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Vastuullista konekauppaa

Bobcatin
Demopäivät

s. 2

Avesco panostaa
Cat-liiketoimintaan
Suomessa
s. 4

VolvoDays
2022

s. 10

YANMAR
VIO57-6B

Unto Viitanen
Oy:lle uusi
Lännen 8600M

Olemme mukana

s. 12

KH-KONEET TOIVOTTAA AURINKOISTA
JA TYÖNTÄYTEISTÄ KESÄÄ!

Suoraan
varastosta

YLI

100

UUTTA KONETTA

YLI

200

VAIHTOKONETTA

YLI

500

12 vuotta
yhdellä merkillä

s. 14

TYÖLAITETTA

50 vuotta
suomalaisia
metsäkoneita

s. 22
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Vuonna 1974 perustettu Metsäkorjuu Kauhanen Oy järjesti kesäkuussa mukavan tapahtuman, 3 sukupolvea metsässä. Yrityksen perustaja, ensimmäisen Ponsse koneen
valmistukseenkin osallistunut Olavi Kauhanen ajoi näytöksessä Ponsse Dinolla. Paikalla oli myös yrityksen uutta Ponsse kalustoa. Olavin poika, Ismo on nykyisin yrityksen
vetovastuussa ja myös perheen tytär Katariina ajaa työkseen koneita. Toinen tytär Johannakin työskentelee alalla. Tästä hienosta tarinasta lisää seuraavassa lehdessä!

METSÄKORJUU KAUHANEN OY – 3 SUKUPOLVEA PORUKALLA METSÄSSÄ

Savotalla ehdittiin jutella myös urheilusta. Metsäkorjuu
Kauhanen Oy ja Ponsse Oyj ovat tehneet yhteistyötä Savo
Volleyn kanssa jo vuosia. Kuvassa oik. Ismo Kauhanen
(Metsäkorjuu Kauhanen Oy), Juha Vidgrén (Ponsse Oyj)
ja vas. Antti Siltala (Savo Volley).

Ensimmäinen Ponsse-kone Dino nähtiin savotalla tositoimissa Olavi Kauhasen kanssa. Yhteistyö on kestänyt yli
50 vuotta! Kun kone lähti vuonna 1969 hallista ensimmäisen kerran ulos, tehtävän sai hoitaakseen Einari Vidgrénin luottokuljettaja Olavi Kauhanen.

Työt jatkuvat edelleen
kolmannessa polvessa
Ponssen merkeissä!

BOBCATIN DEMOPÄIVÄT DOBRISISSA

Tässä valmistuu Bobcatin liukuohjattu kuormaaja. Tehtaalta valmistuu uusi kone joka 20 minuutti. Dobrisin tehdas valmisti vuonna 2021 25000 konetta. Tänä vuonna
tehtaalta pitäsi valmistua 29000 konetta. Tehdas valmistaa 80 % Euroopassa myytävistä koneista.

Bobcat T86R-sarjalaiset olivat myös esittelyssä yhdessä
sisarmallinsa S86R-sarjalaisen kanssa. Nämä mallit korvaavat aiemmat 700 ja 800 M-sarjalaiset. ”Nämä uudet
S ja T 86R-sarjalaiset ovat tehokkaimpia mitä Bobcat on
historiansa aikana valmistanut, Jaroslav Fiser Bobcatilta
kertoo.

Bobcat E88 Prototyyppi. E88 on Bobcatin suurin kaivukone. Tämä prototyyppi oli koeajettavissa demopäivillä.
Koneessa uutuutena taittopuomi. Bobcatilla oli odotettavissa suurta kysyntää kyseiselle konetyypille. Tuotanto
koneelle alkaa loppuvuodesta.

Bobcatin demopäivillä oli koeajettavana useita erilaisia
malleja, mm. kurottajia, kaivukoneita sekä jyriä. Demopäivillä vierailee 2 viikon aikana yli 700 vierasta ympäri
Eurooppaa.

Tšekin Dobrisin tehtaalla valmistetaan kaivukoneita sekä
liukuohjattuja kuormaajia. Tässä linjastolta juuri valmistumassa kaivukone.

Bobcat T7X on maailman ensimmäinen täyssähköinen
liukuohjattu kuormaaja. Koneessa on 62 kilowattitunnin
litium-ion akku, joka mahdollistaa jopa 4 tunnin yhtäjaksoisen työskentelyn lataamatta. T7X:n hienoin innovaatio
on se, että koneessa ei ole kuin litra eko-ystävällistä jäähdytinnestettä. Muita nesteitä koneessa ei ole.
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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

11.8.
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KONEKAUPAN
AMMATTILAISET
Aina on hyvä aika Kobelco-kaupoille!

SK350LC-11
TALOUDELLINEN JA
TEHOKAS MOOTTORI:
213kW / 2.100 MIN-1

KAUHAN KAPASITEETTI:
1.2 -1,8, M3

TYÖPAINO:
36,600 -38,400 KG

STAGE-V

Kobelcot ovat
ympäristöystävällisiä,
taloudellisia ja monipuolisia.
11-sarja on täynnä ominaisuuksia
jotka tekevät niistä markkinoiden
halutuimmat työkalut. Entistäkin parempi
käy ttömukavuus, työteho ja turvallisuus.

KOBELCOT
VUOKRaa

SK530lC-11, SK500lC-11, SK350lC-11, SK300lC-11,
SK260lC-11, SK210lC-11, SK180lC-11, SK130lC-11

i n f o @ c r e n t .f i
0 4 0 0 29 9 24 0

KOKO SUOMEN KATTAVA

HUOLTOVERKOSTO

HUOlTO / VArAOSAT / MyyNTi / VUOKrAUS

KOBELCO CEnTERiT
VANTAA

030 660 6500

Juha-Matti Haapala
Raino Simoinen

050 440 9957
050 431 8763

Vanha-Porvoontie 245
01380 Vantaa
JYVÄSKYLÄ 050 446 0187
Tero Auresto
Jouni Ristolainen
liSäTiEdOT

w w w.kobelcocenter.fi

KC_260x355_Hankintavinkit_0622.indd 1

050 592 4341
050 446 0187

Kisällintie 1
40320 JYVÄSKYLÄ

SEINÄJOKI 030 660 6501
0400 661 104
050 555 5655

Matti Pakkala
Aki Tuominen

Päivölänkatu 35
60120 Seinäjoki
TAMPERE

050 373 6204

Timo Lehto

050 373 6204

Tuottotie 1
33960 PIRKKALA

7.6.2022 11.48
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Avesco Oy:n uusi päätoimipiste sijaitsee Keravan Saviolla
logistisesti huippusijainnilla Lahdentien ja pääradan välissä osoittessa Karhuntassuntie 5, Kerava.

Pinta-alasta 3 800 neliömetriä on varattu Avesco Suomen keskusvaraston käyttöön, jonka valikoimasta löytyy
n. 32 000 nimikettä.

Keravan korjaamo- ja huoltotiloihin mahtuu koneiden
koosta riippuen 16–24 konetta. Käytössä on myös 10
varusteltua huoltoautoa kenttämekaanikkoineen, jotka
palvelevat Caterpillar-asiakkaita suoraan heidän työmaillaan koko Etelä-Suomen alueella.

AVESCO PANOSTAA VAHVASTI CATERPILLAR-LIIKETOIMINTAAN SUOMESSA
J A R M O S Y VÄ N E N

henkilökunnan jatkuva koulutus. Uusi Keravan toimipisteemme onkin tilojen puolesta
mitoitettu 20–30 prosentin kasvuvaralla koko liiketoimintaamme”, kertoo Avesco Oy:n toimitusjohtaja Teemu Raitis.
Uudet toimipisteet on avattu
myös Ouluun ja Pirkkalaan.

Caterpillar-edustajana Suomessa toimiva sveitsiläinen
Avesco-konserni investoi vahvasti Suomen liiketoimintaansa avaamalla uuden huippumodernin päätoimipisteen Keravalle. Avesco Oy:n uusi päätoimipiste sijaitsee
Keravan Saviolla logistisesti huippusijainnilla Lahdentien
ja pääradan välissä (Karhuntassuntie 5, Kerava). Rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2020 ja uuden toimipisteen virallisia avajaisia vietettiin nyt kesäkuun alussa.

Avesco Oy
RAKENNUSPINTA-ALAA 3 hehtaarin tontilla sijaitsevassa uudessa toimipisteessä on yhteensä
8 900 neliömetriä. Pinta-alasta
3 800 neliömetriä on varattu
Avesco Suomen keskusvaraston käyttöön, jonka valikoimasta löytyy n. 32 000 nimikettä.
Koneiden korjaamo- ja huoltotiloille sekä komponenttikorjauksille ja peruskunnostuksille
(esim. moottorit ja hydrauliikka)
on varattu yhteensä 3 500 neliömetriä. Korjaamo- ja huoltotiloihin mahtuu koneiden
koosta riippuen 16–24 konetta.
Lisäksi samalla tontilla sijaitseva 570 neliömetrin pinta-alan
omaava erillinen rakennus pitää sisällään metalli- ja maala-

ustyöt sekä kaksi pesuhallia
Käytössä on myös 10 erikoisvarusteltua
huoltoautoa
kenttämekaanikkoineen, jotka
palvelevat Caterpillar-asiakkaita suoraan heidän työmaillaan
koko Etelä-Suomen alueella.
Uudesta
toimipisteestä
1 500 neliömetriä on varattu
toimistotiloille, jossa sijaitsevat
Avescon valtakunnalliset tukitoimet, kuten taloushallinto,
yritysjohto, markkinointi, hankinta, logistiikka, takuukäsittely, IT-tuki ja koulutustilat. Ympäristö on huomioitu uudessa
toimipisteessä siten, että rakennus on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi.
Lisäksi toimipisteelle on tehty

Avescon ylin johto Sveitsistä ja Baltian kollegat onnittelemassa uusista tiloista Keravalla.
Kuvassa vasemmalta Akseli Summa, CEO Avesco Baltics, Henrik Mikkola jälkimarkkinajohtaja Avesco Oy, Daniela Aeschlimann-Schneider, Avescon omistaja, Teemu Raitis,
CEO Avesco Oy, Baiba Reidzane, Marketing Manager Avesco Baltics, Stefan Sutter, CEO
Avesco Group.

laaja ympäristöselvitys esimerkiksi hulevesien, melun ja liikenteen osalta.
Keravan uusi toimipiste työllistää yli 120 henkilöä, eli noin
puolet koko Avescon Suomen
henkilöstöstä. Uuden toimipisteen toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi uusien koneiden
myynti, vaihtokoneiden myynti,

koneiden vuokraus, Cat-generaattorit sekä varaosamyynti.
Avescon vahvan panostuksen
taustalla on konsernin Suomessa näkemä myynnin ja palveluiden kasvupotentiaali.
”Tavoitteenamme on Caterpillar-liiketoiminnan ja markkinaosuuden selkeä kasvattaminen Suomessa, jossa

olemmekin onnistuneet viime
vuosina hyvin konemyynnin
osalta. Konemyynnin ja konekannan kasvu tukee samalla
palvelujemme, kuten huoltojen
ja varaosien vahvaa kysyntää.
Ykkösasioita
tarjoamiemme
palvelujen osalta ovat tavoitettavuus ja niiden saatavuus kaikissa tilanteissa, sekä tietenkin

Avesco Oy edustaa ja myy Caterpillar-maanrakennuskoneita,
-laitteita ja -varaosia Suomessa. CAT-tuotetarjontaan kuuluvat pienet, keskikokoiset ja
suuret kaivukoneet, kuormaajat, puskukoneet, jyrät ja levittimet sekä kaivosteollisuutta palvelevat isot työkoneet.
Tarjoamme myös energia- ja
varavoimaratkaisuja. Palveluihimme kuuluvat kattavat varaosa- huolto- ja korjauspalvelut sekä rahoitus. Avesco
Oy työllistää Suomessa 220
henkilöä ja sen toimipaikat sijaitsevat Keravalla, Liedossa,
Pirkkalassa, Kuopiossa, Vaasassa, Raahessa, Oulussa ja
Sodankylässä.

VAAKALAITTEET MAANSIIRTOON,
KULJETUKSEEN SEKÄ
JÄTEHUOLTOON

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

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

www.fodio.fi

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

Kattava valikoima koneita maarakennuksen, ympäristönhoidon,
maatalouden ja logistiikan tarpeisiin
Kysy lisää
Uusimaa & Varsinais-Suomi
Toni Vänttinen
044 758 2032

Pirkanmaa & Varsinais-Suomi
Tero Uusinoka
040 703 7487

Itä-ja Pohjois-Suomi
Tuukka Grönlund
0400 514 480

etunimi.sukunimi@wrent.fi | www.wrent.fi
hankintavinkit-062022v1.indd 1

15.6.2022 13.48
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Myöskin uusia Stage 5, HL A sarjan pyöräkuormaajia oli päivillä esillä, telakoneen varastosta löytyy tällä hetkellä 13-21ton kokoluokan kuormaajia
nopeaan toimitukseen, suurempiakin kuormaajian on tulossa. Uudet HL A
sarjan pyöräkuormaajat on otettu innolla vastaan ja paljon on jo positiivista
palautettakin asiakkailta saatu.Hyundai on jo pitkään kehitellyt kuormaajien
ominaisuuksia ja mukavuuksia, voisi sanoa että kuormaajissa ollaan nyt
siinä pisteessä että timantti on hiottu.

Perinteiset Telakonepäivät järjestettiin toukokuun lopussa Suomen Telakoneen toimipisteellä Humppilassa, väkeä oli runsaasti liikkeellä ja Telakoneen palveluihin ja myymiin koneisiin tutustuttiin konepäivien
ajan. Esillä oli myös uutuuksia muunmuassa: HW145A LCR, HW170A CR, HX130A LCR kaivukoneet.

PERINTEISET TELAKONEPÄIVÄT

Vuokraamoita houkutteleva lyhytperäinen HX130A LCR
on varustettu Cummins F3.8 -moottorin 55 kW:n (74 hv)
versiolla. Moottori täyttää EU Stage V -päästöstandardin
ilman AdBluen tarvetta.Käytettäessä CK-4 E/G -moottoriöljyä tämän moottorin huoltovälit ovat jopa 1000 tuntia,
kaksi kertaa pidempiä kuin edellisessä koneessa. Tämä
vähentää asiakkaan käyttökustannuksia ja lisää käytettävyyttä paikan päällä. HX130A L hyötyy myös Hyundain
ECD-moottoriin kytketystä diagnostiikasta, joka tarjoaa
etädiagnostiikkaa ja varmistaa, että teknikot saapuvat
koneeseen tarvittavilla osilla ja työkaluilla.

Kaupunkityöympäristöön suunnitellut Hyundain pyöräkaivukoneet täyttävät Euro Stage V -päästövaatimukset
ja tarjoavat korkean suorituskyvyn ja paremman polttoainetehokkuuden, mukavuuden ja turvallisuuden.Mallien
lyhentynyt peräylitys tarjoaa luokkansa johtavan kompaktiuden ja mielenrauhan työskennellä ahtaissa tiloissa ja
kiireisissä ympäristöissä.Kuorman tunnistava hydraulijärjestelmä mahdollistaa monitoimisen käytön ja tarkat koneen liikkeet.Suunnanvaihtava tuuletin tarjoaa automaattisen moottorin jäähdytyksen, kun taas itsepuhdistuva tila
poistaa pölyn ja roskat.Automaattinen kaivujarru mahdollistaa työn aloittamisen heti pysäytyksen jälkeen.Advanced Around View Monitoring (AAVM) -kamerajärjestelmä
tarjoaa käyttäjälle 360 asteen näkökentän näytössä.

Kolmas malli, joka hyötyy Stage V -päivityksestä, on
HX145A LCR. Kuten HX130A LCR, tämä lyhytperäinen
malli soveltuu erityisen hyvin sovelluksiin, joissa liikkumatilaa on vähän, kuten tietöihin ja rakennuksille. Moottorissa on sama 100 kW:n (134 hv) teho kuin HX140A
L:ssä, ja se tarjoaa 8 % enemmän tehoa edeltäjäänsä
verrattuna, 3-6 % paremmalla polttoainetaloudella ja 60
% pienemmillä hiukkaspäästöillä.HX140A ja HX145A
malleista on saatavissa myös metsäalustaiset (High Walker) versiot HX140A HW ja HX145A HW.

Telakonepäivillä oli runsaasti näytteille asettajia esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan konepäivien ajan.
Tuotteita ja palveluista oli saapunut esittelemään muun muassa: MT-Tukku, Dynaset, Allu Group, RST-Steel, Steelwrist, Skf.
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ROTATOR LUOVUTTI UUDEN
METSO MOBIILIMURSKAN TALQVISTILLE

Kuvassa vasemmalta: Liiketoimintajohtaja Sami Laitila Rotator Oy, korjaamopäällikkö Rainer Smeds, hallituksen puheenjohtaja Mikael Tallqvist, toimitusjohtaja Gina Tallqvist Oy
Tallqvist Ab:ltä ja asiakkuuspäällikkö Pasi Meriläinen Outotec-Metso Oy.

ISOIMMAN KONEEN luovutus
tehtiin Rotatorin toimesta Oy
Tallqvist Infra Ab:lle. Kaupan
kohde oli Metso LT 130 E mobiilimurskain, jonka työmaa on
Sotkamossa Terrafamen kaivoksella. Kone matkaa messuilta suoraan kaivokselle,
jossa se murskaa kiviaineksia
kaivoksen tienrakennukseen

ja muihin tarpeisiin. Konetta
syöttää Cat 522 kaivinkone.
”Metson murska oli luonnollinen valinta koska talossa on
jo Metson tuotteita”, kertoo
Mika Tallqvist. Uusi LT 130 on
murskausketjun alkupäässä ja
sinne voi tyrkätä jopa 1 metrin
kiviä. Kidan leveys on 1300
mm. Laite on tarkoitettu koval-

le kivelle kuten basaltti, kneissi
ja graniitti. Suomen nikkelikaivoksissa kivi on tunnetusti kovaa. Laite on varustettu Catin
403 kW moottorilla. Murska
on hybridi ja se voidaan liittää
sähköverkkoon. Murskattu kivi
käsitellään toisiomurskalla ja
seulotaan eri tarpeisiin.

KONESILTA- MAXPO KUULUMISIA
UNLOCK YOUR EXCAVATOR

EFFICIENCY
SQ50

SQ-täysautomaattinen
pikakiinnikejärjestelmä
• 7-13 t koneille
• Ylivoimaiset virtausominaisuudet
• Kilpailukykyinen rakennekorkeus
• Uuden sukupolven X12 ja X14
kauhanpyörittäjät
• Open-S standardin mukainen
075 326 6222
040 179 7238 | 040 179 8108
www.steelwrist.com

Suomen paras maanrakennuskoneiden
purkuosavarasto.

Koneunion Oy:lle luovutettiin tämän kevään 16 koneen kaupasta, ensimmäiset 8 kappaleen
kone-erä Maxpossa, joka sisälsi 4 kpl Kubota R070 -kuormaajia, 1 kpl KX080-4, 2 kpl
U36-4 sekä 1 kpl U27-4. Näiden hankinnan jälkeen yrityksen Kubotien kokonaismäärä kasvaa jo 40 kappaleeseen. Kuvassa vasemmalta Koneunionin Operatiivinen johtaja Markus
Myllyoja, Talousjohtaja Lassi Hintikka, Konesillalta Ville Kyllönen, Koneunionin Toimitusjohtaja Eero Kaski, sekä Kubota Europe SAS Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Guillaume Boutin.

Volvon alkuperäiset ja tarvikeosat osat meiltä.

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

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

Lue l ehti n e t i s s ä - www. ha nk i nt a v i nk i t. fi

Maxpossa tehtiin myös
kauppaa, HN-Rentin Heikki Nyberg hankki Konesillan Ville Kyllöseltä 2 kpl
Kubota U56-5.sia nopeaan toimitukseen entisten
rinnalle.
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HANKI NYT DOOSAN MAANRAKENNUSKONEET
OMAKSI SISÄLTÄEN JATKOTAKUUN!
EPAA.fi

11.–13. elokuuta 2022, Hattula

OLEMME MUKANA
LEPAALLA OSASTOLLA 51!

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 . 044 755 6528

KUOPIO

Asko Partanen .. 044 088 1931

VANTAA

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

TURKU/LIETO

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 | Vantaa | Turku I Kuopio | Oulu

hankintavinkit-062022v1.indd 1

15.6.2022 13.38

Yli 40-vuotisen kokemuksemme ansiosta meillä on laaja tietämys työlaitteista ja niiden käytöstä.
Jaamme asiantuntemuksemme mielellämme kanssasi.
TERVETULOA SMP:N MAAILMAAN!

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
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Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ajaa muutosta kestävyyden, sähkökäyttöisyyden ja palveluiden saralla. Sen todistavat tämänvuotisessa Volvo
Days -lippulaivatapahtumassa esiteltävät alan johtavat ratkaisut – joiden tavoitteena on käynnistää
muutos jo tänään.
J A R M O S Y VÄ N E N

MUUTOS ALKAA TÄSTÄ – VOLVO DAYS 2022
PARHAITA TUOTTEITAAN, palveluitaan ja työntekijöitään esittelevä Volvo Days alkoi 31.5. Volvo CE:n kotipaikassa Ruotsin
Eskilstunassa. Tapahtumassa
pääsee tutustumaan yhtiön
kaikkien aikojen vaikuttavimpaan Volvo-tarjontaan, kuten
alan laajimpaan valikoimaan
sähkökoneita, jotka johdattavat rakennusteollisuutta kohti
kestävää kehitystä ja nettonollapäästöjä.
Volvo CE:n johtaja Melker
Jernberg kertoo: ”Meillä on
maailman johtavana rakennusratkaisujen valmistajana valta
vaikuttaa asioihin, ja muutos
alkaa meistä. Haluamme paitsi edistää oman toimialamme
muutosta kohti nettonollapäästöjä myös tukea asiakkaitamme hiilipäästöjen poistamisessa.
”Volvo Days on täydellinen
tilaisuus osoittaa, miten saavutamme nämä tavoitteet aidoilla ratkaisuilla. Olen ylpeä
päästessäni tapaamaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhdessä omistautunei-

den työntekijöidemme kanssa.
Voimme onnistua tässä muutoksessa tekemällä tiivistä yhteistyötä arvoketjun sisällä.”

Muutos alkaa
toiminnasta
Vieraat pääsevät tutustumaan
sekä fyysisten että virtuaalisten
tuote-esittelyiden ja kierrosten
avulla tapahtuman kohokohtiin, kuten Volvon sähkökäyttöisten pienkoneiden koko valikoimaan, latausratkaisuihin ja
yhtiön suurimpaan sähkökäyttöiseen EC230 Electric -kaivukoneeseen, jota pilotoidaan
parhaillaan Norjassa. Esitteillä on myös täysin uusi L200H
High Lift -pyöräkuormaaja, jonka tuottavuutta ja polttoainetehokkuutta on parannettu, sekä
päivitetty L350H -pyöräkuormaaja.
Lisäksi parrasvaloissa nähdään Volvo CE:n kasvava valikoima tuottavuus- ja toimintavarmuuspalveluita.
Näiden
merkitys kasvaa toimialan siirtyessä konekeskeisestä näkökulmasta rakennustyömaiden

Vieraat pääsivät tutustumaan sekä fyysisten että virtuaalisten tuote-esittelyiden ja kierrosten avulla tapahtuman
kohokohtiin, kuten Volvon sähkökäyttöisten pienkoneiden
koko valikoimaan.

Latausratkaisuna päivillä esiteltiin
akuilla varustettu kontti, jolla EC230 Electric
-kaivukoneenkin lataaminen on toimivaa.

Volvo Days tapahtumassa Eskilstunassa vieraili noin 7000 kävijää lähinnä Euroopasta.
Myös Suomesta kävi kaksi ryhmää ja lehdistön edustajaa.

optimoituihin
palveluratkaisuihin. Niitä ovat esimerkiksi
vastikään julkaistu CO2-vähennysohjelma, joka tarjoaa yksilöllisiä suunnitelmia hiilipäästöjen vähentämiseen, Efficient
Load Out -ratkaisu, joka tekee
95–99 prosentin täyttöasteella
jokaisesta kuormasta tärkeän,
sähköinen EMMA-lataussovellus, Connected Map ja muut digitaaliset ratkaisut, joita markkinoille on tulossa.

Voimaa
kumppanuudesta
Volvo Days -tapahtumassa
esitellään yleisölle ensi kertaa myös Volvon uusi autonomisten ratkaisujen demo- ja
testirata, joka on suunniteltu
yhteistyössä Volvo Autonomous Solutionsin kanssa. Se
toimii testi- ja demopaikkana
akkusähköisille ja autonomisille kuljetusratkaisuille, joiden
tavoitteena on parantaa rakennustyömaiden turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Volvo Trucks, joka kuuluu
myös Volvo Groupiin, on tervetullut lisä tapahtumaan, jossa
se esittelee omaa sähkökuorma-autoaan.
Euroopan Myyntijohtaja Carl

Euroopan Myyntijohtaja Carl Slotte kertoo: ”Tämä legendaarinen tapahtuma on
toiminut aina todisteena kyvystämme sovittaa asiakasarvon luominen ja parantunut tuottavuus yhteen entistä kestävämpien ratkaisujen kanssa.

Slotte kertoo: ”Tämä legendaarinen tapahtuma on toiminut
aina todisteena kyvystämme
sovittaa asiakasarvon luominen ja parantunut tuottavuus
yhteen entistä kestävämpien
ratkaisujen kanssa. Omnikanavaisen markkinointistrategiam-

Volvo EC230 Electric -kaivukone on
Volvo CE:n suurin sähkökäyttöinen kone,
jota pilotoidaan parhaillaan Norjassa.

Volvo CE:n johtaja Melker Jernberg
kertoo: ”Meillä on maailman johtavana
rakennusratkaisujen valmistajana valta vaikuttaa asioihin, ja muutos alkaa
meistä. Haluamme paitsi edistää oman
toimialamme muutosta kohti nettonollapäästöjä myös tukea asiakkaitamme hiilipäästöjen poistamisessa.

me avulle voimme varmistaa
nyt ensimmäistä kertaa, että
kaikki asiakkaamme, kumppanimme ja sidosryhmämme
ympäri maailmaa pääsevät

kokemaan Volvo Days -tapahtuman. Strategia takaa myös
sen, että voimme toteuttaa lupauksemme entistä kestävämmästä toiminnasta.”

Volvo Days -tapahtumassa esitellään yleisölle ensi kertaa myös Volvon uusi autonomisten ratkaisujen demo- ja
testirata, joka on suunniteltu yhteistyössä Volvo Autonomous Solutionsin kanssa. Se toimii testi- ja demopaikkana akkusähköisille ja autonomisille kuljetusratkaisuille.
Ensimmäinen työmaasovellus on käytössä jo Sveitsissä.
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LISÄTEHOA TUKKIEN KÄSITTELYYN – L200H HIGH LIFT
na valikoima erilaisia istuimia.
Erikoismallinen monitoimivipu
varmistaa hydrauliikan tarkan
hallinnan, ja kuljettajat voivat
räätälöidä asetuksia älypuhelimiensa avulla.
Kuljettajan väsymisen vähentämiseksi ja tuottavuuden
parantamiseksi lisävarusteena saatava vipuohjaus tarjoaa
mahdollisuuden ohjata konetta
vivulla ohjauspyörän sijasta,
mikä tehostaa etenkin nopeatempoista kuorman purkamista kuorma-autosta.
Kuljettajien on oltava koko
ajan tietoisia siitä, mitä heidän
koneidensa ympärillä tapahtuu. Nyt siihen on saatavana
apua: lisävarusteena saatava
uusi etunäkymäkamera näyttää ohjaamossa olevan näytön
kautta kuvaa koneen edestä ja
pinon päältä.

Volvo CE on päivittänyt
L180H High-Lift
-pyöräkuormaajansa
täysin uudeksi
L200H High Lift
-malliksi, jossa on
27 prosenttia enemmän
nostotehoa ja
suuremmat kourat.

Kansainvälinen Myyntijohtaja Adriano Merigli sanoo:
”Elämme maailmassa, jossa
kestävyysvaatimukset
kasvavat jatkuvasti. Ratkaisuihin
keskittyvänä yhtiönä otamme
tämän haasteen vakavasti ja
olemme tuoneet markkinoille
kaikkien aikojen parhaan valikoiman, joka mahdollistaa
aiempaa kestävämmän työskentelytavan. Se sisältää erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka
auttavat edistämään todellista
muutosta jo tänään ja luomaan
parempaa huomista.”
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on laadukkaiden rakennuskoneiden johtava kansainvälinen valmistaja.
Yli 14 000 työntekijällään se
on yksi toimialan suurimmista yhtiöistä. Volvo CE tarjoaa
maailmanlaajuisen jakeluverkostonsa avulla laajan valikoiman tuotteita ja palveluita yli 140 maassa. Volvo CE
kuuluu Volvo Groupiin. Volvo
Group tukee menestystä kuljetus- ja infrastruktuuriratkaisuilla. Sen valikoima kattaa
kuorma-autot, linja-autot ,rakennuskoneet, merenkulun ja
teollisuuden
sähköratkaisut
sekä rahoitusratkaisut ja palvelut, jotka parantavat asiakkaidemme toimintavarmuutta
ja tuottavuutta. Vuonna 1927
perustettu Volvo Group on sitoutunut luomaan kestävien
kuljetus- ja infrastruktuuriratkaisujen tulevaisuutta. Volvo
Groupin pääkonttori on Göteborgissa Ruotsissa. Yhtiö
työllistää lähes 100 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli
190 markkina-alueella. Vuonna 2021 yhtiön nettomyynti oli
noin 372,2 miljardia Ruotsin
kruunua (35,8 miljardia euroa).
Volvon osakkeet noteerataan
Tukholman Nasdaq-pörssissä.

METSÄTEOLLISUUDEN TARPEIDEN
ymmärtäminen on syvällä Volvo Construction Equipmentin
(Volvo CE) perimässä. Volvon
vuonna 1974 kehittämä ensimmäinen korkealle nostava pyöräkuormaaja mullisti tukkien
käsittelyn, eikä entiseen ole ollut paluuta – nykyään kone on
käytössä puutavaravarastoilla
ympäri maailmaa.
L200H High Lift on uusin
edistysaskel puolen vuosisadan pituisessa kehitystyössä,
ja se perustuu korvaamaansa
markkinajohtajamalliin L180H
High-Lift. Parannuksia on tehty muun muassa siten, että uuteen malliin voidaan asentaa
jopa 13 prosenttia suurempia
kouria, mikä on mahdollista 27
prosenttia suuremman nostokapasiteetin ansiosta. Yhdessä vahvemman perusyksikön
kanssa tämä tarkoittaa sitä,
että L200H High Lift voi siirtää
enemmän puutavarakuutioita tunnissa, jolloin tuottavuus
paranee ja käyttökustannukset
laskevat.
Uudessa kuormauslaitteistossa on vahvistettu nostovarsijärjestelmä,
poikkipalkki ja pyöritysyksikkö. Tämän
lisävoiman ansiosta maksiminostokapasiteetti on kasvanut L180H High Lift -mallin
8,8 tonnista jopa 11,2 tonniin.
Sama kehitys koskee kouria – niistä suurimman koko
on kasvanut L200H High Lift
-mallissa edeltäjämallin 3,8 neliömetristä jopa 4,3 neliömetriin. Eri työmaille on saatavana
erikokoisia ja -muotoisia kouria
niiden tarpeiden mukaan. Ne
ovat Volvon suunnittelemia
vahvistettuja kouria, joihin tiivistyy puolen vuosisadan aikana kertynyt tieto ja osaaminen
korkealle nostavista malleista.
Tämän lisäkapasiteetin vastapainoksi ja kuormaajan vakauden varmistamiseksi kuormaajaan asennetaan vakiona
875-tyyppiset matalaprofiiliset
L4-renkaat.
Volvo L200H High Lift mahdollistaa tukkien pinoamisen
lähes 7 metrin korkeuteen – 60
prosenttia perinteistä pyöräkuormaajaa korkeammalle –
voidaan puutavaravaraston tila
käyttää optimaalisesti hyväksi.
Malli nostaa korkealle mutta

L200H High Lift on uusin edistysaskel puolen vuosisadan pituisessa kehitystyössä,
ja se perustuu korvaamaansa markkinajohtajamalliin L180H High-Lift.

on myös ketterä – 360°:n pyörityksen ja kallistusmahdollisuuden ansiosta L200H High
Lift ulottuu kaikkiin pinon tukkeihin. Uusi vahvempi pyöritysyksikkö on huoltovapaa ja
siinä on vakautta parantava integroitu vaimennusjärjestelmä.

Painovoimaa
uhmaten
Sen lisäksi, että L200H High
Lift pystyy kulkemaan suurella
nopeudella vaikeassa maastossa ja työskentelemään pehmeästi
päällystämättömällä
alustalla, se kuormittaa päällystettyjä alustoja äärimmäisen
vähän. Tämä on neljän leveän
samankokoisen renkaan ja
runko-ohjauksen ansiota. Tuloksena ovat alentuneet työmaan valmistelu- ja ylläpitokustannukset.
Pysähtymiskyvyn on oltava
hyvä utavaravarastoilla, joilla jarrut ovat yleensä kovassa
käytössä. Lämpötilojen nousun välttämiseksi L200H High
Lift -mallissa on ulkoinen akseliöljyn jäähdytysjärjestelmä,
joka alentaa akseleiden lämpötilaa pidentäen niiden sekä

jarrujen käyttöikää. Lisäksi siihen kuuluu myös öljynsuodatin, joka pitää akseliöljyn puhtaana pidempään ja pidentää
öljynvaihtovälin 4 000 tuntiin
(tai 18 kuukauteen).
Vaihteensiirto on optimoitu
kasvaneiden työkuormien mukaan nopeampaa kiihdytystä ja
sujuvaa toimintaa varten. Koetellut teknologiat, kuten Reverse-By-Braking-toiminnon ja lukittavan momentinmuuntimen
yhdistävä OptiShift, parantavat polttoainehokkuutta entisestään.

Teknologiaa
joka lähtöön
L200H High Lift on korkealle
nostavista malleista ensimmäinen, joka on yhteensopiva ohjaamossa olevan Volvo Co-Pilot -näytön kautta käytettävän,
pyöräkuormaajan tuottavuutta ja kannattavuutta parantamaan suunnitellun Load Assist
-sovellusvalikoiman kanssa.
On-Board Weighing -sovellus tarjoaa reaaliaikaista
tietoa kouran hyötykuormasta auttaen välttämään yli- ja
alikuormauksen,
uudelleen-

punnitsemisen ja odotusajat.
Operator Coaching Advanced
-sovellus puolestaan auttaa
hyödyntämään
kuormaajan
koko potentiaalia. Se tarjoaa
reaaliaikaista tietoa ja opastusta kuljettajille ja auttaa heitä
työskentelemään tavalla, joka
optimoi tuottavuuden ja polttonestetehokkuuden ja vähentää
koneen kulumista.
Load Assist -valikoimaan
kuuluu myös rengaspaineiden valvontajärjestelmä, jonka
avulla voi tarkistaa sekä ilmaettä nestetäytteisten renkaiden
paineen ja lämpötilan mukavasti ohjaamosta käsin.Koska
oikeat rengaspaineet voivat
alentaa polttonesteenkulutusta
2–4 prosenttia ja pidentää renkaiden käyttöikää 6–10 prosenttia, tämä on arvokas työkalu pyrittäessä alentamaan
kustannuksia.

Hyvä paikka
viettää päivä
L200H High Lift ohjaamossa
työvuoro sujuu jouhevasti. Se
on tilava, ergonomisesti suunniteltu ja siitä on esteetön näkyvyys ja siihen on saatava-

Tärkeimmät erittelyt:
Pääasialliset erittelyt
Yksikkö
Puutavarakourat
m2
Toimintapaino
kg
Moottori		
Maks. teho kierrosluvulla
r/min
ECE R120 netto
kW
ISO 9249, SAE J1349 netto
kW
Maks. vääntö kierrosluvulla
r/min
SAE J1995 brutto
Nm
ISO 9249, SAE J1349 netto
Nm
Renkaat		

L200H HL Vaihe V
3.4–4.3
35 000–40 000
Volvo D13J
1300–1400
251
250
1000
2030
2024
875/65R29 tai 775/65 R29

Vähemmän
seisonta-aikoja
& helpompi huolto
Pitkä käyttöikä, pienemmät
huoltotarpeet, vaivaton pääsy
huoltokohteisiin ja valikoima
täydentäviä palveluja auttavat
pitämään huoltokulut kurissa ja toimintavarmuuden huipussaan. Edeltäjänsä tavoin
L200H High Lift -mallin parissa
on helppo työskennellä – sen
Volvo-ohjaamo voidaan kallistaa joko 30 asteen tai 70 asteen kulmaan. Kun koneessa
on lisäksi elektronisesti käytettävä konepelti, huoltotöiden
tekeminen on mutkatonta.
Moottoritilan tarkastaminen
ja puhdistaminen on nyt entistä helpompaa koneen molemmilla puolilla olevien lisäkaiteiden ansiosta. Moottorin 1 000
tunnin huoltovälien ansiosta
konepellin alle ei tosin tarvitse
kovin usein katsoa. Pikatyhjennys-/täyttöliittimet nopeuttavat
ja helpottavat hydrauliöljyn,
vaihteistoöljyn, moottoriöljyn
ja etuakselin öljyn vaihtoa ehkäisten läikkymistä ja valumista.

Volvo kulkee
rinnallasi
ActiveCare-palvelunsa
ansiosta Volvo voi pitää silmällä koneitaan myös työmaan
ulkopuolelta käsin. Yrityksen
toimintavarmuuskeskukset
tarjoavat ympärivuorokautista
koneiden valvontaa ja viikkoraportteja ja ilmoittavat asiakkaille, jos ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä on tehtävä.
L200H High Lift on uusin
todiste Volvon pitkäaikaisesta
sitoutumisesta metsäteollisuudessa toimivien asiakkaiden
auttamiseen, jotta nämä ulottuvat korkeammalle ja pystyvät
tekemään enemmän alhaisemmilla kustannuksilla ja vähemmillä seisonta-ajoilla.
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UNTO VIITANEN OY:LLE
UUSI LÄNNEN 8600M TRAKTORIKAIVURI
O L L I S I LTA N E N

Murskekasa siirtyy ripeästi valokuidun peitoksi.

Unto Viitanen ja uusi Lännen 8600M.

UNTO VIITANEN OY on 1995 perustettu
maarakennusfirma.
Unto aloitti työmaat toiminimellä ja myöhemmin se muuttui osakeyhtiöksi. Aloitus oli
Ruovedellä, jossa tehtiin keikkaa yhdellä koneella yksityisille
ja kunnalle. Länkkäri oli yrittäjän ensimmäinen kone ja aina
talossa on ollut Lännen traktorikaivuri. Nyt hankittu uusi kone
on kahdeksas Lännen rakentama kone. ”Yritys laajeni, kun
omat pojat kasvoivat ja tulivat
mukaan yritystoimintaan. Myös
vävykokelas on töissä firmassa. Yrityksen vahvuus on tällä

hetkellä 12 henkeä. Konemäärä on kasvanut kahdeksaan.
Komatsuja on kuusi kappaletta
ja yksi Hitachi. Koneiden kokoluokka on 3,5 tonnista 27 tonniin”, kertoo Unto Viitanen.
Yritys on vakiinnuttanut
asemansa markkinoilla. Korona-aikakaan ei ole vaikuttanut
työtilanteeseen. Yhtiön pääasiallinen työmaa on kaapelien
maahan laittaminen, on ollut
jo 20 vuotta. Pääosin nykyään
asennetaan kuitukaapelia. Haja-asutusalueilla kaapeli vedetään suoraan maahan auraa
hyväksikäyttäen. Taajamissa

laitetaan putki, johon kaapeli
pujotetaan. Koneet työllistyvät
nykyään pääosin yksityisellä
työn antajilla, asiakkaat ovat
verkko-operaattoreita.
Länkkärin ostopäätös perustui koneen monikäyttöisyyteen
ja nopeaan liikkuvuuteen. Tällä hetkellä työmaat ovat noin
40 km alueella ja työpaikasta
toiseen koneen pitää siirtyä
nopeasti. Lännen 8600M kulkee paikasta toiseen noin 50
km tuntinopeudella ja sitä ei
tarvitse laittaa lavetille. Uuden
isopyöräisen koneen maastokelpoisuus on myös paljon

parempi kuin pyöräalustaisen
kaivinkoneen. Koneen huolto
tapahtuu Agcolla, joka huoltaa Lännen koneet valtakunnallisesti. Viitasen Länkkäri on
huollettu Acgolla Pirkkalassa.
Oma huoltotoiminta on nykyään vähäisempää. Tämä uusi kone ostettiin helmikuussa
Lännen Keinumäen Arilta. Toimitus osui lähelle Maxpo- näyttelyä, joten kone oli siellä ensin
näytillä. Koneessa on varusteina Engconin pyöritin pihdeillä
ja koneen mukana tulleet tehtaan vakio- ja lisävarusteet.

Lännen 8600M tiedot:
MOOTTORI
Agco Power 49, 4-sylinterinen, ahdettu ja välijäähdytetty dieselmoottori, Stage V Iskutilavuus 4,9 l Teho
108 (147) kW(hv) /1900 r/min.
VOIMANSIIRTO
Hydrostaattinen. ZF-akselit, automaattiset kitkalukot
etu- ja taka-akseleilla. Lisävarusteena 100 %:n lukko
taakse, jonka voidaan kytkeä myös vedon ollessa
päällä.
HYDRAULIIKKA
Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu, suurin
tuotto 210 l/min. Danfors venttiilit.

ENGCON JA VOLVO VAHVOINA TAUSTATUKIJOINA

SUOMALAISVÄRIÄ TÄYSSÄHKÖISEEN
WORLD RX MM-SARJAAN 2022
J U H A N I V I I TA N E N

Auto

TÄNÄ VUONNA AJETTAVA täyssähköinen rallicross-sarja (FIA
World Rallycross Champinship)
starttaa heinäkuun alussa.
Ruotsista Höljes Motorstadionilta, alkava kisakausi kulkee Saksan, Norjan, Latvian
ja Portugalin kautta ja päättyy
8.10.2022 Belgian Spa-Francorchampsin radalle. Legendaarinen Eau Rouge-mutkakin
saattaa olla mukana, mutta
vain puoleen väliin.

Tiimin auto PWR RX1e on kaksimoottorinen, 500 kW tehoinen ja kiihtyy 0-100 km/h ajassa 1,8 s. Vääntöä löytyy 880
Nm. Akut on sijoitettu optimi
painonjakautumaa ajatellen.
Auton sähkö tankataan kilpailupaikoilla erityiseen konttiin
asennetusta 900 kWh-järjestelmästä, joka on ladattu Ranskassa vihreän sähkön verkosta
ja tuodaan erikseen kilpailupaikoille.

Kuljettajat
Construction
Equipment
Dealer Teamin (CE Dealer
Team) kuljettajina toimivat
Marcus Grönholmin poika
Niclas Grönholm, sekä ruotsalainen Klara Andersson.

Taustatuki
22-vuotias Klara teki rallicross-debyyttinsä jo 2018.
Sekä Niclas, että Klara ovat
molemmat
nousujohteisella
uralla.

Suomiväriä
on
mukana
muutenkin. Tiimin managerina toimii suomalaisen autourheiluväen hyvin tuntema Jussi
Pinomäki.

Tiimiä tukevat Volvo-verkoston
riippumattomat dealerit Swecon, Ascendum ja SMT.
Partnereina toimivat engcon,
SSAB, CTEK, Poker Racing

Ruotsissa pidetyn kaksiviikkoisen Volvo-näyttelyn yhteydessä
esiteltiin myös CE Dealer Teamin auto ja kuljettajat. engconin
värit ovat vahvasti mukana. Kuvassa Klara Andersson.

Charity ja Pacid Racing. Kun
sarja muuttuu kaudelle 2022
täyssähköiseksi,
kiinnostus
tukijoiden taholta on kasvanut merkittävästi. Tukijoiden

omatkin toimialat sähköistyvät
vauhdilla.
Seuraamme mielenkiinnolla
tiimin menestystä.
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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

Hitachi ZX225USLC-5 -15 99.500 €
6890h, engcon, rasvari, lämmitin,
kauha

PIRKKALA

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

Liebherr 914 Compact -19 89.000 €

Doosan DX180LCH-5 -17 85.900 €

TUUSULA

PIRKKALA

-88 14.900 €

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

PIRKKALA

PIRKKALA

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

TUUSULA

Wacker ET90 5060h -16 63.900 €

Kobelco SK140SRLC-5 -20 149.000 € Wille 645

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

TUUSULA

Hyundai R180LC-3		 19.900 €

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

14000h, 700mm telat,
pikakiinnike GJ500

19800h, kauha

Bobcat 435

-08 29.000 €

7760h, Rototilt, hyvät kumitelat,
uusi kauha

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

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

TUUSULA

Kobelco SK350LC-10E -20 189.000 €
800mm telat, lisähydr., kauha

TUUSULA

TUUSULA
TULOSSA

Terex TW110

-16 81.900 €

5450h, engcon + pihdit, pikak.,
35km/h, peräkärry

JCB JS160

-13 74.900 €

Volvo ECR235EL

-17 105.000 €

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

PIRKKALA

Volvo L90G

-13 92.900 €

14300h, pikak.Volvo BM, BSS,
rasvari

6500h, 700mm telat, peruutuskamera, lisähydr.

TUUSULA

PIRKKALA

Volvo L180H

-16 139.000 €

Caterpillar 308E2CR -18 79.900 €

Wille 345

-95 19.900 €

JCB8080ZTS

-05 37.900 €

Atlas AR105E

-14 59.500 €

Volvo A30G

-16 149.000 €

12900h, rasvari, lämmitin, vaaka,
maakauha

2400h, Rototilt, rasvari, 3 kauhaa

TUUSULA

Volvo EW60E

-17 70.900 €

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

Volvo ECR88

-05 41.900 €

7700h, engcon + pihdit, rasvari,
webasto

JCB 8025ZTS

-18 37.900 €

877h, engcon, 3 kauhaa ja koura

Lamellirenkaat, pikak.eteen,
hiekoitin taakse, nivelaura

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

OLEMME MUKANA
MESSUILLA!
3700h, maakauha + piikit,
40 km/h

10700h

KAIKKI HINNAT +ALV 24%

PULA
VAIHTOKONEISTA!
KONESILTA OY • KUBOTA CENTER
Huoltotie 5, 86710 Kärsämäki
Autokeskuksentie 10, 33960 Pirkkala
Mukulakuja 3, 04300 Tuusula
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

•

Ostamme alle 10 vuotta
vanhoja koneita - tarjoa!

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

Ville Kyllönen
Antti Korkatti
Antti Ruha
PIRKKALA
Mikko Vinkki
Juha-Matti Herttua
Jesse Kuhlman
TUUSULA
Kristian Lylykorpi
JÄLLEENMYYNTI / IISALMI
Reijo Rönkä

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 820 409
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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SAUTILAN KAHDEKSASTOISTA LIEBHERR

12 VUOTTA YHDELLÄ MERKILLÄ

Sautilan ostamat
Liebherr-koneet
ja hankintavuosi
A 314, 2010
A316 Ma, 2012
A918, 2013
R 914C, 2014
A 910 C, 2015
A 914 C, 2015
LH 22 M, 2015
A 914 C, 2016
A 914 C, 2017
A 914 C, 2017
L 556 XP, 2017
LH 22 M, 2017
A 920, 2019
R 920 C, 2019
L 550 XP, 2020
PR 736 LPG, 2020
A 918 C, 2021
R 926 C, 2022

Sautilan yhden työmaan koneet. Mukana uusin hankinta,
Liebherr 926 Compact. Vasemmalta Timo Rantanen,
Lauri Urpo, Juhani Sautila, Ville Sautila sekä Petri Dubb
Liebherr Finlandilta.

VARSIN HYVÄKSYTTÄVÄNÄ alkupisteenä
kuljetusyritykselle
voisi pitää vossikkalupaa. Järjestysnumeroltaan 57. Elettiin
1900-luvun alkua Turussa. Kyseessä oli Kuljetusliike Sautilan
nykyisen toimitusjohtajan Ville
Sautilan isänisänisä. Lieneekö
Turku ollut tuolloin Nikolai II:n
aikana jo hyvässä nousukiidossa, kun Turun palostakin oli
jo kulunut liki sata vuotta.
Sukupolvi eteenpäin ja 1928
oli hankittu ensimmäinen Chevrolet-kuorma-auto. 30-luvun
Fordin, sittemmin Bedfordien
ja Tradereiden kautta autot kehittyivät ja yritys sen mukana.
Villen isän, Juhanin työko-

Yrityksen ensimmäinen kuorma-auto, Chevrolet 1928.

kemus nuorena poikana kertyi vaijerivetoisista kaivureista,
kuten Pikku-Jussista. Kokemus tiivistyy nyt kahteen sanaan: kylmyys ja melu.
• Joskus talvella pistettiin
kaasuliekki lämmittämään tuulilasille, mutta lasit meni märiksi, eikä nähnyt mitään. Sitten
kun saatiin myöhempiin koneisiin penkin alle vesikierto, niin
tuli vähän paremmat olot. Kuulokin taisi siinä kopissa heiketä, muistelee Juhani Sautila.
Miehellä on ikää jo 80, mutta
työpäivät ovat edelleen täysiä.

Ensimmäinen yrityksen oikea kaivukone ARA ja sen jälkeen tullut Lokomo.

Kovia työvuosia
muistellessa
Juhani Sautila ei nähnyt isoisäänsä, mutta oma isä opetti
työnteon mallin.

Ford sementtisäkkikuormassa Artukaisten lentokentän
työmaalla 30-luvulla. 50 kg/säkki, 40 säkkiä ja auton
kantavuus 2000 kg. 40-hevosvoimainen moottori veti
kuormaa ja kytkinremontti odotti kerran viikossa, kun kapine oli sama kuin henkilöautossa. Rahtimaksu markan
säkiltä.

• Oma isä tykkäsi työnteon lisäksi myös lukea, eikä
elämää ihan kokonaan työllä
täytetty. Sitten kun itsellä oli
jo oma auto, äiti sanoi että älä
nyt itseäs liikaa rasita. Mutta
firman autoilla ajettiin 77-tuntisiakin jaksoja Ovakon tehtaalle

tänne Turkuun. Isä toi äidin tekemiä tikkulihapullia autoon ja
taisi se tikku nälkäiselle mennä huomaamatta samaa tietä.
Silloin elämä oli hauskaa aikaa.
Tehtiin asiat eri lailla. Nyt on
tiukempaa. Eikä enää hyväksytä pitkää työpäivää. Parempi

Nykyinen toimitusjohtaja Ville Sautila
reilun kymmenen ikäisenä legendan ohjaimissa.
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KONEVEL
se on, että levätäänkin välillä.
Ja hyvä oli sekin, että vaimon
isä oli yrittäjä, leipuri, niin yrittäjän elämän osatekijät oli jo
tiedossa kun yhteen tultiin,
kertoo Jussi.

Kunnon työkalut
pitää olla
Sautilan yrityksessä markka on
aina ollut tarkka. Eivätkä eurotkaan lipsu. Taloudenpidon perimä on sekin siirtynyt ketjussa
eteenpäin. Talouden pitää olla
kunnossa. Ja kun koneetkin
ovat kunnossa, tilaajat tietävät,
että työt tullaan tekemään kunnolla valmiiksi saakka.
Yrityksen vahvuuksia on
paitsi hyväkuntoinen kalusto, myös hyvät tiimit, jotka voi
huoletta lähettää työkohteisiin.
Työntekijät ovat pisimmillään
olleet talossa kolmattakymmentä vuotta.
• Joskus on meikäläisen hiukan naama totinen, kun asiat ei
suju, mutta aina ne hoituvat
kuitenkin. Lama-aikakin meni
kohtuullisesti. Silloin hankittiin
ensimmäinen vaihtolavayhdistelmä. Töitä ei hetkeen ollutkaan, mutta taas soi puhelin
ja seuraavaksi ajettiinkin silakkaa Seinäjoelle minkinrehuksi.
Hajuhaittaa oli, kun lavat vuoti
kotitalon kohdalla. Vaimo luuli

että joku mätänee pihalla kun
kevät tuli, kertoo Juhani.

Paras
Liebherr
Huoltomiestä tarvitaan silloin tällöin yrityksen kalustoa
korjaamaan, mutta aina kun
koneiden kanssa toimitaan,
jotakin tehtävää löytyy. Muutama kuljettaja on sanonut Liebherrin kaivukoneita parhaaksi
kaikista ajamistaan. Erityisesti
hydrauliikan nopeus ja tarkkuus ovat kuljettajien mielestä
koneen parhaimpia ominaisuuksia.
• Nämä Liebherrit on tykättyjä koneita. Uusin pyöräalustainen kulkee siirtoajossakin
parhaimmillaan melkein neljääkymppiä. Meillä on valtaosa
pyöräalustaisia. Nyt kuluneen
vuosikymmenen aikana, kun
olemme hankkineet melkein
pelkästään Liebherrejä, muiden merkkien kauppiaat eivät
ota konekyselyjä enää oikein
vakavasti. Huollon toimivuus
on tärkeä ja huoltomiehet on
ammattitaitoisia. Huoltomiehet kun on Liebherrin omia.
Sautila Oy tekee itse öljynvaihtoja ja päivittäishuoltoja, mutta Liebherrin oma huolto käy
tekemässä vaativammat työt,
kuittaa Ville.

MEILTÄ LÖYDÄT KaIKEN
MaaNraKENNuKsEsTa
KIINTEIsTÖNhuoLTooN

Työt ja koneet
sopivassa suhteessa
• Meidän ei tarvitse suunnitella
mitään suuria, erikoisia linjauksia, eikä aiota tavoitella hallitsematonta kasvua. Toimeen
ollaan tultu ja kun pidetään
huolta asiakkaista, koneista ja
henkilöstöstä, niin vähimmällä stressillä ja paineella päästään. Ja silloin työn laatukin on
parhaimmillaan. Henkilöstö on
ainakin toistaiseksi viihtynyt ja
uusia otetaan, kun tarvetta löytyy. Nyt me teemme mm. Turun
vesihuollolle kolmatta kesää
vesijohtojen sujutuksia. Muutoin työt ovat palvelu- ja ylläpitotöitä mm. Turun kaupungin
omistamille yhtiöille ja useille
muille isommille yrityksille Turun ja myös Lahden seuduilla.
Rakennuspohjia ollaan tehty
myös. Muutama kone on ilman
kuljettajaa vuokrattuna asiakkaillemme, kuittaa Ville.
Työlaitteita noin viidentoista
koneen kokonaismäärässä on
kaikkiin perustöihin ja eräässä
isommassa pyöräalustaisessa kaivinkoneessa on myös
Movaxin pontiniskijä. Liebherrin koneet ovat tuttuja, huolto
toimii ja koneet myynyt Petri
Dubb saa asioiden hoidosta
monta kiitettävää mainintaa.

lisälaitteet JH-Centeristä
PMC luisKaKauHat
320l/s40
370l/s45
650l/s60
1100l/s70

1690,1990,2990,3990,-

PMC tasoitusKauHa MeGa laJitteluKoura
2000mm/s60

2950,-

rC350B/s60

7400,-

rC75B/s40

2490,-

RAJOITETTU ERÄ! HINNAT ALV 0%

suuri varasto lisälaitteita

mm. asfalttileikkurit, routakoukut, kaapeli- ja
kuokkakauhat, tasoituskauhat, snowstar puhtaanapitolaitteet ym. Kysy myyjiltämme!
JH•CENTER Vesalantie 18, 33960 Pirkkala • www.jhcenter.fi
• Jukka Vartola 050 355 7772 • Tomi Heinonmäki 040 573 9071
• Markus Viitanen 050 405 9360 • Jouko Heinonmäki 050 340 9901
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MAXPOSSA NÄHTYÄ

Wihuri Oy Tekninen Kauppa toi uuden Wille 375 deltasarjalaisen Maxpo-messuille nähtäväksi. Wille 375 on
delta-sarjan pienin, ketterä kone, jolla pystytään työskentelemään hyvin pienessäkin tilassa.

Konesilta toi Maxpoon kaksi uutuus mallia näytille, kyseiset koneet ovat Kubotan RT260-2 pyöräkuormaaja ja U10-5 kaivukone, RT260-2 pyöräkuormaajan paino on 2,4/2,6 tonnia, moottori tuottaa 26 hevosvoiman tehon. Koneen korkeus
on 2498 mm ja leveys on 1100/1360 mm. U10-5 kaivukoneen paino on noin 1 tonni ja moottorissa tehoa on 10,2
hevosvoimaa, leveys koneella on 700/880 mm ja korkeutta löytyy 2230 mm.

Allu ja Avesco esiintyivät samalla osastolla työnäytösten
merkeissä.

Sora-Manninen Oy:n Pekka ja Eero Manninen Toivakasta
tutustuivat Volvon monipuoliseen valikoimaan.

Leica-Geosystemsin osastolla kuhinaa riitti messu päivien
ajan, kun kiinnostusta riitti Leican tuotteita kohtaan.

Muovinen suojamatto soveltuu kohteisiin, joissa halutaan
suojata alustaa esim. telakoneen jäljiltä. Suojamatto on
helppo asentaa ja matto on kaksipuoleinen; sileämpi ja
karheampi puoli.

Svea on betonista ja teräksestä valmistettu suojakaide.
Kaide on helppo ja nopea asentaa, sillä elementit liitetään toisiinsa ilman irrallisia osia.

Älyakku on akkutoimisen liikenteenohjauslaitteen kanssa
käytetävä lisälaite, joka mahdollistaa monipuolisen työmaan digitaalisen seurannan webportaalin kautta. Älyakkua voidaan hyödyntää kolmella eri tavalla: automaattiset
hälytykset, aktiivinen seuranta ja raportointi.

Mense Oy esitteli laajan määrän tuotteitaan ja tarvikevalikoimaansa Maxpo-messuilla. Esillä olivat muun muassa:
turvajalkineet, raivaus lisälaitteet, kierukkavaihteet, leikkurit, niittokauhat.

Realmachineryn osastolla oli uutuuskone. Kyseinen kone
on Doosan DL80-7 -pyöräkuormaaja, DL80-koneesta on
viisi erilaista mallia ja ne sijoittuvat 4 ja 5 tonnin painoluokkiin. Doosan DL80-7 -pyöräkuormaaja oli ensiesittelyssä Suomessa Maxpo-messuilla, DL80-malleihin on
saatavilla erilaisia puomistoratkaisuja muun muassa: teleskooppipuomi.

Tana Oy:n osastolla pääsi ihastelemaan Tana-repijöitä.
Kyseisiä repijöitä on neljä erilaista mallia: 440DTeco,
440Deco, 440EM, 440E. Tana-koneissa on sisäänrakennettu älykkyys uusimmalla tekniikalla, mikä luo parhaan mahdollisen suunnittelun ja käyttökokemuksen.
Monipuolinen ja kestävä kone pystyy käsittelemään vaikeammatkin materiaalit ja olosuhteet.
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METSÄKONEEN TUOTTAMA DATA
HELPOSTI ASIAKKAAN
HYÖDYNNETTÄVISSÄ
Ponsse tarjoaa vastuullisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeita kuunnellen, ja haluaa olla edelläkävijä myös digitaalisten palvelujen kehittäjänä. Ponsse on tuonut markkinoille PONSSE Data API -palvelun, jonka avulla asiakas
voi hyödyntää metsäkoneesta saatavan datan helposti ja
kustannustehokkaasti suoraan omiin raportointi- ja toiminnanohjausjärjestelmiinsä.
DATA API TARJOAA mahdollisuuden analysoida metsäkoneesta saatavaa tietoa
tarkalla tasolla, asiakkaan
liiketoimintatarpeisiin perustuen. Sitä voidaan hyödyntää
esimerkiksi hakkuuoperaatioiden laskutukseen tai palkanmaksuun, puunkorjuusta
saatuihin tuotostietoihin perustuen. Palvelua voidaan
hyödyntää myös esimerkiksi
logistiikan tarpeisiin, kun toimintaa suunnitellaan reaaliajassa hakkuuoperaatioiden
ollessa käynnissä.
”Data API:n avulla asiakas voi seurata kalustonsa
tuottavuutta ja tehokkuutta
sekä suunnitella hakkuuoperaatioita entistä tarkemmalla
tasolla. Palvelun avulla data
voidaan muuttaa arvokkaaksi tiedoksi suoraan asiakkaan omissa järjestelmissä,
jolloin esimerkiksi operaatioiden tehokkuus ja ennustettavuus nousevat aivan
uudelle tasolle”, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Juho Les-

kinen Ponsselta.
Data API -palvelu on
hyödyllisin asiakkaille, jotka käyttävät toiminnassaan
dataa ja tiedolla johtamista.
Palvelun avulla metsäkoneiden tuottaman datan hyödyntäminen on merkittävästi
helpompaa sekä edullisempaa, ja se tuo tiedolla johtamisen entistä useamman
saataville. Data API -palvelu
on käytössä jo esimerkiksi asiakkaallamme UPM:llä
Uruguayssä.
Data API:n voi hankkia
osaksi PONSSE Manager
kokonaisuutta. Manager on
uuden sukupolven digitaalisten palveluiden alusta ja
metsäkoneen toiminnan hallinnointijärjestelmä,
jonka
avulla asiakkaat saavat tärkeää tietoa kalustostaan. Se
pitää asiakkaat ajan tasalla
informaatiosta, jotka vaikuttavat heidän kalustonsa kannattavuuteen ja jonka avulla
toimintaa on mahdollista tehostaa.
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Toivottaa
Hankintavinkkien
toimitus

Avantissa tuhti Stage V diesel. Maxpossa nähdyssä Avantin järeimmässä 860i-mallissa voima tuotetaan Kohlerin
57-hevosvoimaisella kolmesylinterisellä Common Rail-dieselillä. Ahtimessa on hukkaportti eikä DPF:ää tarvita.
Ajovoimansiirto on hydrostaattinen, Avant OptidriveTM.
Kone kulkee kolmeakymppiä, nostaa 1900 kiloa 3,5 metriin ja kääntyy 2,99 metrin ulkosäteellä. Puolitoistametrinen aukko riittää läpikulkuun.

KOHTI SÄHKÖISTÄ
TULEVAISUUTTA

Tarjonnassamme on akkukäyttöinen laite kaikkiin maanalaisiin porausapplikaatioihin.
Laitteissa on uusinta teknologiaa niin porausautomaatiossa, tiedonhallinnassa kuin
etäkäyttötoiminnoissa, ja ne tarjoavat parhaan tuottavuuden ja käyttöasteen. Porauslaitteet eivät tuota dieselpäästöjä ympäristöön, ja pienentävät näin lämpökuormitusta
sekä tuuletuskapasiteetin tarvetta maan alla. Ota kanssamme askel kohti sähköistä
tulevaisuutta.
PATENTOITU LATAUS PORAUKSEN AIKANA | AUTOMAATIO | NOLLAPÄÄSTÖT

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

Kivisammon osastolla pääsi tutustumaan erilaisiin leukaja kartiomurskaimiin. Leukamurskaimia löytyy Kivisammon valikoimasta kolme erilaista mallia, murskainten painot asettuvat 51,3–79,45 tonnin painoluokkaan. Terex
Finlay J-1175 -leukamurskain on saatavana myös hybridi-mallina. Kartiomurskaimista on myös saatavilla kolme
erilaista mallia ja niiden painot sijoittuvat 40–51,1 tonnin
painoluokkaan.

Konevuokraamo Rentin osastolla pääsi katselemaan ja
tutustumaan uuteen Case 695 SV -kaivurikuormaajaan.
Koneen työpaino on 9,4 tonnia, FPT-moottori tuottaa
120 hevosvoiman tehon ja uudessa koneessa polttoainekulutusta on saatu paremmaksi verrattuna vanhempiin koneisiin. Kuljettajan on todella mukava työskennellä
koneessa, kun ohjaamosta on hyvä näkyvyys ympäri konetta, mikä lisää turvallisuutta.Koneeseen on saatavilla
laaja määrä kauhoja ja muita työlaitteita sekä kauhat ja
työlaitteet ovat helposti vaihdettavissa.
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ROTOTILT INVESTOI UUTEEN
KESKUSVARASTOON –
AIVAN RUOTSIN LIIKENTEEN
SOLMUKOHTAAN

O L L I S I LTA N E N

MECALAC ESITTELEE KOLME UUTTA
PYÖRÄKUORMAAJAA PYÖRIVÄLLÄ KUORMAINOSALLA
Mecalac on tunnettu
erikoisista innovaatioistaan
kompakteissa
monitoimilaitteissa,
jotka on tarkoitettu
ahtaisiin paikkoihin.
NYT OVAT ESITTELYSSÄ pyöräkuormaajat, joissa on kääntölaitteella varustettu kuormainosa. Uusien mallien tyypit
ovat AS750, AS850 ja AS1000,
jotka
täydentävät
sarjaa
AS600, AS900tele, AS1600 ja
AS210. Kauhakapasiteetit ovat
600 litrasta 2100 litraan. Valmistajan mukaan ne soveltuvat
kaikkiin töihin.

AS750
AS750 on Mecalac AS600 koneen isosisko. Akseliväli kasvatettu 1870 mm :in ja se on
leveämpi, jolloin myös stabiliteetti on parempi. Moottorin
teho on 45 kW ja nostokapasiteetti on suurempi. Puomin
kinematiikka on nyt parempi
kuormalavojen tarkkaan käsittelyyn. Samoin nostokoukun
hallinta on tarkempaa. Ohjaamo on isompi kahdella ovella
ja hyvällä näkyvyydellä varustettu. Ohjaamo täyttää turvallisuusstandardit.

Ketteryyttä lisää
kolme erilaista
tapaa ohjata
Järjestelmä on suunniteltu
jäykällä rungolle. Kolme
ohjaustapaa ovat kaksipyöräohjaus, nelipyöräohjaus, ja niin sanottu
rapuohjaus, jossa
pyörät ovat käännetty samaan suuntaan
ja kone voit liikkua sivuttain.

AS850
AS 850 mallin avainsana on
tuottavuus. Koneesta löytyvät
runko-ohjatun koneen edut
kiinteällä rungolla ja nelipyöräohjauksella. Malli on saatavissa myös valinnaisella 40 km/h
huippunopeudella
nopeisiin
siirtymisiin, Suomessa vaikkapa lumitöihin. Koneen puomiston uusi z- kinematiikka on
optimoitu voiman ja hallintatarkkuuden suhteen.

AS1000
Mallin AS 850 voimakkaampi
versio on AS1000. Kone sopii työmaille, joissa tarvitaan
suurta tehokkuutta ja nopeutta
tehtävän suorittamiseksi. Ko-

neessa on 55,4 kW moottori
korkealla
vääntömomentilla
375 Nm. Koneen hydrauliikka
tuottaa parhaimmillaan 120
litraa minuutissa, joka on tarpeen käytettäessä hydraulisia
lisälaitteita.

Kääntölaitteen edut
Kääntyvän kuormauslaitteen
konseptin kehitti Ahlmann (sittemmin Mecalac) jo vuonna
1953. Tietyissä applikaatioissa
koneen edut ovat kiistattomat.
Koneella voi ajaa ja saman
aikaisesti operoida käännön
kanssa täysin turvallisesti. Ahtaissa tiloissa kääntyvä kuormainosa on eduksi.

Hyvä stabiliteetti
Kone nostaa saman taakan
edestä ja sivulta koska kääntyvässä osassa on vastapaino ja
taka-akseli jäykistyy.

Ympäristöystävällinen
Kone vaatii vähemmän pyörien
päällä liikuttelua koska etuosa
kääntyy. Tulee vähemmän melua ja pölyä työn aikana. Samoin onnettomuusriski pienenee kuten myös huollon tarve.
Mecalacin konsepti perustuu työn asettamiin vaatimuksiin ja siitä tulleisiin innovaatioihin. Koneen tehokkuus ja
taloudellisuus ovat hyvät.

ROTOTILTIN UUSI keskusvarasto rakennetaan Rosersbergiin,
joka on merkittävä liikenteen
solmukohta Tukholman pohjoispuolella.
Hankkeen myötä Rototilt
keskittää varaosien ja lisävarusteiden käsittelyn Vindelnin
sijaan uuteen keskusvarastoon. Rototilt-konsernin koko
tuotevalikoiman
asiakastoimitukset toimitetaan jatkossa
sieltä.
”Uuden keskusvaraston ansiosta varaosiemme ja lisävarusteidemme
toimitusajat
lyhenevät. Samalla saamme
käyttöömmeparempia ja kustannustehokkaampia kuljetusratkaisuja”, Jan sanoo.
Suunnitelman mukaan keskusvarasto otetaan käyttöön
vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.
Keskusvarasto
hyödyttää

asiakkaitamme kaikissa Pohjoismaissa. Rototiltin uusi logistiikkaratkaisu kattaa myös
eteläisen Norjan ja suuren osan
Suomea. Muualle Eurooppaan
toimitusten kulku nopeutuu
päivän verran.
”Logistiikkakeskuksen
maantieteellinen sijainti on
kaikin tavoin täydellinen. Arlandaan on vain kivenheiton
matka, ja useimpien pohjoismaisten logistiikkaratkaisujen
lähtöpaikka on Pohjois-Tukholmassa. Päädyimme tähän
ratkaisuun päästäksemme lähemmäksi asiakasta ja voidaksemme parantaa läsnäoloamme. Haluamme mahdollisuudet
valita asiakkaan kannalta parhaan vaihtoehdon”, Jan sanoo.
Rototiltin strateginen investointipäätös perustuu huolelliseen valmisteluun. Viime vuonna tehty analyysi pohjautui
yrityksen laajentumissuunnitelmaan ja asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.
”Etsimme edelleen tapoja
parantaa jakelua kaikille asiakkaillemme Pohjoismaissa ja
Euroopassa, se työ on jatkuvaa. Nyt luomme Vindelnistä
tuotantoyksikön, joka mahdollistaa tuotannon ja logistiikan
paremman hallinnan. Rototiltin asiakkaat asettavat suuret
odotukset kyvyllemme tarjota
ensiluokkaista palvelua ja tukea, ja juuri sellainen kumppani
haluamme olla,” Jan sanoo.

EPAA.fi

Koneinvestoinnit
mahdollistaa
Danske Finance

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

Asiakaspalvelunsa parantamiseksi Rototilt avaa uuden keskusvaraston Tukholman pohjoispuolelle. Sen ansiosta toimitusajat lyhenevät, joustavuus
lisääntyy ja saavutettavuus paranee. ”Tiedämme, miten kiireellistä ja tärkeää koneiden pitäminen käyttökunnossa on. Siinä
logistiikka on keskeinen tekijä,
johon suhtaudumme erittäin vakavasti, ja näin vahvistamme
merkittävästi palveluidemme tehokkuutta”, sanoo Rototiltin jälkimarkkinajohtaja Jan Karlsson.

11.–13. elokuuta 2022, Hattula

eilleNäytttaja!
aset ian!
p
Toimi ää
Lis a.fi
lepa
www.

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
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TUKKIKENTÄN PITKÄKYNTINEN

KOURAN KOKO
2

4,3 M

Uusi isompi Volvo L200HHL -pyöräkuormaaja tarjoaa 15 % paremman työtehon kuin edellinen malli L180HHI.
Mahtava 4,3 m₂ koura tyhjentää pankkovälin helposti kahdella kahmaisulla, jolloin koko vaunun tyhjentämistyöstä
poistuu jopa 25 %. Tuottavuus paranee, kun aikaa säästyy ja työ tehostuu.

Tulossa pian: volvoce.fi

Volvo Construction Equipment Finland Oy
www.volvoce.fi / 020 1256 500 /
varaosapäivystys 030 0871 140 (aukioloaikojen ulkopuolella)
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JANNE LEPPÄNEN MUKANA TAMPEREEN RAITIOTIEN RAKENTAMISESSA
O L L I S I LTA N E N
TAMPEREELLA VALMISTELLAAN
kovaa vauhtia raitiotien jatkoa
Lielahteen ja Lentävänniemeen. Raitiotie rakennetaan
tukevan betonivalun päälle,
jota ei ole tarkoitus purkaa
putkistojen korjaamista tai
asentamista varten. Kaapelit ja
putket asennetaan etukäteen
teräsputkien sisälle, jolloin ne
on helppo vaihtaa tarvittaessa
purkamatta raitiotien kiskoja.
Mukana työssä on urakoitsija
Janne Leppänen uudehkolla
17 tonnin kaivinkoneella.
Janne Leppäsellä on yhden
miehen ja koneen yritys, jossa
yrittäjä toimii koneen kuljettajana. Koneena on uuden karhea Sany SY155U, jossa SMP
pyöritin/pikakiinnitys. Jannella
on ollut hyvä työtilanne Pirkanmaan alueella. Työt jatkuvat

raitiotietyömaalla
toistaiseksi, myös sähköyhtiöihin välit
ovat kunnossa ja kaapelin kaivuu-urakoita on tehty. Polttoaineen hinta aiheuttaa ongelmia. Polttoainelisä on sovittava
erikseen työnteettäjän kanssa.
”Näinä aikoina hintamuutokset
ovat niin rajuja, että aiemmin
käytettävät indeksipykälät sopimuksissa eivät toimi. Tarkistuksethan indeksiin tehdään
kerran tai kaksi kertaa vuodessa”, kertoo Janne Leppänen.
Koneeksi Janne Leppänen
on valinnut Sanyn. Hän kertoo
kokeilleensa Sanya pari vuotta sitten eivätkä odotukset olleet korkeat. Nyt kahden viikon
jälkeen kone tuntuu hyvältä ja
käteen sopivalta. Sanyn hinta/
laatusuhde on hyvä. Koneessa on myös pitkä takuu, aina

ole ollut ongelmia. SMP:n liittimessä oleva pihtikin on vakuuttanut lujuudellaan ja voimillaan.

SMP ST18 tiltti

Janne Leppänen
ja uusi Sany SY155U
-kaivinkone.

10000 tuntiin asti. Koneeseen
valikoitui SMP ST18 tiltti aikai-

sempien hyvien kokemusten
perusteella. Tämä on Janne

Leppäsen kolmas SMP liitin.
Aiemmissa SMP laitteissa ei

Sany SY155U
-kaivinkone:
Moottori on Isuzu 4JJ1X
teholtaan 78.5 kW / 1 900 rpm
Nopeus 5.3 km/h
Kääntö 12.5 rpm
Hydrauliikkapumput
2 x 110 l/min
Esiohjattu hydrauliikan hallinta
Ilmajousitettu istuin
SMP ST 18 tiltti:
Suositeltu konepaino
14–18 tonnia
Paino 490 kg
Pyöritys, kallistus ja
tartuntapihti
Voidaan liittää pääkoneen
voitelujärjestelmään

VS INFRA OY VUOKRAA JÄREITÄ JOHN DEERE -TRAKTOREITA
O L L I S I LTA N E N

VS Infran omistaja Veli- Matti Suova ja
John Deere perävaunun kanssa.

WRENT LANSEERASI jokin aika
sitten vuokratoiminnan myös
isoille John Deere traktoreille.
VS Infra tarttui tilaisuuteen ja
teki vuokrasopimuksen kolmesta traktorista. VS infralla on
Ylöjärvellä
kevyenliikenteenväylän rakennustyömaa, joka
3,7 kilometriä pitkä ja se kes-

tää vuoden loppuun. Työmaalla
on kaivinkoneita ja kolme John
Deere traktoria. Kahdessa oli
peräkärry ja yhteen oli etunostolaitteeseen asennettuna
järeä pyörivä harja. Kevyenliikenteenväylällä on massan
siirtoja ja täytemaan ajoa. John
Deere traktoreilla voidaan kor-

PONSSE TŠEKIN AVOIMET OVET

Ponsse jatkaa toimintaansa Tšekeissä tytäryhtiön voimin.
Entisen jälleenmyyjän tekemä hyvä työ jatkuu nyt Ponssen
käsissä.

vata 6-pyörä dumppereita.
Raskaan peräkärryn kanssa
voidaan viedä noin 20 tonnin
kuormia vaihtelevassa maastossa. Vuokratraktoreissa näytti olevan monipuolinen varustus. Yhdessä on etunostolaite
ja siihen oli asennettu pyörivä
harja. Hydrauliikan ulosottoja
on molemmissa päissä konetta. Traktoreiden perävaunut on
varustettu leveillä renkailla olevilla telirakenteilla.
Matti Taimisto WRentiltä kertoo, ”Traktori vuokraus on lähtenyt hyvin käyntiin, kalustoa
on lisätty kysynnän mukaan ja
tällä hetkellä ei ole kuin kaksi
traktoria vapaana. Koneita on
käytössä sekä maanviljelyksessä että urakoinnissa”.
VS Infra Oy on uudehko yritys mutta vetäjä Veli-Matti Suova on maanrakennusyrittäjä jo
kolmannessa polvessa. Yrityksellä on omaa ja vuokrakalus-

toa. Vuokrattujen traktoreiden
lisäksi löytyy kaksi isoa Valtraa.
Kaivinkoneita on tällä hetkellä
kuusi eri kokoluokissa. Henkilökunnan määrä on kasvanut ja
se on tällä hetkellä 15. ”Korona ei ole meidän toimintaamme
häirinnyt, töitä on ollut hyvin eri
sektoreilla. Tällä hetkellä päänvaivaa aiheuttaa polttoaineen
hinnan nousu” kertoo Veli-Matti Suova ja jatkaa, ”Suosimme
vuokrausta, jos konetarve on
lyhytaikainen, näin myös tase
pysyy hyvin hallinnassa”. Yrityksen päätoimialat ovat infra,
talojen pohjatyöt sekä salaojituksen rakentaminen.

Vuokralla olevan
John Deere 6155R
tietoja
• 6155R: työpaino 7t,
170-200hv
• Koneeseen sovitettavissa
laaja skaala työlaitteita

Etunostolaitteeseen saa kiinni harjalaitteen

maatalouden ja
maarakennuksen tarpeisiin
• W Rentin vuokrakalustosta
saatavilla myös John Deere
-etukuormaimet traktoreihin
• Vuokrakaudella koneet ovat
Wihuri Teknisen Kaupan
huoltosopimusten
alaisuudessa

• Automaattiohjauksella
työteho uudelle tasolle
• Tilava ja hiljainen
ohjaamo (71 dB)
• Kuskin mukavuudesta
huolehtii etuakselin ja
ohjaamon patenttijousitukset

Ponssen uusimman tytäryhtiön, Ponsse Tšekin toimipisteellä Hostinnéssa vietettiin 8. kesäkuuta avoimien ovien päivää.
Päivä houkutteli paikalle asiakkaita, kumppaneita ja metsäalan opiskelijoita.

Krenet Forest Servicen palveluksesta Ponsselle siirtyi 16
työntekijää. "Nykyiset työntekijät ottivat uutisen hyvin ja
jatkavat innostuneina työtään Ponssen riveissä, Jacub
Hacura Ponsse Czechin toimitusjohtaja kertoo.

Tšekeissä meillä on hyvä aktiivinen konekanta ja paljon
hyviä pitkäaikaisia asiakkaita. Haluamme varmistaa hyvän
palvelun asiakkaillemme myös jatkossa ja näemme paljon
potentiaalia Tšekin markkinassa, kertoo Ponssen myyntija markkinointijohtaja Marko Mattila.
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Ammattilaisen kauppa
Viher- ja kiinteistöhoidon parhaat koneet Wihurilta

OLEMME MUKANA LEPAALLA!
Löydät meidät Lepaan tutuilta osastoilta U51 ja U39 Vohvelikahvilan
ympäriltä! Otamme mukaan kattavan valikoiman ihasteltavaa!
Mukaan lähtee koko Willen deltasarja: 375Δ, 475Δ, 675Δ & 875Δ

EPAA.fi

11.–13. elokuuta 2022, Hattula

NYT

-10%

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

TILAA KONEELLESI SOPIVA PAKETTI VARAOSAMYYJILTÄMME!
www.tekninenkauppa.fi • www.bobcat.fi

Löydät lähimmän varaosamyyjäsi yhteystiedot
nopeiten skannaamalla QR-koodin älypuhelimellasi.
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50 VUOTTA SUOMALAISIA METSÄKONEITA

John Deere Forestry Oy:n
Joensuun metsäkonetehtaalla juhlittiin
50-vuotispäivää ja vihittiin
käyttöön uudet tuotantotilat
keskiviikkona 25.5.2022.
John Deere Forestry on
vastannut asiakkaiden
tarpeisiin puunkorjuussa jo
50 vuoden ajan. Yhtiön
sitoutuminen puunkorjuuratkaisuiden kehittämiseen
on tuonut alalle useita
uraauurtavia, asiakkaan työtä
helpottavia innovaatiota.
Deere & Company on
investoinut suomalaiseen
metsäkoneliiketoimintaan
jo yli 370 miljoonaa euroa.
Deere & Companyn merkittävät
investoinnit Suomeen ja
Joensuun tehtaaseen ovat
osoitus luottamuksesta
suomalaiseen teknologiaosaamiseen.

”Deere-yhtiössä metsäkoneliiketoimintaa on aina pidetty
innovatiivisena ja erinomaisessa kunnossa olevana liiketoimintana. Suomella ja Joensuulla tulee olemaan tärkeä
rooli myös tulevaisuuden puunkorjuun kehittämisessä
kestävällä tavalla”, totesi toimitusjohtaja Timo Ylänen puheessaan.

RAUMA-REPOLA PERUSTI tehtaan
Joensuuhun vuonna 1972.
Tuotannon alkuvaiheessa Joensuun tehtaalla valmistettiin
metsäkoneiden lisäksi kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä,
murskauslaitteiden seuloja ja
syöttimiä maailman markkinoille sekä tehtiin tarvittavaa
alihankintaa muille Rauma-Repolan tehtaille. Vuodesta 1995
lähtien tehdas on täysin keskittynyt metsäkoneiden valmistukseen.
1970- ja 1980-luvuilla Joensuussa valmistetut legendaariset Lokomo 909, 919, 929
ja 933 kuormatraktorit loivat
pohjan nykyiselle tuotannolle.
1980-luvulla aloitettiin harvesterien tuotanto, joka myöhemmin oli väliaikaisesti Ruotsissa 10 vuotta. Vuonna 2000
Timberjack Oy siirtyi Deere

& Companyn omistukseen ja
vuonna 2003 harvesterien kokoonpano siirrettiin Ruotsista
takaisin Joensuuhun. Muutoksella oli merkittävä vaikutus
tehtaan tuotantoon, henkilöstömäärään ja alihankintaverkostoon Suomessa. Joensuun
tehdas on merkittävä työllistäjä
Pohjois-Karjalassa ja tehtaalla
käytettävistä komponenteista
yli 80 % tulee Suomesta. Lähes kaikki komponentit tulevat
Euroopan talousalueelta.
”Tehtaan henkilöstö, ilmapiiri ja tuotanto-osaaminen ovat
maailmanlaajuisesti mitattuna
erinomaisella tasolla.
Kiitos siitä kuuluu kaikille aikaisemmille ja nykyisille työntekijöille, jotka antavat
sataprosenttisen panoksensa
tehtaan, työyhteisömme, John
Deere -metsäkoneiden ja asiakkaiden eteen”, kiitteli tehtaan johtaja Janne Haapasalo
juhlatilaisuudessa.

Uusi tuotantotila
vihittiin käyttöön
50-vuotisjuhlapäivänä
Vuonna 2019 aloitettu tehtaan
laajennukseen ja kapasiteetin
lisäykseen kohdistuva investointi on John Deere Forestry
Oy:n historian suurin yksittäinen investointi Joensuun
tehtaaseen. Investoinnin kokonaismäärä oli noin 15 miljoonaa euroa. Uusi tila otettiin

COBRA SEULAKAUHAT
TURPEEN KÄSITTELYYN
- Seuloo risut, kannot ja kivet pois
- Peruskoneet 1,5 - 50 ton
- Useita eri malleja ja rumpuvaihtoehtoja
sekä rikkoo turvepaakut
- Hyvä lopputuotteen laatu
- Hyvä kapasiteetti
CERNOS Oy
Moukarikatu 2
15700 Lahti
www.cernos.fi
MYYNTI | Marko Melto | 040 - 823 9734 | marko@cernos.fi

virallisesti käyttöön 50-vuotisjuhlassa. Tehtaan työntekijöiden lisäksi tilaisuuden kutsuvieraina olivat aikaisemmat
työntekijät sekä Joensuun
elinkeinoelämän ja lehdistön
edustajat.
”John Deeren metsäkoneet
tunnetaan korkeasta laadusta, tuottavuudesta ja alhaisista käyttökustannuksista. Asiakkaamme luottavat meihin,
tuotteisiimme ja palveluihimme
sekä siihen, että tarjoamme innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja myös tulevaisuudessa”,
sanoi Suomen aluemyyntipäällikkö Mika Hannonen.
”Deere-yhtiössä metsäkoneliiketoimintaa on aina pidetty innovatiivisena ja erinomaisessa kunnossa olevana
liiketoimintana. Suomella ja
Joensuulla tulee olemaan tärkeä rooli myös tulevaisuuden
puunkorjuun kehittämisessä
kestävällä tavalla”, totesi toimitusjohtaja Timo Ylänen puheessaan
John Deere Forestry Oy:n
Joensuun tehtaalta oli juhlapäivänä 25.5.2022 valmistunut jo yli 35.000 metsäkonetta.
Deere & Companyn merkittävät investoinnit suomalaiseen
teknologiaosaamiseen ja Joensuun tehtaaseen varmistavat asiakkaillemme innovatiiviset puunkorjuuratkaisut myös
tulevaisuudessa.

COBRA SEULAKAUHAT
MULLAN SEULONTAAN

Jämsä 1.-3.9.

www.finnmetko.fi
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H
TA!
VARASTOS
2 kpl DEMO-seuloja
erikoishinnoin
vaikka vuokralle!
Soita ja kysy tarjous!
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FOR
EXCELLENCE

Casen kaivukoneiden uusi E-sarja on täällä.
Uudet FPT-moottorit. Uudistettu ohjaamo.
Entistäkin tehokkaampi. Valmistettu Japanissa.

Paljon kauhanpyörittäjiä ja koneita
varastossa nopeaan toimitukseen!

HONKAJOKI

TUUSULA

Juha Leivo
050 379 9992
Teemu Hietaoja 050 410 1230
Konsta Ala-Kantti 050 551 1515

Harri Hassinen

050 310 9992

PIRKKALA

OULU

Juuso Salonen

Ari Kiviharju

050 550 9339

040 026 1013

