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MANITOU INVESTOI SUOMEEN OSTAMALLA LIFTTEKIN
ryhmän perheeseen. Liftekillä
on vahva kokemus ja vahva
tietotaito, sekä heidän markkinatuntemuksensa on vertaansa vailla erityisesti palveluissa.
Tämä investointi kuuluu pitkäntähtäimen strategiaamme ja
tulee vahvistamaan asemaamme Suomen markkinoilla.”
Liftek on yhtiö, joka on erikoistunut nostokaluston tuontiin, myyntiin ja huoltopalveluihin. Se edustaa hyviä brändejä.
Yhtiö myy tuotteita pääosin
vuokraamoille, rakentamiseen
ja maatalouteen. Manitou tuotteet ovat Liftekin pääedustus.
Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto
oli 7,5 m€ ja työntekijöitä oli 30.

Manitou on globaali yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi
kurottajia, nostimia ja maansiirtokoneita. Yhtiö ilmoitti
ostaneensa enimmistöosuuden Suomen edustajastaan
Liftekistä. Liftek sijaitsee lähellä Helsinkiä ja se on
perustettu 1995. Kolmesta toimipaikastaan, jotka
sijaitsevat Vantaalla ja Tampereella,
Liftek markkinoi ja myy koneita rakentamiseen
ja maatalouteen koko Suomessa.
YHTIÖIDEN
YHTEISTYÖ
alkoi
vuonna 2003 jo ennen kuin
siitä tuli virallisesti Manitoun
edustaja vuonna 2012. Yhtiön
jatkuvuuden varmistamiseksi,
nykyiset kolme omistajaa päättivät myydä pääosan yhtiöstä
Manitoulle. Nykyiset omistajat
jäävät vähemmistöomistajiksi.
Yhtiön operatiivinen johto ja
henkilöstö jatkavat vanhoina
työntekijöinä yhtiössä. Samoin
kaikki edustukset säilyvät. Liftekin toimitusjohtaja Mika När-

hi kommentoi: ” Olemme ylpeitä, kun saamme omistajaksi
Manitoun. Tämä yhdistyminen
parantaa synergioita emoyhtiön kanssa, sekä motivoi ja
sitouttaa henkilökuntaamme
ja vahvistaa yhteistyötämme.
Tämä antaa mahdollisuuden
kasvaa ja myös kehittää huoltoamme”.
Manitoun Pohjois-Euroopan toimitusjohtaja
Michel Dennis jatkaa: ”Toivotamme innostuneena Liftekin
ja sen henkilöstön Manitou

Manitoun Lifttekin kauppaa julkistamassa MN-Lifttekin toimitusjohtaja Mika Närhi, myyntijohtaja
Jean Rouault, johtaja Aigars Judzis, myyntijohtja
Seppo Turunen, johtaja Maxime Deroch ja tekninen
tuki Oskari Kaivonurmi.

LAI-MUN MUISTO LAINEESTA KIRJA

POLTTOAINEKULUJEN TUPLAANTUMINEN
AJAA PIENIÄ YRITYKSIÄ KUSTANNUSKRIISIIN
Koneyritykset ovat ajautuneet kustannuskriisiin kevyen
polttoöljyn kovien hinnankorotusten vuoksi ja juuri nämä
yritykset pyörittävät yhteiskunnan peruspalveluita ja
teollisuuden raaka-ainehuoltoa. Yhteiskunnan maksamissa suoritteissa on harkittava tehtyjen urakointisopimusten avaamista, vaatii Koneyrittäjien maarakennusalan toimialapäällikkö Markku Leskinen.

Toukokuun alussa julkaistiin Raumalla erinomainen kirja Muisto Laineesta.
Takakannen esittelytekstissä kerrotaan seuraavasti:
MUISTO LAINEEN TARINAA ei ole
helppo todeksi uskoa. Hän on
käytännössä ilman isää kasvanut vähävaraisen maalaisperheen kuopus. Opintie jäi
lyhyeksi, kun Muisto suuntasi
suorinta tietä työelämään.
Aluksi Muisto teki päivätöiden jälkeen iltaisin traktorien
ohjaamoja kotitalonsa pihalla.
Sisulla ja sydämellä, taidolla

ja vähän tuurillakin Muistosta tuli paikallisesti merkittävän
vientiyrityksen omistaja ja vetäjä. Aika hyvin mieheltä, jonka
kielitaito rajoittuu suomeen ja
raumaan.
Tämä kirja on kunnianosoitus todelliselle yrittäjälle.
Kirjoittajista Janne Rantanen
on sanomalehti Länsi-Suomen
ja kaupunkilehti Raumalaisen

päätoimittaja. Pitkällä urallaan
Rantanen on tehnyt lukuisia
lehtijuttuja Muistosta ja hänen
yrityksistään.
Raimo Vahanto teki työuransa Rauma-Repolan ja UPM:n
henkilöstöhallinnossa. Vahanto on ollut Rauman seudulla
monessa mukana.

• Tilastokeskuksen hintaseurannasta näkee, että kevyen
polttoöljyn keskihinta on yli
kaksinkertaistunut
vuodenvaihteesta ja vastaavasti dieselin hinnassa on ollut nousua
ainakin 70 prosenttia. Suurin
nousu on tapahtunut helmikuun lopussa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.
Hinnannousut ovat olleet
poikkeuksellisen suuria ja ennakoimattomia, eikä yksittäinen yritys ole voinut pitkäkestoisissa sopimuksissaan niihin
vaikuttaa eikä varautua. Tämä
on ajanut koneyrittäjiä erittäin

vaikeaan taloudelliseen asemaan. Polttoaineiden osuus
koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista on merkittävä.
• Indeksitarkastukset tehdään alalla vakiintuneen tavan mukaan vuosittain. Näin
poikkeuksellisessa tilanteessa
vuoden
tarkasteluajanjakso
on aivan liian pitkä. Yrittäjien
taloudellinen asema ei kestä
näin kiivasta ja yllättävää kustannusnousua.
• Lisäksi on otettava huomioon, että energian hinnannousu kertautuu myös muihin

kustannuseriin – renkaiden,
teräkseen, kulutusosien sekä
varaosien hintoihin.
Kevyen polttoöljyn valmisteveron palautuksen korotus
on jo toteutettu maataloudelle,
mutta koneyritykset on jätetty
selviytymään kriisistä yksin.
Valmisteveropalautukset
on
ulotettava myös koneyrittämiseen.
Koneyritykset ovat avainroolissa turvaamassa yhteiskunnan elintärkeiden toimintoja.
Työkonevaltainen ala vastaa
muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja
liukkauden torjunnasta sekä
vesi- ja jätehuollosta.
• Yhteiskunnan maksamissa suoritteissa on harkittava
tehtyjen urakointisopimusten
avaamista. Samalla pitää varmistaa, että vaikutukset ulottuvat koko urakointiketjuun aina
sen viimeisimpäänkin aliurakoitsijaan, Leskinen tiivisti.
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JULKAISIJA

Tietomediat Oy

Kujatie 6,
37600 VALKEAKOSKI, Finland
toimitus@hankintavinkit.fi
PÄÄTOIMITTAJA Jarmo Syvänen

TOIMITUS/ ILMOITUKSET toimitus@hankintavinkit.fi
Eero Syvänen, p. 040 541 4902,
toimitus@hankintavinkit.fi
Olli Lätti, p. 0400 966 536, olli@hankintavinkit.fi
Jarmo Syvänen, p. 0400 623 054,
jarmo.syvanen@hankintavinkit.fi

LEHDEN VAKITUISET AVUSTAJAT

LEHTITILAUKSET & OSOITTEENMUUTOKSET

Juhani Viitanen, p. 040 588 9260,
juhani.o.viitanen@gmail.com

toimitus@hankintavinkit.fi, p. 040 541 4902

Olli Siltanen, p. 0400 770 735

TAITTO

Japlan Oy
Maarit Korpela
p. 040 715 4446
aineisto@japlan.fi

PAINOPAIKKA BotniaPrint, Kokkola
OSOITTEELLINEN POSTITUS / CIRCULATING
18.200 kpl / copies
Hankintavinkit painetaan suomalaiselle paperille.

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ

10.6.
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Cat 315 kaivukoneet
®

-kun tehokkuus ja käyttöaste ratkaisevat
Uuden 13–20 tn kaivukoneen
ostajalle EPP Premier -jatkoturva
24 kk/5000 h kaupan päälle.

Cat 315 GC demokone
kiertää kevään ja kesän
Avescon toimipisteitä.
Katso kotisivuiltamme
aikataulu ja varaa koeajo.

Uusi kiinteähintainen huoltosopimus
EASY
SERVICE

- pidämme huolen koneestasi
- määräaikaishuollot kiinteään hintaan
- vähemmän käyttökatkoja
- huollot haluamassasi paikassa
- turvaa koneesi jälleenmyyntiarvo
www.avesco-cat.fi

Caterpillar Inc. All rights reserved.

Myyntimme palvelee sinua kaikissa koneiden hankintaan ja vuokraukseen liittyvissä asioissa.
KERAVA
TAMPERE
LAHTI/LPR
JYVÄSKYLÄ
SATAKUNTA/TURKU
VAASA

Tuomas Kallionpää
Kari Uusinoka
Heikki Koskema
Paavo Eskelinen
Sami Kukkonen
Erik Enqvist

040 524 5181
040 482 2191
0440 432 382
040 356 9565
040 610 8777
040 758 3436

OULU/LAPPI
Mikko Salonen
OULU/KOILLISMAA Mika Pulkkinen
KUOPIO
Hannu Jurvelin
INTERNATIONAL SALES
KÄYTETYT KONEET Saki Aro
AGGREGAATIT
Markku Hirvensalo
AVESCO RENT
Peter Björkman

040 562 9156
040 579 5340
0400 543 098
040 485 8847
040 760 1451
040 842 1595

Sähköposti: etunimi.sukunimi@avesco-cat.fi

Kaikki hinnat alv 0 %
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CE-HYVÄKSYTTY LIEBHERR A 922 RAIL TAAVICO OY:LLE

EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN EN15746 JA EN13715 -MUKAISENA RATATYÖMAILLE
J U H A N I V I I TA N E N
VUODESTA 1988 LÄHTIEN urakoinut kouvolalainen Taavico Oy
tekee 15 hengen voimin perinteisen maarakennuksen lisäksi
rautateiden ja raitioteiden kunnossapito- ja rakennustöitä.
Taavicon koneet tekevät töitä
ympäri Suomen.
Rautatieurakoissa
käytettävien kaivukoneiden rakenteeseen ja varusteluun on tullut huomattavia tiukennuksia.
Euroopassa vaatimukset ovat
vielä tiukempia kuin Suomessa (standardit EN15746 ja
EN13715). CE-hyväksytyssä
Suomen ensimmäisessä Liebherr A 922 Rail ratakoneessa
tämä näkyy välittömästi mm.
pitkästä ohjaamosta. Ohjaamo on kaksipaikkainen, jossa
kuljettajan takana Euroopan
työmailla istuu työluvan haltija. Hän kykenee tarvittaessa
pysäyttämään koneen ja keskustelemaan kuljettajan kanssa. Suomessa tähän ei ole
tarvetta. Euroopassa aikaikkunat ratatöille ovat suomalaisia
tiukempia ja siksi tuplamiehitys. Ohjaamon lisäpaikasta voi
monessa tilanteessa olla Suomessakin hyötyä kun kyydissä
voi olla yksi lisähenkilö ja istuimelle pääsee omasta ovesta.

Rajoittimet turvaamassa
Käännön, korkeuden ja nostovoiman rajoittimet etenkin
sivusuunnassa ovat pakollisia
– kone ei käänny viereiselle
ratalinjalle, eikä ylety ajojohtimiin. Taavico Oy:n neljästä
Liebherristä on kolme ratavarusteltua.
Uusin Liebherr on tehtaan
varustelema muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta.
Kun Euroopassa varustelun
sääntely on Suomea tiukempaa, Liebherr menee täällä
hyvin läpi ratakatsastuksesta. Taavicon Liebherr on siis
tehtaan varustelemana täysin
CE-hyväksytty.

Katso lyhyt video ohjaamosta.

Liebherrin luovutus Maxpossa. Vasemmalta Petri Dubb
Liebherr-Finland, Taavi Siikaluoma Taavico Oy ja Christian
Schorer Liebherr GmbH.
Liebherrin ratapyörät menevät näyttelyn jälkeen hetkellisesti vaihtoon, kun kone
sovitetaan kapeammalle raitiotietyömaalle.
Ratapyöräpaketti vaihtuu nopeasti kompaktina pakettina.
Etu- ja takapään kiskopyörät ovat Liebherrin tehtaalta. Sylinterien automatiikka
nostaa koneen vaakatasoon
automaattisesti. Kone liikkuu kumipyörien vetämänä.
Koneessa on tehoa 120 kW
(163 hv), painoa noin 23 t ja
perän pyörähdyssäde 2 m.

PROSILVAN KORJUUTYÖNÄYTÖS RUOVEDELLÄ
Huhtikuun lopulla tavattiin Ruovedellä ProSIlvan korjuunäytöspäivän merkeissä. Mukana päivän järjestelyissä olivat myös Mhy Pohjois-Pirkka. Esittelyssä oli
ProSilvan koneista mm. S3 ja S4 harvesterit. Lisäksi paikan päällä olivat myös
yhteistyökumppanit, kuten JJ-Iivonen/Risupeto, Ruoveden Rakennustarvike
sekä Kone- ja kuljetus Leinonen.

ProSilvan toimitusjohtaja Keijo Ojala (kuvassa) on tyytyväinen yrityksessä tapahtuneeseen kehitykseen. Koneita myydään ja toiminta kehittyy. Uuden vientimyyntijohtajan, Norbert Schalkxin myötä myös vientikaupan odotetaan kasvavan entisestään.

S4-harvesteriin oli vaihdettu pyörien paikalle telastot.
Näiden lisäksi maasto-ominaisuuksia parantavat mm.
kuusisylinterinen moottori. Moottoritekniikka mahdollistaa lisäksi, että hakkuupäätä ja nosturia voi käyttää yhtäaikaisesti maksimaalisella teholla. Harvesterissa on
tilava ja ergonominen ohjaamo.

Koneurakointi Lauresko Oy:n Albach Diamant
-suurtehohakkurin työnäytös herätti kiinnostusta.
Tehokkaasti syntyi haketta.
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Maxpon lehdistötilaisuudessa puhuivat Vesa Juusela Sandvik Oy, Juha Laurila Infra Ry ja Tomi Veijalainen Marakon
Oy.

Dynasetillä oli esillä huoltoautokonsepti, jossa on mm.
hydrauliikan, paineilman ja sähkön ulosotto. Toimintoja
ohjataan tabletilla, kertoo Jari Vuorenmaa.

Marakonin messuosastolla toimitusjohtaja Kaj Koskela ja
hallituksen jäsen Juha Hellgren keskustelivat alan näkymistä.

Varsinaissuomalainen BioJack esitteli energiakouria.
Kauppa käy hyvin ja vienti vetää kertoo Janne Asikainen.

Marttiini metallin osastolla oli päivitetty pyöritinmalli 8
-11 tonnin koneeseen. Toimitusjohtaja Miika Marttiini
kertoi, että mm. voitelujärjestelmää on parannettu.

TMK Energiakoura oy valmistaa nimensä mukaisesti
energiakouria kotimaahan ja vientiin. Viennin osuus on yli
80 %. Koneita esitteli Robert Kurki.

Fodion Kim Forssberg kertoo, että uutuudet eivät ehtineet Maxpoon mutta toivottaa asiakkaat osastolleen
Baumaan. Nykyisissä laitteissakin seurantaraportointi on
parantunut.

Fenno-steel laajentaa partikkelisuodatinvalikoimaansa,
niitä on nyt yli 20 mallia. Nyt meillä on suodattimet kaikkiin valtamerkkeihin, kertoo Juha Laiho.

Irrotettavat kumilaput metallitelalappujen päälle on nyt
hittituote, kertoo Jouko Heinonmäki JH-centeristä. Kumilaput laajentavat telakaivukoneen työmahdollisuuksia
urbaanilla alueella estämällä asfaltin rikkoutumista.

Movaxin uutuus iskee pontin maahan ja
poistaa sen samalla toimintaperiaatteella.
Uutuuteen on lisätty voimaa, jota tarvitaan erityisesti hiekkamaassa, kertoo Movaxin Sanna Mäntylä.

Lännen osastolla esiteltiin uutta pyöritin/
kallistinta, jossa ei ole lainkaan sylintereitä. Laite on sopiva kapeaankin kaivantoon.
Laitetta esitteli Rotyxin Tuomo Sihvo. Laitteen hydrauliset toiminnot on patentoitu.

Konevel:n uutuustuote Rockwell rouhii asfalttia ja vaikkapa routaista maata. Laite
on hyvin monikäyttöinen, kertoo Ari Kärkkäinen.

Wihuri RealMachineryn WRENT osastolla
liiketoimintajohtaja Matti Taimisto esittelee uutta vuokralle menevää purkukonetta. Se on täysin suojattu ja varusteltu eli
valmis heti töihin.
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Wihurin RealMachineryllä oli laaja ulko-osasto.

Epirocin osasto oli vasarapainotteinen. Purkulaitteistakin olisi kysyntää mutta saatavuus ei
riitä, kertoo Kimmo Alakoski.

Marakonin kokeneet vasaramiehet
Rannikko, Kohonen ja Koskela.

Seulakauhoihin laajentanut Rototilt tuo
markkinoille neljä mallia, jotka sopivat
12 -25 tonnin kaivukoneisiin. Kauhoja
esittelemässä Jukka Hautala.

Häggblom on tehnyt alkuvuodesta yritysjärjestelyjä. Omistajaksi on tullut Italialainen Usco S.p.a.. Yritys on jaettu
kahteen osaan ITR Häggblom myy varaosia ja kulutusosia
ja Oy Häggblom Ab keskittyy kaivoslaitteisiin.

Hansa-Machinella oli myös näytilllä uusi
Sherpa sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja.
Akulla työskentelee 8 tuntia kerralla. Työpaino on 940 kiloa, tälle odotamme suurta kysyntää Tero Tommila kertoo.
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Hankintavinkkien kova kolmikko; Jarmo Syvänen, Olli Lätti, ja Eero Syvänen. Freelancerit olivat messukierroksella.

Sandvik luovutti Maxpo messuilla Swerockille Ranger DX800i porauslaitteen, DX800i on kokoluokkansa älykkäin, tehokkain ja polttoainetaloudellisin porauslaite. Sandvikilta konetta luovuttivat
Pekka Jauhiainen ja Juuso Aalto, Swerockilta konetta vastaanottamassa oli Ismo Kivimäki ja Joni
Kokko, sekä Peabilta Juha Helin. Uusi DX8001 porauslaite menee töihin tuotanto louhintaan.

Allun Ilpo Ellonen esittelee Raptor-mallia. Se on uutuus ja
tarkoitettu liuskeisen kiven louhintaan. Laite tekee irroitusiskun pyörivän epäkeskon avulla kertoo Ilpo Ellonen.

YTM- Industrial:n Simo Jylhänkangas esittelee hytin tuloilman suodatinyksikköä. Se
sopii esimerkiksi kaivosolosuhteisiin. Yksikkö on varustettu mm. hiilidioksidin määrän ilmaisimella.

J-Trading esitteli Maxpo messuilla Bucher V10 Husky koneen, johon on saatavilla laaja määrä työlaitteita kiinni
muunmuassa: harjat, aurat, ja hiekottimet. Bucherin koneille ominaista on poikkeuksellinen ketteryys, erinomainen ohjattavuus sekä täydellinen suuntavakaus.

SKF-voitelulaitteita esitteli Sakari Kölli kädessään valikoiman pienin voiteluautomaati, joka voitelee yhtä nippaa kerrallaan.

MN-Liftek toi messuille nähtäväksi kaksi
uutuus mallia, kyseiset koneet olivat Manitoun MRT 2660 ja MT930HA
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RIKKAKASVIEN TORJUNTAA VEDELLÄ
K I R S I A L A - PA A V O L A

ECO WEEDKILLER on kotimainen
innovaatio! Sen avulla rikkakasvien torjunta on helppoa
ilman myrkkyjä ja ilman raastavaa käsin kitkentää. Laitteen
toiminta perustuu 100°C kuumaan veteen.

Tuotekehityksen
alkuajoilta
Laitteen kehittäminen aloitettiin vuonna 2016. Kehityksen alussa ensimmäisenä ansiokkaan opinnäytetyön teki
HAMK:n opiskelija Emilia Myllykylä. Hän koosti jo olemassa
olevaa tutkimustietoa kuuman
veden käytöstä rikkakasvien
torjuntaan. Tämä työ antoi erinomaisen perustan itse laitteen
kehittämiseen. Ensimmäisen
diesel käyttöisen prototyypin
suunnitteli Janne Hakkarainen Savonia AMK:sta, Janne
toimii pääsuunnittelijana Eco
Weedkillerillä edelleen. Tuotekehitystä jatkettiin kesällä
2017 Myllykylän toimesta käytännöntestien äärellä Lassila &
Tikanoja Oyj:llä. Kesän testaamisen tiimoilta nousi esiin mm.
laitteen käsittelyletkujen pituuden merkitys, jonka myötä tuotekehitystä jatkettiin ja päästiin
80 metrin käsittelyletkuun.
Diesel-laitteiden myynti alkoi toden teolla vuonna 2018.
Ensimmäiset laitteet toimiteltiin asiakkaille keväällä, jolloin
tositoimet uuden innovaation
avulla starttasivat. Alussa mallistossa oli kaksi dieselkäyttöistä laitetta.

Mikä on
Eco Weedkiller?
Eco Weedkiller on laite, jonka
tehoaineena toimii ainoastaan
100°C kuuma vesi. Kuuman
veden vaikutus rikkaruohojen
torjunnassa perustuu äkilliseen
lämpöenergian nousuun, joka
tuhoaa kasvin solurakenteen.
Käsittely on ympäristöystävällinen eikä vaurioita maanpintaa
sekä on tietenkin täysin myrkytön.
Laitteen avulla kuuma vesi suihkutetaan poistettaviin
rikkakasveihin.
Tarvittaessa
sittemmin kuolleet rikkakasvit

voi myös kerätä pois. Käsittely olisi hyvä toistaa 3-4 kertaa
vuodessa rikkakasvien juurien
tuhoamiseksi. – Käsittelyn on
todettu helpottavan myös puuvartisten kasvien hävittämistä.
Niissä toki tarvitsee hiukan pidemmän suihkutusajan, mutta
hyviin tuloksiin on päästy, kertoo Kimmo Kärki EWK Finland
Oy:stä. Laite on hyvä myös
vieraslajien, kuten kurtturuusun, lupiinin, jättiputken ja jättipalsamin torjunnassa.
Laitetta on helppo käyttää,
eikä sen käyttämiseen tarvita
lupaa eikä lisenssiä. Tuotekou-

lutusta on saatavilla laitteiden
jälleenmyyjiltä
käyttöönoton
yhteydessä. – Helppoahan tämän käyttö on, mutta on tärkeää ottaa muutamat seikat
huomioon laitetta käytettäessä. Yksi tärkeimmistä tietysti
käyttäjän työturvallisuus kuuman veden kanssa työskennellessä, listaa Kärki. Laitteen
käyttö voidaan vaihtaa rikkakasvien torjuntatilan ja desinfiointitilan välillä yksinkertaisella kytkimellä ja lopusta
huolehtii Eco Weedkiller -automaatio. Tämä varmistaa, että
laitetta käytetään aina tehokkaasti ja oikeilla säädöillä.

Monenkokoisia
laitteita
VUODEN 2021 ALUSSA toteutettiin osittaisjakautuminen, jossa EWK Finland
Oy irtautui Konevel Oy:stä.
Tällä haluttiin selkeyttää
uuden ja vanhan yrityksen
liiketoimintaa, Konevel Oy
toimii
”maahantuojana”
Suomessa samoin kuin
useat muut maahantuojat
eri Euroopan maissa. EWK
Finland Oy:n tuotannosta

yli 90 % menee vientiin
ja vuosi 2022 on alkanut
vahvasti kahden uuden
vahvan maahantuojan ansioista. – Olemme tehneet
sopimukset Tanskalaisen
GMR Groupin ja Ruotsalaisen K-heatin kanssa.
K-heat on itseasiassa meidän ”vanha” kilpailija, josta tuli sopimuksen myötä
vahva yhteistyökumppani

hoitamaan Ruotsin ja Norjan myyntiä. GMR puolestaan hoitaa Tanskan lisäksi muutamia muita maita
oman verkostonsa kautta.
Erityisesti täyssähköiset
laitteet ovat käyneet kaupaksi hyvin. Sveitsi on ollut jo pitkään erittäin vahva vientimaa meille, kertoo
EWK Finland Oy:n Kimmo
Kärki.

Eco Weedkillerin valikoimasta
löytyy erikokoisia laitteita eri
tarpeisiin ja käyttökohteisiin.
Malliston suurimmat ovat
ammattikäyttöön suunnitellut
EcoWeedkiller Pro 10 ja Pro 20
Dual mallit. Näissä malleissa
on torjuntaominaisuuden lisäksi myös monipuolinen kuumavesipesuri, jolla voi suorittaa
erilaisia pesuja myös kylmällä vedellä. Voimantuottajana
Hatzin 9,3 kWn dieselmoottori ja Cat korkeapainepumppu.
Laitteessa on 310 litran ve-

sisäiliö. Kuumennuksen hoitaa 93 kW:n dieselkuumennin
– Tällä yhdellä vesisäiliöllä tekee työtä n. tunnin, kertoo Eco
Weedkillerin Kimmo Kärki ja
jatkaa, että tarvittaessa säiliö
voidaan myös laajentaa. Tavallisessa rikkaruohontorjunnassa laite tuottaa vettä n. 10
litraa minuutissa (malli Pro 20
dual 20 litraa minuutissa). Laitteessa on 80 metrinen käsittelyletku (isommassa mallissa 2
x 80m) ja lisäksi 20 metrinen
täyttövesiletku. Polttoainesäiliö laitteessa on 90 litraa.
Näillä kuumavesipesulaitteilla hoituu rikkaruohotorjunnan
lisäksi mm. kaluston pesut,
graffittien poistot ja erilaiset
sulatustoimet. – Asiakkaillamme on hyviä kokemuksia näistä laitteista erilaisissa kohteissa. On helppoa, kun mukana
kulkee kuumavesipesuri kaikkiin pesutoimiin, lisää Kärki.

Sähköisen ajan alku
– Jo neljä vuotta sitten aloitimme täyssähköisen laitteen
suunnittelun, joista ensimmäinen malli oli kotitalouksille
suunnattu EWK Garden, jonka
periaatteita on nyt laajennettu
myös ammatti puolelle. EWK
Pro SP sarjan laitteita voisi ku-

vata, että ne ovat kuin ”sähköautoja”, niissä on samat edut
ja rajoitteet, edullisia käyttää
ja hankkia. Hankintahinta poikkeaa nykytrendistä siinä, että
täyssähköinen laite on merkittävästi halvempi hankkia
kuin diesel-laite, kertoo Kärki.
Täyssähköisessä Pro Sp-laitteessa vedellä on kaksi funktiota, toimia torjunta-aineena
ja akkuna, tällä nerokkaalla
oivalluksella hinta on saatu
noin puoleen diesel laitteesta.
Toki rajoitteena on rajallinen
vesimäärä ja latausaika, mutta työnsuunnittelulla käyttö on
jouheaa ja ympäristöystävällisyys nousee uudelle tasolle.
Myös äänettömyys on ominaisuus, jolla on suuri arvo listattaessa täyssähköisten laitteiden ominaisuuksissa.
Täyssähköisten mallistosta
löytyy nykyisin ammattikäyttöön suunnitellut Pro3SP ja
6SP mallit. Näissä malleissa
laitteen vesitankki (300litraa tai
600 litraa) lämpenee sähköllä,
vaikka yön aikana. Lisäksi vesi
säilyy 100°C jopa kahdeksan
tunnin ajan. Näissä malleissa
on 18 metrin automaattinen
letkukela työskentelyä varten.
Malliston pienin malli Garden
on suunniteltu kotitalouksille,
joka vastaa kooltaan tavallista
painepesuria. Siinä on 25 litran
vesisäiliö ja 3 metrin käsittelyletku.

Laadukkaista
materiaaleista
valmistettu
Eco Weedkillerin ”sydän” on
valmistettu ruostumattomasta
teräksestä. – Olemme kehitystyössä etsineet parhaat materiaalit ja komponentit laitteisiimme. Lisäksi kokoonpano
tehdään meidän omissa toimitiloissamme, joten korkealaatu
on meille laitteissa itsestään
selvyys. Tarjoamme asiakkaillemme myös huoltotoimia ja
esimerkiksi nettisivuiltamme
löytyy verkkokauppa yleisimmille varaosille. Suuria huoltotoimia laitteet eivät vaadi.
Asiakastyytyväisyys on meille
sydämenasia. Annamme mielellämme vinkkejä laitteiden
käyttöön jatkossakin, päättää
Kärki.
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SMP ARBORISTIT
www.hwoy.fi

Jari Virtanen oli kunnossapitotyössä Tampereen Rautatieasemalla juuri ennen jääkiekon
MM-kilpailujen alkua. – Saattaa olla, että pestävää asemanseudulla on tulevina viikkoina
normaalia enemmän, hymyilee Virtanen. Yrityksen laitteelle on hankittu erillinen vesisäiliö, jonka myötä työskentely aika on pidentynyt. Varsinainen rikkaruohotorjunta aloitellaan yleensä kesäkuun alkupuolella.

TAMPERELAINEN SMP ARBORISTIT
on monipuolinen viher- ja metsäalan ammattilainen. Yritys
hoitaa erilaiset puiden istutukset, huollot ja kaadot ammattitaidolla. Yritys toimii koko
Suomen alueella ja kalustosta
löytyy koneita oksasaksista
motoon. Nykyisin yrityksen
toimenkuvaan kuuluvat myös
erilaiset
kunnossapitoja
huoltotyöt. SMP Arboristit
tekevät kesäkaudella myös
rikkaruohontorjuntaa.
Sen
vuoksi yrityksen käyttöön hankittiin Suomen ensimmäinen
Eco Weedkiller laite. – Tämä
on meille ollut hyvä hankinta. Teemme sillä monipuolisia
rikkaruohontorjunta töitä esimerkiksi rautatieasemilla. Sen
lisäksi käytämme sitä paljon
erilaisissa pesuissa. Se on
hyvä vehje, kun on sekä kylmä
että kuuma painepesu. Pesemme sillä esimerkiksi asemilla roska-astioita, portaita
ja muita kohteita. Lisäksi kuumalla vedellä tehdään myös
grafittien poistoja ja pestään
myös omaa kalustoa. Lisäksi olemme todenneet laitteen
tehokkaaksi myös esimerkiksi

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

KAAPELIAURAT

RATAPÖLKKYKAHMARIT

TASOITUSKAUHAT

Laitteella onnistuu kätevästi erilaisten kivetysten puhtaanapito rikkakasveista. Kuvassa oikealla, aidan alla
näkee käsittelyn jälkeisen tilanteen.

hiekan poistoissa semmoisissa paikoissa mihin ei muuten
pääse poistoa tekemään. Ja
keväisin käytämme laitetta erilaisissa sulatustoimissa. Mm.
tasoristeyksien puisia kansia
sulatellaan näin, ei tarvitse kaivinkonetta ajattaa niitä availemaan. Ja myös kattojen pesuja
teemme sillä, naurahtaa toimitusjohtaja Jari Virtanen ja toteaa, että listaa nyt voisi jatkaa
loputtomiin.
Yrityksessä
työskentelee
tällä hetkellä noin 25 henki-

löä. – Olemme saaneet koulutuksen laitteen käyttöön ja
helppohan sitä onkin käyttää,
kun muistaa työturvallisuuden.
Lisäksi on hyvä huomioida, että myös laitteen letku lämpiää
käytössä, joten jos ei halua
nurmikolle letkun mentävää
”käsiteltyä” aluetta, kannattaa asialle uhrata ajatus ennen
työn aloittamista, kertoo Virtanen ja jatkaa, että muutoin laitetta on helppo käyttää ja jos
esimerkiksi vesi loppuu, niin
laite pysähtyy automaattisesti.

LÄNNEN PALVELUYHTIÖT
LÄNNEN PALVELUYHTIÖIDEN Lännen Viherpalveluiden käytössä
on Eco Weedkiller laite. Laite
hankittiin yrityksen käyttöön
muutama vuosi sitten. – Käytämme laitetta rikkaruohojen
torjuntaan etupäässä kivituhkakäytäviltä ja muilta vastaavilta alueilta, jotka ovat liian
työläitä kitkeä mekaanisesti.
Lisäksi käytämme sitä kiveysten pesuun, sammaleen poistoon ja myös istutusten kasteluun. Asiakaskohteemme ovat
pääosin taloyhtiöpihoja, kertoo
Lännen viherpalveluiden viherpalvelupäällikkö Katriina Kudjoi. Laitteen käytöllä mekaanisen kitkennän määrä vähenee,

LAATUTUOTTEITA
HONKAJOELTA

kuitenkin on huomioitava, että
osa asiakkaista tahtoo, että
käsittelyt, tuhoutuneet kasvin
jäänteet kerätään myös pois. –
Tästä tulee työtä, eikä laitteen
käyttö suoranaisesti tuo säästöä henkilöstökuluihin. Sen
käyttäminen on enemmänkin
arvovalinta, kuin rahakysymys.
Koska ajattelen, että torjunta-aineiden aika on ohi, koen,
että tämä laite on olemassa
olevista huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Laitteessa on todella paljon hyvää, ei
tarvita suojavarusteita käyttäjälle eikä varotoimia koirien tai
lasten suhteen, mutta vaikutus
rikkaruohoihin ei ole kovin pit-

käaikainen, ja uusintakäsittelyä
tarvitaan säännöllisesti, listaa
Kudjoi. Käsittelyä suositellaankin tehtäväksi 3–4 kertaa vuodessa.
Laite on kovassa käytössä
aina toukokuun lopulta pitkälle syksyyn. – Meillä laite vaatii melko paljon huoltoa, tosin
käyttökin on ollut kovaa. Huoltoon on kulunut myös rahaa
mm. vuosittain vaihdettuihin
letkuihin. Ehkä lisätila vesiletkun veivin ympärille olisi hyvä
kehitysidea, säästäisi letkuja
hankautumiselta, vinkkaa Kudjoi ja toteaa samalla, että Konevelin palvelu on ollut hyvää
ja apua on ollut saatavilla.

KEVYTMATERIAALIKAUHAT, KIPPIKAUHAT, SORAKAUHAT

KUOKKAKAUHAT, LUISKAKAUHAT

KANTOHARAT

PYÖRÄKUORMAAJIEN JA KAIVURIEN
PIKAKIINNIKKEET JA ADAPTERIT

HONKAJOKI WORKS OY

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

LISÄLAITEMYYNTI
Toni Laitolahti, p. 0400 939 715 • Timo Vähäsantanen, p. 040 300 8543
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PONSSEN 18 000. METSÄKONE VALMISTUI

UUSI SÄHKÖKÄYTTÖINEN
SHERPA Z10
Ponssen Vieremän tehtaalta
on valmistunut 18 000. PONSSE-metsäkone.
Luovutuksen jälkeen juhlakone, PONSSE Elk,
jatkaa matkaansa Ranskaan, VMC Boisin palvelukseen.
”VAATIVA PUUNKORJUUALA kysyy osaajiltaan rautaista ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä
ja hyviä yhteistyötaitoja. Tällaiseksi kuvaan myös kumppanuuttamme VMC Boisin
kanssa. Tuntuu todella hyvälle
luovuttaa tämä juhlakone VMC
Boisille, ja haluan kiittää heitä
hienosta
yhteistyöstämme”,
kertoo myynti-, markkinointija huoltopalvelujohtaja Marko
Mattila.
”Aloitimme yhteistyön Ponssen kanssa muutama vuosi sitten ostamalla käytetyn

PONSSE Ergon. Tämän jälkeen tilasimme muutaman
uuden koneen, ja tänään vastaanotimme 18 000. Ponssen
täällä Vieremällä. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja olemme
erittäin tyytyväisiä kumppanuuteemme”, kertoo Alexandre Collomb, joka on yksi VMC
Boisin kolmesta omistajasta.
VMC Boisilla on yhteensä
neljä PONSSEA, ja se operoi
pääasiassa Keski-Ranskan itäpuolella. Vuonna 2009 perustettu ranskalainen yritys työllistää tällä hetkellä yhteensä

27 työntekijää. VMC Boisilla
on myös sahatoimintaa, jossa
tuotetaan hakepuuta energiaksi.

PONSSE Elk –
monikäyttöinen ja
ketterä ajokone
Ponsse Elk on erittäin monikäyttöinen, pienemmän keskikoon ketterä ajokone. Elkin
kantavuus on luokkansa huippua, ja taloudellinen moottori sekä suuri polttoainesäiliö
vähentävät
tankkausvälejä.
Voidaan siis sanoa, että Elk
on mainio metsäkone harvennuksille, joilla voi olla pitkiäkin
ajomatkoja. Elkin napakasti
reagoiva moottori ja reilu vääntö sekä järeä kuormain tekevät työskentelyn mukavaksi,

kun kuljettajalla on käytössään
markkinoiden tilavin ohjaamo,
ergonomisten hallintalaitteiden
kera.
Vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua Ponsse Elk -ajokonetta on valmistettu vuosien
varrella reilusti yli 1 000 kappaletta ja toimitettu yli 20 maahan sekä testattu käytännön
olosuhteissa ympäri maailman.
Einari Vidgrénin unelmasta
syntynyt perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan puunkorjuumarkkinoilla. Ympäristöystävällinen puunkorjuu ja
asiakaslähtöinen tuotekehitys
ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti. Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan edelleen
yhtiön syntysijoilla Pohjois-Savossa, Vieremällä.

HOLLANTILAINEN SHERPA
MINILOADERS on tuonut markkinoille uuden sukupolven
minikuormaajan. Akkukäyttöinen, ympäristöystävällinen ja
huippulaadukas Sherpa Z10
on huolellisen suunnittelun tulos, mikä näkyy ergonomiassa,
turvallisuudessa, käyttäjäystävällisyydessä ja toimivuudessa. Laite on korkean laatunsa
vuoksi tarkoitettu elinikäiseen
käyttöön, aivan kuten muutkin
Sherpan minikuormaajat.
Z10 on kooltaan hyvin kompakti, ainoastaan 76 cm levyinen, joten sillä mahtuu
työskentelemään ahtaissakin
tiloissa. Myös laitteen kuljetus
on helppoa, sillä se mahtuu
kaikkiin keskikokoisiin pakettiautoihin.

Käyttökustannuksiltaan
Sherpa Z10 on hyvin edullinen,
sillä sen lisäksi että se on täysin sähkökäyttöinen, siinä on
myös hyvin vähän säännöllistä
huoltoa vaativia osia. Laite on
vesi- ja pölytiivis ja näin ollen
sitä voidaan käyttää lähestulkoon kaikissa ympäristöissä.
Verrattuna muihin vastaaviin
minikuormaajiin, Z10:ssä on
pitempi nostopuomi ja se on
myös huomattavasti äänettömämpi. Käyttäjä voi valita
laitteeseensa 335cc tai 400 cc
moottorin ja lyijy- tai litiumakun.
Sherpa Z10 -minikuormaaja oli esillä Maxpo-messuilla
Hansa-Machinesin osastolla.

TUTKI
ÄLÄ HUTKI,
SE VOI OLLA
MYÖS PUTKI!

Automaattinen öljyliitäntä EC-Oil
on veloitukseton* vakiovaruste
Engconin ostajalle.
* Kun ostat Engcon-pikakiinnikkeen puomin päähän,
Engcon–rototiltin ja DC2 -käyttöjärjestelmän, saat
veloituksettoman EC-Oilin puomikiinnikkeeseen.
Jos ostat myös Engconin hydraulisen työlaitteen, saat veloituksetta
EC-Oilin myös alakiinnikkeeseen. (Kuvan työlaiteliittimessä yksi lisälohko).

Engcon A5 ilmoitus.indd 1

8.2.2020 12.45

CAT4 ja
muut kaapelinpaikannuslaitteet sekä
sondit.
Soita 044 200 2005
tai lähetä kysely
myynti@vesala.fi
www.vesala.fi
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SANDVIK RANGER DX800I
RANGER DX800I on paljon älyä sisältävä, tehokas
ja polttoainetaloudellinen poravaunu. 55 neliön
peittoaste (290°) syntyy kääntyvän ylävaunun
ansiosta. Kone tekee 64-127 mm reikiä. Volvon
185 kW:n moottori tuottaa 10 barin paineella
8,5 m3 huuhteluilmaa.
Yli 50 vuoden kokemuspohja porakalustosta
näkyy koneen suunnittelussa. Myös ohjaamon
äänitaso on alhainen, 73,5 dB. Koneeseen saa
myös koko työsykliautomatiikan. Painoa maastokelpoisella koneella on 19600 kg.

TAAEMPANA HYDREMAN kaivurikuormaaja ja
etualalla Hydrema MX17G Maxpo Edition
-kaivukone. 19,5-tonninen kone omaa markkinoiden pienimmän kääntöympyrän – 3,3
m. Stage V Gummins tuottaa 175 hv tehon
Bosch-Rexroth-hydrauliikalle.
Sähköisesti
säädettävä pumppu, paineenalennus, sekä
ECO-moodi yhdistettynä 3-osaiseen puomiin
lisävarusteina saatavaan kelluntaan tai jousitukseen antavat monia mahdollisuuksia. Lisähydrauliikkaa on tarjolla kahdesta linjasta 100
litraan ja 200 litraan saakka. Tukijalkojen valvonta ajon aikana on hyvä ominaisuus, samoin
kallistusmittari ja ylikuormavaroitin. Akselilukko
ja kaivuujarru toimivat automaattisesti.
Koneessa on monia hyviä vakiovarusteita ja
-ominaisuuksia. Konepelti aukeaa sähköisesti.
Renkaat Maxpo-koneessa ovat nokialaiset.
Ohjaamon äänitaso 68 dBA.

LYHYTPERÄINEN SARJA TÄYDENTYY TAKEUCHI TB325R
2,44-TONNINEN Takeuchin lyhytperäinen uutuus
täyttää kaivukonesarjaa edelleen kattavammaksi. 3985 mm kuljetuspituista konetta voi
viedä kärryllä 3,5 tonnin vetokyvyllä. Rototiltti
toimii ilman sähköjä ja kauhassa on tilavuutta
64 l. Moottorina Yanmarin 3TNV82A, 4-sylinterinen 16,5 kW. Polttoainetta siirretään 31,2-litraisesta säiliöstä. Perä pyörähtää 825 mm:n säteellä ja maavaraa löytyy 275 mm. Kaivusyvyys
on 2290 mm, tyhjennyskorkeus 2625 mm ja
ulottuma 4105 mm. Tyvitaitto kääntyy 15°/30°.
Ohjaamo on tilava. Sisältä kone on perinteinen Takeuchi.

SUOMALAINEN NOSTINUUTUUS SWANLIFT,
AKKUKÄYTTÖINEN NIVELPUOMINOSTIN
AKKUKÄYTTÖINEN, väyläohjattu, 18 metrin työskentelykorkeuteen yltävä Swanlift 18 ZB
ulottuu myös sivulle 11 metriin
80 kilon kuormalla. Proportionaalisesti pehmeästi ohjattu
puomisto pyörähtää 360° ja
24 V akusto on käytettävissä
myös latauksen aikana. Nostin
voidaan siirtää korista tai sivulta ajamalla. Korista ajettaessa
kone haistaa ongelmapaikat,
joissa kone pakottaa kuskin
pois korista. Korista ei muutoin
tarvitse työn aikana poistua.
Korista saa 230 V sähkön työkaluille. Nivelteleskooppipuomi ja kääntyvä kori tuo ulottuvuutta. Kaikkia tukijalkoja ja
muita toimintoja kuten nosto

ja kääntö voidaan käyttää yhtä
aikaa ja kone tasaa itsensä
vaakatasoon automaattisesti. Kuvassa olevat tukijalkatassut ovat kiinteät. Tukijalat
mittaavat pintapaineen, mikä
varmistaa käyttöä. Koneen voi
siis ajaa ylös ja alas yhdestä
vivusta ja se pitää itsensä vaa-

katasossa koko ajan. Nostin
sijoittuu toiminnoiltaan kuukulkijan ja hinattavan väliin.
2200 kilon paino on monille
sopiva. Tuotanto on pääosin
kotimaassa, mm. sylintereiden
osalta. Suunnittelu on suomalaista laatua. Konetta markkinoi Machinery Oy.

VAAKALAITTEET MAANSIIRTOON,
KULJETUKSEEN SEKÄ
JÄTEHUOLTOON

UUTUUS!

WK-60 SMART /
WK-60S / WK-60
Vakaushyväksytyt
mallit edullisesta
perusvaa’asta aina
runsaasti lisätoimintoja
sisältävään malliin.

WK-60XS
Edullinen
tehopakkaus
tarpeeseen, jossa
vakaushyväksyntää
ei tarvita.

www.fodio.fi

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

Toistaiseksi suurin uutuutemme…

Joka päivä kaivukoneenkuljettajat ympäri maailmaa tarttuvat haasteisiin, jotka kehittävät
yhteiskuntaamme. Siksi me vastaamme haasteisiin kehittää heidän päivittäistä työtään.
Juuri näin teimme, kun toimme valikoimaamme RC9:n, suurimman rototilttimme. Se on
suunniteltu tuomaan tarkkuutta suurempiin kaivukoneisiisi ja raskaampiin työtehtäviisi.
rototilt.com/tiltrotators

rototilt.com
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OY HAKO GROUND & GARDEN AB ON ALOITTANUT
TÄNÄ KEVÄÄNÄ TANSKALAISTEN
TÄYSSÄHKÖISTEN GARIA-AJONEUVOJEN
MAAHANTUONNIN JA MYYNNIN

Oy Hako Ground & Garden Ab on aloittanut tänä keväänä Tanskalaisten
täyssähköisten Garia ajoneuvojen maahantuonnin ja myynnin, esittelyauto on nähtävillä ja koeajettavissa Hako-Hakkilassa Vantaalla tai koeajo
voidaan järjestää myös asiakkaan luona, kertoo Petri Aaltonen Oy Hako
Ground & Garden Ab:lta.

OY HAKO GROUND & GARDEN AB on aloittanut tänä
keväänä Tanskalaisten täyssähköisten Garia ajoneuvojen maahantuonnin ja myynnin. Garia sähköajoneuvoja on saatavilla kolme eri mallia: Park,
City ja Urban. Park malli ei ole rekisteröitävissä
tieliikennekäyttöön. City on rekisteröitävissä L7e
ja Urban N1 ajoneuvoluokkaan, joihin molempiin
tarvitaan B-ajokortti. City malli on valikoimasta
käytännössä kysytyin ja vastaa hyvin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Riippuen valittavasta litium akustosta, toimintamatka on 75-100 km ja
latausaika normaalista pistorasiasta 6-9 tuntia.
Et ole siis riippuvainen latauslaitteista, vaan lataaminen onnistuu mistä tahansa pistorasiasta
vaikka kesken työpäivän. Garia City sähköajoneuvon ajonopeus on 45 km/h, jolloin sillä pysyy
turvallisesti mukana keskusta-alueiden liikennevirrassa. Jokainen Garia varustellaan asiakkaan
tarpeiden mukaan ja kaksi alustan pituutta ja
erilaiset lava-rakenteet tarkoittavat kymmeniä
erilaisia vaihtoehtoja. Avolava, verkkohäkkilava
ja jopa 4,5 m3 umpinainen kuormatila tarjoavat
ratkaisun erilaisiin käyttötarkoituksiin. Maksimi
kantavuus on 800 kg. Myös ohjaamon varustelu
on valittavissa ja saatavilla on mm. radio, sähkötoiminen puhallin/lämmityslaite ja varsinaiseen
talvikäyttöön diesel-käyttöinen lämmityslaite. Vakiovarusteiden lisäksi, useamman auton
toimituksissa voidaan tehdä täysin asiakkaan
tarpeiden mukaisia ratkaisuja ja varustella vaikka ohjaamo juuri asiakkaan toiveiden mukaan.
Garia sähköajoneuvojen toimitusaika Tanskan
kokoonpanotehtaalta on ainoastaan 4-6 viikkoa.
Tilava ohjaamo eristää hyvin ulkoa tulevan melun, alustan jousitus on miellyttävä ja ajotuntuma on muutenkin mukavan henkilöautomainen.
Suuret lasipinnat antavat hyvän näkyvyyden ja
leveät, takaa saranoidut ovet aukeavat ja ovat
myös lukittavissa täysin auki. Garia soveltuu
hyvin vilkkaille ja kapeille kaduille, puistoihin,
hautausmaille, lomakeskuksiin, teollisuusalueille
ja logistiikkakeskuksiin. Garia sähköajoneuvolla kaksi henkilöä ja tarvittavat työkalut liikkuvat
vaivattomasti kiinteistöhuollon ja muiden ulkoalueiden huoltotehtävissä tai voit hoitaa Garialla erilaiset jakelutyöt keskusta-alueilla. Täyssähköinen, litium akustolla varustettu Garia on
lähes huoltovapaa, helppokäyttöinen, hiljainen
ja ympäristöystävällinen valinta. Garia sähköajoneuvojen
takuuaika on
kolme vuotta.
Esittelyauto
on
nähtävillä
ja
koeajettavissa Hako-Hakkilassa Vantaalla
tai
koeajo
voidaan järjestää myös
asiakkaan
luona.

Jokainen Garia varustellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja kaksi alustan pituutta ja erilaiset lava-rakenteet
tarkoittavat kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja. Avolava,
verkkohäkkilava ja jopa 4,5 m3 umpinainen kuormatila
tarjoavat ratkaisun erilaisiin käyttötarkoituksiin. Maksimi kantavuus on 800 kg.
Myös ohjaamon varustelu on valittavissa ja saatavilla on mm. radio, sähkötoiminen puhallin/lämmityslaite ja varsinaiseen talvikäyttöön diesel-käyttöinen lämmityslaite. Vakiovarusteiden lisäksi, useamman
auton toimituksissa voidaan tehdä täysin asiakkaan tarpeiden mukaisia ratkaisuja ja varustella vaikka
ohjaamo juuri asiakkaan toiveiden mukaan.

HENKILÖNOSTIN JA
KUORMAUSNOSTURI –
LÄNNEN L1200 ENSIESITTELY
LINJATYÖMAILLE TAI MUIHIN vastaaviin, moniulotteisia ominaisuuksia tarvitseviin kohteisiin
kehitetty Lännen L1200 toimii
kaivutyön ja kuormauksen lisäksi nyt myös kappaletavaranosturina henkilönostimen
lisäksi. Uusi nostin täyttää
vaatimukset EN 280 ja EN
12999.
Kappaletavaranostimena ilman koria nostokykyä
on 500 kg vielä 6,7 metrin päähän. Sama ohjain toimii sekä
koneen ohjaamossa että henkilönostokorissa. Sekä sähköhydraulinen, että radio-ohjaus

ovat vakiovarusteita. Pikakiinnitteisen henkilönostokorin kapasiteetti on 120 kg ja maksimi
työskentelykorkeus 12 m.
Nostimessa on pylvästöitä
varten kaksiosainen, pyörittäjällä varustettu tartuntakoura.
Kouraan sopii 110 - 320-millinen tolppa. Kuvassa koura
on kuljetusasennossa korivarusteen vuoksi. Nostin tulee
entiseen tapaan tuen päälle
kuljetusta varten. Entistä kompaktimpi kori parantaa ajettaessa näkyvyyttä eteen.

KOKOLUOKKANSA
HILJAISIN OHJAAMO
JCB:N JÄREÄ LYHYTPERÄINEN
JO VIIME VUONNA saatiin ensimmäiset 245:t Suomeen. Maxpossa nähty JCB 245XR on
lyhytperäinen (pyörähdyssäde
1720 mm) ja engconin pyörittäjällä varustettuna painaa
noin 27 tonnia.
Ohjaamo on markkinoiden
hiljaisin kokoluokassaan (69
dBA) ja hydrauliikka tunnettua JCB-laatua. Kääntömoot-

tori on peräisin 50-tonnisesta
koneesta, joten JCB 245 jaksaa pyöriä rinteissä kaivaessa
vaikka puntti takaa puuttuukin.
JCB:n omassa 129-kilowattisessa JCB EcoMAX 448 Stage
V:ssa on urea ja katalysaattori. Pumput on Kawasakin. Koneessa on japanilainen sielu ja
eurooppalainen sydän.

TAPAHTUMIA 2022
Elmia Wood 2.–4.6. - Ruotsi
Farmari 30.6.–2.7. - Mikkeli
Tawastia Truck Weekend 15.–16.7.
Hämeenlinna
Lepaa 11.–14.8.
Power Truck Show 12.–13.8. - Ylihärmä
Elmia Lastbil 24.–27.8. - Ruotsi
Finnmetko 1.-3.9. - Jämsä
Mansen Mörinät 23.-24.9. - Tampere
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Avant
600-sarjan
uutuudet
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MAAILMAN MONIPUOLISIN KUORMAAJA

Kun vaadit tehokasta, ketterää,
puhdasta, polttoainetaloudellista,
hiljaista ja miellyttävää työskentelyä,
valintasi on Avant 645i tai 650i.
44 hv -tehoiset uutuusmallit ovat
teholuokassaan maailman kompakteimmat
hiukkassuodattimella varustetut kuormaajat,
jotka täyttävät Stage V -päästömääräykset.
Avant-kuormaajat ja -työlaitteet

Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8825
myynti@avanttecno.com
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

TAKUU 5 V TAI 10 000 H – SANYLTA 30-TONNINEN
Sany SY305 on varusteltu 209
kW:n Cumminsin QSL9-koneella. Työpainoltaan 32,2-tonnin kone työntää hydrauliikkaan 2 x 280 l/min virtauksen.
Lappujen leveys 600 mm ja
kuljetusleveys 3190 mm. Maksimiulottuvuus 10870 mm.
Vakiovarusteina 6150 mm
puomi, 3200 mm varsi ja kaksi lisähydrauliikkaa. Näillä
mitoilla kauha on 1,7 m3 luokassa. Penkin lämmitys, pikaliitinhydrauliikka, automaatti-ilmastointi, tankkauspumppu,
kamera, kosketusnäyttö ja
vuotolinja. Eteen mennään joko 5,2 tai 3,4 km/h.
Polttoainetta
koneeseen
mahtuu 540 l ja öljyä 300 l.

Kolmekymppinen
Sanyn
tehdas toimii rakentamisen,
kaivostoiminnan,
satamien,
öljynporauksen ja kierrätyse-

nergian parissa. Nykyisin Sany
kuuluu luokassaan maailman
suurimpien konevalmistajien
joukkoon.

RUDUS OSTAA TERRAWISEN KIVIAINESLIIKETOIMINNAN
TERRAWISE ja kiviainespohjaisia
rakennusmateriaaleja valmistava Rudus Oy ovat sopineet
kiviainesliiketoiminnan liiketoimintakaupasta 13.5.2022 allekirjoitetulla sopimuksella.
Suunniteltu kaupan ajankohta on 31.5.2022 ja koko
TerraWisen
kiviainesliiketoiminnan henkilöstö tulee siirty-

mään Ruduksen palvelukseen
ns. vanhoina työntekijöinä
1.6.2022.
”Liiketoimintakauppa avaa
paremmat mahdollisuudet TerraWiselle keskittyä projektiliiketoimintojen kehittämiseen.”
Toteaa TerraWisen toimitusjohtaja Pasi Kailasalo.
”Liiketoimintakauppa
täy-

dentää Ruduksen kiviainesliiketoimintaa sekä vahvistaa ja
laajentaa erityisesti pk seudun
palvelutarjontaamme.
Liiketoimintakauppa on johdonmukainen jatko kyseisen
liiketoiminnan kasvupolulla”,
Ruduksen toimitusjohtaja Mikko Vasama kertoo.

WWW.AVANT.FI
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Päivän aihe Vianorin osastolla oli renkaan reaaliaikainen
lämpötilan mittaus. ”Usein raskaan kaluston renkaat
lämpiävät liikaakin, sen vuoksi lämpötilan seuranta on
tärkeää”, kertoo Mikko Koivula. Renkaan sisään asennettava anturi kertoo lämpötilan tiedonkeruujärjestelmälle.

Ramtecin osasto esitteli pääosin Robi-tuotteita. Uutuusmallina oli MM 072 seulakauha. Laiteen huoltoystävällisyyttä on parannettu huoltoluukulla, josta voi vaihtaa
tiivisteet tarvittaessa. Tuotetta esitteli Miika Janhunen.
Tuoreempi sukupolvi on ottamassa haltuun Ramteciäkin.

Honkatradingin osastolla Maxpo messuilla oli näytillä Takeuchi TL12V-2 liukuohjattava kuormaaja, kuormaajan
työpaino on 5985 kilogramaa, kaatokuorma on 5235
kilogramaa, moottorini toimii kubotan V3800-CR-TIE4B
tehoa moottori tuottaa 811 kilowattia.Siirtonopeus koneella on 8.1 kilometriä tunnissa

Allun osastolla käteltiin kauppa. Ostajana oli Maanrakennus Dahlbacka ja myyjänä Avesco. Kuvassa Oskar Dahlbacka ja Avescon Erik Enqvist. Kaupan kohde oli uusi Cat
315 -telakaivinkone.

Avesco ja Oy Adolf Lahti Yxpila Ab tekivät kaupan kahdesta materiaalinkäsittelykoneesta, malliltaan Cat MH
3040. Yhtiöllä on samaa konetyyppiä jo käytössä, joten
koneet ovat jo tuttuja. Kuvassa myyntijohtaja Matti Laaksonen Avescolta ja aluepäällikkö Niko Miettinen Oy Adolf
Lahti Yxpila Ab:ltä.

Maanrakennus Suortti Oy:lle tuli ensimmäinen Liebherr
kaivukone 50 vuotta sitten eikä sen jälkeen ole tarvinnut
merkkiä muuttaa. Yrityksen henkilökuntaa kävi Maxpossa
tarkastamassa uusimman Suortille tulevan Liebherrin.

Rotatorin osastolla pääsi tutustumaan laajaan määrään
eri kokoisia ja eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja Dino
henkilönostimia, Maeda mininostureita, JLG henkilönostimia, ja Merlo kurottajia.

Volvon sähkökäyttöiset työkoneet, kaivukone JECR25E ja
pyöräkone JL25H ovat nyt markkinoilla. Lisää näistä ja
muista Volvon uutuuksista seuraavassa numerossa.

Hansa-Machines esitteli uudet Xava seulat Maxpossa.
Seuloja oli näytillä 3 eri mallia eri koko luokissa. Hansan
Tero Tommila kertoi, että seulat ovat helposti liikuteltavissa kevyen painonsa ansiosta.

J-Trading toi Maxpoon uuden edustuksen nähtäväksi,
kun osastolla komeili Multihog CV350 monitoimikone.
Multihogeihin on saatavilla runsaasti erillaisia työlaitteita kuten: hiekottimet, harjat, kauhat. Uuden edustuksen
kanssa kuvaan asettuivat J-Tradingilta Kimmo Nuutinen
ja Philip Juslin, sekä Multihogin tehtaan edustaja David
Rogers, David kertoi että kapasiteettia on valmistaa
Multihogeja 300 kappaletta vuodessa ja vuonna 2017
Multihog Ltd on muuttanut isompiin tiloihin, jotta kapasiteettia on saatu kasvatettua.

Kutepa Rubber Service Oy pinnoittaa renkaita Kuortaneella. Jopa uusia trukin renkaita pinnoitetaan, niihin laitetaan Kutepalla Nokian talvipinta talvisiin ulko-olosuhteisiin. Suurin koko joka voidaan pinnoittaa on noin 4 metriä
halkaisijaltaan, kertovat toimitusjohtaja Harri Alaviitala
(vas.). Rengasmyynnistä vastaava Teijo Kiiski toteaa ettei
isompia renkaita taida Suomessa ollakaan.

Steelwrist esitteli Maxpo messuilla tcx sm30/180 valu
teräksisen tiltin, tiltti on suunniteltu maksimissaan 2 tonnin kokoluokan koneisiin. Painoa tiltillä on 28 kilogrammaa ja se on saatavilla mekaanisella ja hydraulisella lukituksella. Turva ratkaisuna tiltissä on etukoukku, joten
tiltti ei pääse putoamaan koneesta, Expander tapit ovat
tiltissä vakiona.
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Yksi kone – monta työtä – ympäri vuoden!

Kokoluokkansa tehokkain imulakaisukone

Täyssähköinen imulakaisukone

Hako Citymaster 1650

Hako Citymaster 2250

Hako Citymaster 1650 ZE

Myynti:
Petri Aaltonen
puh. 040 587 4045
petri.aaltonen@hako.ﬁ




KONEVEL

Oy Hako Ground & Garden Ab
Vanha Porvoontie 256 C
01380 Vantaa
www.hako.ﬁ
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STARK avoharjalla puhdistat niin suuret kuin pienetkin
alueet vaivatta ja kustannustehokkaasti niin kesällä kuin
talvellakin.Avoharjaa voidaan käyttää traktoreissa, kiinteistöhoitokoneissa ja pyöräkuormaajissa.Monipuolinen
ja ketterä avoharja kääntyy hydraulisesti molemmille sivuille 30° ja iskunvaimennus varmistaa, ettei harja lähde
hyppimään harjattaessa.

Doosan DX100W-7 -sarjalainen kaivukone on täysin uusi
kone ja täysin uusi kokoluokka Doosanilta. Kone on täysin Doosanin oma valmiste ja moottori on myös oma.
Kone on nelipyöräohjattu, joten kääntösäde koneella on
huippuluokkaa ja kone kääntyy pienessä tilassa. Ajolle ja
työhydrauliikalle on omat pumput.

Honkatradingin Antti Forma luovutti Koneunionille viisi kappaletta Takeucheja, Koneunionille meni Takeuchin TB260 kaivukoneita kolme kappaletta ja takeuchin
TB257FR kaivukoneita kaksi kappaletta, Koneita vastaanottivat Koneunionilta Eero Kaski, Markus Myllyoja,
ja Lassi Hintikka. Koneet menevät Ouluun ja Vantaalle
vuokralle.

– Rahoitamme erilaisia koneita ja laitteita asiakkaidemme
tarpeisiin, ajoneuvoja unohtamatta! Aina kannattaa ottaa
yhteyttä niin pohditaan yhdessä sopivin rahoitusratkaisu
hankinnoille, kertoo Kirsi Ala-Paavola Järvileasingistä.

Cernoksen Marko Melto oli messuilla hyväntuulisena,
ja kertoi että Cobra Seulakauhoja menee hyvää tahtia
maailmalle, esillä oli laaja määrä eri kokoisia Cobra seulakauhoja

Ari Liimatainen Haapasora Oy:stä kävi messuilla tarkastamassa viimeisimmän hankintansa. Hyvältä näyttää!
Keski-Suomessa toimiva yritys tarjoaa asiakkailleen erilaisia maansiirtotöitä ja mm. teiden kunnossapitoa.

Volvon osastolla pääsi tutustumaan suuriin Volvo
FMX380 6x6 huoltoautoon, Volvo FMX380 6x6 -huoltoautojen mukana saadaan kuljetettua myös isompi
varaosavarasto, mikä tarkoittaa parempaa palvelua
asiakkaille. Kyydissä kulkee isojenkin, kuten esimerkiksi
kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien komponentteja. Volvo
Construction Equipmentin mekaanikot ovat olleet alusta lähtien mukana uusien huoltoautojen suunnittelussa.
Mekaanikoilta kerätään jatkuvasti palautetta, jotta tiedetään, mikä toimii ja mikä ei ja sen perusteella kehitetään
autojen varustelua.

Wihuri Oy Teknisen kaupan osastolla Maxpo messuilla koeajettavana oli 1 tonnin kokoluokkaan sijoittuva täyssähköinen
Bobcat E10e kaivukone, E10e kaivukone on täysin Bobcatin
oma tuote ja E10e koneet valmistetaan Tsekin tehtaalla. Koneella työskennellessä ääntä joten ei juurikaan kuulu, joten
koneella voidaan hyvin työskennellä sisä tiloissa, ja kone mahtuu työskentelemään pienessä tilassa, kun koneen leveys on
71 cm. Akkuihin on panostettu kovasti jotta koneella voidaan
työskennellä tehokkaasti, yhdellä latauksella voidaan työskennellä putkeen neljä tuntia. Kun käytetään 400V laturia niin
virtaa saadaan 80% alle kahdessa tunnissa, ja kun käytetään normaali laturia niin kone latautuu yön aikana täyteen.

Green Master Oy:llä koneet liikkuivat Maxpo messuilla.
Janne Tirri luovutti Sunward SWE60UF kaivukoneen
Palpen Oy:n Sami Penttiselle, ja kyseinen Sunward on
Palpenin ensimmäinen. Penttinen toteaa 60UF:n olevan
loistava kone, joten kauppoihin päädyttiin Greeen Master
Oy:n kanssa kuusitonnisesta Sunwardista. Palpen Oy:n
päätoimipaikka sijaitsee Lohjalla, mutta toimintaa on
koko Uudellamaalla. Palpen Oy:n toimintaan kuuluu kiinteistöpalvelu, maanrakennus sekä rakennustyöt.

Maxpo messuilla esillä oli Swerockin suunnittelema ja
valmistama Supertrack jälkimurskausyksikkö. Supertrack
jälimurskausyksikkö on varustettu Sandvik CH660 kartiomurskaimella, seuloilla ja syöttimellä. Sandvikin väki toivotti Swerockille onnea uusien koneiden pariin.

Green Masterin osastolla pääsi tutustumaan uuteen
edustukseen, kun Green Master on aloittanut Venierin
maanrakennuskoneiden myynnin. Maxpo messuilla pääsi tutustumaan Venieri 4.63H pyöräkuormaajaan, jonka
työpaino on 6200 kilogramaa, moottori tuottaa 72 hevosvoimaa ja täyttää päästö normit, kun kone on stage V

Green Master Oy:n Janne Tirri luovutti Maxpo messuilla
Live Well Oy:lle Sunward SWE20F kaivukoneen. Vastaanottajana oli Antero Saarinen Live Well Oy:stä. Kyseinen
Sunward menee töihin juomavesikaivon huoltoon. Live
well Oy:n toimipaikka sijaitsee Lohjalla ja toimintaa on
ympäri Uudenmaan. Antero Saarinen kertoo, että kone
on hyvä ja lisävarusteiden saatavuus on runsasta.
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VARASTOS
2 kpl DEMO-seuloja
erikoishinnoin
vaikka vuokralle!
Soita ja kysy tarjous!

TRAKTOR PULLING SM 2022
AVAUSKILPAILUT
HUMPPILASSA 11.6. KLO 11
Mukana
kaikki luokat ja
suomen parhaat kilpailijat.
Lipunmyynti alkaa klo 9. Liput 20 €, alle 12 v. ilmaiseksi.

Kokemus
18 luo varmuutta

K A I K K I T Y Ö K O N E I S TA

Heti toimitukseen. Kysy!
EPIROC FLEXIROC D55 -PINTAPORAUSLAITE
SEKÄ LOUHOSTEN ETTÄ KAIVOSTEN räjäytysreikien poraamiseen soveltuva 22,5 tonnia painava FlexiROC D55 kykenee poraamaan 90
- 152-millisen reiän maksimissaan 45 metrin
syvyyteen.
328 kW:n CAT C13B-moottori tuottaa 354 l/s
ilmakapasiteetin, joka poraustekniikan avulla
puhaltaa porareikää tehokkaasti.
Pitkälle automatisoitu porauslaite hoitaa automaattisesti sekä poratankojen lisäämisen porauksen aikana, että poratankojen purkamisen
porauksen päätyttyä. Kaiken voi tehdä myös
manuaalisesti. Vain porakruunu vaihdetaan
kuljettajan toimesta. 3D-koneohjaus ja siihen
yhdistetty porauskentän porauskaavio antavat
porarille mahdollisuuden sentintarkkaan työskentelyyn.
Poraustyössä tavoitellaan suoraa reikää täsmälleen oikeaan paikkaan, suuntaan ja syvyyteen. Huippulaatua tuottava porauskalusto ja
porari tekevät osaltaan myös maksimaalisen
lopputuotteen.

Kokemus
Together Stronger

luo varmuutta

Heti toimitukseen. Kysy!

Kokemus luo varmuutta
Heti toimitukseen. Kysy!

JÄREÄT DOOSANIT MAXPOSSA

HMK 140 W

HMK 62 SS

HMK 102 S

HMK 140 W

HMK 140 W
HMK 140 W
HMK 200 W

HMK 62 SS
HMK 62 SS

HMK 220 LC

HMK 500 LCHD - 52 tn

HMK 200 W
HMK 200 W

HMK 220 LC
HMK 220 LC
Isuzu Stage V moottori 270kW
Vakiona: 2 kpl lisähydrauliikkaa ja pikakiinnikehydrauliikka,
hiljainen ja miellyttävä ohjaamo, telaohjurit, peruutuskamera
sekä paljon muuta.
Seuraa meitä myös:

SeuraaSeuraa
meitämeitä
myös:myös:

MAXPO-NÄYTTELYSSÄ
työpaino
HMK 102 S esillä olHMK 14034W t, kauhan koko
HMK 140 LC
HMK 300 LC
leista kolmesta Doosanin jä- n. 6,6 m3, kaatokuorma linreimmänHMK
pään
kaksi
102koneista
S
oli jo lähdössä asiakkaalle;
pyöräkuormaaja ja kaivukone.
Pyöräkuormaajan kokoluokka hahmottuu tunnusluvuista:
HMK 140 LC

HMK 200 WHMK
MH140 LC

kussa
HMK
140liki
W

24 tonnia ja Scanian
DC13-moottorin teho 294 kW.
Kaivukoneen vastaavat ovat
50,4 t työpaino, max. kaivusyvyys 7,79 m, max. ulotHMK 300 LC

tuma 12,125 m ja Scanian
DC13-moottorin teho 294 kW.
Doosanin
DA45-dumpperi on 41 tonnin hyötykuorman
kuljettava, sekä katu- että
maasto-olosuhteiden tuomat
vaatimukset täyttävä kone.
Sopii myös louhoksille ja kaivoksiin.
Moottorina on Scania DC13,
kuin kahdessa edellisessäkin,
mutta tehokkaampana versiona (360 kW netto).
Lavan tilavuus on 24.4 m³ ja
sen saa lämmitettynä jo tehtaalta. Hidastukseen on tarjolla pakokaasujarru ja vaihteistohidastin, sekä öljykylpylevyt
edessä ja takana.
Koneen omapaino on 30,5 t
ja kokonaispaino 71,5 t.

HMKLCLR
300 LC
HMK 220

UUSI KONESUKUPOLVI HISTORIAA OMAAVALTA
VALMISTAJALTA CASEN UUSI E-SARJA
HMK 200 W MH

HMK 220 LCLR

200 W MH OLLUT Case
HMKCX300E
220 LCLR
MAXPOSSAHMK
NÄYTTEILLÄ
sisältää uutuuksia, jotka koskevat myös
250E-mallia.
HMK 370 LCLR
Moottori on Stage V kuutonen ja toimii ilman
pakokaasujen takaisinkierrätystä. Automaattinen SCR-suotimen puhdistus. Hydrauliikassa
on lisää toimintoja ja entistä enemmän yhtäHONKAJOKI: Antti
Formatoimintojen
050 545 5196,
Jani Mäntylä
050 379 9998,
aikaisten
optimointia:
liikenopeus,
HMK
370LCLR
LCLR
Reijo
Ylipaasto
050 1617, Tomi Ylipaasto 050 379 9995
HMK
370
polttoaineenkulutus ja hallittavuus. Koneessa
TURKU: Jani Mäntylä 050 379 9998 TAMPERE: Tommi Luomahaara
on kattavasti elektroniikkaa etätuen ja
0400 730 391, Toni Yli-Hietanen 044 379 9992
interaktiivisen
ylläpidon
PÄÄKAUPUNKISEUTU:
Jouko Pihlaja
044 282 8733, Jani Mäntylä 050 379 9998
mahdollistamiseksi.
HONKAJOKI: Antti Forma 050 545 5196, Jani Mäntylä 050 379 9998,
HONKAJOKI:
Antti1617,
Forma
050
545 5196,
Jani9995
Mäntylä 050 379 9998,
ReijoOhjaamopuolella
Ylipaasto 050
Tomi
Ylipaasto
050 379
on
Reijo
Ylipaasto
050 1617,
Tomi
Ylipaasto
050Tommi
379 9995
TURKU:
Jani Mäntylä
050 379
9998
TAMPERE:
Luomahaara
markkinoiden
suurin
TURKU:
050
379044
9998
Tommi Luomahaara
0400 730Jani
391,Mäntylä
Toni Yli-Hietanen
379TAMPERE:
9992
näyttö,
lisää
0400
730 391,
Toninäkyvyyttä
Yli-Hietanen
044044
379
PÄÄKAUPUNKISEUTU:
Jouko Pihlaja
2829992
8733, Jani Mäntylä 050 379 9998
PÄÄKAUPUNKISEUTU:
Jouko Pihlaja 044 282 8733, Jani Mäntylä 050 379 9998
oikealle, huurteenpoiston

HONKAJOKI Antti Forma 050 545 5196 | Jani Mäntylä 050 379 9998 |
Reijo Ylipaasto 050 1617 | Tomi Ylipaasto 050 379 9995
TURKU Jarno Parkkinen 0400 529 537 TAMPERE Toni Yli-Hietanen 044 379 9992
PÄÄKAUPUNKISEUTU Ville Halström 0400 646 571 |
Viljo Takala 045 858 6000 | Jouko Pihlaja 044 282 8733

ja ilmanvaihdon lisäys, istuimeen integroidut hallintavivut. Rullien paikat ovat
uudet ja se tuo ajoon tasaisuutta. Kone painaa hiukan
alle 30 tonnia. Bonuksena
pidennetyt öljynvaihtovälit.
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UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!
TERVETULOA KAUPANTEKOON! VAIHTO & RAHOITUS

MEILLÄ
LAAJA VALIKOIMA
KUBOTA KUORMAAJIA
VARASTOSSA!
OTA
YHTEYTTÄ!

w w w. k u b o t a c e n t e r. f i

KUBOTA R090
ALK. 56.900 € +alv.

Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn

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

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

JCB JS160

Hitachi ZX225USLC-5 -14

99.000,TUUSULA

-13 74.900 €

Wacker ET90 5060h -16 63.900 €

-01 21.900 €

Hydr.pikak., hyttilämmitin,
yleiskauha (uusi)

Doosan DX235LCR-5 -16 119.000 €

110h, 700mm telat, ilmast., pikak. 7500h, pikak. NTP10, engcon +
S70 hydr., engcon + pihdit, luiskak. pihdit, Leica 3 D

TUUSULA

6090h, engcon (vm.18),
kunnostettu NTP10 luiskakauha

Atlas 65

PIRKKALA

Volvo ECR235EL

-17 105.000 €

6500h, 700mm telat, peruutuskamera, lisähydr.

Liebherr 914 Compact -19 89.000 €

Doosan DX180LCH-5 -17 85.900 €

Caterpillar 314ELCR -13 79.500 €

TUUSULA

PIRKKALA

TUUSULA

-88 14.900 €

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

6600h, 2,65m kaivuvarsi, 4,6m
pääpuomi, kamerat

Kobelco SK140SRLC-5 -20 149.000 € Wille 645

pitkä kaivuvarsi, lisäperäpaino,
2320h, engcon + pihdit, rasvari,
pikakiin. S45, engcon EC10 + pihdit RST-raudat, Novatron 3D

19800h, kauha

PIRKKALA

TUUSULA

Hyundai R180LC-3		 19.900 €

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

14000h, 700mm telat,
pikakiinnike GJ500

PIRKKALA

PIRKKALA

Hitachi ZX160W
-05 38.900 € New Holland E70SR -07 32.000 €
16700h, Rototilt pihdeillä, perä- 14500h, engcon, 450mm rautatelat, ilmastointi
vaunu valmiudet, luiskakauha

Volvo L110H

-14 98.000 €

18300h, rasvari, maakauha, vaaka

PIRKKALA

5900h, 2xlisähydr., 800 mm telat,
kamerat, metsämalli

Rototilt, rasvari, Eber, 700mm
telat, puskulevy, 6470h

Lännen 8600K

-19 202.500 €

Volvo BM pikal., engcon pihdeillä,
huippuvarusteet
TUUSULA

Hitachi ZX140W-5

-14 99.500 €

8200h, rasvari, Eber, Novatron 3D,
engcon, 2-aks.kärry

Wacker Neuson 6503 -08 33.900 €

3300h, VA-puomisto, kallist.pikaliitin S40, paripyörät

PIRKKALA

TUUSULA

Caterpillar 308E2CR -18 79.900 €

Kobelco SK350LC-10E -20 189.000 €

Volvo EW60E

-17 72.900 €

Wille 345

JCB8080ZTS

Volvo A30G

-16 149.000 €

2400h, Rototilt, rasvari, 3 kauhaa

800mm telat, lisähydr., kauha

2250 h, Engcon EC206, 30 km/h,
rasvari, kippikärry

TUUSULA

JCB409B ZX

-12 39.900 €

3470h, lamellirenkaat, rasvari,
aurasähköt

Volvo L40

-00 34.900 €

8020h, 30km/h, hydr.pikal.Volvo
BM, maakauha

JCB 8025ZTS

-18 37.900 €

877h, engcon, 3 kauhaa ja koura

-95 19.900 €

Lamellirenkaat, pikak.eteen,
hiekoitin taakse, nivelaura

-05 37.900 €

5400h, kallist.liitin hydr.,
4 työlaitetta ja lavetti

10700h

KAIKKI HINNAT +ALV 24%

PULA
VAIHTOKONEISTA!
KONESILTA OY • KUBOTA CENTER

Ostamme alle 10 vuotta
vanhoja koneita - tarjoa!

EDULLISET
KONEIDEN KULJETUKSET
YMPÄRI SUOMEN –
KYSY TARJOUSTA 0400 382 888
KÄRSÄMÄKI

Huoltotie 5, 86710 Kärsämäki
Autokeskuksentie 10, 33960 Pirkkala

PIRKKALA

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula

TUUSULA

JÄLLEENMYYNTI / IISALMI
Reijo Rönkä

myynti@konesilta.fi

H U O L L E T U T M A A N S I I R TO K O N E E T

Ville Kyllönen
Antti Korkatti
Antti Ruha
Mikko Vinkki
Juha-Matti Herttua
Kristian Lylykorpi

•

H U O L L E T U T K A I V U K O N E E T J A K U O R M A A J AT W W W. K O N E S I L TA . F I

p. 0400 417 423
p. 040 357 1540
p. 040 189 7118
p. 050 336 2477
p. 0400 986 333
p. 0400 782 262
p. 040 514 0776

• W W W. K U B OTA C E N T E R . F I
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Konevuokraamo Rentin Oulun toimispistettä vetävät Ari
Kiviharju (oik.) joka vastaa myynnistä ja Jaakko Huttu jonka vastuulla ovat varaosapalvelut.

Matekon Oulun toimipisteellä koeajettavissa oli JCB
245X kaivukone, tietysti pihasta löytyi monenmoista
muuta konetta.

Green Master Oy:n pihalla pääsi tutustumaan ja testaamaan eri kokoisia Sunward-kaivukoneita ja Greenmaster-pyöräkuormaajia.

OIKIAT KONEPÄIVÄT OULUSSA

Koneita esittelivät konepäivillä vasemmalla Ville Määttä,
vieressä Iisakki Korkiatupa, sekä kuvasta puuttuva Harri Ojala.

Lännentractors toi Oulun Oikioille konepäiville näytille
Lännen ja Lundberg -monitoimikoneet

Honkajokiworks toi konepäiville näytille laajan määrän
tuotteita, esillä olivat muunmuassa: kauhat, aurat.

Suomen Rakennuskoneella esillä olivat Komatsu-kaivukoneet eri kokoluokissa ja Hamm-jyrät, koeajettavissa oli
Komatsun PC138US -kaivukone.

Konevuokraamo Rentin toimipisteellä pääsi tutustumaan
McCloskey-seuloihin, ja Case-kaivunkoneisiin, sekä uuden
toimipisteen tiloihin.

Haka Centerin pihalla kuhinaa riitti konepäivien ajan, kun
tuote valikoimaan tutustuttiin, esillä olivat Casen ja New
Holland -traktorit sekä Hyundai-pyöräkuormaajat ja kaivukoneet.

JL-Machinen pihalla kuhinaa riitti konepäivillä,
kun esillä olivat Kobelco
kaivukoneet,
Wacker
neuson kuormaajat ja
kaivukoneet, Yanmar-kaivukoneet, sekä Ljungby-pyöräkuormaaja.
Esillä olivat Toivainen
Groupille myydyt neljä eri
kokoista Kobelco-kaivukonetta.
Made in Finland konekiertue parkkeerasi Oulussa
Matekon pihaan esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan.

Realmachineryn ja Wihurin pihassa koneita
riitti joka lähtöön, kun
esillä olivat Doosan kaivukoneet, Wille monitoimikoneet, Bobcat kaivukoneet ja kuormaajat,
Ammanin maantiivistäjät, Mecalac Kuormaajat, Fyatin imulakaisuautot,
sekä
Haulotten
nostimet. Koeajettavissa
oli Doosan DX 235LGR
kaivukone.

Dynaset Oy toi Oulun konepäiville esiteltäväksi huoltoauton, joka voidaan varustella runsaasti erilaisilla työkaluilla. Autoon voidaan asentaa mm. hitsauskone ja painepesuri. Työlaitteet ovat tabletilla ohjattavissa.
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UUTUUSNOSTIN
TEHOKKAASEEN
LINJATYÖHÖN

Uusi Lännen L1200 henkilönostin ja kuormausnosturi on kehitetty eritysesti linjatyön
tarpeisiin, työskentelykorkeus on 12 metriä. Nostin täyttää hyväksynnät EN 12999 ja EN 280.
Hallinta on helppoa radio-ohjaimella, ja samaa ohjainta käytetään sekä peruskoneen
ohjaamossa että henkilönostokorissa. Pylväspitimenä voidaan käyttää kaksiasentoista
tartuntakouraa pyörittäjällä. Nostimen kevyt rakenne ja matala kuljetuskorkeus ovat
eduksi hankalassa maastossa liikuttaessa. Henkilönostimen kapasiteetti on 120 kg
ja nostokyky on 500 kg / 6,7 metriä kuormausnosturina.
Tutustu konemallistoon, sen tarjoamaan korkeaan
käyttöasteeseen ja muihin mahdollisuuksiin
www.lannen.com

Ota yhteyttä myyjiimme ja kysy esittelyä!
Espoo | Tuomas Ventomaa, puh. 050 350 8808
Loimaa ja Tampere | Ari Keinumäki, puh. 0400 388 211
Kouvola | Hannu Siukkola, puh. 0400 388 299
Oulu | Jari Järvinen, puh. 0400 388 499

HANKI NYT DOOSAN MAANRAKENNUSKONEET
OMAKSI SISÄLTÄEN JATKOTAKUUN!
Ostaessasi nyt uuden Doosan koneen, saat kattavan Extended
Standard Warranty- jatkotakuun 36 kk / 6000 h kaupan päälle!
Tarjous voimassa 31.8.2022 asti.
Jatkotakuu edellyttää huoltosopimuksen.
Huoltosopimus sisältää:
Kaikki huolto-ohjelman mukaiset huollot
(huoltotyö, tarvittavat huolto-osat, öljyt, nesteet ja
ohjelmistopäivitykset)
100km matkakulut per huoltokäynti arkisin klo. 7-16
Doosan Connect etäseurantapalvelu ja maksuton käyttö sopimuksen
ajan, saatavilla konekokoluokassa yli 15ton
Ota yhteyttä lähimpään konemyyjääsi ja kysy lisää!

KONEMYYNNIN YHTEYSTIEDOT
LEMPÄÄLÄ

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

KUOPIO

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

hankintavinkit-052022.indd 1

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

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

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Kerava | Turku I Kuopio | Oulu
23.5.2022 9.42
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UUDISTUNUT 9-TONNINEN SUNWARD SWE90UF
SUNWARDEISSA on ollut aina
ulottuvuutta ja niin on uudistuneessa ysitonnisessakin. Uusi
Green Master Oy:n markkinoima SWE90UF on eurooppalaisille suunniteltu, eurooppalaisesti varusteltu ja uudistetun
hydrauliikankin myötä täysiverinen ammattilaiskone. Kuvan
musta erikoismaalattu menee
vuokrakäyttöön.
Sunwardit kootaan eurooppalaisten standardien mukaan
länsimaisista peruskomponenteista. Tehtaalta se tulee jo hyvin eurooppalaisena – Nachin
hydrauliikka, Bosch-Rexrothin
pumput ja Yanmarin moottori.
Koneessa on jo vakiona
puomin päässä seitsemän
hydrauliikkalinjaa.
Vakiokahvat ovat propoja, eikä tähän koneyksilöön Suomessa
asennettu engcon-rototiltti ja
engcon-kahvat tuota mitään
asennusongelmia. Stage V -tehoja on 46 kW ja työpaino 8,2 t.

Uusia ysitonnisia on
mennyt nyt 5 kpl
Tässä kokoluokassa tyvitaitto ei ole aivan tavanomainen,

www.hankintavinkit

Osta,
Osta, myy
myy ja
ja tarjoa
tarjoa palveluja
palveluja edullisesti
edullisesti ja
ja

Konemarkkina

HANKINTAVINKIT 4 –
AINEISTOPÄIVÄ KESKIVIIKKO

KIHOn tiimi Maxpo 2022-näyttelyssä.

mutta se lisää sovellusmahdollisuuksia. Myös 3-osaisen
puomin siihen saa. Vakiopuomilla ysitonninen on luokkansa ulottuvin. Pyörittäjällä mennään syvyyssuunnassa liki
viiteen metriin. Kaivuetäisyys
on tehdaskunnossa maksimissaan 7,3 m. Koneella voi lastata reiluun 5,2 metriin.
Sunwardin Euroopan päävarasto ja tekninen tuki on
Belgiassa. Sieltä osat tulevat
melkein samaa nopeutta kuin
Helsingistäkin. Maahantuoja
pitää tärkeimpiä osia ja huolto-osavarastoa toimipaikoissaan. Huoltoverkosto laajenee

jatkuvasti ja käsittää nyt kolmattakymmentä huoltopistettä.
Koneen takuu on 2000 tuntia tai 3 vuotta. Vakiovarusteina 7 hydrauliikkalinjaa puomin
päässä, propot molemmissa
ohjaimissa, ilmastointi, ROPS/
FOPS ohjaamo, radio, ledivalot, puskulevy, kosketusnäyttö.

Baumassa ensiesitellään
15-tonninen Sunward
Ysitonninen saa syksyllä seurakseen järeämmän, lyhytperäisen isoveljen. 15-tonninen
menee jo lähelle suosituinta
urakoinnin painoluokkaa.

Lähetä aineistosi: toimitus@hankintavi

SUOMALAINEN TUOTE SUOMALAISILLE
KIHO – KENTTÄTYÖN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
TOISTATUHATTA MYYTYÄ järjestelmää kertoo, että tuote on
toimiva. KIHOn hallintajärjestelmän avulla yritys kykenee
hallitsemaan lähes kaiken
työsuoritusten
seurannasta
ohjeistukseen ja opastamiseen, kaluston ylläpitoon ja
huoltoon, paikannukseen ja
moneen muuhun. Konekaluston tai kokoluokkien osalta ei
ole rajoituksia. Jopa työkalut ja
laitteet voidaan liittää seurannan piiriin.

Oikeasti kotimainen

Siimetiltä 35-tonninen. Kuormatilaa Siimet T545-50-lavetissa on 3 x 6 m + 3 m.
Tridecon ohjausjärjestelmä ja
pakko-ohjatut BPW 13T-akselit. Vetopöytäkuorma 26
t. Tämä yksilö oli lähdössä
Maxposta Metsätyö Miikkulainen Oy:lle Vesilahdelle.

Työntekijöiden pääosin omistama yhtiö on täysin kotimainen. Omistajuuden seurauksena kaikki katsovat samaan
suuntaan. Se heijastuu myös
asiakaspalveluun, jossa mm.
kahden kuukauden asiakkaan
aktiivinen koulutus- ja yhteistyöjakso kuuluu tuotekokonaisuuteen. Hyvä työilmapiiri näkyy ulospäin.
KIHOn järjestelmä on yksi
kokonaisuus, yksi sovelluspaketti, josta kullekin asiak-

kaalle aktivoidaan vain hänen
tarvitsemansa.
Monimutkaisuus on poissa. Rajapinnat
ovat avoimia. Liittyminen suoraan vaikkapa taloushallinnon,
myyntilaskutuksen tai työaikakirjanpidon järjestelmiin onnistuu hyvin.

ranta työmailla tai kaivoksilla.
Tarvittaessa asiakas voi saada
kerätyn datan käyttöönsä reaaliaikaisesti ja hänen tarpeidensa mukaan koostettuna.
Käyttäjien ja kuljettajien positiivisesta palautteesta merkittävämmät koskevat selkeästi toimivaa kokonaisuutta.
Ohjelmaan ei eksytä.

8

Jämsä 30.8.-1.9.

Viimeisin kehitysaskel

www.finnmetko.fi

Viimeisin iso kehitys on tapahtunut kalustonhallinnan osalta, Käyttöönottokoulutus
jossa järjestelmään voidaan
nyt ongelmitta liittää uusi seu- w
www.dynaset.com
wJärjestelmän
w.dynaset.comostaja saa aina
rantakohde akkukäyttöisestä avuksi nimetyn henkilön, joka
info@dynaset.com
inf
foo@dynaset.com
käsityökalusta aina dumppe- on jatkossa asiakasvastuussa.
03 33488
488 2200
0myös
0
Hän
hoitaa
järjestelmän
riin tai muuhun järeään konee- puh.
seen saakka. Suurenkin työ- räätälöinnit ja koulutuksen.
HYDRAULIIKAN VOIMALLA
kalumassan hallinta on siis Kaksi kuukautta käyttöönoton
GENERAATTORIT
KORKEAPAINEPESURIT
jälkeen on aktiivisin yhteistyön
mahdollista.
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
KADUNPESULAITTEET
Tarkoitus on saada järjesTämä
vain yksi esimerkki aika.
HITSAUSGENERAATTORIT
PUTKENPESULAITTEET
useista
viimeaikaisista
kehitelmän
käytöstä sujuva jatkuMAGNEETTIGENERAATTORIT
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
tysaskelista.
Lisäksi
on
tulossa
mo.
Asiakaspalautteesta
pääKOMPRESSORIT
PORAUSNESTEPUMPUT
uusi
isompi harppaus, mutta tellen
siinä on myös onnistuttu.
PAINEENKOHOTTIMET
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN
PAINEPESUkäyttäseVOIMANULOSOTTO
on vielä salaisuus.
KIHOn järjestelmiä
ASENNUSVENTTIILIT
TÄRYT
vät
niin yhden miehen yritykset
Reaaliaikaista tietoa
kuin suuret konsernitkin. Yriasiakkaalle
tyskoolla ei ole merkitystä.
Yksityiskohtana
voisi mainita
WWWMASCUSCOM
esimerkiksi
ylinopeuksien seu+ULJETUSKALUSTO -AATALOUS -AARAKENNUS -ATERIAALINKËSITTELY

-ETSËKONEET

9MPËRISTÚKONEET

SUOMALAISET NOSTOLAITTEET
Laatua jo vuodesta 1927
• Trukkihaarukat
• Jatkohaarukat
• Lavanostimet
• Nostopuomit
• Rautakanget

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY

www.kyrontakomo-helin.fi 02-486 2186
myynti@kyrontakomo-helin.fi

Jämsä 1.-3.9.

www.finnmetko.fi
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I A KKOONNEE II TA
TA V
UUUUSSI A
VAARRAASSTTOOS STA
TA

Manitou MT 930 H/HA

KYSY!

Manitou MT 930 H/HA

Manitou MT 930 H/HA

KYSY!

KYSY!

Manitou MT 1033 Easy

KYSY!

Manitou MT 1033 Easy

Manitou MT 1033 Easy

KYSY!

KYSY!

Manitou MLT 733-115 LSU
Manitou MLT 733-115 LSU

KYSY!

KYSY!

Manitou MLT 733-115 LSU

KYSY!

Manitou MLT 737-130 PS

KYSY!

HYVÄT
VARUSTEET
Manitou MLT
737-130
PS
KYSY!
Manitou MLT 737-130 PS
HYVÄT VARUSTEET

KYSY!

HYVÄT VARUSTEET

Manitou ME 318

KYSY!

Manitou ME 318

KYSY!

Manitou ME 318

KYSY!

Manitou MLA 7
vain 42 h

-19
63.500 e

Manitou MLA 7
-19
vain DIESELKÄYTTÖINEN
42 h
63.500 e

Manitou MLA 7
-19
DIESELKÄYTTÖINEN
vain 42 h
63.500 e

Mustang 1900R
vain 35 h
Mustang 1900R
vain 35 h

Mustang 1900R
vain 35 h

-17
29.000 e
-17
29.000 e

-17
29.000 e

KYSY!

Manitou 160 ATJ+

KYSY!

Manitou 220 TJ+
Manitou 220 TJ+

Manitou MLT 733-105 Premium -17
7789 h
KYSY!

Hinnat alv 0%
Manitou MLT 733-105 Premium -17
7789Välimyyntivarauksin
h
KYSY!
Hinnat alv 0%

Välimyyntivarauksin
MN-Lifttek Oy

DIESELKÄYTTÖINEN

Manitou 160 ATJ+

Manitou MLT 733-105 Premium -17
7789 h
KYSY!

Hinnat alv
Pihkalantie
4, 0%
Vantaa
MN-Lifttek Oy
Korjaamonkatu
1, Tampere
Välimyyntivarauksin
Pihkalantie
4, Vantaa

KYSY!
KYSY!

Erä Generac -valomastoja
ja -generaattoreita
Erä
Generac -valomastoja KYSY!
ja -generaattoreita

KYSY!

Korjaamonkatu 1, Tampere

www.lifttek.fi
MN-Lifttek Oy
Pihkalantie
4, Vantaa
www.lifttek.fi
Korjaamonkatu 1, Tampere

Petri Höst | 050
330 1050 | petri.host@lifttek.fi |www.lifttek.fi
Vantaa
Erä Generac -valomastoja
Petri Höst
| 050
330
1050
|3330
petri.host@lifttek.fi
| Vantaa
Mikko
Hiltunen|
040
530
|
mikko.hiltunen@lifttek.fi
| Tampere
KYSY!
KYSY!
ja -generaattoreita
KYSY!
Mikko
Hiltunen|
040
530
3330
|
mikko.hiltunen@lifttek.fi
|
Tampere
Jussi Muhonen | 040 765 0117 | jussi@lifttek.fi
Jussi Muhonen
040 862
765 0117
jussi@lifttek.fi
Seppo
Turunen || 045
2020 || seppo@lifttek.fi
Seppo
Turunen
045 1050
862 2020
| seppo@lifttek.fi | Vantaa
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SAFETY FIRST!
”SMP Rototiltti ja HardLock®
ovat lyömätön yhdistelmä,
joka säästää sekä konetta
että henkiä.”

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

Annons Fi_A5_2.indd 1

2020-03-12 10:40:41

24

K A I K K I T Y Ö K O N E I S TA

TAITAJA 2022 PORISSA TOI YHTEEN 350 KILPAILIJAA

KAHDEKSAN INFRA-ALAN OPISKELIJAA LOPPUKILPAILUSSA
J U H A N I V I I TA N E N

19 tunnin infrakilpailu
Infrarakentamisen kilpailu pidettiin kolmen päivän aikana. Kahdeksalle semifinaalien
kautta karsitulle kilpailijalle oli
järjestetty kahdeksantonninen,
pyörittäjällä ja kahdella kauhalla varustettu kaivukone, tasolaser, mittaus- ja merkintävälineet, vatupassi, maantiivistin,
nostoapuväline, putki- ym. materiaalit ja työkalut, kaapelinauha, murske sekä avustaja
Avustajan kanssa kilpailijan
tuli kommunikoida tehtävän
suorittamiseksi kuten tavanomaisellakin työmaalla. Kommunikointikyky oli yksi arvosteluperuste ja muodosti osan
haasteesta, koska toimiva
kommunikaatio
löytyessään
helpotti työtä huomattavasti.

tuomarit arvostelivat kilpailijan
suorittaman kaivukoneen käyttöönottotarkastuksen.
Jokaisella kilpailijalla oli
oma tuomarinsa, joka seurasi
työtehtävää koko suorituksen
ajan. Kaksi tuomaria kerrallaan
osallistui määrälliseen arviointiin ja kolme tuomaria laadulliseen arviointiin.
Kilpailutyö vaati tavanomaisia maarakennuskoneen kuljettajan taitoja. Oli osattava
turvallisesti suorittaa rakenteiden tekeminen piirustusten ja
työselitysten mukaisesti sekä
päättää itse järkevästä työjärjestyksestä. Valmistuvaa rakennetta kävivät tuomarit mittaamassa työvaiheiden välissä.
Mitoissa pysyminen toi pisteitä.

Kilpailutehtävät

Kisatunnelmia

Tehtävinä eri suorituspaikoilla olivat kadun rakentaminen,
kaivannon teko 3D-laitteiston
avulla, kiviaineskuorman tekeminen kuorma-autoon, sekä
lavettikuorman varmistaminen
ja purku. Erityistä huomiota
kiinnitettiin yrittäjyyteen, kestävään kehitykseen, työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen. Ennen kilpailusuoritusta

Viileän aamun tuuli pyöri murskekasojen ympärillä yhtä hermostuneesti kuin osallistujat omien tehtävämappiensa
kanssa. Lähes kaksikymmentuntinen ja kolmepäiväinen
urakka toi eteen arvotun koneen ja avustajan. Molemmat
ennestään tuntemattomia.
Työselitys löytyi mapista eikä siihen saanut muuta tukea

Laajalla näyttely- ja suoritusalueella oli mukana myös
Novatron, jonka varusteita oli useissa koneissa, myös
3D-mittaustehtävässä.

Ammattiin opiskelevat 21-vuotiaat ja sitä nuoremmat kilpailevat Taitaja-kilpailussa SM-mitaleista.
Lajit ovat ammatillisiin perustutkintoihin perustuvia.
Lajien runsaus toi yhteen 350 nuorta kisaamaan lähes 50:ssä lajissa. Porin tapahtuman päävastuullinen
toimija oli Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, sekä
yhteistyökumppanina koulutuskuntayhtymä Sataedu.

kuin oman osaamisensa. Suoritusaikaa oli riittävästi mutta
rajallisesti. Ja kaikki piti tehdä
mittatarkasti, oikeaan paikkaan
omaa työaluetta. Murskekasat
peittivät näkymän kilpailijoiden
suoritukseen, joten sieltä oli
turhaa vinkkejä katsella.

Jännitystä ilmassa
Oman lisänsä kisaan toi sekä
turvallisuustekijöitä
valvovat
tuomarit sekä kilpailijakohtainen tuomari, joka kirjasi kaikki
pistejakoon vaikuttavat tapahtumat muistiin. Yhden tuomarin
varassa arviointi ei ollut, vaan
arviointien tasapuolisuus varmistettiin useamman tuomarin
voimin.
Yksi suorituksen arviointikohde oli yhteistyö kilpailijan
ja avustajan kesken. Avustajan
toimintatavat ja osaaminen oli

otettava huomioon ja suoritettava tehtävä sen mukaisesti.

Normityömaa
Päätehtävän vaatima katurakenteen paikan määritys ja
asennuskorkeudet toivat monelle jo hien pintaan. Kaikki piti saada kerralla kuntoon eikä
työselityksestä saanut unohtaa mitään pois. Kun työ olisi
asfalttipintaa vaille valmis, rakenne on murskeen alla ja korjaamattomissa. Sitä ennen mittatuomarit olivat jo katsoneet
tarkistusmittauksin
peittoon
jäävän rakenteen.
Työmaan kestäessä piti välillä poiketa aikataulun mukaisesti hoitamassa kolme muutakin tehtävää – eli kisassa oli
hiukan samanoloista moniulotteisuutta kuin normityömaillakin.

Mateko on myynyt myös yllättävän monta kaivurikuormaajaa, vaikka menekin on jo pitkään oletettu laskevan.
”Kaksi tilattiin ja kaksitoista myytiin”.

3D-koneohjaustaidot
arvioitiin omana
tehtävänään
Työmaatehtävässä mittaukset
tehtiin ilman koneohjausta ja
varsinainen
3D-koneohjaustehtävä suoritettiin viereisellä
kentällä. 3D-tehtävänä oli kauhan kalibrointi ja mittatarkan
kaivannon tekeminen oikeaan
korkoon ja kohtaan.
Koneohjaus on nykypäivän
opiskelijoille välttämätön taito.
Ilman sitä koneen kuljettajaksi
infratyömaille harvemmin pääsee.

Hetkeksi
pyöräkuormaajan
puikkoihin
Jokaiselle oli varattu aika myös
yhdistelmän
kuormaukseen
murskeella. Kilpailijat suorittivat kuormauksen niin, että
kuorma on laillinen maksimi ja
kuormauksen tekniikka katsottiin aina kauhan täytöstä lähtien. Monille näytti olevan kokemuksen puutteessa hiukan
outoa ajaa liki 30-tonnista Komatsu WA475-konetta.

Infrarakentaminenkilpailun lajiohjausryhmä:
• Ari Granroth, Länsirannikon

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Koulutus Oy WinNova,
lajivastaava
Juha Haanpää,
Länsirannikon Koulutus Oy
WinNova, lajivastaava
Jere Hänninen,
GRK Infra Oy
Samuli Anttila
Riku Suojala, Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä
Gradia
Eija Kinnunen, Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä
Gradia
Arto Vesterinen,
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Mika Lindholm,
Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto Ekami
Jani Vottonen,
Työtehoseura
Kai Niemelä,
Ylä-Savon ammattiopisto
YSAO

Infrakilpailun
palkintosijat ja
loppupisteet
(max. 100 p):
1. Jukka Niskanen, Ylä-Savon
ammattiopisto 89.44
2. Akseli Maja, Gradia 87.67
3. Eevert Naskila,
TTS Työtehoseura 78.71

Länkkäri oli mukana paitsi kuormansidontatehtävässä,
myös näyttelyalueella Maxpossa ensiesitellyllä uudella pylvästyökoneella.

25

nro 5 • 2022

Kahdeksan konetta, kahdeksan infratyömaata, kahdeksan varustepakettia, kahdeksan työohjetta ja kahdeksan murskekuormaa odottaa kahdeksan kilpailijan suoritusta. Murskekasat peittävät näkyvyyden viereisiin kilpailijoihin ja tuomari seisoo jokaisen työmaan vieressä.

3D-koneohjauksen kilpailutehtävän suorituspaikka. Tehtävänä kauhan kalibrointi ja muotoon tehty 3D-konemallin
mukainen kaivanto.

Komatsun WA475-pyöräkuormaaja oli mukana kasetin
lastaustehtävässä, jonka kukin infra-kilpailija suoritti. Koneen käsittely ja oikeisiin painoihin lastattu auto ratkaisivat tämän tehtävän pisteet.

Lähtötilanne ennen työmaastarttia, mittalaitteet, putket,
jalusta ja kaivukone odottavat. Koneella piti työn kestäessä vaihtaa myös kahden kauhan välillä.

Koko kilpailupäivän ensimmäisiä tehtäviä oli oman koneen
käyttöönottotarkastus, jonka tuomarit myös arvioivat.
Nesteet piti olla kunnossa ja kone kuosissaan. Mitään
koneisiin kätkettyjä puutteita ei niissä ollut.

Kokonaan oman arviointinsa suorittivat turvallisuustuomarit, jotka katsoivat suojainten käyttöä ja turvallisen
liikkumisen tapaa.

Kauhan vaihto, lukituksen varmistaminen kauhaa liikuttamalla ja kauhan käyttö työtehtävän mukaisesti antoivat
omat haasteensa. Kokeneille kuljettajille nämä ovat rutiineista tutuimpia, mutta parikymppisten kilpailujännityksellä aivan kaikki ei heti onnistu. Tässä kylläkin.

Avustava henkilö ja kilpailija kommunikoivat joko sanallisesti tai käsimerkein tai molemmilla. Kumpikin menetelmä toimii, mutta vain jos kieli on sama.

Valmis asennus, korot kohdallaan ja seuraavaksi pintatäyttö asfalttia vaille valmiiksi. Vasta tuomareiden suorittama tarkastusmittaus kertoo työn tämän vaiheen onnistumisesta.

Kilpailutehtävä alkoi työselityksen sisäistämisellä, työnkulun ja työjärjestyksen päättämisestä ja sitten paikkaa
mittaamaan.

Real Machinery oli mukana näyttelyautollaan ja varusti myös
infra-kilpailijoiden 3D-tehtävässä käyttämän Doosan DX140LCR:n.

Metsäpuolen opiskelijoilla oli oma finaalinsa ja
John Deere oli tuonut näytteille uusimman ketjunsa.
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ROTOTILT LISÄÄ VAUHTIA –
PÄIVITTÄÄ SUURIMMAN ROTOTILTTINSÄ
NORJAN VEI OG ANLEGG 2022
-MESSUILLA
Rototilt esittelee ensimmäistä
kertaa uusimman rototiltti-innovaationsa – RC9 on vankka
rototiltti jopa 43 tonnin kaivukoneisiin.
”RC9 tuo rototiltin tarjoamat
edut yhä useampien käyttäjien
ulottuville myös suurten koneiden osalta”, sanoo Rototiltin
myynti- ja markkinointijohtaja
Per Väppling.
Ruotsin Vindelnissä toimivalla rototilttejä valmistavalla
Rototiltilla on tytäryhtiöt kaikkiaan 7 maassa. Vei og Anlegg
2022 -messuilla Norjassa se
esittelee ensimmäistä kertaa
teknisen kehitystyönsä uusimman tuloksen, 32-43 tonnin kaivukoneille suunnitellun
RC9-rototiltin. Sen avulla suurten koneiden käyttäjät voivat
vaihdella kaivantojen tekemisen ja enemmän tarkkuutta
vaativien töiden välillä ja vähentää kuhunkin tehtävään
tarvittavien koneiden ja lisälaitteiden määrää.
”Haluamme parantaa kaivukoneen käyttäjän arkea ja
tuoda RC9:n avulla rototiltin tarjoamat hyödyt entistä
useampien käyttäjien ulottu-

ville myös suurempien kaivukoneiden osalta. Tuotekehitystiimimme on onnistunut
lisäämään tuotteeseen vielä
enemmän uusia ominaisuuksia, jotka entisestään parantavat koneen ajettavuutta ja
joustavuutta loppukäyttäjille”,
myynti- ja markkinointijohtaja
Per Väppling sanoo.
Uusi rototiltti on toistaiseksi tehokkain, jonka Rototilt on
valmistanut. Se on suunniteltu
murtovoimaltaan enintään 280
kN kaivukoneisiin. Uuden painekompensoidun hydrauliikan
ansiosta rototiltin eri toiminnot
ovat toisistaan riippumattomia.
Siksi kuljettaja voi käyttää kallistusta ja kiertoa itsenäisesti yhtä aikaa. Tuotepäällikkö
Sven-Roger Ekströmin mukaan lanseeraus voitiin tehdä
vasta, kun tämä ratkaisu oli
saatu käyttövalmiiksi ja testattu.
”Suurempia
kaivukoneita
käytetään entistä raskaammissa tehtävissä, minkä vuoksi
meidän on ollut tärkeää käyttää paljon aikaa turvallisuuden,
tarkkuuden ja hallittavuuden
varmistamiseksi. Tavoitteena
on ollut kallistus- ja kiertotoimintojen optimaalinen yhteen-

toimivuus paremman ja sujuvamman ajokokemuksen sekä
täydellisen hallinnan mahdollistamiseksi koneen kuljettajalle. Halusimme ennen lanseerausta kehittää tämän ratkaisun
täydelliseksi ja ilman kompromisseja”, Ekström sanoo.
”Lisää uutuuksia on tulossa”
Väpplingin mukaan RC9 ei
ole tulevan vuoden ainoa uutuus, ja myös tulevissa lanseerauksissa keskitytään ohjattavuuden lisäämiseen.
”RC9 käynnistää meille,
kumppaneillemme ja varsinkin
loppukäyttäjille kiinnostavan
vuoden. Se merkitsee myös
alkua uudelle tuoteperheelle,
joka luovuttaa hallinnan koneen käyttäjälle. Siinä RC9 on
lajinsa ensimmäinen. On erityisen ilahduttavaa, että voimme
tavata jälleen messuilla ja tapahtumissa, joiden yhteydessä
kävijät näkevät RC9: n ensimmäistä kertaa. Ensimmäisenä
vuorossa on Vei og Anlegg ja
sen jälkeen Svenska Maskinmässan. Syksyllä Bauman
yhteydessä on odotettavissa
lisää uutuuksia”, Väppling sanoo lopuksi.

EPAA.fi

11.–13. elokuuta 2022, Hattula
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STEELWRIST LAAJENTAA PIKAKIINNIKE- JA
KAUHANPYÖRITTÄJÄMALLISTOAAN
STEELWRIST LAAJENTAA pikakiinnike- ja kauhanpyörittäjämallistoaan SQ50 täysautomaattisella kiinnikeratkaisulla.
Suurvirtausläpivienti ja Open-S
yhteensopivuus nyt myös keskikokoisissa kaivinkoneissa.
SQ50 on saatavilla 7-13 t.
kaivinkoneisiin. Steelwrist SQ
on korkealuokkainen täysautomaattinen öljylinjat kytkevä
pikakiinniketeknologia,
jota
käytetään pikakiinnikkeissä ja
tiltrotaattoreissa
kytkemään
hydrauliset työkalut kaivinkoneeseen. Huikeat virtausominaisuudet ja kilpailukykyinen
rakennekorkeus ovat SQ50:n
merkittäviä etuja. SQ50 täyttää
Open-S
täysautomaattisten
pikakiinnikkeiden standardin
vaatimukset.
SQ50 pikakiinnike ja kauhanpyörittäjä saa ensiesiintymisensä Vei ja Anlegg-messuilla Norjassa 11-14 toukokuuta
2022. SQ50 on saatavilla X12
ja X14 kauhanpyörittäjiin. Tulevaisuudessa siirrymme siis
S-kiinnikkeestä SQ-teknologiaan.
S50- ja SQ50-pikakiinnikkeet ovat teräsvalua ja niis-

sä on patentoitu Steelwrist
FPL-turvaratkaisu. Front Pin
Lock (FPL) lukitsee etutapin
mekaanisesti, mikä alentaa
työkalun putoamisen riskiä
huomattavasti.
X12 ja X14 saavat uudet yläja alakiinnikkeet, jotka on mahdollista muuttaa S-tyypistä
SQ-teknologiaan myöhemminkin. Uuden sukupolven X12 ja
X14 kauhanpyörittäjien toimitukset alkavat syksyllä 2022.
SQ-yläkiinnike kauhanpyörittäjässä mahdollistaa nopean
vaihdon vaikkapa vasaraan.
Alakiinnikkeessä SQ:n avulla
vaihdat kätevästi hydraulisesta työkalusta toiseen. Käyttämällä SQ-kauhanpyörittäjää,
voit säästää työkaluissa koska
erillistä pyöritysominaisuutta ei
tarvita.
“Täysautomaattisen SQ50:n
myötä 10 tonnin painoluokan
kaivinkoneiden
lisälaitteiden
virtausominaisuudet paranevat merkittävästi. Jopa 120
litraa minuutissa pienellä vastapaineella. Tämän ansiosta
keskikokoisten
kaivinkoneiden lisälaitteiden käyttö yleistyy” kertoo Stefan Stockhaus,

Steelwrist AB:n toimitusjohtaja.

Suurvirtausläpivienti
ja huipputarkka
pyöritystieto
SQ50: ja Qplus-teknologian
myötä hydraulivirtaus on päivitetty seuraavalle tasolle. Jopa
20% lisää virtausta mahdollistaa monipuolisemman työlaitteiden käytön keskikokoisissa
kaivinkoneissa. SQ50:n myötä esittelemme myös uuden
absoluuttisen pyöritysanturin.
Vastaamme koneenohjausjärjestelmien entistä tiukempiin
tarkkuusvaatimuksiin. Yhdessä Steelwristin Autotiltin kanssa saavutat entistä korkeamman tuottavuuden.

Open-S standardin
mukainen
Kaikki Steelwristin SQ-tuotteet
noudattavat täysautomaattisten pikakiinnikkeiden Open-S
standardia. SQ-järjestelmä on
suunniteltu siten, että se on
yhteensopiva muiden valmistajien Open-S tuotteisiin.

Koneinvestoinnit
mahdollistaa
Danske Finance

Rento puutarha-, viher- ja
kiinteistöalan ammattinäyttely
Lepaalla 11.–13.8.2022
Ilmoittautuminen ja hinnat www.lepaa.fi.
Lisätietoja näyttelypäällikkö
Elina Vuori, puh. 045 7733 2657

Kysy rahoitusta 010 546 6910, myynti.df@danskebank.fi
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AVANT TECNO OY PERUSTAA OMAN MYYNTIKETJUN SUOMEEN
YLÖJÄRVELÄINEN
AVANT TECNO OY
on yli kolmekymmenvuotisen
historiansa aikana tehnyt kotimaan myyntiä ja markkinointia
sekä suoraan Ylöjärvellä toimivalta tehtaalta että yhdessä jälleenmyyjäverkostonsa kanssa.
Jatkossa Avant-kuormaajat ja
työlaitteet myydään yksinomaan Avantin omista myyntipisteistä, Avant Centereistä.
”Siirrymme uuteen malliin, koska haluamme kehittää
myyntiämme ja koneitamme
vastaamaan entistä parem-

min eri asiakkaiden tarpeisiin.
Samalla kun asiakkaiden tarpeista on tullut yhä vaihtelevampia, koneidemme ratkaisut
ovat monipuolistuneet. Tarvitaan paljon asiantuntemusta
ja keskittymistä, jotta myynti
löytää asiakkaillemme oikeat
ratkaisut. Olemme varmoja,
että oma myyntiverkostomme pystyy vastaamaan näihin
haasteisiin parhaiten”, sanoo
Avant Tecnon toimitusjohtaja
Jani Käkelä.
Avantin asiakkaat toimivat
monilla eri aloilla viherraken-

Suomalainen pienkuormaajavalmistaja Avant
vahvistaa asemiaan kotimaan markkinoilla r
akentamalla oman, koko maan kattavan
Avant Center -suoramyyntiverkoston.
tamisen,
kiinteistönhoidon,
rakentamisen, maatalouden ja
vuokrauksen parissa sekä hevostalleilla. Koneita myydään
niin yrityksille kuin yksityisille asiakkaille. Avantin tehtaan
suoramyynti ja asiakassuhteet
ovat alusta lähtien olleet kulmakivi Avantin menestykselle,

ja strategia perustuu erityisesti vahvalle tuotekehitykselle.
Kuormaajia on aina kehitetty yhteistyössä asiakkaiden
kanssa ympäri maailman.

Toimipaikat
ympäri Suomen
Ylöjärven

tehtaalla

toimivan

Avant Centerin lisäksi toimipisteemme tulevat kattamaan
koko Suomen, mukaan lukien
pääkaupunkiseudun,
Varsinais-, Keski-, Itä-, Pohjois- ja
Länsi-Suomen alueet. Ensimmäisiä myyntipisteitä rakennetaan paraikaa, ja toiminta alkaa asteittain kesän ja syksyn
aikana.
Kaikissa Avant Centereissä
toimii Avantin kone- ja työlaitemyynnin lisäksi asiantunteva
Avant-huolto ja varaosamyynti. Jo olemassa oleva ja kattava Avant-huoltoverkosto tulee

suurilta osin jatkamaan kuten
tähänkin saakka, mikä antaa
tuotekehitykselle mahdollisuuden saada entistä enemmän
suoraa palautetta Avant-käyttäjiltä.
”Omasta myyntiverkostostamme on merkittävää etua
myös asiakkaille. Kun kotimainen valmistaja ja myyjä ovat
yhtä ja samaa yhtiötä, voi asiakas luottaa tulevansa kuulluksi
ja huomioiduksi nyt ja tulevaisuudessa”, kertoo Avant Center -verkoston johtaja Jaakko
Jytilä.
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SÄÄSTÄ NYT YLLÄPIDOSSA
Rakennuskausi käy kuumana! Vältä turhat seisokit työmailla ja ennakoi koneesi
ylläpitotarve ajoissa. Varaudu sesonkiin Bobcat Genuine suodatinpaketilla, josta löytyvät
kaikki koneeseen tarvittavat suodattimet tai sinullle sopivan huoltovälin huoltopaketilla:
250, 500 tai 1000t. Keskity työhön ja nauti kesästä!

NYT

-10%

Bobcatin alkuperäisistä suodattimista sekä
suodatin- ja huoltopaketeista
Tarjous voimassa 31.7.2022 asti.

PSSST... NYT MYÖS BOBCATIN TELOISTA -10% HEINÄKUUN LOPPUUN ASTI
KYSY LISÄÄ
VARAOSAMYYJILTÄMME

TEKNINEN
KAUPPA

SEURAA MEITÄ
@WihuriTekninenKauppa
@BobcatFinland
www.tekninenkauppa.fi
www.bobcat.fi

