinoiden paras kapasiteetti▪ Markkinoiden paras kapasiteetti

COBRA SEULAKAUHAT MULLAN JA ERI MAA-COBRA SEULAKAUHAT MULLAN JA ERI MAA-
AINESTEN SEULONTAANAINESTEN SEULONTAAN
▪ Seuloo tasalaatuisen lopputuotteen▪ Seuloo tasalaatuisen lopputuotteen
▪ Peruskoneet 1,5 - 50 tonnia▪ Peruskoneet 1,5 - 50 tonnia

OLEMME OLEMME 
OSASTOLLA B119OSASTOLLA B119
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www.hankintavinkit.fi

Lue lehti netissä!

Varaa ilmoitustila: p. 040 541 4902, 
toimitus@hankintavinkit.fi

Hankintavinkit 5/2022
ilmestyy 25.5.

ROADSHOW ALKOI Kempelees-

tä ja päättyi Oripäähän. Esillä 

olivat John Deere ennakkoesit-

telykoneet: 6R 150 ja 6R 185 

traktorit sekä muita 6R-sarjan 

traktoreita. 

6R 150 malli on pieni run-

koinen, kompakti, kevyt ja te-

hokas! Tästä uutuus mallista 

löytyy vaakataso automatiik-

ka, joka ainutlaatuisena omi-

nolla voit tallentaa enintään 

neljä etukuormaimen asentoa, 

jotka palautat nopeasti ja mu-

kavasti monitoimivivulla. Lisää 

tarkkuutta ajoon saa dynaami-

sen punnituksen avulla. Pun-

nitusjärjestelmä mahdollistaa 

kauhan täyttämisen tarkas-

ti haluttuun painoon ja vaihe 

vaiheelta etenevien reseptien 

luonnin vaunun täyttämiseksi. 

Witraktor järjesti maaliskuussa Roadshow kiertueen, joka vieraili kuudella paikkakunnalla.

naisuutena säätää kuormai-

men maanpinnan eikä vain 

traktorin suuntaisesti. Uusi, 

sähköinen monitoimivipu on 

mukavin ja kätevin käyttötapa 

etukuormaajalle. Monitoimivi-

pu on täysin konfiguroitavissa 

ja sillä voi ohjata kaikkia ulos-

tuloventtiileitä, etunostolait-

teita ja ISOBUS-toimintoja. 

Asentoautomatiikka- toimin-

R-sarjan etukuormaimissa on 

automaattinen kiinnitystoimin-

to, joten kuormaimen ja työ-

koneiden asennus sujuu käden 

käänteessä. 6R 150 mallissa 

on 177 hevosvoimaa älytehon 

kanssa ja ilman älytehoa voi-

maa on 165 hevosvoimaa. Te-

hon tuottaa neljä sylinterinen 

4,5 litran moottori. Työpaino 

koneella on 6.5 tonnia ja ak-

seliväli on 2,58 metriä. Uutuus 

mallista löytyy myös XXL Com-

fortView ohjaamo, jossa on ti-

laa 3,33 m3.

6R 185-traktoria ohjaat jo-

pa 234 hevosvoimalla älyteon 

avulla ja ilman älytehoa voimaa 

on 204 hevosvoimaa. Tämä ke-

vyt, keskikokoinen runkomalli 

painaa 7,9 tonnia. Voiman sii-

hen tuottaa kuusi sylinterinen 

ja 6,8 litrainen moottori. 6R 185 

traktorissa on myös XXL Com-

fortView ohjaamo ja malliin on 

mahdollista saada AutoPowr 

vaihteisto sekä 6R traktorei-

hin kehitetty heavy duty Di-

reectDrive vaihteisto. Tässä 

vaihteistossa on kaksoiskytkin, 

kahdeksan vaihdettta ja kolme 

vaihdealuetta.

WITRAKTORIN ROADSHOW

”INFRA- JA KONEALAN yri-

tykset huolehtivat muun 

muassa väylien kunnosta, 

vesi- ja jätehuollosta sekä 

teollisuuslaitosten materi-

aalilogistiikasta. Polttones-

teiden hinnan noustessa 

tämän yritystoiminnan jat-

kuvuus on nyt vaakalaudalla 

– ja sitä kautta tuhannet työ-

paikat sekä koko Suomen 

huoltovarmuus”, INFRAn 

hallituksen puheenjohtaja 

Jussi Tuohino muistuttaa. 

Löpöä käyttäviä, aktii-

visessa käytössä olevia 

työkoneita on Suomessa 

arviolta yli 50 000. Moni ko-

neista on vuorotyössä, ja 

operointi vaatii työvoimaa 

myös huoltoon, hallintoon ja 

myyntiin. Hurja hinnannou-

su koskettaa arviolta jopa yli 

100 000:tta työpaikkaa

Lähes 60 prosenttia alan 

töistä tehdään julkiselle 

sektorille. Näille kilpailutuk-

sille on tyypillistä, että työ 

tehdään tarjotulla hinnalla 

koko monivuotisen sopi-

muskauden ajan. 

”Moni yritys jatkaa tällä 

hetkellä yhä tappiollisem-

maksi muuttuvaa toimin-

taansa. Nopea ratkaisu, 

joka pelastaisi yrityksiä ja 

työpaikkoja olisi yritystoi-

minnassa käytettävän kevy-

en polttoöljyn määräaikai-

nen veronalennus”, INFRAn 

toimitusjohtaja Paavo Syrjö 

sanoo. 

Kevyen polttoöljyn eli löpön raju hinnannousu on ajanut 
monet konepalvelu- ja infra-alan yritykset pohtimaan yri-
tystoimintansa jatkon edellytyksiä. Ratkaisu yritysten tu-
kalaan tilanteeseen olisi yritystoiminnassa käytettävän lö-
pön väliaikainen veronalennus, ehdottaa yrityksiä edustava 
INFRA ry.

INFRA ja Rakennusteol-

lisuus RT ovat esittäneet, 

että hallitus laskisi kevyen 

polttoöljyn veron EU:n mää-

rittelemälle minimitasolle, 

kunnes tilanne on normali-

soitunut.

Katupölyt pois, teiden ja 

ratojen routavauriot hallin-

taan

Työkonevaltainen inf-

ra-ala vastaa liikenneväylien 

aurauksesta ja liukkauden 

torjunnasta, kevätpesuista 

sekä talven jäljiltä paljas-

tuvien routavaurioiden kor-

jauksista ja päällystystöistä. 

Yritykset ovat mukana 

myös vesi- ja jätehuollossa 

sekä toimivat osana ener-

gialaitosten, tehtaiden ja 

kaivosten prosessia esimer-

kiksi materiaalilogistiikas-

ta vastaten. Kevyttä polt-

toöljyä kuluu myös maa- ja 

metsätaloudessa sekä läm-

mityksessä.

Tilastokeskuksen mu-

kaan kevyen polttoöljyn 

keskihinta nousi lokakuun 

2020 ja viime helmikuun vä-

lillä 79 prosenttia. Dieselin 

keskihinta nousi samana ai-

kana 51 prosenttia. 

Jussi Tuohino puhuu tä-

nään järjestettävässä INF-

RAMARKKINAT 2022 -ta-

pahtumassa. INFRA ry on 

webinaarimuotoisen tapah-

tuman pääyhteistyökump-

pani. Tutustu: www.infra-

markkinat.fi. 

HUOLI KASVAA 
KONEALAN YRITYKSISSÄ – 

LÖPÖN RAJU HINNANNOUSU 
VOI HEIJASTUA 

HUOLTOVARMUUTEEN JA 
JOPA YLI 100 000:EEN 

TYÖPAIKKAAN 

                                        Uutusmalleissa on XXL ComfortView -ohjaamot joista näkyvyys on huippuluokkaa, mikä lisää 
turvallisuutta koneella työskennellessä. Uusissa ohjaamoissa tilaa on 3,33 m3. Hallintalaitteet ovat sijoitettu ohjaamoon 
kuljettajaa ajatellen, mikä helpottaa kuljettajan työskentelyä ohjaamossa.

6R150-mallissa tehoa on maksimissaan 177 hevosvoimaa 
ja 6R185-mallissa maksimiteho on 234 hevosvoimaa. Moot-
toreina hyrräävät 4-sylinterinen 4,5-litrainen ja 6-sylinteri-
nen 6,8-litrainen kone.
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Kivenkovaa osaamista 
sinua varten
Tehokkaat koneet, kestävät osat ja kattavat palvelut kiviainestuotantoon, rakennus- 
ja purkujätteen kierrätykseen sekä maa-ainesten käsittelyyn yli 100 vuoden 
kokemuksella. Metso Outotecilta saat murskaimet, seulat, syöttimet, kuljettimet, 
pumput, ilmaluokittimet, vara- ja kulutusosat, huollot, korjaukset, optimoinnit sekä 
muut palvelut samasta paikasta. 

Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa mogroup.com/kiviainesala

Soita meille 020 484 142 tai jätä yhteydenottopyyntö  
osoitteessa mogroup.com/yhteystiedot

Lokotrack® 
Nordtrack™ 
NW Rapid™ 
NW™ 
Nordberg®  
Barmac®  
MX™ 
Trellex®

mogroup.com
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• Front Pin Lock - lisäturvallisuutta
• Parannetut virtausominaisuudet
• Teräsvaletut pikakiinnikkeet ja tiltrotaattorit

SQ täysautomaattinen pikakiinnike

Vaihda hydrauliset työkalut sekunneissa

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

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

www.steelwrist.com

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

MAXPO 2022 -MESSUT järjeste-

tään Hyvinkään lentokentällä 

5.–7.5.2022. Sandvikin mes-

suosastolla nähdään kattava 

valikoima laitteita, palveluja ja 

digitaalisia ratkaisuja.

Älyä, tarkkuutta ja  
suorituskykyä  
kalliorakentamiseen

Osastolla esitellään uu-

si, älykäs Sandvik DT923i 

-tunnelijumbo, joka tarjoaa 

huippuluokan tuottavuutta, 

poraustarkkuutta ja luotetta-

vuutta. Laite on varustettu uu-

silla suuritehoisilla RD535-po-

rakoneilla sekä edistyksellisillä 

tiedonhallintaratkaisuilla. No-

pea kangenvaihtoautomatiikka 

ja jatkotankojen käsittely mah-

dollistaa porauksen aina 33 

metriin saakka. Tunnelijumbon 

ergonominen ohjaamo, uudet 

SB110i-puomit suuremmalla 

sivupeittoalalla sekä täysau-

tomaattiset poraustoiminnot 

maksimoivat suorituskyvyn.

Innovatiivista  
porausteknologiaa  
avolouhintaan

Maanpäällisistä porauslait-

teista Sandvik esittelee osas-

tollaan Ranger™ DX800i:n 

ja Commando™ DC130Ri:n. 

Messukävijät pääsevät tutus-

tumaan osastolla laitteiden in-

novatiivisiin ominaisuuksiin ja 

uuteen teknologiaan. Ranger™ 

DX800i, joka luovutetaan mes-

sujen yhteydessä Swerockille, 

telmä mahdollistaa porauksen 

optimoinnin älykkäällä mittaus-

teknologialla.

Kokonaisratkaisuja  
murskaukseen ja  
seulontaan 

Muita kohokohtia osastolla 

ovat Sandvik Rock Processing 

Solutions -liiketoiminta-alueen 

murskaus- ja seulontaratkai-

sujen uutuudet. Esittelyssä on 

Swerockin käyttöönsä suun-

nittelema ja räätälöimä poikke-

uksellisen järeä Supertrack-jäl-

kimurskausyksikkö, joka on 

varustettu Sandvik CH660 

-kartiomurskaimella. Lisäksi 

osastolla voi tutustua kattaviin 

seulonnan kokonaisratkaisui-

hin: Sandvikin seulat, seula-

kyään Sandvikiin kuuluvalta 

DSI Undergroundilta, joka on 

kalliolujitustuotteiden, -järjes-

telmien ja -ratkaisujen johtava 

toimittaja.

Asiantuntevia palveluja 
läpi laitteiden elinkaaren

Sandvik esittelee kattavia 

huoltopalveluja ja lisäksi uu-

sia älykkäitä työkaluja kun-

nossapitoon. Räätälöidyillä 

ja datalähtöisillä ratkaisuilla 

voi ylläpitää laitteiden parasta 

käytettävyyttä, luotettavuut-

ta ja tuottavuutta. Sandvikin 

rahoitustiimi on osastolla ker-

tomassa ja keskustelemassa 

erilaisista rahoitusvaihtoeh-

doista. Tavattavissa on myös 

Sandvikin asiakaspalvelukes-

Sandvik Mining and Rock Solutions tulee esittelemään 
Suomen suurimmassa urakointiteollisuuden messutapah-
tumassa edistyksellisiä tuotteita ja palveluita, jotka on 
suunniteltu parantamaan asiakkaiden toimintojen tuot-
tavuutta ja vastuullisuutta. Messuosaston keskiössä ovat 
uudet innovatiiviset teknologiat. 

on kokoluokkansa älykkäin, te-

hokkain ja polttoainetaloudelli-

sin porauslaite. Laaja porauk-

sen peittoala ja edistyksellinen 

meluntorjuntaratkaisu tekevät 

laitteesta optimaalisen myös 

kaupunkiympäristöihin.

Kompakti Commando™ 

DC130Ri on monikäyttöinen 

porauslaite, joka soveltuu kat-

tavasti erilaisiin työkohteisiin, 

kuten perustusten ja kanaalien 

louhintaan. Hyvät maasto-omi-

naisuudet, optimoitu painopis-

te ja kauko-ohjaus takaavat 

turvallisuuden ja ketteryyden 

haastavassakin maastossa. 

Vastuullista tuottavuutta 
porakalustoilla

Sandvikilla on laaja valikoi-

ma kallioporakalustoja, joiden 

suunnittelu pohjaa vuosikym-

menten tuotekehitykseen, ko-

kemukseen ja asiakaspalaut-

teeseen. Maxpossa Sandvik 

esittelee porakalustouutuuksia 

niin päältälyövään, uppo- kuin 

suuntaporaukseen. Kaikkien 

uutuustuotteiden kehitystyön 

lähtökohtana on ollut kestävä 

kehitys ja tuottavuus. Poraka-

lustojen lisäksi Sandvikilla on 

tarjonnassaan uusia palveluja 

ja digitaalisia ratkaisuja, jot-

ka varmistavat hyvän poraka-

lustotalouden. Sandvikin oma 

kovametalliterien kierrätys-

ohjelma tarjoaa asiakkaille li-

säksi helpon mahdollisuuden 

kiertotalouteen. Osastolla on 

esittelyssä myös tarjontaa ny-

verkot ja palvelut on suunnitel-

tu toimimaan saumattomasti 

yhteen ja varmistamaan jo-

kaisen seulaneliömetrin paras 

mahdollinen tehokkuus. Asian-

tuntijat ovat kertomassa huol-

to- ja kunnossapitopalveluis-

ta, joiden avulla voi optimoida 

tuotantoa ja huoltovälejä läpi 

laitteiden elinkaaren.

Sandvikilla on messuilla lä-

hes 1500 neliömetrin mes-

suosasto. Osaston kantavana 

teemana ovat innovaatiot ja 

teollisuudenalan tuottavuuden 

ja vastuullisuuden edistäminen 

kestävän kehityksen mukaisilla 

teknologioilla. Sandvik toivot-

taa vierailijat tervetulleiksi mes-

suosastolleen A81.

kuksen edustajia, jotka palve-

levat paikan päällä varaosa-, 

kulutusosa- ja kalustotilauk-

sissa.

Tekniset asiantuntijat ovat 

kertomassa uusista porako-

neista ja huolto-ohjelmista. 

Osastolla on mahdollisuus 

nähdä virtuaalisesti Sandvik 

RD927 -porakoneen sisään 

AR-sovelluksen avulla ja seu-

rata turvallisesti, mitä sisäl-

lä tapahtuu, kun porakonetta 

käytetään. Porakone edustaa 

Sandvikin viimeisintä poraus-

teknologiaa ja takaa mak-

simaalisen kestävyyden, 

luotettavuuden ja tunkeumano-

peuden. Lisävarusteena po-

rakoneeseen saatavilla oleva 

patentoitu RockPulse™-järjes-

SANDVIK ESITTELEE MAXPOSSA 
UUSIA RATKAISUJA URAKOINTITEOLLISUUDELLE
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KRAMER 5055e 

TÄYSIN SÄHKÖINENTÄYSIN SÄHKÖINEN
PYÖRÄKUORMAAJAPYÖRÄKUORMAAJA
KRAMER 5055e

Suoraan  
varastosta

YLI

100
UUTTA KONETTA

YLI

200
VAIHTOKONETTA

YLI

500
TYÖLAITETTA

Vastuullista konekauppaa

CO2-päästöt, melu ja nokihiukkaset ovat menneisyyttä! Kramer 5055e on 
ensimmäinen täysin sähköinen pyöräkuormaaja nelipyöräohjauksella. 
Erinomainen vaihtoehto työskentelyyn sisätiloissa, kaupunkien keskusta- 
ja puistoalueilla sekä muissa paikoissa, joissa ympäristön melulle on ase-
tettu rajat tai joissa on etua siitä, että työkohteesta kantautuva äänitaso 
on alhainen. Kompaktin koon ja nelipyöräohjauksen ansiosta 5055e on 
helposti ohjattava ahtaissakin paikoissa.

ÄÄNETÖNÄÄNETÖN
Ei aiheuta meluhaittaa

TALOUDELLINENTALOUDELLINEN
Alhaiset ylläpitokustannukset

PÄÄSTÖTÖNPÄÄSTÖTÖN
Mahdollistaa työskentelyn
sisätiloissa ja tunneleissa

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINENYMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Päästötön, eikä aiheuta 
ympäristörasitusta

1 051 €/kk
tai 74 900 €

ALV 0%

SAATAVILLA SAATAVILLA 
SUORAANSUORAAN  
VARASTOSTA!VARASTOSTA!

TOIMI PIAN!TOIMI PIAN!
VAIN 6 KPL ERÄVAIN 6 KPL ERÄ
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OSAS
TO A30

ESILLÄ MM.

DOOSAN
• DX100W-7
• DX170W-7
• DX160LC-7 HT
• DX140LCRD-7
• DX235LCRD-7
• DA45-7
MUUT MERKIT JA LISÄLAITTEET
• MECALAC AS600
• AMMANN ARS130
• HAULOTTE HS18
• DEMAREC PURKULAITTEET
• RF-SYSTEM KAUHAT
• JA PALJON MUUTA!

MESSUTARJOUKSET!

• UUSIEN KONEIDEN TARJOUKSET!• 
• VAIHTOKONEIDEN TARJOUKSIA! 
• KONEVUOKRAUKSEN 

TARJOUKSET! 
• HUOLLON TARJOUKSET 
• HUOLTOSOPIMUKSIEN ESITTELY! 

• VARAOSIEN TARJOUKSET 
• LISÄLAITTEIDEN KEVÄÄN 

TARJOUKSIA KAUHOISTA SEKÄ 
MUISTA LISÄLAITTEISTA!

HUOM! MESSUILLA ESILLÄ OLEVAT KONEET VOIVAT MUUTTUA VIELÄ ILMOITETUISTA

OSASTOLLA MYÖS

• W RENT LANSEERAUS!
• RUOKATARJOILU
• KAHVIA & PULLAA
• PROMOOTTORIT ESITTELE-

MÄSSÄ TÄYDEN PALVELUN 
VALIKOIMAAMME

ESILLÄ MAXPOSSA!

TERVETU
LOA TU

TUSTU
MAAN

 UUSIIN
 KO

NEISI
IN sek

ä nauttim
aan

 mess
ujen

 tunnelm
ast

a!

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku I Kuopio | Oulu 

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
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

Uusimaa & Varsinais-Suomi  
Toni Vänttinen
044 758 2032

KONEVUOKRAUKSEN AMMATTILAINEN

Pirkanmaa & Keski-Suomi
Jesse Kuhlman
0400 820 409

Itä-ja Pohjois-Suomi
Tuukka Grönlund
0400 514 480

Pirkanmaa  
Tero Uusinoka
040 703 7487

Kysy lisää

Kattava valikoima koneita maarakennuksen, ympäristönhoidon, 
maatalouden ja logistiikan tarpeisiin

etunimi.sukunimi@wrent.fi | www.wrent.fi

hankintavinkit-052022.indd   All Pageshankintavinkit-052022.indd   All Pages 20.4.2022   10.5420.4.2022   10.54
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OSAS
TO A30

ESILLÄ MM.

DOOSAN
• DX100W-7
• DX170W-7
• DX160LC-7 HT
• DX140LCRD-7
• DX235LCRD-7
• DA45-7
MUUT MERKIT JA LISÄLAITTEET
• MECALAC AS600
• AMMANN ARS130
• HAULOTTE HS18
• DEMAREC PURKULAITTEET
• RF-SYSTEM KAUHAT
• JA PALJON MUUTA!

MESSUTARJOUKSET!

• UUSIEN KONEIDEN TARJOUKSET!• 
• VAIHTOKONEIDEN TARJOUKSIA! 
• KONEVUOKRAUKSEN 

TARJOUKSET! 
• HUOLLON TARJOUKSET 
• HUOLTOSOPIMUKSIEN ESITTELY! 

• VARAOSIEN TARJOUKSET 
• LISÄLAITTEIDEN KEVÄÄN 

TARJOUKSIA KAUHOISTA SEKÄ 
MUISTA LISÄLAITTEISTA!

HUOM! MESSUILLA ESILLÄ OLEVAT KONEET VOIVAT MUUTTUA VIELÄ ILMOITETUISTA

OSASTOLLA MYÖS

• W RENT LANSEERAUS!
• RUOKATARJOILU
• KAHVIA & PULLAA
• PROMOOTTORIT ESITTELE-

MÄSSÄ TÄYDEN PALVELUN 
VALIKOIMAAMME
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www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku I Kuopio | Oulu 

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
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

Uusimaa & Varsinais-Suomi  
Toni Vänttinen
044 758 2032

KONEVUOKRAUKSEN AMMATTILAINEN

Pirkanmaa & Keski-Suomi
Jesse Kuhlman
0400 820 409

Itä-ja Pohjois-Suomi
Tuukka Grönlund
0400 514 480

Pirkanmaa  
Tero Uusinoka
040 703 7487

Kysy lisää

Kattava valikoima koneita maarakennuksen, ympäristönhoidon, 
maatalouden ja logistiikan tarpeisiin

etunimi.sukunimi@wrent.fi | www.wrent.fi
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Aikaa säästäviä etuja 
kaikkiin purkutöihin
Työssä jokaisella minuutilla on merkitystä. Varsinkin silloin, kun 
tarvitset sekä lajittelutyökalujen tarkkuutta että voimakkaiden 
purkutyökalujen kulumiskestävyyttä. Suoraan ohjaamosta 
tehtävien automaattisten työlaitteenvaihtojen ansiosta säästät 
arvokasta aikaa, kun käytössäsi on QuickChange™.
Lue lisää: rototilt.com/quickchange

rototilt.com

OSASTO A128

J-TRADING on perinteinen per-

heyhtiö ja suomalaisen vihera-

lan yksi merkittävimmistä toi-

mijoista. Maailma on muuttunut 

tuona aikana moneen kertaan ja 

matkalla syntyneet kokemukset 

ja tarinat on nyt jalostettu kir-

jaksi. Yrityksen asennetta ku-

vaa hyvin sekin, että kirjan te-

keminen annettiin ulkopuolisen 

vastuulle. Näköala saatiin näin 

leveämmäksi. Kirjoitustehtävän 

otti vastuulleen viheralan yksi 

tunnetuimmista hahmoista, 

Seppo Närhi.  Hän itse asiassa 

kirjoitti yhtiöstä ensimmäisen 

kerran jo 38 vuotta sitten. Nyt 

Juhlakirja ja juhlaväki. Vasemmalta Mathias Johansson, Seppo Närhi, George Gus-
tafsson, Heidi Johansson, Ulf Juslin, Stig Juslin sekä Philip Juslin.

hin mennessä. Kotipaikka toimi 

tuolloin yrityksen kaikentyyp-

pisen ylläpidon keskipisteenä, 

myös ”förskottien” jakopaikka-

na sitä tarvitseville.

J-Trading perustettiin 1982, 

joka kovasta kilpailusta ja alan 

pienten yritysten huonosta 

maineesta johtuen oli riskialtis 

toimi. Ulkomailta oli kuitenkin 

saatu näkemys siitä, miten lii-

ketoimintaa tulisi hoitaa. Sillä 

tiellä ollaan edelleen. Yritykses-

sä olivat mukana omistajina si-

sarukset Ulf Juslin, Stig Juslin 

ja Heidi Johansson vuodesta 

1995.

Yksi asia yrityksen pitkään 

ikään on vaikuttanut vahvasti. 

Alusta lähtien jälkimarkkinoin-

ti, eli huolto, varaosat ja tekni-

nen tuki oli saatettava hyvään 

kuntoon. Sen avulla asiakkai-

den koneet pysyivät toiminta-

kunnossa ja sellaisia koneita 

myös uskallettiin ostaa. Ja kun 

kauppa kävi, uusia edustuk-

siakin sai helpommin. Sama 

pätee vielä nykyisinkin. Kun 

isot keskusliikkeet aiemmin 

hallitsivat markkinoita ja hinto-

ja, nyt kilpailu toi hintoja alas. 

Myös kilpailijoiden heikkoudet 

tiedettiin. Ja edelleen elettiin 

talonmies-kulttuurissa. Ensim-

mäinen asiakas-opintomatka 

tehtiin jo vuosi perustamisen 

jälkeen 1983.

Yksi runko -– monta oksaa

Historiaan liittyy monia kone-

tyyppejä, kuten murskaimia ja 

seuloja. Niiden myynti ei kui-

tenkaan vetänyt ja koneilla alet-

tiin urakoida itse.

Yksi isoimmista referensseis-

tä on Olympiastadion, jonka 

historiassa yhtiö on ollut muka-

na. Nyt myös uudistettua sta-

dionia hoitavat koneet on yhtä 

lukuunottamatta toimittanut 

J-Trading.

80-luvulla yhtiö kasvoi rei-

lussa viidessä vuodessa kym-

menkertaiseksi varsinkin jul-

kisseksorin vetoavulla. Kunnes 

törmättiin suureen lamaan. 

Kahdessa vuodessa kone-

myynti laski 65%. Myllerryk-

sestä selvittiin rima väristen 

mm. Baltian kenttäprojekteilla, 

jotka yhtiö sai UEFAn suositel-

tua yhtiötä referenssien poh-

jalta ja toimien töiden tilaajana. 

Huippukalliiden pelaajien on 

turha hakea vakuutuksia peliin, 

jos kenttä on huonosti tehty. Eli 

huonoilla kentillä ei pelata ja 

osaavista kenttäurakoitsijoista 

oli puutetta. Myös Hagsin leik-

kivälineet myivät tuolloin koh-

tuullisesti.

Johtavat konemerkit saa-

lähteinä ovat olleet haastattelu-

jen lisäksi runsas dokumentaa-

tio menneiltä vuosilta.

J-Tradingin omistava Jusli-

nien perhe on ainakin 1600-lu-

vulta lähtien juurtunut nykyisen 

maalaiskunnan alueelle. Maan-

viljelytausta on tuonut muka-

naan yrittäjyyden arvostusta, 

jota sisarusten isä maaraken-

nusalan yrittäjänä vielä kasvat-

ti. Kurt Juslinin 1951 perustama 

yritys hoiti jälleenrakennusta ja 

työllisti sodan käyneitä mie-

hiä. Miehet olivat monenlaisia 

ja lauantaina maksettu palkka 

hupeni monilta jo sunnuntai-

tiin taloon pitkälti uskottavan 

tarinan ja uskottavan toimin-

tasuunnitelman avulla. Myös 

Laborin lopetettua aikanaan, 

saatiin sieltä koneita omaan 

edustukseen. Hyvät merkit oli-

vat pohja hyvään tulevaisuu-

teen.

Myönteinen  
suhtautuminen yrityksiin 
alkoi 90-luvulla

Merkittävä menestystekijä il-

maantui Stig Juslinin mukaan 

90-luvun puolella kun viran-

omaiset alkoivat mm. suotui-

samman yritysverotuksen 

kautta suhtautua yrityksiin ja 

yrittämiseen myönteisemmin. 

Oli jopa kannustavaa ilmapiiriä.

Lisäksi kaupunkikeskuksiin 

alettiin satsata. Huoltoyritykset 

lisääntyivät ja tarvitsivat konei-

ta. Ilmapiiri muuttui paremmak-

si.

2000-luvulla yhtiö siirtyi uutta 

tekniikkaa kohti – kauko-ohja-

us, litiumakut ja vähäpäästöi-

syys.

2011 tehtiin sukupolven vaih-

dos, jossa Mathias Johansson 

ja Philip Juslin tulivat  mukaan.

Vaihdetta ei ole koskaan jä-

tetty vapaalle. Paitsi ehkä jos-

kus 50-luvulla kun nokkamallia 

kuormattiin vaijerikoneella.

Täyssähköisellä startti 
kohti viittäkymppiä

J-Trading on ollut keskeisesti 

kehittämässä suomalaista vihe-

ralaa. Neljänkymmenen vuoden 

aikana muutos on ollut jatkuvaa 

ja aina yritys on vastannut ken-

tällä esiintyviin tarpeisiin tuo-

malla mukaan uudentyyppisiä 

koneita, työlaitteita ja tuotteita. 

Muutos kohti täydellistä säh-

köistymistä on ollut jo pitkään 

vallalla. Ensimmäisen täyssäh-

köisen lakaisukoneen kauppa-

kin on tehty.

Periaatteet ovat säilyneet ko-

ko 40-vuotisen taipaleen ajan ja 

edelleen jälkimarkkinointi toimi-

valla huollolla ja varaosapalve-

lulla on peruspilarina.

40 TYÖNTÄYTEISTÄ VUOTTA
J-TRADING OY MUUNTAUTUU, UUDISTUU JA KASVAA

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

Ulf Juslin toimitalon kuvan äärellä. Sormi ei osoita toimi-
taloa, vaan yrityksen taipaleelle paljon merkittävämpää 
pientä rakennusta pihapiirissä, sisarusten lapsuudenko-
tia. Lapsuudenkodin lähellä on sijainnut Seitsämässä vel-
jeksessä mainittu puolimatkan krouvi, joka valitettavasti 
paloi 1930. Suvusta löytyy myös tuon krouvin pitäjäkin.

Kirjan julkistamista 
juhlittiin myös 

JT-Expo-konenäyttelyssä, 
joka esitteli lähes kaikki 

merkittävimmät 
yrityksen tuotteet.
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HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT

FennoSteel Oy
Fennokatu 1, 39700 Parkano
+358 3 441 00, fenno@fennosteel.com
  
www.fennosteel.com - www.fennoheavyduty.com

HUIPPUTUOTTEITA
FENNOLTA

RASKAS MAANTIEKALUSTO
JA TYÖKONEET

OHUTSEINÄPUTKET JA 
JATKOJALOSTUS
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W RENT – WIHURI 
YHDISTÄÄ VUOKRAUSTOIMINTANSA 

O L L I  S I LTA N E N

WIHURI OY TEKNISEN KAUPAN 
W RENT sekä RealMachineryn 

RealRental yhdistivät vuokra-

ustoimintansa 14.4. alkaen. 

Jatkossa RealRentalin sekä 

Teknisen Kaupan konevuokra-

uksen palvelut löytyvät  W Rent 

-brändin alta. Yhdistymisen 

myötä W Rent -konevuokraa-

mo tarjoaa koneita laajalle sek-

torille. Suoraan W- rentin pal-

veluksessa on 6 henkeä mutta 

asiakkaalle päin kosketuspinta 

on laaja koska siihen kuuluu 

myös konemyyntiorganisaatio. 

Vuokraustoiminta pyörii yhden 

tietojärjestelmän alla. Aiem-

min koneita vuokrattiin päi-

väksikin, mutta trendi on, että 

vuokrausajat ovat kasvaneet. 

W Rentillä lyhin vuokrausaika 

on viikko. Kalusto on varsin 

kiksi lähes 2000 trukkia. Laa-

jempi valikoima eri segmentin 

tuotteita tarjoaa asiakkaalle 

helppoutta ja kustannustehok-

kuutta vuokraustoimintaansa. 

”Strategiamme mukaisesti ha-

luamme olla kokonaisvaltainen 

toimija, ja nyt olemme taas sel-

lainen. Teemanamme on, että 

huonoa ei myydä tai vuokrata 

koskaan. Kaikki meidän merk-

kimme edustavat alojensa kär-

keä. Wihurin ydinajatuksena 

on aina ollut se, että asiakkaat 

saa hoidettua työnsä joka päi-

vä olosuhteista riippumatta. 

Mottomme ”Your works gets 

done everyday” konkretisoituu 

W Rentin kautta entisestään. 

Meidän asiakaskuntamme 

koostuu kaikenkokoisista yri-

tyksistä ja eri alojen yrittäjis-

 W Rentin tarjoamaa yhtä 

laajaa konseptia ei ole aiemmin 

löytynyt markkinoilta maahan-

tuojaorganisaation toimesta. 

”Uudistunut W Rent -konsepti 

vahvistaa Wihuri Teknisen Kau-

pan tarjontaa vuokramarkki-

noille ja tarjoaa asiakkaalle jat-

kossa neljän vahvan segmentin 

koneet yhden katon alta. No-

pea palvelu, ammattitaitoinen 

myyntihenkilöstö ja laaduk-

uutta, koneiden keski-ikä py-

ritään pitämään alle 2 vuoden. 

Maanrakennuskoneissa on hy-

vät varusteet, mm. yli 14 tonnin 

koneissa on 3D koneautomaa-

tio valmiina. Kaivinkoneista 

löytyvät myös purkukoneet 

varusteineen. Trukit yleensä 

varustellaan asiakaskohtaises-

ti. Traktoreihin saa varusteena 

etukuormaajan ja vaikka perä-

vaunun. 

tä, joiden täytyy saada työnsä 

tehtyä joka päivä, hyödyntäen 

meidän laadukkaita vuokrako-

neitamme sekä palveluitamme. 

Tämä ajattelumalli tuodaan en-

tistä vahvemmin mukaan myös 

W Rentin toimintaan”, kertoo 

Teknisen Kaupan toimialajoh-

taja Jonne Honkanen. W Ren-

tillä tulee olemaan viisi kiinteää 

vuokraustoimipistettä: Van-

taa, Lempäälä, Kuopio, Oulu 

ja Lieto. Näiden lisäksi koneita 

voi vuokrata kaikista Wihurin 

myyntipisteistä, koska koneita 

toimitetaan ympäri Suomea. W 

Rentillä on koko maan katta-

va piirihuoltoverkosto, joka on 

sama kuin Wihurin sekä Real-

Machineryn jälkimarkkinointi-

verkosto.

Tarjontaan kuuluu 200 hevosvoimaisia John Deere maatalous- ja urakointitraktoreita. 
Konetta esittelemässä vuokrausliiketoimintajohtaja Matti Taimisto ja 

vuokrausmyyntipäällikkö Jesse Kuhlman.
Vuokrattavissa on myös yli 30 tonnin kaivukoneita.

kaat koneet ovat avaimia, joilla 

olemme lunastaneet asemam-

me alan kärkiosaajien joukossa 

ja nyt laajemmalla tarjonnalla 

pystymme entistä paremmin 

palvelemaan asiakkaitamme”, 

sanoo W Rentin vuokrauslii-

ketoimintajohtaja Matti Taimis-

to. Yhdistymisen myötä kalus-

tosta löytyy yli 200 kappaletta 

tuoreita maanrakennuskonei-

ta- ja lisälaitteita sekä esimer-

Wihuri oli ensimmäisiä kone- ja laitemyyjiä, jotka aloittivat maahantuojana maanraken-
nuskoneiden vuokrauksen jo vuonna 2008. Vuokrauksen filosofia opeteltiin Cat maanra-
kennuskoneiden kanssa. Myös trukkivuokrauksessa yhtiöllä on pitkä kokemus. Tarjon-
nassa tulee olemaan Doosan ja Bobcat maanrakennuskoneet, isot John Deere traktorit, 
Wille- ympäristönhoitokoneet ja Linde-trukit sekä mittava valikoima lisälaitteita. Iso-
jen traktoreiden vuokraus on aivan uusi aluevaltaus. Koska tarjonta on laaja, jokaiselle 
osa-alueelle on oma asiantuntijatuki taustalla.

Wihurin Lempäälän toimipisteen pääty on saanut Wihurin myötä uudet logot.
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Onko tuttu tilanne? 

OLEMME MUKANA MAXPOSSA OSASTOLLA A139 , TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 

Koneen huoltovalo syttyi. Juuri kuin työmaa alkoi.

Kiho - kotimainen palvelu kaluston ja töiden hallintaan

Kiho-palvelun avulla Kiholla yksinkertaistat työntekoa, parannat tuottavuutta ja mahdollistat 
yrityksesi kannattavuuden kasvun.

Ei enää ikinä kalusto-Excelin päivittämistä!

• kenelle kalusto on viimeiseksi luovutettu
• onko se huollettu/katsastettu
• onko kalusto ylipäätään tallessa

Hoida huollot hallitusti sesonkien ulkopuolella

Kun kalusto huolletaan ja katsastetaan sesonkiaikojen ulkopuolella, ei kiireisenä aikana tule 
turhia yllätyksiä. Kaluston käyttöaste paranee ja työt sujuvat tehokkaammin.

Jos koneessa tai ajoneuvossa havaitaan jokin vika, voi kuka tahansa työntekijöistä kirjata sen 
muistiin mobiilisovelluksellaan. Merkkaus näkyy huoltomiehellä ja asia saadaan hoidettua 
seuraavan huoltokäynnin yhteydessä.

Kihon avulla koko henkilökunta näkee omasta kännykästään yrityksesi kaluston tiedot:

Haluaisitko sinä hoitaa yrityksenne kaluston huollon helpommin?

Soita ja sovi palvelun esittelystä 050 3460515 / Riku Kauppinen

Kiho Oy #kalustonhallinta #kenttätyönhallinta #ajopäiväkirja #huoltotehtävät www.kiho.fi
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teltavien murskainten ja 

seulojen markkinoilla. Tesa-

bin tuotevalikoimaan kuu-

luu liikuteltavia leuka-, isku-

palkki- ja kartiomurskaimia, 

seuloja ja kasakuljettimia. 

Tesab jatkaa itsenäisenä 

tuotemerkkinä Metso Outo-

tecissa ja myynti tapahtuu 

heidän oman jakelijaverkos-

tonsa kautta.

“Toivotamme ilolla Te-

sabin tervetulleeksi Metso 

Outoteciin. Olen varma, et-

tä voimme jatkossa kehittää 

heidän liiketoimintaansa. 

Pyrimme myös kasvatta-

maan heidän osuuttaan glo-

baaleilla markkinoilla ja 

vahvistamaan heidän pää-

syään uusille alueille hank-

kimalla uusia jakelijoita”, 

sanoo Metso Outotecin Ki-

venmurskausliiketoiminnan 

johtaja Markku Simula.

METSO OUTOTEC ON allekir-

joittanut sopimuksen Poh-

jois-Irlannissa sijaitsevan 

Tesab Engineering Ltd:n os-

tamisesta. Tesab tarjoaa lii-

kuteltavia murskauslaitteita, 

joita tarvitaan kivenmurs-

kauksen eri sovelluksissa 

esimerkiksi louhoksissa, 

rakennusmateriaalien kier-

rätyksessä sekä asfaltin ja 

betonin valmistuksessa. 

Tesabin liikevaihto vuonna 

2021 oli noin 30 miljoonaa 

euroa ja yrityksellä on yli 

60 työntekijää pääosin Eu-

roopassa. Kaupan arvoa ei 

julkisteta eikä sillä ole ma-

teriaalista vaikutusta Metso 

Outotecin taloustietoihin. 

Kaupan arvioidaan toteu-

tuvan vuoden 2022 toisen 

neljänneksen aikana.

Yrityskaupan avulla Met-

so Outotec täydentää ny-

kyistä tarjontaansa liiku-

SUOMEN MALMINJALOSTUS OY:N TÄMÄN HETKEN NÄKYMÄT METSO OUTOTEC KASVAA 
MOBIILIMURSKAINTEN 

MARKKINOILLA OSTAMALLA 
TESAB ENGINEERING LTD:N

SUOMEN MALMINJALOSTUS OY 
perustettiin Talvivaaran kaa-

tumisen jälkeen pelastamaan 

kaivos, jotta siitä ei tulisi ym-

päristölle ongelmaa. Sen jäl-

keen yhtiö on tullut mukaan 

kotimaisiin kaivoshankkeisiin 

ja niitä kehittämään. Vihreä 

siirtymä tarvitsee kaivoksia 

koska kierrätysmateriaalit eivät 

riitä kattamaan raaka-ainei-

den kysyntää. Yhtiön uudessa 

visiossa (”Tarjoamme materi-

aaleja ilmastoneutraalisuuden 

saavuttamiseksi”) voidaan 

nähdä omistajan kädenjäl-

keä. Valtiohan siirsi äskettäin 

omistajaohjauksen työ- ja elin-

keinoministeriöstä valtioneu-

voston kansliaan, ilmeisesti 

”vihreyttä” haluttiin lisää. Visio 

saattaa rajata yhtiön toimintaa 

los on tappiollinen. Sokli oli 

alkujaan Kemiran projekti ja 

yhtiön myynnin jälkeen siitä 

tuli Yara-lannoitejakelijan kai-

vosprojekti. Soklin sijainti on 

logistisesti vaikea, koska se 

on erämaa-alueella Savukos-

kella. Yara vaati valtiota ra-

kentamaan sinne sähköt ja 

rautatien. Sähköt sinne vedet-

tiin, rautatie jäi rakentamatta. 

Soklin malmi on pinnassa ja 

helppo louhia mutta paikka on 

soiden keskellä, joka tuo omat 

haasteensa. Soklin merkitys 

on nykyisessä maailman tilan-

teessa kasvanut. Lannoittei-

den hinnat on Ukrainan sodan 

takia kohonneet, toki hinnan 

nousu alkoi jo ennen sitä.   

Liiketulos

Vuosikertomuksen mukaan 

konsernin liikevaihto oli 378 

miljoonaa euroa ja liiketappio 

29 miljoona euroa. Kun siitä 

vähennetään rahoitustuotot ja 

kulut tilikauden tulos on noin 

51 miljoonaa euroa tappiolla. 

Tästä on vara parantaa, mutta 

kaikki konsernin yhtiöt vaati-

vat paljon työtä ennen kuin ne 

siten että liiketoiminnan kan-

nattavuus voi kärsiä. Yhtiön 

toiminta keskittyy tällä hetkellä 

voimakkaasti akkumineraalien 

ja kemikaalien ympärille. Tämä 

on mahdollisuus ja riski. Mikäli 

liikenne sähköistyy akkutekno-

logiaan perustuen, kasvu tulee 

olemaan valtava. Riskinä ovat 

maailmalla tällä hetkellä ener-

giapuolella olevat lukuisat pro-

jektit, mm. vetyyn perustuvia 

energiaratkaisuja kehitetään 

voimakkaasti.

Yhtiön  
omistukset

Yhtiön suurin omistus on Ter-

rafame, jonka pääomistaja se 

tällä hetkellä on. Terrafamen 

tuloksentekokyky on ollut 

vaihteleva ja ympäristöriskejä 

on vielä olemassa jalostusta-

vasta ja isosta volyymista joh-

tuen. Yhtiö pyrkii parantamaan 

liiketulostaan jalostusastetta 

kasvattamalla ja varmasti sii-

nä onnistuukin. Nikkelin pitkän 

aikavälin hintakehitys näyttää 

hyvältä. Keliber on aloitteleva 

Lithium-kaivos on luonnolli-

sesti tässä alkuvaiheessa tu-

kääntyvät voitollisiksi. Suo-

men Malminjalostuksella on 

hyvät mahdollisuudet kehittyä 

todelliseksi tuloksen tekijäksi, 

mikäli akkuteknologia ja akut 

ovat tulevaisuuden energiava-

rasto mobiilikalustossa. Akku-

kemikaaliliiketoiminnan riskinä 

on vety. Vedyn ongelmia ovat 

paljon energiaa vievä valmis-

tus, se on hankalasti jaettavaa 

sekä sen hyötysuhde on huo-

no polttokennoissa käytettynä. 

Energiamaailmassa on tällä 

hetkellä tapahtumassa varsin-

kin vedyn osalta paljon, useat 

toimijat tekevät kiivaasti työtä 

sen käytön helpottamiseksi. 

Mikäli vedyn käytön ongelmat 

saadaan ratkaistua akkujen 

massiivinen hyödyntäminen 

saattaa jäädä osittain väliai-

kaisiksi. Suomen Malminjalos-

tuksen on oltava ajan hermol-

la mutta tällä hetkellä näyttää 

hyvältä.

Suomen Malminjalostus 
Oy julkaisi vähän aikaa 
sitten vuosiraporttinsa 
ja huomiot perustuvat 

raportin tietoihin.

Oy Hako Ground & Garden Ab
Vanha Porvoontie 256 C

01380 Vantaa
www.hako.fi

Lisätiedot & myynti:
Petri Aaltonen

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

Sähkötoiminen, hiljainen ja ympäristöystävällinen

Lithium akusto, max 100 km toimintamatka

Tieliikennekäyttöön rekisteröity

Tyylikäs muotoilu ja runsas varustelu

Sähkötoiminen, hiljainen ja ympäristöystävällinen

Työ ei ole 
aiemmin 

tuntunut 
näin hyvältä

Kolme mallia, kaksi kuormatilan pituutta, lukuisa määrä eri lavarakenteen vaihtoehtoja

Uutuus Suomessa!
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ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

OLETKO 
TULOSSA
MAXPOON?
Esittelemme osastollamme A81 viimeisintä tarjontaamme 
urakointiteollisuudelle. Tervetuloa tutustumaan uusiin 
teknologiaratkaisuihimme, jotka tukevat toimintojesi 
tuottavuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta.
Nähdään Maxpossa.

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

Järvihaantie 7
01800 KLAUKKALA
Puh. 0440 633 128

Ekologinen jaEkologinen ja
tehokas!tehokas!

LAADUKAS 
LAADUKAS 

UUTUUS         
UUTUUS         

ITALIASTA!

JYKEVÄ,      
MUTTA KEVYT!

Saatavilla laaja 

valikoima eri työkaluja 

Valmistettu 
Hollannissa 

Ekologinen jaEkologinen ja
tehokas!tehokas!

MAHTUU MYÖS HISSEIHIN

LEVEYS VAIN 76 CM

PAINO ALK. 722 KG

2 AJONOPEUTTA

100 % AKKUKÄYTTÖINEN
SHERPA 100 ECO 2SPEED

ALITRAK JM-700 
MINIDUMPPERI

AKKUKÄYTTÖINEN

MAHTUU 80 CM 
OVIAUKOSTA

JYKEVÄ          
TERÄSRAKENNE

PAINO 230 KG

2 AJO- JA PERUUTUS- 
NOPEUTTA

KUORMAUS-     
KAPASITEETTI 700 KG

ITALIASTA!

MAHTUU MYÖS HISSEIHIN

100 % AKKUKÄYTTÖINEN
SHERPA 100 ECO 2SPEED

LAADUKAS 
LAADUKAS 

UUTUUS         
UUTUUS         

ITALIASTA!
ITALIASTA!

KOMPAKTIA TEHOKKUUTTA SISÄ- JA ULKOTÖIHIN!  

2205 Koneviesti 0.5 s Sherpa Alitrak.indd   12205 Koneviesti 0.5 s Sherpa Alitrak.indd   1 5.4.2022   11.06.405.4.2022   11.06.40
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NELJÄTTÄ VUOSIKYMMENTÄ Tu-

russa kiinteistöjä huoltanut 

Turun Talo Team Oy on liittänyt 

aina asiakaskokemusten pa-

rantamiseen myös konekalus-

ton soveltuvuuden. Alan tiukka 

kilpailu tarvitsee tuekseen pait-

si motivaatiota ja tehokkuutta 

lisäävän konekaluston, myös 

motivoidun henkilöstön ja kai-

ken taustalle toimivan työn-

suunnittelun.

Turun Talo Team Oy tekee ta-

lotekniikkaan liittyvää käyttöä, 

valvontaa ja huoltoa, siivouk-

sia, lukitusten hoitoa, pikkure-

montteja, harjauksia, pesuja, 

graffitin poistoja, ja sitten kaik-

ki konetyöt lumitöistä ja hiekoi-

tuksesta lakaisuun ja kadun-

pesuun. Ja lisäksi vihertyöt. 

Töissä on kolmisenkymmentä 

henkilöä.

Turku on laaja kaupunki ja 

laaja on myös Talo Teamin asia-

kaskunta ja sen mukana koh-

teiden sijainnit. Koneilla saate-

taan vetäistä pelkkää siirtoajoa 

10–15 kilometriä suuntaansa. 

Aina Kaarinaan ja Raisioon 

saakka. Ja siihen työt pääl-

le. Tuollainen keikka ei omin 

voimin aivan kaikilla koneil-

la onnistu. Lundbergeissa on 

iso pyöräkoko, mikä tuo etua 

paitsi tasaisessa siirtoajossa, 

myös tukevuutta raskaampiin 

Isot pyörät vievät täysin varustettua, tuliterää Lun-
dberg 8250-konetta viittäkymppiä kohti työmaata. Kone 
on Lundberg-malliston suurin. 100 kW:n moottori vie 
7-tonnista konetta ripeästi.

Viittäkymppiä takaisin. 
Lundberg 8250 nostaa 
kolmen kuution kauhan 
riittävän ylös lumikuor-
mauksessa.

Tomi Virtanen (vas.) suunnittelee yrityksen väylää eteenpäin 
kilpaillulla alalla. Mika Kyrölä vastaa konekaluston iskukyvys-
tä. Taustalla kolme uusinta Lundbergia, kaksi 4250-mallia 
ja yksi 8250-malli.

Lundberg 8250 ohjaamo. Tilava ja hiljainen.

Ja se jos mikä painaa käytet-

tävyyden lisäksi paljon. Huollot 

näihin teetetään ulkopuolisilla, 

painottaa Mika Kyrölä.

Koneissa eniten käytetty työ-

laite on aura. Kauhoja tarvitaan 

lumen kuormauksessa ja hie-

kan poistossa. Pesuri löytyy ja 

hiekoittimet myös eteen. Kai-

kissa Lundbergeissa on myös 

taakse asennettu hiekoitin.

vääntöihin ja parempaa pitoa 

liukkaalla. Ja kun koneella voi 

todellisuudessakin ajaa mak-

siminopeudella 50 km/h, sillä 

pysyy liikennevirran mukana 

ja stressaa siksi kuljettajaakin 

vähemmän. Vauhtikaan ei tun-

nu kun kone on hiljainen. Lun-

dbergille ei huomautella kau-

punkiliikenteessä.

Lundbergit  
konekannan runkona

Viisi konetta, joista kolme uu-

sinta tuli vasta kevättalvella, 

ovat käyttäjien mieleen. Van-

hoihin verraten sekä sisäme-

lu, että ulkomelu ovat uusissa 

selvästi alhaisempia. Melu ei 

häiritse kuljettajaa, eikä taloyh-

tiöissä asuvia.  

– Meitä ei kiinnosta mikä on 

koneen tunnettuus tai maine, 

meitä kiinnostaa vain se, miten 

se toimii meidän käytössäm-

me, mainitsee Tomi Virtanen.

Lundbergien historia ulot-

tuu sekin reilusti yli kymme-

nen vuoden taakse, joten jotain 

niistä yrityksessä jo tiedetään.

-Vanhemmilla koneilla on 

ajettu reilut 2000 tuntia ja uusil-

la vasta satasen verran, mutta 

kaikki kokemuksemme koneis-

ta osoittavat, että niiden kans-

sa ei tarvitse juurikaan remont-

tia tehdä. Työkoneita ne ovat. 

Oma kalusto  
on kannattavaa

– Meillä on laskettu että pal-

velukyky vaatii omat koneet. 

Vaikka nämä seisovat pitkäl-

ti kesäajan, ne on saatavana 

joka hetki kun talven myräkät 

yllättävät.

Kalliita nämä tietenkin ovat 

mutta halpoja yleiskoneita ei 

kannata hankkia, koska niillä 

ei päästä näissä töissä riittä-

viin tehoihin. Lundbergit ovat 

välttämättömiä meidän käytös-

sämme, kuittaa Tomi Virtanen.

”ISOT PYÖRÄT ON ISO ETU”
LUNDBERGIN MONITOIMIKONEET TURUN TALO TEAMIN PERUSKALUSTOA

Moottori VM R754ISE5 (3,0 l), 

Stage 5 ilman ureaa

Teho  55 kW (74 hv) 2400 rpm

Voimansiirto

Hydrostaattinen, 

säätyvätilavuuksinen.

Maksimi siirtonopeus 50 km/h.

Kaksi vaihdetta – toinen työ-

tehtäviin ja toinen siirtoajoon.

Tasauspyörästön lukko auto-

maattinen tai käsikäyttöinen.

Vakiorenkaat 340/80R18.

Työhydrauliikka

Sähköisesti esiohjattu, 

kuormantunteva.

Maksimi tuotto 160 l/min.

Työpaine 22 Mpa

Ohjaus, jarrut

Runko-ohjaus kääntyy ±43°  

ja keinuu ±11°.

Sisämelu on 72 dBA.

Kääntösäde 3834 mm renkaan 

ulkosyrjästä.

Noin neljä tonnia painava kone 

ottaa polttoainetta 100 litraa ja 

pysähtyy etu- ja taka-akselin 

öljykylpylevyjarruilla.

Pienimmät Lundberg-mallit  

soveltuvat ahtaisiin ja mataliin 

kaupunki- ja teollisuusympä-

ristöihin. Matalin 4250-malli 

menee 2150 mm korkeana jo 

melko moniin paikkoihin. 1620 

mm leveys ei sekään tuota tur-

hia vaikeuksia.

Työtehtävien perussetti 

koostuu aurauksesta, lumen-

poistosta, kuormauksesta, 

liukkauden torjunnasta, har-

jauksesta ja materiaalien käsit-

telystä.

LUNDBERG 4250, PIENIN VIIDESTÄ LUNDBERG-MALLISTA

J U H A N I  V I I TA N E N
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www.kubotacenter. f iwww.kubotacenter. f i

Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

KUBOTA R090
ALK. 56.900 € +alv.

TERVETULOA KOEAJOLLE – KÄRSÄMÄKI, PIRKKALA, TUUSULA • VARAOSAT 0400 274 549 • TEKNINEN TUKI 0400 274 513

TERVETULOA KAUPANTEKOON! VAIHTO & RAHOITUSMEILLÄ 
LAAJA VALIKOIMA 

KUBOTA KUORMAAJIA 
VARASTOSSA! 

OTA 
YHTEYTTÄ!

UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!

JCB 8080ZTS -09 37.900 €
6900h, uudet rautatelat, uusi 
kallistuva liitin, kauha

PIRKKALA

Liebherr 914 Compact -19 89.000 €
6600h, 2,65m kaivuvarsi, 4,6m 
pääpuomi, kamerat

Bobcat E10 -15 15.900 €
2 kauhaa, pikakiinnike, 1045h, 
hydr.lev.alavaunu

TUUSULA

Lännen 8600K -19 202.500 €
Volvo BM pikal., engcon pihdeillä, 
huippuvarusteet

TUUSULA

Volvo L110H -14 98.000 €
18300h, rasvari, maakauha, vaaka

Volvo L40 -00 34.900 €
8020h, 30km/h, hydr.pikal.Volvo 
BM, maakauha

New Holland T7030PCE -08 38.900 €
50 km/h, etuaks. ja hytin jouset, 
12140 h

Bobcat 435ZHS -07 24.900€
7498h, kallistuva S40 liitin ja JR 
Rotor pyörittäjä, kauha

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

Doosan DX235LCR-5 -16 119.000 €
7500h, pikak. NTP10, engcon + 
pihdit, Leica 3 D

Hitachi ZX48U-5A -17 47.900 €
1700h, lisähydr., ilmastointi, 
lisäperäpaino

Takeuchi TB295W -16 72.900 €
4280h, paripyörät, 40km/h, en-
gcon+pihdit

JCB409B ZX -12 39.900 €
3470h, lamellirenkaat, rasvari, 
aurasähköt

Volvo A30G -16 149.000 €
10700h

Hitachi ZX130W -06 37.900 €
19400h, engcon, pikak.NTP10, 
rasvari, 2 kauhaa ja routapiikki

Hitachi ZX160W -05 38.900 €
16700h, Rototilt pihdeillä, perä-
vaunu valmiudet, luiskakauha

PIRKKALA

PIRKKALA

Wacker ET90 5060h -16 63.900 €
pitkä kaivuvarsi, lisäperäpaino, 
pikakiin. S45, engcon EC10 + pihdit

Atlas 65 -01 21.900 €
Hydr.pikak., hyttilämmitin, 
yleiskauha (uusi)

Kramer 880  -05 34.900 €
7400h, lisähydr., maakauha, 
trukkipiikit

Hitachi ZX65USB-5 -16 52.900 €
3400h, Rotitilt, 1-omistaja, 
3 kauhaa, rasvari

TUUSULA

Doosan DX180LCH-5 -17 85.900 €
5900h, 2xlisähydr., 800 mm telat, 
kamerat, metsämalli

Kubota Rt150 -20 27.900 €
esittelykone, yleiskauha ja piikit, 
paino 1550kg

Hyundai R180LC-3  19.900 €
14000h, 700mm telat, 
pikakiinnike GJ500

PIRKKALA

Volvo ECR235EL -17 105.000 €
6500h, 700mm telat, peruutus-
kamera, lisähydr.

Caterpillar 314ELCR -13 79.500 €
Rototilt, rasvari, Eber, 700mm 
telat, puskulevy, 6470h

PIRKKALAPIRKKALA

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

KAIKKI HINNAT +ALV 24%

HUO L L E T U T  M A AN S I I R TO KONE E T   •   HUO L L E T U T  K A I V U KONE E T  J A  K UO RMA A J AT  WWW. KONE S I L TA . F I   •   WWW. KUBOTA C EN T E R . F I

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
TUUSULA Kristian Lylykorpi p. 0400 782 262 

JÄLLEENMYYNTI / IISALMI 
 Reijo Rönkä p. 040 514 0776

KONESILTA OY • KUBOTA CENTER
Huoltotie 5, 86710 Kärsämäki

Autokeskuksentie 10, 33960 Pirkkala

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula

myynti@konesilta.fi

EDULLISET 
KONEIDEN KULJETUKSET 

YMPÄRI SUOMEN – 
KYSY TARJOUSTA 0400 382 888

Caterpillar 315 FLCR -16 109.000 €
4700h, rasvari, Rototilt pihti-
valmius, 2 kauhaa

TUUSULA

Wacker Neuson 6503 -08 33.900 €
3300h, VA-puomisto, kallist.pikalii-
tin S40, paripyörät

TUUSULA

JCB JS160 -13 74.900 €
6090h, engcon (vm.18), 
kunnostettu NTP10 luiskakauha

TUUSULA TUUSULA

Hitachi ZX140W-5 -14 99.500 €
8200h, rasvari, Eber, Novatron 3D, 
engcon, 2-aks.kärry

Hitachi ZX225USLC-5 -14 99.000,-
110h, 700mm telat, ilmast., pikak. 
S70 hydr., engcon + pihdit, luiskak.

OSASTO A25 - TERVETULOA!



KAIKKI TYÖKONEISTA 28

HANSA-MACHINES TUO tänä 

keväänä markkinoille itäval-

talaisen XAVA Recyclingin 

valmistamat laadukkaat täry-

seulastot. Seulastot soveltu-

vat monenlaisten materiaa-

lien käsittelyyn ja ovat siksi 

tervetullut uutuus monille ra-

kennus-, purku- ja kierrätys-

alan yrityksille, kompostoijil-

le, kunnille tai jopa yksityisille 

kodinrakentajille. 

Kompaktit, helposti siirrel-

tävät ja edulliset XAVA-seu-

lastot on suunniteltu teho-

kasta, ympäristöystävällistä 

ja edullista materiaalin kier-

rätystä ajatellen. Niiden han-

kinta- ja käyttökustannukset 

ovat matalat, huoltotarve vä-

häinen, käsittely helppoa ja 

ympäristövaikutus pieni. XA-

VA-seulastoa käytettäessä 

säästytään materiaalin kulje-

tukselta ja hävittämiseltä se-

kä kalliimpien palveluntarjo-

ajien käyttämiseltä. Seuloja 

löytyy monessa eri koossa 

1- tai 2-tasoisena jaotellen 

materiaalin 2-3 eri jakeeseen. 

XAVA-seulastot ovat ensi-

esittelyssä Maxpo-messuilla 

Hansa-Machinesin osastolla 

A100. 

Kannattaa käydä tutustu-

massa paikan päällä!

XAVA-SEULASTOT ENSIESITTELYSSÄ 
MAXPO-MESSUILLAVAAKALAITTEET MAANSIIRTOON, 

KULJETUKSEEN SEKÄ 
JÄTEHUOLTOON

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

www.fodio.fiwww.fodio.fi

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.

TERVETULOA OSASTOLLEMME Sa6!

ITALIALAISEN ALITRAKIN val-

mistama korkealaatuinen 

JM-700 on sähkökäyttöinen 

minidumpperi, jossa on tan-

ko-ohjaus, neljä rengasta 

sekä jykevä teräsrakenne. 

JM-700 on kompaktin kokoi-

nen, minkä vuoksi se sovel-

tuu käytettäväksi ahtaissakin 

tiloissa ja mahtuu kulkemaan 

jopa 80 cm ovi-aukosta. 

Dumpperi on myös kevyt ja 

siksi sitä on mahdollista käyt-

tää kerroksissa.

Dumpperi on suunniteltu 

erityisesti raskaisiin töihin, ja 

se soveltuu loistavasti mm. 

rakennus- ja purkutyömailla 

työskentelyyn sekä teollisuu-

den tarpeisiin. JM-700 on 

käytännöllinen myös maa-

talous-, puutarha- ja maise-

mointitöissä. 

JM-700 -minidumpperin 

kuormalavassa on patentoi-

tuna helppokäyttöinen kippa-

usvipu, jolla kuorman tyhjen-

nys onnistuu vaivattomasti. 

Dumpperissa on myös kiinni-

tyspisteet nostamista varten, 

vahvistettu kädensija sekä 

tuntimittari.

Alitrakin dumpperit ja 

muut tuotteet maahantuo 

Hansa-Machines. JM-700 

-minidumpperi ensi-esit-

telyssä Maxpo-messuilla 

Hansa-Machinesin osastol-

la A100. Tervetuloa tutustu-

maan!

MONIKÄYTTÖINEN JA NÄPPÄRÄ UUTUUS HANSA-MACHINESILTA

Tekniset tiedot

Kuormauskapasiteetti tasaisilla pinnoilla 700 kg

Max kaltevuus  20 %

Nopeus eteenpäin nopea 5 km/h hidas 2,5 km/h

Nopeus peruutus nopea 3 km/h hidas 1,5 km/h

Akun kesto n. 8 h

AGM-akku 2 x 12V/85 Ah C20

Sähkömoottori 24V / 1200 Watt

 AC S2 60 min

Pituus 1800 mm

Leveys 790 mm

Korkeus 1180 mm

Paino 230 kg

Kojetaulun näyttö Jäljellä oleva akun lataus, 

 laitteistoviat, tuntimittari

Akkulaturi Mukana 13A korkeataajuus

Seisontajarru Sähkömagneettinen

Öljykäyttöinen tasauspyörästö 

Sähköinen kippaus

MYYDÄÄN
KUBOTA ZD21

VM. -03, JUURI HUOLLETTU
HINTA 4900,-

SOITA! 050 3104 980

Lue 
Hankintavinkit 

netissä!
www.hankintavinkit.fi

www.lehtiluukku.fi/lehdet/
hankintavinkit
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NOKIANTYRES.COM/HEAVY

PITOA, JOHON VOIT LUOTTAA 

Kestävä, palakuvioinen Nokian Tyres TRI 2 tarjoaa 
vaikuttavan käyttöiän yhdistet tynä kykyyn kantaa 

raskaita kuormia maaperää vahingoittamatta. 
Renkaan automaiset ajo-ominaisuudet takaavat 

mukavan ja turvallisen ajokokemuksen niin maastossa 
kuin maantielläkin. Nokian Tyres TRI 2 tarjoaa pitoa, 

johon voit luottaa - vuoden ympäri, kaikilla työmailla. 

NOKIAN TYRES TRI  2

Suomen paras maanrakennuskoneiden
purkuosavarasto.

Volvon alkuperäiset ja tarvikeosat osat meiltä.

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

Luotatko tuuriin 
vai tuletko Latvalalle Tuuriin?
Koneet - Jari 0400 407 444
Varaosat - Mika 0500 407 444

TAMTRON KASVAA POHJOISMAISSA – 
OSTI TANSKALAISEN JYDSK VÆGTFABRIK A/S:N 

TAMTRON ON NYT AIDOSTI poh-

joismainen punnitusalan toi-

mija

– Kauppa tukee kasvustra-

tegiaamme lujittaen asemaam-

me erityisesti pohjoismaissa. 

Kaupan myötä pystymme tu-

kemaan entistä paremmin niitä 

asiakkaitamme, joilla on toimin-

taa useassa eri pohjoismaassa 

olemalla heille nyt myös lokaali 

punnituspalvelujen kumppani 

suuksia kasvattaa ja laajentaa 

toimintaamme, kertoo puoles-

taan Peter Abrahamsen Jydsk 

Vægtfabrik:n toimitusjohtaja 

yrityskaupasta.

Jydsk Vægtfabrik on jo toi-

nen Tamtronin vuoden sisällä 

hankkima pohjoismainen pun-

nitusalan yritys. Viime vuonna 

toteutuneen norjalaisen Scaleit 

AS hankinnan ja nyt tehdyn 

yrityskaupan myötä Tamtron 

jatkaa vakaata kansainvälistä 

kasvua vahvistaen asemaansa 

erityisesti Pohjoismaissa.  

Tamtron – yksi maailman 
johtavista punnitusalan 
asiantuntijoista

Tänä 50. juhlavuottaan viettä-

västä Tamtronista on vuosien 

aikana kasvanut merkittävä 

toimija edistyksellisten teol-

lisuuden punnitusratkaisujen 

tarjoajana. Yrityskaupan jäl-

keen Tamtronilla on toimintaa 

Suomen lisäksi 7 eri maassa 

sekä maailmanlaajuinen jake-

lijaverkosto. Tamtron työllistää 

noin 170 ammattilaista Suo-

messa, Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Saksassa, Tse-

keissä, Slovakiassa ja Puo-

lassa. Tamtronin tarjonta kat-

taa muun muassa integroidut 

punnitusratkaisut satamiin, 

metsätalouteen, kaivostoimin-

taan ja rakentamiseen, jäte- ja 

kierrätys-, kuljetus- ja logistiik-

ka- sekä prosessiteollisuudel-

le. Yrityskaupan myötä yhtiön 

kansainvälisen liiketoiminnan 

osuus kasvaa entisestään.

Tanskassa. Jydsk Vægtfabrik 

omaa pitkät perinteet, jonka 

lisäksi he ovat innovatiivisesti 

viime vuonna kehittäneet toi-

mintaansa perustamalle mm. 

punnituspalveluja tarjoavan 

verkkokauppapalvelun. Voinkin 

sanoa, että he ovat arvokas lisä 

alati kehittyvään Tamtron kon-

serniin, kertoo Mikko Keskinen, 

Tamtronin toimitusjohtaja ja jat-

kaa: 

– Olemme tehneet yhteistyö-

tä Jydsk Vægtfabrik:n kanssa 

jo useamman vuoden, joten 

tämä kauppa on luonnollinen 

jatke näille yhteisille vuosille. 

Jydsk Vægtfabrik on hieno lisä 

Tamtroniin ja toivotan Jydsk 

Vægtfabrik:n henkilöstön läm-

pimästi tervetulleiksi osaksi 

Tamtron konsernia. 

– Olen jo 4. sukupolven pun-

nitusalan ammattilainen suvus-

sani, sillä isoisoisäni perusti 

Jydsk Vægtfabrik:n. Vuosien 

saatossa olemme onnistuneet 

vakiinnuttamaan asemamme 

asiakkaidemme apuna ja mo-

net heistä ovatkin olleet asi-

akkaitamme pitkään. Tämän 

yrityskaupan myötä Tamtro-

nin uudet innovatiiviset pun-

nitustiedon pilvipalvelut, One 

Cloud ja One Scalex, ovat nyt 

paremmin saatavilla Tanskas-

sa ja yhdistettynä meidän pal-

velu- ja toimitusratkaisuihim-

me tekevät niiden hankinnasta 

erityisen helppoa. Voimme siis 

palvella asiakkaitamme entistä 

paremmin. Tämä yrityskauppa 

avaakin meille uusia mahdolli-

Mikko Keskinen

Peter Abrahamsen
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Isojen kourien sarjassa 
nyt kolme mallia

Vahva C60 HD -malli avasi 

isomman kokoluokan sarjan 

syksyllä 2021. 60-koon kuor-

mainkoura saa nyt rinnalleen 

kaksi isompaa mallia, jotka 

tuovat tehokkuutta suurten 

puumäärien käsittelyyn. Pin-

ta-alaltaan 0,80 ja 1,00 m² 

kokoisia kouria käytetään ma-

teriaalikoneissa esimerkiksi 

terminaaleissa ja saaripuun-

hakkuilla.

Koneosapalvelun myynti-

johtaja Mika Aliranta: ”Näin 

järeiden kourien markkinoilla 

on melko vähän vaihtoehtoja 

tarjolla, ja asiakkailtamme tuli 

toiveita Vahva-malliston laajen-

tamisesta, kun puun operointi 

väliterminaaleissa on lisäänty-

nyt. Meillä on ollut aikaisem-

min myynnissä 80-kokoluokan 

MATERIAALIKONEISIIN SOVELTUVIEN VAHVA-KOURIEN 
TEKNISET TIEDOT
MALLI VAHVA C60 HD VAHVA C80 VAHVA C100
Paino kg 450 965 1000
Pinta-ala m² 0,60 0,80 1,00
Työpaine bar (max.) 250 250 250
Kuorma kg (max.) 6000 10000 10000
Avauma mm 2300 3010 3080

kohdistuvat rasitukset ovat 

paremmin hallinnassa. Sylinte-

ri käyttää molempia leukoja ja 

reaktiotangot vakaavat liikkeen 

tasaiseksi ja symmetriseksi. 

Leukojen kärkien muotoilu var-

mistaa, että ne uppoavat pi-

noon optimaalisessa kulmassa 

ja haukkaavat puristettaessa 

täyden taakan. Vahva-tuotteet 

valmistetaan Outokummun 

Metalli Oy:n tehtaalla Suomes-

sa. Valmistuksen laadusta ker-

too mm. tuotteissa käytettävä 

erikoisluja teräs, koneistetut 

tappilinjat, pronssilaakerit, mit-

tatarkat niveltapit ja pulveri-

maalaus.

Asiakasyhteistyöstä Mika 

Aliranta kertoo, että ”nyt mark-

kinoille tuotavat isot kourat 

ovat olleet testikäytössä sekä 

terminaaleissa että saaripuun-

hakkuussa erilaisissa materi-

aalikoneissa. Testaajina ovat 

koura Vahva B-mallistossa 

kymmenen vuoden ajan vuo-

teen 2018 saakka, joten meil-

lä oli jo käytännön kokemus-

ta isoista kourista. Lähdimme 

kuitenkin kehittämään täysin 

uusia tuotteita nykyisen C-mal-

liston rakenteen ja teknisten 

ratkaisujen pohjalta asiakastoi-

veita kuunnellen.”

Vahva C-mallistossa kouran 

runko on suunniteltu kehämäi-

seksi ja symmetriseksi, ja lisäk-

si valmistuksessa hyödynne-

tään särmäystä, joten runkoon 

toimineet mm. Koneurakointi 

S. Kuittinen Oy, Metsäkonepal-

velu Oy ja Szepaniak Oy.”

Isoja mutta ketteriä 
kouria

Vaikka Vahva C80 ja C100 ovat 

massiivisia kuormainkouria, 

niin ne ovat kuitenkin perin-

teisiin terminaalikouriin verrat-

tuna kevyempiä, nopeampia 

käyttää ja hinnaltaan edulli-

sempia. Vahva C80-malli pai-

naa 965 kg ja C100-malli 1000 

kg.

Koneosapalvelun valikoi-

masta löytyy myös uusiin 

kouriin sopiva rotaattori. Teol-

lisuuskäyttöön suunniteltu 

Baltrotors CPR-15 käy kaikkiin 

isoihin Vahva C-malleihin.

Tervetuloa  
Maxpo-osastollemme

Kaikki kolme materiaalikonei-

siin sopivaa Vahva-mallia C60 

HD, C80 ja C100 ovat esil-

lä Koneosapalvelun osastolla 

Maxpo-messuilla 5.-7.5.2022 

Hyvinkäällä. Esittelemme mes-

suilla myös laajan valikoiman 

kaivinkoneisiin sopivia Vahva 

KC-kouria.

Nähdään Maxpossa!

Koneosapalvelun Vahva-kahmarimallisto täydentyy isom-
man kokoluokan tuotteilla, kun myyntivalikoimaan tuodaan 
uudet mallit C80 ja C100. Kyseiset kouramallit on suunnitel-
tu ensisijaisesti materiaalinkäsittelykoneisiin. Uudet mallit 
ensiesitellään Maxpo-messuilla 5.–7.5.2022. Kaikki Vah-
va-tuotteet on suunniteltu, testattu ja valmistettu Suomessa.

KONEOSAPALVELU LANSEERAA 
VAHVA C80 JA C100 -KOURAT MATERIAALIKONEISIIN
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            FOR  
EXCELLENCE

Casen kaivukoneiden uusi E-sarja on täällä.  

Uudet FPT-moottorit. Uudistettu ohjaamo. 

Entistäkin tehokkaampi. Valmistettu Japanissa.

E-sarjan kone ensimmäistä kertaa näytillä

Maxpossa Rentin osastolla A39!

HONKAJOKI
Juha Leivo          050 379 9992
Teemu Hietaoja  050 410 1230 

TUUSULA
Harri Hassinen 050 310 9992

PIRKKALA
Juuso Salonen 050 550 9339

OULU
Ari Kiviharju   040 026 1013
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MAHDOLLISUUS 
MONIPUOLISEMPAAN urakointiin 

voi tarjota kilpailuetua – eikä 

kaivuutyö ole mikään poik-

keus. Urakoitsijat kaikkialla 

ovat huomanneet, että Noki-

an Ground Kare -renkaat ovat 

paitsi nostaneet kaivinkoneen 

käyttöastetta, myös paranta-

neet renkaiden suorituskykyä 

paripyöriin verrattuna- Moni-

käyttöinen rengas saa myös 

kaivurikuormaajista parhaan 

suorituskyvyn irti. Nyt Nokian 

Ground Kare -rengasvalikoima 

on laajentunut kolmella uudella 

koolla, jotta parempi pito ja va-

kaus olisi yhä useamman ura-

koitsijan ulottuvilla.

Leveillä single-pyörillä on 

kaivinkonekäytössä selviä etu-

ja paripyöriin verrattuna, kuten 

vähäisemmät vauriot maape-

rälle ja olematon riski kivien 

juuttumisesta renkaiden väliin. 

Nokian Ground Kare -rengas-

perhe on jo ansainnut kan-

nuksensa pehmeän maaperän 

renkaana, jonka suorituskyky 

ohittaa kirkkaasti kapeammat 

paripyörät. Eräät urakoitsijat 

ovat kertoneet voivansa työs-

kennellä pyöräkaivurilla jopa 

sellaisilla alustoilla, jotka ennen 

ovat vaatineet telakaivinkonet-

ta.  

“Korkea käyttöaste auttaa 

urakoitsijaa saamaan täyden 

-rengas kuluu hyvin hitaasti ja 

tasaisesti. 

“Toinen käyttöikään vaikut-

tava asia on rengasvaurion ris-

ki kivisillä työmailla, joilta löytyy 

usein muun muassa veitsente-

rävää louhetta tai harjateräk-

sen pätkiä”, muistuttaa Kimmo 

Kekki. ”Nokian Ground Kare on 

teräsvahvistettu pisto- ja mur-

tumavaurioita vastaan, ja toisin 

kuin paripyörissä, kivet eivät 

voi kiilautua renkaiden väliin.”

Myös  
kaivurikuormaajille

Osaavissa käsissä kaivuri-

kuormaaja taipuu monenlai-

siin töihin. Niille on käyttöä 

rakennustyömailta voimalinjo-

jen ja rautateiden kunnossa-

pitoon. Nokian Ground Kare 

-renkaiden myötä myös kai-

vurikuormaajat voivat hyötyä 

vakaammasta työskentelystä, 

on työnteko taatusti sujuvaa”, 

Kimmo Kekki mainitsee. ”Esi-

merkiksi reunavahvistetuissa 

Tube Edge -vanteissamme on 

lajissaan ainoa saumattomasti 

putkivahvistettu rakenne, joka 

tukee renkaiden toimintaa par-

haalla mahdollisella tavalla.”

Koot ja saatavuus

Ennestään saatavilla olleiden 

Nokian Ground Kare -koko-

jen lisäksi helmikuussa tarjolle 

saatiin kolme uutta rengasko-

koa. Suurin rengas on 710/40-

22.5, joka tarjoaa erityisen 

suuren kosketuspinnan maa-

perään pehmeässä maastos-

sa työskenneltäessä. Suurinta 

kantavuutta etsiville olemassa 

oleva koko 650/45-22.5 tar-

joaa yhä malliston parhaan 

kantavuuden suurille koneille 

– 6900kg @ 40 km/h 6 baarin 

paineella – minkä lisäksi uusi 

hyödyn koneinvestoinnistaan”, 

sanoo Nokian Renkaiden tuo-

tepäällikkö Kimmo Kekki. 

”Nokian Ground Kare on erin-

omainen yleiskäyttörengas 

kaikenlaisiin töihin, ja se mah-

dollistaa monipuolisemman 

kaivuriurakoinnin.”

Oikeat  
ominaisuudet

Kaivinkoneella urakoitaessa 

renkaiden vakaus on avainroo-

lissa pyrittäessä tehokkaaseen 

ja turvalliseen työskentelyyn. 

Nokian Ground Kare -renkaan 

vakaus on huippuluokkaa, mi-

kä tarjoaa hyvät lähtökohdat 

sujuvalle kaivuutyölle.

“Toinen kriittinen ominaisuus 

on renkaan suuri kosketus-

pinta, jolla minimoidaan maa-

perän vauriot”, Kimmo Kekki 

kertoo. “Lisäksi erityisesti kai-

vurikäyttöön kehitetty kumi-

seos varmistaa erinomaisen 

pidon myös talvioloissa – jäl-

leen yksi leveitä single-renkaita 

puoltava seikka.”

Pitkä käyttöikä

Kaivinkoneen renkaan pitää 

toimia monenlaisilla alustoilla 

ja eri nopeuksilla, tiesiirtymiä 

unohtamatta. Suuren koske-

tuspintansa ja kaivurikäyttöön 

kehitetyn kulutuspinnan kuvion 

ansiosta Nokian Ground Kare 

erinomaisesta joka vuodenajan 

pidosta sekä sujuvasta ja hiljai-

sesta kyydistä tiesiirtymien ai-

kana.

”Kaivurikuormaajakäytössä 

Nokian Ground Kare saavuttaa 

todella vaikuttavan käyttöiän”, 

Kimmo Kekki huomauttaa. ”Li-

säksi valikoimassa on puoliksi 

kuvioitu semi-slick-versio eri-

tyisesti rautatiekäyttöön.”

Pyöräpakettien  
asiantuntemusta

Käsi kädessä renkaiden kans-

sa toimivilla vanteilla on oma 

tärkeä roolinsa sujuvassa kai-

vinkonetyössä. Nokian Ren-

kaat valmistaa myös huippu-

luokan vanteita ja toimittaa 

monelle konevalmistajalle sau-

mattomasti yhteen pelaavia 

pyöräpaketteja. 

“Kun sekä rengas että vanne 

on optimoitu aiottuun käyttöön, 

600/50-22.5 on erinomainen 

valinta pienemmille koneille. 

Raskailla lisälaitteilla varuste-

tut kaivurikuormaajat hyötyvät 

uuden 620/60B30-rengaskoon 

tarjoamasta erinomaisesta 

kantavuudesta. Se täydentää 

nykyistä 620/60B34-kokoa, jo-

ka on saatavana myös puoliksi 

kuvioituna semi-slick-erikois-

versiona rautatiekäyttöön.

• 600/50-22.5 173A8

 GROUND KARE SF TL

• 650/45-22.5 175A8

 GROUND KARE SF TL

• 710/40-22.5 173A8

 GROUND KARE SF TL

• 620/60B30 176A8

 GROUND KARE SB TL

• 620/60B34 178A8

 GROUND KARE SB TL

• 620/60B34 178A8

 GROUND KARE 

 SEMI-SLICK SB TL

RENGAS, JOKA MAHDOLLISTAA UUSIA URAKOITA
NOKIAN GROUND KARE -KAIVINKONERENKAAN UUDET KOOT LISÄÄVÄT 

PYÖRÄALUSTAISTEN KAIVINKONEIDEN MONIKÄYTTÖISYYTTÄ

Mahdollisuus monipuolisempaan urakointiin voi tarjota kil-
pailuetua – eikä kaivuutyö ole mikään poikkeus. Urakoitsijat 
kaikkialla ovat huomanneet, että Nokian Ground Kare -renkaat 
ovat paitsi nostaneet kaivinkoneen käyttöastetta, myös paran-
taneet renkaiden suorituskykyä paripyöriin verrattuna- Mo-
nikäyttöinen rengas saa myös kaivurikuormaajista parhaan 
suorituskyvyn irti. Nyt Nokian Ground Kare -rengasvalikoima 
on laajentunut kolmella uudella koolla, jotta parempi pito ja 
vakaus olisi yhä useamman urakoitsijan ulottuvilla.
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LIIKENNETARVIKKEIDEN
MYYNTI JA VUOKRAUS

ALANIITYNKATU 6, 53550 LAPPEENRANTA

Länsirannan kanavasillan
korjaustyöt

www.trafino.fi www.ramudden.fi

Ramudden

AVAAMME 25.4.
LAPPEENRANTAAN

USEIMMILLA kone- ja infraura-

koitsijan työkoneilla on poik-

keusolojen ja sota-ajan tehtä-

viä, ja maanpuolustuksellisia 

tehtäviä voi olla jo ennen var-

sinaisia poikkeusolojakin. Ke-

vyen polttoöljyn eli löpön kova 

hinnannousu voi ajan myötä 

vaikuttaa näistä tehtävistä suo-

riutumiseen.

”Löpön hinta on noussut 

Tilastokeskuksen mukaan 79 

prosenttia reilussa vuodessa. 

Nousu on dieseliäkin rajumpaa. 

Jos nousu jatkuu, moni koneu-

rakoitsija joutuu miettimään yri-

tystoimintansa kannattavuut-

ta. Mitä useampi urakoitsija 

ripustaa hanskat naulaan, sitä 

enemmän rapautuu kykymme 

selvitä poikkeusoloissa”, INF-

RAn toimitusjohtaja Paavo Syr-

jö selventää.

Kohtalokasta hinnan nou-

susta tekee juuri konealalle 

se, että moni urakoitsija saa 

elantonsa pitkäaikaisista sopi-

muksista. Ne syntyvät kilpai-

lutusten tuloksena ja niille on 

tyypillistä, että työ on tehtävä 

tarjotulla hinnalla koko moni-

vuotisen sopimuskauden ajan 

– polttoaineen hinnan noususta 

riippumatta.

”Pitkissä sopimuksissa aje-

taan nyt jokainen tunti tappi-

olla. Normaalioloissakin kone-

työala vastaa esimerkiksi siitä, 

että tiet pysyvät turvallisina 

säällä kuin säällä ja rospuu-

ton jälkeenkin. Tiekuljetuksista 

vahvasti riippuvaisella maalla ei 

ole varaa ajaa alas näistä teh-

tävistä vastaavia yrityksiä.”

”Näin turvattaisiin  
huoltovarmuus  
monelta kantilta”

INFRA haluaisi laskea yritystoi-

minnassa käytettävän kevyen 

polttoöljyn veron väliaikaises-

ti EU-minimiin. Polttoaineve-

ron alennus tulisi suurelta osin 

kompensoitua, koska polttoai-

neen hinnan päälle tulee vie-

lä arvonlisävero, jonka tuotto 

vastaavasti nousee hintojen 

noustessa.

”Löpön pumppuhinnat ovat 

nousseet vuodessa karkeasti 

euron litralta. Nousuun sisäl-

tyvän arvonlisäveron tuotolla 

voisi suurelta osin kompensoi-

da esittämämme polttoaineve-

Moni kuorma-auton, pakettiauton, pick-upin, moottori-
pyörän tai moottorikelkan omistaja tietää, että oma kul-
kupeli voidaan määrätä poikkeustilanteessa puolustus-
voimien käyttöön. Keskeistä poikkeustilanteessa apuun 
kutsuttavaa arsenaalia ovat myös maarakentamisessa 
käytetyt työkoneet. Polttoöljyn hinnan nousu uhkaa ra-
pauttaa tätä reserviä.

ron palautuksen urakoitsijoille. 

Näin turvattaisiin konekannan 

normaali uusiutuminen, noin 

100 000 henkilöä työllistävien 

yritysten säilyminen ja huol-

tovarmuus monelta kantilta”, 

Paavo Syrjö sanoo.

”Kysymys kuuluu, kumpi on 

juuri nyt tärkeämpää: pitää yh-

teiskunnan ja elintärkeiden kul-

jetusten pyörät pyörimässä ja 

turvallisuus parhaassa terässä 

poikkeusolojenkin tullen, vai 

kasvattaa valtion kassaa yli-

määräisillä verotuotoilla.”

FAKTA:
• Kevyttä polttoöljyä myydään 

Suomessa pari miljardia litraa 

vuodessa.

• Määrästä noin kaksi kolmas-

osaa käytetään maa- ja metsä-

talouden koneissa ja laitteis-

sa, rakennustoiminnassa sekä 

teollisuudessa.

• Työkonevaltainen infra-ala 

vastaa muun muassa liiken-

neväylien talvihoidosta, kevät-

pesuista, routavaurioiden kor-

jauksista ja päällystystöistä.

• Alan koneet ovat työssä 

myös vesi- ja jätehuollossa, 

energialaitosten, tehtaiden ja 

kaivosten materiaalilogistiikas-

sa sekä maa- ja metsätalou-

dessa.

KONE- JA INFRAURAKOITSIJAN 
TYÖKONEILLA ON TÄRKEÄ ROOLI 

POIKKEUSOLOISSA – 
KONEYRITTÄJÄN AHDINKO VOI 

VAIKUTTAA JOPA 
MAANPUOLUSTUSKYKYYN

HUIPPULAATUA EDULLISESTI.

Saksalaiset Humbaur-täysperävaunut

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

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

Katso www.
ojalamachine.com

Humbaur 5-akselinen 12,2 m UUSI hp. 75 000 €

Humbaur 4-akselinen 9,8 m UUSI hp. 49 500 €

Humbaur 5-akselinen 12,2 m UUSI hp. 59 900 €

Goldhofer 3-akselinen 1991 hp. 13 000 €
- jousirampit, hyvät renkaat

Humbaur 4-akselinen 9,8 m 2019
- levikkeet, jousirampit hp. 39 000 €

Humbaur 4-akselinen, 11,7 m 2017 
- levikkeet, hydr. rampit hp. 49 000 €

Renders 4-akselinen 2001 
- levikkeet, hydr. tuplarampit hp. 24 000 €
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SEKÄ SCANIA että LKAB toimi-

vat toimialoilla, joilla on par-

haillaan meneillään merkittä-

viä muutoksia vastuullisuuden 

parantamiseksi. Nämä kaksi 

vakiintunutta teollisuusyritys-

tä yhdistävät nyt voimansa 

tuodakseen sähköajoneuvot 

LKAB:n kaivoksiin, mikä on 

askel kohti tulevaisuutta ja 

vastuullista liikennettä kaivos-

teollisuudessa. 

LKAB pyrkii olemaan yksi 

maailman vastuullisimmista 

kaivosyrityksistä. Reitti turval-

liseen, tuottavaan ja hiilidiok-

sidipäästöttömään rauta- ja 

terästeollisuuteen alkaa kai-

vosten rautamalmista, ja nyt se 

laajennetaan koskemaan myös 

kuljetuksia. 

”Sähkökäyttöiset kuor-

ma-autot ovat osa tavoitetta 

asettaa uusi standardi vastuul-

liselle kaivostoiminnalle, joka 

perustuu täysin fossiilivapaisiin 

polttoaineisiin. Olemme siirty-

mässä pois fossiilisesta diese-

listä, ja testatessamme akku-

käyttöisten sähköajoneuvojen 

kapasiteettia, kuorma-autojen 

valintaa koskevien päätösten 

kuorma-auto ladataan varikol-

la, mutta joustavuuden lisää-

miseksi lataus on mahdollista 

myös työmaalla. Ajoneuvojen 

odotetaan aloittavan toimin-

sanoo.

Raskaan kippiauton koko-

naispaino kuorma mukaan lu-

kien on 49 tonnia, ja sillä kulje-

tetaan jäännöstuotteita. Toinen 

täytyy edistää tuottavuuden 

lisäksi myös kaivoksen vas-

tuullisuutta ja työympäristön 

turvallisuutta”, LKAB:n projek-

tipäällikkö Peter Gustavsson 

tansa LKAB:ssa vuoden 2022 

aikana. 

”Teemme jatkossakin yhteis-

työtä sellaisten asiakkaiden 

kanssa, jotka ovat halukkaita 

kokeilemaan innovatiivisia rat-

kaisuja kanssamme. Scanialle 

on erittäin arvokasta päästä 

testaamaan sähköajoneuvoja 

äärimmäisessä ympäristössä 

kaivoksen todellisissa toimin-

noissa. Lisäksi sähkökäyttöi-

nen raskas kippiauto on en-

simmäinen laatuaan alalla ja 

jälleen yksi todella suuri askel 

matkalla kohti vastuullisia kul-

jetusratkaisuja kaikissa so-

velluksissa”, Scanian E-mo-

bility-yksikön johtaja Fredrik 

Allard sanoo.

”Scanian osallistuminen 

muutosprosessiimme on ar-

vokasta, koska se antaa meil-

le mahdollisuuden arvioida 

Scanian akkukäyttöisiä ajo-

neuvoja. Toivomme voivamme 

yhdessä kehittää ja rakentaa 

fossiilivapaita ajoneuvoja, jot-

ka ovat yhtä tuottavia tai jo-

pa tuottavampia kuin nykyiset 

ajoneuvomme”, Gustavsson 

toteaa lopuksi.

kuorma-auto on varustettu 

nosturilla, joka on tarkoitettu 

porausterästen kuljettamiseen 

maanalaisiin porauslaitteisiin. 

Nosturilla varustettu sähkö-

SCANIA TOIMITTAA SÄHKÖKUORMA-AUTOJA LKAB:N KAIVOKSEEN POHJOIS-RUOTSISSA

OLEMME MUKANAOLEMME MUKANA

OSASTO

A99A99

RAKENTAMINEN
SWANLIFT -nivelpuominostimet

SWEPAC -maantiivistimet
TSURUMI -pumput

SKYJACK -henkilönostimet

VOIMANTUOTTO
DOOSAN -kompressorit

HUOLTO & VARAOSAT

OTA YHTEYTTÄ
www.machinery.fi

p 020 163 0300
Ansatie 5, 00740 Vantaa

Yksi sähkökäyttöinen raskas 
kippiauto toimii LKAB:n Malmi-
vaaran kaivoksessa, ja sen rin-
nalla on toinen sähkökäyttöinen 
nosturiauto, joka on mukautettu 
erityisesti näitä kaivostoiminto-
ja varten. Tämä asiakasläheinen 
kehitystyö antaa Scanialle mah-
dollisuuden testata ja käyttää 
täysin sähkökäyttöisiä kuor-
ma-autoja vaativassa maanalai-
sessa kaivosympäristössä. 

Scanian täyssähköinen 49-tonninen kippiauto aloittaa toiminnan LKAB:n kaivoksella.



nro 4 • 202235

SAFETY FIRST!

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

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

että henkiä.”

smpparts.com

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

TERVETULOA SMP:N MAAILMAAN!

Annons Fi_A5_2.indd   1Annons Fi_A5_2.indd   1 2020-03-12   10:40:412020-03-12   10:40:41

KENTTÄHUOLTO
040 626 2474
HUOLTO
040 658 2829
VARAOSAT
040 658 2919
VARAOSAT Jyväskylä
050 573 8587

NOPEAAN 
TOIMITUKSEEN!

MARKKINOIDEN 
SUOSITUIMMAT 
PYÖRÄALUSTAISET!

QUALITÄT

M
ADE   IN GER MANY

PR
EMIUM QUALITY

M
ADE   IN  AUSTRIA

Paino 7 250 kg
Moottori 62 hv, Stage-V
3-osa puomi
Varusteet
• Automaatti-ilmastointi
• Peruutuskamera
• Ilmaistuin
• Lisähydrauliikan tuotto 107 l/min

EW65

STAGE

Paino 11 000 kg
Moottori 75 hv, Stage-V
3-osa puomi
Varusteet
• Automaatti-ilmastointi
• Peruutuskamera
• Ilmaistuin
• Nelipyöräohjaus
• Lisähydrauliikan tuotto 117 l/min

EW100

STAGE

SUORAAN VARASTOSTA
VARAOSAT

MAANKATTAVA
HUOLTOVERKOSTO

PALVELEVA
KENTTÄHUOLTO

Edeco-Tools Oy
Porraskuja 2, 01740 Vantaa
Kisällintie 1, 40320 Jyväskylä

Vantaa
Juho Marjakangas
0400 933 613

Tuomas Järvinen
0400 198 758

Anton Hintsala
040 669 1396

Jyväskylä
Tero Auresto
050 592 4341

Tampere
Jukka Heiskala
0400 740 120

Turku
Juha Keränen
0400 173 953

Seinäjoki
Aki Tuominen
050 555 5655

Vaasa
Mikael West
040 734 7463

Oulu, Lappi ja Kainuu
Jarmo Laurila
044 038 1240

Jaakko Laurila
044 038 1244

Joensuu, Kuopio
Arto Turunen (Joensuu, Kuopio)
050 305 4143

Janne Sinkkonen (Joensuu, Kuopio)
040 513 8910

Jari Vitsala (Kuopio)
040 159 2253

Mikkeli
Jari Ikonen
0400 654 205

Juho Ikonen
0400 762 245

Klaukkala
09 4241 2000

KONEMYYNTI

VAIHTOKONEET
www.edeco.fi
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Ylivertainen tehotaso ja tuottavuus
Volvo EC530E -kaivukone on 50-tonniseksi todellinen 
voimanpesä, josta on vastusta jopa 70-tonnisille kaivureille. 
Edistyksellinen sähköhydrauliikka ja Independent Metering 
Valve -teknologia asettavat uudet mittapuut 50-tonnisten 
suorituskyvylle, tarjoten merkittävästi paremman  
tuottavuuden ja entistä pienemmän polttonestekulutuksen. 

Täydellinen kumppani työmaalle
Volvo EC530E -kaivukoneen hallittavuus ja kuljettajan 
mukavuus ovat omaa luokkaansa. Innovatiivisen teknologian 
mahdollistamat älykkäät toiminnot ja aiempaa suurempi  
kauha tekevät tästä tela-alustaisesta kaivukoneesta  
täydellisen kumppanin raskaaseen kaivutyöhön,  
massan siirtoon ja suurten työmaiden valmisteluun.

Tutustu heti: volvoce.fi

RASKAAN SARJAN HAASTAJA

ENSIESITTELYSSÄ  
MAXPO-MESSUILLA

5.-7.5.2022

Volvo Construction Equipment Finland Oy
www.volvoce.fi / 020 1256 500 /

varaosapäivystys 030 0871 140 (aukioloaikojen ulkopuolella)
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